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اجتاهات القائم باالتصال حنو معاجلة الصحافة السعودية 

 2030لرؤية 

 *عبير عبدربه الطلحي 

 **اشراف/ د: سماح جمال محمد

 :مقدمة البحث

الشك أن القائم باالتصال هو احد أهم عناصر العملية  االتصةالي   ال لقةه أهمية  

فةةق ةةةو  مةةم موةةمون الر ةةال  ا عيميةة  حيةةي لالةةر تةةالتير القةةائم باالتصةةال 

الر ال  ا عيمية   مةدت تالتيرهةا فةق الم لقةق  ال عن ةه عةم الةد ؤ الة   ل  لة  

القةةائم باالتصةةال فةةق الصةةمع  مةةدت معالع ةة  للمو ةةوعات الملمةة  ال ةةق تلةةم 

 لرتبط القائم باالتصال بالصماف  بشكه  تيق حيي أعلةم لة تر ن  الرأ  العام .

 إ ةلاماتلم فةق ا ابة  ااخبةاؤ فق توجلاتلا مم خيل صةيات لم فةق موةامينلا 

 تسليط الووء على القوالا الملم  فق المع مة,  فالصةماف  تم ةه مكاعة  ؤائةد  

علةةى صةةعيد معالعةة  المو ةةوعات ال ةةق تع ةةرت أ  مع مةة,  تشةةكه اةة لك فةةق 

المع معات مرآ  لكه ال  اصيه  خصوصا الملم  منلا حيي تعكة  هة ا المةرآ  

 لا   ؤج  أهمي لا بالنسب  للمع م,.ااف  القوالا على اخ يفلا  تنوع

فالصماف  للا   ؤ فاعه فق خدم  القوالا الوطني  بما تم لك  مم إمكاعات تسلم 

ل    إلى  تطوؤ المع م,  تنمي ة   با  ةاف   فق تشكيه الرأ  العام عمو اه ما

إلى ال التير بشكه العةابق فةق اتعاهةات اافةرا   الم  سةات عمةو ال نمية   حةي 

علةةى المشةةاؤا  فةةق إ اؤ  مع معلةةا  اشةةع المعوةةةات ال ةةق تع ةةرت  العمةةاهير

مشةةاؤل, ال نميةة   النقةةد المو ةةوعق العةةا  ا ةةاليا تطبيةةق خطةةط ال نميةة  .امةةا 

ت    الصماف    ؤاً هاماً فق ال نشئ  بش ى أعواعلا  هق أاثر مم تيرهةا ةةدؤ  

الصةماف    تزلةد أهمية  على ال التير خاص  فق المو وعات المرتبطة  بال نمية .

فةةق المع معةةات ال ةةق تكةةون فيلةةا تمةةول  طنةةق جدلةةد فالصةةماف  السةةعو ل  تمةةر 

   ال ةةق 2030بمرحلةة  جدلةةد  بعةةد ال نييةةر الةة   طةةرأ علةةى المع مةة, مةة, ؤ لةة  
                                                           

 جامعة أم القرى -باحثة بقسم اإلعالم بكلية العلوم االجتماعية   *
 جامعة أم القرى -بكلية العلوم االجتماعية  أستاذ مساعد بقسم اإلعالم  **
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تسةة لدت تمقيةةق إصةةيحا اة صةةا لاً  تنمولةةاً.  ؤ لةة  المملكةة  العربيةة  السةةعو ل  

منلا أ ا ةاً  ةاعةد  صةلب   اعطلقت مم تيث مما ؤ ؤئيسي  تمثه المموؤ اا ل

للر ل   هو بناء مع مة, حيةو   فةق الممةوؤ الثةاعق مةم الر لة  اةان االة صةا  

 ه ا ما جعللةا ممةه اه مةام  المز هر  تمثه المموؤ الثالي فق الوطم الطموح.

 من  اعطيةلا ح ى لومنا ه ا.

 :  تحديد المشكلة البحثيةأوالً/

ال اعلة  فةق عملية  االتصةال العمةاهير   لعد القائم باالتصةال مةم أهةم العناصةر

خاص  فق معال ا عيم، ممةا لسة لزم االه مةام بلة ا العنصةر فةق شة ى جواعةا 

المماؤ ةة  ا عيميةة  عامةة   الصةةماف  خاصةة .  هةةو مةةم أاثةةر عناصةةر العمليةة  

االتصةةةالي  فلمةةةاً لمعالعةةة  المو ةةةوعات ال ةةةق ت طةةةرا للةةةا الصةةةماف .  تعةةةال  

  ال ق تطةرأ علةى المع مة, بشةكه عةام،  مةا لطةرأ الصماف  المو وعات الملم

علةةى المع مةة, السةةعو   مةةم ؤ لةة  مسةة قبلي  اامةةر الةة   لعةةا علةةى الصةةماف  

ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة حول التسااؤل التاالي:  االه مام بلا  معالع لا،

 ؟2030ما اتجاهات القائم باالتصال في معالجة الصحافة السعودية لرؤية

 أهمية البحث : ثانياً/ 

أ ل بمةةي ل نةةا ل  اتعاهةةات القةةائم باالتصةةال عمةةو معالعةة  الصةةماف   -1

 .2030السعو ل  لر ل  

ال الايد على الد ؤ الملم ال   تقوم ب  الصةماف  فةق تشةكيه الةرأ  العةام  -2

 عمو القوالا الميول  فق المع م,. 

تك سةةا الدؤا ةة  أهمي لةةا مةةم أعلةةا تةةالتق  ةةمم ؤ لةة  المملكةة  العربيةة   -3

ال ةةق   ةة نير المع مةة, السةةعو   إلةةى تمةةول  طنةةق  2030سةةعو ل  ال

 جدلد. 

 أهداف البحث : ثالثاً/ 

ال عرت على اتعاهات القائم باالتصال عمو  ااشكال الصم ي  ال ق تنا لةت  -1

 . 2030مما ؤ ؤ ل  
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معرف  اتعاهات القائم باالتصال عمةو مصةا ؤ الصةمي   للمو ةوعات ال ةق  -2

 .2030تنا لت مما ؤ ؤ ل  

معرف  اتعاهات القائم باالتصال عمةو مصةا ؤ الصةم ق للمو ةوعات ال ةق  -3

 .2030تنا لت ؤ ل  

معرفةةةةة  اتعاهةةةةةات الصةةةةةم ييم عمةةةةةو اا ةةةةةاليا ا ةناعيةةةةة  المسةةةةة  دم   -4

 . 2030للمو وعات ال ق تنا لت ؤ ل  

ال عةةرت علةةى اتعاهةةات القةةائم باالتصةةال عمةةو مسةة وت المعالعةة  الصةةم ي   -5

 . 2030لمما ؤ ؤ ل  

رت على اتعاهات القائم باالتصال عمو   ائه ا براز ال ةق عشةرت بلةا ال ع -6

 الموا  الصم ي  ال ق تنا لت الر ل .

ال عرت على اتعاهات القائم باالتصال  عمو أاثر مما ؤ الر ل  معالع  فق  -7

 الصماف  السعو ل .

ال عةةةرت علةةةى اتعاهةةةات القةةةائم باالتصةةةال عمةةةو أاثةةةر الصةةةمع  المواةةةة,  -8

 . 2030تنا الً لر ل  االلك ر عي  

معرف   جل  عاةر القةائم باالتصةال عمةو  ةمات المو ةوعات ال ةق تنا لةت   -9

 . 2030ؤ ل 

 .2030ال عرت على مس وت تنا ل الصمع السعو ل  لر ل   -10

ال عرت علةى اتعاهةات القةائم باالتصةال عمةو  المق رحةات المثلةى  لمعالعة   -11

 الر ل .

 تساؤالت البحث : رابعاً/ 

ما اتعاهةات القةائم باالتصةال عمةو  ااشةكال الصةم ي  ال ةق تنا لةت ممةا ؤ  -1

 ؟ 2030ؤ ل  

مةةا اتعاهةةات القةةائم باالتصةةال عمةةو مصةةا ؤ الصةةمي   للمو ةةوعات  ال ةةق  -2

 ؟2030تنا لت مما ؤ ؤ ل  
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مةةا اتعاهةةات القةةائم باالتصةةال عمةةو مصةةا ؤ الصةةم ق للمو ةةوعات ال ةةق  -3

 ؟ 2030تنا لت ؤ ل  

ائم باالتصةةةةال عمةةةةو اا ةةةةاليا ا ةناعيةةةة  المسةةةة  دم  مةةةةا  اتعاهةةةةات القةةةة -4

 ؟2030للمو وعات ال ق تنا لت ؤ ل   

ما اتعاهات القائم االتصال عمةو مسة وت المعالعة  الصةم ي  لممةا ؤ ؤ لة   -5

 ؟ 2030

مةةا اتعاهةةات القةةائم باالتصةةال عمةةو   ةةائه ا بةةراز ال ةةق عشةةرت بلةةا المةةوا   -6

 الصم ي  ال ق تنا لت الر ل  ؟

ت القائم باالتصال  عمو أاثر مما ؤ الر ل  معالعة  فةق الصةماف  ما اتعاها -7

 السعو ل  ؟ 

ما اتعاهات القائم باالتصال عمو أاثر الصمع  المواة, االلك ر عية  تنةا الً  -8

 ؟ 2030لر ل  

ما  جل  عار القائم باالتصال عمو  مات المو وعات ال ق تنا ل لةا ؤ لة   -9

 ؟2030

 ؟ 2030تنا ل الصمع السعو ل  لر ل  ما تقييم القائم باالتصال عمو  -10

 ؟ 2030ما مق رحات القائم باالتصال عمو اي ي  المعالع  المثلى لر ل   -11

 اإلطار النظري للبحث:خامساً/ 

 : أوالً: المعالجة الصحفية: السمات واألنواع

تعد ت تعرل ات المعالع  الصم ي   تشابلت الر ت حوللا  خاص  حةول 

ماهي لا  اش ماللا على القوالا  اافكاؤ ال ةق لنقللةا المم ةوت ا عيمةق  

 تشمه بعاعا ااخباؤ  ال قاؤلر ا خباؤل  بقي  ال نون الصةم ي  ااخةرت 

صةةةوؤ  اةةةال مقيق   المقةةةال   المةةةدلي   الكاؤلكةةةاتير   برلةةةد القةةةراء   ال

 الر ومات. لرت أحمد منصةوؤ أن المعالعة  الصةم ي  هةقج ومعموعة  

اا ةةاليا ال نيةة  الم بعةة  فةةق ال نطيةة  الصةةم ي  لقوةةي  معينةة   مةةم خةةيل 
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القوالةةا ال مرلرلةة   المصةةا ؤ ال ةةق اع مةةدت عليلةةا  أ ةةاليا ا خةةرا  

 ا بةةراز  المةةداخه  المعةةة  ا ةناعيةة   أ ةةةاليا الصةةيات   ال عبيةةةرات 

  المس  دم و.أما آمال الم ولق ف رت أن المعالعة  الصةم ي  هةقج و اللنول

طرلقةة  تنةةا ل الصةةمي   لقوةةي  أ  مو ةةوو أ  حةةدث أ  فكةةر  مةةا  فةةق 

 يا   تمرلر معين  ت مد  بناء على  يا   الصمي    ملكي لا و.  عرفلا 

امال ةابيه بالعلا جو ال وصه إلى أابر ةدؤ ممكم مم حقيق  المةدث  فلمة  

ة    تع مةد فةق كلةك علةى ات ةاك مسةاف  زمنية   مسةاف  مو ةوعي  فق  يا

 (.143 ص2012) القمطاعق  بينلا  بيم المدث أتناء معالع   و .

