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 ديـــرـتقالو الشكــر
 

الحمد هلل ذي المن والفضل، حمًدا يليق بجالله وعظمته، على ما خصني به من جزيل 
يَّ من انجاز لهذه الدراسة، التي جاَءت نعمه، وعلى حسن توفيقه، وكريم عونه، وعلى ما فتح به عل

ن الصحافة هي لسان حالنا.  يماني بأن الشباب هم غد الوطن ومستقبله، وا   وليدة لرغبتي األكيدة وا 
وبعد أن وفقني اهلل تعالى بإنجاز هذه الدراسة، يسعدني ان أتقدم بالشكر والتقدير إلى استاذتي 

ى تفضلها باإلشراف على هذه الرسالة، وما منحتني إياه الدكتور حميدة سميسم عل ةالفاضلة االستاذ
 من جهد واهتمام، وتوجيه سديد من فكرها الغني في مجال اإلعالم واالتصال.

 
األستاذ الدكتور عزت حجاب، والدكتور خلف  والشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة 
ما وتوجيهاتهما التي ستثري هذه تهالقبولهم مناقشة هذه الرسالة، وسأكون ممتنة لمالحظ الطاهات

 أداة الدراسة على مالحظاتهم القيمة. إلى جميع األساتذة األفاضل محكميالدراسة. والشكر موصول 
 
وكما يسرني أن أخص بالشكر األساتذة الذين تشرفت بنيل العلم على أيديهم في مجال  

ورشيد، د. رائد البياتي، د. اإلعالم والبحث )أ. د حميدة سميسم، أ. د أديب خضور، د. كامل خ
الدكتور عميد الدراسات العليا غازي خليفة  األستاذصباح ياسين، د. منور ربيعات(، واخص بالشكر 

 على جهوده ودعمه لي طيلة فترة الدراسة. 
 
وشكري العميق لجميع األساتذة والزمالء في مكتبة الجامعة األردنية، فكنتم خير األصدقاء  

.د.مهند مبيضين، أمتموه لي من دعم ومساعدة طيلة فترة الدراسة، وأخص بالشكر والزمالء فيما قد
يمانوالزمالء مهند الخاليلة،    .العمري، وعبد الناصر الحوامدة وا 

 
، وللعاملين في وجميع العاملين في المكتبة الوطنيةوشكري وامتناني لزميلة الدراسة عبير أبو دية،  

 من أرشيف مكتبة الجامعة األردنية.         دمدوم   والسيد عبداهلل أرشيف الصحافة في صحيفة الغد،
   

والشكر والتقدير لمن كان لهما الفضل في دعمي ومساندتي في مسيرتي العلمية الدكتور  
 حسان شاهين، والدكتور بكر خازر المجالي، والدكتورة نشروان الطاهات، الدكتورة حنان بدارنه.

فيما قدمت بحق الصحافة األردنية والشباب، وأن يكون هذا الجهد مصدر  قد وفقت أكونوأتمنى أن 
 نافع للباحثين والدارسين في مجال اإلعالم والشباب. 
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 نية لمحور الشباب معالجة الصحافة األرد

-5002اهلل الثاني ابن الحسين  في الخطاب السياسي للملك عبد
5014  

 )دراسة تحليلية(

 ياسـين الـــــزغلـــوان إعــداد: خــــولـــه

 حميدة سميسم الدكتورة:إشراف األستاذ 

 :صـلخـالم 

الجتها الدراسة بشكل رئيس إلى معرفة مدى اهتمام الصحافة األردنية ومع هذه هدفت

الحسين من اهتمام  بناالثاني  عبد اهلللمحور الشباب في ضوء ما تضمنه الخطاب السياسي للملك 

ا مهًما في اعتبار أن الصحافة تمثل مصدًرا إعالميً ، على 5002-5002هذه الفئة للفترة من ب

من  واالتجاهات في الواقع االجتماعي، في ضوء ما تشهده المجتمعات تشكيل المواقف والقيم

أحداث واضطرابات وتغييرات متسارعة، بينما يمثل الخطاب السياسي في مضامينه السياسات 

تجاه القضايا الحيوية؛ ِإذ ِإن هذه الدراسة ال تهدف إلى النقد بقدر ما االوطنية للدولة وأولوياتها 

ة لقضايا تهدف إلى محاولة الوصول إلى نقاط الضعف أو أي تراجع في المعالجة الصحفية األردني

، وتوجيه الشباب إلى أهمية دور الصحافة في تلبية حاجاتهم المعرفية والتعبير وموضوعاتها الشباب

عن متطلباتهم، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية التي تتطلب منا جميًعا العمل للنهوض بدور 

 الشباب لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية في بناء الوطن.
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سبيل تحقيق أهدافها المنهج التحليلي في تحليل مضمون المادة الصحفية اتبعت الدراسة في    

إلى العديد من  الدراسة توصلتو  من صحف الرأي، والغد، والسبيل،  اً التي شملت أعداد لعينتها

  أهمها:النتائج كان 

 مرتبطةال الفكرية للسياقات اليومية األردنية الصحافة معالجة في إحصائًيا لةاد ذات فروق وجود  -

 .      الرأي صحيفة لصالح األعلى النسب وكانت الشباب، بمحور

الخطاب  في الشباب بمحور المرتبطة للقيم الصحافة معالجة في إحصائًيا لةاد فروق وجود –  

 السياسي؛ إذ كانت النسب األعلى لصالح صحيفة الرأي.

، ولصالح صالح صحيفة الرأيل الصحفية التغطية أشكال بين إحصائًيا لةاد فروق وجود تبين –

 التقرير الصحفي الذي احتل الترتيب األول بين اشكال التغطية الصحفية.

 االستراتيجية الخطة أن تتضمنت أهم التوصيات حول ضرورة وفي ضوء هذه النتائج جاءَ 

مساهمة لللصحف الناشئة والحزبية، لحث الصحف بما فيها ااإلعالمية األردنية معايير واضحة 

تشجيع بما يتوافق مع السياسات الوطنية، وكذلك و علة في معالجة قضايا الشباب واحتياجاتهم الفا

من شأنها توسيع شبكة يكون على إصدار صحافة متخصصة للشباب المؤسسات اإلعالمية 

 االهتمام بقضايا الشباب ومتطلباتهم للمرحلة القادمة. 

بن الخطاب السياسي الملك عبداهلل الثاني االردنية، الشباب، ا الصحافة الكلمات المفتاحية:
 .الحسين

 
 



 ن

 

Jordanian Press Coverage of the Youth Aspect in the Political 

Speeches of King Abdullah II Bin Al-Hussein 2005-2014: An 

Analytical Study 

 

Prepared by: Khawla Yassein Al- Zaghlawan 

Supervised by: Prof. Hameeda Sameisim 

 

 

Abstract 

 

  This study aimed at finding the degree of the Jordanian press coverage of 

the youth sector based on King Abdullah II Bin Al-Hussein’s political 

speech concerning the youth sector for the period of 2005-2014. Press 

coverage was taking into consideration because of the significant source of 

media it produces, which shapes the attitudes, the values and the social 

realm. This is important in a context where communities are witnessing 

events, disorders and rapid changes, while the political discourse contents 

represents the national state’s policies and priorities towards the vital 

issues.   

 

  The study also attempted to identify the weaknesses of Jordanian press in 

handling the youth-related issues and themes in order to make youth aware 

of the important role that press has in meeting youth’s needs as a source of 

knowledge and expressing their requirements based on the national 

responsibility. This requires us to work in promoting the role of young 

people to resume their future responsibilities and building their home 

countries. 

 

In order to achieve the study objectives, the analytical research method was 

adopted for the analysis of the content of the press material. The study 

sample included number of newspapers including Al-Rai, Al-Ghad and Al-

Sabeel.  



 س

 

The study has reached a number of conclusions, here the most significant 

ones: 

- The findings showed a statistically significant of Jordanian press 

coverage to the intellectual contexts related to the youth aspect, 

where Al-Rai newspaper found to have the highest percentages. 

- The findings showed a statistically significant of Jordanian press 

handling to the youth-related values in the political discourse, where 

Al-Rai newspaper found to have the highest percentages. 

- The findings showed a statistically significant in the different types 

that Jordanian press adopts, which reveals the deficiency in 

demonstrating journalistic skills that contribute in interpreting and 

analyzing the multiple aspects of youth-related topics such as reports 

analysis and journalist discourse. 

Based on the previous findings, recommendations came to emphasize 

on the need for the Jordanian media strategic plan to set clear standards- 

to the newly issued newspapers- of the requirements of journalistic 

work in order to enable them to effectively contribute in handling youth 

issues and needs in line with the national policy. Furthermore, enable 

these newspapers to work on finding a specialized youth press that can 

expand the network that focuses on youth issues and their requirements 

for the next phase. 

 

Key Words: Jordanian Press ,  youth , the Political Speeches of King  

Abdullah II Bin Al-Hussein 
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 األولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهمّيتها 

 
   مقدمةال

 ةأهمي تزداد فإنها ومكان، زمان   كل في مهمة وتحصينهم بالشباب االهتمام قضية كانت إذا

 والعقائدي واألخالقي الفكري الغزو وتتابع والتساهل االنفتاح غلب حيث المتأخرة؛ العصور هذه في

 إذكاء في منه، الفضائي سيما ال الجديد اإلعالم أسهم كما وآلياته، وسائله وتنوعت قنواته، وتعددت

 مع دراسةال هذه وتتفق. األخطار مهب فيوضعه و  لالهتزاز عرضةً  جعله مما ،الفكري الخلل

 وهم ومستقبله، المجتمع حاضر في فاعاًل  وقطاًعا مهمة شريحة يمثلون الشباب بأن القائل التوجه

 هذا في والقلق التوتر إشاعة علىأيًضا  قدرة األكثر وهم جديد، هو ما كل على إقباالً  الفئات أكثر

  .(63، 2006،األحمدي) احتياجاتهم ىتلب لم إذا المجتمع

 خالل من المباشر التوجيه في تجسد ،الشباب بفئة واسع عالمي اهتمام كهنا كان ومؤخًرا

 أو البدنية سواء الفئة هذه احتياجات جميع مقابلة ضرورة إلى والمرئية الورقية اإلعالم وسائل

 والنفسي والعقلي الجسمي النمو سالمة تضمن تنموية وبرامج بخدمات واالجتماعية والروحية الفكرية

 فيه ونيعيش الذي المجتمع من جزءاً  الشباب يكون حتى ، المتدرجة النمو فترات في المرحلة لهذه

 واالنحراف، والجهل الضعف يقيهم وبما نطوائيةالا أو نعزاليةالا بعيدًا عن  أفراده مع ونويتعامل

 رواستثما الخالقة، وقدراتهم طاقاتهم وتوجيه األساسية، احتياجاتهم يغطي متكاماًل  غًدا لهم ويضمن

 تحتوي تطوعية شبابية حركة إطار في المجتمع بناء إعادة في اإليجابية للمساهمة فراغهم أوقات

 .البشرية للثروة اً واستثمار  تنمية تمثل بمجملها العملية وهذه العطاء، على ينالقادر  الشباب
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 مالمح خاللهم من تتحدد إذ ،واألمة للوطن وقومًيا وطنًيا مشروًعا يشكلون فالشباب 

 الشباب فئة تشكل األردن فيو ؛ والتنمية التطور عملية في حقيقيون شركاء فهم ،والمستقبل حاضرال

 هذه وتعد ،(5006،12العامة، اإلحصاءات) السكان مجموع من %20 حوالي عاماً  60-05 من

 ةالثرو  تمثل الفئة هذه أن اعتباروعلى  العربية؛ الدول  في بمثيالتها قورنت ما إذا مرتفعة النسبة

 اإلصالحات من المزيد نحو الديمقراطية مسيرته وتفعيل وتطوره المجتمع بناء في المؤثرة الحقيقية

 وتحصينهم الشباب إعداد أجل من الرسمي واالهتمام الجهود من مزيًدا يتطلب هذا فإن والتحديث،

 مشكالتها على والوقوف  وحاجاتها الشريحة هذه لمتطلبات واإلعداد والتخطيط والمعرفة، بالعلم

 بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب رؤية ظل في بحلها واإلسهام تهمها التي والقضايا

 أهمها ومن المجاالت، من العديد في الشباب دور مأسسة تجاه واضًحا اهتماًما أولى الذي الحسين

 ،المدني المجتمع ومؤسسات ،والبرلمان الحكومة مثل ،السياسية المؤسسات مع حقيقية شراكة بناء

عداد مهاراتهم، وصقل تمكينهم أجل من  الحاضر وصناعة المبادرة على وقادرة فاعلة قيادات وا 

 . والمستقبل

 من يمكنها ما واألساليب المقومات من لها ،ومقنعة مؤثرة خطابية كأداة والصحافة

 وأنها ،وتثقيفها جماهيرال تعليم في  المؤثرة األدوات كونها من  الغايات، هذه تحقيق في المساهمة

 دوًرا تلعب كمابالوطن،  للنهوض بالجماهير تدفع التي والتوعية والتنمية التقدم عوامل من عامل

 الصورة، بهذه لالقتناع الجماهير وتدعو تراه، كما له صورة ورسم ،للمستقبل التنوير عملية في مهًما

 دورها تلعب التي الطبيعية اإلعالمية الوسائل من الصحافة أن ترى فالدراسة بمقتضاها، والسير

 الذي المثقف الجمهور فئة خاص وبشكل والجمهور، السياسي النظام بين اتصال كوسيلة بكفاءة

 ومضمونها للمجتمع،  ومرآة أسلوب هي آخر جانب ومن بمجتمعه، للنهوض مهًما دوًرا يلعب
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 وثقافته، واقعه عن تعبيرها خالل من ليهإ تنتمي الذي والنظام للدولة انتماَءها يؤكد إعالمية كرسالة

 بقوة الوقوف من نهاكّ مَ  األخير العقد خالل الصحافة شهدته الذي التكنولوجي التطور أن شك وال

 الراجعة التغذية وعكس وانتشاره الخبر نشر سرعة خالل من المتنوعة وظائفها تحقيق في لالستمرار

 الخطة أجندة في بارز نصيب لها زال امكان و  مريةالع الفئة هذه خصوصية أن والشك .له الفورية

 أن يجب الشباب حقل في والتثقيف التوجيه سياسة أن في تتلخص التي الرسمية األردنية اإلعالمية

 والمؤسسات والهيئات اإلعالم وزارة بين مشترك دور لرسم عملي وتنسيق فكري، تصور من ينطلق

 الشباب، بقضايا المهتمة المدني، المجتمع ومؤسسات العالي، والتعليم والتعليم، والتربية الشبابية،

، شاملة وطنية عملية إطار في وتعميقها وتطويرها األدوار هذه مواكبة في بدوره اإلعالم يقوم حتى

.)الخطة ية أمام المجتمعللتركيز على الشباب ودفعهم نحو المبادرة وتعزيز صورتهم اإلعالم

 .(05 ،5002-5000)،(56، 0191اإلعالمي

 لمحور األردنية الصحافة معالجةمدى  التحليلية منهجيتها خالل من الدراسة وتناولت

 ،للموضوعات معالجتها وكيفية ،من ناحية الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب فيالوارد  الشباب

من  ةالمتعدد الصحفية والموضوعات الفنون خالل من الفئة بهذه ارتبطت التي والقضايا ،والقيم

 .تتناولها التي األولويات تحدد التي هي إعالمية كوسيلة الصحافة أن اعتبار على ناحية أخرى،

 الدراسة مشكلة

 وتغطيتها األردنية الصحافة معالجة كيفية على التعرف محاولة في الدراسة مشكلة تتمثل

 خطاباته مضمون يف الفئة بهذه الحسين بنا الثاني اهلل عبد الملك اهتمام إزاء الشباب لمحور

 تمثل  الصحافة أن اعتبارعلى  ميالدية، 5002 عام نهاية وحتى 5002 عام من للفترة السياسية

 جانب إلى االجتماعي، الواقع في واالتجاهات والقيم المواقف تشكيل في مهًما إعالمًيا مصدًرا
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براز التأثير في قدرتها  المتعلقة والمواضيع اياالقض وخاصةً  أهميتها، وترتيب القضايا أولويات وا 

 للدولة الوطنية السياسات مضامينها في تمثل التي السياسية الخطابات في والمطروحة بالشباب

 الشباب لموضوعات الصحفية التغطية أشكال على التعرفو  الحيوية، القضايا تجاه وأولوياتها

 التغيير برامج من العديد في عليها ُيعتمد كبيرة أهمية تشكل الفئة هذه أن عتبارعلى ا وحجمها،

 معالجة في التباين مدى وما المجاالت، كافة في الديمقراطي والتحول  التنموي واإلصالح والتحديث

 5001  عام ومن ،5009 عام إلى 5002 عام من الفترتين خالل الفئة لهذه األردنية الصحافة

 الخطاب في  الشباب لفئة ةالصحاف معالجة مدى األولى بالفترة الدراسة وتعني).5002عام  إلى

 بثورة ما يسمى فترةهي و  الثانية والفترة الدستورية، سلطاته توليه بداية الثاني اهلل عبد للملك السياسي

 (.الشباب ثورة منها تسميات من عليها أطلق وما العربي، الربيع

    الدراسة أهداف

 في الشباب لمحور ةاألردني الصحفية التغطية جوانب تحليل إلى الدراسةهذه  تهدف

 األهداف الرئيس الهدف هذا من ويتفرع الحسين، بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب

 اآلتية:

 للملك السياسي الخطاب في الشباب محور بمعالجة األردنية الصحافة اهتمام مدى إلى التعرف .0

    الحسين. بنا الثاني اهلل عبد

 سياسية موضوعات من عنها تفرع وما بالشباب المرتبطة الفكرية السياقات على التعرف .5

 لمحور تغطيتها في الصحافة أبرزتها استراتيجية ودينية، واقتصادية، واجتماعية، وتربوية وثقافية،

 السياسي. الخطاب في الشباب

 الشباب. لمحور معالجتها في الصحافة أبرزتها التي القيم نوع على التعرف .6
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 .الشباب محور تناول في الفاعلة الشخصيات رأكث على التعرف .2

 الخطاب في الشباب محور مضامينها في عالجت التي الصحفية األشكال على التعرف .2

 السياسي.

 .الشباب محور معالجة في الصحافة استخدمتها التي قناعيةاال ستماالتاال على التعرف .3

 الخطاب في الشباب محور معالجة في ًمااهتما األكثر الصحفية المصادر هوية على التعرف .7

 السياسي.

 والمواقع، المساحات، حيث من الشباب محور لمعالجة الصحافة استخدمتها التي الكيفية بيان .9

 . الموضوع هذا تناولت التي والعناوين

 كالصور، الشباب، لمحور معالجتها في الصحافة استخدمتها التي التيبوغرافية العناصر .1

 .واأللوان والكاريكاتير، مات،والرسو 

 السياسي الخطاب في الشباب بمحور الصحفية المعالجة اهتمام في التباين مدى على الوقوف. 00

 ما) فترة وهي( 5002-5001) ومن( 5009-5002) من الفترتين في الحسين ابن اهلل عبد للملك

 واإلصالح. لتغييرا في خطوات من عليه ترتب وما العربي بالربيع يسمىقبل وبعد( ما 

  الدراسة أهمية

 :اآلتي توضيح في الدراسة أهمية تكمن   

 آنية أهمية األردني، المجتمع شرائح من اجتماعية شريحة أكبر ُتعد التي الشباب فئة تشكل. 0 

 وأوجه التنموية المجاالت مختلف في والتحول التغيير إحداث في دورهم خالل من للوطن ومستقبلية

 .ابيالشب النشاط
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ورعايتهم،  الشباب وتوجيه الوعي صياغة في ودورها األردنية، الصحافة وظائف على التعرف .5

 الحسين بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسية الخطابات مضامين بمعالجة اهتمامها مدى وتحديًدا

 التي الصحفية واألهداف والمصادر، والموضوعات، القضايا، على الوقوف خالل من الشباب، تجاه

 .األردنية الصحافة يهاإل تسعى

 تحليل منهج خالل من الشباب لموضوع الصحافة معالجة تناولت التي الدراسات ندرة. 6

 .المضمون

 األردنية المكتبة ورفد والدارسين، والباحثين القرار صناع لدى علمًيا رافًدا الدراسة لتكون تسعى. 2

 المهتمة والمنظمات المؤسسات اهتمام محل تكون أن لةآم سياسية، إعالمية علمية بدراسة والعربية

 .لهم الموجهة الرعاية بطبيعة االرتقاء أجل من الشباب بقضايا

 الخطاب في الشباب محور بمعالجة األردنية الصحافة اهتمام مدى على للتعرف الدراسة جاءت. 2

يمانها ،الشباب مع الماضية السنوات طوال وعملها الباحثة اهتمام من انطالًقا السياسي،  بدورهم وا 

 . والتطوير والتغيير، واإلصالح، التنمية، عملية في المستقبلي

 :   الدراسة أسئلة 

 وهل الشباب؟ بمحور المتعلقة والقضايا الموضوعات بمعالجة األردنية الصحافة اهتمام مدى ما -0

 افة؟الصح هوية إلى تعزى( 0.02)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

 الشباب لمحور معالجتها في األردنية الصحافة أبرزتها التي وموضوعاتها الفكرية السياقات ما -5

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد وهل الحسين؟ بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب في

  الصحيفة؟ هوية إلى تعزى( 0.02) مستوى
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 توجد وهل الشباب؟ معالجتها لمحور في األردنية لصحافةا أبرزتها التي القيم طبيعة هي ما -6

 الصحيفة؟ هوية إلى تعزى( 0.02) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق

  السياسي؟ الخطاب في الشباب محور معالجة في اهتماًما األكثر الصحفية المصادر هوية ما –2

  الشباب؟ لمحور جتهامعال في الصحافة استخدمتها التي الصحفية التغطية أشكال ما-2

 الشباب؟ لمحور معالجتها في الصحافة استخدمتها التي اإلقناعية االستماالت ما -3

  السياسي؟ الخطاب في الشباب محور عالجت التي األردنية الصحفية المادة أهداف هي ما -7

 ؟ األردنية الصحافة في الشباب محور معالجة في الفاعلة الشخصيات أبرز ما -9

 الخطاب في الشباب محور لمعالجة الصحافة خصصتها التي والمواقع المساحات ما  -1

 الصحيفة؟ هوية إلى تعزى( 0.02)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك وهل السياسي؟

 الصحافة استخدمتها التي( العناوين الصور، الرسومات، األلوان،)  التيبوغرافية العناصر ما -00 

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد وهل السياسي؟ الخطاب في الشباب لمحور معالجتها في

 ؟ الصحيفة هوية إلى تعزى( 0.02 )مستوى

 للملك السياسي الخطاب في الشباب لمحور الصحفية المعالجة اهتمام في تباين هناك هل  -00

 وهل ؟( 5002-5001) إلى( 5009-5002) من الفترتين في الحسين بنا)الثاني(   اهلل عبد

  الصحيفة؟ هوية إلى تعزى( 0.02)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

 

  الدراسة حدود

 الرأي، اليومية األردنية الصحافة أعداد في المكانية الدراسةحدود  وتتمثل :المكانية الحدود -1

 .حددتها التي لفترةل االخ والسبيل ،دوالغ
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 بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب في الشباب محور وهي: الموضوعية الحدود -5

 . الدراسة حددتها التي الفترة خالل الحسين

/ األول كانون شهر وحتى 5002 يناير/ الثاني كانون شهر منوتبدأ  :التطبيقية الحدود -3

 .5002 ديسمبر

  الدراسة محددات

 يناير/ لثانيا كانون شهر من أردنية صحف ثالث مضمون تحليل في الدراسة تتحدد

 طويلة لفترة الدراسة هذه نتائج تعميم يمكن وال ،5002 ديسمبر/ األول كانون شهر وحتى 5002

 السياسي الخطاب لرؤية وفًقا الشباب، محور معالجة في الصحفية األجندة أولويات لتذبذب نظًرا

 . الفئة هذه على التركيز في وأولوياته

 ئيةاإلجرا وتعريفاتها الدراسة مصطلحات 

 :لغوًيا المعالجة

 لسان")عالجته فقد: ومارسته زاولته شيء وكل عنه، دافع أي: عنه وعالج ،"والدفاع الِمراس" وتعني 

 .(مادة علج ،0139 العرب،

 تناولها عند( الدراسة عينة) األردنية الصحف استخدمتها التي الصحفية المعالجة خصائص :إجرائًيا

 الصحفي، اإلبراز وعناصر الصحفية، والفنون اإلعالمية، ةالماد مصدر حيث من الشباب لمحور

 . تناولتها التي الرئيسة والموضوعات

 

 والثقافية واالجتماعية، واالقتصادية السياسية األخبار ينشر دوري مطبوع هي الصحافة" :اصطالًحا

 طبوعاتالم قانون عرفها كما (.72، 0110صابات) "عليها ويعلق ويشرحها...والتقنية والعلمية
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صدارها وتحريرها الصحفية المطبوعات إعداد مهنة" بأنها النافذ األردني والنشر ذاعتها وا   قانون)"وا 

 .(ج5، 0199المطبوعات

 تصدر التي( السبيل الغد، ، الرأي)  المطبوعة األردنية الصحف تعني الدراسة هذه في :إجرائًيا

 .متنوعة وتحليلية إخبارية بمضامين يومًيا

 :الصحفية للمعالجة إلجرائيا المفهوم

 والموضوعات والقضايا، لألخبار معالجتها في األردنية الصحافة زاولته الذي المتعمد التدخل هو 

 في الشباب بمحور والتربوية، المتعلقة والدينية، واالقتصادية واالجتماعية، والثقافية، السياسية

 األخبار عرض خاللها من تم التي الكيفيةو  الحسين، بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب

 .التدخل من الصحيفة أهداف يحقق بما الموضوع، بهذا المتعلقة والوقائع

 

 :لغوًيا ِمحَورال

 مدارهُ  أو الرئيسة، فكرته: الموضوع شيء. وِمْحَور كل المركز: مدارُ : والِمْحَورُ  محاور، جمعها 

 .      (مادة حور ،0139 العرب، )لسان

 :اصطالًحا الشباب

 الستقبال الفرد ُتِعدّ  التي الطفولة مرحلة وهي قبلها بما ترتبط اإلنسان، حياة سلسلة في حلقة هي" 

 ما تطبيق خالل من الفرد منها يستفيد التي الشباب بعد ما بمرحلة ترتبط كماو  الشباب، مرحلة

 .(60، 5007النابلسي،")شبابه في بها مر التي والمواقف الخبرات من اكتسابه أمكن
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 :الشباب إجرائًيا

 ولغاية عاًما 05 سن من العمرية الفئة ناحية من الشباب مرحلة تحديد تم الدراسة هذه لغايات 

 للشباب األعلى المجلس عن الصادرة للشباب األردنية الوطنية االستراتيجية حددته كما عاًما،60

 . (00، 5002للشباب  الوطنية االستراتيجية)5002لعام 

 :إجرائيا الشباب َورُ ِمح  

  .هموقضايا الشباب موضوعات حول يدور ما كل 

 

  :الخطاب لغوًيا

 المنثور الكالم وتعني الُخطَبةَ : الكالم واسمُ  َخطاَبًة، َيخُطبُ  واختَطب المنبر، على الخاِطبُ  َخَطبَ 

 (.خطب ،0139العرب، لسان)وآخر   أول   لها التي الرسالة، مثل والُخطَبة،. ونحوه الُمسجع،

 حقاًل  ويشكل ما، مؤسسة أو بشخص ترتبط التي والنصوص الكالم بأنه الخطاب يعرف :اصطالًحا

 والتواصل اللغة،: مجاالت ثالثة تفاعل نتاج هو الصحافي والخطاب البشرية، الخبرة من معيناً 

 .(001-009، 5005العاقد،) والمعرفة

  :اصطالًحا السياسي الخطاب

 أسهمت وكما وحديثًا، قديًما العالم في السياسي التواصل أشكال أهم دأح هو السياسي الخطاب"

 السياسي والخطاب التاريخية، الحقب من لكثير السياسي الواقع صياغة في السياسية الخطب

 وقدرته اإلقناعية لغته في أهميته وتكمن للمجتمع، واالجتماعية السياسية بالحياة بشدة تأثر تاريخًيا

 .(03-02، 5005، اللطيف )عبد"المتلقي الجمهور في التأثير على
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استراتيجيات  على أنه القدرة على إيصال أفكار وقواعد ،(005،0115)صبحي،  أيًضا: ويعرف   

 . الدولة إلى الجماهير، وأنه الوسيلة األولى للثأثير في القاعدة الجماهيرية

 الحسين: نبا الثاني اهلل عبد للملك السياسي للخطاب اإلجرائي التعريف

 المملكة ملك الحسين بنا الثاني اهلل عبد الملك ألقاها التي والدولية المحلية والخطابات الكلمات هو 

 األردنية القضايا حول والدولية والقومية، الوطنية، والمحافل المناسبات في الهاشمية األردنية

 . ما سياسة أو موقف تجاها للعالم األردني الموقف لتوضيح والعالمية، وذلك واإلقليمية

 :اصطالًحا المضمون تحليل

 المحتوى وصف في تستخدم التي البحثية األساليب أحد هو: "بأنه 0125 عام بيرلسون عرفه

". وكمًيا ومنتظًما، موضوعًيا، وصًفا اإلعالمية للمادة الصريح المضمون أو الظاهر

 .(031 ،5000إسماعيل،)

 على تعرفه األمريكية فالمدرسة المضمون، لتحليل موحد تعريف إعطاء في المدارس واختلفت   
تعرفه ف الفرنسية والمدرسة .."اإلعالمية المواد تحليل في تستخدم التي البحثية األساليب أحد: " أنه
 الثالث العالم مدرسة أما االتصال. لمضمون الكمي المنتظم الموضوعي للوصف أسلوب بأنه
نقاًل عن )"  الصحافة تحليل أساليب من وأسلوب ،البيانات معج وسائل من وسيلة: أنه على تعرفهف

 . (507 ،5000الرحمن، نصر، وعبد
 :إجرائًيا المضمون تحليل

 ،والغد ،الرأي اليومية األردنية للصحف اإلعالمية المادة محتوى تحليل الدراسة هذه في به يقصد 
 الخطاب في مفرداته وردت الذي الشباب لمحور معالجتها كيفية عن الكشف بهدف والسبيل،
 اإلجابة خالل من وقيم موضوعات من به ارتبط وما الحسين، بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي

   قيل؟. وكيف قيل؟ ماذا الشقين: ذات الدراسة أسئلة عن
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 

 اإلعالمية النظريات: األول المبحث

 تساعدنا التي( األجندة) األولويات ترتيب نظرية على النظري إطارها في الدراسة اعتمدت

 الصحفية الرسالة خالل من السياسي الخطاب في بالشباب المرتبطة والموضوعات القيم إبراز في

 تسمح التي الحديثة النظريات من وهي" " Framing Theory التأطير نظرية وكذلك األردنية،

 وسائل لدور تفسيًرا وتقدم اإلعالم، وسائل تعكسها التي اإلعالمية لرسائلل الضمني المحتوى بقياس

 هذه كون المتبادل االعتماد ونظرية البارزة، القضايا حيال واالتجاهات األفكار تشكيل في اإلعالم

 الصحفية األجندة معالجة ومدى واهتماماتهم، القرار صانعي أولويات توضيح على تركز النظريات

برازها  على والتعرف صفحاتها، على المتعددة الصحفية والفنون األشكال خالل من االهتمام هذال وا 

 واألخذ واهتماماتهم، الجمهور أجندة مراعاة ناحية من الصحفية األجندة وضع في التفاعلية العملية

 الصحفية الوسيلة أولويات مراعاة جانب إلى السياسي، القرار صانعي أولويات االعتبار بعين

 .اإلعالمية رسالتها تحقيق في ضاياهاوق

 نظر وجهة لتقديم صممت التي الفروض من مجموعة بأنها: النظرية الباحثون ويعرف

. الظاهرة بهذه المتعلقة واألفكار المفاهيم بين العالقة شرح خالل من معينة ظاهرة حول منتظمة

(Wimmer,2000,27) .يرى كما (Graig,1989,10) الباحث عهايض علمية فروض أنها 

 .              المدروسة الظاهرة في التحكم أو التنبؤ أو الوصف بهدف البحثية، المتغيرات بين العالقة لمعرفة
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 اإلعالمي، ونظرية التأطير ونظرية ،(األجندة) األولويات ترتيب نظريات الدراسة وستتناول       

 آلتي:، وذلك على النحو االتوضيح من بشيء المتبادل االعتماد

  :(األجندة) األولويات ترتيب نظرية( 1)

 والترليبمان األمريكي الباحث أن يجد اإلعالمية األجندة نظرية لتاريخ المتتبع إن

""Lippmann وسائل أن" العام الرأي كتابه في ذكر فقد ،0155 عام إليها أشار من أول هو 

 هذه بمقدورأيًضا و  المجتمع تهم التي ياالقضا تقديم خالل من العام الرأي تكوين في تساعد اإلعالم

 .(599 ،0119، وسيد مكاوي عن نقالً )"  االتجاهات تغيير الوسائل

 التي اإلعالمية النظرية األطر أهم األولويات من وترتيب األجندة وضع نظرية وتعد هذا

 النظرية هذه وترى اإلعالمي، بالمحتوى وجمهورها اإلعالم وسائل من كل اهتمامات بدراسة عنيت

 لهذه خاصة أهمية تعطي فهي األخبار، تتناولها التي األولويات تحدد التي هي اإلعالم وسائل أن

 التي الموضوعات فإن وهكذا الجمهور، لدى المهمة األولويات من تصبح يجعلها مما ،الموضوعات

 .(3-2 ،5005أحمد،) ذلك غير كانت ولو حتى نشرها يتم التي هي أهمية ذات المحررون يراها

 وجود تعني، "Rogers, Dearing" ودرين روجرز من كل يرى حسبما األجندة وفكرة

 والجمهور اإلعالم وسائل من كل اهتمام على للحصول والقضايا الموضوعات بين مستمرة منافسة

 هي اإلعالمية األجندة أنّ  يبين للدراسة مؤشر وهذا .(McQuail,2010,455) السياسية والصفوة

 .مًعا السياسية والصفوة الجمهور ألجندة عكاسان بمثابة

 الجماهيري لالتصال المختلفة األطراف بين التفاعل عنصر األجندة وضع نظرية وتراعي  

 يقتصر  وال األولويات، ترتيب يتضمن تأثيري  شكل في شخصية وتبادلية تفاعلية عملية سياق في

نما فة،المختل  األحداث أو القضايا تناول على األجندة وضع  االجتماعية القيم ليشمل يتسع وا 
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 أن النظرية هذه تفترض كما وغيرها،... واألفكار والهيئات، والمؤسسات البارزة، والشخصيات

 يختار إنما المجتمع، في تقع التي والقضايا الموضوعات جميع تقدم أن تستطيع ال اإلعالم وسائل

 اهتمامات تثير الموضوعات وهذه بشدة، عليها التركيز يتم التي الموضوعات بعض عليها القائمون

 .(659، 5005 المزاهرة،)بشأنها ويقلقون فيها، ويفكرون يدركونها، وتجعلهم تدريجًيا، الناس

 بأنها" األولويات ترتيب نظرية" " Steven Batrsonباترسون ستيفن ُيعرف هنا ومن

 فعل ردود وتستحق مهمة، قضايا هاأن على معينه قضايا اإلعالم وسائل فيها تُبرز التي العملية

 أولوياتهم ضمن من تصبح بحيث القضايا لتلك وتنبيههم انتباههم إثارة خالل من والجمهور الحكومة

 (.McCombs,1992,85)"أجنداتهم رأس وعلى

 ما للناس تحدد أن تستطيع أنها مجرد يتجاوز اإلعالم وسائل دور أن رأى من وهناك

 قادتهم إمكانات على الحكم في األفراد يستخدمها التي المعايير تشكل أيًضا   فهي فيه، يفكرون

-Miller,2002,228)أجندتهمتصدرت  التي الملحة السياسية والقضايا ومؤهالتهم السياسيين

 يفكر أن يجب لما اإلعالم وسائل تحديد عن عبارة األجندة وضع بأن Harper يرى بينما(. 229

 .(5005،23 أحمد، عن نقالً ) اجتماعية قيم أوأفكار  أو معينه، ثأحدا أو قضايا من الجمهور فيه

  األجندة وضع أهمية أن إلى (033، 5000والمشاقبة،70 -5003،31، الحديدي) ويذهب

 الضوء تسليط في  اإلخبارية اإلعالم وسائل قوة إلى التنبيه في تكمن اإلعالمية الوسائل قبل من

 في العملية هذه تكرار وعبر المغايرة، األخرى القضايا ضبع تغطية حساب على معينة قضايا على

 والقضايا األحداث هذه بروز بأهمية الفعلي واالقتناع التصديق إلى المهتمين تقود بعينها أجندة تبني

 دليل هناك أن إلى (31،نفس المصدرالحديدي، عن نقالً ) وديرنج روجرز وأشار  غيرها، دون

 وضع يؤثر وقد السياسية، األجندة على والجمهور اإلعالم وسائل يأجندت تأثير إمكانية حول بحثي



15 

 

 وضع أن ذلك من واألهم ، والمشرعين والقادة الحكومة مسؤولي أفعال من كثير على األجندة

 .  النخبة غير بين حتى السياسية الحياة في لالنخراط االهتمام َتشَغل األجندة

 في القضايا بناء طريقة عن بالكشف حتسم كونها األجندة وضع نظرية أهمية وتأتي"

 وسيلة من ذلك اختالف ومدى والقضايا األحداث مع التعامل سياسة ومعرفة اإلعالم، وسائل

 األحداث ترتيب انتقال على تؤثر التي العوامل من العديد وجود من الرغم على أخرى، إلى إعالمية

 القضية أو الحدث وطبيعة يالشخص كاالتصال الجمهور إلى اإلعالم وسائل من والقضايا

 (. 019، 5005ضيف،)" اإلعالمية الوسيلة وخصوصية

 كل خاللها يتبادل تجميعية عملية عن عبارة األجندة بناء أن( " Lang 1983 )يرى بينما

 التي القضايا تحديد بهدف اآلخر في منهما كل التأثير والجمهور والحكومة اإلعالم وسائل من

  (.Griffin ,2006,39) مهمة اعتبارها يمكن

 والتركيز االهتمام تعطي ال قد الصحافة ومنها اإلعالم وسائل أجندة أن الدراسة هذه وترى      

 الشكل حيث من اإلعالمية المعالجة في اً فروق نلمس إذ والموضوعات؛ القضايا لكل نفسه

 في المفارقة هذه ضوء وفي المختلفة، اإلبراز وعناصر الزمنية المدة وفي والتكرار، والموضوع

 بأصحاب  مباشر غير أو مباشر بشكل يرتبط يضعها ومن  اإلعالمية، األجندة تتشكل التركيز

 على اعتبار أنها اإلعالم وسائل استخدام إلى تسعى ومنظمات ومؤسسات شخصيات من القرار

 الحكومات لسفةبف مرتبطة تكون فغالًبا ،إعالمية وكأولويات والتأثير، لإلخبار محاوالتهم في وسيط

 األيديولوجية الحدود ضمن عملها األجندة تمارس أن بد ال ،عليه وبناءً  كنفها، في تعيش التي

  بها، الجمهور اهتمام إلى يؤدي بما إلبرازها تسعى التي والموضوعات القضايا تجاه الوطنية والرؤية

 .معها يتوافق قد ما إلى للوصول الدراسة في النظرية هذه وستوظف



16 

 

 اإلعالمي التأطير نظرية( 5) 

 متعددة جماهيري اتصال عملية بأنها التأطير عملية إلى ويشار ،Framing التأطير

 مرتبطة مصطلحات نوآخرو  McCombs & Shaw أمثال ونالباحث استخدموقد  األطراف،

 من عديدال إلى باإلضافة لألجندة، الثاني المستوى بأنها: للتأطير تعريفهم عند األجندة وضع بنظرية

 السياقات: هي التأطير مصطلح إلى تشير التي اإلعالمية الدراسات في المستخدمة المصطلحات

Context،  المعرفية األنساقو Schemas،  اإلعالمية الحزمةو Media ( ً5005 احمد، عن نقال ،

550-501). 

 بابتكاره قام تحليلي أسلوب"  عن عبارة التأطير أن إلى (Endres,2004,8)وتشير

 القضايا تحديد في اإلعالمية اإلخبارية النصوص دور لتفسير واالجتماع النفس علماء وتطويره

 نموذجه سبتمبر/أيلول00 أحداث بعد ما Entman قدم م 5006 عام وفي". بها الجمهور وتعريف

 النظام قمة من تأثيراته تنحدر شالل قاعدة يمثل الجمهور أن يؤكد الذي التأطير، لعملية الثاني

 لها يتعرض التي الخبرية األطر تنتج التي اإلعالم وسائل ثم ،السياسية النخب تجاه السياسي

 رجع عملية خالل من القمة إلى( الجمهور أي) القاعدة هذه تنقلب أن الممكن من ولكن الجمهور،

 في بدورها تؤثر التي السياسية والنخبة اإلعالم كوسائل ،اآلخرين في التأثير بمعنى ،الصدى

. مقلوب شالل قاعدة إلى بدوره يتحول الذي السياسي النظام لدى القرار صناعة

(Entman,2003,435-415). 

 :مستويين خالل من الدراسات من العديد في الخبرية األطر تحليل نظرية وُتستخدم

 بالمحتوى يعرف ما أو اإلعالم لوسائل الواضح غير المحتوى بقياس يهتم :األول المستوى -

 .الضمني
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 إنّ  إذ ما؛ قضية نحو الجمهور اتجاهات تشكيل في المؤثر المستوى وهو :الثاني المستوى -

 تؤثر أن تستطيع خبرية اً أطر  لنفسها تحدد معينة جوانب على تركيزها خالل من اإلعالم وسائل

 هو المستوى وهذا (612، 5000الطوخي،)القضايا  بعض بشأن الجمهور معايير تشكيل على

 .الدراسة هذه به تهتم الذي

 الرأي معارف تشكيل في داللة ذا تأثيًرا تمارس اإلعالم وسائل أن النظرية هذه وتفترض

 (.Gandy,1997,180-182 )معينة زمنية فترة خالل المختلفة القضايا نحو واتجاهاته العام

 إال إعالمي ُبعد لها يكون ال ومضامينها اإلعالم وسائل أحداث أن أساس على تقوم كما

 نصوص من المضمون تنظم التي هي األطر وهذه محددة، وسياقية إعالمية أطر في وضعت إذا

 تستخدم النظرية فهذه السائدة، االجتماعية والقيم الخبرات استخدام جانب إلى دالة، ومعان   وألفاظ

 لفهم للجمهور مساعدة ولتقدم محدد، زمني وقت   في االجتماعية للمواقف إدراكا أكثر القارئ لتجعل

والمتابعة  باالهتمام تحظى التي تلك خصوًصا ومعالجتها، بتغطيتها تقوم التي والقضايا األحداث

 .(505، 5003الدليمي)

 على التركيز حيث من واألجندة األطر نظريتي بين ارتباط ثمة هناك أن الدراسة وترى

 القضايا، لهذه العام دراكواإل اإلخبارية النصوص في ودراستها العامة السياسة قضايا ودراسة رصد

 وكنتيجة الثاني المستوى بينما ،نفكر فيما يخبرنا األجندة نظرية من األول المستوى أن بمعنى

 في أنه كما نفكر، كيف يخبرنا سياقات أو قضايا معالجة في واالستبعاد والتركيز والبروز لالنتقاء

 يكون التأطير نظرية في بينما المية،اإلع الموضوعات ألجندة األفراد تبني يكون األجندة نظرية

 آليات على منهما كل اعتماد مع علينا، وتأثيرها اإلعالم في الموضوعات هذه عرض لكيفية تبنيهم
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 مجال في تتشابها كما ومساحتها، وموقعها التغطية وكم واالنتقاء البروز عناصر في مشتركة

 . واالتجاهات المعارف في تأثيراتهما

 استخدمتها التي الرئيسة األطر تحديد أجل من التأطير نظرية الدراسة اعتمدتوقد  هذا

 والدينية والثقافية واالقتصادية السياسية السياقات ومعرفة الشباب، لمحور معالجتها في الصحف

 اعتمدت التي الصحفية اإلبراز عناصر وكذلك الفئة، بهذه ارتبطت التي واالستراتيجية واالجتماعية

 .  وعالمًيا محلًيا اهتماًما تلقى التي الشباب قضايا معالجة في الصحافة عليها

 : المتبادل االعتماد نظرية( 3)

 في أهدافهم تحقيق على األفراد قدرة تكون عندما توجد التي العالقة: "االعتماد يعني

 أنه كما ،"اإلعالم وسائل تقدمها التي المعلومات مصادر على اعتماًدا المعلومات على الحصول

 .(1، 5007أحمد ) األهداف تحقيق أو الحاجات إشباع فيها يتم التي العالقةيعني 

 0131عام روكيتش بول وساندرا فلور دي الباحثين قبل من النظرية هذه ُقدمت إذ

 الجماهيري اإلعالم بين بوجود اعتماد متبادل أقرا نياللذ (023 ،5003والسيد، الطرابيشي،)

 الوحدات من مجموعة من يتألف المجتمع أن اعتبارعلى  فيه، أينش الذي االجتماعي والنظام

 عالقة في بعضاً  بعضها على تعتمد جميًعا فهي األخرى، عن وحدة ألي غنى ال وأنه ،واألنظمة

 أي وجود عدم المتبادل لالعتماد الرئيسي والسبب تكونه، الذي المجتمع باستمرار مستمرة دائمة

 أو المساعدة بدون أهدافه وتحقيق حاجاته تلبية على قادر يالسياس النظام ذلك في بما نظام

  ال المجتمع في األخرى والمنظمات اإلعالم وسائل أن أي األخرى، األطراف على االعتماد

 .(599، 0113 والسيد مكاوي عن نقالً ) ابعضً  بعضها على االعتماد دون بكفاءة العمل تستطيع
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 معلوماتال مصادر على سيطرتها في تكمن  ماإلعال وسائل قوة  أن النظرية هذه وترى

 فالحكومات أهدافهم، لتحقيق االجتماعية والنظم والمنظمات والمجموعات األفراد عليها يعتمد التي

 المحتملين بعمالئها االتصال في ترغب التي والمؤسسات بمواطنيها، االتصال ترغب التي الحديثة

 األفراد، ماليين إلى يصلوا لكي أساسي بشكل الشخصي االتصال على االعتماد يستطيعون ال

 والمنظمات الحكومات هذه فإن وهكذا إليها، الوصول يرغبون التي والمنظمات الجماعات وآالف

 تتحكم أيًضا  و  المستهدف، بالجمهور االتصال أو الربط لعمل  اإلعالم وسائل على تعتمد الحديثة

 لكي واالقتصادية السياسية المنظمات تحتاجها التي االتصال ومواد المعلومات في اإلعالم وسائل

 .(207-203، 5000)بارك،  .بكفاءة وظائفها تؤدي

 والنظام اإلعالم وسائل بين المتبادلة االعتمادية العالقة" توضيح يهمنا الدراسة هذه وفي

: في السياسية بالنظم اإلعالم وسائل عالقة تعتمد النظرية هذه ففي ؛السياسي

   (.5005،502مكاوي،)

 القوانين، احترامو  المواطنة،و  المساواة،و  الحرية، مثل وتدعيمها السياسية والمعايير القيم زيادة .0

 .االنتخابي التصويتو 

 وتكوين اإلجماع، روح بث خالل من االجتماعي التكامل وتحقيق السياسي النظام على الحفاظ .5

 .العام الرأي

 التصويت في والمشاركة للحرب، الحماس مثل السياسية األنشطة لتنفيذ بالمواطنة الشعور تدعيم. 6

 . االنتخابي

   .السياسية السيادة داخل تقع التي الصراعات وكسب التحكم .2
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 0117الحميد، عبد)فيما يأتي:  السياسي النظام على اإلعالم وسائل تعتمد وكذلك

،020،025).  

 .ذيةوالتنفي والقضائية التشريعية الحماية اكتساب أ.

 .الصحفية المؤتمرات عقد مثل ،األخبار لتغطية رسمية وغير رسمية معلومات على الحصول ب.

 .واالجتماعية واالقتصادية السياسية األوضاع بشأن تصريحات على الحصولج. 

 .االنتخابات أوقات في السياسية اإلعالنات من عائد تحقيق د.

 عماد:)التأثيرات من عدد ماإلعال وسائل على االعتماد نظرية عن ينتج ماك

 .(092 -5006،092 شاوي)و (657-653، 5000،وحسين

 حول اإلعالم وسائل قبل من للمعلومات المستمر التدفق إن(: المعرفية)اإلدراكية التأثيرات -1

 وكشف ،النظر ووجهات االتجاهات تكوين في يساعد واألشخاص، واألحداث القضايا من العديد

 التي االنتقائية العمليات خالل من الموضوعات تلك نحو الجمهور لدى تمامااله وتحديد الغموض

 .عامة األشياء حول األفراد لدى األساسية القيم تكوين في هنا التأثير ويتمثل األفراد، بها يقوم

 للمصطلحات اإلعالم وسائل استخدام خالل من هذه التأثيرات وتكون: العاطفية التأثيرات -5

 حول العاطفية استجاباتهم وتحدد الجماهير لدى والعواطف المشاعر في تأثيًرا تشكل يالت والعبارات

 .المختلفة القضايا

 أي لىا  و  العاطفي، والتأثير لإلدراك النهائي المنتج التأثيرات السلوكية ُتعدّ  :السلوكية التأثيرات -3

 عدمه أو واالهتمام عجاباإل حيث من السلوك على واالعتقادات االتجاهات في التغيير يؤثر مدى

 .  اإلعالمية الوسائل خالل من المقدم بالمضمون
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 فيها تتحكم موارد على تعتمد فهي ،قوية ليست اإلعالم وسائل أن الباحثين من العديد ورأى

 تستطيع ال لذا بكفاءة؛ وظائفها تمارس لكي المختلفة واالقتصادية السياسية االجتماعية النظم

 .(91، 5000العالف،)بعض على بعضهما المتبادل االعتماد دون السمة بهذه التحلي

 مؤسسة هي ،خاص بشكل منها والصحفية عام، بشكل اإلعالمية الوسائل أن الدراسة وترى

 الجماعات بين اتصالية كوسيلة موقعها خالل من وأنها المجتمع، في مؤثرة مهمة سياسية ثقافية

 معان   فرض في مهماً  دوًرا تلعب والثقافية السياسية بوالنخ النظام وبين المجتمع في المختلفة

  هذه فإن هنا ومن والمجتمع، لألفراد بالنسبة الخارجي للعالم فهم وخلق بل ،معينة وتفسيرات

 عينة األردنية الصحافة بين ما قائمة االعتماد لغة كانت مدى أي لىإ لمعرفة تسعى سوف الدراسة

 والقيم القضايا أهم إبراز في الحسين بنا الثاني اهلل عبد الملك خطاب ومضامين الدراسة،

 األردنية الصحف تمثل التي الدراسة عينة خالل من الشباب بفئة ارتبطت التي والموضوعات

 .المختلفة الفكرية بتوجهاتها

 النظري األدب: الثاني المبحث                  

 أهم إبراز في اإلعالمية األجندة ميةأله  المفسرة اإلعالمية النظريات من عدد   تناول بعد

 والموضوعات للقضايا الصحافة تنتهجها التي التأطير وعملية المحلية والقضايا الموضوعات

 اإلعالم وسائل بين المتبادلة االعتماد وعالقة المستهدف، الجمهور لدى بأهمية لتحظى المختلفة

 الصحافة بوظائف المتعلقة الدراسة يراتلمتغ نظري تفسير ال بد لنا من تقديم السياسية، والنظم

 عالقة وكذلك العام، الرأي في وتأثيرها المجتمع في الشباب لدى الوعي صياغة في ومساهمتها

 الشباب، تمس التي والقيم والموضوعات القضايا أهم على التركيز في ودوره بالشباب اإلعالم
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 بنا الثاني اهلل عبد الملك ورؤية لتأثير،وا الوعي صياغة في والسياسي اإلعالمي الخطابين وأهمية

 . السياسي خطابه خالل من الشباب لمحور الحسين

 الصحافة

 والحضاري والصناعي، الثقافي، المجتمع منتجات أهم أحد المتنوعة بأنماطها الصحافة ُتعد

ر على اعتبا المعاصر؛ مجتمعنا خصائص أهم من المعرفة إنتاج عملية أصبحت أن بعد انتشاًرا،

 فهي يومي، بشكل عليها للحصول الجمهور يسعى إذ والمعرفة؛ األخبار نشر وسائل إحدى أنها

 اإلعالمية الوسائل من غيرها على تفوقها خالل من القراء، أمام وأخباره المجتمع واقع تعكس مرآة

 على تساعد التي الطويلة والموضوعات الدقيقة، التفاصيل عرض على مقدرة من به تتميز لما

 تتيح كما المناسبين، والمكان الوقت في المتأنية الدراسة فرصة لهم وتهيئ للقراء، األمور توضيح

 والطرح الفكرة من تمكينهم في يساهم مما مرة من أكثر المطبوع في والتمعن التأمل مجال أمامهم

 هذه جتمعت الدراسة نظر وجهة ومن حولها، المطروحة اآلراء وتعدد التفاعل وبالتالي  المتنوع،

 التي أهميتها جاَءت هنا ومن الخصوصية، صفة عليها لتضفي الصحفي المطبوع في الميزات

 .المجتمع في األفراد تجاها بها المناطة الوظائف وكذلك المبحث، هذا في إليها سنتطرق

 الصحافة تعريف

 ما هابأن" الصحيفة كلمة تعريف (مادة صحف، 0139 ،العرب لسان) في جاء: الصحافة لغةً 

 األولى الصحف لفي هذا إن]الكريم:  القرآن تنزيل ". وفيوصحف صحائف والجمع فيه، يكتب

 .الكتاب والصحيفة: األزهري وقال ،"عليهما المنزلة الكتب وتعني. "1*وموسى[  إبراهيم صحف

                                                           
 .19-18* سورة األعلى: اية  - 1
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 صحف، أو صحائف وجمعها صحيفة من-الصاد بكسر-الِصحافة أن إلى اإلعالمي المعجم وأشار

 القرطاس وهي الجلد، هي: بشرة الوجه صفحة أو الوجه وصحيفة الصفحة، هي فةوالصحي

 .(52 ،5002حجاب،) بوجهيها كتاب ورقة أو المكتوب،

 اإلعالم، بهدف المقاالت، ونشر األنباء، باستقائها وذلك الصحف، إصدار صناعة هي" :اصطالًحا

 أفراد بين واألفكار اآلراء تبادل يقهاطر  عن يتم واسطة أنها كما والتسلية، والتعليم الرأي ونشر

" العام الرأي توجيه وسائل أهم من أنها عن فضاًل  المحكومة، والجماعة الحاكمة، والسلطة المجتمع

 (.52 ،5006مدكور،)

 الصحافة أهمية

 وسائل لها إعالمية كعملية الجماهيري لإلعالم الحقيقي اإلبراز الصحافة ظهور ُيعد

 األقدم هي الصحافة وكون وتخصصها، طبيعتها حسب المختلفة بوظائفها موتقو  متعددة، وتقنيات

 التقنيات حيث من المهمة والتحديثات التغييرات من العديد عليها جرى فقد ،اإلعالمي االنتشار في

 حيث من اإلعالم وسائل عرش على تتربع جعلها مما ،الصحفي العمل وتقنيات ،والتكنولوجية اآللية

 العام الرأي توجيه في الواضح لدورها ؛"الرابعة السلطة" اسم عليها أطلق أنه جةدر  إلى األهمية

 التغييرات إحداث في لدورها وكذلك خلفها، تقف التي الداعمة الجهات تراه ما باتجاه وصياغته

 أدوات إحدى وهي والمجتمع، الدولة في السياسي الحراك منبر فهي ذلك إلى إضافة  االجتماعية

 ال“قائاًل:  الصحافة أهمية وصف فقد* 1"كاستروا" أما. (003، 5000شهاب،)اسيالسي العمل

  آخر قول وهناك ،"صحيفة محرر قلم صرير من أرتعش ولكن بوجهي، ُفتحت إذا جهنم بوابة أخاف

                                                           
 .  السابقين فنزويال حكومة رؤساء أحد هو" كاستروا - 1
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 أصحاب من انتزعت النفوذ، بالغة األثر، عظيمة ضخمة، قوة الصحافة": "افرّ ط الدين نور" ل

 نفسها تفرض المديدة بقامتها ووقفت"...الجاللة صاحبة" فسموها السلطان أصحاب لقب السلطان

 أي الشعب، جمهور في كمنت للصحافة القوة هذه أن ويضيف بلد، كل في الموجهة القوى بين

 صاحب هو اآلن فالشعب واإلرشاد، التوجيه منها يستقي الصحف وراء يقف الذي القراء، مجموع

 .(00و 6، 0121صابات،)"األمم تحكم وبه مكان، لك في واألخيرة األولى الكلمة

 مجمل تطرح التي اإلعالمية الوسائل أبرز من وهي األفكار، طرح بوتقة الصحافة ُتعد   كما

 بين االرتباط شكل في بعمق دورها ويظهر المجتمع، في واالجتماعية السياسية والحوارات األفكار

 واإلصدارات المصادر من العديد خالل ومن. دولة ألي واالجتماعي السياسي والنظامين الصحافة

 (036 ،5002: الجنيدي) :هي رئيسة أركان ثالثة على تقوم أنها تبين التي الصحافة مجال في

 .والمعرفة الحقيقة بين الربط في ذلك ويتجلى الحقيقة، عن الكشف .0

 ".   ضعفها أو الصحيفة قوة تبرز الدور هذا وَعْبر عنه، والتعبير فيه بالتأثير العام الرأي توجيه .5

 الوسائل أكبر من فالصحافة به، والتذكير التاريخ صناعة في بآخر أو بشكل المساهمة .6

 .العصر مرآة تمثل أن يمكّنها وذلك والوقائع، الحوادث بتسجيل تقوم التي اإلعالمية

 حجر ُتعد   التي يروالتعب الرأي حرية إلى بحاجة فهي ،األدوار بهذه الصحافة تقوم ولكي  

 .  الحريات هرم في الزاوية

 نإ الفرنسية"" Le Monde صحيفة مؤسس( هير بوف) يقول الصحافة أهمية وحول

 أال ويجب – تكون لن ولكنها كبيرة، وتجارية صناعية مؤسسة بمثابة هي الكبيرة اليومية الصحف

 بمعنى المعلومات، على صولللح الفرد وسيلة فهي فقط، ذلك مجرد تكون أن يمكن وال – تكون
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 عن نقالً ) بشأنها معين فكر إلى والوصول األمور على الحكم من تمكنه التي العناصر له توفر أنها

 .(665 ،0197صابات،

 إذ مشتركة؛ مشاركة يتيح جماعي اعتراف كرسي الصحافة أن(  ماكلوهان مارشال) ويرى

 تتمتع الصحافة أن كذلك ويقرر استخدامها، عدم أو الستخدامها األحداث تلوين استطاعتها في نإ

