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٢الصحف األكثر قراءة عند الكويتيين

هيئة  ويضم  الكويت،  دولة  في  الرئيس  مقره  مستقل  واستطالعي  بحثي  خبرة  بيت 
دول  مختلف  من  والممارسين  واألكاديميين  الخبراء  من  مجموعًة  من  استشارية 
االستطالعية  الدراسات  عشرات  نفذ  وقد  متخصص،  عمل  فريق  إلى  إضافة  العالم، 
العام  القطاعين  في  ودولية،  محلية  جهات  عدة  لصالح  عالية  وبمهنية  باحترافية 
الكويت واألردن والسعودية والبحرين وقطر، ولصالح منظمات دولية  والخاص، في 
عالمية منها مركز NORC في جامعة شيكاغو، منظمة العمل الدولية ILO، وجامعة 
أنديانا األمريكية، باإلضافة لعشرات المشاريع األخرى التي شارك فيها واشرف عليها 
االعالم،  وزارة  لصالح  االعالمي"،  التأثير  قدرات  "تعزيز  دراسة  مثل:  التنفيذي  الرئيس 
األمريكية،  برنستون  جامعة  لصالح  العربي  الباروميتر   ،WVS العالمي"  القيم  "مسح 

معهد الكويت لألبحاث العلمية  KISR، البنك الدولي، وجامعة قطر.

 مركز عالم اآلراء
 World of Opinions  (WoO) 

نرصد اآلراء بمهنية ونحللها باحترافية



مقدمة
إجراءها  نتائج دراسة شاملة تم  بناء على  الكويتيين،  التقرير ألكثر الصحف قراءة لدى  يعرض هذا 
العمل  منظمة  لصالح   World of Opinions اآلراء  عالم  مركز  تنفيذ  من  الكويتي  المجتمع  على 

.(ILO) الدولية

يركز هذا التقرير على أحد األسئلة التي تناولتها استبانة الدراسة، وهو "أي من الصحف التالية تقوم 
أعلى  على  حصلت  التي  الرئيسية  الثالث  الصحف  على  الضوء  سيسلط  حيث  بانتظام؟"،  بقراءتها 
نسب القراءة بين الكويتيين وهي: الراي واألنباء والقبس والتي كانت االكثر انتشاراً من بين عشر 
كل  لمتابعي  الديموغرافية  الطبيعة  عرض  على  التقرير  سيعمل  كما  الكويت.  في  يومية  صحف 

صحيفة من الصحف الثالثة.

وغطت  عام،   ٦٥  –  ١٨ بين  ما  األعمار  من  الكويتيين  من  شخص   ٧١٠ من  الدراسة  عينة  تكونت 
المحافظات الكويتية الست. تم تدريب الباحثين على أساليب جمع البيانات وشرح أسئلة االستبانة، 
حيث تمت عملية جمع البيانات خالل شهرين وانتهت في بداية شهر يناير عام ٢٠٢٠. كما حرصت 
البيانات  ٥٠٪ لكل فئة. ثم تم تحليل  الذكور واإلناث، بنسبة  بين عينتي  الدراسة على تحقيق تساٍو 

.SPSS باستخدام برنامج
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أكثر الصحف انتشاراً
الصحف  أكثر  يتصدران  واألنباء  الراي 
صحيفة  يقرأ  حيث  الكويت،  في  قراءة 
 ،(٪٣٢٫٩) الكويتيين  ثلث  حوالي  الراي 
أيضًا  يقرأها  والتي  األنباء  صحيفة  تليها 
بينما   .(٪٢٨٫٧) الكويتيين  ثلث  حوالي 
كانت صحيفة القبس في المرتبة الثالثة، 

حيث يقرأها ُخمس الكويتيين (٢٠٫٢٪). 
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٪٢٨.٧٪٣٢.٩
٪٢٠.٢

في الكويتالصحف قراءةيتصدران أكثرالراي واألنباء



الخصائص الديموغرافية للقراء
بحسب النوع االجتماعي: الذكور هم األكثر قراءة للراي واألنباء، بينما يتقارب الذكور واإلناث في قراءة القبس

بالنسبة لجريدة الراي، فإن ٥٣٫٥٪ من قراءها هم من الذكور، في مقابل ٤٦٫٥٪ هم من اإلناث، حيث كان الفارق بينهما هو 
٧٪. كما كان الفارق بين القراء الذكور واإلناث لصحيفة األنباء أكبر، حيث أن ٥٥٫٦٪ هم من الذكور، في مقابل ٤٤٫٤٪ هم من 
اإلناث، بفارق ١١٫٢٪.  أما صحيفة القبس فقد كان قراءها من الجنسين متقارباً جداً، فـ ٥١٫٨٪ كانوا من الذكور، مقابل ٤٨٫٢٪ 

من اإلناث بفارق ٣٫٦٪ فقط.