لقصةةةد بالسةةةمات الملنيةةة  فةةةق  السااامات المةنياااة للمعالجاااة الصاااحفية :

الدؤا ات ا عيمي  المعالير ال ق لبنق عليلا ا عيميون عمللم  خاصة  

را  ماال ل م عشرا أ  اع قا ا،  هق فةق النالةا ممةد ات ما ل م اع قا ا  عش

 السيا   ال مرلرل  للصمي     أهم ه ا السمات ما للقج

تعةةد ت ااؤاء حةةول ةةةدؤ  الصةةمع علةةى تمقيةةق المصةةداةي   المصااداةية : -1

 اخ لةةةع بةةةاحثون حةةةول مةةةدت االل ةةةزام بلةةةا   لقصةةةد بالمصةةةداةي  ةةةةدؤ  

الصةةمي   فةةق المصةةول علةةى المعلومةةات المقيقيةة  مةةم مصةةا ؤها  تقةةدلم 

ت سةةيرات ميئمةة  لطبيعةة  المةةدث امةةا هةةق فةةق الواةةة,   ن تمةةوت أ  

ملةوؤ علةى بنةاء اعطباعاتة   آؤائة  تمرلع أ  تميةز  بال ةالق مسةاعد  الع

 (.41 ص2006 توجلات  عم كلك المدث بشكه  ليم )العميع  

لقصد بالدة  فق العمه الصم ق عةدم ا خةيل بالمعلومةات  تقةدلم  الدةة : -2

المةةةا   الصةةةم ي  بشةةةكه  ا ةةةد   ةيةةةق  بعيةةةداً عةةةم النمةةةوت)العبير  

 (.80 ص2010

ز لعلة  أ  أخةرت  عةدم  هق عقه المدث اما هق بد ن تميةالموضوعية: -3

ال ةةةدخه  إبةةةداء الةةةرأ    لقصةةةد بلةةةا اخ  ةةةاء كاتيةةة  الممةةةرؤ  توجلةةةات 

الصمي   على ال بر  بميي لالتق ال بر بد ن تشةول  أ  تمرلةع أ  تلةولم 

 عةةةةدم تةةةةالتر ال بةةةةر بالوةةةةنوط الملنيةةةة  أ  الم  سةةةةي  أ  االج ماعيةةةة   

 (. 148 ص 2012)القمطاعق 
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لمعلومةةةات  المقةةةائق عةةةم المةةةدث ج  لقصةةةد بةةة  تةةةوفر االعمااو والشااامول -4

 تقدلمةة  للقةةراء بصةةوؤ  م عمقةة   شةةامل  ل ل ياتةة  ال اؤل يةة   المسةة قبلي  

  تداعياتلا  

 تعنق السرع  فق عقه المدث  موااب  ااحداث ااخرت  عشرها الحالية: -5

بال رو  ةت ممكم للعملةوؤ.  لقصةد بلةا فةق المعالعة  الصةم ي  منا ةب  

ء  ةوع   ح ى اع لاء المدث أ  بةر ز أحةداث المد  الزمني  للمدث مم بد

أخرت أاثر أهمي  للعملوؤ   تس مر المالي  ح ى بعد اع لاء المدث  كلةك 

مم خيل عشر معلومات  حقائق جدلد  عم المدث  المالية  فةق المعالعة  

ال تعنق السرع  فقةط بةه السةرع  فةق عشةر المعلومةات العدلةد   ت سةيرها 

حةداث مماتلة   كلةك لمسةالر  ااحةداث  اسةا  تنا للا صم يا  ؤبطلا بال

تق  العملوؤ  منافس    ائه ا عيم ااخرت  تمقيق السبق الصم ق فق 

 (. 52  ص2010الصمي  ) العميع   

ت عةةد  أشةةكال المعالعةة  الصةةم ي  بسةةبا م شةةرات  أنااواع المعالجااة الصااحفية:

  بنةاء علةى معين  ت تر على تكولم  صيات  م لوم ا عيمةق،  تنقسةم المعالعة

اا ا ةةيات ال كرلةة   الملنيةة  ال ةةق تمكةةم ااعمةةال الصةةم ي  إلةةى تيتةة  أشةةكال ج 

 ))المعالع  مم حيي ااهدات  مم حيي العمق المعلوماتق مم حيي االتعاا ((

  أوالً: من حيث األهداف

 ت سةةم بفخ ةةاء المقةةائق أ  توجللةةا للوصةةول إلةةى هةةدت  معالجااة دعائيااة:

لر إلةةةةى أن المعالعةةةة  الدعائيةةةة  المرتبطةةةة   عةةةةائق منشةةةةو  و لرمةةةةق تةةةةو

بالموا ةةي, مصةةاحب  اابعةةا  ا  ةة راتيعي  االعقبةةات اامنيةة    المقا مةة  

الدفاعي  ت    أ  اؤا هام  فق تكولم  تعيةيم  جلة  الناةر العامة   حيةي 

تس  دم المكوم  شبكات ا عيم فق ت سير القراؤات السيا ة  عةم طرلةق 

 دملا ااخباؤ  تشرحلا ال عقيبات  ااؤاء ال ق تق

المقصو  بلةا تو ةيد المواةةع السةيئ  بلةدت تقوميلةا  معالجة نقدية: -1

 مراجع لا  تو يملا أمام العملوؤ  لم ةا  كلةك لناةر  حقيقية  لمةا 

 حدث فق ااف  النواحق.
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 ثانياً: من حيث العمو المعلوماتي :

ل طبيةةق جتسةة عمه طةةرلق يم فعةةالي يم المعالجااة التااي تتعمااو فااي األحااداث 

أهةةدافلا  همةةا ج الطرلقةة  العقليةة  ال ةةق ترتكةةز علةةى إعطةةاء أخبةةاؤ مثب ةة  

  ةةليم   الطرلقةة  النمطيةة  ال ةةق ترتكةةز علةةى إعطةةاء أخبةةاؤ مةة, إعطةةاء 

 فرص  الش راك جملوؤ المس قه.

ل سم ه ا العي  بالع  المقةاؤ  ل شةول  مةداؤك العمةاهير  معالجة سطحية: 

 ال وةةليه  االل ةةزام بمةةا ال تقبةةه بةة  السةةلطات فةةق معموعةة  مةةم الةةنام 

 ل صةةع ألوةةا العةةي  السةةطمق بالعةة  لقةةدم عةةي  عةةاة  لن لةةق باع لةةاء 

 ااحداث.

و  هةةق تعطةةق العدلةةد مةةم ال نبةة ات  المعلومةةات  ال صةةاؤلد  معالجااة متعمقااة: 

 تعاا حا ت  عم طرلق ت سير الموا    جلات النار و.  ال ل يات

 ثالثا: من حيث االتجاه:

جو ل سم ه ا الشةكه مةم العةي  با ة طاع   علةى ت رلةا معالجة هجومية -1

م لوم شبكات ا عيم  عشر ااخباؤ المزل   بطرلق   ا م  عةم طرلةق 

ق االه مام بال  صةيه السةلبق  الموةله لاخبةاؤ  ا ة  دام لنةات صةعب  فة

تو ةةيد ال كةةر  الاةةواهر ال ةةق ت ةةرك أتةةراً بطرلقةة   ا ةةم  فةةق أ امةةر 

  اتعاهات ااعام  السيا ي  و.

و ه ا المعالع  ت دم توجلات ااعامة  السيا ةي  للد لة   معالجة متحيزة: -2

ال ق ت رك أترا فق الشبكات ا عيمي   لنطبق على المعنى الطبيعق ال   

لةةوؤ   أشةةاؤ ميرلةةه لسةة   أعةةواو مةةم اللملةةك الم لوميةة   ال ةةالتير فةةق العم

ال وج  فق عي  الشبكات ا عيمي  فق النةر  للمةوا ث  أهملةا ال وجة  

إلى ا  عمال السمات  ال وج  إلى االع ما   ح ى ال وج  إلى ال صولرات 

 ال وتوترافي  و

و هق المعالع  المو وعي  لاحداث و  معناها االب عا   معالجة محايدة: -3

ه الخ ياؤ  إعطاء شكه مع دل  اامه عم المقائق بةد ن عم اللوت  المي

 (. 24 ص23ص2018تزليعو)الع يبق  
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حفية فااي ضااور نظريااة حااار  ثانياااً: العواماام الماالثرة علااج المعالجااة الصاا

 البوابة:

  العوامم الداخلية : -1

 السياسة التحريرية للصحيفة: (أ

 هق معموع  المبا ئ  القواعد ال ق لل زم بلا العلاز ال مرلر  فق عقلة  

لاحداث  الوةائ, الم  ل    فق ال عبير عم  جلات النار عمو المشكيت 

المطر حةة  فةةق المع مةة,  طرلقةة  عةةرت هةة ا ااحةةداث علةةى صةة مات 

عةةرت جةةون أؤ القااائم باالتصااال: (. 10 ص 1991العرلةةد ) عبةةد النبةةق 

القائم باالتصال بالع  ج و أ  ش   أ  فرلةق مةنام  JonR Pentairبن ر 

ؤ ميا لرتبط بنقه المعلومات مم فر  أ  آخةر عبةر   ةيل  إعيمية . لقوم 

القائم باالتصال بد ؤ مموؤ  فق المعالعة  الصةم ي  لاحةداث  القوةالا  

حيي لعمه على تموله المعلومات  البياعات ال ق لمصه عليلا إلى أخباؤ 

علةةى  weaverابلةة  للنشةةر  ال ةةالتير فةةق العملةةوؤ.  أاةةد  ل ةةر موا ةةي, ة

تالتير ال ل ي  المعلوماتي  للقائم باالتصةال  أفكةاؤا أتنةاء تنطي ة   معالع ة  

لاحداث  القوالا   كلك بالرتم مم القيو  ال نايمي   الثقافي   السيا ةي .  

 (.160 ص 2012)القمطاعق  

 جالعوامم الخارجية -2

 ةةق ج لمةةد  الناةةام السيا ةةق الودةةائع  اا  اؤ ال ةةق طبيعةة  الناةةام السيا

تقوم بلةا الصةمع فةق إطةاؤ توجلاتة   تةرتبط الصةمع بالناةام السيا ةق 

بشكه لمد   دائ لا  أ  اؤها  كلك مم جاعبيم .اا لج تالتير الصمع فق 

ةراؤات الناام السيا ق باع باؤها أ ا  ؤةابي   توجيلي    العاعا الثةاعقج 

الصم ي  بالناام السيا ق  كلك مم خيل الرةاب  المباشر  تالتر المماؤ   

عليلةةةا  تمدلةةةد أ  اؤهةةةا   دائ لةةةا  تمدلةةةد ا طةةةاؤ ال كةةةر   الملنةةةق 

 للصمع.