 من( مينابولس) مدينة حرمت 0115 عام ففي للحياة، الطبيعية النواحي عن وتكشف واسعة، بحرية

 لكن تنقصني، الصحافة أخبار أن صحيح :يقول المدينة شرطة مدير وكان شهور، لمدة الصحف

 الصحف تتحدث ال حين أقل تكون مفالجرائ لألبد، صحف بال يظل أن أرجو بعملي يتعلق فيما

 نقاًل عن) الحكومة تساعد التي هي الخدمات وهذه باللوم، الناس بين لها تروج ال وبذلك عنها،

 .(551-559، 0172صابات، 

 في الصحافة (Rugh,2004,120-122) صنف قدأما فيما يتعلق بإهمية الصحافة ف

 الذي الصحفي للعمل معقد نظام بأنها رفهاويع ،"انتقالية صحافة" إلى تحولت أنها على األردن

 الرأي حرية من مساحة ذاته الوقت في وتضمن الحكومة، قبل من للتحكم قوية عناصر على يحتوي

 األحزاب من لعدد   أو الخاص، القطاع أو للحكومة فيها الصحف ملكية وتكون والتنوع، والتعبير

 .           السياسية

 تطورها في كبيرة خطوات حققت قد األردنية الصحافة أن ("50 ،5002الموسى،) وذكر

 ،الليبرالية لتواكب انطالقتها وجاَءت الواحدة، النظر وجهة أسيرة زالت ما لكنها الجديد، القرن مطلع

 وتدريب والحياد الموضوعية منها عديدة مجاالت في القدرات تطوير يستدعي اآلن والعصر

 ".الصحفيين
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 والمعلومات الثقافة بتقديم شموليتها في تكمن الصحافة أهميةف ،الدراسة نظر وجهة ومن

 من اقتربت أهمية كلما وتزداد. المعرفة ألوان عقولهم في وتزرع قرائها أفق في التوسع إلى يؤدي مما

 بزيادة االهتمام إلى الصحافة يدفع بما فيه، يعيش الذي المكان وأخبار وحياته، المواطن اهتمامات

 المطروحة، والمسائل القضايا أهمية مدى خاللها من الجماهير تتعلم وبالتالي، فيها المحلية األخبار

 واالجتماعية السياسية الوظائف طبيعة خالل من الصحفية أو اإلعالمية المسؤوليةويتم إدراك 

 .المجتمع تجاها بها تقوم التي والتعليمية والثقافية

  الصحافة وظائف

 الوعي نشرو  باإلخبار تقوم فهي واألولوية، ألهميةا حيث من الصحافة وظائف تتعدد

 .الخارجية أو المحلية القضايا من العديد إزاء العام الرأي وبلورة والثقافي، واالجتماعي السياسي

 وكذلك العامة، الفائدة ذات األخبار جمع بأنها" الصحافة وظيفة( ستيد ويكهام) ويعرف

 وتقديمها مصداقيتها من والتحقق الخبار وتحليلها،جمع ا على تقوم التي المهنة بأنها تعّرف

 الدولية أو السياسية الساحة على األحداث بمستجدات متعلقة األخبار هذه تكون ما وغالباً  للجمهور،

 .(03 ،5002وآخرون، الشمايلة، عن نقالً ) ."وغيرها االجتماعية، أو الرياضية أو الثقافية أو

 تتيح ألنها ؛الوعي وزيادة السياسية الحياة بإنضاج امع بشكل المكتوبة الصحافة وتساهم"

  .صفحاتها عبر األفكار وتبادل لالتصال المواطنين من كبير عدد أمام المجال

 تلمسه ناحية من السياسي القرار صانع على إيجاباً  ينعكس الذي األمر ،(065 ،0117جريبر،)

 في يدور ما بكل العام الرأي تُبلغ نهاأ كما يحكمه، الذي للمجتمع الحقيقية الناس الهتمامات

 .(000 ،5000زلطة،) أنشطة من المختلفة والهيئات الحكومة
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 أثارت قد الصحافة وظائف أن وجهات  نظر الباحثين من العديد خالل من الدراسة ورأت

 عاييرم على تأثيرها وتعاظم الكبيرة ألهميتها والصحفيين، واإلعالميين األكاديميين بين واسعاً  جدالً 

 من العديد وأكدت مستقباًل، الصحافة أنظمة جميع في الوظائف هذه ممارسة تنظم مشتركة

 التي بالحكومات وثيقة عالقة على الصحافة ومنها اإلعالم وسائل أن العلمية واألبحاث الدراسات

 رهاتجب التي الدولة بفلسفة وترتبط ،وتدعمها الحكم فلسفة تعكس الواقع في وهي ظلها، في تعمل

 ميرل،)ذكر المجال هذا وفي معينة، وقومية إيديولوجية وضوابط فلسفة خالل من العمل على

 بالسلطة المرتبطة الصحافة  أحدهما الصحافة، لعمل أساسيين نظامين هناك أن ،(560 ،0191

" سلطوية ميول ذات صحافة 0991" ميرل جون" يذكر كما تكون وقد الحرة، الصحافةثانيهما و 

 عكس أو واحداً  جهازاً  والحكومة اإلعالم نظام كان إذا ما نحدد ولكي ،"ليبرالية ميول ذات صحافة"و

 األمة، فلسفة مالحظة فقط وليس ككل النظام إلى دقة بكل النظر من البد" بأنه" ميرل" يوضح ذلك

 في أو والعادل والمنافس المنفتح السلوك في نفسه عن يكشف الذي الثقافي الموروث في التمعن بل

 عمل أسس بها رتبطت التي النظم بإيجاز نوضح وتالياً ". والموجه المنافس غير المنغلق السلوك

    :الصحافة

  :السلطوي االتجاه: أوالً 

 وذلك عليها، والرقابة اإلعالم وسائل تراخيص بإصدار الحكومة قيام تتبنى فلسفة وهي

 نقل على يقتصر فيها الصحافة دورو  الحكم، نظام على للمحافظة وضبطه النقد من الحد بهدف

 . (052 ،5002علي،). لمناقشتها الفرصة إتاحة دون الشعب إلى السلطة من المعلومات
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 :الليبرالي االتجاه: ثانياً 

 بحيث اإلعالم، وسائل في وتحكمها الحكومة سيطرة أنواع كل إبعاد تتبنى فلسفة وهي

 حرة سوق إنشاء بهدف وذلك ،(المنحرف لسلوكوا بالقذف المتعلقة القوانين ببعض التدخل يقتصر

تاحة لألفكار  الحوار خالل من تتم التي للمجتمع الذاتي صالحاإل بعملية يسمى لما الفرصة وا 

 بحق يعترف االتجاه هذا أن الدراسة وترى(. 566-562، مصدر سابق ميرل،)األفكار وتبادل

 أن يجب المعلومات أنواع جميع وأن جتماع،واال والخطاب الكالم بحرية والتمتع المعرفة، في الناس

  .والنمو السعادة أساس الحر النقد واعتبار الجميع، متناول وفي معلنة، تكون

 العلماء من العديد نظر وجهات من الخاص باالهتمام القدم منذ الصحافة حظيت قدو 

على اعتبار  ، المجتمعو  الدولة اتجاه عليها تقوم أدوار من تحدده لما المختلفة، واألنظمة والكتاب

 المتعددة بسياساتها السلطة رؤية وتعكس ناحية، من والمجتمع الفرد بين ما الوسيط دورتلعب أنها 

 َيُجرَنا بمجمله ذلك فإن العام، الرأي اتجاهات في تأثير من ذلك على يترتب وما أخرى، ناحية من

 :باآلتي تتمثل التي للصحافة المتنوعة الوظائف عن للحديث

 :للوطن االنتماء قيم وتأكيد الوطني البناء ترسيخ: 1

 القضايا استشعار في مسؤوليتها الصحافة تأخذ خاللها ومن ،الطليعة في ُتعد   الوظيفة وهذه

 وجد، حيثما الخالف وتضييق النظر، وجهات لتقريب المناسبة الوسائل تلمس في والمبادرة الوطنية،

 وأداة للطرح، أسلوًبا الموضوعية باتخاذ القيادة، حول تفافهموال األفراد صفوف توحيد على والعمل

 الرؤى، لتوحيد وسيلة لتكون ُتوَظف أن يمكن الصحافة فإن وبهذا العام، الرأي اتجاهات لتشكيل

 .(021 ،5006الهمداني،) والتنوير والتعبير
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 في بارز دور هال اليومية الصحافة أن اإلعالمية واألبحاث الدراسات من العديد بينت وقد    

 النتائج أظهرت (76، 5000القرعان،) دراسة ففي للوطن، االنتماء قيم وتأكيد الوطني البناء ترسيخ

 باإلحساس كان سواء األردني المواطن إنسانية تأكيد في اليوميتين والغد الرأي صحيفتي دور بروز"

 للتحلي الجميع نالصحيفتا دعت الذي واالنتماء الوالء مفهومي إنف وكذلك. بالفكر أم باإلدراك أم

 اإليجابية والسلوكيات المشاعر من لجملة التأسيس في يسهم الذيالوطن  حب تعنيان فإنهما بهما،

 ". والحضارية واألخالقية الدينية القيم من بمجموعة االلتزام خالل من ومجتمعه وطنه تجاه لإلنسان

 لبناء المقترح األنموذج" أن إلى هانتائج إحدى في (006 ،5007بشير،) دراسة ذهبت بينما

 رأسها وعلى المجتمعية المؤسسات تبني خالل من يتحقق أن يمكن فلسطين في الصالحة المواطنة

 خالل من وذلك الصالحة، للمواطنة الصحيحة األسس نشر في تساهم التي اإلعالمية المؤسسة

 ممارسة كيفية لألفراد خاللها من يتضح التي المجتمع في الحقيقية الديمقراطية المبادئ على تركيزها

 ". مجتمعهم تجاه وواجباتهم حقوقهم

 وحتى 0150 عام اإلمارة عهد من األردنية الصحفية التجربة تاريخ إلى بعمق ننظر وهنا

 العاملة أدواتها من وأداة ومستلزماتها، األساسية الدولة أدوات إحدى أنها على تأسست والتي اآلن،

 الكيان مع المواجهة جلأ من ومدافعة موجهة فبدأت والقومية، الوطنية القضايا خدمة في

 وغرس والتنموية، الوطنية القضايا على والتركيز واالنفتاح التطور نحو سارت ثم ومن الصهيوني،

 الملك رؤية جاءت( 5000)عام ومنذ القومية، والتزاماته الوطن تجاه والتضحية واالنتماء الوالء قيم

 في قائالً  المستقلة، المؤسسية اإلعالمية الهوية بناء على ركزت التي الحسين بنا انيالث اهلل عبد

 حكومة، أو لشخص إعالًما يكون نأ عن بنفسه ينأى أن الرسمي لإلعالم بد وال:"... خطاباته إحد

، دولة   إعالم يكون أن يجب بل  فهي الصحافة وأما...وسامية نبيلة وغاياته معروفة ثوابته ووطن 
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 الوطن مرآة هما والصحافة، اإلعالم أن ندرك نناإ" :قال وكما ،"فيها صورته الوطن يرى التي لمرآةا

 .(570 -652 ،5000السامي، الخطاب) والعالم المواطنين مامأ

 اندماجهم يحقق بما القراء، مع يومية تفاعلية بعملية تقوم الورقية الصحافة بإنترى الدراسة و   

شاعة والنشر، الكتابة طريق عن للحوار المجال يفسح مما والمجتمعية، يةالوطن القضايا بمختلف  وا 

  .المختلفة المهمة القضايا تجاه الرأي في اإلجماع من حالة إلى يؤدي االمر الذي األفكار

 :واالتجاهات المواقف تغيير: 5

 والنفسية، جتماعيةاال الدراسات مجال في البارزة المفاهيم من واالتجاهات المواقف مفهوما يعدّ    

 خبراته على بناءً  تهمه التي القضايا نحو الراهن الشخص موقف هأن" على االتجاه ُعّرف وقد

 الموقف هذا وفي فيها، يعيش التي بيئته في المختلفة الحياة مواقف في التعلم طريق عن المكتسبة

 عمليال أو اللفظي السلوك خالل من ذلك ويظهر الرفض، أو الموافقة شكل يأخذ

 (.56 ،0193زهران،")للفرد

 لدى الموجودة واالتجاهات اآلراء تغيير في تساهم الصحافة أن( "023 ،5002مكاوي،) روذك  

 إلى ضافةباإل التغيير، على الناس حث وكذلك واإلقناع، التعريف بدور القيام خالل من األفراد

 من نالمواطنو  يحتاجه ما أهم بقىوي المواطنين، لدى واآلراء المبادئ دعم نحو توظيفها إمكانية

 مجتمعهم في والفكرية واالقتصادية، السياسية، التغييرات أهم على الوقوف هو الصحافة

  . األخرى والمجتمعات

 واالتجاهات المواقف بتغيير اإلعالم بها يقوم التي الحاالت معظم أن الدراسات دلت وقد

 يتجلى اإلعالم وسائل فتأثير ،(potts,2003,165) موجودة غير المقصودة التعرض عملية تكون

 وقت أي من أكثر الوسائل تلك إلى الناس يلجأ إذ واألزمات؛ والكوارث الحروب أوقات في أكثر
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 إلى فتتوجه العاطفية، االستثارة علىأيًضا  وتعمل واإلرشادات، المعلومات على للحصول مضى

 أبو).معينة واتجاهات مواقف تخاذال الجماهير لدفع والغضب الحزن فتثير العواطف،

 (.303 ،5002أصبع،

 القائم التفاعل حصيلة وهي ومتعلمة، مكتسبة والمواقف االتجاهات أن نجد تقدم، ما على بناءً و   

 . فيها تأثره ومدى االجتماعية، وأ السياسية أو الثقافية أو المادية سواء به المحيطة والبيئة الفرد بين

 :الثقافية الوظيفة: 3

 جماهير إلى الثقافية القيم إبراز في الصحافة به تقوم الذي الدور بأنها" الثقافية الوظيفة فعرّ تُ   

 وتصف فعالياته، في الجمهور وتشرك الفكري اإلنتاج في فتسهم المعرفة عناصر ومعالجة القراءَ 

 القصة طريق عن والجمالية واألدبية الفكرية الناحية من الروحي عالمه وتعني ومنطقه، القارئ نفس

 مساحات تشمل التي واإلبداعية والثقافية الفنية الحياة وأخبار والفكرية، والثقافية األدبية والمقالة

 الذي والتطور التقدم وحركات ،(662 ،0117الهمداني،)"عام بشكل الصحفية المادة من متزايدة

 األفراد على التأثير حيث من المجتمع، في دورها يؤكد الحالي العصر في اليومية الصحافة شهدته

 .(003 ،5000 زلطة،) لهم بالنسبة األهمية ذات القضايا مختلف حول آرائهم وتكوين

 أخبار نشر من به تقوم لما طبًقا الصحافة، إلى أن *1نصوح المجالي أشار من جانبه  

 قضاياال حيال لديها فرةاالمتو  بالمعلومات القارئ تثقيف في تساهم صحفيةومقاالت  وتحقيقات

 المجتمع خدمة إلى هادفة رسالة تعد إعالمية كوسيلة الصحافة فإن وبذلك باالهتمام، الجديرة

 لبناء متكاملة شمولية نظامية رؤية تحقق وكونها فيه، يعيشون الذي بالواقع التصالها نظًرا واألفراد

ة أهمي وتتأتى .(52 ،5007نقاًل عن العبادي،). استثمارها أُحسن ما إذا سياسًيا مثقف مجتمع
                                                           

 .نصوح المجالي: وزير إعالم أردني سابق *- 1
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 ،والرأي الخبر ونشر بالجمهور واليومي الدائم اتصالها من والتثقيف التوعية في ودورها الصحافة

 إلى للقراءَ  تقدمها التي الثقافية الخدمات حيث من الصحف وتنقسم القارئ، على والصور والتحليل

 : نوعين

 المجتمع. فئات جميع إلى موجهة عامة صحافة-أوالً 

 .محدد جمهور مخاطبة متخصصة: تستهدف فةصحا-ثانياً 

 به، تتصل الذي بالجمهور يتعلق فيما األخرى عن تختلف وسيلة كل أن من الرغم وعلى

 عموًما أنها إال وتثقيفية، إعالمية معينة تأثيرات خلق وكذلك الرسائل، من معين نوع حمل وفي

 في الثقافة وسيلة اإلعالم ويعد هذا فيها، التأثير أو المواقف دعم على تساعد ثقافية أدوات

  (.97 ،5005الساعدي،)والروح.  المعنى تعطيه وهي والوسيط، الشكل يعطيها فهو ،راالنتشا

 الذي الوسط في ومؤثر متنوع ثقافي بدور تقوم والدورية اليومية الصحافة أن يعني وهذا

 بالكلمة عليها ألضواءا بإلقاء وذلك ومشاكله، الوطن بشؤون العام الرأي تصل فهي فيه، تصدر

 فكرية مدارس يجعلها مما لها العالج وسائل ووضع وتحليلها، والمقالة والقصة والكاريكاتير والصورة

 في وتساعد وتداولها، اكتسابها، في المساهمة العوامل ومن للثقافة، مكونة فهي متكاملة، وثقافية

 .عنها والتعبير نشرها

 :امالع الرأي في والتأثير اإلقناع: 4

 في الواعية الشعب أغلبية بين السائد الرأي"بأنه العام الرأي التهامي مختار الدكتور يعرف

 قيمها أو األغلبية هذه مصالح وتمس والنقاش، الجدل فيها يحتدم أكثر أو لقضية بالنسبة معينه فترة

 .(21 ،5005خورشيد، عن نقالً ) امباشرً  مًسا األساسية اإلنسانية
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 العام الرأي رضا فبقدر الدولة، في السياسي للنظام بالنسبة كبرى هميةأ العام وللرأي 

 ،5005الباز،) العكس أو وثباته النظام هذا استقرار درجة تكون السياسي، الدولة نظام مع وتعاونه

56). 

 ظاهرة بكونها وتتسم مركبة، ظاهرة العام الرأي أن "(20-67، 5003،سميسم) وترى 

 البعد هي سياسية كظاهرة العام الرأي ظاهرة وان واحد، نأ في اتصالية يةوسياس واجتماعية نفسية

: خالل من تتجلى السياسية الظاهرة من العام الرأي موقع أن إلى وأشارت لالهتمام، إثارة األكثر

 شرعية وأن. الخارجي أو الداخلي السياسي القرار صنع بعملية القومي أو الداخلي العام الرأي عالقة

 تأييد إلى بحاجة فهي الثالث، العالم دول في وخاصة لوجودها، مبررات إعطاء إلى بحاجة السلطة

 تملكه ما أو السياسية السلطة خالل من سواء الرأي هذا خلق آليات عن النظر بغض العام، الرأي

 في منه االستفادة يمكن إذ السياسية، الساحة على القائم العام الرأي بتبني أو اتصالية، من وسائل

 ."ومعطياته القرار صاحب تبريرات بقبول األفراد إقناع

 جهود في اإلعالم بدور ترتبط الصحافة تمارسها التي والرأي اإلقناع وظيفة أصبحت فيما

 أن يعني وهذا واالجتماعي، االقتصادي التقدم لتحقيق الثالث العالم وبمحاوالت الوطنية، التنمية

 إلى االستعماري الماضي من المتخلفة الصحفية القيم من هااهتمام تحول بدأت ذلك منذ الصحافة

 تشكل بدء ومع ، الخاصة التنمية واحتياجات االجتماعية األوضاع تفرضها التي الصحفية القيم

 الصحافة"  أنه على هويته يحددون اإلعالم خبراء أصبح الثالث، العالم في جديد صحفي مفهوم

 صحافة (Sussman:1980,p87)"سوسمان ليونارد" ّرفويع ،"التنمية صحافة" أو" التنموية

 التعليم مجاالت في وحوادثها التطورات أخبار على الموضوعيين الصحفيين تركيز" بأنها التنمية
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 نجاح إلى تؤدي أن القادة يأمل تطورات وهي التطبيقي، والعلم واالتصاالت، والصناعة، والزراعة،

لى اقتصادي،  ".        وطنيةال للوحدة مطمئن إحساس وا 

 الرأي تشكيل في تساهم مكونات عدة وجود( 060-060، 5005 خورشيد،)وذكر  وقد

 :منها للتأثير مراحل عدة هناك ان ويرى اإلعالم، تأثيرات المكونات هذه ومن ،العام

 وسائل خالل من األفراد يستقبلها التي والمعارف المعلومات في وتتمثل ،المعرفية التأثيرات :أواًل 

 .المهمة واألحداث بالقضايا يتعلق ما ومنها اإلعالم،

 المعلومات ويقبل رفضها، أو قبولها ويقرر المعلومات الفرد ُيقيم حيث ،االتجاه في التأثير :ثانًيا

 تغيير حدوث إلى قبولها يؤدي وبالتالي المعرفي، ومخزونه وأهدافة ميوله مع تتوافق التي واألفكار

 . واتجاهاته آرائه على التأثير في دوًرا قبلها التي المعلومات تلعب لكوبذ المعرفي، مخزونه في

 المعلومات ومحصلة الفرد، عن يصدر الذي القول وأ العمل هو والسلوك السلوكية التأثيرات :ثالثًا

 .عنه يصدر الذي السلوك تحدد التي هي يقبلها التي

 خالل من َيظهر وذلك واإلقناع، العام الرأي في كبيًرا تأثيًرا للصحافة نإ القول إلى ونخلص

 لديهم، تراكمات إلى يعود ما وهو غيرها، من أكثر ذاتها بحد صحيفة قراءة على يقبلون أشخاص

لى  حرة لسياسة الصحافة تَبني وكذلك موضوعات، من تروي أو تكتب فيما الصحف مصداقية وا 

 ،أهميتها لها قضايا بشأن المجتمع يف وقناعات اتجاهات تكوين على قادرة تكون أن ي مكنها شفافة

 . ديمقراطًيا منهًجا ينتهج الذي المجتمع دعامات إحدى يعد العام الرأي أن وخاصة

 :السياسية : التنشئة2

ية كونها تشكل مصدًرا من مصادر الثقافة اإلعالم وسائلمن أهم ال الصحافة هذا وتعد

ئة السياسية من خالل نقل القيم والمعايير السياسية عند األفراد، فهي تقوم بدور مهم في التنش



35 

 

 أبو)االجتماعية، والتأثير في سلوك األفراد من خالل تغيير هذه القيم واحالل أخرى مكانها. 

 .(50 ،5003زهيرة،

 تطويرية عملية بأنها السياسية التنشئة يعرف فإنه (Atkin,Gantz, 1978,184) حسببو 

. بهم المحيطة السياسية البيئة من اً وسلوك ومواقف وماتمعل من خاللها والناشئة األطفال يكتسب

 العمليات مجمل أي السياسي، الوعي تشكيل السياسية، بالتنشئة يقصدف (060, 0117البشير،) أما

 أدوار مع متناسبة سياسية واتجاهات وقيًما ومعايير سلوًكا الفرد إكساب خاللها من يتم التي

 بالشأن اهتماًما أو جمعية أو بحز  في سياسًيا نشاًطا لفردا يمارس لم لو حتى معينة، مجتمعية

 .مستمرة العملية هذه وتكون العام،

 لهذه العامة السمات بحكم السياسية، التنشئة مراحل أهم من الشباب مرحلة وتعد هذا

 سلوكه وأنماط االجتماعية، وقيمه السياسية، الفرد مواقف تَـكون خاللها من بدأي إذ المرحلة؛

 .(090 ،0111اهلل، عبد) السياسي – تماعياالج

 من واسعة شريحة الطالع نظراً  السياسية القيم نشر في أهمية اليومية الصحافة وتكتسب

 من الذي األمر سياسية، لمواضيع وتحليالت أخبار من صفحاتها عبر تعرضه ما على المجتمع

 بعض دفع ما أن هذا الدور وترى الدراسة ،(23 ،5002خطاب،) العام الرأي على يؤثر أن شأنه

 وتوجيه رأيها عن التعبير من الفئة هذه تمكن بالشباب، متخصصة مالحق إليجاد الصحف

 أولى" الرأي" صحيفة فكانت وتوجهاتهم، الشباب طبيعة مع تنسجم بصيغة اإلعالمي الخطاب

( مايو)رأيا شهر في الشباب ملحق إصدار خالل من الجانب هذا عاتقها على أخذت التي الصحف

 على المجتمع تنشئة إلى الرامية الحكومة توجهات مع ينسجم بشكل أسبوعياً  لتصدر،  5002 عام
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 شبابية صحيفة كأول" بالغد" تسمى التي الشباب صحيفة إصدار تم وكذلك جادة، سياسية ثقافة

 .5002 عام خالل أردنية

 اإلعالم لوسائل الدائمة ةالرئيسي الوظائف من أن إلى الكتابات من العديدهذا وقد أشارت 

 األحداث حول السياسية، وكذلك القضايا حول العام النقاش على باستمرار مطلعاً  الجمهور إبقاء

 وجوب على القائم األصلي* 1غالوب برنامج طويل أمد منذ اإلعالم وسائل قبلت اليومية، وقد

 لذلك أخبار وطبقا لشك على الجمهور نظر وجهات حول الرأي استطالعات نتائج عن اإلبالغ

العمومية  الرأي الستطالعات الدعم منها يأتي التي المصادر أهم أحد اإلعالم وسائل كانت التقبل

 .(066-065، 0119،كانتريل)

 :السياسي اإلصالح وظيفة: 9

 عملها وأساليب ووظائفها السياسية المؤسسية البنية في تغيير عملية هو السياسي اإلصالح

 فعالية زيادة بهدف السياسي النظام يوفرها التي القانونية األدوات خالل من وذلك ،وفكرها وأهدافها

 أبو) باستمرار والمتجددة الجديدة واإلشكاليات المتغيرات، مع التعامل علىوقدرته  السياسي النظام

 .(262 ،5003عامود،

 فإن" والتنفيذ الرؤية... العربي اإلصالح قضايا" مؤتمر عن المنبثقة اإلسكندرية لوثيقة وطبقاً   

 على بها القيام عبء يقع التي المباشرة وغير المباشرة الخطوات جميع"يعني السياسي اإلصالح

 بالمجتمعات للسير وذلك الخاص، القطاع ومؤسسات المدني، والمجتمع الحكومات من كل عاتق

عبد ")الديمقراطية النظم بناء طريق في ملموس وبشكل   وتردد، إبطاء غير وفي قدًما العربية والدول

 .(06، 5001الباقي،
                                                           

 .1935* برنامج غالوب: هو معهد بحوث واستطالعات الرأي العام، والسياسة، وابتكر استطالع غالوب اإلحصائي عام - 1
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 السنوات في برزت التي المهمة القضايا إحدى عام بشكل الدول في اإلصالح قضايا وتعد

 تضافرت العربي العالم مستوى وعلى خاص، بشكل اإلعالم وسائل بها اهتمت والتي ، األخيرة

وأشار داخلي  منها ما هوو  ،خارجي هو ما منها ،هذه اإلصالح موجة وراء عديدة عوامل

 األمريكية المتحدة الواليات سعي في َتبرز الخارجية العوامل أهم أن إلى (7-2، 5002،وثورنا)ه

 من وزاد ،5000 سبتمبر/ أيلول 00 حداثأ بعد وبخاصة العربي العالم في الديمقراطية نشر إلى

 التنمية لتقرير 5005 مايو/يارأ في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج نشر اإلصالح قضايا مشروعية

 المرأة، وتمكين الجيد والحكم التعليم مشكالت وعاب العربية األنظمة انتقد الذي العربية البشرية

 . العربية المنطقة تواجه التي المشكالت حل في ضرورة أصبح بأنه السياسي اإلصالح ووصف

 تقوم التي الكبير األوسط قالشر  مبادرة المتحدة الواليات قدمت،  5002رايرفب/شباط وفي

 الفرص وتوسيع معرفي، مجتمع وبناءِ  الصالح، والحكم الديمقراطية، تشجيع هي ركائز ثالث على

 في واسعة انتقادات آنذاك األمريكية المبادرة القت وقد (02-06، 5002العظيم عبد) االقتصادية

 القضايا ومصير ،واألولويات الخصوصية، منها الزوايا من العديد مست كونها العربية األوساط

 (7، 5002سالمه،)يرى  ذلك ضوء وفي. العراق واحتالل الفلسطيني الصراع مثل الكبرى العربية

 تجاه والّكتاب المثقفين رؤية وتفاوتت العربية، الصحافة على نفسهافرضت  اإلصالح قضاياأن 

 :اآلتي تناولت اإلصالحية المؤشرات أغلب لكن السياسي، اإلصالح أولويات

 الفساد ومحاربة المحاسبة وسائل تفعيل. 

 اإلنسان حقوق حماية. 

 الدستورية اإلصالحات. 



38 

 

 بالتعددية والسماح األحزاب تفعيلو  االنتخابي، كالنظام)والقوانين  النظم بعض تغيير نحو االتجاه 

 (.سلمي. بشكل بها واالنتقال السلطة الحزبية، وتداول

 فيها ويؤثر الديمقراطية يعزز الذي هو ،الفعال ماإلعال بأن (030 ،5002علي،)ويذكر

لى ،فعال مدني مجتمع إلى باستناده بها، ويتأثر  إفراز على تعمل المجتمع داخل مضادة قوى وا 

 الفساد أمام والوقوف الحقائق وكشف المراقبة على يقومان سياسي وحراك ديمقراطية ثقافة

 .والسلطة النفوذ واستغالل والتجاوزات

 وظيفتها خالل من يكون السياسي اإلصالح تجاه الصحافة وليةمسؤ  تحديد أن كما

 لهم، السياسي والتطوير والتعبئة والتثقيف فراد،لأل السياسية التنشئة عملية على تتركز التي السياسية

 التزم:" قائالً  خطاباته أحد في الحسين بنا اهلل عبد الملك توجهات إلى نشير السياق هذا وفي

 حقوق مجال في مبادرات يعني وهذا... التغيير وتيرة على تعمل كي لإلصالح ستراتيجيةبا األردن

 بين االرتباط فك ويعني ،األمة حياة في تامة بصورة المشاركة من والشباب المرأة تمّكن اإلنسان

 الخطاب)مستقلة مسؤولية صحافة نمو لدعم للدولة، المملوكة اإلعالم ووسائل الحكومة

 .  (62، 5002السامي،

 لتوفير الالزمة الفنية واألساليب العمليات من مجموعة اصطالًحا: هو التوثيق :التوثيق وظيفة: 1

 والجهد الوقت يوفر مما والفنية، العلمية المطبوعات في المنشورة للمعلومات ممكن استخدام أقصى

معلومات وجمعها تقويم ال العمليات هذه وتشمل ،كانت أينما المعلومة على الحصول في والمال

 عبد)والباحثين  للعلماء المختلفة االحتياجات وفقوتحليلها وتنظيمها وخزنها واسترجاعها ونشرها 

 .(050 ،0196الحميد،
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 المعلومات عالم دخلت التي الحديثة، العلمية المصطلحات من" التوثيق" مصطلح ويعد

 به، المتعلقة والعلوم واإلعالم، ات،والمعلوم المكتبات، مفاهيم إلى دخوله ىإل ضافةباإل الواسع،

" الفونتين"و  Otlet" أوتليت" الفرنسيان العالمان هما استخدمها من وأول األصل، فرنسية كلمة وهي

Fontaune La، الببلوغرافيا إلصدار عشر التاسع القرن أواخر في خططهما وضعا عندما 

 المتعلق الفكري اإلنتاج توثيق يعني" مياإلعال والتوثيق(. 5002،72الدين، علم عن نقاًل )العالمية

 ووضع وحصرها، المواد جمع التوثيق عمليات وتتطلب ،"اإلعالم" أو" الجماهيري االتصال" بمجال

 الفهرسة عمليات خالل من وتحليله اإلنتاج، هذا مضمون باسترجاع الكفيلة واألساليب النظم

 ويتسنى الفكري، الرصيد لهذا األمثل داماالستخ يتحقق وبذلك واالستخالص، والتكشيف والتصنيف،

 التوثيق اإلعالمي، التوثيق عن ويتفرع. والمهتمين والدارسين للباحثين منها االستفادة تيسير

 من الهائل السيل مع التعامل على للداللة ويستعمل الصحفي، باألرشيف يسمى ما أو الصحفي

 الثقافية والمواد القنوات عبر لصحفية،ا المعلومات مراكز أو أقسام إلى ترد التي المعلومات

 تنتج التي والمطبوعة المكتوبة المعلومات من الهائل السيل هذا تنظيم ويتم المختلفة، واإلعالمية

 حقل في والباحثين الصحفيين من ذلك إلى الحاجة عند واالسترجاع التناول، سريعة لتصبح يومياً 

 .(62-62، 5006المسلمي،)"واإلعالم الصحافة

 بالنسبة مهم رئيسي وثائقي مرجع(  اليومية الصحافة وبخاصة) الصحافة أن الدراسة ترىو 

 والقوانين واإلجراءات القرارات، أو األحداث، على الضوء إللقاء أو عام، بشكل التاريخ لكتابة

 اليومية الصحف تنشرها التي اإلعالمية المواد أن اعتبارعلى  المجتمعات، من مجتمع في الصادرة

 وتتبع رصد يمكن خاللها من التي للدولة تراكمي تاريخي سجل بمثابة هي األمور مجريات ولح

 األردنية الصحف حال هو وهذا للدولة، والثقافي والسياسي، االجتماعي، والتطور الوطني التاريخ
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 ماليين ستة حوالي بلغ الذي األردنية الجامعة مكتبة تحفظه الذي السجل ذلك ومثال والعربية،

 مهًما أرشيًفا تعد والتي والثقافية، والسياسية االجتماعية األحداث ألهم توثق وأردنية عربية صحيفة

 وكشف ورصدها المختلفة القضايا اتجاه التوجهات لتحليل اً ومصدر  التاريخ، روح الستلهام للمؤرخين

 أردنية لشخصيات اعيةواالجتم والثقافية السياسية النشاطات من العديد تتبع إلى ضافةباإل أبعادها،

 . والدولية العربية الساحة على بصماتها لها وعربية

 على به تقوم الذي والدور المتعددة ووظائفها الصحافة أهمية نرى المبحث هذا نهاية وفي

 انونك 53) فيالصادرة  األردنيترى الدراسة أن وثيقة اإلعالم وبهذا الصدد ، المجتمعات صعيد

 نضمن إننا" :بقوله الحسين بنارؤية جاللة الملك عبد اهلل الثاني كست ع ،(5006ديسمبر/األول

 ذلك في بما والفكر والقول، التعبير، حرية المستقلة، والمؤسسات القانون خالل من لمواطنينا

أيًضا  جاء وقد. (07 ،5006 السامي، الخطاب)لدورها  الواعية توجهاتها في مسؤولة حرة، صحافة

: (5002نوفمبر/الثاني تشرين56:)قوله بلندن األجنبية الصحافة جمعية في جاللته خطاب في

 لتمكين الديمقراطية، ونعمل السياسية الحياة وبناء الفرص لزيادة هيكلية تغييرات بإجراء قام فبلدنا"

 فإن...بلدنا في الشاملة التنمية لتحقيق أساسي أمر مسؤولة مستقلة صحافة ووجود. والنساء الشباب

 وهذا .(003-002، 5002، السامي الخطاب)ومستقبلها  اإلنسانية تخدم المسؤولة الحرة الصحافة

 ألهمية الماضية العقود مدى على األردنية السياسية القيادات لدى اً مبكر  اً إدراك هناك أن يعني

 هأطياف بمختلف المجتمع أفراد اتجاه والتربوي والتثقيفي التنويري ودورها المسؤولة الحرة الصحافة

 التنمية تحقيق نحو واقتدار بكفاءة دوره سيؤدي فإنه حريته يأخذ اإلعالم أن وطالما ودرجاته،

 . وسياسياً  واقتصادياً  وتعليميًا، واقتصاديًا، اجتماعياً  الشامل واإلصالح
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 لصحافة في األردنا

 يوم معان مدينة إلى المؤسس اهلل عبد الملك قدوم منذ األردنية باالهتمام الصحافة حظيت

وقد ظهرت في ذلك الوقت صحيفة  األردنية، الدولة بتأسيس بدءهو  0150نوفمبر/ الثاني تشرين 50

وشهد  السياسية،وقد ترجمت هذه الصحيفة جهود جاللته ومساعيه  أردنية،الحق يعلو كأول صحيفة 

هذا . وقد أعطى 0125ر الدستور األردني عام و صدفي عهد الملك بن طالل بن عبداهلل األردن 

، وبرزت خالل 0126وانبثق عنه قانون المطبوعات األردني عام  واسعة،الدستور االعالم حرية 

الوطني اتجاه القضايا العربية القومية هذه الفترة الصحافة الحزبية والمتخصصة نتيجة نمو الوعي 

، 0119)الموسى، فكان طابع الصحف آنذاك سياسيًا يدعوا الى مقاومة االحتالل في فلسطين 

000-005). 

واضحة جلية من خالل  المغفور له الملك الحسين بن طاللكانت جهود  0137وبعد عام 

وقد شمل هذا االهتمام كافة هذه الوسائل من صحافة  بها.رعايته لوسائل االعالم األردنية واهتمامه 

ذاعة  اح والدعم الفتتلها من خالل ا تهوقد شهدت بواكير اعمالها اهتمام جاللته ورعاي وتلفزيون،وا 

جاللته قواعد ثابته للصحافة تميزت بالتطور واالنفتاح على المجتمع والعالم،  أرسىو  والتأمين،

وعندما تولى جاللة  ،(2، 0113)أبو صوفة،  0111المنية عام  أن وافتهواستمر اهتمامه هذا إلى 

وية اإلعالمية وبنائها، تطوير اله نهجه. فيالحكم استمر على  بن الحسينا الثاني الملك عبداهلل

قواعدها التي تقوم على الحرية والمسؤولية. على أن تأخذ بعين  ىالكامل، وأرسوأوالها االهتمام 

 .(0سابق، مصدر)االستراتيجية اإلعالمية،االعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة لالتصال 

   الصحف التالية: الحاليةومن أبرز الصحف المحلية التي تم اختيارها لتمثل مجتمع الدراسة 
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 :عن المؤسسة  1971وهي واحدة من أقدم الصحف األردنية التي صدرت عام  صحيفة الرأي

المؤسسة الصحفية ) الصحفية األردنية، وهي صحيفة شبه رسمية تنطق باسم الحكومة،

. وقد جاء في افتتاحية 10/12/2009وقد صدر موقعها اإللكتروني في 147) ،2008األردنية،

لعدد األول منها توضيح اختيار اسمها بالقول:..."فالرأي الصحيح في حياة الشعوب واألمم الذي ا

ينبثق عن تفاعل وتصادم جملة آراء يوضح الكثير منها موضع التجربة واالختبار، وفي ضوء هذه 

ة التجربة تخلص األمم إلى الرأي الذي يقود إلى الخير ويعود على األمة في مسيرتها التاريخي

كونها كمجتمع ممثل للدراسة ، وتم اختيارها (2000،65)أبو عرجة،ا"...لنفع لكل أبنائهالطويلة با

شبه رسمي، يعبر عن الدولة وسياساتها، وُتعد من الصحف األكثر انتشاًرا، وتضم تنوًعا  اً تمثل موقف

وى من الخبرة إلى عدد  من الكتاب والصحفيين على مست اإلضافةب واسًعا من العناوين الصحفية،

 الصحفية.

  عن  1/8/2004صحيفة الغد: وهي واحدة من الصحف المملوكة للقطاع الخاص، صدرت بتاريخ

( 50الشركة األردنية المتحدة للصحافة والنشر، ويقدر عدد النسخ التي يتم توزيعها يومًيا حوالي)

شعار "صحيفة الغد . وتم اختيارها كعينة كونها مستقلة تحمل (2009،48)الكسواني،ألف نسخة 

برؤية إخراجية جديدة من حيث المضمون والشكل، وصدر  وتميزت“الشباب األولى في األردن لفئة 

، وتضم عدة أبواب منها: الغد األردني، العرب والعالم، 3/11/2009موقعها اإللكتروني في 

 حياتنا، اقتصاد، كتاب الغد(. 

  شركة دار السبيل ال  جامعة( عن سياسية، ،)أسبوعية 1993أيار من عام  1السبيل: صدرت في

انطالقتها كصحافة  25/6/2009، وبدأت منذ (2003،266)عبيدات،تملك فيها الحكومة أية أسهم

إسالمي، قريبة من أطروحات حزب جبهة ذات توجه يومية تتابع األحداث يوًما بيوم، وهي صحيفة 
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الحزب، وتهتم الصحيفة بالتحليالت  العمل اإلسالمي، ويكتب على صفحاتها عدد من أبرز قادة

السياسية والتحقيقات االجتماعية، باإلضافة إلى نشر العديد من الزوايا واألعمدة الثابتة التي تصب 

. وصدر موقعها (75-74، 5006)أبو عرجة،  مجتمعة في خدمة الفكر الذي تدعو إليه

ها: محليات، أخبار مهمة، ، وتضم عناوين يومية متنوعة من10/2004/ 11اإللكتروني بتاريخ

 . اقتصاد، دراسات، تحقيقات اجتماعية...

 بابـالش

 وقد تميزت هذه الفئة بتأثيرها اإلنساني؛ التاريخ في مهًما دوًرا – اجتماعية كفئة – الشباب لعب  

 إلى األهمية في المتزايد الدور هذا وأدى والتغيير، اإلصالح حركات في المتعاقبة العصور عبر

على  كافة المجتمعات في والتنموية والسياسية االجتماعية األحداث مسرح إلى الشبابئة ف دخول

 .خصائصها تفاوت من الرغم

 الشباب مفهوم

 الشباب، لكلمة تعاريفاً  تضمنت التي واألبحاث الدراسات من العديد على االطالع ضوء في

 حيث وسلوكية، ونفسية تماعية،اج مختلفة ومنظورات لمعايير وفًقا تعددت قد التعريفات أن نجد

 :إليها يشار

 الرازي،) الشيب خالف وهي والشبيبة، الحداثةأيًضا   عنيوت شاب، جمع" بأنهعرّف  :لغوًيا

0117، 526-522). 

 مرحلة بين ما تقع الحياة من فترة أنه على الشباب( "Webster) معجم فيعرف: اصطالًحا

 للتعامل وصفة حالة وهي والنمو، النضج من مبكرة حلةمر  وهي البلوغ، أو النضج ومرحلة الطفولة

 .(Webster،1999،169)" القوي اإلنساني



44 

 

 العلمية الحقول الختالف ذلك ويعود ،وتعريفها الشباب مرحلة لتحديد اتجاه من أكثر وبرز

 تتمثل التي االتجاهات هذه أهم على وسنركز الشباب، موضوع تناولت التي واالجتماعية واإلنسانية

 :باآلتي

 (091 ،5005 عبد المعطي،) :السكاني . االتجاه1

 علماء أن إلى الدراسات وأشارت الشباب، سن تحديد في العمر على االتجاه هذا اعتمد

 البداية نقطة حول بينهم فيما اختلفوا أنهم إال الشباب، لمفهوم تحديد تقديم حاول من أول هم السكان

 من هم أو عاًما،( 50-02)سن  بين يقعون من أنهم يؤكد من كفهنا الشبابي، العمر لهذا والنهاية

 على موزعة كمرحلة الشباب أن إلى الباحثين بعض ذهب بينما عاًما،( 60-02) سن بين يقعون

 :هما مرحلتين

 .سنة( 50) سن وحتى سنة( 06) بسن وتبدأ: المراهقة مرحلة -

 .سنة( 60) وحتى سنة( 50) سن من وتمتد: المبكر الرشد مرحلة -

 مرحلة تصاحب نفسية حالة عن عبارة الشباب" أن النفس علماء يرى :السيكولوجي . االتجاه5

 على والقدرة اإلنسانية، العالقات في والمرونة التعلم، على والقدرة بالحيوية الفرد فيها يتميز عمرية

 حبيب) " واكتماله دافعيال بنائهم بنمو ونهايتها الشباب مرحلة بداية يربطون وهم المسؤولية، تحمل

،5000، 25). 

 : البيولوجي . االتجاه3

 نمو أطوار من طوًرا أو العمرية المرحلة للشباب يحدد الزمني البعد أن االتجاه هذا ويؤكد

 أما والنفسي، العقلي نضجه جانب إلى الفيزيقي، العضوي ونضجه نموه فيه يكتمل الذي اإلنسان

 عبد) مجتمع كل في عليه المتعارف للمعايير طبًقا تتفاوتف لمرحلةا لهذه والنهاية البداية تحديد
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 في الفئة هذه فيه تقع الذي العمري المدى أن إلى الباحثين بعض أشار وقد(. 53 ،0119 القادر،

 .(60 ،5005 عرابي،) .المتقدمة المجتمعات في عنها تختلف النامية المجتمعات

 :االجتماعي . االتجاه4

 سيكولوجية، ظاهرةك وليس اجتماعية وحقيقة كظاهرة الشباب إلى اهاالتج هذا وينظر

 حينما تبدأ الشباب فترة أن" ويروا الشباب، لفئة والموضوعي العلمي تشخيصهم االجتماع ولعلماء

 حينما وتنتهي حياته، في دوًرا ويؤدي اجتماعية، مكانة يمثل لكي الشخص تأهيل المجتمع يحاول

 التفاعل لمعايير وفًقا االجتماعي، السياق في دوره أداء أو مكانة احتالل من الفرد يتمكن

 تؤديها التي األدوار اكتمال ومدى طبيعة حسب كفئة للشباب تحديدهم يعتمد الذي االجتماعي

 .(25 ،5000 مجلي،)" المجتمع في الشابة الشخصية

 والمعتقدات، القيم قبللت مستعًدا قادًرا اإلنسان فيها يكون مرحلة الشباب أن رأى من وهناك  

 األفراد مع الفاعل المجتمع في العيش يستطيع طريقها عن التي الجديدة والممارسات واألفكار،

 .(60 ،0111 الحسيني،) والجماعات

 تتراوح الذين األشخاص بأنهم" الشباب تعريف( United Nations) المتحدة األمم منظمة وتحدد  

 في متجانسة غير مجموعة هم الشباب أن اليونسكو تدرك وكما سنة، 52و02 بين ما أعمارهم

 تم" )البلدان وداخل المناطق بين كبير بشكل تختلف" شاباً  تكون أن" التجربة وأن مستمر، تطور

 .(www.unesco.orj/youth ) 53/05/5002ب استرجاعها

 بأنهم بابالش تعريف(  (UNDP, 2014, 61البشرية التنمية تقرير قدمفقد  األردن في أما   

 المراهقة من ينتقلون السنوات هذه خالل الشباب ألن سنة؛( 52-02) العمرية الفئة في األشخاص"
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 دورهم في تؤثر واجتماعية ،وبدنية ،عاطفيةفترة انتقالية رئيسة  في ويمرون البلوغ، سن إلى

 .المحلي مجتمعهم مناحي شتى وفي البيت في المجتمعي

 إذا سيماال  وشاب، فتي مجتمع األردني المجتمع أن إلى السكانية اإلحصائيات معظم وأشارت   

 حددتها كما سنة،( 60-05) بين ما العمرية الفئة في األردن في الشباب نسبة أن علمنا

 االستراتيجية) ،5002 لعام للشباب األعلى المجلس عن الصادرة للشباب الوطنية االستراتيجية

     لسنة المملكة في السكان مجموع من % 25,9 إلى نسبةال وصلت ،(5002،00للشباب، الوطنية

بينما بينت إحصائية المجلس األعلى للسكان أنه  (.00، 5002العامة، اإلحصاءات دائرة)5002

( من قبل مركز المعلومات والبحوث في 52-00تم عمل مسح إلعداد الشباب من الفئة العمرية)

األمم المتحدة للطفولة، اءات العامة، بدعم من مؤسسة الملك الحسين بن طالل ودائرة اإلحص

وصندوق األمم المتحدة للسكان بهدف دعم االستراتيجية الوطنية للشباب المنوي تطويرها من قبل 

واالستراتيجيات الوطنية ذات العالقة بالشباب  المجلس األعلى للشباب من أجل مراجعة السياسات

 (. 03، 5006األردنيين)المجلس األعلى للسكان،

 ذات والجهات الدراسات أقرتها التي الشباب خصائص الدراسة ُص خ  لّ تً  سبق، ما ضوء وفي   

 :اآلتي النحو على والمحلية الدولية العالقة

 .والنفسية العقلية الجوانب على النضج هذا اتساق أو للشخصية االجتماعي النضج تكامل. 0

 .المختلفة جوانبه في بالمجتمع تتصل وثقافية اجتماعية وحقيقة ظاهرة الشباب. 5

 واألفكار والمعتقدات القيم تقبل على قادًرا اإلنسان فيها يكون التي المرحلة هي الشباب. 6

 .معها والتفاعل المجتمع في المختلفة والممارسات

 .المجتمع في فعالة بأدوار والقيام النهوض، على والقدرة بالمسؤولية، الشعور مرحلة الشباب إن .2
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 الستقبال الفرد تعد التي الطفولة بمرحلة قبلها فيما ترتبط) انتقالية مرحلة الشباب مرحلة إن. 2

 الخبرات من الكتسابه أمكن ما منها الفرد يستفيد التي الشباب بعد ما ومرحلة الشباب، مرحلة

 .المتغيرات على االنفتاح مرحلة فهي وبالتالي ،(الشباب في بها مر التي والمواقف

 األمان بر إلى للوصول والتوجيه واإلعداد التدريب إلى تحتاج كافية طاقة يشكلون بابالش. 3

 .المختلفة الحياة مناحي مع والتفاعل وللمشاركة

 الشباب أهمية

 وتنتظم ،بالتبلور شخصيتهم تبدأ حيث ،الفرد بها يمر التي المراحل أهم من الشباب مرحلة

 النمو مراحل من فهي ومعلومات، مهارات من لفردا يكتسبه ما خالل من الشخصية هذه معالم

 واالتجاه ،اإلنسانية العالقات في والمرونة التعلم، على بالقدرة وترتبط بالحيوية، تتميز التي الدقيقة

 شخصيتهم، في المعقدة والتغيرات الشباب صفات إلى ننظر أن يجب لذلك المسؤولية؛ تحمل نحو

 إنجازه سبق ما على والتمرد اجتماعي، دور عن البحث مع لذاتا تأكيد في الرغبة فيها تختلط حيث

 نحو الدائم السعي مع مثالية أكثر مجتمع في والرغبة بالمسؤولية، اإلحساس تدني جانب إلى

 .(02 ،0115 الفوال،) التغيير

 تكوين إلى تلجأ عمرية، كمرحلة الشباب مرحلة أهمية عن( brake.2013,2)عبر وقد

 الشباب عن تعبر التي الثقافة وهي الشباب، بثقافة يعرف بما أو بها، الخاص قافيالث القيمي نسقها

 ثقافة تكون الشباب ثقافة أن بمعنى وثقافته، وقيمه المجتمع تحدي على المعجونة قيمهم وتحمل

 .  عام بشكل المجتمع ثقافة عن وخارجة ومتطرفة ومنشقة فرعية

 بطبيعة مباشرة بصورة تتأثر ولكنها المجتمع، في وفعالة مؤثرة فئة الشباب فئة وتعد  

 أهمية االجتماع علماء ويولي المجتمعات، في القائمة والتربوية واالجتماعية السياسية األنظمة
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 التوجهات لوضع وسلوكياتهموتقاليدهم،  وعاداتهم، وأوضاعهم، الشباب ظروف لدراسة خاصة

 ومن القادة ويراهن منهم، العديد على تجري انيةوميد علمية أبحاث وفق وذلك المناسبة، المستقبلية

 اإلنتاجية العملية في أن ينخرطوا قبل الشباب على المستدامة التنمية الستراتيجية يخططون

  (.033 ،5009 الزيود،) الدراسة مقاعد على يزالون ما وهم أي للمجتمع،

 حاجات إلى أشار نم الباحثين فمن ،وحاجاتهم الشباب متطلبات المرحلة هذه في وتتنوع

  (.031-037، 5006والغباشي، 672، 0199 الفقي،: )أهمها واجتماعية نفسية ومطالب

  حوله يدور ما إلدراك الشباب يسعى حيث الذات تقبل. 

  متوازًنا نمًوا نموه من تجعل أن شأنها من التي للشباب األولية والنفسية الصحية الرعاية تقديم، 

عطائه  .حرجة كمرحلة المراهقة مرحلة في الجسدية المتغيرات فهم من تمكنه عامة صحية ثقافة وا 

  في المصيرية قراراته ألخذ وتأهيله المستقلة شخصيته لبناء كمقدمة االنفعالي، االستقالل تحقيق 

 .التدخل عن بعيًدا طوعية بطرق واالنتماء والعمل الحياة

  في فتنحصر االجتماعية الحاجات أما: 

  باالنتماء وشعوره للمجتمع، ومشاركته لدوره وواع   حر اختيار من يعنيه بما اتهلذ الشباب تحقيق 

 .عامة أهداف لها اجتماعية مجموعة أو لفكرة

  الفرد حياة في أساسي دور من لهما لما للشباب والتعليم المعرفة توفير. 

  ترفيهية ومراكز هللترفي أماكن توفير إلى تحتاج الشباب فحياة للشباب، والترويح الترفيه توفير 

 .الشبابية والمعسكرات والمنتديات والمتنزهات والمسرح السينما كدور وثقافية

  وتضعهم بقدراتهم القياديين الشباب ثقة تعزز ميدانية عملية بخبرات مقرونة تربوية سياسات توفير 

 األجدى. االختيار أمام
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 الشباب دور أهمية على نالحسي بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب ركز وقد

 الشباب قطاع دور لتطوير شاملة خطة تنفيذ على الحكومة تعمل الشباب، دور وألهمية: "...بقوله

 5000السامي، الخطاب)" والمعرفة بالعلم وتسليحه المستقبل، بناء مسؤولية عاتقه على تقع الذي

 خالل عاتقها على والتطوعية الرسمية، األردنية الشبابية والهيئات المؤسسات أخذت كما. (37،

 لديهم تعزز وفاعلة مبدعة شبابية ثقافة ترسيخ أجل من الشباب تجاه كبيرة مهمة الماضية السنوات

 . والسياسية والدينية والبنائية االجتماعية القيم من العديد

 األردن في الشباب رعاية واقع

 والوزارات والدوائر المؤسسات اتتبعه التي المنظمة الجهود أنها على" الشباب رعاية ُتعرف

كسابهم وتنشئتهم وتربيتهم لرعايتهم الشباب بشؤون المعنية  تنمية إلى ضافةباإل متعددة، مهارات وا 

كسابهم ومهاراتهم شخصياتهم وصقل وعيهم وزيادة وثقافتهم، معلوماتهم " إيجابية واتجاهات قيًما وا 

 (.61 ، 5003 السرحان،)

 الرسمية الجهات وتعددت الحديث، األردن ظهور تطور مع الشباب رعاية تطورت قدو  

 في الشبابي العمل مسيرة رافقت التي والموضوعية التاريخية للظروف تبًعا بالشباب المعنية واألهلية

 إلى الرعاية طبيعة أساس على األردن في الشباب رعاية تطور مراحل الدراسة وتقسم األردن،

 (  50، 0112الزغل،): اآلتية المراحل

 شرق إمارة) اإلمارة تأسيس من تمتد التي المرحلة وهي – التلقائية الرعاية مرحلة :األولى المرحلة

 يكن ولم الشباب، لرعاية ومتبلور واضح دور الفترة هذه خالل يكن لم إذ ؛0161 عام إلى( األردن

نما لرعايتهم، متخصصة مؤسسات أي هناك  الرياضية يالنواد بعض ظهور على األمر اقتصر وا 

 مدارسها خالل من منهجية ال نشاطات من لطلبتها المعارف دائرة تقدمه وما الخاصة، األهلية
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 إلى يهدف والذي السياسي الطابع عليه يغلب الذي والمسرح والرحالت واألناشيد بالرياضة المتمثلة

وهذا يعني  ار،االستعم من التخلص أجل من والنضال القومية الفكرة لخدمة السياسي الوعي نشر

 .السائدة واالجتماعية السياسية الظروف طبيعة فرضتها شعبية صبغة ذات كانت االهتمامات أن

 حيث ،0132 عام ولغاية 0161 عام من امتدت التي الثانوية الرعاية مرحلة :الثانية المرحلة

 فيما األولى، المرتبة التعليم احتل بينما الحكومية، المؤسسات في ثانوًيا مركًزا الشباب رعاية احتلت

 بتقديم بدأت مؤسسات عدة وبرزت رعايتهم، في الرياضي الجانب على األهلية المؤسسات ركزت

 توثق أن بد ال وهنا. الخيرية الجمعيات بقانون محكومة االهتمامات هذه وكانت للشباب، خدماتها

 ورسالته المرحلة، هذه في اببالشب ثراه اهلل طيب الحسين الملك جاللة له المغفور اهتمام الدراسة

 موجًها الخارج، في الدارسين الطلبة شؤون بمتابعة 0130 األول كانون 02بتاريخ للحكومة السامية

بقاء:...قائاًل  رسائله أحد في  أخباره على يطلعوا أن يجب بوطنهم شبابلا هؤالء صلة على وا 

 نأو  السياسيين، ممثليهم بواسطة ليهمإ ترسل توجيهية وأخرى إخبارية بنشرات ذلك يتم نأو  وأحداثه،

 يلقيها أو نلقيها التي الخطب طالب كل إلى ترسل نأو  والمطبوعات، عالماإل دائرتا بذلك تقوم

: قال نفسها الرسالة من آخر موقع وفي...الدولية المحافل في أو الداخل في األردنيون المسؤولون

 عظم ليقدروا عليهم المواطنون يعلقها التي وباألعمال بهم اهتمامنا بمدى الشباب يشعر أن...