بحسب الفئات العمرية: غالبية قراء 
الصحف الثالث فوق عمر الـ ٢٥، مع وجود 

بعض االختالفات

حوالي ثالثة أرباع قراء األنباء (٨٢٫٧٪) أعمارهم 
و الراي  لقراء   ٪٧٦٫٥ مقابل  في   ،٢٥ الـ  فوق 

٧٤٫٦٪ من قراء القبس لذات الفئة العمرية. 

صحيفة الراي
اإلناثالذكور

٪٤٦.٥٪٥٣.٥

صحيفة األنباء

الصحف مع الفئة العمرية

الصحف

الذكور

٢٥٤٠ - ١٨٣٩ - ٢٤+

اإلناث

٪٤٤.٤٪٥٥.٦

صحيفة القبس
اإلناثالذكور

٪٤٨.٢٪ ٥١.٨

صحيفة
األنباء

٪٣٩.٧٪٤٣٪١٧.٣
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صحيفة
القبس
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صحيفة

الراي
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بحسب التوزيع الجغرافي: 

أكثر المحافظات قراءة لألنباء هي العاصمة، في حين أن أكثر المحافظات قراءة للراي والقبس هي حولي، والمحافظة األقل 
اطالعاً على الصحف الثالث هي الجهراء

بحسب المستوى التعليمي

غالبية قراء الصحف الثالث حاصلون على شهادة جامعية (دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا) بحوالي ٦٠٪

صحيفة القبسصحيفة األنباءصحيفة الراي

٪١٨.٤ ٪٢٨.١

٪٩.٦

العاصمة

مبارك الكبير

حولي

٪٧.٥

الجهراء

٪١٨

الفروانية

٪٢١.٢

٪٢٠.٧

٪١٦.٢

٪٩.١

٪١٧.٧

٪١٥.٢

٪١٧.٩

٪٢٤.٣

٪١٤.٣

٪٨.٦

٪١٨.٦

٪١٦.٤ ٪١٨.٤

األحمدي

صحيفة القبسصحيفة األنباءصحيفة الراي
غير جامعيجامعي

٪٤٢.١٪٥٧.٩
غير جامعيجامعي

٪٤٠.٨٪٥٩.٢
غير جامعيجامعي

٪٣٧.٧٪٦٢.٣
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بحسب الوضع الوظيفي: 

أكثرية قراء الصحف الثالث هم من الفئة العاملة، مع تصدر صحيفة األنباء ضمن هذا المعيار، حيث أن ٦٧٪ من قراءها هم من 
األشخاص العاملين
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بحسب طبيعة العمل:

•  أكثر من نصف متابعي الصحف الثالث من فئة الموظفين بدوام كامل أو جزئي
•  الطالب يقرأون صحيفتي القبس والرأي (١٧٫١٪، ١٥٫٨٪) أكثر من صحيفة األنباء (١١٫٧٪).

قراء الصحف بحسب المستوى الوظيفي 

 ،(٪٣٥٫٧) واألنباء   ،(٪٤١٫٨) الراي  الثالث:  الصحف  على  اطالًعا  الوظيفية  المستويات  أكثر  هي  العليا  االدارية  الرتب   •
والقبس (٣٠٫٥٪).

•  بينما يميل موظفو االعمال المكتبية أكثر لقراءة صحيفتي القبس واألنباء (٤٠٫٢٪، ٣٨٫٨٪)

ال يعمليعمل
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ال يعمليعمل

٪٣٣٪٦٧
ال يعمليعمل
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صحيفة
الراي

عمل بدوام كامل أو بدوام جزئي

مستخدم ذاتيعامل يدويموظف مكتبيمشرف مع مرؤوسين في المستوى اإلداري

متقاعدطالبربة منزلغير موظف، يبحث عن عملالعمل الحر، العمل الموسمي أو بالقطعة

صحيفة
األنباء
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قراء الصحف بحسب المستوى المادي٢ 

•  تشترك الصحف الثالثة من ناحية الفئات االجتماعية لقرائها، حيث تميل الصحف الثالث بشكل أكبر إلى الفئة الرابعة ممن 
يحصلون على دخل كاٍف لكل شيء دون القدرة على شراء منزل أو شقة

•  في حين أن صحيفتي القبس واالنباء تظهران انتشاراً أكبر بين الفئات االجتماعية المختلفة

صحيفة
الراي
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صحيفة
القبس
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الفئة ١:
الدخل يكفي للطعام، 

ولكنه في بعض األحيان 
ال يكفي لشراء مالبس 

جديدة

الفئة ٢:
الدخل يكفي لشراء 

الطعام ومالبس 
جديدة، ولكنه ليس 
كافياً لشراء سيارة

الفئة ٣:
الدخل يكفي لشراء 

سيارة ولكنه غير كاف 
للخروج في إجازات 

في الخارج

الفئة ٤:
الدخل كاف لكل شيء 
ولكنه ال يكفي للمضي 

في شراء منزل أو 
شقة

الفئة ٥:
يمكننا شراء منزل 

أو شقة إذا لزم 
األمر

تم تقسيم فئات المجتمع إلى خمس فئات بحسب القدرة المادية للعائلة  ٢
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