 (. 193 ص2010) العميع   
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 Gatekeeper theoryنظرية حار  البوابة اإلعالمية :

لرجةة, ال وةةه إلةةى عةةالم الةةن   النمسةةا   ااصةةه  اامرلكةةق العنسةةي  

فةةق تطةةولر مةةا أصةةبد لعةةرت (  kurt lewin,1977وايةةرت ليةةولمو ) 

.  تع بةةر  ؤا ةةات Gatekeeperبنارلةة  و حةةاؤب البوابةة  ا عيميةة و 

وليولمو مم أفوه الدؤا ات المنلعية  فةق معةال القةائم باالتصةال، حيةي 

ل  ال ق تقطعلا المةا   ا عيمية  ح ةى تصةه إلةى لرت أع  على طول الرح

العملوؤ المس لدت توجد عقاط بوابات ل م فيلا ات اك القةراؤات بمةا لةدخه 

 بما ل ةر   المةا طالةت المراحةه ال ةق تقطعلةا ا خبةاؤ ح ةى تالةر فةق 

الو يل  ا عيمي ، تز ا  المواة, ال ق لصبد فيلةا مةم  ةلط  فةر  أ  عةد  

ا ااعةةت الر ةةال   ةة ن قه بةةن   الشةةكه أ  بعةةد إ خةةال أفةةرا  تقرلةةر مةةا إك

تعدليت عليلا   لصبد ع وك مم لدلر ن ه ا البوابات ل  أهمي  ابير  فةق 

اع قةةال المعلومةةات.  م لةةوم وحرا ةة  البوابةة و لعنةةق السةةيطر  علةةى مكةةان 

ا  راتيعق فق  لسل  االتصال بميي لصبد لمةاؤب البوابة   ةلط  ات ةاك 

م خيل بواب     ايع  يمر ح ى لصه فق علالة  إلةى القراؤ فيما  يمر م

العملوؤ المس لدت . ةد أشاؤ وليولمو إلى أن فلم  دي   والبواب و لعنق 

فلم الم ترات أ  العوامه ال ق ت مكم فق القراؤات ال ةق لصةدؤها حةاؤب 

 البواب  .

 العوامم التي تلثر علج حار  البوابة اإلعالمية:

تة تر علةى عمةه حةاؤب البوابة  ا عيمية  إلةى  لمكم تقسيم العوامه ال ةق

 أؤبع  عوامه أ ا ي  هق ج

 معالير المع م,  ةيم   تقاليدا. -1

معالير كاتية  تشةمه ج عوامةه ال نشةئ  االج ماعية    ال علةيم   االتعاهةات   -2

  الميول   االع ماءات   العماعات المرجعي .

 ؤ ااخبةةةاؤ معةةةالير ملنيةةة  تشةةةمه ج  يا ةةة  الو ةةةيل  ا عيميةةة     مصةةةا -3

 الم اح    عيةات العمه   نوط  .

 معالير العملوؤ.  -4
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لعةةد الناةةام االج مةةاعق الةة   تعمةةه فةةق أوال:معااايير المجتمااي وةيمااه وتقاليااده :

إطةةةةاؤا   ةةةةائه ا عةةةةيم مةةةةم القةةةةوت اا ا ةةةةي  ال ةةةةق تةةةة تر علةةةةى القةةةةائميم 

 أع  فق بعض ااحةوال waren berrdباالتصال. لرت الباحي و  اؤلم برلدو 

ةد ال لقدم القائم باالتصال تنطي  اامل  لاحداث ال ق تقة, مةم حولة .  لةي  هة ا 

ا ت ةةال ع يعةة  ل قصةةير أ  أعةة  عمةةه  ةةلبق   لكةةم لن ةةه القةةائم باالتصةةال أحياعةةاً 

تقدلم بعض ااحداث إحسا اً منة  بالمسةئولي  االج ماعية    للم ةاد علةى بعةض 

 ال وائه ال ر ل  أ  المع معي . 

تلعةةا ال صةائ   السةةمات الش صةةي  لمعااايير التاتيااة للقاائم باالتصااال:ثانيااً: ا

للقائم باالتصال   ؤاً فةق مماؤ ة    ؤ حةاؤب البوابة  ا عيمية  مثةه ج النةوو  

 العمةةةةر   الةةةةدخه   الطبقةةةة  االج ماعيةةةة    ال علةةةةيم   االع مةةةةاءات ال كرلةةةة  أ  

 self esteem. العقائدل    ا حساب بال ات 

ج ل عةةرت القةةائم باالتصةةال للعدلةةد مةةم يير المةنيااة للقااائم باالتصااالثالثاااً: المعااا

الونوط الملني  ال ق تة تر فةق عملة    تة    إلةى توافقة  مة,  يا ة  الم  سة  

ا عيميةة  ال ةةق لن مةةق إليلةةا   ال وةعةةات ال ةةق تمةةد    ؤا فةةق عاةةام االتصةةال. 

خبةاؤ الم احة    ت ومم المعالير الملني   يا   الو يل  ا عيمية   مصةا ؤ اا

  عيةات العمه   نوط .

الحظ الباحثان اتيه  لسوال بول  شولمان أن العملةوؤ رابعاً: معيار الجمةور:  

ل تر على القائم باالتصال مثلما لة تر القةائم باالتصةال علةى العملوؤ فالر ةائه 

ال ق لقدملا القائم باالتصال تمد   فق توةعات ؤ    فعه العملةوؤ  اح ياجاتة . 

 (.57 ص 2014) حسم مكا    ليلى حسيم 

 ً  ( 2030: رؤية المملكة العربية السعودية )خامسا

 أ(صدور ةرار اعتماد رؤية المملكة واإلعالن عنةا 

أصدؤ معل  الةوزؤاء برئا ة  خةا م المةرميم الشةرل يم الملةك  ةلمان بةم عبةد 

هة  1437-7-18فةق جلسة   لةوم االتنةيم ب ةاؤل   –ح ا  هللا –العزلز آل  عو  

   ةيام معل  الش  ن 2030ةراؤ الموافق  على ؤ ل  المملك  العربي  السعو ل  

بالمملك  العربي  السةعو ل  االة صا ل   ال نمي  برئا    لق العلد   زلر الدفاو 
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بو ة, االيةات  ال رتيبةات   -ح ا  هللا– مو اامير مممد بم  لمان آل  عو  

اليزمة  ل ن ية  هةة ا الر لة   م ابعةة  كلةك   ةيةام الةةوزاؤات  ااجلةز  المكوميةة  

ااخرت بات اك ما للزم ل ن ي  ما جاء فق  تيق  الر ل  خيل ال مس  عشةر عامةاً 

 (2016) معل  الش  ن االة صا ل   ال نمي  2030إلى عام  القا م   صوالً 

 ب( مرتكزات الرؤية :

 فق تمقيق أهدافلا على ااتق ج  2030ترتكز ؤ ل  

العمق العربق  ا  يمق ج ف يلةا المةرميم الشةرل يم أطلةر بقةاو ااؤت  -1

  ةبل  المسلميم. 

القو  اال  ثماؤل  الرائةد  جفلةق تع بةر الم  ةاح  الممةرك ل نولة, االة صةا   -2

  تمقيق ا  دام  . 

الموة, العنرافق ا   راتيعق ج فالمملك  أهم بوابة  للعةالم بصة  لا ممةوؤ  -3

 ؤبط القاؤات الثيث.

 تع بر ه ا العوامه الثيث هق عوامه   مَكم المملك  مم تبٌ ء مكاع  م قدمة  

( فالةة   6 ص 2016لعةةالم.)معل  الشةة  ن االة صةةا ل   ال نميةة  بةةيم   ل ا

لميةةةز المملكةةة  العربيةةة  السةةةعو ل  عةةةم   ل العةةةالم ااخةةةرت ام يالةةةا للةةة ا 

المرتكةةزات ال ةةق جعل لةةا منطلقةةاً لبنةةاء ؤ ل لةةا   ال ةةق تع بةةر عقةةاط ةةةو  للةةا. 

فةةةةالمراز اا ل  اا ةةةةاب فةةةةق بنةةةةاء إ ةةةة راتيعي لا هةةةةق العمةةةةق العربةةةةق 

اتيعق  حيي جعلت الثوابت ا  يمي   أصول الةدلم اعطيةة  للةا فةق  ا   ر

بنةةاء علوةة لا   إطةةاؤاً مرجعيةةاً فةةق جميةة, أمةةوؤ الد لةة   شةة  علا  فلةةق هولةة  

اام   حصةاع لا  مرجعي لا. المملكة  تم ةه مكاعة   لنية  مرموةة  بةيم الةد ل 

, أعمةاء ا  يمي   فلق ملد الدلم ا  يمق  ممط أعاةاؤ المسةلميم مةم جمية

العالم عرباً  ععماً  حيي تم وم بيم أؤا يلا الكعب  المشرف  ةبل  المسةلميم 

فق المسعد المرام  ا لك المسعد النبو  الشرلع   ل وج  إليلا المسلمون فق 

اه  ن  مم ااف  أعماء العةالم ا اء فرلوة  المة . ف قةع علةى خدمة   ةيوت 

وع  ام يةازاً  لة لك فًوةه ةا تلةا الرحمم  حيي تراها مس  لي   لني  أاثر مم ا

 لقا خا م المرميم الشرل يم على جيل  الملك. 
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 ج( محاور الرؤية 

 على تيت  مما ؤ ؤئيسي   هق ج 2030اع مدت ؤ ل  المملك  

حيةةي لعةةير أفةةرا ا  فةةق المبةةا ئ ا  ةةيمي   مع ةةزلم مجتمااي حيااوي:   -

بنيان أ ر  م يم  بلول لم الوطني    ممافايم على إؤتلم الثقافق   لندهم

 مناوم ق ؤعال  صمي   اج ماعية  ممًكنة   فةق بيئة  جاكبة  ت ةوافر فيلةا 

مقومات جو   الميا .  لمثه ه ا المموؤ أ ا ةا  ل مقيةق الر لة    تال ةي  

ةاعةةةد  صةةةلب  الز هةةةاؤ المملكةةة  اج ماعيةةةاً  اة صةةةا لاً.  لع مةةةد المع مةةة, 

 الميو  على ج

   تميةةا  فةةق مبةةا ئ إ ةةيمي    تسةة ر القةةيم الرا ةة  ج  كلةةك بةةالن المملكةة

 .الطاةات  ا مكاعيات ل دم   يوت الرحمم    تع ز باللول  الوطنق

   بدعم الثقاف   ال رفي    االه مام بالميا  الصمي     تطولر : البيئ  العامر

 المدن   تمقيق ا  دام  بيئ .

   ,بنةةاء البنيةةان الم ةةيم ج  كلةةك بااله مةةام باا ةةر  ال ةةق هةةق عةةوا  المع م

ش صيات اابناء  تر ي  القيم ا لعابي  فق ش صياتلم   تمكيم المع م, 

مةةم تطةةولر مناومةة  ال ةةدمات االج ماعيةة  ل كةةون أاثةةر ا ةةاء    مراعةةا  

 العاعا الصمق.

حيي  ي م توفير فرص العمه الم كافئ  للعمي,  عبر بناء اةتصاد مزدهر:  -

  ات اال ةة ثماؤل  مناومةة  تعليميةة  مرتبطةة  بسةةوا العمةةه   تطةةولر اا

ل كون فاعل    تنول, االة صا    ترايز العلو  علةى ت صةي  ال ةدمات 

المكومي   تمسيم بيئ  ااعمال  تشعي, ال نافسي  بما لسلم فةق ا ة قطا  

أفوةةه الك ةةاءات العالميةة   اال ةة ثماؤات النوعيةة .  لةةالتق  ةةمم اة صةةا  

 المملك .

  عليم  ال ةدؤلا  تز لةد أبنائنةا ال رص المثمر  ج بمواصل  اال  ثماؤ فق ال

 بالمعاؤت  الملاؤات اليزم  لودائع المس قبه.

   ال نافسةةي  العاكبةة  ج  كلةةك ب مسةةيم بيئةة  ااعمةةال فةةق الشةةرااات العامةة
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 ال اص   تسليه تدفق ا  ثماؤات القطاو ال اص  ؤف, مس و ال نافسةي   

  تالهيه المدن االة صا ل .

 ؤات اال ةة ثماؤل  فةةق الشةةراات العالميةة  اال ةة ثماؤ ال اعةةه ج ب عاةةيم القةةد

 الكبرت  شراات ال قني  الناشئ  مم جمي, أعماء العالم .