 الشباب لهؤالء تقدم خدمة أي نأو  الوطن، إلى وعودتهم تخرجهم عند عاتقهم على الملقاة المسؤولية

ننا ،ووطننا المتنا خدمة هي إنما  أبو عن نقالً )مستقيًما قوًيا صالًحا أعدادا نعدهم أن يجب وا 

 معسكرات بإقامة طالل بن الحسين الملك رارق جاء0130 عام وفي ،(035-003، 5001دية،

 ثقافية فعاليات خالل من الوطني والحس االنتماء تعزيز برامجها لتشمل األردني، للشباب الحسين

 .(www.hcy.gov.joللشباب، األعلى المجلس) تطوعية وأعمال
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 الملك من وجيهاتت على بناءً  مالمحها بدأت التي للشباب الرسمية الرعاية مرحلة :الثالثة المرحلة

 وأصبحت ،0133 عام األمة لمجلس الرابعة الدورة في ألقاه الذي خطابه في طالل بن الحسين

 أعمالها 0139 لسنة 06 رقم الشباب رعاية قانون حدد وقد الشباب، رعاية بمؤسسة منوطة رعايتهم

 وزارة ُأنشئت ابعدهو  ،0177 عام حتى استمرت التيو  الوزراء لرئاسة وتبعيتها نشاطاتها ومجال

 خاصة وزارة أفردت حيث ،0192عام حتى الوزارة يحكم المؤسسة قانون وبقي والشباب، الثقافة

 لسنة الشباب رعاية قانون بصدور ،0197 عام حتى عملها يحكم المؤسسة قانون وبقي بالشباب

 (.60/0/5002 بتاريخ استرجاعه تم www.hcy.gov.jo،50-50، مصدر سابق الزغل،)0197

 ثروة هم الشباب أن على ليؤكد ،0110 عام الوطني الميثاق المرحلة هذه خالل جاءو  ماك

 لتحمل وتأهيلهم طاقاتهم لحشد الوطنية والبرامج السياسات تضع أن الدولة وعلى البشرية، الوطن

 همقدرات وتوجيه واالبتكار، التجديد في إمكاناتهم عن المعبر المنتج العمل في واالنخراط المسؤولية

  (.69، 5007خطايبة،) والتنمية البناء نحو

 عام من بدأت التي الشباب لرعاية مباشرة الموجه المؤسسي االهتمام مرحلة :الرابعة المرحلة

 رقم المؤقت القانون بصدور الدستورية لسلطاته الحسين بنا الثاني اهلل عبد الملك تسلم منذ 5000

 وتشكيل الشباب وزارة إلغاء تم أثره وعلى ،والرياضة الشباب بين الفصل بموجبه تم الذي( 32)

 األولويات سلم على الشباب وضع بضرورة ملكية لتوجهات استجابة للشباب األعلى المجلس

 قانون َحدد إذ وعروبته؛ وأمته لوطنه والمنتمي بعقيدته المؤمن الشباب من جيل وتنشئة ،الوطنية

 بتاريخ أطلقت التي للشباب الوطنية االستراتيجية لخال من األردني الشباب رعاية أهداف المجلس

 األردنيين الشباب برعاية المعنيين لجهود ومنظم عام إطار تشكيل في والمتمثلة ،59/2/5002

 طاقات وتنظيم والقانون، الدستور واحترام والملك، للوطن الشباب والء تعميق جانب إلى وتنميتهم،
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 ثقافًيا المتكاملة الوطنية التنمية في للمشاركة التطوعيو  الجماعي العمل قيم وترسيخ الشباب

 بها، يؤمن التي ومبادئه األردن خصوصية يعكس بما الشباب وتوجيه واقتصادًيا، واجتماعًيا

 ،أذهانهم في الشامل بمفهومها الوطنية الثقافة مفهوم وتعميق المجال، هذا في المستقبلية وتطلعاته

يجاد  وكذلك الوطني، اإلعالم صياغة في المشاركة من وتمكينهم ،الماإلع في لهم فاعل دور وا 

 ممتعة حياة في العيش من الشباب لتمكين كأداة واستخدامها المعلومات، تكنولوجيا بأهمية التوعية

  (.09-02 ،5002للشباب، األعلى المجلس) ومفيدة

 الثاني اهلل عبد لملكا صندوق تأسيس منها الريادية، والبرامج المبادرات من العديد طرح وتم

 والتدريبية التأهيلية البرامج وتوفير األنشطة دعم أهدافه أهم من وكان ،5000 عام الحسين بنا

 الملك صندوق ،www.kafd.jo)مواهبهم وتنمية الشباب لدى والتميز اإلبداع طاقات تحفز التي

 (. 60/0/5002بتاريخ استرجاعه تم والتشغيل، للتنمية اهلل عبد

 ملكية بإرادة وحضارية رائدة كمبادرة األردن كلنا شباب هيئة ُأطلقت ،الشباب لدور اوتعزيزً 

 خالله من ليتفاعل مؤسسي منبر توفير إلى هدفت وقد ،5003 لعام األول تشرين من الخامس في

 االقتصادية التنمية مجاالت في إليهم الموجهة والبرامج السياسات مع مواقعهم جميع في الشباب

 بهدف ومستفيدين، كمتطوعين للجميع أبوابها وفتحت الشباب فاستقطبت والسياسية، ماعيةواالجت

 مواجهة في أساسية ركيزة وباعتبارهم التنمية في كشركاء المجتمع ثلثي تشكل التي الشريحة تفعيل

 تم األردن، كلنا شباب هيئة"" www.ajyc.joو ،200، 5000القروم،) الوطنية التحديات

 (. 60/0/5002اريخبت استرجاعه
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 األردني الشباب مشكالت

 معه تتفاعل ،المجتمع ذلك نىب من أساسية وبنية منه، يتجزأ ال جزء مجتمع أي في الشباب

 واستقراره، المجتمع تعاون النهاية في يحقق بما فيه، وتؤثر به، تتأثر فهي تبادلية، ديناميكية بصورة

 مشكالت تواجه أصبحت الفئة هذه فإن األردني، معالمجت شهدها التي الكثيرة التغيرات ظل ففي

 واالقتصادية، والسياسية والنفسية واالجتماعية البيولوجية حاجاتها إشباع عدم في تبلورت عديدة،

 هذا بداية في عنها التحدث تم التي العمرية المرحلة بطبيعة تتعلق المشكالت التي إلى ضافةباإل

 .المبحث

 وهي: "بالمشكالت المقصود توضيح من ال بد لنا الشباب تمشكال أبرز نتناول أن وقبل

 االجتماعية، وكفايتهم فاعليتهم من فتقلل الشباب لها يتعرض التي السليم التكّيف سوء مظاهر تعني

 االجتماعي القبول وتحقيق اآلخرين، مع إيجابية اجتماعية عالقات بناء في قدرتهم من تحد وبالتالي

 .(030 ،0192 شكارة،")

 عام، بشكل العرب شباب مشكالت تناولت التي الدراسات من العديد على االطالع وبعد

 :اآلتية الرئيسة المحاور وفق الشباب مشكالت تناول فسيتم خاص، بشكل األردن شباب ومشكالت

 :التربوية المشكالت: أوالً 

 لتصورهم هم،لدي الرضا عدم طابع وأخذت الشباب، حياة في برزت تربوية مشكالت عدة هناك  

 المجتمع مؤسسات أو الجامعة أو المدرسة، أو األسرة سواء لهم اآلخرين جانب من تقصير بوجود

 بضعف المشكالت هذه وتتمثل حولهم، بمن عالقتهم طبيعة على انعكس التصور وهذا ككل،

 إلى جتمع،والم األسرة في األردنيون الشباب يحتله الذي الهامشي والدور السليم، والتوجيه اإلرشاد
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 والتفاعل العلمي، والحوار والتفكير اإلبداع روح خلق من بداًل  التقليدية التعليم طرائق إتباع جانب

 .(29 سابق، مصدر الزغل،)الشباب  مع

 هم الشباب وكون اإلعالمي، التكنولوجي والتسارع االنفتاح عصر في أنه الدراسة ترى

 من بد فال التربوية، قيمهم ببعض تعصف تكاد بها، ثًراتأ واألكثر الوسائل، هذه مع تفاعالً  األكثر

 والدينية التربوية قيمه طمس دون تحول جديدة برؤية الشباب جيل مع والفكر العلم أهل يتعامل أن

 .التسارع هذا جراء

 :االجتماعية المشكالت: ثانًيا

 المنزل من الشاب خروج منذ تبدأ االجتماعية المشكالت أن الدراسات من العديد بينت

 الشاذ والواقع عليها، نركز التي المثاليات بين الواضح التناقض وَلمس بالمجتمع، واالحتكاك

 من كل تلعب التي الشباب لمشكالت االجتماعي الجانب أهمية على ركزت كما لها، المخالف

 إبرازها في امساهمً  دوًرا االجتماعية العالقات وكذلك األسرية، والتربوية االجتماعية التنشئة عملية

 :باآلتي وتتلخص

 عندما خاصة المشكلة هذه ظهور على تساعد التقليدية التنشئة إن: بالنفس الثقة ضعف .1

 االجتماعية الخلفية ظل في فرهااتو  يمكن ال عالية، ذهنية مواجهة تتطلب لتحديات الشباب يتعرض

 ،مصدر سابق شكارة) البتكاروا التشجيع عنصر من خالية الخلفية هذه كانت إذا خاصة التقليدية

037-039.) 

 الشباب تواجه التي االجتماعية والمظاهر المشكالت أهم من وهي :األعمى االجتماعي التقليد .5

 ذلك وغير السلوكية، واالنحرافات المتسارعة والموجات االجتماعية العادات مجاالت في خصوًصا
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 الشباب ذات وتغلف وواقعه، المرء بين فجوة قخل إلى تؤدي التي بالشكليات تتعلق التي األمور من

 .(570 ، 5002الباز،) واالنتماء واالنسالخ الغربة بمشاعر

 والجديد، القديم بين التناقض مشكالت من يعاني الشباب بات حيث :الشباب تمرد ظاهرة . بروز3

 األمية من ييعان أصبح كما المعاصرة، والمفاهيم األصالة بين أو والمستحدث، الموروث بين أو

 االجتماعية حياته في علومه استثمار على القدرة وعدم والوظيفية، والثقافية والسياسية الدينية

 حاجاتهم بين التوفيق مشكلة من يعانون كما المهني، مستقبلهم إزاء بالقلق والشعور واليومية،

 برفض المتمثلة جتماعيةاال المشكلة والتغييرات التناقضات هذه عن ونجم األخالق، وقواعد الجنسية

 .(395 ،5006زواوي،) القائمة األوضاع على وتمردهم الشباب

 االغتراب: ثالثًا 

 بغض كبير بشكل شائعة وهي عامة، إنسانية ونفسية اجتماعية مشكلة االغتراب ظاهرة تعد

 من جزء   كظاهرة فاالغتراب المجتمع، في السائد واالتصالي الثقافي السياسي النظام عن النظر

 تأتي وهي والثقافي، االجتماعي الوجود مناحي كل في أبعاده وتنعكس ،لإلنسان اليومية الحياة نسيج

 واالقتصادي واألخالقي والسياسي واالجتماعي التاريخي القمع في تتمثل متنوعة إلكراهات نتيجة

 (.252 ،0119 فة،وط)

 مقصوًدا منهجًيا ماالً استع المصطلح هذا استخدم من أول هو هيجل أن الباحثون ويجمع

 تاريخ توضح مراحل عدة( 0199) عام رجب محمود عرض وقد. (09 ،5003 غيث،) ومفصالً 

 حياتنا، في انتشار من اآلن عليه هو ما إلى وصل أن إلى سلكه الذي والمسار االغتراب مصطلح

 :منها الثالث والمراحل
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 سياقات ثالثة في إجمالها يمكن تلفةمخ معان   االغتراب مفهوم حمل وفيها :هيجل قبل ما مرحلة 

 بمعنى) ديني: الثاني(. آخر إلى وتحولها صاحبها من الملكية انتقال بمعنى) قانوني: األول: هي

 عن اإلنسان انفصال بمعنى) اجتماعي نفسي: الثالث وتعالى(، سبحانه اهلل عن اإلنسان انفصال

 (.المجتمع في سائد هو لما ومخالفته ذاته

 على التركيز أي االغتراب، مصطلح إلى األحادية النظرة بدأت وفيها :هيجل عدب ما مرحلة 

 عن نقالً ) وحريته اإلنسان وجود يهدد ما بكل المصطلح اقترن حيث فقط، لالغتراب السلبي المعنى

 (.55-50 ،5006 خليفة،

 نم بها يستهان ال نسبة أن مفادها (037، 0110الحديدي،) دراسة أكدتها نتيجة وثمة  

 في التأثير على القدرة بعدم فيها الشباب يشعر االغتراب من حالة يعيشون األردنيين الشباب

 كما يعني وهذا عزلتهم، نتيجة حولهم يجري لما فهمهم وعدم مجتمعهم، تهم التي األحداث مجريات

 لحياةوا العام المجتمع عن واالنفصال بالعزلة شعور لديهم األردنيين الشباب أن الدراسة شارتأ

 . فيها الحيوي لدوره ممارس ومجرد االجتماعية الحياة خارج فهو السياسية،

 البطالة: رابًعا

 ضوء في عقود، منذ األردني االقتصاد تواجه التي المشكالت أخطر من البطالة مشكلة تعد  

 التي نياألرد المجتمع بنية على طرأت التي العميقة واالجتماعية والسياسية االقتصادية التغييرات

 في البطالة نسبة حول تقريرها في العامة اإلحصاءات دائرة وأشارت البطالة، مشكلة أهمها من كان

 من العمرية الفئة في الشباب بين البطالة نسبة أن ،5000 لعام أيار شهر في صدر والذي األردن

 بطالة لمعد كان وبالمقابل اإلناث، بين  %50,7 مقابل ،الذكور بين %00,2 بلغ( 02-52)

 ويشير لإلناث، %02,3 مقابل للذكور، %3,3 حوالي بلغت فأكثر سنة  52أعمارهم ممن البالغين
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 البطالة نسبة مع مقارنة أعلى سنة( 52-02) من العمرية الفئة في الشباب بطالة معدل أن التقرير

 منها ،%3,05 بنسبة 5006لعام طفيف بارتفاع البطالة معدل وبقي فأكثر، سنة 52 العمرية للفئة

 بلغت بينما(.21: 5006و5-5000،7العامة، اإلحصاءات دائرة)لإلناثو  %55,5للذكور 05,3%

 %00.1 نسبة( 5002) لسنة( 52 -02) أعمارهم الذين األردنية العمل قوة فرادأل البطالة معدالت

 .5006 العام عن طفيف بارتفاع أي ،(00، 5002العامة، اإلحصاءات دائرة)

 لتوليه األولى السنوات منذ الحسين بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي بالخطا ركز وقد

 هو كقائد الرئيس دور أنعلى  مشدًدا البطالة لمشكلة المناسبة الحلول إيجاد على الدستورية سلطاته

 بينما ،(010 ،5000 السامي، الخطاب) البالد في الفقر حجم من والحد البطالة مستوى تخفيض

 المنطقة سكان نصف من أكثر نإ وحيث: ..."قائالً  السامية خطاباته من أخرى عمواق في أشار

 قوة إلى ينضمون العمل عن جديد باحث ماليين ستة حوالي فإن ،ةعشر  الثامنة دون هم العربية

ذا سنوًيا، العمل  ،سنوياً  %02 من أكثر إلى تصل حالًيا البطالة معدالت أن االعتبار بعين أخذنا وا 

 الخطاب" )كاف   أمل هناك ليس وبالتالي كافية عمل فرص يوجد ال أنه عنيي ذلك فإن

 أجل من بالمستقبل التفكير ضرورة إلى خطاباته إحد في نّوه وبالمقابل(. 50، 5005السامي،

 نفكر لكننا: "قائالً  والبطالة الفقر مشكلة من الحد في والمساهمة وطموحاتهم الشباب آمال تحقيق

 ألننا ؛لهم الجيد التعليم توفير إلى ونسعى آمالهم، تحقيق وكيفية الشباب بجيل ونفكر ،بالمستقبل

 .(063 ،5002 السامي، الخطاب) "والبطالة الفقر من الحد في سيساهم األمر هذا أن نرى

 إلى أشارت 57/0/5002 بتاريخ* 1العلي سهير بقلم عمون صحيفة في نشرت مقالة وفي

 مشاكل عنه سينجم مما ،%60حوالىبلغت  (سنه52-50)من  العمرية للفئة البطالة معدل أن
                                                           

 .7/4/5211و 27/11/2115وزيرة أردنية سابقة تولت حقيبتين وزاريتين للتخطيط والتعاون الدولي بتاريخ  *- 1
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ونموه  المجتمعي العنف خميرة سيشكل برأيها وهذا واإلحباط، كالفقر مختلفة واقتصادية اجتماعية

 واجتماعية سياسية تنمية أي تحقيق يمكن ال أنه تؤكد مؤشرات وهذه.  (0/2ج،5002 العلي،)

 إنهم" تعالى قال والعطاء، والهمة القوة عنصر ألنهم ؛الشباب عنصر على االعتماد دون وثقافية

 أرق فإنهم خيًرا، بالشباب أوصيكم: "وسلم عليه اهلل صلى وقال* 1"ُهدى فزدناهم بربهم آمنوا فتية

 ُنصرت: "أيًضا  وقال ،"الشيوخ وخالفني الشباب، فحالفني ونذيًرا بشيًرا اهلل بعثني فلقد األفئدة،

 قوة ألن وسياسًيا؛ اجتماعًيا الشباب ألهمية عميقة رؤية على يدل هذا أن ةالدراس وترى ،"بالشباب

 لحقوقه المدرك الشباب من جيل بوجود إال يتم أن يمكن ال وتماسكه بنيانه وسالمة المجتمع

 والعمل للتنمية والمبادر ووطنه، أمته بقضايا وااللتزام المسؤولية تحمل على والقادر وواجباته،

 .والبناء

 الشباب على اإلعالم وسائل رتأثي

 بقطاعاته الجماهير على بتأثيرها والمجتمع اإلعالم وسائل مجال في الباحثون أقر

 االجتماعية والتنشئة التوجيه عملية في أساسًيا دوًرا تلعب الوسائل هذه أنبينو و  المختلفة،

 عليها القائمين خالل نوم األجندات، لهم وترسم ،األولويات لهم تحدد فهي الشباب، لفئة وخصوًصا

 المعلومات تلون وهي يريدون، ما ويمنعون يريدون، ما يمررون بما البوابة حارس دور تمارس

 توعية في مهًما دوًرا اإلعالم ويؤدي شاءت، كيفما تارة عليها وتعتم وتضخمها ،تارة واألفكار

 بشفافية اإلعالم مع تفاعلوال التعامل كيفية حول الشباب توعية من بد ال لذا وتوجيههم؛ الشباب

 الكونية الثقافة ضوء في والقومية الوطنية القضايا يخدم بما هامن واالستفادة ومحاكاة، ومنطقية

 .(070-070 ،5006 الغباشي،) الشباب لها يتعرض التي الواحدة
                                                           

 .13* سورة الكهف: اآلية - 1
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 االتصال وسائل على الجمهور اعتماد تزايد مع إنه"إلى  بالقول األبحاث بعض وذهبت

 وأفكار رؤى من تنقله بما الوسائل لهذه أصبح منها، متاح هو ما وجنسيات نوعيات عددت ضوء وفي

 وتوجهات قيم من الثقافة هذه عليه تنطوي وبما المتلقي، ثقافة صنع في به يستهان ال كبير تأثير

 .(0 ،5000يوسف، أبو) "العام الثقافي ونسقه هويته للمتلقي النهاية في تصوغ ومواقف

 المهمة المظاهر من العديد يتضمن اإلعالم أن اإلعالم وسائل على االعتماد نظريةوتؤكد 

 والنظم اإلعالم وسائل بين المتبادل االعتماد طبيعة في كبير حد إلى تأثيرها ويقع ،األفراد حياة في

 االتجاهات تشكيل في وتأثيرها اإلعالم وسائل أهمية وكذلك ،(530، 5000المصري،) االجتماعية

 (.52، 5002الفارس،) الجماهير لدى والقيم

بما  شبابال عند القيم وتشويه الالمباالة سلوك إشاعة اإلعالم لوسائل الواضحة اآلثار فمن

 قيم من يواجهونه ما بكل تعبث بحيث متأججة عاطفية مواقف شكل في للشباب نماذجتقدمه من 

 التأثيرات أخطر من رغباتهم وتوجيه الشباب باتجاهات التالعب من النوع وهذا عليا، ومعايير

 توجيه إلى الموجهة اإلعالمية المؤسسات أصحاب بعض يعمل حيث اإلعالم، لوسائل السلبية

 القومي الوجدان حقن خالل من العربية، المنطقة في وسياساتها الغربية المصالح بحسب الشباب

 (.62 ،5002 والفارس، ،069 ،0115 السيد،) وقيمنا ثقافتنا مع تتوافق ال قد وسلوكيات بمعايير

 أن يمكن ال قدرته، بلغت مهما اإلنسان بأن تؤكد الباحثون إليها أشار حقيقة هناك ولكن

 وسائل شبكة اتساع خالل من لكن وقضايا، أحداث من حوله يدور مما اليسير القدر إال يتابع

 ما همعلى أ يتعرفو  يلم أن الفرد يستطيع ،المعلومات ضخ في الهائل التطور ضوء وفي االتصال،

 في مهم تأثير اإلعالم ولوسائل قراراته، واتخاذ آرائه تكوين في يساعد األمر وهذا العالم، في يحدث

 أو ،به المحيطين األفراد خالل من معلوماته الفرد يتلقى األحيان من كثير وفي اآلراء، هذه تكوين
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 نفسها اإلعالمية الوسيلة متابعة ناسال لجميع يمكن ال أنه وبما لحياته، قدوة يعتبرهم الذين من

 التي والمعلومات واهتماماته المتلقي طبيعة حسب مختلفة آراء تنشأ هنا ، المعلومات على للحصول

 (.550 ،0195 عبد الباسط،) عليها يحصل

 تكون بأساليب رسالتها غُتصو  أن يجب ،المتلقي إلى بفكرتها اإلعالم وسائل تصل ولكي

 األساليب من العديد الباحثون وذكر وشخصيته، الُمخاطب الجمهور يعةطب مع تأثيًرا أكثر

 وهذه فيهم، وتأثيًرا لهم تناسًبا أكثر لتكون الشباب مخاطبة في تستخدم أن يمكن التي اإلعالمية

 .(079-077،مصدر سابق والغباشي، 11-13، 5005مكاوي،): باآلتي تتلخص األساليب

 على اإلعالمية الرسالة تقديم في يعتمد الذي السببي ألسلوبا عليه ويطلق :الجدلي ( األسلوب1

 التأثير بهدف طرحها، تقوية في اإلعالم وسائل تساعد التي المناسبة والدالئل والبراهين الحجج قوة

ثارة  .معينة قضية نحو المشاعر وا 

 ثم ومن عليها، والتركيز اإلعالمية للرسالة األصلية الفكرة عرض أي: التجزيئي ( األسلوب5

 .بعمومها األمور تأخذ الجماهير أن اعتبار على الفرعية األخرى لألفكار االنتقال

 تحديد بهدف طرحين، أو فكرتين بين المقاربة على األسلوب هذا ويعتمد :المقارن ( األسلوب3

 . بينهما الفرق

 الموضوعية، لبراهينوا الواقعية والحجج المنطقية باألدلة االستشهاد به ويقصد: الداللي ( األسلوب4

 استخدم وكذلك الواقعية، واألمثلة الحقيقية بالحوادث واالستشهاد الموثقة المصادر على باالعتماد

 .اإلقناع على قدرته من يزيد مما باالتصال القائم لموقف الشرعية صفة إلضفاء والقادة، المشاهير

 يستمتع المخاَطب أن اعتبار على اإلعالمي الخطاب أساليب أهم من وهو :القصصي األسلوب (2

  طياتها. بين المتواجدة العبرة من يستفيد نفسه الوقت وفي القصة، تفاصيل بتتبع
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 الصور استخدام ويتضمن العام، الرأي في كبير تأثير له األسلوب وهذا :الساخر ( األسلوب9

 .عناء بدون العقل إلى للوصول الكاريكاتورية، والرسوم

 التي الدراسات وتؤكد اإلقناع، على يساعد اإلعالمية الرسالة في التكرار إن :التكرار ( أسلوب1

 نفس في ويثير الرسالة، من بالهدف المتلقي بتذكير باستمرار يقوم التكرار أن" بارتليت" أجراها

 .واحتياجاته رغباته نفسه الوقت

   كل في ماءالزع عن تصدر التي البسيطة الكلمات توظيف عملية وهو :الشعارات ( أسلوب9

 والقصائد األناشيد فيها تدخل وقد العام، للرأي تمريرها ثم واالجتماعية، السياسية الحركات من حركة

 الوطنية. واألغاني

 يضفي األسلوب وهذا االستفتاء، ونتائج واإلحصائيات األرقام على ويعتمد: اإلحصائي ( األسلوب6

 أكثر فتكون للشباب تقديمها يراد التي إلعالميةا واألفكار المعلومات على المصداقية من الكثير

 .تأثيًرا

 كافة ومناقشة الموضوعات كافة طرح على األسلوب هذا يعتمد :الموضوعي ( األسلوب10

 والرأي الراي أي والمعارضة، المؤيدة اآلراء كافة بطرح وذلك تحّيز بال وشفافية بتجرد القضايا

 . الشباب في والتغيير التأثير في األسلوب هذا صحة وعملًيا علمًيا ثبت وقد اآلخر

 والدالالت، الرموز، باستخدام العاطفية، االستماالت أسلوب وهي قناعية:اإل ( اإلعالمية11

 واالستماالت. المتلقي وجدان في التأثير بقصد والكناية واالستعارة، كالتشبيه اللغوية واألساليب

 .الواقعية واألحداث اإلحصائية رقامواأل لوماتوالمع الحجج استخدام على وتعتمد: العقالنية

 . فيهم والتأثير الشباب مخاطبة في األساليب أنجح وهو من: حوارال ( أسلوب15
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 تربوي وتوجيه رعاية منيحتاجونه  وما الشباب لمرحلة أهمية من تقديمه تم ما ضوء وفي   

 يتوقف إذ قومي؛ وطني مشروع هو ورعايتهم بالشباب االهتمام أن يتضح لنا وسياسي، واجتماعي

 كل في شركاءَ  الشباب يكون أن بد فال لهم، ورعايتنا إعدادنا مدى على ومستقبله الوطن حاضر

 ما بكل الحاضر يعيشون الذين هم على اعتبار أنهم ،ومستقبلهم حاضرهمب تتعلق التي الموضوعات

 أجل من ف  وا بشكل ستغليُ  لم مصدًرا يشكلون زالواما  فالشباب  وطموحات، تحديات من فيه

 تأثيرات ظل  في منها التقليدية خاصة المجتمعات من العديد في والتقدم والتغيير التنمية تحقيق

 ألنهم؛ الشباب ألجيال مباشر بشكل موجهة ثقافية وعادات معيشية أنماط من تطرحه وما ،العولمة

  .المألوف عن خارجة وسياسية ثقافيةو  اجتماعية مفاهيم ألي السريع والتقبل االستجابة على األقدر

  الخطاب

 ال الدراسة، اهتمام محور واإلعالمي السياسي الخطاب ما بين العالقة طبيعة تناول وقبل

 والعالقة والسياسي االعالمي الخطابين تعريف ثم ومن ،أواًل  التاريخي وبعده الخطاب تعريف من بد

      .بينهما المتبادلة

 المختلفة، المعرفة بحقول مقترًنا الخطاب مصطلح رد:  لقد و طابللخ التاريخي لتعريف 

 تعاريفأيًضا   لقي وقد هذا. التاريخي أو الديني، أو االجتماعي، أو ،السياسي الخطاب مثل

     اآلتي: وفق تناولها وسيتم ،التاريخ مر على متعددة

 قوله منها مختلفة، قاتسيا ضمن في القرآن الكريم الخطاب ورد: الكريم القرآن في الخطاب

 البيان الخطاب من المقصود والمعنى* 1[الِخَطابِ  َوَفصلَ  الِحكَمةَ  هُ اوءاتَين ُملَكهُ  َوَشددَنا: ]تعالى

 بقدرة" قوته في ويرتبط ،(0196،660كثير، ابن)واللبس والغموض اإلبهام وتجنب والتبيان
                                                           

  .21* سورة ص ، آية  -1
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 التعبير، في الناس ويختلف ياله،خ في يجول ما باله،أو في يخطر عما التعبير على المخاِطب

-097، 0196الرازي، ")غاياته أقصى إلى عنه والتعبير المعنى، ضبط على قادًرا يكون من فمنهم

 .         السامعين في مؤثرة وسلطة تعبوية، قدرة اكسبه األمر الذي (099

 هو من امإفه منه المقصود الكالم بأنه "للخطاب األصوليين من القدامى العرب نظر وقد 

 العموم به المراد الكالم من نوًعا بوصفه والخطاب العام، الكالم بين ميزوا وقد "للفهم ئمتهي

 . (520-500،567ال ت الزمخشري،)

 ونذكر له، الرؤية الختالف نظًرا مفاهيمه، تعددت فقد المعاصرين عند الخطاب مفهوم أما 

 اللفظ هو: والخطاب اإلفهام، به قصدي الذي هو الكالم(:"0116،0012الكفوي،) رأي ذلك من

 عن يصدر ما كل: "الخطاب يعني كما". لفهمه متهيئ هو من إفهام به والمقصود عليه المتواضع

 .           (02، 5005استيتيه،")فني إبداع أو إشارة أو كالم من المخاِطب

 ماعية،االجت بوظائفها تتحدد التي الخاصة التعابير من مجموعه"  بأنه ُعّرف وقد

 .  (96، 0192علوش،)"األيديولوجي ومشروعها

 أول كانت حيث االهتمام، من وافًرا حًظا نال فقد الغربية الثقافة في الخطاب مفهوم أما 

 بادرة المحاولة تلك وكانت أفالطون، إلى ترجع للخطاب الفلسفي المفهوم ضبط إلى تهدف محاولة

 .   (21، 0116إبراهيم،)نية اليونا الثقافة في الخطاب مالمح بلورة إلى

 من هو سوسير فرديناند كان ،عشر التاسع القرن في باللسانيات االهتمام بداية ومع  

 أنشطة عن عبارة الخطاب له وبالنسبة ،0973 عام وذلك الخطاب للغة العامة الخطوط وضع

 www.sitefredinandAcade`mique) البشرية للخبرة حقاًل  تشكل اتصالية فعلية وممارسات

 (. 70، 0119،وجواد
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 الخطاب مصطلح تحديد نحو عديدة خطوات سوسير بعد من اللسانيون خطا وقد  

 ،"الجمل من متتالية أو طويل ملفوظ" بأنه (Harris)1*"هاريس" عرفه من أبرز ومن وتعريفه،

 على رالتأثي بهدف ومستمًعا، متكلًما، يفترض تلفظ كل" نهبأ عرفه( Beneveniste) 2*وبنيفيست

 من مظهر نهبأ آخر موضع   في عرفه كما (01، 0117يقطين، عن نقالً )"ما بطريقة المتلقي

 .(BAARY,2003,6)"ما بشخص   المرتبط الكالم مظاهر

 راو   وجود َيفترض كالمي فعل أو منطوق أي" بأنه عرفه فقد( Todrouv) تودروف أما  

 .    (29، 0116تودروف،) "ما بطريقة المستمع على التأثير الراوي نية وفي ومستمع

 واألقوال، النصوص" هو الخطاب أن (62و 60، 0197فوكو،)" فوكو ميشيل وذكر    

 موضع في ذكرو  كما البنائي، تنظيمها أو المنطقية، وبنيتها بنائها ونظام كلماتها مجموع تعطي كما

 الخطاب بتعريف يحيط يالذ اإلبهام أن يرىأيًضا و  ،"ومضبوط مقنن تعبير نظام" الخطاب أن آخر

 مجموعة على اعتبار أنه الخطاب إلى النظرة في الباحثين لدى وتطوراته الفهم اختالف إلى يعود

 تناولتها، التي التعريفات على يالحظ ما أهم أن الدراسة وترى .والقضايا والجمل الصياغة أفعال من

 تعريفه في العربي طابالخ ذهب حين ففي الخطاب، خصائص من خصيصة يبرز منها كاًل  أن

 من كل التفت بينما الخطاب، بنية على هاريس ركز والتأثير، التعبير في واألهمية المعني على

 . وبنائه الخطاب بنية على للتركيز فوكو وذهب والتأثير، التلقي جزئية إلى وتودروف بنيفيست

 

                                                           
 * هاريس: أول من اهتم بدراسة الخطاب، من الغربيين.-1

 المقارب النحو علم 0159عام منذ ودرس (سورية)حلب في ولد األصل، فرنسي لغة، عالم فستنييب إميل* - 2
 (.Dictionary.com(  اللسانيات، وعلم أوروبية الهنديو للغات
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  السياسي الخطاب

 بجانب خاصة منظمة معرفة "بأنه السياسي الخطاب (000، 0117سميسم،) تعرف  

 من جانب في يتناوله ما هو الخطاب لجنس والمَحد دُ  ،"محددة ظاهرة من أو الواقع، من محدد

 إنساني نشاط" بأنه( Breton,1998,3)عرفه كما .واإلعالمي السياسي كالخطاب الواقع، جوانب

  جمهور أو مستمع، أو شخص، إقناع إلى ويهدف متنوعة، ووسائل متعددة، تواصلية أوضاًعا يتخذ

 المهارات إحدى بأنه" تعريفه تم كما...". ما رأي في المشاركة أو ما، موقف بتبني ما،

 5001 سيباني،)" والجماهير القادة بين االتصال فاعلية تنتفي بدونها التي للسياسيين االستراتيجية

،011). 

 البناء حيث من اتالخطاب من غيره عن يختلف السياسي الخطاب أن رأى من وهناك  

 وأن شيفرتها، يفك حتى متمرس متلق   تتطلب التي التواصلية، لغته وكذلك واألسلوب، اللغوي

 واإلقناع واإلفهام والمباشرة الوضوح يعتمد تواصلي خطاب أنه من الرغمعلى  السياسي الخطاب

 الغموض إلى واللجوء ية،إيحائ دالالت من به يتسم لما تأمل إلى يحتاج أنه إال المتلقي، في والتأثير

 في وتأثيًرا إقناعا أكثر ليكون الخطاب إليها يلجا التي الخاصة واالستماالت االستعارات باستخدام

 (021، 5002الشهري،) رأى بينما(. 13، 5006بكري، وأبو 59-57، 5007عكاشة،)المتلقي 

 من عدد عليه أجمع ما وهو هدف، لتحقيق موجًها تواصلًيا نشاًطا" يمثل" السياسي الخطاب أن

 ".     المجال هذا في الباحثين

 على كثيرة أحيان في ويعمل للجماهير، جاذبة لغة له تعبيري خطاب السياسي والخطاب

 وكما ،(020-020، 5002الحميري،)الجماهير استقطاب ساحة على المنافسة األخرى القوى طرد

 بالمجتمع المحيطة والظروف الخالفاتو  واألزمات الصراعات مواقف على السياسي الخطاب يبنى
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 التي البشرية الكوادر بصنع السلطة وتقوم الخطاب، صنع في يتسبب الذي هو فالموقف السياسي،

 .   (521-529، 5002عكاشة،) وترويجه خطابها تدعيم على تعمل

 الخطاب أن لنا يتبين ،السياسي الخطاب بأهمية تعريف من ذكره تم ما ضوء وفي   

 خطاب فهو لذا فيه؛ يتكون الذي للمجتمع السياسية بالحياة ومدلوالته مضمونه في يتأثر السياسي

 مدعمة بموضوعية والخارجية الداخلية المواضيع جميع ويتناول والشمولية، بالدقة يتصف واقعي

 .ومؤثًرا مقنًعا ليكون والبراهين بالحجج

  اإلعالمي الخطاب

 في اإلعالمي الخطاب فإن وتمثله، الواقع تصور يعني" السياسي الخطاب" كان إذا    

 الذي اإلعالمي، الخطاب إنتاج عملية تبدأ هنا ذاته، الواقع بتصوير والتعبير التمثيل مواقع أخطر

 نظام في تمثله يتم أن يجب كما مسبق، إدراك وفق وتصوره الواقع تقنيع عملية" بأنه تعريفه يمكن

 اإلقناع هدفه يحكمها، داخلي بمنطق تتميز التي والمقوالت والمقترحات والتصورات المفاهيم من

 .   (005، 117سميسم،")وأبعاده خصائصه وله معينه بطقوس ويتسم يقوله، لما السلوكية واالستجابة

 في الدقة حيث من أكبر عناية إلى ويحتاج تواصلي؛ دور له المكتوب اإلعالمي فالنص

 في وأعمق التعبير، على أقدر هو ما النتقاء النحوية والتراكيب المفردات، واستخدام الصياغة،

 . (1، 5003اسماعيل،)إيصاله  يراد لما التأثير

 ال وعندما الخطاب، في مهم عنصر المكتوب الخطاب إعالمية" نإ قال من وهناك   

 ويستمد سيرتفع، اإلعالمية الكفاءة مستوى فإن به، يفاجأ ثم العنصر هذا ورود المتلقي يتوقع

 . (9، 0119بوجراند، دي(الجمهور  إلى الموجه والتأثير التوصيل، قصدي كونه إعالمية طابالخ

 ليعبر معها يتفاعل التي القائمة لألوضاع انعكاًسا يمثل اإلعالمي الخطاب أن سبق مما ويظهر
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األفراد في المجتمع، وترى  سلوكمع لنفسه منهًجا للتواصل  ويشكل، مؤثر تواصلي بشكل عنها

سة أن هذا المنهج هو ما يميز الخطاب اإلعالمي، الذي ال يتخذ صفته من الموقف الذي يعبر الدرا

   عنه؛ بل من الجانب الذي يتناوله من الواقع اإلنساني.

  والسياسي اإلعالمي الخطابين بين العالقة

 يمكن ال ي،النام أو منه المتقدم سواء العالم، دول كل في اإلعالم أن الباحثين من العديد أكد   

 شيوًعا األكثر هو اإلعالم من النوع وهذا دعوة، أو حزب أو دولة أو لفكرة خادًما نراه أن إال

 قبله من مستهدفه األساس في وهي ،تتبعه التي الجماهير بحكم تأثيرا واألكبر انتشاًرا واألوسع

 .(5006،69الغباشي،)

 فرًضا، ال يقيًنا قائم هو ما تعكس مرآة اإلعالم أن( 22-5007،22 عكاشة،) يرىو  

 اإلعالم ويستمد فيه، تقع الذي المجتمع وبظروف السياسية باألحداث شديًدا ارتباًطا مضموًنا ويرتبط

 عالقته ومن يطرحها، التي الموضوعات قيمة ومن أواًل، له السياسية السلطة دعم من قوته

 فيها، ومصداقيته الساخنة اتهبموضوع الجماهير يجذب أن يستطيع فاإلعالم ثانًيا، بالجماهير

ن العرض، في وموضوعتيه ،وحيادتيه  .جماهيريته وفقد التأثير، ضعف منها واحدة فقد وا 

 مع اإلعالم، بإن  السياسية المؤسساتحول عالقة  (062-066، 5001أبو عامود،)وذكر 

 فقط، ستهالكيةاال اإلعالمية بالمواد تمدنا ال االتصالية اإلعالمية الوسائل من وغيرها الصحف

 العمل برامج من الكثير وتقرر تضع فهي المجتمع، في وسياسًيا تأسيسًيا دوًراأيًضا  تلعب ولكنها

 فرصة، لها المطالب هذه وأي تُثار السياسية المطالب من أي تحديد على تساعد وكما السياسي،

 اآلخرين، ياسيينالس والفاعلين الحكومات، مواقف في تؤثر وكذلك يهمل، أو يؤجل سوف وأيها
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 لآلراء بآخر أو بشكل   اإلعالم وسائل أيًضا وتعرض لقراراتهم، الضرورية المساندة تثبيت أو إلحكام

 . مهمة موضوعات معالجة كيفية حول

 النظام خدمة" المجتمعية، اإلعالم وسائل وظائف من أن "بيكر صموئيل" يرى فيما     

 الكبيرة المجتمعات ففي مباشر، غير اآلخر هاوبعض مباشر بعضها الخدمة وهذه". السياسي

يستطيع  لن وكذلك اإلعالم، وسائل استخدام بدون الشعب مع التواصل القادة يستطيع ال والمركبة

 الداخلية واالقتصادية السياسية واألوضاع والتشريعات، الحكومية، القرارات متابعة ونالمواطن

 . (30-5005،21 مكاوي، عن نقالً )عالم اإل وسائل ومتابعة استخدام بدون والخارجية

 اليومية األردنية للصحافة السياسي الدور تناولت التي األردنية الدراسات إحدىنتائج  أظهرت وقد  

 بين المتبادلة العالقة صورة جوانبها أحد في تمثل التي ،5002-0111 عام من الفترة خالل

  .(020- 021 ،5007 لعبادي،ا) :اآلتية النتائج واإلعالمي، السياسي الخطابين

 الحكومي للقرار تسويقية أداة اليومية الصحافة تعد       . 

 السياسية، اإلعالم وسائل كإحدى تشكله ما سياق في يأتي ال بالصحافة القرار صانعي اهتمام 

 واإلحاطة المعلومات نقل في أهمية من تشكله لما نظًرا بها لالهتمام سعيهم من يأتي ما بقدر

 لمعرفة الصحف؛ مطالعة على يحرصون القرار صانعي إنكما و  ،السياسية األحداث ياتبمجر 

 أن شأنه من الصحافة تنشره ما ألن ورصدها، الداخلية السياسة حول وآرائهم المواطنين توجهات

 .للدولة السياسي النظام يقوض أو يدعم

 النظام طبيعتي بين ترابطية عالقة هناك أن( Silverblatt&Zalbin,2004,463) ،ويرى  

 شكله ويحدد اإلعالم ُيعرف الذي هو السياسي النظام فإن ولهذا اإلعالمي، والنظام السياسي

 .  ومضمونه
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 ةتشاركي عالقة والسياسي اإلعالمي الخطابين بين العالقة أن للدراسة يتضح تقدم ومما  

 من يشكله لما بالجماهير، هاتصال وأداة السياسي النظام صوت يمثل اإلعالمي والخطاب تفاعلية،

 الخطاب أن تماًما يدرك السياسي النظام وكون ناحية، من العام الرأي في واإلقناع التأثير قوة

 عدت فلم ، أخرى، ناحية من المجتمع أفراد توجيه في المهم دورها لها سلطة يمثل أصبح اإلعالمي

نما الخطابين، تربط عمودية سلطة هناك  فيها ويلعب بالمجتمع، مرتبطة قيةأف العالقة أصبحت وا 

 مسبقة تصورات لديهما السياسي والنظام فالصحافة الطرفين، بين الوسيط دور اإلعالمي الخطاب

    اآلخر، للطرف منهما كل وكذلك المجتمع، في منهما كل يؤديه أن يمكن لما مستقبلية وتطلعات

 وتيسير حريتها واحترام المجتمع، في ودورها رسالتها تفهم السياسي النظام من تنتظر فالصحافة

 خانقه، رقابة دون واالجتماعي السياسي الواقع ونقل المعلومات، مصادر إلى للوصول مهمتها

 الصحافة من السياسي النظام ينتظر وبالمقابل المجتمع، في دورها تحقيق على ومساعدتها

 الدولة استقرار على رصبالح العامة، المصلحة تراعي وموضوعية مسؤولة تكون أن( كخطاب)

 عن الكشف في السياسي النظام عين تكون وأن المغرض، والتهويل اإلثارة عن وتبتعد وأمنها،

 هذا وال شك أن هذه. عنه والدفاع النظام جانب إلى والوقوف المجتمع، في والتوتر الضعف مواطن

 دور من االنتقاص طرفينال من كل ومحاولة بين الطرفين والمنافسة للصراعأيًضا  تخضع العالقة

          .مختلفة مصالحهما أن اعتبار على اآلخر

 الحسين بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب في الشباب

 التي والنصية الصوتية الخطاب دالالت أهمية إلى إشارة الثاني المبحث في الدراسة قدمت   

 السياسية والعلوم اإلعالم في والمختصين فكرينالم من العديد قبل من خاصة وعناية اً اهتمام القت
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 التي والفكرية السياسية للمدارس تبًعا تعريفاته تعددت االهتمام لهذا ووفًقا واللسانيات، واللغوية

 .تناولته

 هو السياسي الخطاب أن مفاده مختصر بتعريف تلتقي التعريفات هذه أن الدراسة وترى

 في تتركه الذي واألثر الرسالة مضمون في تكمن أهميته أنو  ما، هدف لتحقيق موجه اتصالي نشاط

 واضحة، الخطابية وداللته بالواقع ومساس مصداقية ذا الخطاب كان وكلما وفكره، المتلقي نفس

 الخطاب لقراءة مهًما مدخاًل  المقدمة هذه وتمثل. واقعية وأكثر أبلغ المتلقي على التأثير كان كلما

 بمحور ارتبطت ومعان   كلمات من به تجسد وما ،الحسين بنا ثانيال اهلل عبد للملك السياسي

 .  الشباب

 الحسين بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب لغة أن (05،  5000خماش،)يذكر إذ    

 مثقاًل  خطابه يكن فلم المعقدة، الصياغة عن واالبتعاد الميسرة، السهلة، اللغة باعتماد تميزت

 بعض في خطابه فجاء للمتلقي، معان   من إيصاله يراد لما وتفسير تأويل إلى تاجتح التي بالعبارات

 جميع ليحاكي موقف من أكثر في العامية للغة استخدامه بداللة بسيًطا عفوًيا األسلوبية جوانبه

 حديثه يستهل كان الخطابات من كثيروتذكر الدراسة هنا أنه في  المعرفية، ومستوياته الشعب فئات

 وفي األردنيين، لدى استخدامها درج التي المألوفة العبارات من وهي" العافية يعطيكم اهلل"  بعبارة

 كما". صبر شوية بدها" :قال األردن بها مرَّ  التي الصعبة االقتصادية األوضاع عن حديثه معرض

 اختمرت التي العبارات من العديد فيه فورد والظروف، المواقف من العديد في والحسم بالقوة أتسم

 للشعب توجه الوطنية بالوحدة للعبث محاوالت أي عن تحدث فحينما طويلة، لفترة الشعب أذهان في

 ".األردنيين وعدو الحسين بنا اهلل عبد عدو هو الوطنية بالوحدة العبث يحاول من كل: "قائاًل 
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 لتيا ةالرئيس المؤثرات من العديد هناك أن" (501-500، 5001الخالدي،)دراسة وتبين   

 في والمتمثلة المكتسبة الصفات بعض منها ،الثاني اهلل عبد للملك اإلعالمي الخطاب بلورت

 لديه جعلت التي والسياسية العملية وتجاربه المتميز، النوعي والعالي األساسي التعليم على حصوله

 بجان إلى األصعدة، جميع وعلى المحافل كافة في الخطابي االتصال عملية في فائقة قدرة

 واألسرة الكبيرة األسرة في العائلة ومكانة العائلي، الملك بانتماء المتعلقة" الموروثة الصفات

 القومي البعد ذات الكبرى العربية الثورة لرسالة وارث هاشمي عربي ملك فهو األكبر، اإلسالمية

 ".إسالمي كبعد الكريم الرسول إلى ينتسب وهاشمي العربي،

 لقطاع خاصة أهمية الدستورية لسلطاته توليه منذ الثاني اهلل عبد الملك أولى وقد هذا

 ثلثي يشكلون الذين الشباب عن بمعزل تتحقق لن السياسية التنمية مسيرة أنإلى  مشيًرا الشباب،

 هم كونهم معها التفاعل على قادرة شابة عناصر إلى تحتاج المسيرة وهذه األردني، المجتمع

 (.295، 5007السّعيدين،)وغاياتها  أهدافها تحقيق حال في ثمارها لقطف المرشحون

 الخطاب) خطاباته أحد في وصفهمإلى أن الملك عبداهلل قد  الدراسة وتشير      

 العمل من بد وال ،يتغير حولنا من فالعالم" قائاًل: تحدث عندما التغيير بفرسان (5003،91السامي،

 ". غييرالت هذا فرسان وأنتم، المطلوب التغيير إحداث على

 أمامهم النجاح فرص وتهيئة اإلبداعية والشابات الشباب تحفيز في الملكية الرؤية ولتحقيق      

 الشباب من العديد أمام اهلل عبد الملك وفر فقد األنموذج، األردن بناء في االنخراط من وتمكينهم

 منه خطوة في منها، تفادةواالس المتقدمة الدول تجارب على لالطالع الخارجية زياراته خالل مرافقته

 جائزة إطالق 5007 عام أيلول في وتم ،وبنائه المستقبل صناعة في الشباب أهمية على للتأكيد

 أن الدراسة وترى (.033، 5009المعنوي، التوجيه)للشباب  التعليمية المنح لدعم التغيير فرسان
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 األبواب فتح إلى سعى انهجً  وكان الشباب، دور من عزز قد الملكي، االهتمام من النوع هذا

 فخوًرا بوطنه، معتًزا ليكون الشباب لجيل واإلعالم، والثقافة، والتربية التنمية، في وبرامج لسياسات

 .        الساحة على المطروحة القضايا تجاها ومسؤوليته بفعالية وبمشاركته بديمقراطيته،

 آفاق إلى الصمت لحظة من شبابال قطار أنطلق ملكيال مهتمااالو  مدعمن منطلق هذا ال     

 فرضه استحقاق أمام أنفسهم الشباب فوجد الحياتية، المجاالت مختلف في الفاعلة والمشاركة التغيير

 العامة، الحياة في التطوعي العمل عن طويلة لفترات بها استكانوا محطات بعد الملكي، االهتمام

 .(220، 5000القروم،)للمستقبل  ّصناًعا اآلن ليغدوا

الخطاب ) الشباب ملتقى افتتاح في الثاني اهلل عبد الملك ألقاها التي الكلمة في الدراسة وترى  

 اختيار في الحرية كامل ولكم" :قائاًل  الشباب دور أهمية على أكد أنه( 61، 5000،السامي

 يف الفاعلة مشاركتكم بدون تكتمل ال كشباب ومسؤوليتكم للحوار. المطروحة والقضايا المواضيع

 ثقافة نشر في يكمن األول االتجاه: اتجاهين في تكون أن يمكن المشاركة وهذه العامة، الحياة

 من الكثير على اإلنسان يتعرف العمل هذا خالل من ألنه ؛المجتمع وخدمة العمل التطوعي

 ثقافته يثري العمل وهذا ،والمستقبل الحاضر في وطنه تواجه التي والتحديات والمشاكل القضايا

 ذات الوطنية األحزاب في المشاركة وهو: الثاني االتجاه في المشاركة من تمكنه التي خبراته،و 

 قيم غرس إلى للشباب الموجهة مضامينه في الخطاب يبخل فلم(. الواضحة العملية التنموية البرامج

 والتوجيهات البرامج تقديم إلى ضافةباإل واإلنجاز، العمل وضرورة والمواطنة، والمشاركة، االنتماء،

شاعة والبطالة، الفقر لمكافحة  . الفرص وتكافؤ والمساواة العدالة ومبادئ الديمقراطية، ثقافة وا 
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 قضية يشكل الشباب صوت إن:" قائاًل  تحدث (57،نفسه المصدر)دولي  خطابي موقع وفي    

 فرصة تحقون،يس بل يتوقعون، وهم األردن، في السكان أرباع ثالثة من أكثر يمثلون فهم أساسية،

 ". ومزدهر إيجابي مستقبل لبناء

 وتوجهاته السامي للخطابى في تحليله ير ف (000-000-5000،613 ،المومني) أما   

 ال أنمن خالل خطاباته  يدركأنه خطاب تميز بالغزارة والتنوع في محاوره، وأن جاللته  المستقبلية،

 واحترام الحوار على تقوم التي الديمقراطية لسب وتعزيز الشباب، طاقات استثمار: بدون شامله تنمية

 وتعبر األردنية الدولة أهداف تخدم التي للصحافة المسؤولة الحرية وضمان اآلخر، والرأي الرأي

، وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية أمام الشباب، وتوفير المزيد من فرص وهويته الوطن ضمير عن

المجال أمام المشاركة السياسية للشباب انطالقًا من  العمل للحد من مشكلة البطالة والفقر، وفسح

متطلبات المرحلة الحالية، لتحقيق عملية اإلصالح السياسي الشامل، التي تفرضها ضرورة مشاركة 

( فيرون في تحليلهم للخطاب 613-612، 5002أما )الخوالدة وآخرون،  كافة شرائح المجتمع. 

يدرك أن ال تنمية بدون: استثمار طاقات الشباب، وتعزيز  السامي وتوجهاته المستقبلية، أن جاللته

سبل الديمقراطية التي تقوم على الحوار واحترام الرأي والرأي األخر، وضمان الحرية المسؤولة 

 ، وتعكس إرادة الوطن وتطلعات أبنائه .للصحافة التي تعبر عن ضمير الوطن وهويته

 للدراسة تبين الشباب بمحور واهتمامه جاللته اتلخطاب واسعة مساحة على االطالع خالل ومن   

( 035) بلغت التي العرش وخطابات والدولية المحلية الخطابات في وتكرارها الشباب مفردة أن

 هذه من %10 نسبته ما أي ،مفردة( 027)حوالي بلغت 5002-5002 من للفترة خطاًبا

 السياسي الخطاب في والتوجه الرؤية على بتركيزها الخطابات هذه أهمية وتكمن الخطابات،

 باتت الشبابية والمبادرات المؤسسات أن وكما الوطنية، بالقضايا والمستقبلية الحاضرة واهتماماته
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 تهدف أصبحت التي الشبابية واالستراتيجيات الخطط توجيهات مع لتتوافق وتتوسع يوم كل تنمو

 ونفكر المستقبل في نفكر نحن:" ملكال يقول السياق هذا وفي المستدامة، التنمية في دمجهم إلى

 الجيد التعليم فرص وتوفير أمامهم الصعاب تذليل إلى ونسعى آمالهم تحقيق وكيفية الشباب بجيل

 وتعزيز رفد على وسيساعد ،والبطالة الفقر من الحد في سيساهم األمر هذا أنّ  نرى ألننا لهم؛

    .(007، 5002السامي، الخطاب)" اشعبن معيشة بمستوى واالرتقاء األردن لتطوير مبادرتنا

 

 لمبحث الثالث: الدراسات السابقةا

مفرداتها النظرية في ن الدراسات السابقة التي تناولت ستعرض الدراسة العديد م     

معالجة موضوعات الشباب من خالل الصحافة العربية والدولية، وستُقسم وفًقا 

تناولت بعض الدراسات التي  ضكما ستعر ، ةلنظريات التي تم اعتمادها في هذه الدراسل

  اليها. الحسين، وأهم النتائج التي توصلت بنااإلطار الفكري للملك عبداهلل الثاني 

ولويات وتحليل األطر التي استندت إلى نظريتي ترتيب األ الدراسات العربية 1-1 

 اإلعالمية

يا السياسية وعالقتها معالجة الصحف المصرية لبعض القضا“بعنوان ( 1994دراسة الطوخي )

 ".بالتنشئة السياسية لدى المراهقين

ى التعرف على األهمية التي توليها الصحف اليومية القومية والحزبية للقضايا إلالرسالة هذه هدفت  -

ومدى  ،المحلية والعربية والدولية(، والتعرف على االتجاهات التي تحتويها هذه القضايا)السياسية 

 راهقين عينة الدراسة.تأثيرها على فئة الم
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( تلميذ في المرحلة 300من ) ةعلى عينة مكون التي طبقتداة االستبيان أاستخدمت الدراسة  -

الثانوية، وكما استخدمت منهج تحليل المضمون للصحف المصرية "األخبار" والحزبية "الوفد" وبلغ 

 ( عينة لكل منها.730عددها)

 سة كاآلتي:يها الدراإلالتي توصلت  النتائجكانت أهم  -

  لمساحة القضايا  %67,04، مقابل %32,96سجلت مساحة الموضوعات السياسية المحلية نسبة

 العربية والدولية.          

  يليها التحقيق الصحفي بنسبة %27,1جاء الخبر الصحفي في المرتبة األولى في الترتيب بنسبة ،

 تليهومن ثم التقرير،  ،يليه المقالو  ،، بينما جاء الحديث الصحفي في المرتبة الثالثة21,8%

 الكاريكاتير، وذلك في تناولها للقضايا السياسية.جاء الصورة والتعليق، وفي المرتبة األخيرة 

  تساهم الصحافة بدور كبير في تزويد عينة الدراسة "المراهقين" بمعرفتهم بالقضايا والموضوعات

 صحيفة الوفد. تليها ،ىالسياسية، وجاَءت صحيفة األخبار في المرتبة األول

تتفق الدراستان فيما يتعلق بمعالجة الصحافة المصرية لواحدة من القضايا المتعلقة بالشباب وهي    

التنشئة السياسية من خالل استخدام المنهج التحليلي لمضمون ثالث من الصحف المصرية 

مدى اهتمام  وهي دراسة الحاليةفي النقطة الرئيسة التي تركز عليها ال وتختلفانالمستقلة والحزبية، 

كما جاء في موضوعات المختلفة المرتبطة بهم، لمحور الشباب وال ومعالجتها الصحافة األردنية

 .2005-2014الحسين في الفترة من  بنامضامين أجندة الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني 

 



76 

 

ام الشباب نحو القضايا ( بعنوان " دور الصحافة في وضع أولويات اهتم1997دراسة طه )

 القومية".

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار نموذج ترتيب األولويات فيما يتمثل بالدور الذي تلعبه الصحافة  -

تجاه االمصرية القومية والحزبية في ترتيب أولويات اهتمام الشباب كقطاع من قطاعات الجمهور 

 القضايا القومية في مصر خالل فترة زمنية محددة.

 ت الدراسة منهج تحليل مضمون صحيفة األهرام كممثل للصحف القومية، وصحف الوفد،اعتمد -

، إلى جانب دراسة ميدانية على 1995عداد عام األهالي كممثلة للصحف الحزبية، ألو  والشعب،

 ( شاب.384عينه قوامها )

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: -

  حف بالقضايا القومية خالل فترة البحث وبين قائمة وجد عالقة بين قائمة أولويات اهتمام الصتال

 الشباب بتلك القضايا. واهتمامهمأولويات 

 عالقة بين األجندة المرتبة من أجندة الصحف القومية أو الحزبية، وبين األجندة المرتبة  ال توجد

 للجمهور.

يات الصحافة في على نظرية وضع األجندة للتعرف على أولو  االعتمادتتفق الدراستان في        

طرح القضايا المتعلقة بالشباب من خالل منهج تحليل مضمون الصحف المحلية، وتختلفان بتركيز 

الدراسة الحالية على أجندة الصحافة األردنية وأولوياتها في تناول محور الشباب من خالل 

فة المصرية مضامين أجندة الخطاب السياسي وأولوياته، بينما تناولت دراسة)طه( أجندة الصحا

وأولوياتها في طرح الموضوعات التي توجه اهتمام الشباب نحو القضايا القومية، إلى جانب دراسة 

 بتلك القضايا. واهتمامهم أولويات جمهور الشباب
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( بعنوان "دور الصحافة المصرية في ترتيب أولويات القضايا الثقافية لدى 2000دراسة كامل )

 ية_ ".الشباب الجامعي _ دراسة تحليل

الدراسة إلى التعرف على العالقة بين ترتيب أولويات الصحف المصرية القومية والحزبية  هذه هدفت -

 هذه القضايا.         بأهميةالشباب  إدراكللموضوعات الثقافية وبين 

استخدمت الدراسة منهج تحليل مضمون صحيفتي األهرام والوفد من خالل قياس أجندة المضامين  -

( يوًما، ولقياس أجندة 35لمدة ) 8/7/2000إلى  3/6/2000ثارة فيهما خالل الفترة من الثقافية الم

في جامعة عين  ينمن الشباب الجامعيالباحثة بإجراء الدراسة على عينة عشوائية  الجمهور، قامت

 :ما يلي إلى( مفردة، وقد توصلت الدراسة 200شمس قوامها )

  ندة القضايا الثقافية في الصحف المصرية وبين أجندة جأمعتدل القوة بين  جابيإيارتباط وجود

 .ينالشباب الجامعي

  بين أجندة الصحافة المصرية وبين أجندة  االرتباطأكدت النتائج أنه كلما زاد االتصال الشخصي زاد

 تجاه القضايا الثقافية.االشباب 

ولويات في ألاجندة وترتيب األلى نظرية إ واالستنادالمنهج التحليلي،  باستخدامتلتقي الدراستان      

تناول الصحافة لقضايا الشباب، وتختلفان في تناول دراسة )كامل( أولويات الصحافة المصرية في 

تناول القضايا الثقافية المتعلقة بالشباب، إلى جانب قياس أولويات هذه القضايا عند الشباب من 

 الجامعيين.خالل دراسة تناولت عينة من الشباب 
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( بعنوان دور الصحافة المصرية في ترتيب أولويات طالب جامعة جنوب 2004رام)دراسة ع

 . –دراسة تحليلية  –الوادي نحو القضايا السياسية 

لى التعرف على دور الصحافة في ترتيب أولويات طالب جامعة جنوب الوادي إالدراسة هذه هدفت  -

ال بد أن تلبي وسائل اإلعالم احتياجات نحو القضايا السياسية، على اعتبار أن فئة الشباب مهمة، و 

الفئات النوعية من القرار وخاصة الشباب، وقد استخدمت الدراسة منهج تحليل مضمون لثالث 

، محددة 28/3/2005-28/2/2004للفترة من  (األهرام والجمهورية والوفد) هي : صحف مصرية

تتناول القضايا ة الصحيفة، التي مواد الرأي العام للصحيفة من مقاالت وأعمدة صحفية، وافتتاحي

 ( مفردة.400ى جانب عينة ميدانية عددها )إلالسياسية 

 أهم نتائج الدراسة:        -

  حداث في العالم، وهذا أللصحف هو التعرف على ما يجري من الدافع الرئيس وراء تعرض األفراد

 الباحثين.يدعم دور الصحف كوسيلة إخبارية لدى 

 النتائج أن  فقد أظهرتولويات القضايا السياسية لدى الطالب عينة الدراسة، وفيما يتعلق بترتيب أ

عراق، ثم قضية القضية الفلسطينية قد احتلت الترتيب األول، وتليها قضية االحتالل األمريكي لل

 صالح السياسي في الترتيب الرابع.قضية اإلجاءت البطالة، و 

 د العينة هو التعرف على ما يجري من أحداث في وراء التعرض للصحف لدى أفرا أن الدافع الرئيس

 .الباحثينخبارية لدى إوهذا يدعم دور الصحف كوسيلة  ،العالم

ولويات في أللى نظرية األجندة وترتيب اإ واالستنادالمنهج التحليلي،  باستخدامتلتقي الدراستان      

ناول دراسة )عرام( التعرف على دور الصحافة في تناول موضوعات الشباب، وتختلفان في ت

أولويات الصحافة المصرية في تناول القضايا السياسية المتعلقة بالشباب من خالل تحليل مضمون 
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شكال الصحافة المصرية من مقاالت وأعمدة وافتتاحيات صحفية، إلى جانب قياس أولويات أبعض 

الجامعي، بينما  هذه القضايا عند الشباب من خالل دراسة تناولت وجهات نظر عينة من الشباب

تناولت هذه الدراسة معالجة الصحافة األردنية لمحور الشباب بكافة موضوعاته التي هي انعكاس 

ل مضامين ثالث صحف الحسين من خالل تحلي بنا الثاني الخطاب السياسي للملك عبداهلل ألجندة

 شكالها الصحفية.أأردنية بكافة 

خبارية بالصحف في تشكيل اتجاهات المراهقين ( بعنوان " دور األطر اإل2005دراسة أحمد )

 ".نحو القضايا السياسية

لى التعرف على أطر المعالجة الخبرية الرئيسة التي تتناول من خاللها إالدراسة  هذه هدفت -

المستقلة( بعض القضايا السياسية، والعالقة ومدى و  – الحزبيةو -)القوميةالصحف المصرية 

 بالصحف واتجاهات المراهقين نحو تلك القضايا السياسية.االرتباط بين بروز تلك األطر 

صوت و الوفد، و ، )األخباراعتمدت الدراسة منهج تحليل مضمون األعداد الصادرة من صحف  -

بلغ  09-17ضافة إلى تطبيق استبيان على عينة من المراهقين من سن باإلاألمة( لمدة شهر، 

      ( مفردة.400قوامها )

 ليها الدراسة:إصلت أهم النتائج التي تو  -

  حصائية بين التوجه السياسي للصحيفة وأطر المعالجة الخبرية الرئيسة إذات داللة وجود عالقة

 ومنها قضية الحرب على العراق. ،للقضايا السياسية

  وجود عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بين بروز أطر المعالجة الخبرية الرئيسة للقضايا السياسية

 ن نحو تلك األطر.   واتجاهات المراهقي
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 إطارين:ركزت في تح السياسي صاللى أن المعالجة الصحفية لقضية اإلإ الدراسةخلصت 

 صالح، والمبادرات األمريكية واألوروبية لإلصالح.ولية العربية عن اإلؤ المس

عالمية في التعرف على دور ى نظرية تحليل األطر اإلإل االستنادتتفق الدراستان في        

معالجتها،   تتجاه الشباب في مرحلة المراهقة، وتختلفان في طبيعة الموضوعات التي تمافة الصحا

فالدراسة الحالية تتناول معالجة الصحافة لمحور الشباب من خالل تحليل مضمون األطر 

،  وما عكسته من اهتمام ومعالجة لقضايا الشباب التي تم طرحها في أجندة الخطاب اإلخبارية

دراسة  تتناول، بينما 2005-2014الحسين خالل الفترة من  بنالك عبداهلل الثاني السياسي للم

)أحمد( دور أطر الصحافة المصرية في تشكيل اتجاهات المراهقين نحو القضايا السياسية من 

 إلى التعرف على اهتمام فئة المراهقين بهذه القضايا.  باإلضافة، تحليليةخالل دراسة 

 

عنوان "دور الصحافة في ترتيب أولويات الشباب" دراسة مسحية على ( ب5010دراسة أحمد )

 .5009-5001صفحة شباب وجامعات( في الفترة من)الصحافة صحيفة 

الدراسة إلى التعرف على أهم أولويات الشباب في المجتمع، وما يمكن أن تقوم به هذه هدفت   -

لكشف عن قدرة موضوعية المادة وا ،الصحافة من معالجات بإلقاء الضوء على هذه األولويات

دراك   الحقيقية. احتياجاتهمالصحفية في إبراز أولويات الشباب وا 

 استخدمت الدراسة المنهج المسحي والتاريخي ومنهج تحليل المضمون. -

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: -

 نية؛ إذ كانت النسبة كشفت الدراسة أن قضية التعليم قد أخذت األولوية في أجندة الصحافة السودا

 من بين القضايا التي تهم الشباب. 222%,
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 وهي  %50نسبتهما حيث كانت  ،قضايا البطالة والرياضة باالهتمام من قبل الصحافة لم تحظ

 نسبة قليلة.  

القضايا التي تهم الشباب من خالل تحليل عينة من  ألولوياتتلتقي الدراستان في تناول الصحافة 

وتختلفان في طبيعة تناول المعالجة الصحفية؛ إذ تركز الدراسة الحالية على الصحف الصادرة، 

معالجة الصحافة لمحور الشباب الذي ورد في توجهات الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني ابن 

 الحسين.

بعنوان" دور الصحف السورية اليومية في تشكيل معارف الشباب  2011)دراسة حسين)

    ايا السكانية".تجاه القضاالجامعي 

الدراسة إلى رصد تناول الصحف اليومية السورية )الثورة، والبعث، وتشرين( للقضايا هذه هدفت 

تجاه قرائها من فئة االسكانية، وكذلك التعرف على األثر المعرفي الفعلي الذي تتركه الصحف 

 الشباب.

الصحافة السورية عينة  استخدمت الدراسة تحليل المضمون لرصد القضايا السكانية من خالل -

، إلى جانب دراسة ميدانية للطالب الدارسين في جامعة دمشق التي 2011الدراسة خالل العام 

 ( طالب وطالبة.400بلغت عينتها)

  توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: -

 احتلت موضوعات الصحة اإلنجابية المرتبة األولى في اهتمام جميع الصحف، وتلتها تمكين المرأة ،

ثم بطالة الشباب، ثم رعاية ذوي اإلعاقة، وكانت مكافحة األمية، وعمالة األطفال، والهجرة في 

 المراتب األخيرة.
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  الخبر الصحفي تصدر المرتبة األولى من األنماط الصحفية المستخدمة، بينما غابت الرسوم

ت للصفحات الداخلية والكاريكاتير، وكان المندوبون والمراسلون مصدر التزويد لهذه الصحف، وكان

 الحصة العظمى مقارنة باألولى واألخيرة والمالحق في نشر المضامين السكانية عليها.

  وجد عالقة ارتباطية بين حجم قراءة الصحف ومستوى معرفة أفراد العينة )الشباب( تتبين أنه ال

 اإلنجابية.بالصحة 

همية لدى أي رصد القضايا التي تشكل تتفق الدراستان في تناول دور الصحف المحلية اليومية ف   

ن الدراسة الحالية تتناول معالجة إمعالجتها، حيث  تالشباب، وتختلفان في طبيعة القضايا التي تم

األجندة وترتيب األولويات لفئة  ضوءالصحافة لكافة الموضوعات المتعلقة بمحور الشباب في 

الحسين، بينما تناولت دراسة  بناثاني الشباب التي طرحها الخطاب السياسي للملك عبداهلل ال

 )حسين( دور الصحافة في تشكيل المعرفة لدى الشباب تجاه القضايا السكانية.

 على وسائل اإلعالم االعتمادالدراسات العربية التي استندت إلى نظرية  2-1

ر ( بعنوان" العالقة بين االعتماد على وسائل اإلعالم الجماهيرية كمصد5001)دراسة أحمد 

  ".للمعلومات والمستوى المعرفي للشباب البحريني باالنتخابات البرلمانية

الدراسة إلى التعرف على أثر االعتماد على وسائل اإلعالم الجماهيرية في تكوين هذه هدفت -

 .2006معارف الشباب البحريني بشأن االنتخابات النيابية للعام 

من مجتمع الشباب البحريني المعتمد على وسائل راء عينة آلعتمدت الدراسة على منهج المسح ا-

بين فئات  المقارنةاالتصال الجماهيري كمصدر لمعلوماته، إلى جانب منهج العالقات السببية 

 العينة فيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية.
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على محافظات  موزعون( مفردة من الشباب البحريني، 450تمثلت ب ) الدراسة حصصيةعينة -

 سب التمثيل النسبي.المملكة ح

فيما يتعلق بجمهور الشباب المعتمد  ،المعاينةسلوب أاالستبيان، و  هي داة الدراسة المستخدمةأ-

 على وسائل اإلعالم.

 كانت أهم نتائج الدراسة:-

  تبين أن أغلبية الشباب البحريني اعتمدوا على وسائل اإلعالم الجماهيرية كمصدر لمعلوماتهم في

 قضية االنتخابات.

  ون الصحف اليومية من ثالث إلى أربع مرات أالنسبة األكبر من الشباب البحريني عينة الدراسة يقر

سبوعًيا، وكان أبرز دافع لقراءتها هو الحصول على األخبار والمعلومات المتعلقة باألحداث أ

 ثم السياسية. ،المعاصرة، وجاءت نسبة المتابعة األكبر للقضايا االجتماعية أواًل 

  النتائج أن الغالبية العظمى من الشباب البحريني يتعرضون لوسائل اإلعالم الجماهيري، أظهرت

 وقد انعكس ذلك على المستوى المعرفي للشباب بقضية االنتخابات النيابية. 

تختلف عن الدراسة الحالية كونها تتناول موضوع الشباب من أجل التعرف على أثر االعتماد    

  كوين معارف الشباب البحريني.على وسائل اإلعالم في ت

( بعنوان" دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي السياسي للشباب اليمني 2008دراسة العزعزي) 

       .-ميدانيةدراسة  –

الدراسة إلى التعرف على دور وسائل اإلعالم في خلق الوعي السياسي لدى الشباب  هذه هدفت -

الجامعات على وسائل اإلعالم في استقاء معلوماتهم اليمني من خالل رصد مدى اعتمادية طلبة 
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بين مستوى اعتماد طلبة الجامعات على  االرتباطيةالسياسية. إلى جانب الكشف عن العالقات 

 وسائل اإلعالم وبين حجم المشاركة السياسية، وبين حجم المعرفة والوعي السياسي لديهم.

ل على المعلومات، ومنهج دراسة العالقات استخدمت الدراسة منهج المسح الميداني في الحصو   -

 المتبادلة لتتبع العالقات بين مختلف الحقائق.

من طلبة الجامعات بلغ حجمها  2006/2007تم اختيار عينة عشوائية خالل العام الدراسي  -

 ( طالب وطالبة.600)

لبحث، إلى ( سؤااًل بما يحقق أهداف ا30تضمنت ) استبانةتم جمع البيانات الميدانية من خالل  -

 جانب المقابلة المباشرة للطلبة عينة البحث.

 من أهم نتائج الدراسة: -

  الرغم من ارتفاع معدل حجم اعتماد الشباب الجامعي على وسائل اإلعالم، إال أن أغلب على

النتائج أظهرت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل االعتماد على وسائل اإلعالم 

 ة السياسية ومعدل مستوى المعرفة السياسية لدى الشباب الجامعي.ومعدل حجم المشارك

 جاء التلفزيون في مقدمة الوسائل التي يعتمد عليها الشباب الجامعي في متابعة المواد السياسية، 

 ليه الصحف ثم اإلذاعة.تو 

  من جاءت التحديات السياسية واالجتماعي واالقتصادية في مقدمة التحديات التي تواجه الشباب

 المحادثاتثم غالء المهور، ثم  ،الدراسة( حيث جاءت البطالة في المقدمة  )عينة نظرهموجهة 

 السياسية بين األحزاب وابتعادها عن قضايا الشباب، ثم ضعف التعليم.

 ضمان كرامة المواطن وحرياته المرتبة األولى  ق الطموحات لدى الشباب، فقد احتلفيما يتعلق بنس

(، وتحسين المستوى المعيشي في المرتبة 11الديمقراطية التي احتلت المرتبة )قياًسا إلى قضية 
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الثانية، ومن ثم وطن خال من الفساد في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة تحرير األراضي 

 العربية المحتلة، واحترام النظام والقانون في المرتبة الخامسة.

  فقد احتل الدين المرتبة األولى، ثم العائلة في المرتبة  ،الشبابعند  االنتماءأما فيما يتعلق بأولوية

الثانية، والوطن في المرتبة الثالثة، فيما كانت قيم االنتماء اإلنساني والقومي والحزبي في المراتب 

 األخيرة وعلى التوالي.  

ن الدراسة ع دراسة العزعزي بالشباب، وتختلفتلتقيان في تناول موضوعات متعلقة الدراستان    

الحالية كونها تتناول دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب باستخدام منهجية 

المسح الميداني، بينما الدراسة الحالية تهدف إلى معرفة مدى معالجة الصحافة األردنية لمحور 

 الشباب في الخطاب السياسي باستخدام المنهج التحليلي. 

دراسة ميدانية على طلبة " "اإلعالم والشباب وصياغة الوعي( بعنوان 2013) دراسة العتوم

 " .  جامعة اليرموك

 نماط مختلفة من الوعي والسلوكأالدراسة إلى بيان أهمية وسائل اإلعالم في غرس  هذه هدفت -

فراد المجتمع والعناصر واآلليات الفاعلة فيها، من خالل تناول مواقف الشباب من ألدى  وتشكيلها

ودور وسائل  ،وكيفية تفاعلهم معها ،ض القضايا المهمة الراهنة على المستويين المحلي والعربيبع

اإلعالم في تنميط هذا الدور، إلى جانب التعرف على طبيعة المضامين اإلعالمية التي يقبل عليها 

 الشباب.

ي الحصول على استخدمت الدراسة منهج الدراسات الوصفية الكمية، معتمدة العديد من األدوات ف -

على المالحظات  االعتمادداة االستبيان، والمقابالت الفردية والجماعية، وكذلك أمنها  ،المعلومات

 فعال والمواقف وارتباطاتها لدى مجتمع المبحوثين.ألالعامة لرصد ا
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 ها الدراسة:يلإومن أهم النتائج التي توصلت  -

 نترنت والفضائيات التي تحتل إلم خاصة اجزء كبير من تفاعل مجتمع الشباب تشكله وسائل اإلعال

 اليومية.مكاًنا متقدًما في جدول اهتماماتهم 

  ،عالقة الشباب بوسائل اإلعالم تخطت حدود العالقة الطبيعية، وتحولت إلى عالقة هوسية مفرطة

 وثقة عمياء بمضامين اإلعالم والتفاعل معه بدون وعي نقدي.

 الظاهرية والمواقف العامة في كثير من القضايا إلى البنى نماط ألتأثير وسائل اإلعالم يتخطى ا

العميقة المتعلقة بالقيم الذوقية والجمالية في ظل غياب دور مؤسسات المجتمع المختلفة وتأثيرها في 

 صياغة هذا المستوى من الوعي لديهم.         

إذ هدفت إلى بيان أهمية  ،عن الدراسة الحالية الشباب، وتختلفتناول فئة في تلتقي الدراستان   

لدى الشباب، باستخدام أدوات  وتشكيلها نماط مختلفة من الوعي والسلوكأوسائل اإلعالم في غرس 

 وكذلك المقابلة الفردية والجماعية والمالحظات.  االستبيان،

 دراسة تناولت الخطاب السياسي 3-1

ب اإلعالمي للملك عبداهلل الثاني ( بعنوان "اإلطار الفكري والمرجعي للخطا2009دراسة الخالدي )

 .الحسين" بنا

  عبداهلل الثاني كرئيس دولة  الفكري للملكبراز الجوانب المتعلقة باإلطار إالدراسة إلى هذه هدفت

وقائد سياسي، وكيف وظف قدراته السياسية وعالقاته مع زعماء الدول في الخطاب اإلعالمي 

 ية.سالمإللخدمة القضايا الوطنية والعربية وا

  إلى المنهج الوصفي التحليلي. باإلضافةاعتمدت الدراسة المنهج االستقرائي 
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  والسياسي للملك عبداهلل ترجم  اإلعالميمن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن الخطاب

ووضعه على الخارطة العالمية كبلد ينعم باألمن واالستقرار في منطقة  ،الحديث لألردندوًرا مجدًدا 

في التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  باضطرادطربة ملتهبة باألحداث، وبلد ينمو مض

 نسان.ة، وحرية الرأي، واحترام حقوق اإلومسيرته الديمقراطي

مع الدراسة الحالية في بيان اإلطار المرجعي والفكري للخطاب السياسي للملك  تلتقي تلك الدراسة  

من تركيز الدراسة الحالية في معرفة بعض الجوانب الفكرية للخطاب  اً عبداهلل الذي يمثل جانب

السياسي؛ إذ تتناول مدى معالجة الصحافة األردنية للقضايا والموضوعات التي طرحتها أجندة 

 الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني.

 الدراسات األجنبية 4-1

 Gillberg (1980 )The State of the Union Address And the Press Agenda دراسة 

 عمال الصحافة". أبعنوان" الخطاب الرئاسي السنوي وجدول    

ذات األولوية الدراسة إلى قياس تأثير ترتيب رئيس الواليات المتحدة األمريكية للقضايا  هذه هدفت -

أن وسائل اإلعالم ذات تأثير معرفي في  اعتبارعلى كما تقدمه الصحف، على ترتيب القضايا 

مهور، إلى جانب تركيز الباحث على بيان العالقة ما بين الحكام والصحافة من جانب، واهتمام الج

براز الخطابات الرئاسية على صفحاتها األولى من جانب آخر، كون خطاب االتحاد إالصحافة في 

 "الرئيس" هو الخطاب السنوي الذي يتطرق فيه الرئيس ألهم القضايا المثارة على مستوى الدولة.

سلوب تحليل المحتوى لعدد من الصحف الوطنية لبيان القضايا الرئيسة التي أ استخدمت الدراسة -

 ابرزتها الصحافة للخطاب الرئاسي.

 ها الدراسة:يلإمن أهم النتائج التي توصلت  -
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  ولوية وتأكيًدا من وسائل اإلعالم هي التي يتم انعكاسها كأولويات مطروحة أإن القضايا التي تلقى

 اب الرئاسي.في الخط

 بأولويات واهتمامها مدى تأثير األجندة الصحفية الذي يهتم بمعرفةتلتقي الدراستان في الهدف 

األجندة السياسية وما تطرحه من موضوعات وقضايا، وتختلفان في أن الدراسة الحالية تركز على 

باب، التي احتلت معرفة أولويات األجندة الصحفية األردنية في تناول الموضوعات المتعلقة بالش

 من أولويات الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني.  اً جزء

       Wanta  ("9191 ) "دراسة وانتا   

       "How President State of Union Talk influenced News Media  Agenda" 

 جندة الصحفية". ألبعنوان" كيفية تأثير الخطاب الرئاسي في ا        

الدراسة إلى قياس تأثير خطاب الرئيس في األجندة الصحفية ، إذ ركزت على قياس  هذه هدفت -

حجم االهتمام الممنوح للقضايا في خطاب الرئيس بناًء على معيار حجم المساحة التي احتلتها كل 

-0170ُيحلل محتوى العناوين لبيان القضايا التي ركز عليها الخطاب  الرئاسي  منذ عام و قضية؛ 

نحصرت بقضايا البيئة، والسياسية، والميزانية، والجريمة، والتلوث، والدفاع الوطني، او ؛ 0192

صالح نظام الرعاية  ، وتطبيع العالقات مع الصين، والحد من األسلحة االجتماعيةوالتضخم، وا 

وقد رتبت على أساس مقدار حجم المساحة الممنوحة  (برز القضاياأهي كانت هذه )و ،االستراتيجية

ان، وكذلك حساب عدد القصص الخبرية الخاصة بكل قضية مع تحديد ترتيب أولوية لكل عنو 

خطابات اتحادية لثالثة رؤوسا هم  ةالقضايا المقدمة في عينة الدراسة، التي اشتملت على أربع

 . نيكسون وكارتر وريغان

 والمسح التاريخي.       المنهج التحليلياستخدمت الدراسة  -

 اآلتية: وقد أظهرت النتائج    
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  أن تأثير الخطاب في األجندة الصحفية للقضايا تختلف باختالف شخصية كل رئيس مع اختالف

جدول أعمال الرئيس أكثر  نيكسون كانفترة الرئيس  أمريكية، ففيالسياق التاريخي لكل فترة رئاسية 

 .المرحلة األولىقوة في 

   التي أعطت أولوية لبعض القضايا هناك دور لدخول متغيرات في الدراسة وهي شخصية الرئيس

بما يجعلها ذات أهمية لدى المجتمع بأكمله، مما يجعلها تفرض أهميتها في الخطاب الرئاسي وفي 

   األجندة الصحفية.

 ,Ghabor" (1990 )The Agenda Setting Function of the Egyptian Newspapers "دراسة 

 صرية".  بعنوان" تحديد أولويات أجندة الصحافة الم  

تركيزها على بعض القضايا في جعلها  من خاللالدراسة إلى استكشاف قدرة الصحف هذه هدفت  -

 ذات اهمية لدى الجمهور.

أخبار اليوم( كصحف رسمية و األخبار، و اعتمدت الدراسة منهج تحليل مضمون صحف )األهرام،  -

 7اكتوبر إلى  21ة من األهالي( وذلك في الفتر و الشعب، و ، )الوفدمستقلة، والصحف الحزبية 

 مفردة. 150)) قوام، إلى جانب دراسة ميدانية عينتها 1989نوفمبر 

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: -

 .توجد عالقة ارتباطية ضعيفة بين أجندة الصحف وأجندة الجمهور 

  من توجد عالقة ارتباطية ضعيفة جًدا بين أجندة الصحف القومية من ناحية وأجندة قراء الصحف

النتائج أن كاًل بينت بالنسبة لعالقة الصحف بقرائها، حيث  نفسها تكررت النتيجة وقد ناحية أخرى،

 من الصحف القومية والحزبية تبتعد عن قرائها.
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 James " (2002) "دراسة جيمس

The Impact of the means of communication on the attitudes and behavior of 

adolescent political. 
 "بعنوان " تأثير وسائل االتصال على اتجاهات المراهق وسلوكه السياسي".  

الدراسة إلى معرفة مدى تأثير وسائل االتصال على اتجاهات المراهق وسلوكه  هذه هدفت -

ن وسائل االتصال لها تأثير فعال على االتجاهات أالسياسي، وانطلقت من فرض أساسي ب

 حاطة السياسية باألحداث.السياسية، وعلى المعرفة واإل

 ليها الدراسة:إمن أهم النتائج التي توصلت  -

  أن زيادة التعرض لوسائل اإلعالم تزيد من الدافعية السياسية لدى متلقيها، وتزيد من االهتمام

 السياسي لديه، وكما تزيد من مشاركته السياسية.      

 "Jaroz" دراسة كيمار

 (2002)  The effect of local Mass media on adolescent "social and cultural 

socialization"  
 بعنوان " تأثير وسائل اإلعالم المحلية في التنشئة االجتماعية والثقافية للمراهقين".     

الدراسة إلى معرفة تأثير وسائل اإلعالم المحلي في التنشئة االجتماعية والثقافية  هذه هدفت -

أي  على ل سلوكهم، وهل تؤثر بشكل ما في ثقافته، إلى جانب التعرفللمراهقين، ودورها في تحوي

 من هذه الوسائل لها تأثير أكبر على المراهقين.

استخدمت الدراسة منهج المسح اإلعالمي، وتحليل المضمون واالستقصاء لجمع البيانات من  -

 وسائل اإلعالم المحلي.

 ا بينعمارهم مأتراوحت من المراهقين  مفردة 200)عينة الدراسة عشوائية طبقية، تكونت من ) -

 سنة من مستويات اقتصادية واجتماعية متوسطة. 17-13) ) 
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 ليها الدراسة:    إأهم النتائج التي توصلت  -

  تفوق التلفزيون المحلي على الصحافة واإلذاعة في التنشئة االجتماعية للمراهقين، أي نسبة مساهمة

 .المحلية واإلذاعةتأثير الصحافة  نسبة اقتالتلفزيون في تعديل سلوك المراهقين ف

عالم في التأثير، ومنهجية التحليل إلتلتقي الدراستان بتناول فئة الشباب ومساهمة وسائل ا

المستخدمة، وتختلفان في طبيعة ما تناولته الدراسة الحالية من معالجة صحفية لموضوعات الشباب 

 في الخطاب السياسي. 

 :بعنوانTemmerman,Trioen(9002 ) دراسة

Idolatry versus authenticity: A lexical and systemic-functional analysis of the 

coverage of the World Youth Day 2005 in the Flemish press.  

: تحليل المفردات ومنهجية وظائف الصحف الفلمنكية في األصالةمقابل  اإللهيةالعبادة 

 . 5002باب تغطية اليوم العالمي للش

 ،هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الخطاب السياسي )خطابات البابا( على الدين والشباب واإلعالم -

يختلف  اً ففي الدول الغربية تحمل هذه المفاهيم نمط ،خرآحيث تختلف هذه المفاهيم من مكان إلى 

 عن غيرها من الدول.

غ خالل تحليل الخطاب النقدي للصي منواضحة لى هدفها منهجية إاستخدمت الدراسة للوصول   -

التوافق أو وجود المتناقضات ما بين تمثيل المؤسسات الكاثوليكية  ةدرج ةالنصية ودالالتها ومعرف

تحليل معجمي  -0والشعب تحديًدا فئة الشباب في الصحافة المكتوبة. وقد تضمن هذا التحليل 

 لى الجهاتإالتي تستخدم لإلشارة )تحليل التسمية ( الذي يتضمن تحليل األسماء المختلفة 

ن الجهات الفاعلة إونتيجة لذلك ف ،كذلك األحداث ضمن نص معيناالجتماعية )الشباب( 

ويمكن هذا  ،تحليل الوظائف -5ال عن طريق هذه التسميات . إحداث الخاصة فيها ال تمثل ألوا
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وبعد ذلك  ،لحدث معين النوع من التحليل في التعرف على الجهات الفاعلة الرئيسة في التمثيل

دراسة العالقات والتفاعالت بين البابا المتمثل بالسلطة والمشاركين في اليوم العالمي للشباب من 

 فئه الشباب. 

 ليها: إالتي تم التوصل  أهم النتائجومن  -

 سلوب المبالغة والتشديد على معنى وجود البابا أتستخدم  الصحف( عالم )تحديدً إلن معظم وسائل اأ

في عدد كثير  هنأبالدين، كما  اً ( خاصاً ويعد ذلك )تأليه ،معنى الشامل في اليوم العالمي للشباببال

ن الصحافة اعتادت على استخدام القوالب النمطية في تمثيلها لهذا الحدث، وتعد إمن الحاالت ف

تمام نهم يريدون الحصول على كثير من االهإطريقه التمثيل هذه غير مناسبه لفئه الشباب؛ إذ 

أي أن وسائل اإلعالم تركز على شخص البابا وشكلية الخطاب  ،مقابل التركيز على شخص البابا

 ا تركز على المضمون المتعلق بالشباب. مكثر مأ

تحليل الخطاب الصحفي والقوالب النمطية التي استخدمت في معالجة  عملية تتفق الدراستان فيو 

تناولت معالجة الصحافة  فقد أما الدراسة الحاليةفئة الشباب في الخطاب السياسي البابوي، 

 لموضوعات الشباب في الخطاب السياسي األردني.

   Boys"    (1122) "بعنوان   دراسة 

NEO-LIBERAL Governance Through Toronto Press Discourse On Youth 

Misconduct "سوءباب المتعلق الحكومة الليبرالية الجديدة من خالل صحافة" تورونتو" للخط 

 سلوك الشباب".

خطاب الحكومة الليبرالية الجديدة المحيطة بسوء سلوك  ةى البحث عن مكانإلهدفت هذه الدراسة  -

 الشباب في المجتمع والمبنية على طريقة فوكو للتحليل في صحيفتين من منطقة تورونتو.

 :ما يليوتبين من خالل النتائج   -
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 تحول من خطاب الرعاية االجتماعية إلى  الشباب قدوء سلوك أن أسلوب الحديث المتداول حول س

خطاب الليبرالية الجديدة ، وأن المقاومة أو الفكر النقدي المحيط بالخطاب الليبرالي الجديد الحالي 

 يظهر في العالم والمراسالت. 

 ى إلى دور الصحف في عملية الحكم من خالل تحليل هذه الخطابات المبنية عل توصلت الدراسة

عقالنيات فوكو الثالث المتعلقة ب "فن الحكم"، ومن خالل تحليل المعرفة المنتجة أو المثارة نتيجة 

 قوة السلطة وآثار هذه الخطابات.

  ن الصحف قد تفيد الحكومة من خالل ما تعكسه من حقائق، أو حتى جعل الحكومات الليبرالية أ

عات غير الحكومية على المساعدة في إدارة الجديدة الحالية أكثر كفاءة، عن طريق تشجيع الجما

  .سوء سلوك الشباب

الشباب من خالل دراسة تحليلية لعينة من الصحف،  كل منهما لفئةتناول في تتفق الدراستان 

 وتختلفان في طبيعة الموضوعات التي تم تحليلها. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

إلى  شارةإليمكن ا، سابقة العربية واألجنبيةبعد استعراض مضامين الدراسات ال          

 المالحظات اآلتية:

  لقد تنوعت الدراسات التي تناولت قضايا الشباب سواء السياسية أو االجتماعية، ومدى اعتمادهم

عالم في الحصول على المعلومات والمعرفة باألحداث الجارية، والتمكين السياسي إلعلى وسائل ا

السياسية، بينما ذهب بعضها إلى قياس مدى اهتمام  واإلصالحاتخابات للقضايا المتعلقة باالنت

 الجمهور بشكل عام بالقضايا واألحداث التي تقدمها الصحافة.
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  مجموعة من الدراسات أولويات األجندة الصحفية في تناولها للقضايا التي تهم الشباب، على تناولت

عالمية أن تلبي احتياجاتهم اإل بد للرسائل اعتبار أن فئة الشباب ومرحلتهم العمرية مهمة، وال

 الثقافية والمعرفية.

  تطرق جزء من الدراسات إلى العالقة المتبادلة بين األجندة الصحفية وأجندة النظام السياسي من

على كل عام دون تحديد لعنصر الشباب، حيث التركيز على بعض القضايا التي تهم الجمهور بش

 يتطرق للقضايا المثارة على مستوى الدولة،  اً سياسي اً سياسي تمثل برنامجاعتبار أن أجندة النظام ال

ولويات القضايا التي تطرحها الصحافة واهتمامها بإبراز أويؤثر بشكل كبير على أجندة ترتيب 

 الخطابات الرئاسية على صفحاتها األولى.

 عمرية مبكرة،  ركزت معظم الدراسات في عناوينها على استخدام مصطلحات مرتبطة بمراحل

 بأناستخدام مصطلح فئة الشباب بشكل مباشر، علًما في ومرحلة المراهقة، والجمهور العام بداًل 

 60-07عينات الدراسة تم اختيارها في جميع هذه الدراسات من فئة الشباب للمراحل العمرية من 

 سنة.

 معلوماتها، كاالستبيان  داة منهجية في تطبيقاتها وجمعأخدمت معظم هذه الدراسات أكثر من است

والمسح، والمقابلة، والمالحظة إلى جانب منهج تحليل المضمون والدراسات االستطالعية 

 والميدانية.

  حثية، وصياغة مشكلة الدراسة الب كيفية تحديداستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في

، واألطر النظرية، والتحليل ات اإلحصائيةفضاًل عن المعالج وتحديد منهجيتها، ،أهدافها وتساؤالتها

 النتائج والتوصيات.عرض  والتفسير وأساليب
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  عن غيرها من الدراسات السابقة بتركيزها اختلفت  هداف وتساؤالتأانفردت الدراسة الحالية بعنوان و

على دور الصحافة في معالجة محور الشباب على صفحاتها بما يتوافق مع توجهات الخطاب 

هذه  استهدفتالحسين، وما ارتبط به من توجيهات وسياسات  بناللملك عبداهلل الثاني السياسي 

أن عملية  اعتبارعلى  ، كونها  تشكل نسبة كبيرة من العنصر السكاني في األردن،العمرية الفئة

تشكل تحديات كبيرة تفرضها طبيعة التركيبة السياسية واالجتماعية  هاوتمكينتوجيه هذه الفئة 

وية في األردن، وأن هناك أدواًرا كبيرة ودقيقة تجاه الشباب واحتياجاتهم ال بد أن تحظى والترب

ألنشطة، وا والقضايا بأولويات أجندة الصحافة األردنية بكافة توجهاتها في التركيز على السياسات

  .والفعاليات المرتبطة بهم
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 لفصل الثالثا

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 

 أسلوب باستخدامالتحليلي، ي الوصفي منهج البحثالعلى  الدراسة االعتماداقتضت طبيعة        

حور لغايات التعرف على مدى معالجة الصحافة األردنية لموالكيفي،  الكميالمضمون تحليل 

 . الحسين بنا اهلل الثاني الشباب في الخطاب السياسي للملك عبد

ــــذيفالتحليــــل الكمــــي هــــو األســــاس        ــــى التحليــــل يقــــوم عليــــه التحليــــل الكيفــــي، و  ال باالســــتناد إل

ـــــي أعمـــــاق المـــــادة المكتوبـــــة وتوضـــــيح أبعادهـــــا واتجاهاتهـــــا، يســـــتطيع الالكمـــــي  باحـــــث الغـــــوص ف

فهــــــذان التحلــــــيالن مكمــــــالن لبعضــــــهما، واســــــتخدامهما بصــــــورة منهجيــــــة يســــــفر عــــــن نتــــــائج دقيقــــــة 

للوصـــــــــول إلـــــــــى تفســـــــــيرات . أي أن التحليـــــــــل الكيفـــــــــي ضـــــــــروري 237)،2002للدراســـــــــة )عمـــــــــر،

 متعمقة للمعطيات الكمية وما يكمن وراَءها من دالالت.  

من حيث اختيار مجتمع  المنهجيةتعريف منهج تحليل المحتوى وخطواته عرض هذا الفصل يو      

من  تطبيقهاواإلجراءات التي تم  ،، ومتغيراتها، وطريقة اختيارها وقياس ثباتهاالدراسة وعينتها وأداتها

 .واجهتها، إلى جانب بعض الصعوبات التي هاخالل
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 أواًل: منهج الدراسة

لحقائق والبيانات المرتبطة يهدف إلى دراسة ا الوصفي الذي على المنهجالدراسة  تاعتمد   

، بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها، مما يساعد الدراسة على فهم الواقع  بطبيعتها

 أفضل.هذا الواقع من خالل دراسته الحالية إلى ما هو  الذي تقوم بدراسته، وتطوير

أسلوب على ؛ تم االعتماد من تساؤالت طرحتهما  عنولإلجابة  ،أهدافهاألغراض تحقيق و 

هو أسلوب بحثي يهدف إلى تبويب خصائص المضمون في فئات، وفًقا لقواعد وتحليل المضمون، 

 .         125)،2007أبو بكر،)الطائي و يحددها المحلل باعتباره باحثًا علمًيا 

وخالصـات فعليـة فـي مجـال  مهمـةوهناك من يرى أن تحليل المضـمون قـد أسـهم بفرضـيات 

نمــا  الوصــف العلمــي للخطــاب اإلعالمــي، فهــو لــيس منهًجــا لمالمســة قضــايا التواصــل الجمــاهيري، وا 

والسياســية يــربط بــين الجوانــب الموضــوعية والكميــة فــي وصــف النصــوص اإلعالميــة  يمــنهج تكــامل

 .(2002،103)العاقد،كوصفه للشعر والخطابات والتواصل التربوي 

نـه مـن إإلى هذا المنهج بطريقـة مختلفـة؛ إذ تقـول: " (70-2002،68)سميسم، بينما تنظر 

علـــى حـــدة. فـــاألولى تعنـــي عمليـــة إدراك  كـــالً " و"المضـــمون“تحليـــل األفضـــل أن ُينظـــر إلـــى كلمتـــي "

ومعرفـــة طبيعـــة هـــذه  ،خـــالل عـــزل عناصـــرها بعضـــها عـــن بعـــضاألشـــياء والظـــواهر بوضـــوح مـــن 

العناصر وطبيعة العالقات التي تقوم بينها، فيما يعنـي المضـمون أو المحتـوى فـي العلـوم االتصـالية 

كل ما يقوله الفرد أو يكتبه ليحقق من خالله أهدافا اتصالية مع آخرين، فهو عبارة عن رموز لغويـة 

تبط بشخصــية الفــرد وســماته االجتماعيــة، فيصــبح مظهــًرا مــن مظــاهر يــتم تنظيمهــا بطريقــة معينــه تــر 

السلوك يميزه عن غيره من األفراد ويستهدف جمهوًرا محدًدا بسماته واحتياجاته واهتماماتـه ليـدرك مـا 

 في المضمون من معان  وأفكار بما يحقق اللغة التواصلية بين المصدر والجمهور".
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ـــة شـــفافة وصـــريحة وموضـــوعية فـــي  (Bryman,2012,304-305بينمـــا يـــرى )  أنـــه طريق

ويمكـن  ،إجـراءات أخـذ العينـة وتحديـد تكراراتهـا ووضـع مخطـط الترميـز، إلـى جانـب أنهـا مرنـه للغايـة

تطبيقهــا علــى مجموعــة واســعة مــن مختلــف أنــواع المعلومــات النصــية غيــر المنظمــة، هــذا وغالًبــا مــا 

   يرتبط تحليل المحتوى مع مخرجات وسائل اإلعالم.  

 مجتمع الدراسة :ثانياً 

 في الوارد التي عالجت محور الشباب ،الدراسة في محتوى المادة الصحفيةتحدد مجتمع 

. 2014إلى  2005من  الفترة الممتدة في الحسين بنا الثاني اهلل عبد للملك السياسي الخطاب

 السبيل(. و الغد، و ، )الرأيوذلك في الصحف اليومية المحلية اآلتية: 

تمثل توجهات  ألنهاعلى تلك الصحف الثالث؛  قد وقع االختيار أنجدير ذكره، ومن ال

هي صحف و ضافة إلى تنوع التوجهات الفكرية لكتابها، باإلرسمية، وحزبية، ومستقلة )خاصة(، 

 .واسعة االنتشار والتوزيع، ونسبة قراءتها عالية

 

 ثالثًا: عينة الدراسة

األردنية مجتمع صحف المن أعداد  عدًدا( 027ا )قوامه ،(قصدية -طبقية ) عّينةسحب تم 

من  من كل صحيفة)( عدًدا 49)على  توزعت، 5002-5002تمثلت بالسنوات من  ،الدراسة

، وهذا ويعتبر هذا العدد كافًيا وفًقا للدراسات التي طبقت أسلوب تحليل المحتوى .(الصحف الثالث

ا لعينة الدراسة، بما يحقق أغراضها والهدف النوع من العينات يستخدم للحصول على تمثياًل دقيقً 

( من 550) :( مادة تحريرية، موزعة كاآلتي291وبلغ عدد المواد التي جرى تحليلها كميًا ) منها.

 ( من صحيفة السبيل.009) و ( من صحيفة الغد،030)و ،مادة صحيفة الرأي
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 نة الطبقية وفق المعادلة اآلتية:تم حساب حجم العيوقد  

Z ة = قيمZ .)المعيارية )من الجدول الخاص بالمعادلة  

P.احتمال اختيار شيء من كل = 

C 2 ±= حد الثقة% 

 
( الذي أظهر أن مستوى الثقة  (Creative Research Systemsمن موقع البحث اإلبداعي

بنسبة ثقة  4)9) مفردة، وتم اختيار عينة بلغت 50-37الممثل لعينة الصحف ينحصر ما بين 

5,04% -http://www.surveysystem.com/samplesize).)  كما هو موضح في جدول(

 (.0رقم 

 مفردات العينة: الختياراآلتي األسلوب وتم إتباع 

http://www.surveysystem.com/sample-
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البالغ عددها  ***وخطابات العرش *والدولية *المحلي تحديد تواريخ الخطابات الملكية تم .0

، التي ستتناول الدراسة تحليل كيفية معالجة الصحافة األردنية لما تضمنته هذه ****خطاًبا 162))

 الشباب.الخطابات فيما يتعلق بمحور 

هذه إلقاء الصادرة في األيام التي تلي يوم . تم تحديد عينة الدراسة من الصحافة األردنية 5

 .الخطابات في المحافل المحلية والدولية

د عينة الدراسة من أعداد صحفيتي الرأي والغد اليوميتين، الصادرة في األيام التي تلت . تم تحدي6

)كما هو موضح  2005-2014الحسين في الفترة من  بنايوم إلقاء خطابات الملك عبد اهلل الثاني 

 أ(.-5في الجدول رقم 

عد إلقاء الخطابات فقد تم اعتماد أول عدد صادر ب ،. أما بالنسبة لعينة أعداد صحيفة السبيل2

الملكية؛ ذلك ألنها كانت صحيفة أسبوعية، بينما تم اعتماد األعداد اليومية الصادرة من الصحيفة 

-5)كما هو موضح في الجدول رقم  ؛ أي منذ بدء صدورها يوميًا.9/2/5001ذاتها، منذ تاريخ 

 (.ب

 
                                                           

 .5002-5002الصادرة عن إدارة اإلعالم والمعلومات/ الديوان الملكي الهاشمي العامر في الفترة من* 

 ا بها.ية قضايا تهم الدولة، واقتضت الحالة أن يوجه جاللته خطاًبا خاصً أالخطابات المحلية: وهي التي يقترن القاؤها ب** 

أو هيئة، أو مؤسسة ون أمام برلمان، تكخاص، وقد  الخطابات الدولية: وهي الخطابات التي تتم بترتيب*** 
 تناول القضايا المعاصرة حينها. كون ذا طبيعة عامة فيمجتمع مدني، وت

ه ترسم يخطابات العرش: هي استحقاق دستوري يتم بموعده الدستوري المحدد، وهي خطابات توجيه**** 
 نة ذات االهتمام.تطلعات القيادة الموجهة للحكومة فيما يتعلق بالقضايا الراه
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 2014- 2005يوضح اختيار العينة الطبقية من  (1)جدول رقم 

 

عدد خطابات  الخطابات الدوليةعدد  عدد الخطابات المحلية السنة
 عرشال

 الكلي العدد

 للخطابات

 عدد العينة

 من الصحف   

2014 1 5 1 7 2 

2013 6 4 2 12 4 

2012 5 5 - 10 3 

2011 6 4 1 11 4 

2010 5 6 1 12 4 

2009 6 3 - 9 3 

2008 9 15 1 25 6 

2007 9 11 1 21 6 

2006 11 17 1 29 9 

2005 10 15 1 26 8 

 49 162 9 85 68 المجموع
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 -5002من  لليوم الذي يلي تالوة الخطاب الرأي والغد اليوميةعينة أعداد صحافة  (أ-5جدول)

5014 

 

 الرقم

 

 اليوم

 

 تاريخ اإلصدار

 الصحف أعدادأرقام 

 الغد الرأي

 234 12601 55/6/5002 الثالثاء 1.

 294 12661 50/2/2005 السبت 2.

 296 12663   56/2/5002 االثنين 3.

 659 13026 53/2/5002 األربعاء 

 314 12681 00/3/5002 الجمعة 4.

 334 12701 60/3/5002 الخميس 5.

 382 12749 07/9/5002 األربعاء 6.

 413 12780 07/1/5002 السبت 7.

 484 12851 51/00/5002 الثالثاء 8.

 659 13026 53/2/5003 األربعاء 9.

 707 13074 06/2/5003 الخميس 10.

 722 13089 59/7/5003 الجمعة 11.

 757 13124 0/1/5003 الجمعة 12.

 770 13137 02/1/5003 الخميس 13.

 776 13143 50/1/5003 األربعاء 14.

 815 13182 0/00/5003 الثالثاء 15.
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 841 13208 57/00/5003 ثنينالا 16.

 843 13210 51/00/5003 األربعاء 17.

 894 13261 22/0/5007 ثنينالا 18.

 990 13357 59/2/5007 السبت 19.

 1011 13378 01/2/5007 السبت 20.

 1008 13384 25/2/5007 الجمعة 21.

 1132 13499 07/1/5007 ثنينالا 22.

 1207 13574 6/0/5007 نينالا 23.

 1352 13720 60/2/5009 األربعاء 24.

 1371 13739 01/2/5009 السبت 25.

 1402 13770 01/3/5009 الخميس 26.

 1435 13803 55/7/5009 الثالثاء 27.

 1510 13876 3/00/5009 ثنينالا 28.

 1546 13914 06/00/5009 الخميس 29.

 1629 14000 9/5/5001 األحد 30.

 1726 14097 03/2/5001 السبت 31.

 1750 14121 1/3/5001 الثالثاء 32.

 2109 14486 1/3/5000 األربعاء 33.

 2211 14588 50/1/5000 الثالثاء 34.

 2231 14608 00/05/5000 ثنينالا 35.

 2277 14654 51/00/5000 ثنينالا 36.
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 2536 14913 02/9/5000 ثنينالا 37.

 2573 14950 52/1/5000 السبت 38.

 2602 14979 56/00/5000 األحد   39.

 2606 14983 57/00/5000 الخميس 40.

 2747 15125 50/6/5005 الثالثاء 41.

 2777 15155 01/2/5005 الخميس 42.

 3008 15387 00/05/5005 الثالثاء 43.

 3068 15449 00/5/5005 ثنينالا 44.

 3172 15553 53/2/5006 الجمعة 45.

 3194 15575 07/3/5006 ثنينالا 46.

 3291 15672 52/1/5006 األربعاء 47.

 3646 16026 52/1/5002 الخميس 48.

 3682 16062  6/00/5002 ثنينالا 49.
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 2005-2014اليومية-األسبوعيةعينة أعداد صحف السبيل  ب( -5جدول )
 رقم العدد تاريخ الصدور اليوم الرقم
 584 56/6/5002-55 الثالثاء 1

 592 2/5002/-56-07 الثالثاء 2

 644 51/2/5002-56 الثالثاء 3

 595 02/3/5002-7 الثالثاء 4

 598 2/7/5002-59/3 الثالثاء 5

 605 51/9/5002-56 الثالثاء 6

 610 53/1/5002-50 الثالثاء 7

 620 2/0/5002-51/00 الثالثاء 8

 644 51/2/5003-55 الثالثاء 9

 651 07/7/5003-00 الثالثاء 10

 653 60/7/5003 -52 الثالثاء 11

 658 2/1/5003 – 51/9 الثالثاء 12

 660 09/1/5003-05 الثالثاء 13

 661 52/1/5003 -01 الثالثاء 14

 666 3/00/5003 – 60/00 الثالثاء 15

 669 57/00/5003-50 الثالثاء 16

 670 2/05/5003 -59/00 الثالثاء 17

 690 60/2/5007 -52 الثالثاء 18

 692 50/2/5007 -02 الثالثاء 19
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 694 59/2/5007- 55 الثالثاء 20

 760 07/1/5007 -00 الثالثاء 21

 721 6/05/5007 -57/00 الثالثاء 22

 676 55/0/5007 -03 الثالثاء 23

 743 2/2/5009 -51/2 الثالثاء 24

 745 01/2/5009 -06 الثالثاء 25

 750 55/3/5009 -07 الثالثاء 26

 755 59/7/5009 -55 الثالثاء 27

 764 3/00/5009 – 56/1 الثالثاء 28

 770 07/00/5009 -00 الثالثاء 29

 781 1/5/5001 -5 الثالثاء 30

 877 03/2/5001 السبت 31

 901 9/3/5001 الثالثاء 32

 1259 1/3/5000 االربعاء 33

 1360 50/1/5000 الثالثاء 34

 1380 00/00/5000 ثنينالا 35

 1425 51/00/5000 ثنينالا 36

 1684 02/9/5000 ثنينالا 37

 0750 52/1/5000 السبت 38

 1749 56/00/5000 األحد 39

 1753 57/00/5000 الخميس 40
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 1892 50/6/5005 الثالثاء 41

 1922 01/2/5005 الخميس 42

 2151 00/00/5005 الثالثاء 43

 2211 00/5/5006 ثنينالا 44

 2314 53/2/5006 الجمعة 45

 2336 07/3/5006 ثنينالا 46

 2432 52/1/5006 األربعاء 47

 2781 52/1/5002 الخميس 48

 2815 6/00/5002 ثنينالا 49

 رابًعا: أداة الدراسة

تمثلت أداة الدراسة في استمارة تحليل المضمون؛ إذ تم تصميم استمارتين خاصتين من أجل      

ما ب تحليل شكل ومضمون عينة الدراسة من أعداد الصحف األردنية)الرأي، والغد، والسبيل(:

صف بهدف اإلجابة عن تساؤالتها وتحقيق أهدافها، وو ، وأهميتها يتناسب مع متطلبات الدراسة

؛ إذ تضمنت هاتين االستمارتين عدد  من الفئات، وكما المحتوى الظاهر والصريح للمادة اإلعالمية

 .(5و 0هو موضح في المرفق رقم)

 التحليل دةوح خامسًا:

 عبد،اللبان )والقياس ومن ثم العد  ،للرصد والتوصيف ويقصد بها الوحدات التي تخضع    

وهي  على الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية )المفردة(،(، واعتمدت الدراسة 2008،98المقصود،

كأشكال وعناصر اإلبراز الصحفي ومصادره ومن األشكال اإلعالمية التي تقدمها وسائل اإلعالم 

وفي  (.535، 5003،حسينالكاتب الصحفي)و ، لكاريكاتيراو  ،الصحفيالعمود و أمثلتها التحقيق، 
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الشباب باألشكال والقوالب الفنية  ات ظهور محور: مدى تكرار إجرائيا هذه الدراسة يقصد بها

 . عينة الدراسة الصحفية الكاملة المستخدمة في الصحافة األردنية

 فئات التحليل  سادسًا:  

عية المضمون نو ل ام الباحث بإعدادها طبقً التي يقو  التصنيفات أو الفصائل ويقصد بها

وال توجد ، وتصنيفه بدقة وشمول المضمون لكي يستخدمها في وصف هذا ؛ومحتواه وهدف التحليل

توقف تالنقطة األساسية التي  هي تحديد الفئاتفئات نمطية جاهزة لالستخدام في كافة البحوث، و 

 (.260-259، 2012،عبد العزيزعليها نتائج الدراسة )

 ا،وأهدافه موضوعهاإلى طبيعة  ااستنادً  لدراسةا اعتمدتها التي التصنيفاتهي  :إجرائًياالفئات  

 . عتمد عليها في التحليل الكميكوسيلة يُ 

 من الصحف اليومية الثالث )الرأي، الغد، %00وقد تم تحديد الفئات بعد االطالع على       

لتعريفات االصطالحية واإلجرائية لكل فئة من فئات كما تم وضع االسبيل( من خارج عينة الدراسة، 

حكام عملية تحليل المضمون  تحليل المضمون، حتى يسهل تحديدها وعدها وضبط قياسها، وا 

يوضح التعريفات  (3والملحق رقم)الدراسة وتحقيق أهدافها. أسئلة للوصول إلى اإلجابة عن 

 .اشتملت عليها الدراسة التي الثانويةو  الفرعية المنهجية واإلجرائية للفئات

سؤال ماذا قيل؟ والثانية  عنإلجابة لاألولى  :إلى فئتينالدراسة قسمت فئات هذا وقد 

  ؟قيلسؤال كيف  عن لإلجابة

 فئات التحليل )ماذا قيل(؟ 

مضامين الرسالة  من الدراسةيمكن أن تستخرجها التي تتناول هذه الفئة مادة المضمون      

 :ها ودراستها، وقد اعتمدت هذه الدراسة على عدة أنواع من تلك الفئات وهياإلعالمية ليتم تحليل
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 ية ومصدر المضمون وأهدافه.عاقنستماالت اإلإلالشخصية الفاعلة، واو فئة القيم والسياقات الفكرية، 

 وتندرج تحت فئات ماذا قيل الفئات اآلتية:

 :ةالفكري اتأواًل: فئة السياق

الداللة الفكرية الحاصلة من مراعاة ما يحيط باللفظ أو  لفكريةبالسياقات ايقصد  :ااصطالحً 

وما يحيط به من  ه،قد يشكل النص كله أو الكتاب بأسر  الحقو  ن كالم سابقم صالتركيب أو الن

ب وطبيعة موضوع الخطاب اطَ ب أو المخَ مالبسات غير لفظية، أو ظروف تتعلق بالمخاطِ 

 (.35-33، 2004 ،)العبيدي

ها محتوى الرسالة تناول لتينوع المضامين الفكرية ا ةالفكري اتالسياقبفئة د صيق: إجرائياً 

وتفيد هذه الفئات في الكشف عن مقدار اهتمام الوسيلة اإلعالمية التي تعالج موضوع الشباب، 

 الفكرية لهذه الدراسة وحددت الدراسة السياقات اإلعالمية بنوع مضامين الرسالة اإلعالمية،

)وكما واالستراتيجيةقتصادية، والثقافية والتربوية، واالجتماعية، والتطوعية، والدينية، بالسياسية، واال

  .(6هو موضح في المرفق رقم 

 :الصحفي ثانيًا: فئة المصدر

األشخاص والمؤسسات ووسائل اإلعالم المختلفة التي تحصل  هو :ًحااصطالالمصدر     

صانعة  منها مصادرف ،تقسيمات مصادر الخبر الوسيلة اإلعالمية على األخبار منها، وتتعدد

 (.91، 2004ناقلة للخبر، وهناك من قسمها إلى مصادر ذاتية وخارجية )نصر، وأخرى 

زادت  كلما نسبة المصادر عند صحيفة معينة زادت( أنه كلما 62، 2013ذكر )عامر، و    

ي وقتنا الحاضر بين صحيفة ومؤثرة للقارئ، وهذا ما يميز ف فرصتها في تقديم خدمة إخبارية جيدة

  ناجحة وأخرى فاشلة.
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الجهة أو الجهات التي تزود الصحيفة بمضامين أخبار، أو  بالمصدريقصد  إجرائًيا:

موضوعات، أو قضايا، أو مشكالت متعلقة بالشباب، وقد حددتها الدراسة بالمصادر اآلتية: 

العالمية، و األنباء العربية  ووكاالتردنية، وكالة األنباء األو الكاتب، و المراسل، و المندوب، و المحرر، 

 الشباب.و دون تحديد مصدر، و الصحيفة بدون مراسل، و مراسل وكالة صحيفة أخرى، و اإلذاعات، و 

تؤثر  مجموعة من المعايير تكون بمثابة موجهات للمحكمْ يقصد بالقيم  اصطالًحا:  :ثالثًا: فئة القيم

 (.153، 1994غرايبة،  ،م )الشريدةد، وتتمثل في اتجاهاتهفي سلوكيات األفرا

( القيم بأنها المبادئ والمعتقدات األساسية، والمثل، Halstead, 1995,5يعرف هالستيد )و     

للسلوك، أو نقاط التفضيل في صنع القرار أو  اأو أنماط الحياة التي تعمل مرشدً والقيم، والمقاييس، 

 بالسمو الخلقي والذاتي لألشخاص. اا وثيقً التي ترتبط ارتباطً  لتقويم المعتقدات باألفعال

هي مجموعة األعراف والقواعد التي حددها الخطاب السياسي وأبرزتها  القيم: اإجرائيً 

 من أجل خلق مواطنين صالحين ،سالة اإلعالمية للجمهور، بهدف التأثير والتوجيه والتوعيةر ال

من خالل و  تجاه وطنهم بوعياهم ضطلعين باألمور المعقودة عليحقوقهم وواجباتهم، ملواعين 

 التفاعل اإليجابي مع هذه القيم.