  الموةةة, المسةة نه ج بفعشةةاء منصةة  لوجسةة ي  مميةةز  فةةق بوةة  ا ةة ثماؤات

   م  فق المواعئ  السكك المدلدل   الطرةات  المطاؤات.

المكومة  مم حيي ال رايز على القطاو العام  بر م ميمةد وطن طموح:  -

ال اعل  مم خيل تعزلز الك اء   الش افي   المساءل    تشعي, تقافة  اا اء 

ل مكيم الطاةات البشرل    تليئ  البيئ  اليزم  للمواطنيم  ةطاو ااعمةال 

 القطاو تير الربمق ل ممه مس  لياتلم   أخ  زمام المبا ؤ  فق مواجل  

ة صةةةةةةةا ل  ال مةةةةةةةدلات  اة نةةةةةةةاص ال ةةةةةةةرص. ) معلةةةةةةة  الشةةةةةةة  ن اال

 ( لالتق  مم ه ا المموؤج13 ص2016 ال نمي  

  المكوم  ال اعلة  ج كلةك باع لةا  الشة افي   عةدم ال لةا ن مة, ال سةا   ةواء

مالياً أم إ اؤلاً   الم اد على المواؤ  الميول  ببناء م ز عةات ا ة راتيعي  

بمسةة ولات آمنةة   اافيةة  لمعالعةة  المةةاالت الطاؤئ . ألوةةا بال  اعةةه مةة, 

مم ةنوات ال واصه بيم ااجلز  المكومي   بيم المواطم  القطاو  العمي,

 ال اص مم جل  أخرت.  االل زام بالك اء   ا ع اا المالق.

  مواطنة  مسةئول ج ب ممةه المسة  لي  فةق الميةا   مواجلة  ال مةدلات  بنةاء

المسةة قبه حيةةي لبنةةق اةةه منةةا كاتةة   ةدؤاتةة  ليكةةون مس قيً. ألوةةاً تممةةه 

 المع م,  ااعمال. المس  لي  فق 

 د( برامج الرؤية 

إلى أهدات ةابل  للقياب    عت برام  ب طط عمةه  2030تمت ترجم  ؤ ل  

ل  عيةةه هةة ا ااهةةدات فةةق الواةةة, مةةم أجةةه ةيةةاب الن ةةائ    اال ةة عدا  لمواجلةة  

اازمةات   ن ال ةةالتير علةةى تمقيةةق الر لةة   توجلاتلةةا   تةةم تمدلةةد ةائمةة  بةةرام  

 تيث مراحه جتمقيق الر ل  عبر 
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 25 ؤا   ااهةدات ا  ة راتيعي   تمليةه تشةابللا فةق معموعةات بلنةت  -1

 معموع .

 تمليه المعموعات  تميد البرام  الممقق  للر ل . -2

 بناء  تطولر بطاةات البرام   تمليه ال عوات. -3

 سادساً/ الدراسات السابقة 

وو مةةم تةةم الرجةةوو الةةى الدؤا ةةات السةةابق  ال ةةق ت علةةق بمو ةةوو الدؤا ةة  انةة

 ال دعيم افكاؤ البمي  المساعد  فق بناء االطاؤ النار .

 ( جبعنوانو2018 ؤا   عبدهللا الع يبق)  2030المعالجاات الصاحفية لرؤياة 

 ال ق هدفت إلى ال عرت علةى حعةم االه مةام الة    في الصحف السعودية"

 ااعمةةاط الصةةم ي   2030أعط ةة  الصةةمع السةةعو ل  لمو ةةوعات ؤ لةة  

   ةةائه ا بةةراز ال ةةق ا ةة  دم لا  اع مةةدت هةة ا الدؤا ةة  علةةى أ ا  تمليةةه 

الموةةمون  توصةةلت ع ةةائ  الدؤا ةة  إلةةى ج أن ااخبةةاؤ تصةةدؤت تنطيةة  أهةةم 

مةم المةوا   %42حيةي بلنةت النسةب   2030لة  الموا  الصم ي  الم علق  بر 

الصم ي  أخباؤ.اج ماو صةمع العينة  علةى إطةاؤ الن ةائ  االة صةا ل  بشةكه 

.  ؤا ة  عةداء طة  %22ابير فق معالع لا  تنطي لا للمةوا  الصةم ي  بنسةب  

اتجاهااااات القااااائم باالتصااااال نحااااو مفةااااومي الحريااااة (ج بعنةةةةوان و 2015)

و  ال ق هدفت إلى حافة الفلسطينية اليومية والمسئولية االجتماعية في الص

الكشةةع عةةم اتعاهةةات القةةائم باالتصةةال عمةةو م لةةومق المرلةة   المسةةئولي  

االج ماعي  فق الصماف  ال لسطيني ،  ال عرت على مدت تالتير ملكي  الو يل  

ا عيمي  علةى اتعاهةات القةائم باالتصةال عمةو م لةومق المرلة   المسةئولي  

مدت ه ا الدؤا ة  علةى مةنل  البمةوث الوصة ي  المسةمي ، االج ماعي .  اع 

 ا ةة  دمت أ اتةةق اال  قصةةاء  المقابلةة   توصةةلت ع ةةائ  الدؤا ةة  إلةةى ج أن 

تالتير ملكية  الصةمي   علةى اتعاهةات القةائم باالتصةال عمةو م لةومق المرلة  

 المسةةةئولي  االج ماعيةةة  العةةةابق لق ةةةر  أن لكةةةون العابيةةةا جةةةدا،  أن أهةةةم 

حرل  العمه الصم ق، فقةد حصةه تةدخه ؤ  ةاء ال مرلةر فةق المعوةات هق 

تنطي   معالعة  المو ةوعات الصةم ي  علةى المرتبة  اا لةى.  أن القةائميم 



 2030اتجاهات القائم باالتصال نحو معالجة الصحافة السعودية لرؤية 

 127 العدد الخامس – مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

 

باالتصةةال فةةق ةطةةاو تةةز  لم لكةةون اتعاهةةات أاثةةر العابيةة  عمةةو م لةةومق 

المرلةة   المسةةئولي  االج ماعيةة  مةةم القةةائميم باالتصةةال مةةم الوةة   النربيةة . 

" اتجاهااااات اإلعالميااااين (ج بعنةةةةوان 2015رلم عبةةةةدهللا ) ؤا ةةةة  عبةةةةد الكةةةة

الكويتيين نحو المعالجة اإلعالمية لقضايا ذوي اإلعاةاة فاي وساائم اإلعاالم 

 ال ةةق هةةدفت إلةةى معرفةة  مةةدت اه مةةام   ةةائه ا عةةيم الكةةول ق الكااويتي " 

بمو وعات ك   ا عاة   طبيع  الصوؤ  ا عيمي  ال ق تعكسلا عنلم مم 

 عيمييم الكول ييم، اما هدفت إلى معرف  اتعاهات ا عيمييم  جل  عار ا

الكول ييم عمو المعالعة  ا عيمية  لقوةالا ك   ا عاةة  فةق   ةائه ا عةيم 

الكول ق  اع مدت الدؤا ة  علةى مةنل  المسةد،  تةم ال طبيةق علةى عينة  مةم 

ت بعلةا  ا عيمييم الكول ييم.  توصلت الدؤا   إلى ج أن أاثر اا اليا ال ق

  ةةائه ا عةةيم الكةةول ق فةةق معالعةة  ةوةةالا ك   ا عاةةة  هةةق  مةة  ك   

ا عاة  فق المع م,  ال وعي  بمقوا المعاةيم،  ااعت أبرز الصوؤ ال ةق تةم 

تقةةدلم ك   ا عاةةة  بلةةا فةةق   ةةائه ا عةةيم الكةةول ق هةةق ش صةةي  م علمةة  

دله ش صةةةي  العابيةةة   جةةةاءت ابةةةرز االتعاهةةةات لنةةة  العابيةةة .  ؤا ةةة  هةةة

اتجاهات الصحفيين األردنيين نحو مصاداةية األخباار (جبعنوانو 2014فالز)

 ال ةةةق هةةةدفت إلةةةى معرفةةة  اتعاهةةةات علاااج مواةاااي التواصااام االجتمااااعي"

الصم ييم ااؤ عييم عمو مصداةي  ااخباؤ على مواة, ال واصه االج مةاعق 

 ةة   مةةدت اع مةةا هم علةةى هةة ا المواةةة, فةةق م ابعةة  ااخبةةاؤ.  اع مةةدت الدؤا

على مةنل  المسةد بشةقي  الوصة ق  ال مليلةق با ة  دام أ ا  اال ة بيان لعمة, 

مةةةم العينةةة  ااعةةةت اتعاهةةةاتلم  %65البياعات. توصةةةلت الدؤا ةةة  إلةةةى أنج 

م و ةةط  عمةةو مصةةداةي  ااخبةةاؤ علةةى مواةةة, ال واصةةه االج مةةاعق،  عةةدم 

 جةةو  فةةر ا كات  اللةة  إحصةةائي  فةةق اتعاهةةات الصةةم ييم ااؤ عيةةيم عمةةو 

داةي  ااخباؤ على مواة, ال واصه االج ماعق تبعاً لم نيةر العمر. ؤا ة  مص

بعنوان اتجاهاات الصاحفيين األردنياين ء ار ميثاا  (ج و2010مممد حسيم )

 ال ةق هةدفت إلةى معرفة  اتعاهةات الصةم ييم ااؤ عيةيم الشرف الصحفي "

يةة  إزاء ميثاا الشرت الصم ق عم عقاب  الصم ييم ااؤ عيةيم  تمدلةدا الع

 1998لسةةن   8القائمةة  بةةيم ميثةةاا النقابةة   ةةةاعون المطبوعةةات  النشةةر ؤةةةم 

 تعدليت   اع مدت الدؤا   على المةنل  الوصة ق بال ةلو  المسةد الميةداعق 
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مم الصةم ييم  ةبق  ان اطلعةوا علةى %91 توصلت ع ائ  الدؤا   إلى أنج

لةى ميثةاا اطلعةوا ع %87ةاعون المطبوعات  النشر المالق  تعدليت ،  ان 

ال مقةوا بةد ؤات تدؤلبية   %72الشرت الصا ؤ عم النقاب  الصةم ييم،  ان 

(ج 2008كات صةةل  بقةةواعيم الصةةماف   أخيةياتلةةا.   ؤا ةة  عةةرميم زارلةةا )

"بعناااوان اتجاهاااات القاااائم باالتصاااال نحاااو مفةاااومي الحرياااة والمسااائولية 

إلةى ال عةرت  ال ق هدفت االجتماعية للصحافة المصرية في األلفية الثالثة"

على اتعاهات القةائم باالتصةال فةق الصةماف  المصةرل  عمةو م لةومق حرلة  

الصةةماف   مسةةئولي لا االج ماعيةة   كلةةك مةةم خةةيل ةيةةاب مةةدؤاات القةةائم 

باالتصال.  اع مدت الدؤا   علةى مةنل  المسةد  ا ة  دمت أ ا  اال ة بيان. 