تصنيف روكيش  الدراسة تعتمدانظرية ومنظومة، و و قد تعددت تصنيفات القيم كمفهوم هذا و      

 ،حتياجاتالوا ،والتوقعات ،الذي يرى أن القيم تؤثر في كل من االتجاهات "Rokeach" *للقيم

التي يكتسبها الفرد من خالل االحتكاك بوالديه، وأصدقائه،  لخبرةضوء اتتشكل في  هيو  ،والدوافع

                                                           

 (.2007،46:وزيادة،القيم شيوًعا واستخداًما في المجاالت التربوية والنفسية)سعادة،وعبد الغني ثر مقاييسكأ *
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االتصال، ومن خالل  يمات الدينية، ووسائلومن خالل الجماعات المرجعية التي يتصل بها، والتنظ

  (.  2009،419 ،المواقف الثقافية المتباينة في إطار التنظيمات االجتماعية )نقاًل عن إبراهيم

 روكيش القيم إلى فئتين:وقسم تصنيف 

 هما: وتحتوي على فرعين ،قيمة ثماني عشرةوتتكون من  Termine Valueائية غالقيم ال واًل:أ

 .القيم الخاصة بالشخص وتدور حول الذات، والقيم الخاصة بالعالقات بين األشخاص أو المجتمع

األخالقية، وقيم االقتدار القيم  هما: وتحتوي على فرعين Instrumental: القيم الوسيلية اثانيً 

بالضرورة أن  ائية ليسغروكيش أن عدد القيم اليرى و  قيمة. ثماني عشرةوالكفاءة. وتتكون من 

 (.13-2013،14،يماثل عدد القيم الوسيلية عالوة على العالقة بينهما )نقاًل عن الفضلي ومحمد

 وهي: السالم غائية مقي  ثمان ، منهاقيمة ةعشر  سبعهذا التصنيف  ضمن الدراسةواعتمدت 

احترام الذات و صون الحريات، و األمن واالستقرار، و العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، و العالمي، 

 وهي: الطموح وأخرى وسيليةاالستقاللية. و التضحية في سبيل الوطن، و الحكمة، و واآلخر، 

المواطنة و االعتدال، و والوالء، االنتماء و تحمل المسؤولية، و المبادرة، و التمكين والتحصين، و واإلنجاز، 

قيم غائية  وهي نفسه المقياسقيمة أخرى على  ةي عشر تاثن الدراسة وأضافت التسامح. و الصالحة، 

النزاهة والشفافية، و لة والمحسوبية، صالح، وبناء مستقبل الوطن، والمسأإلالتغيير واو الجاد،  )العمل

 الهوية الوطنية(،و 

األمل والتفاؤل، و اإلرادة والتصميم، و صقل المهارات، و بروح الفريق،  وهي: )العمل والقيم الوسيلية

مضمون الخطاب السياسي للملك عبداهلل وتم االستدالل عليها من خالل اإلبداع والتميز، التحفيز( و 

 .التي ارتبطت بمحور الشباب الثاني ابن الحسين
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   ف المضمون:اهدأا: فئة رابعً 

 ا مضامين الرسالة اإلعالمية سواءاف التي تسعى لتحقيقه: يقصد بها األهدااصطالحً    

 (.1982،171،بشكل محدد مباشر أو ضمني )عبد المجيد

( بأنها األهداف التي يسعى الكاتب أو القائم باالتصال إلى 1989،159،عرفها )الوفائيو      

إيصالها إلى  الصحفيةالمادة التحريرية ويقصد بها الغاية أو الغايات التي تسعي  ا:إجرائيً و بثها.

از ما ورد في الخطاب السياسي بر معالجتها لموضوعات الشباب إل من خالل الجمهور المستهدف،

خبار، ألاإلعالم وااألهداف اآلتية: الدراسة  وحددتمن أهداف متعددة تربوية، وتثقيفية وتوجيهية، 

بدو التأثير في الرأي العام، و التحفيز، و  ،التثقيفو التوعية، و  أكثر من و حل مشكالت، و الرأي،  اءا 

 هدف.

 : فئة الشخصية الفاعلةاخامسً 

ية في معالجتها وتعني الشخصية الفاعلة التي تعكسها الرسالة اإلعالم اصطالًحا:     

رؤساء و دول،  ساءؤ ر ر، غفئات الشخصية إلى فئات فرعية أص ميمكن تقسيو  لموضوعات الشباب،

   (.2011،262:)عبد العزيز .شعبيةقيادات و  ،راءمد، و  خبراءو حكومات، ووزراء، سفراء، 

للشخصيات، والمؤسسات، واألفراد، التي أبرزتها فئة الشخصية الفاعلة  ويقصد بها إجرائًيا:

الشخصيات باآلتي:  من خالل موادها التحريرية والتي تمثلت الصحافة في معالجتها لمحور الشباب

األردنية  شبابيةالمؤسسات الو  هيئاتالو ، ادات شعبية(وزراء، خبراء، قيو حكومات،  ؤساءر الرسمية )

)وكما هو الشباب وشخصية، الصحفيةوالشخصيات  دولية،الشخصيات والهيئات وال المحلية،

 .(6موضح في المرفق رقم
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 االت:م: فئة االستاسادسً 

ن طريق لتأثير في اآلخرين علهي العملية التي تقوم بها وسائل االتصال االستمالة : ااصطالحً   

لتقبل ما تقدمه من أفكار وآراء،  ،والميول ،والبراهين ،واألمثلة ،استخدام مختلف األدلة والشواهد

الية تزيد أو تقل عن موالقيام بعمل معين أو تكوين اتجاهات محددة، ولكل وسيلة اتصال مقدرة است

نوع  وحسبله، ماالت حسب الموضوع الذي يتم تناو وتختلف االست ،غيرها من الوسائل األخرى

 (.2004،53،)حجابكذلك.الجمهور الذي توجه له 

المتعلقة التحريرية الصحفية مضمون المادة الصحافة  بها قدمت: هي األساليب التياإجرائيً   

بهدف التأثير في قناعة الجمهور المستقبل للرسالة، بتقديم  بالشباب باستخدام أساليب إقناعية

التي تؤيد وجهة  الرقمية، واإلحصائيات ،والبراهين ،والحجج األمثلة، و والعبارات ،والجمل ،الكلمات

الحالية  هموحاجات ،همومتطلباتالشباب هذه الرسالة بقضايا  ربطلمساهمة في لل، نظر المرسِ 

  والمستقبلية.

 فئات تحليل كيف قيل؟

   وتندرج تحت فئة كيف قيل الفئات اآلتية:

     : فئة الفنون الصحفية.أواًل 

تقديمها للجمهور من  المادة اإلعالمية عند تقدمهايقصد بالفنون الصحفية األشكال التي " ًحا:اصطال

 "المختلفة وفق أسس عدة الصحفية وتستخدم هذه الفئة للتمييز بين األشكال حيث التنوع،

 (.2005،36،)نصر

بنية داخلية لها التي تعبيرية ال أو الصيغ األشكالبإنها " (00، 5002خضور،)عرفهايكما و    

متماسكة، ولها طابع الثبات واالستمرارية، تعكس الواقع بشكل مباشر وواضح وسهل، وبقدر متفاوت 
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من الشمولية والعمق، فتسعى إلى تقديم التفسير والتحليل لألحداث، والظواهر، والتطورات إليصال 

 رسالة محددة إلى القارئ". 

الصحفية التي استخدمتها الصحافة األردنية في معالجة ويقصد بها األشكال أو القوالب  إجرائًيا:  

قسمت وقد قيل؟  سؤال: كيف، والتي تجيب عن من خالل موادها التحريرية موضوعات الشباب

 والتقريرالعمود الصحفي، و الخبر،  على النحو اآلتي: الفئة،أنواع الفنون الصحفية في هذه  الدراسة

التحليل الصحفي، و الحديث الصحفي، و صحفي، المقال الو التحقيق الصحفي، و الصحفي، 

 الكاريكاتير.و 

               وغرافية(:ب: وسائل اإلبراز الصحفية )العناصر التيثانًيا

غرافي البنائي و بتتكون الصحيفة من عدة عناصر مقروءة تشترك جميعها في تشكيل الهيكل التي     

أن اإلخراج بمفهومه الواسع "يرى أحمد الصاوي ، و لهامن مفهوم العملية اإلخراجية  ، وهي جزء  لها

مهمتها بالشكل المادي من حيث المساحة  تتعلق وغرافية التيبالشامل ُيعنى بتنويع الوحدات التيو 

برازها وفقًا لخطة معينة تعمل على حيز والترتيب والتنسيق فوق  الصفحة، واجتياز هذه الوحدات وا 

 (.13، أ2006 ،عن الحديدي )نقاًل  "ي أذهان القراءسم مالمحها فور  ،تكوين شخصية الصحيفة

يقصد بها أساليب ووسائل اإلبراز المصاحبة لمضمون المادة الصحفية التي عالجت  إجرائًيا:

المساحة، و موقع، فئة ال اآلتية: اإلبراز الصحفية عناصر قد تناولت الدراسةو موضوعات الشباب. 

 .األلوانو، الصور والرسوماتو 
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   قع النشر:فئة مو   1.

توليها رف على األهمية التي عوقع من الفئات التي تساعد في التتعد فئة الم: اصطالًحا  

 (. 141، 1992 ،الصحافة للموضوعات الخاضعة للتحليل )بد

جرائًيا:و    محور الشباب، وقد المواد الصحفية التي عالجت مكان نشر  يقصد بها موقع أو ا 

، الصفحة األخيرةو ، الصفحة الداخليةو ، الصفحة األولى :آلتيبا ،قعامو هذه ال حددت الدراسة

 المالحق.و 

 فئة مساحة النشر:

تشغله المادة التحريرية في الصحافة األردنية عينة الدراسة  ذيال يالحيز المكان ويقصد بها اجرائًيا 

تخصصين تاب والمكُ للاستكتاب  وما يتم من خالل هذه المساحات من ،الشبابلمحور  في معالجتها

، وما تشمله هذه المساحات من عناوين وصور ورسوم مرافقة وموضوعاتهم في قضايا الشباب

ربع و العمود، و ، سم 20من  قلاألصفحة ال :وقدرت المساحة في هذه الدراسة بـ للمادة الصحفية،

 .الصفحتينتجاوز  ماو صفحتان و ، صفحةو صفحة فأكثر، النصف و صفحة، ال

 والمفــــــاتيح المســــــاعدة فــــــي فهــــــم الخبــــــر الصــــــحفي هــــــي الهاديــــــات: ااصــــــطالحً  :فئــــــة العنــــــوان3.

دراكــــه ــــارئ، وتقــــوم بعــــدة وظــــائف، مــــن أهمهــــا جــــذب وا  ــــر،  الق ــــى فهــــم محتــــوى الخب ومســــاعدته عل

   يتيبــــــــــــوغراف رومســـــــــــاعدة الصـــــــــــحيفة فـــــــــــي تكـــــــــــوين شخصـــــــــــية خاصـــــــــــة بهـــــــــــا، فهـــــــــــي عنصـــــــــــ

 (.Baskette,1986,166.)بارز

جمل التي تتقدم المواد التحريرية المنشورة في الصحف عينة ويقصد بها العبارات أو ال إجرائًيا:   

 وقد اشتملت والمتصلة بها، وترتبط بها ارتباًطا وثيًقا، وتدل على مضامينها وتعبر عنها،  ،الدراسة
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: عناوين الصفحة األولى، والعنوان الرئيس، والعنوان على خمس فئات فرعية هيفئة هذه ال

 والعنوان الجانبي. التمهيدي، والعنوان الفرعي، 

 فئة الصور:.  4

حداث إ( تتحدد قيمتها بقدرتها على كيفية 125، أ5003 ،والصور كما ذكر )الحديدي    

وطبيعة  ،المتلقي، كما تتحدد بأهمية الشخصية التي تتحدث عنها الصورة االستجابة المؤثرة لدى

 .الحدث الذي تنقله لشد انتباه القارئ

لمعالجة موضوعات الشباب  التي استخدمتها الصحافة األردنيةالصور فئة يقصد بها  إجرائًيا:  

الصور اإلخبارية،  وهي: أنواع من الصور، ةقد حددت الدراسة في تحليلها ثالث. و والتعبير عنها

 والشخصية، والموضوعية.    

  فئة الرسومات:

وتساعد على  ،ن كلماتالرسوم التوضيحية التي تفسر ما يصعب فهمه م"يقصد بها  اصطالًحا:  

جذب انتباه القراء، وتبسيط المعلومات المعقدة في جانب مهم من جوانب الخبر أو الموضوع، وقد 

 "أوخرائط ،جداول إحصائية أو وم بيانية،تأخذ شكل رسوم تعبيرية بريشة فنان، أو رس

في معالجة  لصحافةها االرسومات التي استخدمت الدراسة وتقصد بها إجرائًيا:و(. 2001،62اللبان،)

تية: آلقد حددت الدراسة الرسومات او  ،نحو القضايا العديدة نتباهالاجذب  بهدفموضوعات الشباب 

 الرسوم التعبيرية، والرسوم التوضيحية، والرسوم الشخصية.
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 فئة األلوان:

التي تكون  وغرافيةبمن العناصر التي استخدم في المادة التحريرية عنصرً يعد اللون الم اصطالًحا:    

 ،والصور ،العناوينتلوين ضافة إلى باإلجسم الصحيفة وبخاصة على الصفحة األولى منها، 

 والرسومات العريضة والممتدة، وتعد الصحف الحزبية في أغلبها والصحف الخاصة من أكثر

يذهب  كما (.276-2001،275،للون مع العناوين )النجار ااستخدامً  الصحف

وهذا يجعل القارئ  ،أن اللون يضفي صفة الواقعية على الكلمة والصورة( إلى 1994،17،اللبان)

من مالمح شخصية  اضافة إلى أن اللون يشكل ملمحً باإللتقبل الرسالة اإلعالمية،  اأكثر استعدادً 

 . رتبط بها القارئ ويألفهاالصحيفة التي ي

لما تعكسه  اذب انتباه القارئ، ونظرً مية في جأهو اعتماد هذه الفئة لما تمثله من تأثير  تم إجرائًيا:   

من انطباع عن عمق اهتمام الصحيفة بإبراز بعض العناوين والموضوعات التي تتناول قضايا 

واعتمدت الدراسة  ،الشبابذات أهمية للتأثير على الرأي العام في معالجتها لموضوعات  ،بارزة

   .الملونةغير وان اآلتية: الصفحات الملونة، فئات األل

 ها وثبات اسةر ًا: صدق أداة الدابعس

ويعني مدى التطابق  يداخل ق( أن هناك صد(Bryman,2012,389-390 يرى ـــالصدق  .أ

الجيد بين مالحظات الباحث واألفكار النظرية للدراسة، أما الصدق الخارجي فيشير إلى أي درجة 

 يمكن للدراسة تعميم نتائجها على البيئة االجتماعية.

قياسه، من أجل  ُيرادصود بصدق التحليل هو صالحية األسلوب أو األداة لقياس ما والمق      

 (.  0196،556عبد الحميد،)تعميمها تحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى نتائج من الممكن 
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تحليل  تيفي استمار  الدراسةولتحقيق الصدق الظاهري لفئات التحليل الرئيسية التي حددتها      

 معالجة الصحافة األردنية لمحور الشباب في الخطاب السياسي للملك عبدس مدى لقيا ،المضمون

 اآلتية: الحسين، فقد تم اتخاذ اإلجراءات بنااهلل الثاني 

 ووضعت تعريفات إجرائية واضحة لكل منها. ،فئات التحليل بدقةتصنيف و تم تحديد 1.

من ي التخصصات العلمية المحكمين ذو تم عرض استمارة تحليل المضمون على عدد  من 2. 

والقياس واللغة العربية،  اإلحصاءاألساتذة األكاديميين المختصين في مجال اإلعالم والسياسة وعلم 

ية، وفي ضوء صالحيتها ومنهجيتها العلمالذين أقروا ب(، 2كما هو موضح في المرفق رقم)و 

   .داف الدراسة وتساؤالتهابما يتناسب مع أه هماتطوير تي التحليل و استمار  تعديلتوجيهاتهم تم 

أن مفهوم الثبات حاسم في دراسات تحليل  303)،2013،ويمر، ودومنيكيرى )  تب: الثبا   

ته ومقاييسه موثوقة االمضمون، فإذا أردنا أن يكون التحليل موضوعًيا، عندئذ  يجب أن تكون إجراء

 ارات أو االستنتاجات أو التكراراتوفي حالة إعادة قياس المادة نفسها يتم الحصول على القر  ،وثابتة

  .  نفسها

 Holsti"فقد تم اعتماد حساب هولستي "، في هذه الدراسة ولتحقيق نسبة ثبات مقبولة علمًيا    

بتعريفهم على فئات التحليل والبيانات األساسية  *1المحللينمن  اثنينللثبات، الذي تطلب تدريب 

اد تحريرية لتحديد درجة الثبات لهذه و م (2ينة قوامها )لجداول التفريغ المرمزة؛ إذ تم إخضاع ع

  الدراسة وفق المعادلة التالية:

 
                                                           

 د. حنان بدارنة  مركز اللغات، الجامعة األردنية، وميسون الزغول طالبة دكتوراه/ قسم الجغرافيا، الجامعة األردنية. * 1
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 M5 :.وتعني عدد الحاالت التي اتفق عليها المحلالن 

 N1 .وتعني عدد الحاالت التي يرمزها الباحث األول : 

 N2 .وتعني عدد الحاالت التي يرمزها الباحث الثاني : 

 (72) التي تم تحليلها المرمزةالمواد عدد  تبلغ إذعينة على المحللين؛ حيث تم توزيع هذه ال     

وبناًء عليه ( مادة مرمزة، 31، وقد اتفقا على )( للمحللين020أي ما مجموعه ) ،لكل محلل فئة

 يكون معدل الثبات على النحو اآلتي:

ثبات إذا وصل إلى أن معامل ال Neunendorf "، وبهذا الشأن أشار "نيوندورف

 (.021و2009،036)نقاًل عن زغيب، أو أكثر يكون مقبواًل في كل الحاالت. 0,90إلى 

 : متغيرات الدراسةاً ثامن

من العناصر المتفاعلة التي يطلق  علمية يقوم الباحث بدراستها عدداً تتضمن أي دراسة    

 لى قسمين:  إالمتغيرات "، وفي هذه الدراسة تنقسم Variablesعليها المتغيرات "

: وهو المراد قياس تأثيره على الظاهرة موضوع الدراسة، وهو في هذه الدراسة المتغير المستقل 1 

 "الصحافة األردنية".   

في هذه : وهو المتغير المراد قياسه ودراسة تأثير العوامل األخرى عليه، وهو . المتغير التابع5  

 "محور الشباب". الدراسة 

 :الدراسة إجراءات -: تاسعاً 

 من للشباب مختلفة موضوعات عالجت التي السابقة واالبحاث الدراسات،ُمراجعة األدبيات و - 

 من الدراسات هذه انتهجته مما لإلستفادة أخر، جانب من وتوجهاته السياسي والخطاب جانب،

 .الحالية الدراسة إجراءت في بها سترشادلال علمية، دواتأو  منهج
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 لخاص بالدراسة.بناء األدب النظري ا -

 تساؤالت على اإلجابة موضوعية يضمن بما ممثلة بصورة عينتهاسحب و  الدراسة مجتمع تحديد -

 . أهدافها وتحقيق الدراسة،

إجراء دراسة استطالعية لما تضمنته الخطابات السياسية للملك عبداهلل الثاني ابن الحسين؛ إذ تم  -

 موضوعات وقيم ارتبطت بمحور الشباب.تحديد السياقات الفكرية وما تفرع عنها من 

بيق تحليل مبدئي على تسعة أعداد صحفية، بمعدل ثالث أعداد طإجراء دراسة استطالعية بت -

صحفية من صحف مجتمع الدراسة) الرأي، والغد، والسبيل( بغرض تحديد الموضوعات المكونة 

 لفئات التحليل.

جرائًيا بما يخدم أغراض الدراسة.تحديد فئات الدراسة ووحداتها وتعريفها منهجيً  -  ا وا 

  .ووحداتها الدراسة فئات مع يتوافق بما المضمون تحليل استمارة تصميم -

 خالل من للتحليل التحريرية المواد من نسبة اخضاع تم فقد ، وثباتها العينة صدق درجة لتحقيق -

 من االستمارة تحكيم ثم منو  الدراسة، استخدمته الذي التحليل أسلوب بمنهجية دراية على محللين

 . أكاديمين محكمين خالل

 ومعالجتها ،(والسبيل والغد، الرأي،) الصحف عينة أعداد من الصحفية المادة مضمون تحليل -

 ، واستخراج النتائج على شكل تكرارات ونسب مئوية.إحصائًيا

  .مستقبلية بتوصيات والخروج النتائج مناقشة -
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 ا: صعوبات الدراسةعاشرً 

    بعض الصعوبات التي تمثلت باآلتي:اجهت الدراسة و 

ير؛ إذ احتاج األمر إلى صعوبة انجازها في وقت  قصإلى  مجتمع الدراسة أدىعينة حجم  -

     على العينة من أكثر من جهة.الحصول 

صدارات حديثة حول قضايا الشباب األردنياعدم تو  -  .ومشكالتهم فر دراسات وا 

ابن  للملك عبد اهلل الثاني ةالسياسي اتالخطابعلى االطالع  في كبير جهدالدراسة  تطلبت -

 . 5002إلى عام 5002متعلقة بالشباب للفترة من عام  من محاوروما تضمنه  الحسين

 : المعالجة اإلحصائيةالحادي عشر

 تتمتحليل مضمون الصحافة األردنية عينة الدراسة، و بعد مرحلة االنتهاء من جمع البيانات     

إلجابة عن أسئلة الدراسة والخروج ، واالتحليل اإلحصائيجراء عمليات إلاالستعانة بخبير إحصائي 

الذي يعد من أشهر النظم وأكثرها (SPSS) اإلحصائية تم استخدام برنامج الحزم  إذ بأهدافها

 في مجال البحوث االجتماعية واإلنسانية، إلجراء العمليات اآلتية:استخداًما 

 تحليل المضمون. استبانةللفئات التي تضمنتها  رات والنسب المئويةالتكرا حساب -

إليجاد مستوى الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرات  (Chi- Square) كأيمربع  اختبار التطابق -

 الدراسة.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

الدراسة  ألسئلةعرض هذه النتائج وفًقا  سيتمسيتناول هذا الفصل نتائج تحليل المضمون، و 

 .هدافهاوأ

 اهتمام الصحافة األردنية اليومية بإبراز الموضوعات المتعلقة بمحور الشباب: مدى-أواًل 

الصحافة األردنية بإبراز  اهتمامما مدى ينص على " الذي سؤال الدراسة األوللإلجابة عن 

( α=0.0.مستوى ) حصائية عندإالموضوعات والقضايا المتعلقة بمحور الشباب؟ وهل توجد فروق 

 واستخدام اختبار مربع كاي والنسب المئويةالتكرارات  استخراجتم " تعزى إلى هوية الصحيفة؟

 .( يوضح ذلك1-4. والجدول رقم )لإلجابة عنه

 (9-4الجدول)

 الصحف األردنية بموضوعات الشباب تبعا لتكرار الخبر الهتمامالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية 

 تكرارال الصحيفة
النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

P-Value 

مربع قيمة 
 كاي
Ch2 

 47.2 240 الرأي

0.000* 14.0 
 32.8 167 الغد

 20.0 102 السبيل

 100.0 509 الكلي

صحيفة الرأي كانت األكثر اهتمامًا بإبراز الموضوعات والقضايا المتعلقة  تبين النتائج أن

(، وأخيرًا السبيل بنسبة %8.03نسبة )ب(، تلتها صحيفة الغد %.440) بلغت بمحور الشباب بنسبة
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( تبين وجود فروقات 0.0.(. ومن خالل قيمة مربع كاي ومستوى الداللة الذي يقل عن )%.0..)

حيث  ،كثر اهتمامًا بإبراز الموضوعات والقضايا المتعلقة بمحور الشبابألدالة احصائيا للصحيفة ا

التي وضعت هذه الفئة في سلم أولوياتها، بينما انخفض مستوى  الرأي كانت النتائج لصالح صحيفة

 االهتمام إلى درجات متدنية في صحيفتي الغد والسبيل.

    الفكرية وموضوعاتها التي أبرزتها الصحافة األردنية: السياقات-ثانًيا

ا التي ما السياقات الفكرية وموضوعاته الذي ينص على" سؤال الدراسة الثانيلإلجابة عن 

أبرزتها الصحافة األردنية في معالجتها لمحور الشباب في الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني 

( تعزى إلى هوية α=0.0.الحسين؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) بن

داول ، والجهذا السؤال عنومربع كاي لإلجابة التكرارات والنسب المئوية  استخراجتم "، الصحيفة؟

 تبين ذلك: آلتيةا

 (2-4الجدول)

 في الصحف عينة الدراسة للسياق السياسي ات التكرارية والنسب المئوية ومربع كايتوزيعال

  السياقات السياسية
 الصحيفة

Total 
 مستوى الداللة
P-Value 

 قيمة مربع كاي
Ch2 السبيل الغد الرأي 

 التنمية السياسية
 33 4 12 17 ت

0.006* 24.651 

% 5.5% 3.9% 1.3% 10.6% 

 االصالحات السياسية
 54 24 11 19 ت
% 6.1% 3.5% 7.7% 17.4% 

 الديمقراطية والتعددية
 82 23 27 32 ت
% 10.3% 8.7% 7.4% 26.5% 

 المشاركة السياسية
 100 24 35 41 ت
% 13.2% 11.3% 7.7% 32.3% 

 الوحدة الوطنية
 36 2 11 23 ت
% 7.4% 3.5% .6% 11.6% 
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 مستوى الداللة Total الصحيفة  السياقات السياسية
P-Value 

 قيمة مربع كاي
Ch2 

 أخرى
 5 2 1 2 ت
% .6% .3% .6% 1.6% 

 المجموع
 310 79 97 134 ت
% 43.2% 31.3% 25.5% 100.0% 

 تفاوت في درجة معالجة الصحافة األردنية لهذه الموضوعات؛ إذوجود لوحظ  :السياق السياسي -

صالحات السياسية، الوحدة واإلراطية والتعددية، الديمقو جاء ترتيبها كاآلتي )المشاركة السياسية، 

، وعلى مستوى الصحافة جاءت التنمية السياسية(، وأكثر التكرارات كان في صحيفة الرأيو الوطنية، 

 بنسبة الغد تبعتها ،(13,2%نتائج الصحافة في الترتيب األول موضوع المشاركة السياسية بنسبة)

بنسبة الديمقراطية والتعددية في الترتيب الثاني  جاءت(، و %7,7) بنسبة والسبيل( 11,3%)

اإلصالحات احتلت (. بينما %7,4)والسبيل ( %8,7)الغد الرأي، يتبعها  صحيفة في %10,3))

 بنسبة الغد(، ومن ثم 7,7%) بنسبة ( للرأي، تلتها السبيل%6,1السياسية الترتيب الثالث بنسبة )

 الغدوتلتها في جريدة الرأي  ( %7,4) بنسبة لوطنيةاالوحدة  حلت(. وفي الترتيب الرابع 3,5%)

التنمية السياسية  حازت (. وفي الترتيب الخامس واألخير%0,6)بنسبةالسبيل ثم  ،(%3,5) بنسبة

شارت النتائج إلى أن موضوع المشاركة أ(. و %1,3)بنسبة ( للرأي، تلتها الغد %5,5)نسبة على 

(، 32,3%بة للمجموع الكلي للسياقات السياسية بنسبة)السياسية حصل على أعلى التكرارات بالنس

 ثم(، %17,4) بنسبة السياسيةصالحات إلليه اتو (، %2,5.)بنسبة ليه الديمقراطية والتعددية ت

ومن (. %10,6)بنسبة التنمية السياسية  حلت (، وفي الترتيب النهائي%11,6)بنسبةالوطنية الوحدة 

( والدال إحصائيا نالحظ وجود فروقات في السياقات 0.0.)خالل قيمة مستوى الداللة األقل من 

 السياسية بين الصحف عينة الدراسة لصالح جريدة الرأي. 
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 (3-4الجدول)

 في الصحف عينة الدراسة للسياق االقتصادي ات التكرارية والنسب المئويةتوزيعال

  اقات االقتصاديةيالس

 الصحيفة

Total 

مستوى 
 الداللة

P-Value 

بع قيمة مر 
 كاي
Ch2 

 السبيل الغد الرأي

 توفير فرص العمل

 104 9 27 68 ت

0.129 15.08 

% 18.3% 7.3% 2.4% 28.0% 

 معالجة الفقر والبطالة

 103 8 36 59 ت

% 15.9% 9.7% 2.2% 27.8% 

 توفير بيئة استثمارية

 34 3 13 18 ت

% 4.9% 3.5% .8% 9.2% 

 رفع مستوى المعيشة

 35 7 9 19 ت

% 5.1% 2.4% 1.9% 9.4% 

 المشاركة بمسيرة التنمية

 92 12 26 54 ت

% 14.6% 7.0% 3.2% 24.8% 

 أخرى

 3 0 3 0 ت

% 0.0% .8% 0.0% .8% 

 المجموع

 371 39 114 218 ت

% 58.8% 30.7% 10.5% 100.0% 
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ة معالجة الصحافة األردنية لهذا الموضوع، في درج ةتفاوتمت النتائج : جاءالسياق االقتصادي -

بنسبة  الفقر والبطالة يليها معالجة، (%28,0)بنسبة  توفير فرص عمل :كاآلتي ترتيبهاوكان 

، (%,49)بنسبة  رفع مستوى المعيشةثم ، (%24,8)بنسبة  المشاركة بمسيرة التنمية ثم ،(27,8%)

، وعلى مستوى عينة في صحيفة الرأي تارات كانوأكثر التكر  .توفير بيئة استثمارية( %9,2وبنسبة)

توفير فرص العمل  المعالجة موضوعالصحافة األردنية عينة الدراسة، احتل الترتيب األول في 

(. وفي الترتيب %2,4) بنسبة السبيل( ثم %7,3)بنسبةالغد ( لصالح الرأي، تبعتها %18,3بنسبة )

 ( فالسبيل%9,7) بنسبة الغد( للرأي، تتبعها %15,9) كانت النسبة والبطالةالثاني معالجة الفقر 

لصالح الرأي، ثم  14,6%))بنسبة المشاركة بمسيرة التنمية  حلت الثالث الرتيب(. وفي 2,2%)بنسبة

رفع مستوى  حاز (. وفي الترتيب الرابع%3,2)بنسبة السبيل  (، تليها7,0%صحيفة الغد بنسبة)

(. وفي الترتيب %1,9)بنسبة (، ثم السبيل 2,4%د بنسبة)( للرأي، تلتها الغ%5,1)بنسبة المعيشة 

(، ثم السبيل %3,5)بنسبة ( للرأي، تليها الغد %4,9بنسبة ) جاءت الخامس توفير بيئة استثمارية

دالة إحصائيا نالحظ الغير ( 0.0.ستوى الدالة األكبر من )ومن خالل قيمة م(.  %0,8)بنسبة 

   صادية بين الصحف عينة الدراسة. عدم وجود فروقات في السياقات االقت
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 (4-4الجدول)

  عينة الدراسةالصحف  ي فياالجتماع للسياق التكرارية والنسب المئوية اتتوزيعال

  السياقات االجتماعية
 الصحيفة

Total مستوى الداللة 
P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 

 السبيل الغد الرأي

 المسؤوليات والتحديات
 68 5 24 39 ت

0.006* 33.738 

% 12.3% 7.6% 1.6% 21.5% 

 تعزيز آليات التواصل
 49 4 15 30 ت
% 9.5% 4.7% 1.3% 15.5% 

 ظاهرة العنف
 58 11 27 20 ت
% 6.3% 8.5% 3.5% 18.4% 

 الوعي بأهمية التغيير
 7 4 2 1 ت
% .3% .6% 1.3% 2.2% 

 التعامل مع المجتمع ومشكالته
 11 3 4 4 ت
% 1.3% 1.3% .9% 3.5% 

 حقوق االنسان
 23 6 7 10 ت
% 3.2% 2.2% 1.9% 7.3% 

 الرعاية والوعي الصحي
 42 7 14 21 ت
% 6.6% 4.4% 2.2% 13.3% 

 مكافحة الفساد
 54 17 12 25 ت
% 7.9% 3.8% 5.4% 17.1% 

 أخرى
 4 0 1 3 ت
% .9% .3% 0.0% 1.3% 

 المجموع
 316 57 106 153 ت
% 48.4% 33.5% 18.0% 100.0% 

 :يليكما على المستوى الكلي لهذا السياق رتيبها في ت ت النتائججاء :السياق االجتماعي -

 على نسبة ظاهرة العنفوحصلت ، (%21,5) حصلت على نسبة المسؤوليات والتحديات

تعزيز آليات  وكانت نسبة (،%17,1)بنسبة  فقد حصلت على مكافحة الفساد أما (،18,4%)

 حقوق االنسانو ، (%13,3) نسبتها إلىوصلت  الصحي الرعاية والوعيو ، (%15,5)بنسبة  التواصل

 بأهميةوالوعي ، (%3,5بنسبة) جاء ، التعامل مع المجتمع ومشكالته(%7,3)حازت على نسبة
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موضوعات المسؤوليات  ؛ إذ احتلتوأكثر التكرارات كان في صحيفة الرأي(. %2,2التغيير بنسبة)

 ( ثم السبيل%7,6)بنسبة تبعتها الغد فيها،( %12,3والتحديات الترتيب األول في المعالجة بنسبة )

( لصالح %9.5بينما احتلت موضوعات تعزيز آليات التواصل الترتيب الثاني بنسبة) (،%1,6)بنسبة

قيمة مستوى الدالة األقل من  ومن خالل(. %1,3)بنسبة ( فالسبيل%4.7)بنسبة الرأي، تبعتها الغد

نالحظ وجود فروقات في السياقات االجتماعية بين الصحف عينة  ،( والدال إحصائيا0.0.)

 الدراسة لصالح جريدة الرأي. 

 

 (5-4الجدول)

 في الصحف عينة الدراسة للسياقات الثقافية والتربوية التكرارية والنسب المئوية اتتوزيعال

  بويةالسياقات الثقافية والتر 
 الصحيفة

Total 
 مستوى الداللة
P-Value 

 قيمة مربع كاي
Ch2 السبيل الغد الرأي 

 الثقافة الوطنية
 20 2 11 7 ت

0.256 17.012 

% 1.9% 3.0% .5% 5.4% 

 ثقافة الحوار الواعي
 66 13 23 30 ت

% 8.1% 6.2% 3.5% 17.8% 

 التعليم والتدريب
 131 18 41 72 ت

% 19.5% 11.1% 4.9% 35.4% 

 تغيير النظرة للعمل والوظيفة
 25 2 8 15 ت

% 4.1% 2.2% .5% 6.8% 

 التعليم النوعي
 17 4 5 8 ت

% 2.2% 1.4% 1.1% 4.6% 

 بناء الخبرات والمهارات
 65 8 19 38 ت

% 10.3% 5.1% 2.2% 17.6% 

 بناء القادة
 34 5 10 19 ت

% 5.1% 2.7% 1.4% 9.2% 

 أخرى
 12 5 4 3 ت

% .8% 1.1% 1.4% 3.2% 

 المجموع
 370 57 121 192 ت

% 51.9% 32.7% 15.4% 100.0% 
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  :كما يليالكلي لهذا السياق ترتيبها  ت النتائج في: جاءالسياقات الثقافية والتربوية -

 ، بناء الخبرات والمهارات(%17,8)بنسبة  ، ثقافة الحوار الواعي(%35,4)بنسبة  التعليم والتدريب

(، الثقافة %6,8)بنسبة  تغيير النظرة للعمل والوظيفة(، %9,2)بنسبة  القادة، بناء (%17,6)بنسبة 

ان في صحيفة الرأي؛ إذ وأكثر التكرارات ك ،(%4,6)بنسبة التعليم النوعي  ،(%5,4)بنسبة الوطنية 

 تبعتها( لصحيفة الرأي، %19,5)بنسبة ليم والتدريب احتل الترتيب األول في المعالجة الصحفية التع

 الواعي(، وجاءت في الترتيب الثاني ثقافة الحوار %4,9) بنسبة السبيلثم  ،(11,1%الغد بنسبة )

حصل (. وفي الترتيب الثالث %3,5)بنسبة ( فالسبيل%6,2)بنسبة تتبعها الغد ،( للرأي%8,1) بنسبة

بنسبة  (، ثم السبيل%5,1)بنسبة ( للرأي، والغد %10,3)نسبة على بناء الخبرات والمهارات 

بنسبة (، والسبيل %2,7)بنسبة ( للرأي، والغد %5,1)بنسبة (. وفي الترتيب الرابع بناء القادة 2,2%)

(، %1,9)بنسبة ( للغد، والرأي %3,0)بنسبة (. وفي الترتيب الخامس الثقافة الوطنية 1,4%)

( للرأي، %4,1)بنسبة تيب السادس تغيير النظرة للعمل والوظيفة (. وفي التر %0,5والسبيل بنسبة)

( %2,2)بنسبة (. وفي الترتيب السابع التعليم النوعي %0,5(، ثم السبيل بنسبة)%2,2وللغد بنسبة)

ومن خالل قيمة مستوى الدالة األكبر من ( للسبيل.  %1,1)وبنسبة ( للغد، %1,4)وبنسبة للرأي، 

صائيا نالحظ عدم وجود فروقات في السياقات الثقافية والتربوية بين دالة إحالغير و ( 0.0.)

 الصحف. 
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 (6-4الجدول)

 عينة الدراسةالصحف  في للسياق التطوعي التكرارية والنسب المئوية اتتوزيعال

  السياقات التطوعية

 الصحيفة

Total 

مستوى 

 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 

 كاي

Ch2 

 السبيل الغد الرأي

م المؤسسات والهيئات دع
 الشبابية

 31 2 13 16 ت

0.049* 15.551 

% 12.8% 10.4% 1.6% 24.8% 

ترسيخ ثقافة العمل 
 التطوعي

 49 9 17 23 ت

% 18.4% 13.6% 7.2% 39.2% 

 المسؤولية االجتماعية
 20 1 5 14 ت

% 11.2% 4.0% .8% 16.0% 

 الرياضة والشباب
 22 4 11 10 ت

% 8.0% 8.8% 3.2% 20% 

 المجموع
 125 16 46 63 ت

% 50.4% 36.8% 12.8% 100.0% 

ترسيخ ثقافة العمل  :كاآلتي الكلي لهذا السياق ترتيبها ت النتائج في جاء: السياق التطوعي -

 ، الرياضة والشباب(%24,8)بنسبة ، دعم المؤسسات والهيئات الشبابية(%39,2)بنسبة التطوعي

؛ ، وأكثر التكرارات كان في صحيفة الرأي(%16,0)بنسبة ، المسؤولية االجتماعية(%..)بنسبة

وجاءت النتائج على مستوى عينة الصحف ذاتها، بأن موضوع ترسيخ ثقافة العمل التطوعي جاَءت 

 ( ثم السبيل13.6%) بنسبة ( في صحيفة الرأي، وتلتها الغد%18.4في الترتيب األول بنسبة)

نما جاءت في الترتيب الثاني معالجة موضوع دعم المؤسسات والهيئات الشبابية (، بي%7,2)بنسبة

(، وفي الترتيب الثالث الرياضة %1,6)بنسبة  ( والسبيل%10,4)بنسبة  ( والغد%12,8نسبة)ب
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( للسبيل، وفي الترتيب الرابع %3,2( للرأي، وبنسبة )%8,0( للغد، وبنسبة)%8,8والشباب بنسبة)

 (.%0,8(، والسبيل بنسبة)%4,0والغد بنسبة) ،للرأي (%11,2اعية بنسبة)المسؤولية االجتم

نالحظ وجود فروقات  ،( والدال إحصائيا0.0.ومن خالل قيمة مستوى الدالة األقل من )

 بين الصحف عينة الدراسة لصالح جريدة الرأي.  التطوعيةفي السياقات 

 (7-4الجدول)

  عينة الدراسة الصحففي  الديني ياقللس التكرارية والنسب المئوية اتتوزيعال

  السياقات الدينية

 الصحيفة

Total 

مستوى 
 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 

 السبيل الغد الرأي

 سالمية السمحةإلالتعاليم ا
 28 12 6 10 ت

0.555 6.828 

% 12.3% 7.4% 14.8% 34.6% 

 الوعي الديني المعتدل
 16 4 3 9 ت

% 11.1% 3.7% 4.9% 19.8% 

 نبذ التطرف واإلرهاب
 34 10 6 18 ت

% 22.2% 7.4% 12.3% 42.0% 

 أخرى
 8 1 0 2 ت

% 2.5% 0.0% 1.2% 3.7% 

 المجموع
 31 4. 10 83 ت

% 48.1% 18.5% 33.3% 100.0% 

 التطرف واإلرهابنبذ  :كما يلي الكلي لهذا السياق ترتيبها ت النتائج فيجاء :السياق الديني -

بنسبة  ، الوعي الديني المعتدل(%34,6)بنسبة  سالمية السمحةإل، التعاليم ا(%42,0)بنسبة 

. وعلى مستوى الصحف اليومية عينة الدراسة ، وأكثر التكرارات كان في صحيفة الرأي(19,8%)

 السبيل، ثم ( في الرأي%22,2)بنسبة الترتيب األول  ذاتها، احتل موضوع نبذ اإلرهاب والتطرف

الموضوعات التي احتلت الترتيب الثاني في المعالجة  (. أما%7,4) بنسبة والغد (%12,3) بنسبة

 الغدثم  12,4%( للسبيل، تتبعها الرأي بنسبة %14,8)بنسبة سالمية السمحة إلكانت التعاليم اف
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وبنسبة لرأي، ( ل%11,1)بنسبة الترتيب الثالث الوعي الديني المعتدل  (. وفي%7,4) بنسبتها

 (. %3,7)بنسبة ( للسبيل، وفي الغد 4,9%)

دالة إحصائيا نالحظ عدم وجود فروقات الغير ( 0.0.ستوى الدالة األكبر من )ومن خالل قيمة م

 .في السياقات الدينية بين الصحف

 (9-4الجدول)

 عينة الدراسة الصحففي  االستراتيجي للسياق التكرارية والنسب المئوية اتتوزيعال

 السياقات االستراتيجية

 

 الصحيفة

Total 

مستوى 
 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 السبيل الغد الرأي 

 

0.456 7.774 

 المشاركة في صنع القرار
 48 2 16 30 ت

% 26.8% 14.3% 1.8% 42.9% 

 سياسات النهوض بالشباب
 40 7 9 24 ت

% 21.4% 8.0% 6.3% 35.7% 

المؤسسة العسكرية دور 

في التدريب وخفض 

 البطالة

 10 2 2 6 ت

% 5.4% 1.8% 1.8% 8.9% 

 االستراتيجية االعالمية
 11 1 4 6 ت

% 5.4% 3.6% .9% 9.8% 

 أخرى
 3 1 0 2 ت

% 1.8% 0.0% .9% 2.7% 

 المجموع
 112 13 31 68 ت

% 60.7% 27.7% 11.6% 100.0% 

إلى  مجموعها الكلي في الصحف األردنية اليومية النتائج فيأشارت  :تيجيترااالس السياق -

سياسات  تلتها(، % 4.03)بنسبة حصلت على أعلى التكرارات  المشاركة في صنع القرار :اآلتي

(، وأخيًرا دور % 303)بنسبة االستراتيجية اإلعالمية  وجاءت(، % 8004النهوض بالشباب بنسبة )

(. أما النتائج على مستوى الصحف % 303)بنسبة في التدريب وخفض البطالة  المؤسسة العسكرية
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( % 203.)بنسبة تبين أن المشاركة في صنع القرار حصل على أعلى النتائج فقد األردنية ذاتها، 

(. تلتها سياسات النهوض بالشباب % 103)بنسبة (، والسبيل %1408)بنسبة للرأي، تلتها الغد 

(. وفي الترتيب الثالث %208( للغد، وفي السبيل بنسبة )% .30)وبنسبة رأي، ( لل% 103.)بنسبة 

( نفس النتيجة لالستراتيجية اإلعالمية، ودور المؤسسة العسكرية في التدريب % 004بنسبة )

نالحظ  ،دالة إحصائياالغير و ( 0.0.ستوى الدالة األكبر من )ومن خالل قيمة موخفض البطالة. 

 السياقات االستراتيجية بين الصحف عينة الدراسة.  عدم وجود فروقات في

 (   1- 4)الجدول 

 ابالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية للسياقات في المعالجة الصحفية األردنية لمحور الشب

  
 ةــــصحيفـــال

 السياقات 
النسب 

 والتكرار
 المجموع السبيل الغد الرأي

 السياقات السياسية

 310 79 97 134 ت

% 43.20% 31.30% 25.50% 100.00% 

 السياقات االقتصادية

 371 39 114 218 ت

% 58.80% 30.70% 10.50% 100.00% 

 السياقات االجتماعية

 316 57 106 153 ت

% 48.40% 33.50% 18.00% 100.00% 

 السياقات الثقافية والتربوية

 370 57 121 192 ت

% 51.90% 32.70% 15.40% 100.00% 

 سياقات التطوعيةال

 125 16 46 63 ت

% 50.40% 36.80% 12.80% 100.00% 

 81 27 15 39 ت السياقات الدينية
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% 43.1% 18.5% 33.3% 100.00% 

 السياقات االستراتيجية

 112 13 31 68 ت

% 60.70% 27.70% 11.60% 100.00% 

دراسة أن الموضوعات األعلى تكراًرا في بينت النتائج النهائية لمعالجة الصحافة األردنية عينة ال    

 األردنية، تليها( في الرأي %.2.04)بنسبة  ة كانت في الترتيب األول السياق االستراتيجيالمعالج

 جاَءت السياق فقد (. أما في الترتيب الثاني%00.3)بنسبة (، وتليها السبيل %404.)بنسبة الغد 

  (.%00.2)بنسبة (، وتليها السبيل %60.7)بنسبة  ( للرأي، تليها الغد%29.9)بنسبة  االقتصادي

بنسبة ( للرأي، وتليها الغد %20.1)بنسبة  جاَءت في الترتيب الثالث السياق الثقافي والتربويو 

بنسبة  في الترتيب الرابع جاَءت السياق التطوعي(، أما % 02.2)بنسبة (، وتليها السبيل 65.7%)

 (. وفي الترتيب%05.9)بنسبة (، وتلتها السبيل %63.9)بنسبة ( للرأي، وتليها الغد 20.2%)

(، وتليها %66.2)بنسبة ( للرأي، وتليها الغد %29.2)بنسبة  خامس جاَءت السياق االجتماعيال

( للرأي، %26.50)بنسبة  الدينيفي الترتيب السادس جاَءت السياق (. و %09.0)بنسبة السبيل 

جاءت  (. وفي الترتيب السابع%52.20)بنسبة ل (، وتليها السبي%60.60)بنسبة تليها الغد 

بنسبة ( للغد، وتلتها السبيل %60.6)بنسبة ( للرأي، وتليها الغد %26.5)بنسبة  السياسي

(52.2%      .) 

 التي أبرزتها الصحافة األردنية في معالجتها لمحور الشباب:  القيم-ثالثًا 

ما هي طبيعة القيم التي أبرزتها  الذي ينص على" سؤال الدراسة الثالثعن  لإلجابة  

الصحافة األردنية في معالجتها لمحور الشباب؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(.0.0=α تعزى إلى هوية )في كل  القيميجاد التكرارات والنسب المئوية لفئات إتم  "،الصحيفة؟



135 

 

اآلتية ول اهناك فروق بينها، والجد تيجاد فيما إذا كانإومن ثم  ،صحيفة من صحف عينة الدراسة

 بين ذلك:ت

 (91-4الجدول)

 للقيم الوسيلية في الصحف عينة الدراسة ات التكرارية والنسب المئويةتوزيعال

  القيم الوسيلية
 الصحيفة

Total 
مستوى 
 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 السبيل الغد الرأي 

 الطموح واالنجاز
 77 7 23 47 ت

0.526 26.01 

% 10.7% 5.2% 1.6% 17.5% 

 التمكين والتحصين
 57 10 20 27 ت

% 6.1% 4.5% 2.3% 13.0% 

 المبادرة
 48 2 20 26 ت

% 5.9% 4.5% .5% 10.9% 

 تحمل المسؤولية
 52 11 10 31 ت

% 7.0% 2.3% 2.5% 11.8% 

 االنتماء والوالء
 59 7 21 31 ت

% 7.0% 4.8% 1.6% 13.4% 

 االعتدال
 7 1 3 3 ت

% .7% .7% .2% 1.6% 

 المواطنة الصالحة
 20 3 8 9 ت

% 2.0% 1.8% .7% 4.5% 

 التسامح
 19 3 6 10 ت

% 2.3% 1.4% .7% 4.3% 

 العمل بروح الفريق
 11 0 3 8 ت

% 1.8% .7% 0.0% 2.5% 

 صقل المهارات
 41 3 14 24 ت
% 5.5% 3.2% .7% 9.3% 

 اإلرادة والتصميم
 10 3 1 6 ت

% 1.4% .2% .7% 2.3% 

 األمل والتفاؤل
 37 4 9 24 ت

% 5.5% 2.0% .9% 8.4% 

 اإلبداع والتميز
 88 10 23 55 ت

% 12.5% 5.2% 2.3% 20.0% 
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 التحفيز
 13 2 2 9 ت

% 2.0% .5% .5% 3.0% 

 أخرى
 7 2 1 4 ت

% .9% .2% .5% 1.6% 

 الكلي
 440 68 147 225 ت
% 51.1% 33.4% 15.5% 100.0%  

بنسبة  يز: اإلبداع والتمكما يليقيم الوسيلية لل ها الكليترتيب ت النتائج فيجاء القيم الوسيلية: -

 (، والتمكين%13,4)بنسبة  والوالء النتماءا، (%17,5)بنسبة  نجازإلالطموح واو ، (20,0%)

صقل و  (،%10,9)بنسبة  المبادرةو (، %11,8)بنسبة  تحمل المسؤوليةو ، (%13.0)بنسبة  صينوالتح

 (،%4,5) بنسبة المواطنة الصالحةو  ، (%8,4)بنسبة  األمل والتفاؤلو (، %9,3)بنسبة  المهارات

اإلرادة و (، %2,5العمل بروح الفريق بنسبة)و ، (%3,0) بنسبة التحفيزو (، %4,3) بنسبةالتسامح و 

 وبينتوكان التكرار أكثر في صحيفة الرأي.  (،%1,6) االعتدال بنسبةو (، %2,3) تصميم بنسبةوال

أن موضوع اإلبداع والتميز جاَء في الترتيب  حافة اليومية عينة الدراسة ذاتهانتائج التكرار في الص

الترتيب (، وفي 2,3%) (، والسبيل بنسبة%5,2) بنسبة ( للرأي، ويليها الغد12,5%) األول بنسبة

(، ومن ثم السبيل %5,2) (، يليها الغد بنسبة10,7%) نجاز بنسبةإلالطموح وا جاء الثاني

للرأي، تليها  (7,0%) نسبةموضوع االنتماء والوالء على  حصل (، وفي الترتيب الثالث%1,6بنسبة)

( %6,1) بةالسبيل، وفي الترتيب الرابع التمكين والتحصين بنس (%1,6) وبنسبة (،4,8%الغد بنسبة)

(، وفي الترتيب الخامس تحمل المسؤولية %2,3) ( للغد، وفي السبيل بنسبة%4,5) للرأي، وبنسبة

(، وفي الترتيب السادس %2,3) ثم الغد بنسبة (،%2,5) ليها السبيل بنسبة( للرأي، ت%7,0) بنسبة

وفي الترتيب السابع  ( للسبيل،%0.5(، وبنسبة)%4,5ليها الغد بنسبة)( للرأي، ت5,9%المبادرة بنسبة)

(. وفي %0,7) ( للغد، ثم السبيل بنسبة%3,2) ( للرأي، وبنسبة%5,5) صقل المهارات بنسبة

بنسبة (، والسبيل %2,0)بنسبة ( للرأي تليها الغد %5,5)بنسبة الترتيب الثامن األمل والتفاؤل 
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(، %1,8)بنسبة ها الغد ( للرأي، تلي%2,0)بنسبة الترتيب التاسع المواطنة الصالحة  (. وفي0,9%)

بنسبة ( للرأي، تليها الغد %2,3)بنسبة الترتيب العاشر التسامح  (. وفي%0,7)بنسبة وتليها السبيل 

تليها  ، ( للرأي%2,0)بنسبة (. وفي الترتيب الحادي عشر التحفيز %0,7)بنسبة (، والسبيل 1,4%)

والثالث عشر  ،ر العمل بروح الفريق(. وفي الترتيب الثاني عش%0,7)بنسبة من الغد والسبيل  كل

النسب بشكل واضح في جميع الصحف،  تراجعتحيث  ،والتصميم، والرابع عشر االعتدال اإلرادة

وجود فروقات عدم نالحظ  ،إحصائيا دالةالغير و ( 0.0.من ) كبرألاومن خالل قيمة مستوى الدالة 

 بين الصحف عينة الدراسة.  الوسيلية في القيم

 (91-4الجدول)

 عينة الدراسةلصحف في ا لقيم الغائيةات التكرارية والنسب المئوية لتوزيعال

  القيم الغائية

 الصحيفة
Total 

 مستوى الداللة

P-Value 

 قيمة مربع كاي

Ch2 السبيل الغد الرأي 

 العيش الكريم
 18 4 4 10 ت

0.000* 17.99 

% 2.0% .8% .8% 3.6% 

 السالم العالمي
 58 6 17 35 ت

% 6.9% 3.4% 1.2% 11.5% 

 العدالة، المساواة وتكافؤ الفرص
 100 25 27 48 ت

% 9.5% 5.4% 5.0% 19.8% 

 األمن واالستقرار
 49 4 16 29 ت

% 5.8% 3.2% .8% 9.7% 

 صون الحريات
 78 34 15 29 ت

% 5.8% 3.0% 6.7% 15.5% 

 احترام الذات واآلخر
 27 6 9 12 ت

% 2.4% 1.8% 1.2% 5.4% 

 الحكمة
 6 4 0 2 ت

% .4% 0.0% .8% 1.2% 

 العمل الجاد
 40 1 15 24 ت

% 4.8% 3.0% .2% 7.9% 
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 التغيير واالصالح
 125 17 37 71 ت

% 14.1% 7.3% 3.4% 24.8% 

 بناء مستقبل الوطن
 89 14 34 41 ت

% 8.1% 6.7% 2.8% 17.7% 

 في سبيل الوطن التضحية
 19 3 7 9 ت

% 1.8% 1.4% .6% 3.8% 

 الهوية الوطنية
 14 3 6 5 ت

 

 

% 1.0% 1.2% .6% 2.8% 

 النزاهة والشفافية
 67 5 21 41 ت

% 8.1% 4.2% 1.0% 13.3% 

 االستقاللية
 5 0 2 3 ت

% .6% .4% 0.0% 1.0% 

 المسآلة والمحسوبية
 46 2 14 30 ت

% 6.0% 2.8% .4% 9.1% 

 أخرى
 7 0 4 3 ت

% .6% .8% 0.0% 1.4% 

 الكلي
 504 102 162 240 ت

% 47.6% 32.1% 20.2% 100.0%  

كما وقد جاَءت النتائج في ترتيبها الكلي للقيم الغائية على مستوى الصحف عينة الدراسة 

العدالة والمساواة وتكافؤ و ، (%24,8)بلغتو  على أعلى نسبة صالحإلالتغيير وا: حصلت قيمة يلي

، (%15,5بنسبة) صون الحرياتو ، (17,7%بنسبة) بناء مستقبل الوطنو ، (19,8%بنسبة) الفرص

 األمن واالستقرارو  (،%11,5بنسبة) السالم العالميو  ،(13,3%بنسبة) النزاهة والشفافيةو 

 احترام الذاتو  ،(%7,9سبة)بن العمل الجادو  (،%9,1والمسآلة والمحسوبية بنسبة) (،9,7%بنسبة)

 (،%3,6(، والعيش الكريم بنسبة)%3,8بنسبة) التضحية في سبيل الوطنو  (،%5,4واآلخر بنسبة)

وكان التكرار  (.1,0%(، واالستقاللية بنسبة)%1,2والحكمة بنسبة) ،(%2,8بنسبة) الهوية الوطنيةو 
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بينت النتائج على و . (0.0.)ومن خالل قيمة مستوى الدالة األقل من  األكثر في جريدة الرأي.

مستوى الصحافة األردنية عينة الدراسة ذاتها، أن قيمة التغير واالصالح جاَءت في الترتيب األول 

(. وفي الترتيب % 3,4)بنسبةالسبيل (، وثم % 7,3)بنسبة ( للرأي، تليها الغد 14,0%تكراًرا بنسبة)

(، وبنسبة %5,4)بنسبة الغد  ليهاللرأي ت( %9,5)بنسبة الثاني العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص 

بنسبة ( للرأي، وللغد %8,1)بنسبة ( للسبيل. وفي الترتيب الثالث بناء مستقبل الوطن 5,0%)

ليها ( للرأي، ت%5,8)بنسبة ( للسبيل. وفي الترتيب الرابع صون الحريات %2,8)وبنسبة (، 6,7%)

بنسبة الترتيب الخامس النزاهة والشفافية (. وفي %3,0)بنسبة (، والغد %6,7)بنسبة السبيل 

(. وفي الترتيب السادس السالم %1,0)بنسبة (، والسبيل %4,2)بنسبة ليها الغد ( للرأي، ت8,1%)

( للسبيل. وفي الترتيب %1,2)(، وبنسبة %3,4)بنسبة ليها الغد ( للرأي، ت%6,9)بنسبة العالمي 

بنسبة ثم السبيل (، %0,8)بنسبة ليها الغد ت ( للرأي،%5,8)بنسبة السابع األمن واالستقرار 

(، %2,8)بنسبة ليها الغد (، ت%6,0)بنسبة (. وفي الترتيب الثامن المسآلة والمحسوبية 0,8%)

بنسبة ليها الغد ( للرأي، ت%4,8)بنسبة (السبيل. وفي الترتيب التاسع العمل الجاد %0,4)وبنسبة 

  ،للرأي (%2,4)بنسبة ب العاشر احترام الذات واآلخر ( السبيل. وفي الترتي%0,2)(، وبنسبة 3,0%)

في  األخرى كالتضحيةما فيما يتعلق بالقيم أ( السبيل. %1,2)ونسبة (، %1,8)بنسبة ليها الغد ت

سبيل الوطن، والهوية الوطنية، والحكمة واالستقاللية فقد تدنت نسبة تكرارها في جميع الصحف 

بين الغائية ا نالحظ وجود فروقات في القيم إحصائيً  لةالداوى عينة الدراسة. ومن خالل قيمة المست

 الصحف عينة الدراسة لصالح جريدة الرأي. 
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  الصحفية: اشكال التغطية-رابًعا

ما أشكال التغطية الصحفية التي استخدمتها الصحافة لإلجابة على سؤال الدراسة الرابع "

( تعزى α=0.0.لة إحصائية عند مستوى )في معالجتها لمحور الشباب؟ وهل توجد فروق ذات دال

في كل صحيفة  التغطية ألشكالالتكرارات والنسب المئوية تم استخراج فقد "، الصحيفة؟إلى هوية 

 :   يبين ذلكاآلتي هناك فروق بينها، والجدول  تفيما إذا كان فقدمن صحف عينة الدراسة ومن ثم 

 (92-4الجدول)

 محور الشبابشكال التغطية الصحفية المستخدمة في معالجة ألوية ات التكرارية والنسب المئتوزيعال

  شكل التغطية

 الصحيفة

Total 

مستوى 
 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 

 السبيل الغد الرأي

 الخبر الصحفي
 180 39 75 66 ت

0.000* 42.205 

% 13.2% 15.0% 7.8% 36.1% 

 العمود الصحفي
 35 4 6 25 ت

% 5.0% 1.2% .8% 7.0% 

 التقرير الصحفي
 192 39 63 90 ت

% 18.0% 12.6% 7.8% 38.5% 

 التحقيق الصحفي
 23 2 8 13 ت

% 2.6% 1.6% .4% 4.6% 

 المقال االفتتاحي
 9 0 1 8 ت

% 1.6% .2% 0.0% 1.8% 

 المقال الصحفي
 32 9 10 13 ت

% 2.6% 2.0% 1.8% 6.4% 

 الصحفيالحديث 
 11 6 2 3 ت

% .6% .4% 1.2% 2.2% 
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 التحليل الصحفي
 15 3 1 11 ت

% 2.2% .2% .6% 3.0% 

 فنون أخرى
 2 0 0 2 ت

% .4% 0.0% 0.0% .4% 

 المجموع
 499 102 166 231 ت

 
 

% 46.3% 33.3% 20.4% 100.0% 
 

 

ا للصحيفة واضيع المتعلقة بالشباب تبعً ( توزيع أشكال التغطية الصحفية للم11-4يبين الجدول )

مستوى المجموع الكلي لألشكال على  اً عينة الدراسة، حيث نالحظ أن أكثر أشكال التغطية تكرار 

(، ثم الخبر الصحفي بنسبة %8300بنسبة ) وجاء هو التقرير الصحفيالصحفية المستخدمة 

(، ثم التحقيق %204بنسبة )(، ثم المقال الصحفي %4(، ثم العمود الصحفي بنسبة )8201%)

(، ثم الحديث الصحفي بنسبة %.80(، ثم التحليل الصحفي بنسبة )%402الصحفي بنسبة )

وعلى مستوى الصحف األردنية عينة الدراسة  (.%103ا المقال االفتتاحي بنسبة )(، وأخيرً %.0.)

ول في صحيفة الرأي حصل على الترتيب األ إلى أنه قدذاتها، أشارت النتائج المتعلقة بالتقرير 

وفي الترتيب الثاني  لصحيفة السبيل (%7,8)وبنسبة (، 12,6%(، تليها الغد بنسبة)%18,0)بنسبة 

السبيل. وفي  لصحيفة (%7,8)وبنسبة ( للرأي، %13,2)وبنسبة ( للغد، %15,0)بنسبة الخبر 

بنسبة و ( للغد، %1,2)وبنسبة ( للرأي، %5,0)بنسبة الترتيب الثالث العمود الصحفي 

بنسبة ( للرأي، تليها الغد %2,6)بنسبة (السبيل. وفي الترتيب الرابع المقال الصحفي 0,8%)

( للرأي، %2,6)بنسبة ( السبيل. وفي الترتيب الخامس التحقيق الصحفي %1,8)ونسبة (، 2,0%)

سبة بن(. وفي الترتيب السادس التحليل الصحفي %0,4)بنسبة (، والسبيل %1.6)بنسبة تليها الغد 

(. وفي الترتيب السابع الحديث %0,2)بنسبة (، ثم الغد %0,6)بنسبة ( للرأي، تليها السبيل 2,2%)

(، تليها الغد %0,6)بنسبة الصحفي جاء بنسب متدنية في جميع الصحف عينة الدراسة، الرأي 
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للراي، ( %1,6)بنسبة جاء  الذي (. وكذلك المقال االفتتاحي%1,2)بنسبة والسبيل  (،%0,4)بنسبة 

ومن خالل قيمة مربع كاي ومستوى الداللة ( للسبيل. %0,0)وبنسبة (، %0,2)بنسبة وتليها الغد 

كثر ألبين أشكال التغطية الصحفية اا حصائيً إتبين وجود فروقات دالة  ،(0.0.الذي يقل عن )

 ا في جريدة الرأي.وكانت األكثر طرحً  ،ا بالموضوعات المتعلقة بالشباباهتمامً 

ما هوية المصادر الصحفية " الخامسلإلجابة عن سؤال الدراسة  الصحفية:المادة  مصدر-خامًسا

ا في معالجة محور الشباب في الخطاب السياسي؟ وهل توجد فروق ذات داللة األكثر اهتمامً 

التكرارات والنسب المئوية  استخراج تم" الصحيفة؟( تعزى إلى هوية α=0.0.إحصائية عند مستوى )

هناك  تيجاد فيما إذا كانإومن ثم  ،في كل صحيفة من صحف عينة الدراسة حفيللمصدر الص

    يبين ذلك: اآلتيفروق بينها، والجدول 
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    (93-4الجدول)

 في معالجة محور الشباب ية التي تعتمد عليها صحف الدراسةالصحف لمصدر المادةات التكرارية والنسب المئوية توزيعال

  المصدر الصحفي
 الجريدة

Total 
مستوى 
 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 السبيل الغد الرأي 

 المحرر الصحفي
 9 1 2 6 ت

0.000* 73.195 

% 1.2% .4% .2% 1.8% 

 المندوب الصحفي
 84 22 29 33 ت
% 6.5% 5.7% 4.3% 16.5% 

 مراسل صحفي
 45 8 21 16 ت
% 3.1% 4.1% 1.6% 8.9% 

 كاتب صحفي
 66 15 15 36 ت
% 7.1% 3.0% 3.0% 13.0% 

 وكالة األنباء األردنية )بترا(
 98 20 37 41 ت
% 8.1% 7.3% 3.9% 19.3% 

 وكاالت األنباء العربية
 4 3 1 0 ت
% 0.0% .2% .6% .8% 

 وكاالت األنباء العالمية
 3 0 3 0 ت
% 0.0% .6% 0.0% .6% 

 خرىمراسل وكالة صحيفة أ
 1 0 0 1 ت
% .2% 0.0% 0.0% .2% 

 الصحيفة بدون مراسل
 93 21 33 39 ت

  
% 7.7% 6.5% 4.1% 18.3% 

 دون تحديد مصدر
 50 11 21 18 ت

  

% 3.5% 4.1% 2.2% 9.8% 

 
     

     

 مصادر أخرى
 10 0 3 7 ت

% 1.4% .6% 0.0% 2.0% 

 الكلي
 508 102 167 239 ت

% 47.0% 32.9% 20.1% 100.0% 
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براز إأن أكثر المصادر الصحفية في الصحف عينة الدراسة اهتماما ب إلى  أشارت النتائج 

ليها تثم  ،(%1308بنسبة ) وكالة األنباء األردنية "بترا"  تالموضوعات المتعلقة بالشباب كان

والكاتب  ،(%16.5نسبة )بيليها المندوب الصحفي  (،%1308) بنسبة الصحيفة بدون مراسل

 الصحفيوالمراسل  يليهما الشباب(، %303بنسبة ) (،ودون تحديد مصدر%.180) الصحفي بنسبة

بشكل  األخرىلكل منهما، بينما تدنت نسبة المصادر الصحفية نفسها ( النسبة %303) بنسبة

 (،%03.)(، ووكاالت األنباء العربية بنسبة%103) بنسبة الذي جاء واضح كالمحرر الصحفي

وبينت النتائج  (.%0,2) (، ومراسل صحيفة أخرى بنسبة%02.) ووكاالت األنباء العالمية بنسبة

على مستوى الصحف األردنية اليومية عينة الدراسة ذاتها، فقد جاءت النتائج أعلى للشباب 

 (.%.0.)بنسبة (، والسبيل %04.)بنسبة الرأي، تليها الغد  صحيفة( في %308) كمصدر بنسبة

(، %408)بنسبة ( للرأي، وفي الغد %301)بنسبة وفي الترتيب الثاني وكالة األنباء األردنية "بترا" 

( للرأي، %404)بنسبة (. وفي الترتيب الثالث الصحيفة بدون مراسل %803)بنسبة تليها السبيل 

( %401)بنسبة ( السبيل. وفي الترتيب الرابع كاتب صحفي %401)وبنسبة (، %200)بنسبة والغد 

من صحيفتي الغد والسبيل. وفي الترتيب الخامس المندوب  ( لكل%.80)بنسبة للرأي، ويليها 

الترتيب  (. وفي%408)بنسبة (، والسبيل %004)بنسبة ( للرأي، يليها الغد %200)بنسبة الصحفي 

( %.0.)وبنسبة (، %800)بنسبة ( صحيفة الغد، والرأي 401السادس دون تحديد مصدر بنسبة)

الغد، وفي الرأي  ة( في صحيف%401سبيل. بينما جاء المراسل الصحفي بالترتيب السابع بنسبة )ال

(. بينما تدنت تكرارات المصادر الصحفية األخرى، في %102)بنسبة (، وفي السبيل %801)بنسبة 

بنسبة (، والسبيل %04.)بنسبة ( للرأي، والغد %.10)بنسبة الترتيب الثامن المحرر الصحفي 

( للرأي، ولم تسجل أي تكرارات %.0.)بنسبة (. وفي الترتيب التاسع مراسل صحيفة أخرى %...)
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( الغد، %.0.)بنسبة وكالة األنباء العربية ففي صحيفتي الغد والسبيل. أما في الترتيب العاشر 

الترتيب الحادي عشر وكاالت األنباء  تكرارات. وفيي أي (، ولم تسجل الرأ%02.)بنسبة والسبيل 

 ي والسبيل.  تكرارات في صحيفتي الرأ( في الغد، ولم تسجل أي %02.)بنسبة العالمية 

( تبين وجود فروقات دالة 0.0.ومن خالل قيمة مربع كاي ومستوى الداللة الذي يقل عن )

صحيفة  لصالحا بالموضوعات المتعلقة بالشباب كثر اهتمامً ألبين المصادر الصحفية اا احصائيً 

  الرأي.

 :اإلقناعية _ االستماالت سادًسا

ما نسبة االستماالت العقالنية والعاطفية التي " سؤال الدراسة السادسلإلجابة عن 

وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  "استخدمتها الصحافة في معالجتها لمحور الشباب؟

 لالستماالت المئوية التكرارات والنسب ستخراجتم ا الصحيفة؟( تعزى إلى هوية α=0.0.مستوى )

هناك فروق بينها، والجدول  تيجاد فيما إذا كانإومن ثم  ،في كل صحيفة من صحف عينة الدراسة

     يبين ذلك: اآلتي
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 (94-4الجدول)

التي تناولتها الصحف األردنية في معالجة  لفئة االستماالت ات التكرارية والنسب المئويةتوزيعال

 محور الشباب

  

 الجريدة

Total 

مستوى 
 داللةال

P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 

 السبيل الغد الرأي

 االستماالت العقالنية
 139 34 52 53 ت

0.07 5.312 

% 15.3% 15.0% 9.8% 40.1% 

 االستماالت العاطفية
 269 76 74 119 ت

% 34.3% 21.3% 21.9% 77.5% 

 المجموع
 347 97 101 149 ت

% 42.9% 29.1% 28.0% 100.0% 

 

كانت النتائج إلى أن أعلى نسبة تكرارات لمستوى المجموع الكلي للتحليل  أشارت

. وبينت النتائج على (%4.01نسبة االستماالت العقالنية )ليها ت(، و %4400الستماالت العاطفية )ل

بنسبة مستوى الصحف عينة الدراسة ذاتها، فقد جاءت أعلى التكرارات العاطفية في صحيفة الرأي 

، أما (%103.وصحيفة السبيل بنسبة ) ،(%108.ثم تلتها صحيفة الغد بنسبة )(، 8408%)

(، وفي %.100)بنسبة ( في الرأي، وفي الغد %1008)بنسبة جاءت  فقد االستماالت العقالنية

 (.%4400جمالي كان تكرار االستماالت العاطفية أكبر بنسبة )إلومن ا (.%303)بنسبة السبيل 

وجود فروقات دالة عدم ( تبين 0.0.يقل عن )ال مربع كاي ومستوى الداللة الذي ومن خالل قيمة 

وكانت ظاهريا األكثر تكرارًا في  ،بين نوع االستماالت وتكرارها في الصحف عينة الدراسةحصائيا إ

 .صحيفة الرأي
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 _ األهداف التي تسعى الصحف إلى تحقيقها من خالل معالجة محور الشباب: سابًعا

ما هدف المضمون في الصحافة في معالجتها لمحور الشباب؟ السابع " عن السؤال لإلجابة

تم "، ( تعزى إلى هوية الصحيفة ؟0.0.وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ،في كل صحيفة من صحف عينة الدراسة لهدف المضمونالتكرارات والنسب المئوية  ستخراجا

 يبين ذلك: اآلتيناك فروق بينها، والجدول ه تيجاد فيما إذا كانإومن ثم 

 (95-4الجدول)

 عينة الدراسةالصحف في  ف المضموناهدأ ات التكرارية والنسب المئوية التي تبينتوزيعال

هدف 

 المضمون
 

 الصحيفة

Total 

مستوى 
 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 

 السبيل الغد الرأي

اإلعالم 

 واألخبار

 113 19 53 41 ت

0.02* 34.17 

% 8.3% 10.7% 3.8% 22.8% 

 التوعية
 29 8 9 12 ت

% 2.4% 1.8% 1.6% 5.8% 

 التثقيف
 14 2 3 9 ت

% 1.8% .6% .4% 2.8% 

 التحفيز
 11 3 4 4 ت

% .8% .8% .6% 2.2% 

التأثير في 

 الراي العام

 65 24 20 21 ت

% 4.2% 4.0% 4.8% 13.1% 

 الرأيإبداء 
 110 15 30 65 ت

% 13.1% 6.0% 3.0% 22.2% 

حل 

 مشكالت

 9 3 1 5 ت

% 1.0% .2% .6% 1.8% 

أكثر من 

 هدف

 145 28 47 70 ت

% 14.1% 9.5% 5.6% 29.2% 

 المجموع
 496 102 167 227 ت

% 45.8% 33.7% 20.6% 100.0% 
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ف عينة اب تبعا للصحمون للمواضيع المتعلقة بالشبف المضاهدأتوزيع أن  النتائج بينوت     

(، %.30.: أكثر من هدف بنسبة )كما يليالكلي للتحليل  مستوى المجموععلى الدراسة، كانت 

في الرأي العام بنسبة  التأثير(، %.0..(، إبداء الرأي بنسبة )%03..اإلعالم واألخبار بنسبة )

( حل %.0.)(، التحفيز بنسبة %03.نسبة )(، التثقيف ب%003(، التوعية بنسبة )1801%)

قد فأما نتائج التكرارات لهدف المضمون على مستوى الصحف ذاتها،  .(%103المشكالت بنسبة )

وبنسبة ( للرأي، %1401)بنسبة بينت النتائج أن "أكثر من هدف" قد حصلت على أعلى التكرارات 

بنسبة لثاني بهدف إبداء الرأي (. وفي الترتيب ا%002)بنسبة ( للغد، وفي السبيل 300%)

(، أما في الترتيب الثالث %.80)بنسبة (، والسبيل %.20)بنسبة ( للراي، وتليها الغد 1801%)

بنسبة (، والسبيل %308)بنسبة  ( للغد، تليها الرأي%1.04)بنسبة بهدف اإلعالم واألخبار 

( %.40)وبنسبة ( للسبيل، %403)بنسبة (. والترتيب الرابع بهدف التأثير في الرأي العام 803%)

( للراي، والغد %04.)التوعية بنسبة في الترتيب الخامس بهدف  (. أما%.40)بنسبة للرأي، والغد 

 (%103)بنسبة (. وفي الترتيب السادس بهدف التثقيف %102)بنسبة (، والسبيل %103)بنسبة 

السابع بهدف حل المشكالت  الترتيب (. وفي%04.)بنسبة (، والسبيل %02.)بنسبة الغد و  ،للرأي

بنسبة (. وأخيًرا التحفيز %.0.)بنسبة والغد  (،%02.)بنسبة ( للرأي، وتليها السبيل %.10)بنسبة 

 (. %02. بنسبة والسبيللكل  من صحيفتي الراي والغد،  هانفسبالتكرارات ( 03%.)

فروقات دالة ( تبين وجود 0.0.ومن خالل قيمة مربع كاي ومستوى الداللة الذي يقل عن )

ا وكانت األكثر طرحً  ،في الصحف عينة الدراسة ةف المضمون المطروحاهدأبين ا حصائيً إ

  صحيفة الرأي.
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 الشخصية الفاعلة في معالجة  الصحافة األردنية لمحور الشباب : -ثامًنا

ما الشخصية الفاعلة التي استخدمتها الصحافة في معالجتها " الثامنالسؤال  عنلإلجابة 

( تعزى إلى هوية 0.0.وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) "،الشباب؟ لمحور

في كل صحيفة من صحف  للشخصية الفاعلةالتكرارات والنسب المئوية  ستخراجاتم  الصحيفة؟

 يبين ذلك: آلتيهناك فروق بينها، والجدول ا تيجاد فيما إذا كانإومن ثم  ،عينة الدراسة

 (96-4الجدول)

 عينة الدراسةالصحف في  للشخصية الفاعلة ات التكرارية والنسب المئويةتوزيعال

  الشخصية الفاعلة
 ةالصحفي

Total 
مستوى 
 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 الغد السبيل الرأي 

 شخصيات رسمية
 178 28 70 80 ت

0.001* 29.296 

% 16.2% 14.1% 5.7% 36.0% 
هيئات ومؤسسات 

 محلية
 103 32 35 36 ت
% 7.3% 7.1% 6.5% 20.8% 

هيئات وشخصيات 
 دولية

 30 3 14 13 ت
% 2.6% 2.8% .6% 6.1% 

 شخصية صحفية
 101 16 26 59 ت
% 11.9% 5.3% 3.2% 20.4% 

 شباب
 119 26 36 57 ت
% 11.5% 7.3% 5.3% 24.0% 

 شخصيات أخرى
 7 0 2 5 ت
% 1.0% .4% 0.0% 1.4% 

 المجموع
 495 102 166 227 ت
% 45.9% 33.5% 20.6% 100.0% 

 الشخصية الفاعلة لتكراراتالكلي بينت النتائج التحليلية لعينة الدراسة مستوى المجموع     

(، الشباب بنسبة %82الرسمية بنسبة )شخصيات ال: وكانت كاآلتي، للمواضيع المتعلقة بالشباب
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(، هيئات %4...(، شخصية صحفية بنسبة )%3...بنسبة ) محلية ت(، هيئات ومؤسسا4%.)

بالشخصية  وعلى مستوى الصحف ذاتها أشارت النتائج المتعلقة (.%2.1وشخصيات دولية بنسبة )

بنسبة ( للرأي، والغد %.120)بنسبة أن الشخصيات الرسمية حصلت على أعلى تكرارات  الفاعلة

(، %1103)بنسبة الترتيب الثاني الشخصية الصحفية  (. وفي%004)بنسبة (، والسبيل 1401%)

( %1100)بنسبة (. وفي الترتيب الرابع الشباب %.80)بنسبة (، والسبيل %008)بنسبة والغد 

(. وفي الترتيب الخامس الهيئات والمؤسسات %008)بنسبة (، والسبيل %408)بنسبة للرأي، والغد 

ومن خالل قيمة (. %200)بنسبة (، والسبيل %401)بنسبة ي، والغد ( للرأ%408)بنسبة المحلية 

ا طرح تبعً ا ( تبين وجود فروقات دالة احصائيً 0.0.مربع كاي مستوى الداللة الذي يقل عن )

  في صحيفة الرأي. تكراًرا وكانت األكثر ،الشخصيات الفاعلة

 المساحات والمواقع : -تاسًعا

ع المخصصة في الصحافة لعرض ما السؤال التاسع: "ما المساحات والمواق عنلإلجابة 

يتعلق بمحور الشباب في الخطاب السياسي؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(.0.0=α تعزى إلى هوية )لفئة المساحات  المئوية التكرارات والنسب استخراجم . ت"الصحيفة؟

موضوعات المتعلقة ال برازإل ،كل صحيفة من صحف عينة الدراسة التي استخدمتهاوالمواقع 

يبين  اآلتي، والجدول مربع كاي باستخدام هناك فروق بينها تيجاد فيما إذا كانإومن ثم  ،بالشباب

 ذلك:
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 (97-4الجدول)

في الصحف التي استخدمتها ا لفئة المساحات والمواقع ات التكرارية والنسب المئويةتوزيعال

 معالجة محور الشباب

 الفئات

 الفرعية
 ةلفئات الثانوي

رمز 

التكرار  

 والنسبة

 Total الصحيفة

 والنسبة

مستوى 

 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 

 كاي

Ch2 

  السبيل الغد الرأي

 الموقع

 الصفحة األولى
 59 8 15 36 ت

0.000* 

 

% 7.2% 3.0% 1.6% 11.8% 

32.74 
 صفحة داخلية

 368 90 132 146 ت

% 29.3% 26.5% 18.0% 73.7% 

 أخيرة صفحة
 18 4 4 10 ت

% 2.0% .8% .8% 3.6% 

 
 مالحق

 54 0 15 39 ت

  
% 7.8% 3.0% 0.0% 10.8% 

 المجموع
 499 102 166 231 ت

% 46.3% 33.3% 20.4% 100.0% 

 المساحة

 سم 51أقل من 
 144 27 52 65 ت

0.003* 

 

% 13.2% 10.5% 5.5% 29.1%  

 عمود
  86 19 13 54 ت

% 10.9% 2.6% 3.8% 17.4%  

 ربع صفحة
 126 33 51 42 ت

29.517 

% 8.5% 10.3% 6.7% 25.5% 

 نصف صفحة فأكثر
 84 14 28 42 ت

% 8.5% 5.7% 2.8% 17.0% 

 صفحة
 44 8 16 20 ت

% 4.0% 3.2% 1.6% 8.9% 

 صفحتان
  6 0 1 5 ت

% 1.0% .2% 0.0% 1.2%  

 جاوز صفحتانما ت
  4 1 0 3 ت

% .6% 0.0% .2% .8%  

 المجموع
  494 102 161 231 ت

% 46.8% 32.6% 20.6% 100.0%  
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أن التوزيع بالنسبة لفئة الموقع والمساحة المخصصة لعرض المواضيع المتعلقة  تبين

 بالشباب تبعا للصحيفة كان كاآلتي:

حصلت على أعلى التكرارات على  لصفحات الداخليةا أشارت النتائج إلى أن فئة الموقع: -

(، %1103)بنسبة  (، تليها الصفحة األولى%4804) بنسبة مستوى المجموع الكلي لفئة الموقع

(. وعلى مستوى الصحف %802)بنسبة  األخيرةالصفحة  (، وتليها%1.03)بنسبة وتليها المالحق 

نسبة وعلى  ،( في جريدة الرأي%308.)سبة ن علىالصفحات الداخلية  حصلتعينة الدراسة ذاتها، 

 في الترتيب الثاني تلتهاو  .( في جريدة السبيل%.130نسبة )على و  ،( في جريدة الغد200%.)

( للغد، بينما لم تعط النتائج أي تكرار لصحيفة %.80)وبنسبة ( للرأي، %403)بنسبة  المالحق

( للرأي، وتليها الغد %.40)نسبته كرار الترتيب الثالث جاَءت الصفحات األولى بت وفي .السبيل

 (%.0.)بنسبة (. والترتيب األخير للصفحة األخيرة %102)بنسبة (، والسبيل %.80)بنسبة 

ومن خالل قيمة مربع كاي  (.%03.)بنسبة (، والسبيل %03.)بنسبة تليها الغد  ،لصحيفة الرأي

كثر ألا الصفحاتا بين حصائيً إة تبين وجود فروقات دال ،(0.0.ومستوى الداللة الذي يقل عن )

وفي جريدة في الصفحات الداخلية ا وكانت األكثر طرحً  ،ا بالموضوعات المتعلقة بالشباباهتمامً 

 الرأي.

 أعلى، حصلت على سم .0التي تقل عن  المساحاتأن أشارت النتائج إلى  فئة المساحة: -

ي لفئة المساحة، وفي الترتيب الثاني ( على المستوى المجموع الكل%301.)وبلغتوالنسب  التكرارات

(، وفي الترتيب %1404)بنسبة (، وفي الترتيب الثالث العمود %000.)بنسبة مساحة ربع الصفحة 

بنسبة (، وفي الترتيب الخامس الصفحة %.140)بنسبة الرابع مساحة نصف صفحة فأكثر 
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السابع واألخير ما تجاوز  (، والترتيب%.10)بنسبة  ، والترتيب السادس مساحة الصفحتين(303%)

بفئة  النتائج المتعلقة ت(. وعلى مستوى الصحف عينة الدراسة ذاتها، أشار %03.)بنسبة  الصفحتين

 للرأي، (%.180) قد حصلت على نسبةسم  .0األول للمساحة أقل من رتيبتالأن إلى المساحة 

بنسبة ثاني مساحة العمود (. وفي الترتيب ال%000)بنسبة (، والسبيل %1.00) بنسبةالغد  تليها

(. وجاَء في الترتيب الثالث %02.)بنسبة (، والغد %803)بنسبة ( للرأي، تليها السبيل 1.03%)

(. %204)بنسبة ( للرأي، تليها السبيل %300)وبنسبة ( للغد، %1.08)بنسبة مساحة ربع الصفحة 

( للغد، %004)بنسبة و ( للرأي، %300وفي الترتيب الرابع مساحة نصف صفحة فأكثر بنسبة )

وبنسبة ( للرأي، %.40)بنسبة الترتيب الخامس مساحة الصفحة  (. وفي%03.)بنسبة والسبيل 

بنسبة  ين(. يليها في الترتيب السادس مساحة الصفحت%102)بنسبة ( للغد، والسبيل %.80)

تيب التر (، ولم يسجل أي تكرار لصحيفة السبيل. وجاَء في %.0.)بنسبة ( للرأي، والغد %.10)

(، بينما لم %.0.)بنسبة ( للرأي، تليها السبيل %02.)بنسبة  األخير مساحة ما تجاوز صفحتين

ومن خالل قيمة مربع كاي ومستوى الداللة الذي يقل عن  تسجل النتائج أي تكرارات لصحيفة الغد.

المتعلقة  الموضوعات المستخدمة إلبرازالمساحات حصائيا بين إ( تبين وجود فروقات دالة 0.0.)

 في جريدة الرأي.سم .0في المساحة التي تقل عن وكانت األكثر  ،بالشباب

 العناصر التيبوغرافية : – عاشرًا

الصور، و الرسومات، و بوغرافية )األلوان، السؤال العاشر "ما العناصر التي عنلإلجابة 

لسياسي؟ وهل توجد العناوين( التي استخدمتها الصحافة في إبرازها لمحور الشباب في الخطاب او 

التكرارات  ستخراجم ا". ت( تعزى إلى هوية الصحيفة؟0.0.فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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يجاد فيما إومن ثم  ،في كل صحيفة من صحف عينة الدراسة بوغرافيةالمئوية للعناصر التيوالنسب 

اآلتي  ، والجدول(Chi-Squareمربع كاي) باستخدام بينها ذات داللة إحصائية هناك فروق تإذا كان

 يبين ذلك:

 (99-4الجدول)

في معالجة الصحف  الصور والرسوم التي استخدمتهالفئة  ات التكرارية والنسب المئويةتوزيعال

 محور الشباب

الفئة 
 الفرعية

الفئة 
 الثانوية

رمز 
النسب 
 والتكرار

  الصحيفة
Total 

 المجموع

مستوى 
 الداللة

P-Value 

قيمة 
 مربع كاي

Ch2 
 السبيل الغد الرأي

 الصور

 إخبارية
 142 30 49 63 ت

0.008* 7.26 

% 23.5% 18.3% 11.2% 53.0% 

 شخصية
 18 9 1 8 ت

% 3.0% .4% 3.4% 6.7% 

 موضوعية
 104 14 32 58 ت

% 21.6% 11.9% 5.2% 38.8% 

 أخرى
 4 1 2 1 ت

% .4% .7% .4% 1.5% 

 260 54 84 130 ت المجموع

% 48.5% 31.3% 20.1% 100.0% 

 الرسوم

رسوم 
 تعبيرية

 6 2 2 2 ت

0.107 7.619 

% 13.3% 13.3% 13.3% 40.0% 

رسوم 
 توضيحية

 3 0 3 0 ت

% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 

رسوم 
 شخصية

 6 4 2 0 ت

% 0.0% 13.3% 26.7% 40.0% 

 المجموع
 15 6 7 2 ت

% 13.3% 46.7% 40.0% 100.0% 
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الغد، و ( التكرارات والنسب المئوية في صحف الدراسة الثالث )الرأي، 10-4يبين الجدول)

الرسومات( التي استخدمتها الصحافة في إبرازها و بوغرافية )الصور، لتوزيع العناصر التي السبيل(و 

الصور  فئةنت النتائج أن بي: الصور -: اآلتي تبينلمحور الشباب في الخطاب السياسي، حيث 

حصلت على أعلى التكرارات على مستوى المجموع الكلي للعناصر التيبوغرافية  قد اإلخبارية

(، تليها الصور %8303(، تليها الصور الموضوعية بنسبة)%.080بنسبة)و المتعلقة بالصور 

أن إلى ئج (.   وعلى مستوى الصحف عينة الدراسة ذاتها، أشارت النتا%204الشخصية بنسبة)

ثم تلتها جريدة الغد بنسبة  ،(%800.في جريدة الرأي بنسبة )أعلى كان تكرارها  الصور اإلخبارية

نسبة بالموضوعية  وكان الترتيب بالنسبة للصور. (%.110ا السبيل بنسبة )(، وأخيرً 1308%)

 ةبنسب (، وفي جريدة السبيل%1103) بنسبةفي جريدة الرأي، وفي جريدة الغد  (102%.)

 تليها (،%804في جريدة السبيل بنسبة ) كانت األعلىفالصور الشخصية فئة أما تكرار  .(%.00)

   (. %04.)بنسبة(، وفي الغد %.80الرأي بنسبة )

( تبين 0.0.الذي يقل عن ) ومستوى الداللة (Chi-Square)خالل قيمة مربع كاي  ومن          

الغد، و غرافي للصور بين الصحف عينة الدراسة )الرأي، و تيبا للتوزيع الحصائيً إوجود فروقات دالة 

 خبارية والموضوعية.إلفي صحيفة الرأي في الفئات ا والنسبة األعلىالسبيل( حيث كان التكرار و 

فئة الرسوم التعبيرية والشخصية حصلت على أعلى التكرارات  أنأشارت النتائج إلى  الرسوم: -

(، وتليهما فئة الرسوم التوضيحية %.4.0)بنسبة ئة الرسوم والنسب على مستوى المجموع الكلي لف

الرسوم التعبيرية  راسة ذاتها، أشارت النتائج أند(.  وعلى مستوى الصحف عينة ال%.0..)بنسبة 

( لكل صحيفة، وأما بالنسبة %1808في جميع الصحف عينة الدراسة بنسبة ) و  متساكان تكرارها 
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بينما لم يكن لها أي تكرارات  (،%..ي جريدة الغد بنسبة )للرسوم التوضيحية فكان تكرارها ف

في  (%204.) النسبة األعلى لرسوم الشخصية فقد كانتا ونسب في صحيفتي الرأي والسبيل. وأما

 ( في الغد، ولم تسجل النتائج أي تكرار في صحيفة الرأي.%1808)وبنسبة ، السبيل

عدم ( تبين 0.0.عن ) يزيدوى الداللة الذي ومست (Chi-Square)ومن خالل قيمة مربع كاي     

 الرسوم بين الصحف عينة الدراسة. ا لتوزيع فئاتحصائيً إوجود فروقات دالة 

 (91-4لجدول)ا

التي استخدمتها الصحف في معالجة  ناويالعنو لفئة األلوان  ات التكرارية والنسب المئويةتوزيعال
 محور الشباب

 الفئة
 الفرعية

 الفئة
 الثانوية

 رمز 
 التكرار
 والنسب

  الصحيفة

 

 المجموع
Total 

 

 

مستوى 
 الداللة

P-Value 

قيمة مربع 
 كاي

Ch2 

 

 السبيل الغد الرأي

 األلوان
 ألوان

 197 51 59 87 ت

0.051 5.945 

% 17.5% 11.9% 10.3% 39.7% 

 بال ألوان
 299 51 107 141 ت

% 28.4% 21.6% 10.3% 60.3% 

 496 102 166 228 ت يالمجموع الكل

% 46.0% 33.5% 20.6% 100.0% 

 العنوان

 صفحة أولى
 13 8 1 4 ت

0.009* 27.189 

% .8% .2% 1.6% 2.6% 

 رئيس
 189 40 57 92 ت

% 18.7% 11.6% 8.1% 38.4% 

 تمهيدي
 145 34 44 67 ت

% 13.6% 8.9% 6.9% 29.5% 

 فرعي
 78 15 37 26 ت

% 5.3% 7.5% 3.0% 15.9% 

 جانبي
 118 16 41 61 ت

% 12.4% 8.3% 3.3% 24.0% 

 أخرى
 1 0 1 0 ت

% 0.0% .2% 0.0% .2% 

 492 102 163 227 ت المجموع الكلي 

% 46.1% 33.1% 20.7% 100.0% 



157 

 

الغد، و )الرأي،  ( التكرارات والنسب المئوية في صحف الدراسة الثالث12-4يبين الجدول)

العناوين( التي استخدمتها الصحافة في إبرازها و بوغرافية )األلوان، لتوزيع العناصر التي السبيل(و 

 اآلتي: تبين لمحور الشباب في الخطاب السياسي، حيث

حصلت على أعلى التكرارات على مستوى المجموع أللوان ا أشارت النتائج إلى أن فئة األلوان: -

(. وعلى مستوى الصحف عينة %2.08(، وتلتها فئة بال لون بنسبة)%8304)بنسبةئة الكلي لهذه الف

تلتها الغد و  ، (%1400)أن نسبة اللون على صفحات الرأي كانت إلى الدراسة ذاتها، أشارت النتائج

( للرأي، %304.(. ونسبة الصفحات بال لون كانت )%1.08والسبيل بنسبة)(، %1103بنسبة )

 (. %1.08(، وفي السبيل بنسبة)%102.وفي الغد بنسبة)

عدم  ( تبين0.0.عن ) يزيدومستوى الداللة الذي  (Chi-Square)ومن خالل قيمة مربع كاي     

 السبيل(. و الغد، و ة الدراسة )الرأي، ا لأللوان بين الصحف عينحصائيً إوجود فروقات دالة 

أعلى التكرارات على مستوى حصل على العنوان الرئيس النتائج إلى أن  أشارت العناوين: -

بنسبة (، ويليه في الترتيب الثاني العنوان التمهيدي %8304)بنسبة الكلي للعناوين  المجموع

بنسبة وتاله العنوان الفرعي ، (%.40.)بنسبة (، وفي الترتيب الثالث العنوان الجانبي 300%.)

أما النتائج على مستوى  .(%02.)بنسبة وفي الترتيب األخير عنوان الصفحة األولى  ،(1003%)

بنسبة أن العنوان الرئيس حصل على أعلى تكرارات  بينت فقد ذاتها،الصحف األردنية اليومية 

(، أما في الترتيب %301)بنسبة (، وتليها السبيل %1102)بنسبة ( للرأي، تليها الغد 1304%)

(، وفي الترتيب %.80)سبة بن( للغد، وتليها الرأي %400)بنسبة جاء العنوان الفرعي فقد الرابع 

(، والغد %3،.)بنسبة ( للسبيل، وتليها الراي %102)بنسبة األخير جاء عنوان الصفحة األولى 
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( تبين وجود 0.0.ومن خالل قيمة مربع كاي ومستوى الداللة الذي يقل عن ) (.%.,.)بنسبة 

الغد، و راسة )الرأي، حصائيا للتوزيع لطرح العنوان وموقعه بين الصحف عينة الدإفروقات دالة 

 السبيل( حيث كان التكرار أكبر في صحيفة الرأي في العنوان الرئيس.و 

الصحافة بمعالجة محور الشباب في الخطاب السياسي  اهتمامالتباين في  مدى-عشرالحادي 

 (.2194 – 2111( إلى )2119 – 2115في الفترة من)

في اهتمام المعالجة الصحفية لمحور ما التباين "عن سؤال الدراسة الحادي عشر  ولإلجابة

-3...( إلى )3...-0...الشباب في الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني بن الحسين من )

"  ( تعزى إلى هوية الصحيفة؟0.0.(؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )14..

ي كل صحيفة من صحف عينة ف للعناصر الطبوغرافية المئوية التكرارات والنسب استخراجتم فقد 

 هناك فروق بينها، والجدول التالي يبين ذلك: تيجاد فيما إذا كانإومن ثم  ،الدراسة
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 (21-4الجدول)

لمحور الشباب للفترتين  يةالصحفتبين مدى المعالجة  التي المئويةات التكرارية والنسب وزيعالت

 (2194-2111( إلى )2119-2115من)

 السنة 
 الجريدة

Total 
توى مس

 الداللة
P-Value 

قيمة مربع 
 كاي
Ch2 السبيل الغد الرأي 

5002-
5009 

 284 45 76 163 ت

0.000* 24 

% 32.o% 19.9% 8.8% 55.8% 

5001-

5002 

 214 57 91 77 ت

% 15.1% 17.9% 11.2% 43.0% 

  
 509 102 167 240 ت

% 47.2% 32.8% 20.04% 100.0% 

 

نالحظ أن اهتمام الصحف عينة الدراسة بالموضوعات المتعلقة السابق ل من خالل الجدو  

 أما(، %0003)بلغت وبنسبة  (3...-0...بمحور الشباب كانت أكبر في الفترة الواقعة ما بين )

أما على مستوى ، (%.480)االهتمام بلغت نسبة  فقد (،14..-3...الواقعة ما بين ) الفترةفي 

حصلت صحيفة الرأي على النسبة ( 13..-0...ا، ففي الفترة من )الصحف عينة الدراسة ذاته

بنسبة السبيل  (، وتليها%1303)بنسبة ، تليها الغد (%...8األعلى من االهتمام حيث بلغت )

(، %1403)نسبة على أحصلت الغد على  (14..-3...الفترة الواقعة ما بين )(. وفي 303%)

 (.%.110ت السبيل بنسبة )(، ومن ثم جاء%1001)بنسبة تليها الرأي 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 المبحث األول: مناقشة النتائج: 

الكمي ونسبها المئوية، وفق  لسابق نتائج تحليل المضمون بشكلهوضحت الدراسة في الفصل ا     

  تناول األتي:، وفي هذا الفصل سيتم فئات التحليل التي حددتها استمارة التحليل الكمي والكيفي

 مناقشة تساؤالت الدراسة:أواًل: 

افة األردنية بمعالجة محور الشباب، وهل توجد فروق ذات حالسؤال األول: مدى اهتمام الص

 :(، تعزى إلى هوية الصحيفة0.02ى )داللة إحصائية عند مستو 

وقات دالة ( وجود فر 0.02بينت الدراسة من خالل مربع كاي ومستوى الداللة الذي يقل عن )    

إحصائيًا بأن الصحيفة األكثر اهتمامًا بمعالجة الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشباب كانت 

وضعت في سلم أولوياتها معالجة محور الشباب الذي تناوله وقد ( %27.5صحيفة الرأي بنسبة )

بينما (، 5002 – 5002الحسين خالل الفترة من ) بناالخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني 

التي تعد من الصحف التي حملت عنوان "صحيفة المستقلة النسبة في صحيفة الغد  انخفضت

 . أنها ضعيفة في صحيفة السبيل اإلسالمية كذلك الشباب األولى"، وتبين

وهذه النتيجة تبين أن صحيفة الرأي األردنية وضعت على رأس أولوياتها معالجة القضايا التي     

كل لرأي العام األردني إزاء الشباب، وحافظت بذلك على وظيفتها في وضع اطرحها الخطاب حول 

ما يدور من سياسات تجاه الشباب، وما طرحته الهيئات المختلفة من نشاطات  حولها، بينما 
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لوكة للقطاع الخاص، مانخفضت سياسات المعالجة لهذا المحور في صحيفة الغد المستقلة والم

واضعي استراتيجيتها  ارتباطعدم  يعود إلى حداثة صدورها أو بماأن سبب ذلك ر  وترى الدراسة

صحاب القرار من شخصيات ومؤسسات وطنية، بينما لم تبرز صحيفة السبيل أاإلعالمية ب

كأولويات اهتماًما مباشًرا  بمعالجة هذا المحور، وترى الدراسة أن ذلك يعني عدم ارتباط فلسفتها 

 لسفة الوطنية لخطابها السياسي.كعمل صحفي، بتوجهات الدولة والف

أبرزتها الصحافة األردنية في معالجتها  تيالسؤال الثاني: السياقات الفكرية وموضوعاتها ال

 لمحور الشباب:

معالجتها من  تالتي تم السياق السياسيبينت نتائج الدراسة فيما يتعلق بموضوعات  -أ

األكثر اهتمامًا بالمعالجة على  خالل الصحافة األردنية عينة مجتمع الدراسة، أن الموضوع

( %06.5مستوى الصحف عينة الدراسة ذاتها كان موضوع المشاركة السياسية وبنسبة )

 اً لصالح صحيفة الرأي، ومعالجتها لهذا الموضوع وبنسبة عالية هو مؤشر إلى تبنيها دور 

 ائلسو من خالل ال ومشاركتهم في التوعية والتوجيه حول أهمية تفعيل الشباب هاماً 

على اعتبار أن هذه المشاركة من أهم سمات الحياة  المتاحة في الدولة، هاوقنوات السياسية

الديمقراطية التي تجسد مبدأ سيادة الشعب وحقه في انتخاب من يمثله، وايًضا تتجلى 

مشاركة الشباب السياسية من خالل االنخراط في النشاطات واالعمال التطوعية التي 

ة العامة للدولة، وكما ُتعد المشاركة المعيار التي تنهض عليه تصب في رحم السياس

الديمقراطية والتعددية التي جاَءت في الترتيب الثاني من حيث اهتمام الصحيفة نفسها، 

بينما كانت نسبة المعالجة متوسطة في صحيفة الغد، وانخفضت في صحيفة السبيل 

ركة السياسية والديمقراطية والتعددية، كافة موضوعات السياق السياسي، كالمشالاإلسالمية 
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قد أبرزت النتائج توازن و التنمية السياسية، و حدة الوطنية، الو و واالصالحات السياسية، 

ومن خالل قيمة مستوى   .المعالجة الصحفية لهذه الموضوعات من خالل صحيفة الرأي

في جود فروقات إحصائيًا على و  ة( والدال0.02( األقل من )0.003الداللة التي بلغت )

 السياقات السياسية بين الصحف عينة الدراسة لصالح صحيفة الرأي. 

الرغم من تركيز الخطاب السياسي على أولويات االهتمام بموضوع التنمية وعلى     

(، تكون مهمتها 5006السياسية، وتشكيل وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية عام)

هم فرصة عطائا  ياسي لدى أفراد المجتمع وبعملية مستمرة، و دراك السإلتنمية الوعي وا

المشاركة في صنع القرار عبر القنوات السياسية المتعددة، حتى يشعر الشباب أنهم 

في رسم سياسة الدولة، إال أن هذا الموضوع جاء  بشيءموجودون وقادرون على اإلسهام 

يًضا إلى أأن ذلك يعود  في ترتيب ضعيف من حيث المعالجة الصحفية، وترى الدراسة

دوارها وواجباتها بإعداد برامج ألعدم ممارسة المؤسسات الرسمية والمعنية بقطاع الشباب، 

 تجاه الشباب. ادورية في هذا المجال 

الصحافة  من أن( 0112وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الطوخي )    

إال أن  ،القضايا والموضوعات السياسية تساهم بدور كبير في تزويد الشباب بمعرفة حول

دراسته لم تسجل نسبة عالية حول معالجة الصحافة المصرية للقضايا السياسية؛ إذ بينت 

النتائج أن االهتمام في المعالجة انحصر حول القضايا العربية والدولية، وكذلك األمر 

جة القضايا السياسية من أن أولويات معال نتائجهابينت التي ( 5002بالنسبة لدراسة عزام )

، كقضايا قومية عربية بعيًدا خالل الصحافة المصرية كانت تدور حول القضية الفلسطينية

 عن القضايا الوطنية المحلية.
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ر من من خالل مستوى الداللة األكب بالسياق االقتصاديبينت نتائج الدراسة فيما يتعلق   -ب

عدم وجود فروقات ، 2Chiمربع كاي  دالة إحصائيًا وقيمةالغير ( 0.051( وهو )0.02)

فجاءت النسبة  االقتصادي،موضوعات السياق  في معالجة بين الصحف عينة الدراسة

األعلى في المعالجة لموضوع توفير فرص عمل، ويليها معالجة الفقر والبطالة، وجميعها 

 .يفتي الغد والسبيلصح فيلصالح صحيفة الرأي، وبفروقات أقل 

وهما أن المعالجة الصحفية تناولت أهم القضايا التي تواجه الشباب،  وترى الدراسة    

 جوهر يمثالن  اللذانالفقر والبطالة( والحد من ظاهرتي )توفير فرص العمل،  موضوعي

حجر عثرة أمام بناء مستقبلهم  ويقفان ،المشكالت التي تعترض فئة الشباب األردني

نسبة  ارتفاع، وترى الدراسة أن لهم ينفسدون تحقيق االستقرار االجتماعي وال ويحوالن

تعود لعدة أسباب منها إحالل العمالة المهاجرة  البطالة في األردن خالل السنوات األخيرة

يًضا في الهجرة أالتي تسببت و التي تسببت بها األوضاع اإلقليمية للدول العربية المجاورة، 

افة إلى عدم توافق مخرجات التعليم مع ضباإل، األردنإلى العكسية للعمالة األردنية والعودة 

وقد انفردت احتياجات سوق العمل، وهذا يتطلب التوسع في ايجاد مشاريع وطنية إنمائية، 

هذه الدراسة بالحصول على هذه النتيجة كمستوى أعلى على جميع القضايا االقتصادية، إذ 

نتائج  ، وفييب الثاني( أن البطالة احتلت الترت5009تبين لنا من خالل دراسة العزعزي )

 . دراسة عزام  احتلت الترتيب الثالث من اهتمام المعالجة الصحفية المصرية

، ومن خالل قيمة االجتماعيالسياق بينت نتائج الدراسة فيما يتعلق بمعالجة موضوعات  -جـ

وهي  ،2Chi(، وقيمة مربع كاي 0.003(، وهي )0.02مستوى الداللة األقل من )

في  االجتماعيفروقات ذات داللة إحصائية بين موضوعات السياق  (، وجود66.769)
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الصحف عينة الدراسة لصالح صحيفة الرأي، إذ حازت معالجة موضوع المسؤوليات والتحديات 

التي تواجه الشباب على النسبة األعلى على مستوى اهتمام الصحف عينة الدراسة بنسبة 

وهذا  ،( لصالح صحيفة الرأي%05.6) (، وأعلى نسبة على مستوى الصحف بلغت50.2%)

التحديات  موضوعيدل على أن الصحيفة ركزت في أولويات أجندتها الصحفية على معالجة 

ودورهم في مواجهة التحديات الراهنة والمسؤوليات  ،فئة الشبابالتي تواجه والمسؤوليات 

أن هذا الموضوع أيضًا أهم ركائز المسيرة اإلصالحية، إلى جانب  ىالمستقبلية التي تعتبر أحد

في أكثر من خطاب  أشاراستحوذ على اهتمام الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني؛ الذي 

المؤهل للمشاركة في تحمل  واعييل الشباب البج مرهون ومستقبله إلى أن حاضر الوطن

هذه ة مستوى معالج انخفضالمسؤولية ومواجهة التحديات من أجل استمرار مسيرة البناء بينما 

بنسبة  كأولوية في صحيفة الغد التي اهتمت كأولويات بمعالجة ظاهر العنفالموضوعات 

وأعلى نسبة  ،( كظاهرة سلوكية، بينما ضعف مستوى المعالجة في صحيفة السبيل9.2%)

وترى الدراسة أن هاتين الصحيفتين قد  .( لموضوع مكافحة الفساد%2.2كانت )فيها معالجة 

نخفضة موضوعات أثارت اهتمام الناس والرأي العام في السنوات األخيرة، عالجتا ولو بنسب م

 الجمهور والخطاب السياسي في آن  واحد.     ألجندة اً فكانت أجندتها تشكل انعكاس

فيما يتعلق بمعالجة القضايا  النتيجة هذهقد انفردت هذه الدراسة بالوصول إلى و    

أنه ال بد من وترى أي من الدراسات السابقة،  هاإليتتطرق التي لم اوالموضوعات االجتماعية 

كضرورة تعزيز آليات تواصل الشباب  ،األخرى االجتماعية التركيز على معالجة الموضوعات

ومواقع صنع القرار في الدولة، إلى جانب العمل على إيجاد  من قيادات العالم المحيط بهممع 

ي بأهمية التغيير والتعامل مع المجتمع العنف بين الشباب، والوع ةلحد من ظاهر لآليات 
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شكل مسؤوليات وتحديات أمام جيل بمجملها تن هذه القضايا إافحة الفساد، إذ ومشكالته، ومك

كون هذه الفئة هي  ،وتقع على عاتق الصحافة مسؤولية التوعية والتوجيه بشأنها ،الشباب

 بتداعياتها.  ارً األكثر تأث

( أن التحديات السياسية واالجتماعية 5009العزعزي )نتائج دراسة  بينتهذا وقد     

(، واالقتصادية هي في مقدمة القضايا التي تواجه الشباب من وجهة نظر الشباب )عينة الدراسة

 اليمنية، احتل موضوع مكافحة الفساد المرتبة الثالثة من حيث االهتمام والمعالجة الصحفية كما

 ي الدراسة اليمنية.أنه يمثل نسق الطموحات لدى الشباب فو 

( 0.02أما موضوعات السياق الثقافي والتربوي من خالل قيمة مستوى الداللة األكبر من )  -د

عدم وجود فروقات  فقد بينت، اغير دالة إحصائيً ( 07.005اي )( وقيمة مربع ك0.523وهي )

االهتمام  عينة الدراسة، ومع هذا فإنالصحف في معالجة السياقات الثقافية والتربوية بين 

(، %01.2بنسبة )و األكبر بالمعالجة كان لصالح صحيفة الرأي في موضوع التعليم والتدريب 

 وتوجيه الرأي العام ، أولوية في أجندة الصحافة الرسميةوهذا مؤشر إلى أن هذه القضية احتلت 

وجه إلى ضرورة التركيز على موضوع التعليم والتدريب بما يحقق تلبية احتياجات الشباب وأ

الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني خالل الحدود  تناولهفي ضوء ما التنمية المستدامه 

 ،الغد( في صحيفة %00.0الزمنية لعينة الدراسة، بينما انخفضت نسبة المعالجة إلى )

عينة  الصحافة األردنيةوعلى مستوى (، %2.1وضعفت النسبة في صحيفة السبيل إلى)

 .(%62.2بلغت ) حيثأعلى نسبة معالجة  ا الموضوع هذ شكلفقد  الدراسة 

وترى الدراسة أن هذه القضية من القضايا األساسية التي تهتم بها كافة المجتمعات،        

ب استثمار طاقات الشباب ال تتم إال من خالل التركيز على معالجة موضوعات التدريكون 
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افة بينما احتلت معالجة ثق حولهم،الم من على العوانفتاحهم  والتعليم من أجل بناء مستقبلهم

قاربة في صحيفتي الرأي والغد، ويشكل هذا المحور أهمية تم اً سبن الحوار الواعي لفئة الشباب

بث، تربوية واجتماعية ونفسية للشباب إذا تم استخدامه بطريقة سليمة وموضوعية خالية من الع

 تيعملياالهتمام بأن  من حولهم، وال شكالشباب والعالم بين ومؤداه يقود إلى تفاعل واسع 

 معلوصول بالشباب إلى مرحلة الوعي في الحوار من أجل ا اً مهم اً لعب دور ي ،التعليم والتدريب

 .نسبة معالجة هذا الموضوع في صحيفة السبيل نخفضتابينما  اآلخرين.

 الجة الصحافةفي مع اً ضعف التي توصلت إليها وجودترى الدراسة من خالل النتائج و         

، وهذا والوظيفةللعمل  ةلموضوعات تغيير النظر  ،و الحزبيةأ ،سواء الرسمية أو الخاصة األردنية

عالمية لمعالجتها يتطلب في ظل ارتفاع نسبة البطالة ومعدالت الفقر بين  بذل جهود رسمية وا 

معالجة  بحاجة إلى التركيز على أنناوتراجع فرص العمل في الدولة، وكما  ،فئة الشباب

أهمية كبيرة ال تنفصل عن األهمية التربوية الثقافية  التي تمثل؛ موضوع الثقافة الوطنية

 على فلسفة الوطن امبنيً   الشباب تمكين كونيواالجتماعية للشباب، فال بد أن  والسياسية

واضيع م بهم نحو لالنطالق ،ر به من تجارب سياسية وثقافية واجتماعيةخز يوما  وثقافته

 .في السياق التربوي اركة، والتحديث واالصالح والتغييرالمش

 إذ(، 5000ولقد اتفقت هذه الدراسة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة أحمد )        

من بين القضايا ( % 5,22) بنسبةقضية التعليم األولوية في أجندة الصحافة السودانية  احتلت

   التي تهم الشباب.
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 التطوعي: السياق-هـ

وقيمة مربع كاي، (، 0.021( وهي )0.02من خالل قيمة مستوى الداللة األقل من )     

وجود فروقات في السياق التطوعي بين الصحف عينة الدراسة لصالح  تبين ،اوالدالة احصائيً 

 ؛موضوعات السياق التطوعي لمعالجة وهي النسبة االجمالية ،(%20.2صحيفة الرأي بنسبة )

 ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، وفي الترتيب الثانيموضوع األول الترتيب  إذ احتل

 ، وتراجعتصحيفة الغدنسبة المعالجة  وتلتها فيدعم المؤسسات والهيئات الشبابية،  جاء

بشكل كبير في صحيفة السبيل اإلسالمية، وهذا مؤشر إلى أن هذه الموضوعات  المعالجة

 متفاوتة، وبنسب الشباب لمحورة األردنية في معالجتها كانت من أولويات األجندة الصحفي

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن ترسيخ ثقافة العمل  حسب سلم األولويات في كل صحيفة.

التطوعي لدى الشباب من القضايا المهمة التي تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم مستقباًل، والتعرف 

ذ يجسد هذا الموضوع روح اإلنتماء لدى الشباب على القضايا والمشكالت التي تواجه الوطن؛ إ

 من خالل التفاعل مع االفراد والجماعات المختلفة.

 مباشربرز بشكل تهذا الموضوع يجب أن بوترى الدراسة أن اهتمام المعالجة اإلعالمية     

نما  ارتباطقتصر يومستمر، وأن ال  إيجاد برامج بمعالجته في المناسبات والمؤتمرات، وا 

م بدون أجر، والهدف منه دقغير ربحي، ويُ  الً عمكونه ، ية تتناوله بشموليةات إعالموصفح

تنمية مستوى معيشة اآلخرين في أيام الشدة وعند وقوع الكوارث الطبيعية في مساعدة ال

نما دون أن تُ  واالجتماعية هذا العمل كرد  ال بد أن يمارسطلب هذه المساعدة من اآلخرين، وا 

نسا اتساع مظلة العمل التطوعي في األردن سواء  في الوقت الحاليني، ونالحظ فعل طبيعي وا 

حمالت تطوعية طبية، واجتماعية، وعسكرية،  لتشمل  المحلي أو حتى على المستوى الدولي،
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على المستويين المحلي والدولي، هذا لآلخرين كان الهدف منها توفير الحياة الكريمة واآلمنة 

موضوع العمل لمعالجة الصحفية الاول تنعن الدراسات السابقة بوقد انفردت هذه الدراسة 

 . المرتبط بمحور الشباب التطوعي

 

 :الديني السياق-و

( وقيمة مربع كاي 0.222( وهو )0.02تبين من خالل مستوى الداللة األكبر من )    

 عدم وجود فروقات في موضوعات السياق الديني بين الصحف. ،(3.959)

لمحور  معالجتها وضوع نبذ التطرف واإلرهاب اهتمام الصحافة األردنية فيقد تصدر مو     

شهده من مواقف وأحداث متطرفة تهدد أمن ناعتبرته من أولوياتها في ضوء ما الشباب، و 

نما على المستوى العالمي أيضً  ، ليس على المستوى المحلي فحسبوأمانها المجتمعات ، إذ ال اوا 

وتحديًدا من خالل  ،ومحاربتها إال من خالل أفراد المجتمع أنفسهممجال للحد من هذه الظاهرة 

 .رة في المجتمع األردنيثتشكل نسبة مؤ  التي فئة الشباب توعية

مهمة لممارسة دورها في التوعية والتثقيف وتزويد هذه الفئة  الصحافةوظيفة  وترى الدراسة أن      

 في الترتيب الثاني مل مع هذه الظاهرة، بينما جاءَ للتعا الديني المعتدلالثقافة والوعي  من بأنماط

 واالهتماممعالجة موضوع التعاليم اإلسالمية السمحة، التي تناولت في موضوعاتها كيفية العناية 

مين، لسبصورة اإلسالم والم أمام الموجة العاتية من الهجمات التي تحاول المس بالشباب وأخالقهم

 الم الذي يقوم بمفاهيمه على االعتدال والتسامح.وأن هذا التطرف هو غريب عن اإلس

احتلت المرتبة الثانية بعد الرأي في االهتمام  قد السبيل صحيفة وبينت النتائج أيضًا أن     

 .(%66.2باب، بنسبة مقبولة بلغت )لمحور الشالديني السياق بمعالجة 
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لموضوعات جة الصحافة األردنية معال بالتوصل إلى نتائج تبين مدى فردت هذه الدراسةنا وقد     

حرص من اهتمام الخطاب السياسي الذي  ضوءبمحور الشباب في  ارتبط الذي سياق الدينيلا

الحسين في رمضان عام  بناالملك عبداهلل الثاني  أطلقهامضامين رسالة عمان التي خالل 

على العالم،  سماحة اإلسالم ووسطيته وانفتاحه على بشكل واضحمن التركيز و   5002ه/0252

 الحق والعدالة التي ركزت عليها رسالة اإلسالم العظيمة. ومبادئوقيم الخير 

 االستراتيجي السياق-د

( 7.772( وقيمة مربع كاي )0.223( وهو )0.02من خالل قيمة مستوى الداللة األكبر )       

صحف عينة الدراسة؛ إذ تبين عدم وجود فروقات في السياقات االستراتيجية بين ال ،ً الدال إحصائيا

وكانت  ،ركزت الصحافة في معالجتها للسياق االستراتيجي على موضوع المشاركة في صنع القرار

 االرأي والغد ركزتتي فيوهذا يعني أن صح ،النسبة األكبر في المعالجة للرأي ومن ثم الغد، فالسبيل

تهيئة الشباب المتعلقة بضرورة  نحو القضايا وأولوياتهافي وضع  االستراتيجي السياق معالجة على

 إلى جنب اجنبً  بالتخطيط وتنظيم الجهود في كافة المجاالت رصنع القرا وتمكينهم من المشاركة في

تؤدي إلى  فادة من الخبرات وفق أسس موضوعيةترار من خالل تبادل اآلراء واالسأصحاب الق مع

ت معالجة جاءَ  وقد ؛بالعمل الشبابييؤدي إلى النهوض  مماتحقيق احتياجات الشباب وتطلعاتهم، 

، واألول من وفق أولويات أجندة الصحف األردنية عينة الدراسة ،في الترتيب الثاني الموضوع هذا

حيث المعالجة واالهتمام لصالح صحيفة الرأي،  التي تؤكد أن لديها أجندة وأولويات للتركيز على 

 بن الحسين.ابداهلل الثاني هذا السياق في ضوء الطرح السياسي لجاللة الملك ع

( 1-2من خالل الجدول رقم ) تبينهذه الدراسة، من السؤال الثاني  نتائجوفي نهاية تفسير       

 ،وبنسبة أعلى من خالل صحيفة الرأي ،الترتيب األولفي  تجاءَ لسياق االقتصادي امعالجة  أن 
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وهذا  ،(%00.20بلغت ) السبيل بنسبة ضعيفةصحيفة (، و %60.7الغد بنسبة ) صحيفة تليها

 االقتصاديموضوعات السياق معالجة ولوياتها على أيشير إلى أن األجندة الصحفية ركزت في 

( لصالح الرأي، وفي الترتيب الثاني السياقات الثقافية %29.0بنسبة )بمحور الشباب  المرتبطة

ه من المشكالت (، وهذ%65.70ها الغد بنسبة )ت( لصالح الرأي، تل20.10والتربوية بنسبة )

فرة في ااألساسية التي تواجه الشباب حيث ال يوجد أي توافق بين مخرجات التعليم والفرص المتو 

 تجهامعالجة هذين الموضوعين، ونوعًا ما في السبيل ضعيفة  صحيفة سوق العمل، بينما كانت

ل الترتيب الثالث في ، بينما احتمعالجة السياقات السياسية والدينية نحوتركيزها بنسبة بسيطة جدًا 

وهذا يعني ان أولويات المعالجة المعالجة السياق التطوعي، ويليه السياقات الدينية والسياسية. 