ل عمةو م لةةوم  توصةلت ع ةائ  الدؤا ة  إلةى ج أن اتعاهةةات القةائميم باالتصةا

حرل  الصةماف  تلةا عليلةا الميا ل ، اعة  توجةد عيةة  اؤتباطية  كات  اللة  

إحصةةائي  بةةيم اتعاهةةات القةةائميم باالتصةةال بصةةمع الدؤا ةة  ةوميةة  حزبيةة  

خاص   م لوم حرل  الصماف   اتعاهاتلم عمو مسئولي لا االج ماعي . ؤا   

طااع زازة نحااو "بعناوان اتجاهاات الصااحفيين فاي ة( ج 2007 ةامق عمةر )

 ال ةةق هةةدفت إلةةى ال عةةرت علةةى اتعاهةةات الصةةمافييم اإلعااالم األمريكااي" 

ال لسطينييم فق ةطةاو تةز  عمةو ا عةيم اامرلكةق  اع مةدت هة ا الدؤا ة  

على المنل  الوص ق مم خيل أ ا  اال  بيان.  توصةلت ع ةائ  الدؤا ة  إلةى 

بعةا  اةان اصةنر مةم أن ج مس وت االتعاا عمو ا عيم اامرلكق فق هة ا اا

أمةةا بعةةد المعرفةة  بةةا عيم اامرلكةةق فكةةان لعةةا ل %70المعةةدل االف را ةةق 

  عد  جو  فر ا كات  الل  إحصائي  فق مس وت االتعاا عمو ا عيم 71%

اامرلكق لدت الصمافييم ال لسطينييم فق ةطةاو تةز  لرجة, لم نيةر العةن  

 أ  العمه أ  السكم أ  المس وت ال عليمق .

أوجااه االسااتفادة ماان مراجعااة الدراسااات السااابقة ذات الصاالة بالبحااث 

 واطارها النظري 

ال عةةةرت علةةةى المةةةنل   اا  ات المنا ةةةا للدؤا ةةة    تمدلةةةد المشةةةكل   -1

  صيات لا   ا طاؤ النار .

 ال عرت على المراج, العلمي  الم علق  بمو وو الدؤا  . -2
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ا ئل  ال ق توج  للقائم ال عرت على ا  بياعات الدؤا ات السابق   أهم ا -3

 باالتصال.

 فروض البحث : سابعاً/ 

ال توجةةد فةةر ا  الةة  إحصةةائياً بةةيم اتعةةاا القةةائم باالتصةةال عمةةو معالعةة  الر لةة  

  فقاً  للم نيرات ال الي  ج  2030

) النةةوو   الم هةةه العلمةةق   ال  صةة  اااةةا لمق   المعةةال الةة   لشةةنل   اخةةه 

 بلا    نوات ال بر  (.الصمي     الصمي   ال ق لعما 

 مصطلحات البحث: ثامناً/ 

 االتجاه )تعريف اجرائي(

هو  جل  عار  أؤاء  ميحاات القةائم باالتصةال مةم الصةم ييم عمةو معالعة  

  2030الصماف  السعو ل  لر ل  

 القائم باالتصال ) تعريف اجرائي (

االلك ر عية  الصم يون ال لم لعملون بالصةمع السةعو ل   ةواء ال قليدلة  أ   هم

 أ  المواة, ا خباؤل  أ   اال  ااعباء السعو ل .

 المعالجة الصحفية ) تعريف اجرائي(

هةةق فنةةون ال مرلةةر الصةةم ق  مصةةا ؤ الصةةمي    الصةةم ق    ةةائه ا بةةراز 

 تيرها ال ق تنا ل لا الصةمع السةعو ل  لعةرت المو ةوعات الم علقة  بر لة  

2030 

 ث تاسعاً/ االجرارات المنةجية للبح

لن مق ه ا البمي إلى البموث الوص ي ،  هةى  ؤا ةات : ج نوع البحث ومنةجه

تل م بدؤا   المقائق حول الاةاهر   ااحةداث   اا  ةاو القائمة   كلةك بعمة, 

إصةداؤ تعميمةات أالبياعات  المعلومات  تمليللا  ت سيرها ال   يص  الالتلةا 

مسة  دم  أ ا  المسةد (ج لع مةد علةى مةنل  المسةد 179جص2008بشالعلا.)عمر 

 بالعين .
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 مجتمي البحث وعينته

ن مع مةة, البمةةي مةةم القةةائميم باالتصةةال  هةةم الصةةم ييم  :البحااث مجتمااي تكةةو 

 بالمملك  العربي  السعو ل .

ج تم اخ ياؤها بطرلق  العينة  العشةوائي  ح ةى عوةمم تمثيةه المع مة, البحثعينة 

مبموتةاً،تم ال طبيةق أ ال علةى عينة  ( 150تمثيي صا ةا،  بلغ عد  أفرا  العين  )

( مبموتةةاً تةةم اخ يةةاؤهم عشةةوائيا، بلةةدت ال الاةةد مةةم 15ا ةة طيعي  تكوعةةت مةةم )

ال صةةائ  السةةيكوم رل  لةةا ا  )الصةةدا  الثبةةات(.   ةةوت لةةر  الحقةةا تنةةا ل 

)الصدا  الثبات( ت صيليا. بعد ال الاد مم توافر الصدا  الثبات فق أ ا  الدؤا ة  

 العين  النلائي  للدؤا  ،  فيما للق خصائ  عين  البميجتم ال طبيق على 

 (1جدول رةم )

 سمات عينة الدراسة حسب خصائص األفراد

 % العد  ال ئات ال صائ 

 76.00 114 كار العن 

 24.00 36 أعثى

 14.00 21 تاعول  عام   ما لعا للا الم هه العلمق

 57.33 86 بكالوؤلوب

 21.33 32 ماجس ير

 7.33 11  ا وؤاا

 50.00 75 م  ص  فق ا عيم ال  ص 

 50.00 75 ت ص  آخر تير ا عيم

 20.67 31 مرا ه معال العمه الصم ق

 49.33 74 ممرؤ

 12.67 19 مدلر تمرلر

 6.67 10 ؤئي  تمرلر

 10.67 16 أخرت

 18.67 28 عكاد الصمي  

 11.33 17 الوطم

 16.00 24 مك 

 8.00 12  بق

 12.00 18 ؤصد عيوز

 7.33 11 خبر عاجه

 8.67 13 المدلن 

 18.00 27 أخرت

 42.00 63  نوات 7أةه مم   نوات ال بر 

 24.00 36  نوات 10أةه مم  - 7مم 

 34.00 51  نوات فالاثر 10مم 

 100 150 العد  الكلق
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بينمةا  صةلت مةم م ةر ات العينة  كاةوؤ  %76( أن 1تشير ع ةائ  العةد ل ؤةةم )

 لعةةةزت كلةةةك إلةةةى اع  ةةةات عمةةةه ا عةةةاث فةةةق الصةةةماف   % 24عسةةةب  ا عةةةاث

مم أفرا  العين  حاصلون على البكةالوؤلوب   %57السعو ل .  اتود ألوا أن 

 فةق حةيم ااعةت عسةب  الماصةليم علةى الثاعولة   مةا %21للي  الماجسة ير بنسةب  

لةةدل علةةى حةةرص  .  هةة ا%7   عسةةب  الماصةةليم علةةى الةةدا وؤاا %14لعا للةةا 

الصةةم ييم بمصةةوللم علةةى  ؤجةة  أاا لميةة  فةةق ال  صةة  حيةةي بلنةةت عسةةب  

. اما تشير ع ائ  العد ل أن %28الماصليم على  ؤج ق الماجس ير  الدا وؤاا 

هناك تسا   فق عين  الدؤا   فق الم  صصيم فق ا عيم  تير الم  صصيم 

علةى هة ا الصةمع    ه ا لشةير إلةى  ةر ؤ  أن لمةرص القةائميم %50بنسب  

ب عييم الم  صصةيم فةق ا عةيم الة لم لملكةون ملةاؤات فةق ت صصةلم.  امةا 

أشةةاؤت الن ةةائ  إلةةى تنةةوو فةةق معةةال العمةةه الصةةم ق لةةدت العينةة   حيةةي جةةاء 

لليلا فق المرتب  الثاعي  مرا ه بنسب   %49الممرؤ ن فق المرتب  اا لى بنسب  

.  ت وا عسةب  الصةم يون %6ب   فق المرتب  ااخير  ؤئي  ال مرلر بنس 20%

. لليلةا %18.67العاملون فق صمي   عكاد  جةاءت فةق المرتبة  اا لةى بنسةب  

فةةةق المرتبةةة  الثاعيةةة  صةةةمع أخةةةرت مثةةةه )صةةةمي   الر لةةة  الد ليةةة   المةةةواطم 

. %18ا لك ر عيةة   ال لةةي  ا لك ر عيةة   صةةمي   أتةةر  صةةمي   فعةةر ( بنسةةب  

 ةةنوات  10ت العينةة  لةةدللم خبةةر  مةةم مةةم م ةةر ا %34 لشةةير العةةد ل إلةةى أن 

 نوات  جاء فق ال رتيا ااخيةر  7مم العين  خبرتلم أةه مم  %42فالاثر بينما 

 ةنوات   هة ا  10 ةنوات إلةى أةةه مةم  7مم الصم ييم ال لم تم د خبرتلم مةم 

 لشير إلى ال بر  الطولل  لدت عين  الدؤا   فق مزا ل لم للملن .

 أداة جمي بيانات البحث:

اع مةةد البمةةي علةةى أ ا  ج اال ةة بيان لعمةة, المعلومةةات  هةةق أفوةةه أ ا  لبمةةوث  

 القائم باالتصال. 

 جءجرارات الصد  والثبات

تم ال الاد مم صدا اا ا  عم طرلق عر لا علةى معموعة   صد  أداة البحث:

مم الممكميم مم ك   االخ صاص  ال بر  مةم السةا   أعوةاء هيئة  ال ةدؤل  

ج ماعيةة ،  تةةم توجيةة  خطةةا  للممكمةةيم مو ةةما بةة  مشةةكل  بكليةة  العلةةوم اال
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(، 1( ممكما، ملمق ؤةم ) 9 أهدات الدؤا    تسا التلا،  بلغ عد  الممكميم )

 كلك لل الاد مةم  ؤجة  منا ةب  ال قةرات    ةوحلا،   ةيم  الصةيات  اللنولة  

ى آؤاء  اع مائلا لما تقيس ،  ا لك النار فق فئات اال  عاب  لكه فقر .  بناًء عل

الممكمةةةيم حةةةول مةةةدت منا ةةةب  اا ا  اهةةةدات الدؤا ةةة ،   فقةةةاً ل وجيلةةةاتلم 

 مق رحاتلم تةم تعةدله صةيات  بعةض ال قةرات لنولةاً،  إ ةاف   حة ت بعوةلا. 

 (. 2 أصبمت فق صوؤتلا النلائي  اما هق فق ملمق )

تم ال الاد مم تبات أ ا  البمي عةم طرلةق ال طبيةق علةى عينة  : ثبات أداة البحث

( لوم تةم إعةا   تطبيةق اال ة بيان 15( فر ا،  بعد مر ؤ ف ر  زمني  )15لنت )ب

مةةر  أخةةرت ،  تةةم حسةةا  معامةةه االت ةةاا بةةيم ا ةة عابات عينةة  الدؤا ةة  فةةق 

(،  هة ا %100 - %92ال طبيقيم اا ل الثةاعق،  ترا حةت عسةب  االت ةاا مةم )

 معاميت ات اا مرت ع   تشير إلى تبات اال  بيان.

لإلجابةة  عةةم تسةةا الت الدؤا ةة  تةةم ا ةة  دام اا ةةاليا األساااليب اإلحصااائية: 

 ا حصائي  ااتي ج

 ال كراؤات  النسا المئول  .1

 مرب, اا  .2

 الم و طات المسابي  .3

 االعمرافات المعياؤل  .4

 اخ باؤ وتو .5

 اخ باؤ تمليه ال بالم ااحا   وتو .6

 اخ باؤشي ي  .7

 حدود البحث :

المو وعي  ج اتعاهات القائم باالتصال عمو معالعة  الصةماف  السةعو ل  المد   

 .2030لر ل  

 المد   البشرل  ج الصم يون العاملون بالصمع السعو ل .