الصحفية لمحور الشباب ركزت على موضوعات اقتصادية التي من شانها إحداث النهوض التنموي 

قر؛ إذ تشكل هذه الفئة من أجل رفع مستوى المعيشة، والعمل على الحد من البطالة، ومكافحة الف

 نسبة عالية من مجموع السكان في األردن كما اشرنا في الفصول السابقة.

الغد الخاصة، لديهما وصحيفة وهذه النتائج تبين أن الصحافة الرسمية ممثلة بالرأي،        

حسين في بن الاأولويات في األجندة الصحفية تتوافق وأجندة الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني 

تناول الموضوعات المرتبطة بمحور الشباب، بينما تبين أن صحيفة السبيل لديها ايديولوجية فكرية 

خاصة بها، ولديها أجندة واهتمامات خاصة بمعالجة الشأن العربي واإلسالمي والدولي، أكثر من 

 اهتمامها بمعالجة قضايا الشأن المحلي الوطني. 

 (Gillberg, 1980)مع ما توصلت إليه نتائج دراسة  الطرح هذا في الدراسة هذه وتتفق        

من وسائل اإلعالم هي التي يتم انعكاسها كأولويات  اتلقى أولوية وتأكيدً  تيفي أن القضايا ال

 مطروحة في الخطاب السياسي.
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ناك أن ه منيتوافق مع ما ذهبت اليه نظرية االعتماد المتبادل،  األمر هذا أن وترى الدراسة     

اعتماًدا متباداًل بين االعالم الجماهيري والنظام االجتماعي الذي تعيش فيه، وأن وسائل اإلعالم 

 بعض.على العمل بكفاءة بدون االعتماد على بعضها  ال تستطيعوالمنظمات األخرى 

 السؤال الثالث: ما القيم التي أبرزتها الصحافة األردنية في معالجتها لمحور الشباب:

( وقيمة مربع كاي 0.253( وهو )0.02خالل قيمة مستوى الداللة األكبر من )تبين من  -أ

القيم الوسيلية بين الصحف معالجة حصائيًا عدم وجود فروقات في إدالة ال( وغير 53.00)

عينة الدراسة؛ إذ ركزت الصحافة في معالجتها لمحور الشباب على قيم اإلبداع والتمييز 

وح واإلنجاز، وفي الترتيب الثاني االنتماء والوالء وفي في الترتيب األول ومن ثم الطم

 .التمكين والتحصينترتيب الثالث ال

معالجتها من خالل  تتم أن هذه القيم الشخصية الوسيلية التي وتبين النتائج      

تهدف إلى تشجيع الطاقات اإلبداعية، و  ،لصالح صحيفة الرأي كانت الصحافة األردنية

من أجل مواجهة التحديات  واالستقاللية ث على الطموح واإلنجازوتنمية العقل، والح

حتياجات التنمية الشاملة، أما فيما اوالمسؤوليات التي تواجه الشباب، فهي الوسيلة لتلبية 

فهي قيم وسيلية وطنية ذات أهمية من أجل تحقيق  واالنتماءيتعلق بمعالجة قيم الوالء 

، فالصحافة األردنية العطاء والتطور والمبادرةقيم لعمل و ا تجاهاالسلوكية  العديد من الغايات

واحدة من الوسائل التي تساهم بشكل بارز من خالل وظائفها في ترسيخ هذه القيم التي 

مه من معالجة صحفية للقيم التي دلدى الشباب من خالل تكرار ما تق تعني حب الوطن

ما جاَء في طبيعة العالقة يزخر بها الخطاب السياسي الموجه للشباب. وهذا يوضح 
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يادة القيم االعتمادية المتبادلة بين وسائل االعالم والنظام السياسي التي تهدف الى ز 

 فراد في المجتمع.أللدى ا المواطنة، و ساواةالمو مثل الحرية  هاوالمعايير السياسية وتدعيم

(، 0.000هي )( و 0.02وتبين من خالل قيمة مستوى الداللة اإلحصائية األقل من )      

ائية بين الصحف عينة الدراسة غ( وجود فروقات في القيم ال07.11)وقيمة مربع كاي 

وفي الترتيب  ،احتلت الترتيب األول قيمة التغيير واإلصالحو  ،لصالح صحيفة الرأيكانت 

الترتيب الثالث بناء مستقبل الوطن،  واحتلالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص،  جاءت الثاني

في الترتيب الخامس النزاهة جاءت صون الحريات،  فكان من نصيب لترتيب الرابعا أما

ي السادس السالم العالمي، وهذا يبين أن األجندة الصحفية أخذت بعين فوالشفافية، و 

والذي أبرزها الخطاب السياسي  ،االعتبار في أولوياتها معالجة القيم المرتبطة بالشباب

المعالجة لهذه  تالغد في المرتبة الثانية، بينما ضعف صحيفة اللملك عبداهلل الثاني، وتلته

وهذا يتوافق مع مدلوالت نظرية األجندة التي تذهب إلى أن  في صحيفة السبيل. القيم

تشكيل معارف األفراد واتجاهات الرأي العام نحو  داللة فيوسائل اإلعالم تمارس تأثيًرا ذا 

يم االجتماعية والسياسية والدينية السائدة، لتجعل القضايا المختلفة من خالل استخدام الق

 األفراد أكثر ادراًكا للمواقف االجتماعية في وقت  زمني  محدد.

( قد 5009أن دراسة العزيزي ) لنا وبالرجوع إلى نتائج الدراسات السابقة تبين         

قد احتلت نتائجها إلى أن قيم االنتماء اإلنساني والقومي والحزبي  إحدىتوصلت في 

وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت اليه الدراسة الحالية، إذ لمراتب األخيرة على التوالي، ا

يب متأخر، بينما ترى الدراسة تجاءت معالجة الصحافة األردنية لقيم الوالء واإلنتماء في تر 

أنها من القيم المهمة التي يجب التركيز على معالجتها كونها تشكل مصدر قوي لشحذ 
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الهمم، للعمل من أجل االرتقاَء بالوطن، وتعزيز مكانته محلًيا ودولًيا بعيًدا عن التعصب 

 الفكري والعقائدي واإلقليمي.

 السؤال الرابع: أشكال التغطية الصحفية:

فيما يتعلق بأشكال التغطية الصحفية، فقد تبين من خالل مستوى الداللة الذي يقل عن  -

بين  ا( وجود فروقات دالة إحصائيً 5.5022) 2Chiاي (، وقيمة مربع ك0.000( )0.02)

   .بمعالجة الموضوعات المتعلقة بالشباب االتغطية الصحفية األكثر اهتمامً  أشكال

استخدمتا التقارير أن كاًل من صحيفتي الرأي والغد  (05-2نتائج الجدول رقم)ويتضح من      

 ، على التوالي12.6%  و  %09 بنسبة اإلخبارية في المعالجة الصحفية لمحور الشباب

ء حول محتوى الخبر األساسي بشكل أوسع نسبيًا آلرالتقديم مجموعة من المعلومات والوقائع وا

في الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني، ويليه  فيإللقاء الضوء على تفصيالت ما ورد 

 ،الصحيفة من جانب آخرو  ،من جانبء مادة أساسية تهم القرا الذي ُيعد الخبرالترتيب الثاني 

صحيفة ولصالح  %20بنسبة  مورد من موارد الثروة للصحف، ومن ثم العمود الصحفي دعوتُ 

موضوع الشباب من خالل أعمدة  فر كتاب مختصين تناولوا معالجة االرأي، وهذا يعني تو 

حور د إلى الخبرة، والموضوعية في معالجة متنلتعرض وجهة نظر الكاتب ورأيه المس ،ثابتة

والتحليل  ،التحقيقاتو  المقالت،نسبة الخطاب السياسي، بينما تراجعت  الشباب الذي تناوله

 اً ضعفأن هناك إلى وهذا مؤشر في الصحف عينة الدراسة، والحديث الصحفي بنسب متقاربة 

في المعالجة الصحفية للكشف عن القضايا والمشاكل المرتبطة بمحور الشباب وتسليط الضوء 

يًضا بعدم تفاعل أن هذا الضعف مرتبط أ، وترى الدراسة ح الحلول المناسبة لهااتر عليها واق
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دورها في تناول قضايا  ، وعدم ممارسةالمؤسسات والهيئات الشبابيةالشخصيات الفاعلة من 

  الخطاب السياسي من خالل تحقيقات وأحاديث صحفية موسعة. التي تضمنهاالشباب 

قال االفتتاحي بنسبة ضعيفة جدًا، ويحتاج هذا النوع من الفنون بينما ظهر الحديث والم       

الصحفية مزيدًا من التركيز، كون هذه األشكال لها قيمتها بما تطرحه من آراء ترد على لسان 

شخصيات صحفية أو رسمية بالتحدث حول القضايا والموضوعات الجارية على الساحة 

التي تصدر (، 0112لت اليها دراسة الطوخي )صوهذا يتعارض مع النتائج التي تو  المحلية.

ويليه الحديث الصحفي، وفي الترتيب  ،ومن ثم التحقيق ،فيها الخبر الصحفي الترتيب األول

الرابع التقرير، في معالجتها للقضايا السياسية وعالقتها بالتنشئة السياسية للمراهقين. والتقت مع 

الذي (، 5000ضت مع دراسة حسين )ر وكذلك تعانتائج هذه الدراسة في غياب فن الكاركاتير، 

في المعالجة الصحفية، بينما التقت نتائج  على الترتيب األول فيها فن الخبر الصحفيسيطر 

التي لها  طر الخبريةالذي يشكل واحد من األ فن الكاريكاتيرل كامل في غياب تينالدراس هاتين

فكرة واضحة، وبإطار ساخر وبسيط احتكاك مباشر مع المتلقين، كونها تعمل على ايصال 

 وسريع التأثير تجاه فئة الشباب.

 المادة الصحفية الخامس: مصدرالسؤال 

الخطاب السياسي للملك  فيالتي عالجت محور الشباب  المصادرتبين نتائج الدراسة أن      

األول بنسبة  وكالة األنباء األردنية "بترا" في الترتيب هاكان مصدر  ،الحسين بناعبداهلل الثاني 

كونها تمثل وكالة  خبار الصحافة األردنيةأل اً رئيس اً وهذا يعني أنها تشكل مصدر  (،01.6%)

رسمية للدولة وترتبط بأصحاب القرار من شخصيات ومؤسسات وهي تمثل بالنسبة لهم وسيلة 

لشباب معالجة محور اشارت النتائج  في صحيفة الرأي أن أ، بينما الوسيط في اإلعالم والتأثير
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، وهذا يعود احتلت المرتبة الثانية كمصدر صحفي بعد وكالة بترا ومن خالل الشباب أنفسهم

تناول معالجة ما تضمنته الخطابات السياسية من  بالشباب، اً خاص اً اسبوعي اً عددإلصدارها 

الكاتب الصحفي، من ثم ، و كمصدر ها الصحيفة بدون مراسلتلتو  موضوعات خاصة بالشباب،

الصحفي، أما الغد فكان مصدر أخبارها وكالة األنباء األردنية "بترا"، ثم الصحيفة  والمندوب

(، بينما كان مصدر %2.0بدون مراسل، فالمندوب الصحفي، ودون تحديد مصدر بنسبة )

اخبار السبيل بالدرجة األولى المندوب الصحفي، ثم الصحيفة بدون مراسل، ثم وكالة األنباء 

واختلفت  لوكاالت األنباء العربية والعالمية. اً تبين أن هناك غياب قدصحفي، األردنية، والكاتب ال

(،؛ إذ كان المندوبون والمراسلون 5000نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة حسين)

معالجتها  تهذا مؤشر إلى موثوقية األخبار التي تمو حف عينة الدراسة، صمصدر التزويد لل

 من قلب الحدث.

من خالل مصادر  تمتالخطاب السياسي  فين المالحظ أن معالجة محور الشباب وم     

  الشأن المحلي الداخلي. بقضايا كان من أولوياتها االهتمامصحفية رسمية محلية 

 قناعيةإلالسؤال السادس: االستماالت ا

فية في عاطأن الصحف عينة الدراسة، قد اتجهت إلى استخدام االستماالت اللنا لقد تبين      

مضامين الخطاب السياسي األردني، الذي  ما أبرزتهيمثل وهذا ، معالجة موضوعات الشباب

لى جانب العديد من إشدد في مضامينه على استخدام قيم تحفيزية للتأثير في شخصية الشباب 

 القيم اإلنسانية والدينية، التي توصلت إليها الدراسة من خالل نتائجها في السؤال الثالث فيما

وترى الدراسة أن هذه المعالجة راعت طبيعة المرحلة العمرية للشباب،  يتعلق بالقيم الوسيلية.

وما تتميز به من حيوية وتفاعل، بحيث يمكن التأثير فيهم من خالل استخدام الرموز 
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والشعارات، والكنايات بما يضمن تقبلهم السريع إلي  مفاهيم اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، 

لها دور في تشكيل معرفة الشباب واتجاهاتهم نحو العديد من القضايا والموضوعات  يكون

 الوطنية الذي ركز عليها الخطاب.  

 : أهداف المادة الصحفية التي عالجت محور الشباب.السؤال السابع

أن الصحافة األردنية عينة الدراسة، هدفت في  (7-2في الجدول رقم) تبين نتائج الدراسة      

( على %55.9الجتها لمحور الشباب إلى اإلعالم واألخبار في الترتيب األول وبنسبة )مع

وتنحصر النسبة األعلى لصحيفتي الغد والرأي على التوالي، وهذا مرتبط  ،مستوى الصحف

فنون الصحفية كالتقرير والخبر البارتفاع نسبة معالجة الصحافة ذاتها لمحور الشباب من خالل 

امينها على تفصيالت أخبار القضايا، والموضوعات، واألحداث الجارية مضفي التي تركز 

الرأي، وترى الدراسة أن هذا ارتبط  اءبدإالمتعلقة بالشباب، وفي الترتيب الثاني جاءت بهدف 

جانب ارتفاع نسبة  بالنسبة العالية لألخبار التي مصدرها الشباب في صحيفة الرأي، إلى

خالل المندوب الصحفي الذي يتولى عمل تقرير واضح موجز  تم تغطيتها منتاألخبار التي 

في المناطق والمؤسسات والهيئات الشبابية، وفي  بتغطيتهايقوم  التيحول النشاط أو القضية 

وذلك يدل على إدراك الصحافة األردنية ولو بنسبة  ،المرتبة الثالثة جاء التأثير في الرأي العام

لالهتمام وتوجيهه التأثير في الرأي العام،  من أجل لشبابامعالجة محور متوسطة إلى أهمية 

ة والتوعي بالتثقيفبينما تراجعت أهداف المعالجة في موضوعات متخصصة  ،برعاية هذه الفئة

فة اصحالفي  منخفضة نسبهذه الموضوعات بوظهرت  ،حول القضايا المتعلقة بالشباب

وهذا  ،للشباب اً اسبوعي اً ملحق الرأي الرغم من إصدار صحيفةعلى  األردنية عينة الدراسة،
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المتخصصين في موضوعات التثقيف  الستكتابمن الجهود  د  يتطلب من الصحافة بذل مزي

 والتوعية ومجاالتها المختلفة. 

 :علة في معالجة محور الشبابالسؤال الثامن: الشخصية الفا

لصحفية لمحور الشباب في تبين النتائج أن الشخصية الفاعلة التي أبرزتها المعالجة ا      

(، وبنسب %63.2أبرزها الشخصيات الرسمية بنسبة كلية للصحف ) ، كانالخطاب السياسي

باب بنسبة شها شخصية التي والغد، ومنخفضة في السبيل، وتلمتقاربة في صحيفتي الرأ

ومن ثم الهيئات والمؤسسات المحلية ، (%56.2(، وشخصيات صحفية بنسبة )52.2%)

(، بينما تراجعت نسبة الشخصية الفاعلة من الهيئات والمؤسسات الدولية التي %50.2بنسبة )

ترى الدراسة أن فاعليتها في المعالجة الصحفية اقتصرت على نسبة بسيطة من المشاركين في 

ول ت الرسمية التي احتلت الترتيب األوترى الدراسة أن الشخصيا المؤتمرات الدولية المحلية.

التوجهات والسياسات واإلعالم بدالء بالخبر ينحصر باإل كان اعلة، دورهاشخصيات الفبين ال

هناك دور بارز  كونيجابية ومثمرة البد أن يإتجاه الشباب، وحتى تكون المعالجة االمستقبلية 

المؤسسات والهيئات  تلتهاالشخصيات الشبابية، ومن ثم الصحفية،  في المعالجة من خالل

ما تضمنه الخطاب من مضامين  معالجة ات الفاعلة التي تتناولالشبابية في مقدمة الشخصي

  أكثر بروًزا وبشكل متكرر ومستمر.تتعلق بالشباب ومتطلباتهم في إطارات خبرية 

 

 :المواقع والمساحات السؤال التاسع:

المتعلقة بالمواقع التي شغلتها المعالجة الصحفية  (07-2في الجدول رقم) النتائجتبين  -أ

في الصفحات الداخلية  المواد التحريرية شغلت أنب في الخطاب السياسي، لمحور الشبا
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، وهذا يتوافق مع نتائج األشكال الصحفية التي أبرزت في %76.7بنسبة  األول الترتيب

المرتبة األولى التقرير الذي عادة ما تتناوله الصحف في الصفحات الداخلية وبمساحات 

 ،%00.9بنسبة  الثاني الترتيبلت الصفحات األولى كافية للتعبير عن الخبر، بينما احت

هذه الدراسة  تمثلت فيل لنشر األخبار السريعة والجارية التي غوهي الصفحات التي تست

ما احتلت ناألخبار التي تناولت مضمون الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني، بيب

 بينما غابت في صحيفةي، المالحق الترتيب الثالث في صحيفتي الرأي والغد على التوال

معالجة  على مستوى الصحف في استخدام الصفحة األخيرةفي ظهر ضعف و السبيل، 

أن هناك جدية ورسمية في معالجة هذا المحور ، وهذا يعني الموضوعات المتعلقة بالشباب

 طار الذي أبرزه الخطاب السياسي.إلوفي ا

في الجدول  فقد بينت النتائج ،شبابأما من حيث المساحات التي استغلت لمعالجة محور ال -ب

(، والنسبة %51.0سم( قد احتلت الترتيب األول بنسبة ) 20أن المساحة األقل من ) نفسه،

السبيل،  صحيفة الغد، بينما ضعفت النسبة في صحيفة وتليهااألعلى كانت لصالح الرأي 

 جاَءت فيتي األخبار الالمساحات التي تحتلها حجم  معتوافق تا أيضً المساحات  هوهذ

في الترتيب الثاني مساحة ربع الصفحة، وهي  ت، بينما جاءكفنون صحفية الترتيب الثاني

المساحة التي تستوعب عرض تقرير مفصل للقضايا المتعلقة بالشباب، وفي الترتيب الثالث 

التي  حجم التقارير التساعفي الترتيب الرابع نصف صفحة، وهذا مؤشر  يليه العمود،

يضاف إليها نسبة التحقيقات البسيطة التي بينتها نتائج و ، تائج هذه الدراسةأفرزتها ن

، وما تجاوز الصفحتين، وترى الدراسة أن ينالدراسة، فيما ضعفت نسبة الصفحة والصفحت

معالجة محور الشباب الذي تناوله الخطاب السياسي ل هذه الصفحات شغلتها الصحافة
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من خالل الملحق  لشباببا المتعلقةوالمحافل المحلية ا اتللملك عبداهلل الثاني في المؤتمر 

   الخاص بالشباب.

 العناوين(.و األلوان، و الرسوم، و السؤال العاشر: العناصر التيبوغرافية )الصور، 

 فئة الصور: -أ

معالجة تبين نتائج الدراسة أن أبرز الصور التي استخدمتها الصحافة األردنية في      

النسبة األعلى في وكانت  ،اإلخباريةالسياسي هي الصور محور الشباب في الخطاب 

األجندة  حرص يبينالسبيل، وهذا مؤشر صحيفة الغد ثم  صحيفة هاتصحيفة الرأي تل

للقارئ الذي يعد من العناصر األساسية في اإلبراز  ورالصحفية على تقديم الخبر المص

تستخدم بشكل أساسي في  التييب الثاني جاءت الصور الموضوعية وفي الترت ،والتأثير

وكانت النسبة لصالح  هي األبرز في الفنون الصحفيةحقيقات الصحفية، التي والت ،التقارير

 ضعيفة ومتقاربة فيوبنسب  الصورة الشخصية  جاَءت ، وفي الترتيب الثالثصحيفة الرأي

 ( على التوالي.%6.2و  %6.20صحيفتي الرأي والسبيل )

 

 فئة الرسوم:  -ب

النتائج أن استخدام الرسوم التعبيرية والشخصية حصلت على نسب متساوية بالنسبة تبين       

( لكل منها، واقتصر استخدام الرسوم %20بنسبة )و للمجموع الكلي لعينة صحف الدراسة 

(، بينما %50المستقلة والمملوكة للقطاع الخاص بنسبة ) غدفي المعالجة في صحيفة ال لتوضيحيةا

ها توتل ،الصور الشخصية في المعالجة في صحيفة السبيل بالترتيب األول امبينت النتائج استخد

وتعلل إذ تميزت كلتا الصحيفتين بإبراز كتاب األعمدة برسوم شخصية لكتابها،  ،صحيفة الغد
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العهد بالصدور مقارنة بصحيفة الرأي التي أصبحت تضم  تاحديثالدراسة ذلك كون الصحيفتان 

؛ لذا لم يعد لديها اهتمام على الساحة الصحفيةالمعروفين لدى القراء ين من الكتاب المخضرم اً عدد

 بإبراز شخصياتها الصحفية من خالل هذه األطر الخبرية .

 األلوان: فئة-جـ

وتبين النتائج أن النسبة األكبر من صفحات الصحف األردنية عينة الدراسة لم تستخدم اللون     

 شكال والفنون الصحفيةالمعالجات التي أبرزتها األفي  اخصوصً  ،في معالجتها لمحور الشباب

اللون فقد بلغت نسبة  فئة، أما (%30.6المقاالت واألعمدة واألنشطة، وسجلت نسبة )ك

(، وترى الدراسة أن استخدام اللون اقتصر على إبراز الموضوعات التي ارتبطت 61.7استخدامها)

اب الملكي، وصور تغطية النشاطات المتعلقة بمحور الشباب في الموضوعات التي ارتبطت بالخط

به، وخصوًصا في صحيفتي الرأي والغد على التوالي، بينما انخفضت النسبة في صحيفة السبيل 

 كونها ال تعتمد على عنصر اللون كعنصر إبراز على صفحاتها.

 فئة العنوان: -د

السمة الغالبة لعناوين  فهو، ارئيس كان أكثر العناوين استخدامً تبين النتائج أن العنوان ال     

الصحف األردنية التي استخدمتها في معالجة القضايا والموضوعات البارزة التي يطرحها الخطاب 

الثاني العناوين في الترتيب  ت، بينما جاءبشأن الشباب الحسين بناالسياسي للملك عبداهلل الثاني 

، وكانت النسب األخبار المعالجة صحفيً ا لمضامين استخدم كعنصر أكثر ابرازً تالتمهيدية التي 

ت عناوين ما جاءَ ن، بيعلى التوالي الغد والسبيل صحيفة هاتلتاألعلى لصالح صحيفة الرأي و 

ة الخاصة بالخطاب عناوين الرئيسلا هذه الصفحة إذ استخدمتاألخير؛ ترتيب ال فيالصفحة األولى 

 زة على الساحة الدولية والمحلية.اث بار أو أي أحد ،الحسين بناالسياسي للملك عبداهلل الثاني 



181 

 

عشر: مدى التباين في اهتمام الصحافة بمعالجة محور الشباب في الخطاب  يالسؤال الحاد

 – 5006( )5009 – 5002من ) الحسين في الفترة بناالسياسي للملك عبداهلل الثاني 

5014): 

التي تركزَّ فيها اهتمام الصحافة  حاولت هذه الدراسة في واحد من أهدافها تحديد الفترة الزمنية

( 5009-5002وذلك خالل الفترتين من ) السياسي،في الخطاب لمعالجة محور الشباب 

واالجتماعية واالقتصادية التي ألمت بالمنطقة  ( في ضوء االضطرابات السياسية5002-5001و)

في خلق  إلى الشباببعض المسؤوليات سندت أَ من تسميات ها بية ودول الجوار، وما ارتبط بالعر 

 الخطاب الصحفيوهل  وتكافؤ الفرص،والمساواة  العدالة، ومطالباتهم باإلصالح وتحقيق ثورة الربيع

وضرورة تلبية  كأولوية إعالمية؟ األردني واكب هذه المرحلة بالتركيز على أهمية دور الشباب

 .متطلباتهم واحتياجاتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 نوعاً  متقاربةكانت أن نسبة المعالجة لمحور الشباب في الخطاب السياسي النتائج  تبينو       

بينما  ،(%22.9بنسبة ) بالمعالجة كان ن االهتمامأو  ،(5009-5002األولى من ) ما خالل الفترة

االضطرابات  ( في الفترة التي واكبت مرحلة%26.2إلى )بمعالجة هذا المحور انخفض االهتمام 

، وترى الدراسة أن المعالجة الصحفية ركزت في اآلن حتىزالت قائمة ما  ات العربية التيوالثور 

خالل  الشباب منإبراز السياسات االستراتيجية وسياسات النهوض بدور  على األخيرةالسنوات 

معالجة البطالة و  على الحد من تساعد والعمل على ايجاد مشاريع إنمائية في صنع القرار،المشاركة 

وهذه الموضوعات جميعها تم تناولها من أجل تحقيق االصالحات  ،فقر وتوفير فرص العملال

التي من شأنها رفع مستوى المعيشة للشباب األردني أمام ما يواجهونه من مسؤوليات  السياسية

" بإن شخصية الرئيس تعطي wantaوهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت اليه دراسة ". وتحديات
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مما يجعلها تفرض أهميتها ا أولويات بما يجعلها ذات اهمية لدى المجتمع بإكمله، لبعض القضاي

 في األجندة الصحفية.

 المبحث الثاني: خالصة النتائج

وضعت الصحافة األردنية في أولويات اهتمامها معالجة محور الشباب في الخطاب  أواًل :

في نسبة المعالجة، تلتها صحيفة الغد، ثم السياسي؛ إذ احتلت صحيفة الرأي األردنية الترتيب األول 

 صحيفة السبيل على التوالي  وبنسب منخفضة.

، %29.10، احتل السياق االقتصادي الترتيب األول بنسبة على مستوى المعالجة الصحفية ثانًيا:

في  وجاء السياق الثقافي والتربوي في الترتيب الثاني ، وهذا يشير  إلى أن االهتمام بالمعالجة تناول

المرتبطة بالشباب التي تلعب دوًرا مؤثًرا في تطوير العملية التنموية،  االقتصادية أولوياته القضايا

 حد من البطالة، ومكافحة للفقر.الوما يترتب عليها من رفع لمستوى المعيشة و 

ركزت المعالجة الصحفية لمحور الشباب في الخطاب السياسي على إبراز قيم اإلبداع  ثالثًا:

ا وسيلية، بينما تناولت في معالجتها للقيم الغائية تميز، وقيم الطموح واإلنجاز التي تمثل قيمً وال

 قيمتي التغيير واإلصالح، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

اعتمدت الصحافة األردنية على استخدام التقرير الصحفي في معالجتها لمحور الشباب الذي  رابًعا:

ألول، وتاله الخبر الصحفي، بينما تراجعت نسب المعالجة من خالل األشكال احتل الترتيب ا

، وهذا يعني أن تلك الصحف لم تخطت والقوالب األخرى بشكل ملحوظ في الصحف عينة الدراسة

نما اكتفت بنقل تقرير مفصل حول ما تم  منهًجا إعالمًيا متنوًعا في معالجتها لمحور الشباب، وا 

 ايا ارتبطت بهم.طرحه من موضوعات وقض
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االعتماد على وكالة األنباء األردنية "بترا" كمصدر للمعلومات الصحفية التي عالجت  خامًسا:

محور الشباب ، بينما انخفضت نسبة االعتماد على مصادر المعلومات األخرى التي حددتها 

فعاليات الرسمية ، وهذا يعود إلى أن وكالة "بترا " وهي تمثل المصدر الرسمي لإلخبار والالدراسة

 المتعلقة بجاللة الملك عباهلل الثاني والديوان الملكي.

استخدامت المعالجة الصحفية لمحور الشباب االستماالت اإلقناعية العاطفية المتمثلة  سادًسا:

 .%77.2بالشعارات، والقيم، وعبارات التوكيد والتشديد.. وقد شكلت ما نسبته 

عت الصحافة إلى تحقيقها من خالل معالجة محور الشباب في انحصرت األهداف التي س  سابًعا:

يصال األخبار، بينما تراجعت األهداف األخرى التي حددتها الدراسة وهذا ، إعطاء المعلومات وا 

يعني أن أغلب األخبار التي نشرت حول محور الشباب الذي جاء في الخطاب السياسي للملك 

خبار بالقضايا والموضوعات المرتبطة بهم، دون اإلهتمام عبداهلل الثاني كان هدفها اإلعالم واإل

بداء اآلراء المناسبة بشأنها، وتكثيف  بحاجة هذه الموضوعات والقضايا إلى الحلول المناسبة، وا 

 موضوعات التثقيف والتوعية حولها.

ب، ثامًنا: كانت  الشخصيات الرسمية أكثر الشخصيات الفاعلة في المعالجة الصحفية لمحور الشبا

، وفي هذه الدراسة كانت الشخصيات الرسمية الفاعلة بطرح محور الشباب تلتها شخصية الشباب

متمثلة بشخصية جاللة الملك عبداهلل الثاني، وتلتها شخصية الشباب أنفسهم كفئة باتت مهتمة 

المختلفة، بينما غاب الدور المباشر للشخصيات الفاعلة من الهيئات  ضاياهاق بتناول ومعالجة

 والمؤسسات والمنتديات التي ُتعنى رسمًيا باإلهتمام بالشباب.
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شغلت الصفحات الداخلية الترتيب األول من بين المواقع التي خصصت لمعالجة محور  )أ( تاسًعا:

، وهذا يعني أن التقارير واألخبار التي تغطي محور الشباب لم تكن تحتل موقًعا متصدًرا الشباب

   دراسة.وبارًزا في الصحف عينة ال

( قد احتلت المساحات األبرز في معالجة محور ²سم20كانت المساحات التي تمثل أقل من )  )ب(

، ومحدودية المساحات تعني أن موضوعات الشباب وقضاياهم ال تشكل اهتمام واضح لدى الشباب

بدأ الرأي والحلول ال مناسبة الصحف عينة الدراسة، أي التحتاج إلى مساحات للتحليل والنقاش، وا 

 حولها.

اعتمدت المعالجة الصحفية لمحور الشباب الصور اإلخبارية، وكانت النسبة األعلى لصالح   )ج(

 صحيفة الرأي.

 تراجعت نسبة استخدام الرسوم الصحفية بأنواعها في المعالجة الصحفية لمحور الشباب. )د(

ا من اللون عنصرا هامً  انخفضت نسبة استخدام اللون في المعالجة الصحفية، في حين يمثل )ه(

 عناصر اإلبراز الصحفي.

جاء اهتمام المعالجة الصحفية لمحور الشباب بإبراز العناوين الرئيسة في الترتيب األول ومن  )و(

 خالل صفحاتها الداخلية.

كان هناك نوع من التوازن في معالجة الصحافة األردنية لمحور الشباب في الخطاب السياسي  )ي(

 .(5002 – 5001( ومن)5009- 5002من ) خالل الفترتين
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 التوصيات المبحث الثالث:

 -بما يلي: الباحثة بناًء على ما تقدم من مناقشة لنتائج تحليل الدراسة توصي

ضرورة أن تعمل الخطة االستراتيجية اإلعالمية األردنية على تحديد معايير واضحة،   -0

تتبع للقطاع الخاص، أو الحزبية، بما  لمتطلبات عمل الصحف الناشئة سواَء المستقلة التي

يمكنها من المساهمة المباشرة والفاعلة، وتعزيز دورها بالتركيز على تناول قضايا الشباب، 

ومعالجة احتياجاتهم بالحوار والمناقشة من قبل المختصين بما يتوافق مع توجه الخطاب 

 ال.السياسي األعلى للدولة، ؛ إذ بدا دورها محدوًدا في هذا المج

ضرورة  تركيز المعالجة الصحفية على بعض الموضوعات السياسية التي تراجعت نسبتها  -5

وضرورة التوجيه والتثقيف المستمر حولها، وكذلك  ،في نتائج الدراسة، كالتنمية السياسية

والنقاش في ضوء  ،والوظيفة بالحوار ،بعض الموضوعات االقتصادية كتغيير النظرة للعمل

عليم النوعي، الذي تراجعت نسبته أيًضا طالة والفقر، والحاجة للتوجه إلى التاتساع دائرة الب

 الصحفية األردنية. في المعالجة

الوسيلية والغائية التي تمثل ضرورة توسيع التركيز من قبل الصحافة على معالجة القيم  -6

ضوء ي ف بمجملها قيم ذات دالالت انسانية ودينية، وسياسية ال بد أن يتحلى بها الشباب

واضطرابات؛ إذ تبين من النتائج أن نسب معالجة هذه  ما تشهده المجتمعات من فوضى

 وتأثيرها في تشكيل المواقف واالتجاهات عند الشباب. ألهميتهاالقيم ضعيفة بالنسبة 

ضرورة عدم اكتفاء الصحافة اليومية األردنية بمعالجة محور الشباب في مضامين الخطاب  -2

نما ضرورة التعمق في السياسي، من خالل ا لتركيز على وظيفتي اإلخبار واإلعالم، وا 
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معالجته من خالل التحقيقات والتحليالت واألحاديث الصحفية تحديًدا، كونها تدخل في 

من  متطلباتهمبالشباب و  نحو السياسات المتعلقة الخطاب وتوجهاتهتوضيح تفاصيل رؤية 

ولتحقيق ذلك ال بد من تمكين  حية أخرى،وتوضيح رؤية الشباب ومتطلباتهم من نا ،ناحية

 كوادر متخصصة في هذا المجال. لالصحفيين مهنًيا، واستقطاب الصحف 

ضرورة التركيز على موضوعات المادة الصحفية التي تهدف إلى التوعية والتثقيف،  -2

والتحفيز، وتقديم حل للمشكالت المتعلقة بالشباب؛ ِإذ بدت هذه األهداف ضعيفة في 

 لمادة المعالجة.مضامين ا

باب، في ضوء محدودية المساحات والصفحات التي خصصت لمعالجة موضوعات الش -3

من خالل االستراتيجية اإلعالمية للدولة إلى إصدار توصي الدراسة بضرورة العمل 

بشكل أعمق، وبما  المتنوعةتتناول قضايا الشباب واحتياجاتهم  ومستقلة صحيفة متخصصة

على الساحة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، وبما يعزز  يواكب األحداث الجارية

 مسيرة التحول الديمقراطي بشكل تعددي ومنظم.
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 العربية: المراجع

( إشكالية المصطلح النقدي )الخطاب والنص( مجلة آفاق عربية، بغداد: 0116ابراهيم، عبد اهلل)

 .30-21، 09ع

لسائدة لدى الشباب ، دراسة ميدانية في ثالث (. القيم ا5001ابراهيم، محمد نجيب محمد.)

  (.211-202من ) 5، مج 22محافظات مصرية، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنصورة، ع

( تفسير القرآن الكريم العظيم، القاهرة: 0196ه.)772ابن كثير، أبو الفداء، اسماعيل بن عمر ت

   دار التراث العربي للطبع والنشر.

-360لعالمة أبي فضل جمال الدين مكرم ابن منظور االفريقي المصري، )ابن منظور، اإلمام ا

 ، بيروت: دار صادر.0(. لسان العرب، مج 0139ه(، )700

-360ابن منظور، اإلمام العالمة أبي فضل جمال الدين مكرم ابن منظور االفريقي المصري، )

 ، بيروت: دار صادر.2(. لسان العرب، مج 0139ه(، )700

-360اإلمام العالمة أبي فضل جمال الدين مكرم ابن منظور االفريقي المصري، )ابن منظور، 

 ، بيروت: دار صادر.2(. لسان العرب، مج 0122ه(، )700

(. ثقافة المقاومة، أوراق مؤتمر 5002أبو أصبع، صالح، ومناصرة، عز الدين، وعبد اهلل محمد. )

  ( ابريل نيسان.59-52داب والفنون من )فيالدلفيا الدولي العاشر، المؤتمر العلمي لكلية اآل
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( الخطاب السياسي، الخصائص واستراتيجيات التأثير، مجلة دراسات 5006أبو بكري، راضية )

  .002 -13، 05وأبحاث، جامعة الجلفة، الجزائر: ع 

(. وصايا القادة الكبار للشباب، سلسلة تثقيفية، األردن: المجلس األعلى 5001أبو دية، سعد.)

  اب.للشب

، جدة، المملكة العربية السعودية: دار الشروق 5( فن الكتابة الصحفية، ط0196أبو زيد، فاروق )

  للطباعة والنشر.

  (، عمان: مكتبة المحتسب.0113-0150(. الصحافة في األردن)0113أبو صوفه، محمد.)

بية، مركز (. محددات مستقبل اإلصالح السياسي في الدول العر 5003أبو عامود، محمد سعد.)

 دراسات وبحوث الدول النامية ، جامعة القاهرة.

، االسكندرية: دار الفكر 0(. اإلعالم والسياسة في عالم جديد، ط5001أبو عامود، محمد سعد.)

  الجامعي .

  ، عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزيع.0(. فن المقال الصحفي، ط5000أبو عرجة، تيسير. )

نحو وكالة أنباء عربية مركزية ، مجلة الشؤون العربية، مصر :العدد (. 0111أبو عرجة، تيسير.)

30 ،37-710. 

، عمان_االردن: دار مجدالوي 0(. دراسات في الصحافة واالعالم، ط5000أبو عرجة، تيسير.)

 للنشر والطباعة.
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ار األردن: د -،عمان0(. اإلعالم والثقافة العربية:الموقف والرسالة، ط5006أبو عرجة، تيسير.)

 مجدالوية: توزيع دار أسامة.

(. الصورة الذهنية لالنتفاضة الفلسطينية لدى النشئ "دراسة ميدانية، 5000أبو يوسف، إيناس.)

  كلية اإلعالم . -، جامعة القاهرة2المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، ع

، 0جمهورها، ط(. نظريات اإلعالم: مدخل الهتمامات وسائل اإلعالم و 5005أحمد، أحمد زكريا.)

  مصر، المنصورة: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع .

العالقة بين االعتماد على وسائل االعالم الجماهيرية كمصدر  .(5007أحمد، جمال عبد العظيم )

جامعة  –للمعلومات والمستوى المعرفي للشباب البحريني باالنتخابات البرلمانية، جملة اآلداب 

  .090 – 027حوث ومقاالت ، ب25الزقازيق، مصر، ع

(. دور الصحافة في ترتيب اولويات الشباب "دراسة مسحية على 5000أحمد، خلود خليفة )

، رسالة ماجستير غير منشورة، السودان: جامعة 5009 – 5007صحيفة الصحافة في الفترة من 

  أم درمان االسالمية.

الصحف في تشكيل اتجاهات المراهقة دور األطر االخبارية  .(5002أحمد، سمير ابراهيم أحمد )

  نحو القضايا السياسية،" رسالة ماجستير غير منشورة"، جامعة عين شمس، معهد دراسات الطفولة.

(. استطالع آراء الطلبة الجامعيين في معالجة الصحافة اليومية السورية 5003األحمدي، طالب.)

، 0، ع50بحاث )العلوم اإلنسانية(، مج لقضايا الشباب: دراسة تقويمية، مجلة جامعة النجاح لأل

62-79.  
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(. اللغة وسيكولوجية الخطاب ، بين البالغة والرسم االخر، بيروت : 5005استيتية، سمير.)

  المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

  ، عمان: دار وائل للنشر.0( التراكيب االعالمية في اللغة العربية، ط5003اسماعيل، حنان )

، القاهرة: دار الفكر العربي للطبع 0(. مناهج البحث العلمي، ط5000مود حسين. )اسماعيل، مح

  والنشر.

(. اإلعالم الجديد واإلعالم البديل، ترجمة وتعريب المركز الثقافي للتعريب 5000بارك، فرانسيس. )

  والترجمة، القاهرة: دار الكتاب الحديث . 

، المملكة العربية 0خليجي واستراتيجيات المواجهة، ط(. أزمة الشباب ال5002الباز، راشد بن سعد.)

 السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

(. العالقات العامة والعالقات اإلنسانية والرأي العام، اإلسكندرية: مكتبة 5005الباز، علي )

  ومطبعة االشعاع الفنية .

لتطبيقات، ترجمة محمد ناجي الجوهر، (. تحليل مضمون اإلعالم: المنهج وا0115بد، ريتشارد.)

  ، اربد: قدسية للنشر. 0ط

اللغة واآلداب في الخطاب األدبي، ترجمة سعيد الغانمي، بيروت:  .(0116تودوروف، تزفتان )

  المركز الثقافي العربي.

 (. سلطة وسائط اإلعالم، مراجعة فاروق جرار، عمان: دار البشير.0117جريبر، درويس إيه )



191 

 

 (. اإلعالم العربي خلق الهوية والثقافات، بغداد: نينوى للدراسات والنشر. 5002تهامة ) الجنيدي،

اللغة اإلعالمية، دراسة في صناعة النصوص اإلعالمية وتحليلها،  .(0119جواد، عبد الستار )

 عمان: دار الهالل للترجمة.

 عمان: دار البشير. (. سلطة وسائط اإلعالم، مراجعة فاروق جرار،0117جريبر، درويس إيه )

 (. اإلعالم العربي خلق الهوية والثقافات، بغداد: نينوى للدراسات والنشر. 5002الجنيدي، تهامة )

اللغة اإلعالمية، دراسة في صناعة النصوص اإلعالمية وتحليلها،  .(0119جواد، عبد الستار )

 عمان: دار الهالل للترجمة.

تماعية في مجال رعاية الشباب والمجال المدرسي، (. الخدمة االج5000حبيب، جمال شحاته.)

 جامعة حلوان. –القاهرة: مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي 

(. مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها، عمان : دار أسامة 5005الحتو، محمد سلمان. )

 للنشر والتوزيع.

 لفجر للنشر والتوزيع.(. المعجم اإلعالمي، القاهرة: دار ا5002حجاب، محمد منير. )

دراسة  –(. مظاهر االغتراب وعوامله لدى طلبة الجامعة األردنية 0110الحديدي، فايز أحمد. )

 ميدانية، "رسالة دكتوراه غير منشورة"، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

 ن اإلخراج الصحفي، القاهرة: مكتبة نانسي ومياط .فأ(. 5003الحديدي، محمد فضل. )
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ب(. نظريات اإلعالم: اتجاهات حديثة في دراسات الجمهور والرأي 5003دي، محمد فضل.)الحدي

 دمياط: مكتبة نانسي. -العام، القاهرة 

(. ايديولوجيا اإلخراج الصحفي، عمان: دار أسامة للنشر 5000الحسن، غسان عبد الوهاب. )

 والتوزيع.

شكيل معارف الشباب الجامعي تجاه (. دور الصحف السورية اليومية في ت5000حسين، سكفان. )

دراسة تحليلية ميدانية، "رسالة ماجستير غير منشورة"، كلية اآلداب والعلوم  –القضايا السكانية 

 اإلنسانية، جامعة دمشق.

 (. دراسات في مناهج البحث العلمي، بحوث االعالم، القاهرة: عالم الكتب .5003حسين، سمير.)

، المملكة العربية 0تأثير الغد الثقافي على سلوك الشباب، ط (.0111الحسيني، إحسان محمد.)

 السعودية: أكاديمية نايف للعلوم .

، بيروت: مجد 0(. أزمة الخطاب السياسي العربي المعاصرة، ط5002الحميري، عبد الواسع. )

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . 

والمرجعي للخطاب اإلعالمي للملك عبداهلل الثاني ( اإلطار الفكري 5001الخالدي، خزيم سالم )

 .509-091، 6، ع03ابن الحسين، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، األردن: مج 

 (. مدخل إلى فن التحرير الصحفي، منشورات جامعة دمشق.5002خضور، أديب.)

االلمان (. دراسات نظرية في علم الصحافة، تأليف مجموعة من الكتاب 5002خضور ، أديب.)

 ، دمشق : وزارة الثقافة.0البلغار ، ترجمة أديب خضور، ط
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( المجلد األول، 5000الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم )

 . الملكي الهاشمي إدارة اإلعالم واالتصال، الديوان

( المجلد الثاني، 5005ن المعظم )الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسي

 ، إدارة اإلعالم والمعلومات، الديوان الملكي الهاشمي.5ط

( المجلد 5006الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم )

 . الملكي الهاشمي ، إدارة اإلعالم واالتصال، الديوان5الثالث، ط

( المجلد الرابع، 5002لملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم )الخطاب السامي لصاحب الجاللة ا

 .  الملكي الهاشمي إدارة اإلعالم واالتصال، الديوان

( المجلد 5002الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم )

 .الملكي الهاشمي ، إدارة اإلعالم واالتصال، الديوانالحادي عشر

( المجلد 5003اب السامي لصاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم )الخط 

 .  الملكي الهاشمي السادس، إدارة اإلعالم واالتصال، الديوان

( المجلد 5000الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم ) 

 .    الملكي الهاشمي العاشر، إدارة اإلعالم واالتصال، الديوان

 (. التنشئة السياسية والقيم، )د.م( ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع . 5002خطاب، سمير )

( مشاركة الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، "رسالة دكتوراة غير 5007خطايبة، يوسف )

 منشورة"،  الجامعة األردنية، األردن.    
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الصحفي وتطبيقاته العملية في وسائل االتصال الجماهيري،  (. علم التحرير0190خليفة، إجالل.)

 ، القاهرة: مكتبة االنجلو مصرية.0، ج0ط

 (. دراسات سيكولوجية االغتراب، القاهرة: دار غريب للنشر.5006خليفة، عبد اللطيف محمد. )

 ات في خطاب جاللة الملك عبداهلل الثاني في الثامن من حزيرانء(. قرا5000خماش، نبال.)

 ، تحليل ورصد، األردن: دائرة المطبوعات والنشر.5000

(. المبادرات الملكية السامية لجاللة 5007خوالدة، مصطفى، وزهران، وسام، والعمايرة، شيرين.)

 الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين، األردن : دائرة المكتبة الوطنية.

 دار المسيرة للنشر والتوزيع.، عمان: 5(. مدخل إلى الرأي العام، ط5005خورشيد، كامل )

قسم  -(، حالة البطالة في األردن، مديرية اإلحصاءات العامة 5000دائرة اإلحصاءات العامة )

 إحصاءات العمل، المملكة األردنية الهاشمية.

 شهر آب. 07( األردني باألرقام، العدد 5002دائرة االحصاءات العامة )

 .32ب اإلحصائي السنوي األردني، العدد(.الكتا5006دائرة االحصاءات العامة. )

( 9(. قانون المطبوعات والنشر األردني وتعديالته رقم)0119دائرة المطبوعات والنشر األردنية.)

 . 0119لسنة 

(. نظريات االتصال في القرن الحادي عشر، عمان، األردن: 5003الدليمي، عبد الرزاق محمد.)

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
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 :، القاهرة0( . النص والخطاب واإلجراَء ، ترجمة تمام حسان ، ط0119، بوجراند، روبرت.) دي

 عالم الكتب .

 (. التصوير الصحفي، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.5000الراتب، خليل محمد. )

 (. مختار الصحاح، القاهرة: دار المعارف .0117الرازي، محمد بن أبي بكر. )

، بيروت: دار الكتب 0(. التفسير الكبير، مفاتيح الطيب، ط0196فخر الدين. )الرازي، محمد 

 العلمية.

 (. فن الخبر الصحفي، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.5002ربيع، عبد الجواد. )

 (. االستراتيجية اإلعالمية، المملكة األردنية الهاشمية.5005رئاسة الوزراء.)

في األردن، عمان: منشورات لجنة تاريخ األردن، تمت الفهرسة  (. الشباب0112الزغل، علي. )

 بمعرفة المكتبة الوطنية .

(. مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات 5001زغيب، شيماء ذو الفقار.)

 ، القاهرة: المكتبة اإلعالمية، الدار المصرية اللبنانية.0االجتماعية، ط

 العام واإلعالم، القاهرة : دار الفكر العربي.(. الرأي 5000زلطة، عبداهلل )

ه(. اطواق الذهب في المواعظ 269-237الزمخشري، أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر)

 (. القاهرة: دار الفضيلة. 500والخطب، تحقيق أحمد عبد التواب عوض، )الت 
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بية، جامعة عين شمسن (. التوجيه واإلرشاد النفسي، كلية التر 0193زهران، حامد عبد السالم. )

 القاهرة.

 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. 0(. الشباب والقيم في عالم متغير، ط5009الزيود، ماجد. )

(. فنيات التحرير الصحفي، الجزائر: المكتب الجامعي الحديث، دار الكتب 5005ساعد، ساعد. )

 والوثائق القومية،.

لثقافية للصحافة )دراسة تحليلية للملحق الثقافي في ( الوظيفة ا5005الساعدي، د. حسن كامل )

 .12-92( كلية اإلعالم، جامعة بغداد: 5000-5001جريدة الصباح للمدة من )

 ( .الكاركاتير في الصحافة، عمان: دار أسامة للنشر وتوزيع.5006سالم ، حمدان خضر.)

السياسي، عمان _ األردن:  (. التنشئة االجتماعية وأثرها على السلوك5000سالم، رعد الحافظ )

 دار وائل للنشر.

(. كيف نساعد الشباب، سلسلة التثقيف الشبابي، المجلس األعلى 5003السرحان، محمود قظام. )

 األردن. -للشباب: عمان

(. ترتيب تالميذ الصف 5007سعادة، جودة أحمد، وعبد الغني يسرى، وأبو زيادة اسماعيل جابر.)

مقياس روكيتش في ضوء عدد من المتغيرات، مجلة دراسات العلوم  السادس األساسي للقيم حسب

 .36-22، 0، ع62التربوية، األردن: مج 

(. الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني ابن الحسين وأثره على 5007السعيدين، ضيف اهلل سعد.)

 األردن: المطابع العسكرية. -االصالح والتحديث في األردن، عمان
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السنة الخامسة  -االهرام -(. اإلصالح السياسي ، كراسات استراتيجية5002سالمة، معتز.)

 .7، 026عشر،ع 

 0117أيار  05(. مفهوم الخطاب اإلعالمي، المؤتمر العلمي الثالث، 0117سميسم، حميدة )

 منشورات جامعة فيالدلفيا، كلية اآلداب، األردن.

 ، األردن: دار ومكتبة الحامد.(. الرأي العام وطرق قياسه، عمان 5005سميسم، حميدة )

 ،، القاهرة: الدار الثقافية للنشر.0(. نظرية الرأي العام، ط5003سميسم، حميدة، )

 (. إدارة العقل، ، بيروت : الناشر دار الراتب الجامعية.5001سيباني، خليل )

 العربي . (. علم النفس االجتماعي رؤية معاصرة، القاهرة: دار الفكر0115السيد، فؤاد البهي. )

(. مدخل في االتصال الجماهيري ونظرياته، األردن، اربد: دار الكندي 5006شاوي، برهان. )

 للنشر.

( القيم التربوية والوطنية والسياسية في منهاج اللغة العربية، 0112الشريد، غرايبة، مازن، هيام )

 .071-027، 6، العدد 1مؤتة للبحوث والدراسات المنطوقة، مج 

(. مشكالت الشباب العربي واقعها وأساليب عالجها، مجلة 0192دل عبد الحسين. )شكارة، عا

 .092-022، 06البحوث والدراسات العربية، العراق:ع

(. الصحافة 5002الشمايلة، ماهر، عودة، محمود، اللحام، عزت، كافي، مصطفى يوسف.)

 المتخصصة، عمان: دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
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 ( علم اجتماع اإلعالم، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع .5000علي )شهاب، موسى 

، عمان: دار 0(. اتجاهات معاصرة في كتابة المقال الصحفي، ط5005الشهاب، موسى علي. )

 أسامة للنشر والتوزيع.

، 0(. استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية وتداولية، ط5002الشهري، عبد الهادي بن ظافر.)

 ان: دار الكتاب الجديد المتحدة .لبن -بيروت

 (. الصحافة رسالة، استعداد، فن علم، القاهرة: دار المعارف.0121صابات، خليل )

 ( وسائل االتصال نشأتها وتطورها، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية. 0197صابات، خليل )

 االنجلو مصرية.، القاهرة: مكتبة 3( وسائل االتصال نشأتها وتطورها، ط0110صابات، خليل )

( ترجمة لكتاب مارشال مالكوهان، كيف تفهم وسائل االتصال، 0172صابات، خليل وآخرون )

 القاهرة: دار النهضة العربية باالشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.

 (. الموهبة واإلبداع، عمان: دار التقوى العلمي للنشر والتوزيع. 0115صبحي، تيسير، ) 

خراجها، ط5009اد محمد. )الصقر، إي ، عمان: دار أسامة 0(. تصميم الصحافة المطبوعة وا 

 للنشر والتوزيع.

(. االتجاهات البحثية الجديدة في نظرية األجندة ومن ترتيب أولويات وسائل 5005ضيف، عبندة.)

 ، الجزائر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع. 501-075، 00اإلعالم، مجلة الحكمة، ع
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(. مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في 5007ئي، مصطفى حميد، وأبو بكر خير هيالت. )الطا

 ، االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.0اإلعالم والعلوم السياسية، ط

(. نظريات االتصال، القاهرة: دار اإليمان للطباعة 5003الطرابيشي، ميرفت، والسيد، عبد العزيز.)

  والنشر.

(. دور الصحافة في وضع أولويات اهتمام الشباب نحو القضايا القومية، "رسالة 0117مال.)طه، آ

 ماجستير غير منشورة"، جامعة القاهرة.

(. معالجة الصحف المصرية لبعض القضايا السايسية 0112الطوخي، عربي عبد العزيز.)

ورة"، جامعة عين شمس، وعالقتها بالتنشئة السياسية لدى المراهقين، "رسالة ماجستير غير منش

 القاهرة.

(. المعالجة االخبارية إلحداث الثورة المصرية في قناتي 5000الطوخي، عربي عبد العزيز.)

 – 610، 5، ع07دراسة تحليلية، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، مصر: مج  BBCالعربية و 

260. 

 اء: دار الثقافة. ، الدار البيض0(. تحليل الخطاب الصحافي، ط5005العاقد، أحمد.)

 ،القاهرة: دار النشر للجامعات .0(. الخبر الصحفي اإللكتروني، ط5006عامر، فتحي حسين.)

(، 5002 – 0191الدور السياسي للصحافة األردنية اليومية ) .(5007العبادي، صالح الدين )

اسية، األردن _ رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية: كلية الدراسات العليا / علوم سي

 عمان.
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 ، القاهرة: مكتبة وهبة.5(. أصول البحث االجتماعي، ط0195عبد الباسط، محمد حسن. )

، 0(. الصحافة واإلصالح السياسي، دراسة في تحليل الخطاب، ط5001عبد الباقي، عيسى.)

 القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع .

(. تحليل المضمون في الدراسات 0195عواطف. )عبد المجيد، ليلى، سالم، نادية، عبد الرحمن، 

  اإلعالمية،)د.ن(،)د.م(.

(. فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعه 5009عبد المجيد، ليلى، وعلم الدين، محمود.)

 ، القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.0وااللكترونية، ط

-001، 0للتوثيق)تونس(: ع  (. التوثيق، المجله المغربية0196عبد الحميد، حسن محمود حسن.)

050.    

  ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. 0(. فن التحرير الصحفي، القاهرة: ط5006عبدالحميد، صالح.)

 ، القاهرة: عالم الكتب . 0(. نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، ط0117عبد الحميد، محمد. )

، جدة: دار الشروق للنشر 0م، ط(. تحليل المحتوى في بحوث اإلعال0196عبد الحميد، محمد.)

 والتوزيع .

، 0األصول النظرية ومهارات التطبيق،ط ( مناهج البحث اإلعالمي،5005عبد العزيز، بركات )

 القاهرة: دار الكتاب الحديث .
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(. الرؤية األمريكية للشرق األوسط الكبير األبعاد والدوافع وردود الفعل، 5002عبد العظيم، زينب )

كلية  –مركز دراسات الدول النامية  –ى مؤتمر الديمقراطية في الوطن العربي بحث متقدم إل

 .02-06االقتصاد والعلوم السياسية، ص

(. دور الشباب في التنمية، اإلسكندرية:  دار منشاة 0119عبد القادر، محمد عالء الدين.)

 المعارف.

لخطاب السياسي، الهيئة المصرية (. استراتيجيات اإلقناع والتأثير في ا5005عبد اللطيف، عماد. )

 العامة للكتاب، القاهرة.

 (. أبحاث في علم االجتماع، نظريات ونقد، دمشق: دار هادي للنشر.5005عبد المعطي، طالل.)

(. التنشئة االجتماعية للتفكير السياسي، لبنان : مجلة الفكر العربي، ، 0111عبداهلل، محمد قاسم )

 .012 – 090، 17، ع50مجلد 

(، عمان، األردن: مطبوعات 5000-0115(. مسيرة الصحافة األردنية )5006يدات، شفيق.)عب

 نقابة الصحفيين األردنيين .

صنعاء: وزارة  -(. داللة السياق في القصص القرآنية، اليمن5002العبيدي، محمد عبداهلل علي.)

 الثقافة والسياحة .

لوعي: دراسة ميدانية على طلبة جامعة (. اإلعالم وصياغة ا5006العتوم، خضر وائل يوسف. )

 اليرموك،" رسالة دكتوراه غير منشورة "، الجامعة األردنية:األردن.
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(. تأثير العولمة على ثقافة الشباب، دراسة ميدانية،القاهرة: الدار الثقافية 5005عرابي، محمود. )

 للنشر، 

ب أولويات طالب جامعة (. دور الصحافة المصرية في ترتي5002عرام، اسماء محمد مصطفى.)

"رسالة ماجستير غير منشورة"،  –دراسة تحليلية وميدانية  –جنوب الوادي نحو القضايا السياسية 

 جامعة جنوب الوادي: القاهرة.

(. دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي السياسي للشباب اليمني، دراسة 5009عزعزي، وديع. )

 .26-2، 60، ع  05اليمن، مج  –مجلة المصدر لشؤون العصر  –ميدانية 

(. لغة الخطاب السلطة اإلعالمي: نحو تجديد لغة الخطاب، القاهرة: 5002عكاشة، محمود )

 االكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي.

-، القاهرة 5(. خطاب السلطة اإلعالمي: نحو تجديد لغة الخطاب، ط5007عكاشة، محمود )

 اب الجامعي .مصر: الناشر، األكاديمية الحديثة للكت

(. نظريات االتصال مدخل متكامل،عمان، األردن: دار اليازوري العلمية 5000العالف، بشير. )

 للنشر والتوزيع.

، 0(. تكنولوجيات المعلومات واالتصال ومستقبل صناعة الصحافة، ط5002علم الدين، محمود. )

 القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.

 المصطلحات األدبية المعاصرة، الدار البيضاء، المغرب. (. معجم0192علوش، سعيد. )
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(. اإلعالم الجديد والتحديات النظرية والتطبيقية، االسكندرية: 5002علي، اسماعيل محمود )

 الناشر، مكتبة الوفاء القانونية .

"الشباب، محور التنمية والتحديث، ولكن"، صحيفة عمون اإللكترونية  (.5002العلي، سهير.)

 األردن. -، عمان5002-0-57خ بتاري

جراءاته ومناهجه، ط5005عمر، السيد أحمد مصطفى. ) ،مكتبة 5(. البحث اإلعالمي مفهومه وا 

 الفالح للنشر والتوزيع، دولة اإلمارات العربية المتحدة.

(. األسس الفنية للحديث الصحفي، مصر: مطابع الهيئة المصرية 0113عوض اهلل، غازي زين. )

 ب.العامة للكتا

، القاهرة:عالم الكتب 0(. الخطاب اإلعالمي والقضايا المعاصرة، ط5006الغباشي، شعيب.)

 للنشر.

(. قاموس علم االجتماع، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية 5003غيث، محمد عاطف، )

 للطباعة.

رامج (: الخصائص النفسية الفارقة والمتعلقة بكثافة التعرض للب5002الفارس، مجدي الفارس. )

التلفزيونية الفضائية لدى الشباب الجامعي، "رسالة ماجستير غير منشورة"، معهد الدراسات والبحوث 

 التربوية، جامعة القاهرة .
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(. بعض السمات الشخصية المتنبئة بالتوجهات القيمية 5006الفضلي، ماجد، درويش، محمد. )

، 2التربية الحديثة، مصر: مج لدى طلبة اإلرشاد النفسي في ضوء تصور روكيش، مجلة رابطة

 .60-06، ديسمبر/ أيلول، 07ع

 ، الكويت: دار القلم.2(. دراسات في سيكولوجيا النمو، ط0199الفقي، حامد العزيز.)

(. الشباب وقضاياه في مصر، دراسة توثيقية، القاهرة: أكاديمية البحث 0115الفوال، نجوى أمين.)

 العلمي والتكنولوجيا.

( حفريات المعرفة، ترجمة سالم ياقوت، الدار البيضاء: المركز الثقافي 0197فوكو، ميشال )

 العربي.

 /ج(.5وتعديالته، المادة ) 0119( لسنة 9قانون المطبوعات والنشر األردني رقم )

في نشر القيم  ،(. الصحافة اليومية األردنية ومسؤولياته5000القرعان، محمد كامل سليمان.)

 الة ماجستير غير منشورة"، جامعة الشرق األوسط: األردن . الوطنية في المجتمع "رس

، عمان، 0(. جاللة الملك عبداهلل الثاني )الشباب والطموح(، ط5000القروم، ميساء عبد السالم.)

 األردن:)د.ن(.

(. المبادرات والمكارم الملكية 5009القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية، التوجيه المعنوي.)

جاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين، منشورات مديرية التوجيه المعنوي: لصاحب ال

 المطابع العسكرية.
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(. دور الصحافة المصرية في ترتيب أولويات القضايا الثقافية لدى 5000كامل، مها محمد.)

سوهاج، ع  -الشباب الجامعي، دراسة تحليلية وميدانية، جامعة جنوب الوادي، مجلة كلية اآلداب 

 .099-021، 5، ج56

(. الرأي العام واستطالعات الرأي والديمقراطية، ترجمة 0119كانتريل، البرت ايزفنج كرسبي.)

 صادق ابراهيم عودة، عمان، األردن: دار سندباد للنشر. 

 -تحليل مضمون-(. دور الصحافة األردنية اليومية في التوعية الصحية 5001الكسواني، حنان.)

 اجستير غير منشورة"، جامعة الشرق األوسط، األردن ."رسالة م

معجم المصطلحات  .(0116ه( )0309-0395الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني.)

بيروت:مؤسسة -، دمشق5( ط5000والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش. ومحمد المصري،)

 الرسالة، مادة قطب. 

، القاهرة: الدار 0شر الصحفي: االتجاهات الحديثة، طتكنولوجيا الن .(5000اللبان، شريف )

 المصرية اللبنانية للنشر.

مقدمة في مناهج البحث اإلعالمي،  .(5009اللبان، شريف درويش، والمقصود، هشام عطية )

 ، الدار العربية للنشر والتوزيع.0ط

القاهرة: العربي (. الطباعة الملونة: مشكالت وتطبيقاتها في الصحافة، 0112اللبان، شريف. )

 للنشر والتوزيع.

 (. التقرير السنوي، األردن، عمان.5006المجلس األعلى للسكان.)
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 (. االستراتيجة الوطنية للشباب،المرحلة األولى: عمان ، األردن.5002المجلس األعلى للشباب.)

(، المملكة 5001-5002(. االستراتيجية الوطنية للشباب،)5002المجلس األعلى للشباب.)

 األردنية الهاشمية. 

(. الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب، 5000مجلي، ماهر أبو المعاطي.)

 القاهرة: مركز توزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان.

، القاهرة: دار النشر 0(. الصحافة: االمكانيات، التجاوزات، اآلفاق، ط5006مدكور، مرعي.)

 للجامعات. 

، عمان، األردن: دار المسيرة للنشر 0(. نظريات االتصال، ط5005رة، منال هالل.)المزاه

 والتوزيع والطباعة .

 ، القاهرة: دار الفكر العربي .0(. التوثيق اإلعالمي، ط5006المسلمي، ابراهيم عبداهلل. )

ردن: األ –(. مناهج البحث اإلعالمي وتحليل الخطاب، عمان 5000مشاقبة، بسام عبد الرحمن.)

 دار أسامة للنشر والتوزيع .

(. األخبار السلبية  في التلفزيون وعالقتها بمستوى القلق السياسي 5000المصري، عربي محمد. )

 للشعب اللبناني، "رسالة ماجستير غير منشورة"، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.

مام، عبد السالم.) قاهرة:دار الكتاب ،ال0فنون التحرير الصحفي، ط .(5000معوض، محمد، وا 

  العربي.
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 (. اإلعالم ومعالجة األزمات، القاهر: الدار المصرية اللبنانية للنشر.5002مكاوي، حسن عماد )

(. نظريات االعالم، القاهر: الدار العربية للنشر 5007مكاوي، حسن عماد، والعبد، نهى عاطف. )

 والتوزيع.

 القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع .، 5(. نظريات اإلعالم، ط5005مكاوي، حسن عماد. )

(. االتصال ونظرياته المعاصرة، القاهرة: الدار المصرية 0119مكاوي، عماد، السيد، ليلى.)

 اللبنانية للنشر.

الصورة العربية في الصحافة االمريكية، ترجمة محمد راتب البطاينة،  .(5002الموسى، عصام. )

 عمان: اربد، مكتبة حمادة.

(، عمان، األردن: الجمعية 0117 -0150(. تطور الصحافة األردنية )0119، عصام.)الموسى

 العلمية الملكية .

(. الخطاب السياسي للملك عبداهلل الثاني ابن الحسين وأثره على 5000مومني، فتحي أيوب.) 

 . ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن (، رسالة 5009-0111االستبعاد االجتماعي )

، القاهرة: عالم 0النص والخطاب واالجراء، ترجمة: تمام حسان، ط .(0119مي بوجراند، روبرت )

 الكتب.

اإلعالم وسيلة ورسالة، تعريب د. مساعد خضر العرابي  .(0191ميرل، جون، لوينشتاين، رالف )

 الحارثي، الرياض، دار المريخ.
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معي في العمل التطوعي والمشاركة دور الشباب الجا .(5007النابلسي، هناء حسني محمد )

السياسية، دراسة مقارنة على عينة من طلبة الجامعة األردنية، "رسالة دكتوراه غير منشورة"، 

 الجامعة األردنية، األردن.

 ، القاهرة: المكتبة اإلعالمية.0(. اإلخراج الصحفي، ط5000النجار، سعيد الغريب.)

(. بحوث في الصحافة المعاصرة، القاهرة: 5000نصر، حسن محمد وعبد الرحمن، عواطف. )

 العربي للنشر والتوزيع .

( . الفن الصحفي في عصر المعلومات: تحرير وكتابة 5002نصر، حسني، وعبد الرحمن، سناء.)

 التحقيقيات واالحاديث الصحفية،العين: الكتاب الجامعي.

ترجمة محمد  –الت جديدة (. اإلصالح السياسي في العالم العربي، تفاع5002هاوثورن، آمي )

أحمد أبو العزم قرارات استراتيجية، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام، السنة العاشرة، 

 .7-2، ابريل، 2ع 

وظائف الصحافة: األدوار المحددة والتلقائية للصحافة، دراسات يمنية،  .(0117الهمداني، خالد )

 .623-606، 22اليمن: ع 

(. بحث بعنوان وظائف الصحافة في االقناع والتأثير والتوجيه، وتشكيل 5006خالد )الهمداني، 

 -026الرأي العام في ظل األنظمة االجتماعية المختلفة، اليمن: جامعة صنعاء، كلية اآلداب، 

070. 

 (. الخطة اإلعالمية، المملكة األردنية الهاشمية.0191وزارة اإلعالم.)
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االغترابية في الشخصية العربية، جملة عالم الفكر، الكويت،  (. المظاهر0119وطفة، علي.)

 .590 – 520(، 5( ع )67المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. مج )

، القاهرة: مكتبة 0(. مناهج البحث في الدراسات اإلجتماعية واإلعالمية، ط0191الوفائي، محمد. )

 األنجلو المصرية.

(. مدخل إلى مناهج البحث، ترجمة صالح أبو أصبح 5006. )ويمير، روجرز، ودومنيك، جوزيف

 ، بيروت: المنظمة العربية للترجمة.0وفاروق منصور، ط

، المركز 5تحليل الخطاب الروائي، الزمن، العربي التشير، بيروت: ط .(0117يقطين، سعيد )

 الثقافي العربي.
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 المواقع األلكترونية

 اليونسكو "برنامج الشباب"

www.unesco.orj/youth  

 -األردن  –المجلس األعلى للشباب 

www.hcy.gov.jo 

 موقع اكاديمي باللغة الفرنسية

www.sitefredinand Acade`mique 

 موقع البحث االبداعي

http://www.unesco.orj/youth
http://www.unesco.orj/youth
http://www.sitefredinand/
http://www.sitefredinand/
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size-http://www.surveysystem.com/sample 

 صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية

 www.kafd.jo                            

 هيئة شباب كلنا األردن

www.ajyc.jo   

http://www.surveysystem.com/sample-size
http://www.surveysystem.com/sample-size
http://www.kafd.jo/
http://www.ajyc.jo/
http://www.ajyc.jo/
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 (1رقم )ملحق                                               

 تحليل مضمون عينة الدراسة استمارة

 )ماذا قيل؟(

 (        ) :تاريخ العدد /  (       ) :رقم العدد................. /  ……..الصحيفة

رقم 

 الصفحة

 مصدر المادة عنوان الصفحة

(13-1) 

 القيم

(2-1) 

 السياقات

 الفكرية

(8-1 ) 

الشخصية 

 الفاعلة

(6-1) 

 االت ماالست

(2-1) 

هدف 

 المضمون

(9-1) 

 مالحظات
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 (5رقم)ملحق 

 تحليل شكل عينة الدراسة استمارة

 )كيف قيل؟(

 (            ) تاريخ العدد: /  (           ) رقم العدد:................. /  ……..الصحيفة

رقم 

 الصفحة

 يالفن الصحف

(10-1) 

 

 موقع المادة

((4-1 

 مساحة المادة

(7-1) 

 العناوين

(6-1) 

 الصور

(4-1) 

 الرسوم

(4-1) 

 األلوان

(2-1) 

 المالحظات
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 (3ملحق رقم )

 التعريفات المنهجية واإلجرائية لفئات تحليل المضمون

 :ضمونفئات تحليل الم

ــــــــات لغــــــــة    : مفردهــــــــا فئــــــــة، وتعنــــــــي الجماعــــــــة أو الفرقــــــــة مــــــــن النــــــــاس، والجمــــــــع فئــــــــات الفئ

 (.145، 2003، لسان العرب)ون فئُ أو 

عية نو ل االتي يقوم الباحث بإعدادها طبقً  هي التصنيفات أو الفصائل الفئات اصطالحًا:   

وتصنيفه بدقة  المضمون لكي يستخدمها في وصف هذا ؛المضمون ومحتواه وهدف التحليل

النقطة  هي ئاتتحديد الفوال توجد فئات نمطية جاهزة لالستخدام في كافة البحوث، و ، وشمول

 (.260-259، 2011،عبد العزيزتوقف عليها نتائج الدراسة )تاألساسية التي 

الدراسة إلى طبيعة موضوع  ااستنادً  الدراسة اعتمدتها التي التصنيفات ويقصد بها :إجرائًياالفئات  

 . عتمد عليها في التحليل الكميكوسيلة يُ  ا،وأهدافه

والسبيل( من الغد، و من الصحف اليومية الثالث )الراي،  %00 وقد تم تحديد الفئات بعد قراءة   

كما تم وضع التعريفات االصطالحية واإلجرائية لكل فئة من فئات تحليل خارج عينة الدراسة، 

حكام عملية تحليل المضمون للوصول  المضمون، حتى يسهل تحديدها وعدها وضبط قياسها، وا 

 هدافها. إلى اإلجابة عن اسئلة الدراسة وتحقيق أ

 وواينرواليزر فقد عرفه  ضمونهناك العديد من التعريفات التي وردت حول تحليل المو      

"Walizer and wiener" (1978) .بأنه أي إجراء منتظم يستخدم مضمون معلومات مسجلة 

نع مراجع صحيحة بـأنه تقنية بحثية من أجل صُ Kripendorf(" (2004" عرفه كريبندورفو

 (.279، 2013 ويمر،وروجر،نقاًل بالرجوع إلى سياقها ) البياناتوصحيحة  ،رقابلة للتكرا
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يقوم على أساسها التحليل الكمي  ئةف ةعشر  ثثالالدراسة فقد تم تحديد  هذهوفيما يتعلق ب   

السبيل( و الغد، و )الرأي،  األردنية النوعي لكافة المواد الصحفية المنشورة في إعداد الصحف

 ع البحث.و موض

    عن لإلجابةسؤال ماذا قيل؟ والثانية  عنإلجابة لاألولى  ،إلى فئتينالدراسة وقسمت فئات      

 (.238، 2003 ،)عمر ؟سؤال كيف قيل

 فئات التحليل )ماذا قيل(؟ 

مضامين الرسالة  من الدراسةيمكن أن تستخرجها التي تتناول هذه الفئة مادة المضمون       

 :تها، وقد اعتمدت هذه الدراسة على عدة أنواع من تلك الفئات وهياإلعالمية ليتم تحليلها ودراس

ية ومصدر المضمون عانقستماالت االالالشخصية الفاعلة، واو فئة القيم والسياقات الفكرية، 

 وأهدافه.

( إلى أن تحليل السياق يرتكز على الفهم الكامل للخطاب 315، 2011،)عبد العزيز وأشار      

لمكان والزمان الذي أنتج فيه، والظروف المجتمعية بأبعادها المختلفة كالواقع اإلعالمي في إطار ا

وتندرج تحت فئات ماذا  والفرص والتحديات. األمنياالجتماعي، والسياسي واالقتصادي، والثقافي و 

 قيل الفئات اآلتية:

 الفكري: اتأواًل: فئة السياق

رية الحاصلة من مراعاة ما يحيط باللفظ أو الداللة الفكنه بإ :ااصطالحً  بالسياق الفكريويقصد 

وما يحيط به من  ه،قد يشكل النص كله أو الكتاب بأسر  الحقو  ن كالم سابقم صالتركيب أو الن

ب وطبيعة موضوع الخطاب اطَ ب أو المخَ مالبسات غير لفظية، أو ظروف تتعلق بالمخاطِ 

 (.35-33، 2004 ،)العبيدي
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ها محتوى الرسالة تناول لتينوع المضامين الفكرية ا ة،كريالف اتالسياقبفئة قصد ن: إجرائياً 

وتفيد هذه الفئات في الكشف عن مقدار اهتمام الوسيلة اإلعالمية التي تعالج موضوع الشباب، 

وكانت المضامين الفكرية لهذه الدراسة على النحو  اإلعالمية بنوع مضامين الرسالة اإلعالمية،

 اآلتي:

سياسية أبرزتها الرسالة موضوعات رتبط بالشباب من اد بها ما : ويقصسياسيةالسياقات ال .0

 بناالسياسي للملك عبداهلل الثاني  نتيجة التركيز عليها من خالل الخطاب وعالجتها اإلعالمية

المشاركة و  اإلصالحات السياسية،و  التنمية السياسية، :للتأثير في الرأي العام مثل الحسين،

 الوحدة الوطنية.و ددية والتع الديمقراطية السياسية،

اقتصادية أبرزتها الرسالة موضوعات : ويقصد بها ما ارتبط بالشباب من قتصاديةاال السياقات .5

توفير فرص العمل،  :نتيجة التركيز عليها من خالل الخطاب السياسي، مثل وعالجتها اإلعالمية

  .مية، والمشاركة بمسيرة التنمعالجة الفقر والبطالة، ورفع مستوى المعيشةو 

اجتماعية أبرزتها الرسالة  موضوعات : ويقصد بها ما ارتبط بالشباب مناالجتماعيةالسياقات  .6

المسؤوليات والتحديات، نتيجة التركيز عليها من خالل الخطاب السياسي مثل:  وعالجتهااإلعالمية 

ع ومشكالته، التعامل مع المجتمو ، الوعي بأهمية التغييرو العنف، ظاهرة و تعزيز آليات التواصل، و 

  .مكافحة الفسادو الرعاية والوعي الصحي، و نسان، وحقوق اإل

أبرزتها وتربوية ثقافية  وضوعاتويقصد بها ما ارتبط بالشباب من م :والتربوية الثقافيةالسياقات  .2

للتأثير والتوجيه  ،نتيجة التركيز عليها من خالل الخطاب السياسي وعالجتها الرسالة اإلعالمية

تغيير و التعليم والتدريب، و ، الواعي ثقافة الحوارو  : الثقافة الوطنية،ومثال ذلك لتوعيةوا والتثقيف

  .بناء القادةو بناء الخبرات والمهارات، و التعليم النوعي، و النظرة للعمل والوظيفة، 
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تطوعية أبرزتها الرسالة  وضوعاتويقصد بها ما ارتبط بالشباب من م التطوعية:السياقات  .2

 :بهدف التأثير والتوعية مثال ،نتيجة التركيز عليها من خالل الخطاب السياسيلجتها وعااإلعالمية 

المسؤولية االجتماعية، و ، ترسيخ ثقافة العمل التطوعيو الشبابية،  والمؤسسات دعم الهيئات

 .الرياضة والشبابو 

اإلعالمية  ما ارتبط بالشباب من موضوعات دينية أبرزتها الرسالة ويقصد بها السياقات الدينية: .3

، مثل: التعاليم االسالمية السمحة، نتيجة التركيز عليها من خالل الخطاب السياسيوعالجتها 

 نبذ التطرف واالرهاب.و الوعي الديني المعتدل، و 

ويقصد بها ما ارتبط بالشباب من مضامين تخطيطية مدروسة وطويلة  اإلستراتيجية:السياقات  .7

التركيز عليها من خالل الخطاب  ومعالجتها نتيجةاإلعالمية المدى تم إبرازها من خالل الرسالة 

: المشاركة في ومثال ذلك ،الشباب في مختلف المجاالت كبرى لدىالسياسي، بهدف تحقيق أهداف 

دور المؤسسة العسكرية في التدريب وخفض البطالة، و ، وسياسات النهوض بالشباب صنع القرار،

  .االستراتيجية اإلعالميةو 

ولم يتم تصنيفها وفق  بالشباب في الرسالة اإلعالمية ارتبطتأخرى  موضوعات: أي خرىسياقات أ .9

 .السياقات المذكورة آنًفا

 :الصحفي ثانيًا: فئة المصدر

األشخاص والمؤسسات ووسائل اإلعالم المختلفة التي تحصل الوسيلة  :اإصطالحً المصدر    

ناقلة صانعة وأخرى  منها مصادرف ،ر الخبراإلعالمية على األخبار منها، وتتعدد تقسيمات مصاد

 (.91، 2004للخبر، وهناك من قسمها إلى مصادر ذاتية وخارجية )نصر، 
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نسبة المصادر عند صحيفة معينة زادت فرصتها في  زادت( أنه كلما 62، 2013ذكر )عامر، و   

صحيفة ناجحة ومؤثرة للقارئ، وهذا ما يميز في وقتنا الحاضر بين  تقديم خدمة إخبارية جيدة

  وأخرى فاشلة.

يقصد بها الجهة أو الجهات التي تزود الصحيفة بمضامين أخبار، أو موضوعات، أو  إجرائًيا:  

 قضايا، أو مشكالت متعلقة بالشباب، وقد حددتها الدراسة بالمصادر اآلتية: 

خالل : هو الصحفي المسؤول عن جلب الخبر في دائرة عمله من اصطالًحا :المحرر الصحفي1.

المندوب المعني، ويقوم بتقييمه ودراسته ومعرفة الجوانب المهمة التي ال بد من إبرازها، ويمكن ان 

 (. 000، 0190خليفة،)يقوم بإعادة صياغة الخبر بوضوح وموضوعية 

ومراجعة نصوصها  وتشكيلها تتلخص مهمته في ترتيب المقالةوهو الصحفي التي : إجرائًيا  

جراء أي تع ة العنوان، وافتتاحية الصحيفة، ديالت عليها يراها مناسبة عليها، وكتابوفحصها وا 

حياًنا كتابة التعليق على الصور. وفي هذه الدراسة يقصد به المحرر الفتتاحية الصحف عينة وأ

 الدراسة، أو أي مقالة صدرت باسم "محرر صحفي".

اب الصحيفة سواء من الصحفي الذي يعمل لحسو وه: مراسل الصحيفة أو المخبر الصحفي2. 

، ويعمل ألكثر من وسيلة إعالمية مكان يعمل لحساب الصحيفة أأداخل الدولة أو خارجها، وسواء 

 (.32-2011،31على نقل الخبر من خالل الكتابة بوصف دقيق وعميق وبلغة سهلة )الحسن،

فــــي الكــــادر الصــــحفي مــــن حيــــث جمــــع  وهــــو مــــن العناصــــر المهمــــة ي:المنــــدوب الصــــحف 3.

ــــاة والحصــــول بنفســــه علــــى المعلومــــات  ار،األخبــــ ووظيفتــــه تنحصــــر فــــي الــــذهاب إلــــى مســــرح الحي

ــــــر الصــــــحيفة لتحريرهــــــا  ــــــى مق ــــــراء والعــــــودة وتســــــليمها إل ــــــذي يهــــــم الق ــــــأ ال ــــــي يتكــــــون منهــــــا النب الت
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وتنفيـــــذها، أي هـــــو الـــــذي يغـــــذي الصـــــحيفة بـــــأهم األخبـــــار، ويكـــــون لـــــه الفضـــــل فـــــي أي خبـــــر لـــــه 

مام،  (. 2011،521سبق صحفي")معوض وا 

شـــــخاص الـــــذين تســـــتعين بهـــــم الصـــــحف االخباريـــــة، لتغطيـــــة األخبـــــار اليوميـــــة بشـــــكل األإجرائًيـــــا: 

، أو مــــن المؤسســــات ذات االهتمـــــام بقضــــايا الشـــــباب متكامــــل وشــــامل مـــــن جميــــع أنحــــاء المملكـــــة

ويتـــــولى عمـــــل تقريـــــر واضـــــح مـــــوجز حـــــول قضـــــية أو نشـــــاط مـــــا؛ لـــــذا فالعديـــــد مـــــن األخبـــــار فـــــي 

   " .: تحمل مصدر "مندوب الرأي _ الكركالصحف األردنية مثاًل 

ويقصد بها األخبار والتعليقات التي تصدر عن وكالة األنباء  :وكالة األنباء األردنية )بترا(4. 

إعالمية مزودة  " وهي وسيلةوكالة بترا"لها باسم يتذي ، ويتموتنشرها الصحف كافة ،األردنية الرسمية

 .نيةباألخبار الفورية ألغلب الصحف األرد

زاوية أو عمود من األعمدة الصحفية المخصصة  صص لهخُ وهو الكاتب الذي تكاتب صحفي:  5.

ي بعض القضايا التي لتقديم الكتابة ف الصحيفةلكتاب األعمدة والمعلقين والمفسرين؛ إذ تستعين به 

و تفسير وتحليل بعض القضايا التي تقع ضمن اختصاص الكاتب أ،  تتوافق وسياستها

 (.529، 5005الحتو،)

 .ةوكاالت األنباء العربي6. 

 .العالميةوكاالت األنباء  7.

( وكاالت األنباء بأنها وسائل إعالمية غير مباشرة تصل إلى 1990،67،رف )أبو عرجةويعّ    

المرئية أو أو الجمهور من خالل وسائل إعالمية جماهيرية معروفة، كالصحافة المكتوبة 

تعتمد عليه وسائل اإلعالم، وتقتبس منه األخبار  الذي وهي المصدر الرئيس ،المسموعة
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سائل بالمادة اإلخبارية على اختالف أنواعها و أي هي الممون الرئيسي لهذه ال ،اتوالمعلوم

 وأشكالها.

جرائًيا: كانت هي الوكاالت التي تعتمد عليها الصحف عينة الدراسة في نقلها للخبر سواء  وا 

كالة أنباء الشرق األوسط، وكالة األنباء القطرية، أو وكاالت األنباء عربية من مثل: و وكاالت أنباء 

 العالمية من مثل: وكالة االسوشيتد برس األمريكية، أو رويترز األمريكية...

خبار الصحف. حيث ال غنى لوسائل نشر ون في بعض األحيان مصدًرا ألاإلذاعات: التي تك8.

مرئية في تغطيتها لألحداث الجارية واليومية، من أجل الصحفية من التعاون مع الوسائل األخرى ال

 إفادة القارئ والمشاهد في آن واحد.

: أي مراسل الصحيفة نفسها، ينقل ومصدر آخر كوكالة أو صحيفة أخرى مراسل الصحيفة 9.

 الخبر من مصدر صحفي آخر سواء أردني، أو عربي، أو دولي.

يقات، والتقارير، التي تقوم الصحيفة نفسها بنشرها، الصحيفة بدون مراسل، أي األخبار والتعل 10.

  ."األردنية -الرأيوتروس باسمها "

لها مصدر، فتنشر كخبر من دون  ال يكون، هي المواد الصحفية التي تحديد مصدر دون 11.

 مصدر.

نفسهم وخصوًصا في الصحف أالشباب: كأن يكون مصدر األخبار المتعلقة بالشباب، الشباب  12.

 صدر ملحًقا للشباب.التي ت

  السبيل"“مثال:  مراسلدون الصحيفة  13.

تؤثر في  مجموعة من المعايير تكون بمثابة موجهات للمحكمْ ويقصد بالقيم  :ثالثًا: فئة القيم

 (.153، 1994، غرايبةالشريدة د، وتتمثل في اتجاهاتهم )سلوكيات األفرا
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ئ والمعتقدات األساسية، والمثل، والقيم، ( القيم بأنها المبادHalstead, 1995,5يعرف )و     

للسلوك، أو نقاط التفضيل في صنع القرار أو لتقويم  اأو أنماط الحياة التي تعمل مرشدً والمقاييس، 

 بالسمو الخلقي والذاتي لألشخاص. اا وثيقً التي ترتبط ارتباطً  المعتقدات باألفعال

حددها الخطاب السياسي وأبرزتها هي مجموعة األعراف والقواعد التي القيم : اإجرائيً 

 من أجل خلق مواطنين صالحين ،سالة اإلعالمية للجمهور، بهدف التأثير والتوجيه والتوعيةر ال

من خالل التفاعل  ضطلعين باألمور المعقودة عليهم تجاه وطنهم بوعيواعين بحقوقهم وواجباتهم، م

 اإليجابي مع هذه القيم.

تصنيف روكيش  الدراسة تعتمدانظرية ومنظومة، و و مفهوم تعددت تصنيفات القيم ك وقد     

 ،حتياجاتالوا ،والتوقعات ،الذي يرى أن القيم تؤثر في كل من االتجاهات "Rokeach" 1*للقيم

التي يكتسبها الفرد من خالل االحتكاك بوالديه، وأصدقائه،  الخبرة ضوءتتشكل في  هيو  ،والدوافع

االتصال، ومن خالل  يمات الدينية، ووسائليتصل بها، والتنظومن خالل الجماعات المرجعية التي 

  (.  2009،419 ،المواقف الثقافية المتباينة في إطار التنظيمات االجتماعية )نقاًل عن إبراهيم

     وقسم تصنيف روكيش القيم إلى فئتين:

القيم  هما: ي على فرعينقيمة وتحتو  ثماني عشرةوتتكون من  Termine Valueائية غالقيم ال أواًل:

  .الخاصة بالشخص وتدور حول الذات، والقيم الخاصة بالعالقات بين األشخاص أو المجتمع

القيم األخالقية، وقيم االقتدار  هما: وتحتوي على فرعين Instrumental: القيم الوسيلية اثانيً 

بالضرورة أن  ائية ليسغروكيش أن عدد القيم اليرى و  قيمة. ثماني عشرةوالكفاءة. وتتكون من 

 (.13-2013،14،يماثل عدد القيم الوسيلية عالوة على العالقة بينهما )نقاًل عن الفضلي ومحمد
                                                           

     (.2007،46:وزيادة سعادة وعبد الغني)شيوًعا واستخداًما في المجاالت التربوية والنفسية القيم  ثر مقاييسكأ* -0
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من هذا التصنيف  الدراسةواعتمدت  ،وقد تم تحديد القيم في هذه الدراسة حسب تصنيف روكيش   

األمن و اواة وتكافؤ الفرص، العالمي، العدالة والمس وهي: السالم غائية (1، منها)قيمة ةعشر  سبعة

التضحية في سبيل الوطن، و الحكمة، و احترام الذات واآلخر، و صون الحريات، و واالستقرار، 

تحمل و المبادرة، و التمكين والتحصين، و واإلنجاز،  وهي: الطموح وأخرى وسيليةاالستقاللية. و 

 تسامح.الو الصالحة، و المواطنة و االعتدال، و االنتماء والوالء، و المسؤولية، 

الجاد،  العمل)غائية قيم  وهي نفسه المقياسقيمة أخرى على  ةي عشر تاثن الدراسة وأضافت     

الهوية و النزاهة والشفافية، و والمحسوبية،  المسالةو بناء مستقبل الوطن، و صالح، والتغيير واإل

األمل و التصميم، رادة و اإلو صقل المهارات، و وهي:)العمل بروح الفريق،  الوسيلية (، والقيمالوطنية

  .مضمونالاالستدالل عليها من خالل  وتم التحفيز(و االبداع والتميز، و والتفاؤل، 

   ف المضمون:اهدأا: فئة رابعً 

سواًء بشكل لتحقيقها : يقصد بها األهداف التي تسعى مضامين الرسالة اإلعالمية ااصطالحً   

 (.1982،171،محدد مباشر أو ضمني )عبد المجيد

       ( بأنها األهداف التي يسعى الكاتب أو القائم باالتصال إلى بثها.1989،159،ا )الوفائيعرفهو     

ويقصد بها الغاية أو الغايات التي تسعي الصحافة إلى إيصالها إلى الجمهور  ا:إجرائيً   

از ما ورد في الخطاب السياسي من أهداف بر في معالجتها لموضوعات الشباب إل المستهدف،

 األهداف اآلتية: الدراسة ربوية، وتثقيفية وتوجيهية، واعتمدت متعددة ت

حول موضوعات الشباب الصحافة ه تتناولِ وتعني اإلخبار عن كل ما  :خبارإلاإلعالم وا 1.

نجازات فعالياتمن   وسياسات مستقبلية. ،ولقاءات وا 
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جنب موضوعات  وتعني التوعية والتوجيه للشباب نحو االهتمام بموضوعات ما، وت :التوعية2. 

 أخرى.

وتعني الهدف التثقيفي لما تناولته أخبار الصحافة من موضوعات وقضايا تدور  التثقيف.3.

 حول محور الشباب.

ز الشباب على يحفتالتكريم لو من خالل إطالق المبادرات،  لفئة الشباب التشجيعأي التحفيز 4.

 التفاعل والعطاء واإلبداع.

 خالل استخدام الرسائل اإلعالمية المؤثرة والمتضمنة الشعارات. من ،التأثير في الرأي العام5.

 الشباب.فئة المتعلقة بوالقضايا إبداء الرأي حول أي من الموضوعات 6.

حلول  أو الصحافة من خاللها إلى تقديم معالجة تنظروهي األهداف التي  :ل مشكالتح7.

 نها.واتخاذ القرار المناسب بشأ ،توقفالجذرية لمشكلة ما، أو 

كثر من هدف من األهداف التي تم ارتباط الرسالة الموجهة للشباب بأاكثر من هدف: 8.

 ذكرها في البنود السابقة.

 ولم يرد ذكرها في فئة األهداف. الرسالة اإلعالمية ى قدمتهاف أخر أي أهدا -أخرىأهداف 9.

 : فئة الشخصية الفاعلة:اخامسً 

الرسالة اإلعالمية في معالجتها لموضوعات الشباب،  وتعني الشخصية الفاعلة التي تعكسها    

ر، غ( إلى أن فئات الشخصية يمكن تقسيمها إلى فئات فرعية أص2011،262:وأشار )عبد العزيز

جرائًيا  إلخ. ..قيادات شعبيةو  ،مدراءو  خبراءو سفراء، و رؤساء حكومات، ووزراء، و دول،  ساءؤ ر  وا 

افة في معالجتها لمحور الشباب من خالل موادها يقصد بها فئة الشخصية التي ابرزتها الصح

 اآلتي:ب تمثلتهذه الدراسة في و التحريرية،   
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 قيادات شعبية(.و خبراء، و وزراء، و حكومات،  ساءؤ ر الرسمية ) األردنية الشخصيات 1.

المجلس األعلى  :مثلالتي ُتعنى بفئة الشباب هي محلية، و  هيئات ومؤسسات شبابية2. 

جمعيات، و صندوق الملك عبداهلل للتنمية والتشغيل، و اب كلنا األردن، هيئة شبو للشباب، 

 منتديات.

الشخصيات والهيئات والمؤسسات من فئة  الدراسة أيةشخصيات دولية، وتقصد بها هيئات و 3. 

للتنمية الدولية، المنتدى العالمي  USAID، مثل مؤسسة المهتمة بموضوعات الشباب الدولية

للبرامج اإلنمائية، أمين عام األمم المتحدة  UNDPالعربي للتنمية،  للشباب، مجلس التنمية

 لشؤون الشباب... .

ويقصد بهم جميع الشخصيات الصحفية التي عالجت محور الشباب  :صحفيةات الشخصيال 4.

 ....من كتاب، ومندوبين، ومراسلين، ومحررين

التي تلبي متطلباتهم  الذين كانوا فاعلين في تناول الموضوعات والقضايا الشباب.. 5

 واحتياجاتهم.

تناولت محور الشباب بالحوار والنقاش والطرح، سواَء  فئة فاعلة ةأي –أخرى شخصيات  6. 

   .في فئة الشخصية الفاعلة لم يرد ذكرها كانت شخصية أو مؤسسية

 االت:م: فئة االستاسادسً 

لتأثير في اآلخرين عن لئل االتصال : هي العملية التي تقوم بها وسااالة اصطالحً متعريف االست   

لتقبل ما تقدمه من أفكار  ،والميول ،والبراهين ،واألمثلة ،طريق استخدام مختلف األدلة والشواهد

الية تزيد أو موآراء، والقيام بعمل معين أو تكوين اتجاهات محددة، ولكل وسيلة اتصال مقدرة است
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عماالت حسب الموضوع الذي يتم تناوله، وفقًا وتختلف االست ،تقل عن غيرها من الوسائل األخرى

 (.2004،53،لنوع الجمهور الذي توجه له )حجاب

المتعلقة  التحريرية الصحفية، مضمون المادةالصحافة  بها قدمت: هي األساليب التي اإجرائيً 

بهدف التأثير في قناعة الجمهور المستقبل للرسالة، بتقديم  إقناعيهساليب أ باستخدامبالشباب 

التي تؤيد وجهة  الرقمية، واإلحصائيات ،والبراهين ،والحجج واألمثلة والعبارات ،والجمل ،الكلمات

الحالية  الشباب ومتطلباتهم وحاجاتهم ،هذه الرسالة بقضايا ربطل، والمساهمة في نظر المرسِ 

 والمستقبلية.

المستخدمة في  اإلقطاعية ماالتعاالستأنواع من  عدة( 2007،311،العبدمكاوي و ويحدد )  

 منها: ،الرسالة اإلقناعية

 االت العقالنية:ماالست 1.

، التكرار، و الحجج والشواهد واألدلة واألمثلة وتعتمد على مخاطبة عقل المتلقي بتقديم: -

  األرقام واإلحصائيات. تقديم، و عرض الجانب المؤيد والمعارضو 

متلقي وانفعاالته، ومخاطبة حواسه، وتهدف إلى التأثير في وجدان ال  االت العاطفية:ماالست2. 

ثارة حاجاته النفسية واالجتماعية وهذا النوع يعتمد على استخدام الرموز المرتبطة بالتجارب  ،وا 

، وكذلك والتراث الشعبي، والقيم اإلنسانية والدينية ،تكون مستقاة من الثقافة السائدةالتي اإلنسانية 

استخدام ، و والكفاية المستخدمة للسخرية واالستنكار ،عارةالتشبيه أو االست :األساليب اللغوية مثل

 م.ز مجدية، بشدة، بقوة، بح :تشديد المعنى مثل لفاظعبارات وأوهي  ،معاني التوكيد

 فئات تحليل كيف قيل؟ 

 وتندرج تحت فئة كيف قيل الفئات اآلتية:
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 : فئة األشكال والفنون الصحفية.أواًل 

تقديمها للجمهور  المادة اإلعالمية عند تقدمهافية األشكال التي يقصد بالفنون الصح" اصطالًحا:  

 "وتستخدم هذه الفئة للتمييز بين األشكال المختلفة وفق أسس عدة من حيث التنوع،

 (.2004،36،)نصر

تعبيرية لها بنية داخلية متماسكة، ال أو الصيغ األشكال بإنها" (00، 5002خضور،)يعرفهاكما و    

واالستمرارية، تعكس الواقع بشكل مباشر وواضح وسهل، وبقدر متفاوت من  ولها طابع الثبات

الشمولية والعمق، فتسعى إلى تقديم التفسير والتحليل لألحداث، والظواهر، والتطورات إليصال 

 . القارئرسالة محددة إلى 

في معالجة ويقصد بها األشكال أو القوالب الصحفية التي استخدمتها الصحافة األردنية  إجرائًيا:

قسمت وقد قيل؟  سؤال: كيف، والتي تجيب عن من خالل موادها التحريرية موضوعات الشباب

 تعريفها على النحو اآلتي:و  الفئة،أنواع الفنون الصحفية في هذه  الدراسة

 الخبر الصحفي:1. 

للوقائع  قصيرة وعبارات ،لغة سهلة واضحةب ودقيق ،بأنه وصف موضوعي"يعرف الخبر     

أو نشاط  ،أو قضية ،أو فكرة ،أو موقف ،والنتائج المتاحة لحدث ما أو رأي ،واألسباب ،تفاصيلوال

 (.49-2012،51")ساعد،هام متصل بالمجتمع المحلي

اصطالًحا: هو مساحة محدودة من الصحيفة يتم وضعها تحت تصرف أحد  العمود الصحفي:. 2

فكار أو انطباعات شخصية فيما يراه من ر من خالله عما يراه من آراء أو أكبار الكتاب، يعب

يتغير على  ثابتًا ال اً الذي يرتضيه، وغالًبا ما يمثل مكان وباألسلوبقضايا وموضوعات، ومشاكل، 
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إحدى صفحات الجريدة، وينشر تحت عنوان ثابت ويظهر في موعد ثابت، ويحمل توقيع كاتبه 

 (.   2013،128عبد الحميد،)

بأنه عبارة عن نقل أو تقديم حدث أو واقعة من "يعرف التقرير ًحا:  اصطال   التقرير الصحفي:3. 

شكل للحدث، وهو نوع إخباري تُ  عيان خالل منظور ذاتي وشرط أساسي أن يكون الصحفي شاهدَ 

 (.35، 1986 ،)خضور "فيه المعلومات العنصر الحاسم والمحدد

 :التحقيق الصحفي4. 

األسباب والعوامل التي تكمن وراء الخبر، أو القضية أو ويقصد به الشرح والتفسير والبحث عن    

أقرب فهو  ،الظاهرة، أو المشكلة التي يدور حولها التحقيق وتتطلب من الصحفي تقديم معالجة لها

، ويرافق التحقيق الكلمة والمواد المصورة )صور، رسوم، أشكال توضيحية( وقد العلميإلى المنهج 

-2013،144حميد،)عبد ال امساعدً  كون الكلمة المكتوبة فيه عاماًل يعتمد على المادة المصورة، وت

139.) 

 المقال االفتتاحي: 5.

في  ،واإلحصائيات ،واألدلة ،تعبير موضوعي عن رأي الصحيفة تدعمه الحقائق"ويعرف بأنه      

على وتثير اهتمامهم وتدفعهم إلى العمل  ،داث اليوم التي تمس مصالح أكبر عدد من القراءحأهم أ

 (.517، 2004 :)حجاب "تنمية المجتمع وترقيته

ويعبر عنها  ،بأنه فكرة يتلقفها الكاتب من البيئة المحيطة به ويتأثر بها"عرف يُ  المقال الصحفي:6.

 "معالجة سريعة من وجهة نظر كاتبها اموضوعً  تعالجفهي قطعة نثرية معتدلة الطول  ،بطريقته

  (.21-24، 2012)شهاب، 
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موضوعه الظاهرة، ومادته الحوار الذي يجريه الصحفي مع شخصية بارزة  :لصحفيالحديث ا 7.

ومتميزة، أو محط اهتمام الرأي العام، ووظيفته الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتثقيف وتعميق الوعي 

نحو الظاهرة، والحصول على معلومات جديدة حولها، أو شرح وجهة نظر معينة، وعادة ما يكون 

 (. 1، 0113عوض اهلل،)تابع له قارئ نخبوي القارئ الم

 حواروهو  ،يقوم على الحوار بين الصحفي وشخصية من الشخصيات فن بأنه" ويعرف أيًضا  

وجهة نظر معينة، أو تصوير جوانب رح يستهدف الحصول على أخبار ومعلومات جديدة أو ش

 (.13، 1983،)أبو زيد "غريبة أو مسلية في حياة هذه الشخصية

الكتابة المقالية التي يتناولها الصحفيون  يشمل هذا النوع من الفنون الصحفية الصحفي:لتحليل ا8. 

المتمرسون، وهو عبارة عن تفسير لألحداث أو المواقف، يحشد فيه الكاتب قدًرا مهًما من 

وأكثرها  وهو من أبرز الفنون الصحفية(. 020، 5000المعلومات والوثائق الرقمية )أبو عرجة،

يًرا، ويمتد أثرها إلى مدة أطول، وهو يقوم على التحليل العميق لألحداث والقضايا والظواهر تاث

ال عالقة  أنه االفتتاحيالمختلفة التي تشغل الرأي العام بالعرض والمناقشة، وما يميزه عن المقال 

له بسياسة الصحيفة، وغير مرتبط بمساحة ومكان وكاتب محدد كما في المقال 

 162).،2011الجبار،)االفتتاحي

  الكاريكاتير:9. 

هو مصطلح  يعود مصدره إلى كلمة ايطالية يقصد بها: إبراز المعالم، أو الصفات اصطالًحا: 

الكاريكاتير هو فن  (. واجرائًيا: ترى الدراسة أن51، 5006الظاهرة بصورة مبالغة ساخرة ) السالم، 

الرسم الكاريكاتيري بالمشاهد هو  لتقاءالس تشكيلي، يحمل صفة السخرية والنقد، والمكان األسا
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مؤثرة في  الكاريكاتير هوية ثنائية تشكيلية صحفية فنالصحافة بمختلف أنواعها، ويمكن التأكيد أن ل

  شد القارئ.

أي فنون صحفية وردت في معالجة موضوعات الشباب ولم ترد في فئات  أخرى:فنون 10.  

     التحليل.

               وغرافية(:بالصحفية )العناصر التي: وسائل اإلبراز ثانًيا

غرافي و بتشترك جميعها في تشكيل الهيكل التي ،تتكون الصحيفة من عدة عناصر مقروءة     

أن "لصحيفة، ويرى أحمد الصاوي لمن مفهوم العملية اإلخراجية  البنائي للصحيفة، وهي جزءً 

مهمتها بالشكل  تتعلق وغرافية التيبوحدات التيالشامل ُيعنى بتنويع الو اإلخراج بمفهومه الواسع 

برازها وفقًا حيز المادي من حيث المساحة والترتيب والتنسيق فوق  الصفحة، واجتياز هذه الوحدات وا 

عن  )نقاًل  "سم مالمحها في أذهان القراءور  ،لخطة معينة تعمل على تكوين شخصية الصحيفة

 (.13، 2006 :الحديدي

ساليب ووسائل اإلبراز المصاحبة لمضمون المادة الصحفية التي عالجت أيقصد بها  إجرائًيا:

 اآلتية: اإلبراز الصحفية عناصر قد تناولت الدراسةو موضوعات الشباب. 

توليها رف على األهمية التي عوقع من الفئات التي تساعد في التوتعد فئة الم فئة موقع النشر: 1.

 (. 141، 1992 :الصحافة للموضوعات الخاضعة للتحليل )بد

جرائًيا:و   محور الشباب في الصحافة التي عالجت مكان نشر المادة الصحفية  يقصد بها موقع أو ا 

  :اآلتيبقع امو هذه ال حددت الدراسةقد األردنية، و 
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: وهي الصفحة التي تمثل بوابة الدخول إلى الموضوعات الصحفية، وتنشر الصفحة األولى 1-1

، الجارية على الساحتين وأهمها واالقتصاديةوالقضايا السياسية من خاللها أبرز الموضوعات 

 المحلية والدولية.

: وهي الصفحات التي تلي الصفحة األولى مباشرة، وتنتهي قبل الصفحة الصفحة الداخلية 2-1

األخيرة، وتحتوي على طيف  واسع من األشكال الصحفية، والموضوعات المحلية والدولية، إلى 

 حة األولى.جانب تتمة الصف

وعادة تشمل المقاالت الساخرة أو النقدية أحياًنا، إلى  ،: وهي آخر صفحةالصفحة األخيرة3-1 

 جانب الموضوعات واألخبار االجتماعية الغريبة والمثيرة، سواًء المحلية أو الدولية.

 المالحق. 4-1

 فئة مساحة النشر: 2.

 في معالجة عينة الدراسة الصحف التحريرية فيتشغله المادة  ذيال يالحيز المكان هي إجرائًيا:  

 تاب والمتخصصين في قضايا الشباباستكتاب الكُ  والتي يتم من خاللها ،الشباب حورم

 وحدة قياس المساحة على النحو اآلتي: حددت الدراسةو  .وموضوعاتهم

  سم. 20أقل من 1-2 

 عمود. 2-2

 .صفحة ربع 2-3

 .صفحة فأكثر نصف 2-4

 .صفحة 2-5

 .صفحتان 6-2
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 .صفحتينما تجاوز  7-2

 والمفــــــاتيح المســــــاعدة فــــــي فهــــــم الخبــــــر الصــــــحفي هــــــي الهاديــــــات: اصــــــطالحا :العنــــــوانفئــــــة 3.

دراكــــه ، وتقــــوم بعــــدة وظــــائف، مــــن أهمهــــا جــــذب القــــارىء ومســــاعدته علــــى فهــــم محتــــوى الخبــــر، وا 

   خاصـــــــــــة بهـــــــــــا، فهـــــــــــي عنصـــــــــــر تيبــــــــــــوغرافيومســـــــــــاعدة الصـــــــــــحيفة فـــــــــــي تكـــــــــــوين شخصـــــــــــية 

 (.Baskette,1986,166)بارز

التي تتقدم المواد التحريرية المنشورة في الصحف عينة الدراسة،  العناوين يقصد بهاإجرائًيا:     

وذلك لتحقيق بعض والمتصلة بها، وترتبط بها ارتباًطا وثيًقا، وتدل على مضامينها وتعبر عنها، 

 الفئاتعلى العناوين  ملتواشت ها،وشرحا التي تندرج ضمنه الوظائف المرتبطة بإبراز الموضوعات

 :ةاآلتي

هو العنوان الذي يعتبر أهم وأبرز عنوان، كونه يتصدر و : إجرائًيا، عنوان الصحفة األولى 1-3

  وجه الصحيفة.

لى السطور الرئيسة للعنوان التي تشير إ عبارة عن وهو :الثانوي…. لعنوان الرئيسا2-3 

 ،األهم في الموضوع )النجارو كرة الرئيسية فيه، ويحمل الف أو العنصر الرئيس ،مضمون الخبر

2001 ،115) . 

ويمهد له ويتكون في الغالب  ،لعنوان الذي يسبق العنوان الرئيسوهو ا  العنوان التمهيدي: 3-3

 :)النجار الحجم المجموع به العنوان الرئيسجمع بحجم أصغر من وكلمتين، وعادة ما يُ أمن كلمة 

 (.116، نفسه المصدر

فيما  ،ن الرئيسزة للعنواعز ة جديدة ميحمل فكرة أو صف نوان الذيالع وهو ن الفرعي:العنوا4-3 

 (.147، 2005،للتعبير )ربيع غير كاف   يكون العنوان الرئيس
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صغيرة للعنوان تتألف من جملة واحدة أو بضع  وهو عبارة عن مقدمةالعنوان الجانبي:  5-3

د أن يكون متبايًنا وواضًحا من حيث نوع الخط وحجمه كلمات تعلو الفقرة الرئيسة من العنوان، وال ب

الرقمي، وهناك من أطلق عليه موجز الخبر، وفي األغلب يحتل الجانب األيمن، أو وسط العمود 

 (. 39-37، 5009الصقر،)الخبري بترك بياض على جانبيه بغرض إبرازه 

 ل.رى للعناوين لم يرد ذكرها في استمارة التحليخأ : أي فئةأخرى 6-3

 فئة الصور:.  4

لمعالجة موضوعات الشباب  التي استخدمتها الصحافة األردنيةالصور فئة يقصد بها إجرائًيا:    

( تتحدد قيمتها بقدرتها على كيفية 125،مصدر سابق ،والصور كما ذكر )الحديدي –والتعبير عنها 

 ،تي تتحدث عنها الصورةالمتلقي، كما تتحدد بأهمية الشخصية ال حداث االستجابة المؤثرة لدىإ

 ،أنواع من الصور ةالدراسة في تحليلها ثالث تعتمداو  ،وطبيعة الحدث الذي تنقله لشد انتباه القارئ

    وهي:

 أو حدثاً  وتروي خبرًا، متكامل،وهي الصورة المستقلة بنفسها كموضوع " الصورة اإلخبارية: 4-1 

ي قد تكون صورة تبين موضوع الحدث، أو ، أا وبما يصاحبها من سطور قليلةيالتهصبتف اهامً 

، وعادة ما تكون بحجم كبير تتصدر الصفحة صورة ملتقطة لشخصية مع خبر سريع )بورتريه(

 (. 12، 5000األولى لإلخبار")الراتب،

ور محوهي الصورة التي تصاحب الموضوع الصحفي تمثل شخصية  الصورة الشخصية: 4-2

 (.140، 2011،)البطل مهمة  أو غير  همةً ومالمح الشخصية قد تكون م ،الموضوع
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تهدف إلى نقل، أو توصيل أو مصاحبة مضمون الصور التي  وهي  الصورة الموضوعية: 4-3

الصحفي الذي قد يكون  صورة الموضوع، أو تفسير أي نشاط إنساني أو وقائع، معين عن أحداث

 (.533، 5009 عبد المجيد،) حديثًا مع شخص، أو تحقيًقا حول قضية معينة

 أي صور أخرى تعبيرية استخدمتها الصحافة في معالجة موضوعات الشباب. :أخرى 4-4

  فئة الرسومات: -2 

وتساعد على  ،الرسوم التوضيحية التي تفسر ما يصعب فهمه من كلماتاصطالًحا: "يقصد بها 

موضوع، جذب انتباه القراء، وتبسيط المعلومات المعقدة في جانب مهم من جوانب الخبر أو ال

 "خرائط أو ،جداول إحصائية أو وم بيانية،وقد تأخذ شكل رسوم تعبيرية بريشة فنان، أو رس

  (. 2001،62اللبان،)

في معالجة موضوعات الشباب  ها الصحافةالرسومات التي استخدمت الدراسة وتقصد بها إجرائًيا:

 رسومات االتية:تم تحديدها في الو  ،القارئ نتباهاجذب  اهم، بهدفقضاي والتعبير عن

: إجرائًيا هي الرسوم التي تعبر عن الخبر أو الموضوع الصحفي المتعلق رسومات تعبيرية 5-1

 .للقارئبالشباب، وعادًة يتم التعبير عنها بتعليق بسيط لتيسير فهمها 

جرائًيا تعني الرسوم البيانية والجداول الرقمية التي تصحب الموضوعات إ: رسومات توضيحية 5-2

 تتناول محور الشباب. التي

عادًة تكون شخصية رئيس و  ،: إجرائًيا هي رسومات تعبر عن الشخصية الفاعلةشخصية 5-3

 شبابية. صحفية أوالدولة أو شخصية رسمية، أو شخصية 

 : أي فئة أخرى من الرسومات لم يتم ذكرها.أخرى 5-4
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 فئة األلوان:6. 

وغرافية التي تكون بمن العناصر التي التحريرية عنصرً ستخدم في المادة ايعد اللون الم اصطالًحا:   

 ،والصور ،العناوينتلوين ضافة إلى باإلجسم الصحيفة وبخاصة على الصفحة األولى منها، 

 والرسومات العريضة والممتدة، وتعد الصحف الحزبية في أغلبها والصحف الخاصة من أكثر

( 1994،17،اللبان)يذهب  كما(.276-2001،275،للون مع العناوين )النجار ااستخدامً  الصحف

لتقبل  اوهذا يجعل القارئ أكثر استعدادً  ،إلى أن اللون يضفي صفة الواقعية على الكلمة والصورة

رتبط من مالمح شخصية الصحيفة التي ي اضافة إلى أن اللون يشكل ملمحً باإلالرسالة اإلعالمية، 

 . بها القارئ ويألفها

التحليلية، التعرف على طبيعة األلوان المستخدمة في األخراج الصحفي تهدف هذه الفئة  إجرائًيا:

اعتماد هذه الفئة لما تمثله من تأثير  تمللمواد التحريرية المنشورة في الصحف عينة الدراسة، و 

لما تعكسه من انطباع عن عمق اهتمام الصحيفة بإبراز  امية في جذب انتباه القارئ، ونظرً أهو 

ضوعات التي تتناول قضايا بارزة وذات أهمية للتأثير على الرأي العام في بعض العناوين والمو 

 وأعتمدت الدراسة فئات األلوان اآلتية: الشباب،معالجتها لموضوعات 

 ملون. 1-1

 لون. بال 2-1
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 (4ملحق رقم )

 أسماء األساتذة المحكمين الستمارة تحليل المضمون 

 

 الجامعة التخصص الرتبة االسم الرقم

 هييةالزرقاء األ اإلعالم/اتصال أستاذ إبراهيم أبو عرقوب 1

 الشرق األوسط  التحرير اإلعالمي أستاذ أديب    خضور 2

 الجامعة األردنية عيوم سياسية أستاذ سعد أبو دية 3

مناهج بحث وتخطيط  أستاذ عبد الجبار توفيق البياتي 4

 تربوي

 الشرق األوسط

 الشرق األوسط األعالم أستاذ عطاهللا عسكر الرمحين 5

 الجامعة األردنية اليغة العربية أستاذ عبدهللا   العنبر 6

مناهج بحث وتخطيط  أستاذ غازي جمال خييفة 7

 تربوي

 الشرق األوسط

 الشرق األوسط أذاعه وتيفزيون أستاذ مشارك رائد أحمد البياتي 8

 الشرق الوسط اإلعالم أستاذ مشارك كامل خورشيد مراد 9

 نيةالجامعة األرد قياس وتقويم أستاذ مشارك حيدر ظاظا 10

 الشرق األوسط صحافة ونشر أستاذ مساعد صباح ياسين عيي 11

 جامعة األميرة سمية إحصاء وقياس أستاذ مساعد محمد الشحاتيت 19
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