 ه . 1440/ 1439المد   الزماعي  ج فق ال صه الدؤا ق الثاعق لعام

 المد   المكاعي ج المملك  العربي  السعو ل .
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 نتائج الدراسة 

  جالدراسة الميدانيةنتائج -1

 2030أوالً: اتجاهات القائم باالتصال نحو األشكال الصحفية التي تناولت محاور رؤية 

 (2جدول رةم )

 2030األشكال الصحفية األكثر استخداماً في معالجة الصحافة السعودية لرؤية 

 الم و ط بدؤج   عي   بدؤج  م و ط  بدؤج  ابير  ااشكال الصم ي 

 المسابق

 االعمرات

 المعياؤ 

 اال  عاب 

 % ال كراؤ % ال كراؤ % ال كراؤ

 ابير  0.55 2.66 4.0 6 26.0 39 70.0 105 ال بر الصم ق

 م و ط  0.62 2.33 8.0 12 51.3 77 40.7 61 ال قرلر الصم ق

 م و ط  0.71 2.2 17.3 26 45.3 68 37.3 56 المقال الصم ق

 م و ط  0.79 2.05 28.7 43 37.3 56 34.0 51 ال مقيق الصم ق

 م و ط  0.74 2.01 26.7 40 46.0 69 27.3 41 الكاؤلكاتير

 م و ط  0.73 1.92 30.7 46 46.7 70 22.7 34 المدلي الصم ق

 م و ط  0.39 2.20 19.2 173 42.1 379 38.7 348 المعموو

 (  جةو  تنةوو فةق ااشةكال الصةم ي  المسة  دم  فةق2ل وةد مةم جةد ل ؤةةم )

، حيي جاء ال بةر الصةم ق فةق مقدمة  2030معالع  الصماف  السعو ل  لر ل  

بدؤجةةة  ابيةةةر (  م و ةةةط  %70ااشةةةكال الصةةةم ي  اااثةةةر ا ةةة  داماً بنسةةةب  )

 جةاء فةق المرتبة  الثاعية  ال قرلةر  ( أ  بدؤج  ا   دام وابير و.2.66حسابق )

دؤجةةة  أ  ب  2.33 م و ةةةط حسةةةابق  بدؤجةةة  ابيةةةر  ( %40الصةةةم ق بنسةةةب  

 م و ةةط  %37ا ةة  دام وم و ةةط و. لليةة  المقةةال الصةةم ق حيةةي جةةاء بنسةةب  

( أ  بدؤج  ا   دام م و ط   جاء المدلي الصم ق ةق المرتبة  202حسابق )

( أ  1.92بدؤجةةة   ابيةةةر (  م و ةةةط حسةةةابق ) %7 22ااخيةةةر   با ةةة عاب  )

   تعةةةز  الباحثةةة  إلةةةى اه مةةةام الصةةةمع بالمةةةا " بدؤجةةة  ا ةةة  دام  وم و ةةةط 

ال برل  للعملوؤ اعلا أاثر مو وعي   أهمي  لدللم ل لك جاء بالمرتب  اا لةى 

ال بر الصةم ق للية  ال قرلةر.  جةاء المقةال فةق المرتبة  الثالثة  لعةو  إلةى أهمية  

.فةةق  2030المقةةال  ال عبيةةر عةةم ااؤاء  الشةةرح  ال  سةةير لمو ةةوعات ؤ لةة  

كلك لعو  إلى ترايز الصةمع حيم أن المدلي الصم ق جاء بالمرتب  ااخير   

. على الما   ال برل  أاثر مم الش صيات الملم  فةق الر لة  ال ةق تةدلق بهؤائلةا

وتتفو هته النتيجاة ماي دراساة عباد ع العتيباي حياث جاار الخبار فاي المرتباة 

 .2030األولج لألشكال الصحفية المستخدمة في معالجة الرؤية 
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مصادر الصحيفة للموضوعات التاي تناولات  ثانياً:اتجاهات القائم باالتصال نحو

 2030محاور رؤية 

 (3جدول رةم )

 2030مصادر الصحيفة في معالجة رؤية 

 
 مصادر الصحيفة

 االنحراف المتوسط بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة
 االستجابة

 المعياري الحسابي % التكرار % التكرار % التكرار

 كبيرة 0.64 2.53 30.7 46 30.7 46 61.3 92 شبكة انترنت

المنااااااااااااااااااااااااادوب 

 الصحفي
 كبيرة 0.66 2.35 10.0 15 44.7 67 45.3 68

 متوسطة 0.7 2.21 16.0 24 47.3 71 36.7 55 كاتب

 متوسطة 0.73 2.14 20.7 31 44.7 67 34.7 52 مراسم خارجي

 متوسطة 0.65 2.21 12.7 19 53.3 80 34.0 51 مراسم داخلي

 متوسطة 0.71 2.13 19.3 29 48.0 72 32.7 49 صحف ومجالت

 متوسطة 0.38 2.26 17.6 164 43.1 403 39.3 367 المجموع

( تنوو فةق ا ة  دام مصةا ؤ الصةمي   المسة  دم  فةق 3ل ود مم جد ل ؤةم )

 حيةةي جةةاءت شةةبك  االع رعةةت فةةق 2030معالعةة  الصةةماف  السةةعو ل  لر لةة  

(أ  بدؤجة  53 2ابير ( م و ط حسةابق)بدؤج  %3 61المرتب  اا لى بنسب )

بدؤجة   %45ا   دام ابير .  جاء فق ال رتيا الثاعق المند   الصم ق بنسةب  

أ  بدؤجةة  ا ةة  دام ابيةةر  . جةةاء فةةق ال رتيةةا 2.35ابيةةر   م و ةةط حسةةابق 

أ  بدؤجةةة  2.21بدؤجةةة  ابيةةةر   م و ةةةط حسةةةابق  %36الثالةةةي ااتةةةا بنسةةةب  

مع  المعةةيت فةةق المرتبةة  ااخيةةر  ا ةة  دام م و ةةط . فةةق حةةيم جةةاءت الصةة

( أ  بدؤجةةة  ا ةةة  دام 13 2بدؤجةةة  ابيةةةر (  م و ةةةط حسةةةابق )7 32بنسةةةب  )

( حيث جار الكاتب في المرتباة 2وتتفو هته النتيجة مي جدول رةم ) م و ط  .

 الثالثة وجار المقال هنا في المرتبة الثالثة أيضا.

الصحيفة للموضوعات التي تناولات ثالثاً:اتجاهات القائم باالتصال نحو مصادر 

 .2030محاور رؤية 
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 (4جدول رةم  )

الكتًاب فجارت هته النتيجة متوافقة  2030مصادر الصحفي في معالجة رؤية 

 .مي بعضةا 

 االستجابة االنحراف المتوسط بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة مصادر الصحفي

 المعياري الحسابي % التكرار % التكرار % التكرار

خباااااااااااااااااااااااااااارار 

 ومتخصصين

 كبيرة 0.65 2.41 8.7 13 41.3 62 50.0 75

 متوسطة 0.7 2.33 13.3 20 40.7 61 46.0 69 مسلول تنفيتي

 متوسطة 0.68 2.32 12.0 18 44.0 66 44.0 66 وثائو مرئية

 متوسطة 0.78 2.21 22.0 33 35.3 53 42.7 64 الجمةور

 متوسطة 0.67 2.27 12.7 19 48.0 72 39.3 59 وثائو مطبوعة

 متوسطة 0.69 2.17 16.7 25 50.0 75 33.3 50 وثائو مسموعة

 متوسطة 0.44 2.29 14.2 128 43.2 389 42.6 383 المجموع

( جةةاء خبةةراء  م  صصةةون فةةق المرتبةة  اا لةةى مةةم 4ل وةةد مةةم جةةد ل ؤةةةم )

أ   41 2بدؤجةة  ابيةةر  (  م و ةةط حسةةابق %50معمةةوو مصةةا ؤ الصةةم ق بنسةةب  )

 %46بدؤج  ا   دام ابير . فق حيم جةاء مسة  ل تن ية   فةق المرتبة  الثاعية  بنسةب  

.  دلةةرت الوتةةائق المرئيةة  فةةق المرتبةة  الثالثةة  2.33بدؤجةة  ابيةةر   م و ةةط حسةةابق 

. جاء العملوؤ فق المرتبة  الرابعة  2.32بدؤج  ابير   م و ط حسابق  %44بنسب  

 جةةاءت الوتةةائق المطبوعةة  فةةق 2.21سةةابق بدؤجةة  ابيةةر   م و ةةط ح %42بنسةةب  

.  جةاءت  تةائق 2.27بدؤجة  ابيةر   م و ةط حسةابق  %39المرتب  ال امسة  بنسةب  

( 17 2بدؤجة  ابير ( م و ةط حسةابق 3 33مسموع  فةق المرتبة  ااخيةر  بنسةب )%

بدؤجةةة  م و ةةةط .  هةةة ا ممةةةا لةةةدل علةةةى اه مةةةام الصةةةمع ب لقةةةق المعلومةةةات مةةةم 

 فق جواعا الر ل   أخ ها مم مصدؤها الموتوا .الم  صصيم  المسئوليم 

رابعا:اتجاهااااات القااااائم باالتصااااال نحااااو األساااااليب  اإلةناعيااااة المسااااتخدمة 

 2030للموضوعات التي تناولت رؤية 

 (5) جدول رةم

 2030األساليب اإلةناعية التي استخدمتةا الصحافة السعودية في معالجتةا لرؤية 
 الدالل  ا حصائي   ؤجات المرل  مرب, اا  % ال كراؤ اا اليا ا ةناعي 

 0.01 2 17.76 32.0 48 منطقي 
 20.0 30 عاط ي 

 48.0 72 م  لط 
 100.0 150 المعموو
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( لشةير إلةى أن اا ةاليا الم  لطة  ااعةت فةق ال رتيةا اا ل 5جد ل ؤةم )

 بنسةةةب   2030مةةةم حيةةةي ا ةةة  دام الصةةةماف  السةةةعو ل  فةةةق معالع لةةةا لر لةةة  

(. %30( فق حيم اا اليا المنطقي  جاءت فةق ال رتيةا ااخيةر بنسةب  )48%)

ؤ اابةر  زا جت الصمع بيم اا اليا العقلي   العاط ية   كلةك ل قرلةا اافكةا

(  هةق كات  اللة  إحصةائي  17.76عد  مم العملوؤ. بلنةت ةيمة  مربة, اةا  )

 (  تشير إلى  جو  اخ يفات فق ا  عابات عين  0.01عند مس وت )

الدؤا ةةة  حةةةول  اا ةةةاليا ا ةناعيةةة  ال ةةةق ا ةةة  دم لا الصةةةماف  السةةةعو ل  فةةةق 

  ال ر ا فق اتعاا اا اليا الم  لط . 2030معالع لا لر ل  

امساً :اتجاهات القائم االتصال نحو مستوى المعالجة الصحفية لمحااور رؤياة خ

2030 

 (6جدول رةم)

 2030مستوى معالجة الصحافة السعودية  لرؤية 

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وت 

 المعالع 

 ؤجةةةةةةةةةات  مرب, اا  % ال كراؤ

 المرل 

الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 65.3 98 خبرل  ا حصائي 
69.16 

 

2 

 

0.01 

 

 18.0 27 ت سيرل 

 16.7 25 ا  قصائي 

 100.0 150 المعموو

( إلةةى أن المعالعةة  ال برلةة  جةةاءت فةةق ال رتيةةا اا ل مةةم 6لشةةير جةةد ل ؤةةةم )

(  %65.3 بنسةةةب  ) 2030حيةةةي مسةةة وت معالعةةة  الصةةةماف  السةةةعو ل  لر لةةة  

 لعز  الباحي كلك إلةى اه مةام الصةمع السةعو ل  بالمةا   ا خباؤلة  ال ةق تلة م 

مسةة وت المعالعةة  اال  قصةةائي  جةةاءت فةةق ال رتيةةا بعواعةةا الر لةة . فةةق حةةيم 

( حيةي جةاء 1(.  تالتق ه ا الن يع  تالايةداً للعةد ل ؤةةم )%16.7ااخير بنسب  )

المةةدلي الصةةم ق فةةق المرتبةة  ااخيةةر  الةة   هةةو شةةكه مةةم أشةةكال المعالعةة  

(  هق كات  اللة  إحصةائي  عنةد 69.16اال  قصائي  .  بلنت ةيم  مرب, اا  )

(  تشير إلى  جو  اخ يفات فق ا ة عابات عينة  الدؤا ة  حةول  0.01مس وت )

 ال ةر ا فةق اتعةاا مسة وت  2030مس وت معالع  الصةماف  السةعو ل   لر لة  

 المعالع  ال برل .
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سادساً:  اتجاهات القائم باالتصال نحو وساائم اإلبارا  التاي نشارت بةاا الماواد 

 الصحفية التي تناولت الرؤية

 (7جدول رةم )

 اإلبرا  التي نشرت بةا المواد الصحفية التي تناولت الرؤية وسائم

 الدالل  ا حصائي   ؤجات المرل  مرب, اا  % العد    ائه ا براز

 24.0 36 العنا لم والماعشيتو

247.8 4 0.01 

 4.7 7 الصوؤ  الر وم

 2.0 3 االوان

 0.7 1 العدا ل  ال واصه

 68.7 103 أاثر مم بدله

 100.0 150 المعموو

( أن أاثةر مةم بةدله جةاء فةق ال رتيةا اا ل مةم 7ل ود مم جةد ل ؤةةم ) 

حيةةي   ةةائه ا بةةراز ال ةةق عشةةرت بلةةا المةةوا  الصةةم ي  ال ةةق تنا لةةت الر لةة  

( 7 0(  فق حيم العدا ل جاءت فق ال رتيا ااخير بنسةب  )7 68 بنسب )2030

فةةق ممةةا لةةدل علةةى تنةةوو الصةةمع فةةق ا ةة  دام   ةةائه ا بةةراز  جةة   القةةاؤئ 

(  هق كات  الل  إحصائي  عند مسة وت 8 247ال نوو.  بلنت ةيم  مرب, اا  )

( م.  تشير إلى  جو  اخ يفات فق ا  عابات عين  الدؤا   حول   ةائه 01 0)

 ال ةةر ا فةةق اتعةةاا أاثةةر مةةم بةةدله.  2030ا بةةراز للصةةماف  السةةعو ل  لر لةة  

ع اسااتخدام الصااحف وتتفااو هااته النتيجااة مااي دراسااة عباادع العتيبااي فااي تنااو

 لوسائم ءبرا  مختلفة.

ساااابعاً:  اتجاهاااات القاااائم باالتصاااال  نحاااو أكثااار محااااور الرؤياااة معالجاااة فاااي 

 الصحافة السعودية

 (8جدول رةم )

 أكثر محاور الرؤية معالجة في الصحافة السعودية

 الدالل  ا حصائي   ؤجات المرل  مرب, اا  % العد  مما ؤ الر ل 
 17.3 26 مع م, حيو 

19.24 2 0.01 
 36.7 55 اة صا  مز هر
 46.0 69  طم طموح

 100.0 150 المعموو
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( لشةير أن  طةم طمةوح جةاء فةق ال رتيةا اا ل مةم حيةي أاثةر 8جد ل ؤةةم )

لليةة  اة صةةا   (%46ممةةا ؤ الر لةة  معالعةة  فةةق الصةةماف  السةةعو ل   بنسةةب  )

فق حيم جاء مع م, حيو  فق ال رتيةا  .%36مز هر فق المرتب  الثاعي  بنسب  

 ااخير بنسب  

(  ه ا لعو  إلى اه مام الصمع السةعو ل  بمسة  لي نا العايمة  تعةاا 3% 17) 

 طننا الطموح مم خيل االه مام الرئيسق فق صناع  ال نيير لبناء جيةه حيةو  

 ععزز في  الش صي  السعو ل   اللول  الوطني  ليسلم فق بناء اة صا  مز هر.

( 0.01(  هق كات  الل  إحصائي  عند مس وت )19.24 بلنت ةيم  مرب, اا  )

 تشةةير إلةةى  جةةو  اخ يفةةات حةةول ممةةا ؤ معالعةة  الصةةماف  السةةعو ل  لر لةة  

وتختلف هته النتيجة ماي دراساة  ال ر ا فق اتعاا مموؤ  طم طموح.  2030

 عبدع العتيبي حيث جار في الترتيب األول اةتصاد مزدهر.

 ً : )أ(: الجوانااب المةمااة التااي تعالجةااا الصااحافة السااعودية فااي المجتمااي ثامنااا

 الحيوي

 (9جدول رةم )

 الجوانب المةمة التي تعالجةا الصحافة السعودية في المجتمي الحيوي

العواعةةةةةةةةا الملمةةةةةةةة  

 الميو 

 الدالل  ا حصائي   ؤجات المرل  مرب, اا  % ال كراؤ

 54.7 82 القيم الرا   

34.720 2 0.01 
 29.3 44 البيئ  العامر 

 16.0 24 البنيان الم يم

 100.0 150 المعموو

( إلةى أن القةيم الرا ة   جةاءت فةق ال رتيةا اا ل مةم 9لشير جد ل ؤةةم )

حيةةي العواعةةا ال ةةق تعالعلةةا الصةةماف  السةةعو ل  فةةق المع مةة, الميةةو  لر لةة  

.فق حةيم %29(  لليلا البيئ  العامر  المرتب  الثاعي  بنسب  %7 54 بسب )2030

  الباحثة  كلةك إلةى (.  تعةز%16البنيان الم يم جاء فق ال رتيةا ااخيةر بنسةب  )

اه مام المملك  العربي  السعو ل  بالقيم الرا     الممافاة  علةى عةا ات  تقاليةد 

المع م, السعو  .  أن اال ة ثماؤ الة   تسةعى إلية  المملكة  ا ة ثماؤاً لكةون فةق 
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(  هةةق كات  اللةة   34.720البشةةر  لةةي  البنيةةان.  بلنةةت ةيمةة  مربةة, اةةا  ) 

تشير إلةى  جةو  اخ يفةات فةق ا ة عابات عينة  (  0.01إحصائي  عند مس وت )

الدؤا ةة  حةةول العواعةةا الم علقةة  بةةالمع م, الميةةو   ال ةةر ا فةةق اتعةةاا القةةيم 

 الرا   .

ثامنااااً: )ب(: الجواناااب المةماااة التاااي تعالجةاااا الصاااحافة الساااعودية فاااي 

 االةتصاد المزهر

 (10جدول )

 االةتصاد المزهرالجوانب المةمة التي تعالجةا الصحافة السعودية في 

العواعةةةةةةةةا الملمةةةةةةةة  

 الميو 

 الدالل  ا حصائي   ؤجات المرل  مرب, اا  % ال كراؤ
 33.3 50 ال رص المثمر 

40.99 3 0.01 
 40.7 61 اال  ثماؤ ال اعه
 19.3 29 ال نافسي  العاكب 

 6.7 10 الموة, المس نه

 100.0 150 المعموو

 

( إلى أن اال  ثماؤ ال اعه جاء فق ال رتيا اا ل مم 10ل ود مم جد ل )

حيي العواعا الملم  لية صا  المز هر فةق معالعة  الصةماف  السةعو ل  لر لة  

 %33(   جاء فق ال رتيا الثاعق ال رص المثمةر  بنسةب  %7 40 بنسب )2030

موةةة, المسةة نه فةةق  اح لةةت ال نافسةةي  العاكبةة  ال رتيةةا الثالةةي . فةةق حةةيم جةةاء ال

(. مما لدل على اال  ثماؤ ال اعةه ال ةق اه مةت بة  %7 6ال رتيا ااخير بنسب  )

المملكةة  العربيةة  السةةعو ل   ال نةةوو فةةق االة صةةا  بةةدالً مةةم االع مةةا  علةةى الةةن ط 

( هةق كات  اللةة  إحصةائي  عنةةد 40.99 النةاز فقةةط  . بلنةت ةيمةة  مربة, اةةا  )

 يفةات فةق ا ة عابات عينة  الدؤا ة  حةول ( تشير إلى  جةو  اخ0.01مس وت )

 ال ةةر ا فةةق  2030العواعةةا الملمةة  ال ةةق تعالعلةةا الصةةماف  السةةعو ل  لر لةة  

 جاعا اال  ثماؤ ال اعه.  

ثامنااااً )ج(: الجواناااب المةماااة التاااي تعالجةاااا الصاااحافة الساااعودية فاااي الاااوطن 

 الطموح
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 (11جدول )

 في الوطن الطموحالجوانب المةمة التي تعالجةا الصحافة السعودية 

العواعةةةةةةةةا الملمةةةةةةةة  

 الميو 

 الدالل  ا حصائي   ؤجات المرل  مرب, اا  % ال كراؤ

 52.7 79 المكوم  ال اعل 

 47.3 71 المواطن  المسئول  تير  ال  إحصائيا 1 0.43

 100.0 150 المعموو

( لشير أن المكوم  ال اعل  جةاءت فةق ال رتيةا اا ل مةم حيةي 11جد ل )

العواعةةا الملمةة  ال ةةق تعالعلةةا الصةةماف  السةةعو ل  فةةق الةةوطم الطمةةوح بنسةةب  

(، مما لدل على تنامق   ؤ %47.3(.  لليلا المواطن  المسئول  بنسب  )52.7%)

المكومةة  ال اعلةة  منةة  تال ةةي  المملكةة  العربيةة  السةةعو ل  بشةةكه ابيةةر جةةداً   ممةةا 

(  هةق تيةر  الة  0.43اةا  ) ل طلا تطولراً مس مراً ا ائلا.  بلنت ةيم  مرب,

 إحصائيا  تشير إلى تقاؤ  ا  عابات عين  الدؤا   تقرلبا على اي العاعبيم.

تاسعاً:  اتجاهات القائم باالتصال نحو أكثر الصاحف والمواةاي االلكترونياة 

 2030تناوالً لرؤية 

 (12جدول )

 2030أكثر الصحف والمواةي االلكترونية تناوالً لرؤية 
 المواة, الصمع 

 االلك ر عي  الميو 
 الدالل  ا حصائي   ؤجات المرل  مرب, اا  % ال كراؤ

 23.33 35 عكاد

97.87 9 0.01 

 8.67 13 الوطم

 14.67 22 الرلات

 7.33 11 مك 

 25.33 38  بق االلك ر عي 

ؤصد عيوز 

 االلك ر عي 
5 3.33 

 2.0 3 خبر عاجه

 4.0 6 المدلن 

 2.0 3 العزلر 

 9.3 14 أخرت

 100.0 150 المعموو
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( إلةةى أن صةةمي    ةةبق االلك ر عيةة  جةةاءت فةةق ال رتيةةا 12لشةةير جةةد ل ؤةةةم )

(،  أةةةةه الصةةةمع %23.33(، تةةةم جرلةةةد  عكةةةاد )%25.33اا ل  بنسةةةب  )

(.. تعةزت الباحثة   إلةى %2 المواة, ااعت جرلد  المدلن    خبر عاجه بنسةب  )

اه مام الصمع السعو ل   بق  عكاد بعواعا الر ل  اعلا أاثر شعبي   ةراء  

فةةق المع مةةة, السةةةعو   فمةةةم الواجةةةا االه مةةةام بلةةة ا ال مةةةول الةةةوطنق العدلةةةد 

(  هةةق كات 97.87 جواعةةا الر لةة  بشةةكه خةةاص.  بلنةةت ةيمةة  مربةة, اةةا   )

اثر الصةمع  الل  إحصائي   تشير إلى اخ يت اتعاهات القائم باالتصال عمو أ

،  ال ر ا فق اتعةاا  ةبق ا لك ر عية  2030 المواة, االلك ر عي  تنا الً لر ل  

  جرلد  عكاد.

م, ميحاة  أن اال ة عاب  أخةرت اشة ملت علةى )تواصةه، تةول ر، صةمي   

الر ل  الد لي ، المواطم ا لك ر عي ، صمي   ال لي  ا لك ر عية ، صةمي   أتةر، 

 صمي   فعر(

ر القائم باالتصال نحو سمات الموضوعات التي تعالج جوانب عاشراً:وجةة نظ

 2030رؤية 

 (13جدول )

 2030سمات الموضوعات التي تعالج جوانب رؤية 
 الم و ط معاؤت بشد  معاؤت ممالد م لد م لد بشد  السمات

 المسابق

 االعمرات

 المعياؤ 

اال  عا

 % ال كراؤ % ال كراؤ % ال كراؤ % ال كراؤ % ال كراؤ ب 

الميا ل  

  المو وعي 

 م لد 0.87 3.90 0.7 1 5.3 8 23.3 35 44.7 67 26.0 39

الو وح 

 ال مليه 

  ال  سير

 م لد 0.92 3.95 2.0 3 6.0 9 14.7 22 49.3 74 28.0 42

الم ابع  

 المس مر 

 م لد 86..0 4.15 1.3 2 1.3 2 18.7 28 38.7 58 40.0 60

المو وعي  

 الصدا 

   ة  البياعات

 م لد 0.92 4.05 0.7 1 6.7 10 16.0 24 40.7 61 36.0 54

الشمولي  

 عمق 

 ال نطي 

 م لد 0.87 3.98 0.7 1 4.0 6 22.7 34 42.0 63 30.7 46

الما   

المصوؤ  

المصاحب  

 للمدث

 م لد 0.84 4.14 0.0 0 3.3 5 18.7 28 38.7 58 39.3 59

ال نطي  

 الم وازع 

 م لد 0.92 3.98 0.7 1 5.3 8 22.7 34 38.0 57 33.3 50

 م لد 0.70 4.02 0.9 9 4.6 48 19.5 205 41.7 438 33.3 350 المعموو

 



 2030اتجاهات القائم باالتصال نحو معالجة الصحافة السعودية لرؤية 

 142 العدد الخامس – مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

 

(  جو  تنوو فق  مات المو ةوعات الصةم ي  فةق 13 ل ود مم جد ل ؤةم )

،  جاءت جمي, اال  عابات بدؤج  وم لدو  ااعت الم ابعة  2030معالع  ؤ ل  

بدؤجةة  م لةةد بشةةد (   فةةق المرتبةة   %40المسةة مر  فةةق ال رتيةةا اا ل  بنسةةب  )

بشد  ( لليلةا  بدؤج  م لد39الثاعي  جاءت الما   المصوؤ   لمصاحب  بنسب   )%

بدؤجةة  م لةةد بشةةد  (   جةةاء فةةق  % 36المو ةةوعي   الصةةدا  الدةةة  بنسةةب  )

بدؤجةة  م لةةد بشةةد (   فةةق  %50المرتبةة  الرابعةة   ال نطيةة  الم وازعةة  بنسةةب  )

بدؤجةة  م لةةد  %26ااخيةةر دلةةرت الميا لةة   المو ةةوعي  فةةق ال نةةا ل بنسةةب  )

 اللةةا تعبةةر عةةةم  (4.15 - 3.90بشةةد (  بم و ةةطات حسةةابي  ترا حةةةت مةةم )

ا ةة عاب  بدؤجةة  وم لةةدو ممةةا لةةدل علةةى اه مةةام الصةةمع بالم ابعةة  المسةة مر  

للعواعةةا الملمةة  للر لةة  ل وعيةة  العملةةوؤ بمةةا هةةو جدلةةد   ألوةةا تع بةةر المةةا   

المصةةوؤ  المصةةاحب  ملمةة  ل سةةليه فلةةم مو ةةوعات الر لةة  للقةةاؤئ   جةةاءت 

بعواعةا الر لة  بكةه مو ةوعي   الميا ل  فق المرتب  ااخير  فيبد مم االه مةام

وتختلف هته النتيجة مي دراسة نارمين  كرياا حياث جاارت الحيادياة  حيا ل    

 في المرتبة األولج. 

 2030تقييم القائم باالتصال نحو تناول الصحف السعودية لرؤية   الحادي عشر:

 (14جدول )

 2030تقييم تناول الصحف السعودية لرؤية 
 الدالل  ا حصائي   ؤجات المرل  مرب, اا  % ال كراؤ ال قييم

 26.7 40 مم از 

17.95 3 0.01 
 35.3 53 جيد  جدا

 26.7 40 جيد 
 11.3 17  عي  

 100.0 150 المعموو

(  أن تقييم جيد جدا جاء فق ال رتيا اا ل مةم حيةي 14لشير جد ل ؤةم  )

(   جةةاء تقيةةيم %3 35 بنسةةب ) 2030تقيةةيم تنةةا ل الصةةمع السةةعو ل  لر لةة  

.فةق حةيم جةاء ال قيةيم الوةعيع فةق  %7 26مم از  جيد بنسةا م سةا ل   هةق 

ات ( هةق ك%95 17(.  بلنت ةيم  مرب, اةا  )%3 11ال رتيا ااخير بنسب )

( تشةير إلةى  جةو  اخ يفةات فةق ا ة عابات 0.01 الل  إحصائي  عند مسة وت )

 الثااني عشار:  2030عين  الدؤا   حول تقيةيم تنةا ل الصةمع السةعو ل  لر لة  

 2030مقترحات القائم باالتصال للمعالجة المثلج لرؤية 
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 (15جدول )

 2030مقترحات المعالجة المثلج لرؤية 

 % التكرار المقترحات
مربي 

 كاي

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 13.3 20 أن لكون هناك ملمق للعرلد  أ بوعياً 

175.0

8 

 

3 

 

0.01 

 

 4.7 7 كار ماتمقق مم اععازات بنلال  اه الشلر

 8.7 13 تبسيط جواعا الر ل  للعملوؤ

تو يد المشاؤل, ال ق تعمه المملك  عليلا 

 بصوؤ  م صل 
9 6.0 

  ؤات ملني  لكي ي  المعالع  الصماف  تنايم 

 2030السعو ل  لر ل  
7 4.7 

 51.3 77 أاثر مم بدله

 11.3 17 أخرت

 150 المعموو
100.

0 

( أن أاثر اال  عابات ااعت بدائه م عد   بنسةب  15ل ود مم جد ل ؤةم  )

( فةةق حةةيم أن اةةه مةةم تناةةيم   ؤات ملنيةة  لكي يةة  المعالعةة  الصةةماف  51%)

،  كار ما تمقق مم اععازات بنلال  اه الشةلر جةاء فةق  2030السعو ل  لر ل  

كات  اللة  (  هةق 175.08(،  بلنةت ةيمة  )%4.7اال  عابات ااخيةر  بنسةب  )

إحصةةائي   تشةةير إلةةى  جةةو  اتعاهةةات م  ل ةة  عمةةو المق رحةةات  ااعةةت لصةةالد 

 اخ ياؤ أاثر مم بدله.  

م, ميحا  أن اال  عاب  أخرت اش ملت على )لمكم الرةاب  ا عيمي  لمماؤبة  

 ال سا ، ت عيه هيئ  الرةاب (.

 اختبار الفروض : الفرض األول: -3

( عمةو معالعة  0.05عنةد مسة وت  اللة  ) ال توجد فر ا كات  الل  إحصائي 

معةال  -ال  صة   -الم هه العلمةق  - فقا لم نيرات )النوو  2030الر ل  

عةةد   ةةنوات ال بةةر (.  بةة لك  -الصةةمي   ال ةةق تعمةةه بلةةا  -العمةةه الصةةم ق 

أتب ةةت صةةم  ال ةةرت بالعةة  ال توجةةد فةةر ا  الةة  إحصةةائياً بةةيم اتعةةاا القةةائم 

  فقاً  للم نيرات السابق  . 2030باالتصال عمو معالع  الر ل  
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 أوال: المقارنة حسب النوع

( عمةةو 0.05لل مقةةق مةةم ال ةةر ا كات  اللةة  إحصةةائي  عنةةد مسةة وت  اللةة  )

 فقا لم نير النوو تم ا   دام اخ بةاؤ وتو  ااعةت ع ائعة   2030معالع  الر ل  

 اال القج

 ( 16جدول )

 استجابات عينة الدراسةنتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات درجات 

 حسب النوع

 العد  العن  اتعاا القائم باالتصال
 االعمرات الم و ط

 ةيم  ت
 الدالل   ؤجات

 ا حصائي  المرل  المعياؤ  المسابق

ااشكال الصم ي  اااثر ا   داماً 

فق معالع  الصماف  السعو ل  

 2030لر ل  

 0.39 2.17 114 كار

1.33 148 0.19 
 0.37 2.27 36 أعثى

 مصا ؤ الصمي    فق معالع 

 2030ؤ ل  

 0.40 2.23 114 كار
1.94 148 0.06 

 0.31 2.37 36 أعثى

 مصا ؤ الصم ق فق معالع 

 2030الر ل  

 0.46 2.27 114 كار
0.64 148 0.53 

 0.35 2.32 36 أعثى

 جل  عارك حول  مات 

المو وعات ال ق تعال  جواعا 

 2030ؤ ل  

 0.72 3.99 114 كار

0.89 148 0.38 
 0.63 4.11 36 أعثى

(  جميعلةا 1.94  -  0.64( ترا حت ةيم اخ باؤ وتو مم )16مم جد ل )

تير  ال  إحصائيا  تشير إلى عدم  جو  فر ا كات  الل  إحصائي  عند مس وت 

  فقا لم نير النوو. 2030( عمو معالع  الر ل  0.05 الل  )

 حسب الملهم العلميثانيا: المقارنة 

( عمةةو 0.05لل مقةةق مةةم ال ةةر ا كات  اللةة  إحصةةائي  عنةةد مسةة وت  اللةة  )

 فقةةا لم نيةةر الم هةةه العلمةةق تةةم ا ةة  دام اخ بةةاؤ تمليةةه  2030معالعةة  الر لةة  

 ال بالم ااحا   وتو  ااعت ع ائع  اال القج
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 (17جدول )

 ت عينة الدراسةنتائج اختبار )ف( للمقارنة بين متوسطات درجات استجابا

 حسب الملهم العلمي

 اتعاا القائم باالتصال
مصا ؤ 

 ال بالم

معموو 

 المربعات

 ؤجات 

 المرل 

م و ط 

 المربعات

ةيم  

 ت

الدالل  

 ا حصائي 

ااشكال الصم ي  اااثر ا   داماً فق معالع  الصماف  

 2030السعو ل  لر ل  

بيم 

 المعموعات
0.27 3 0.09 0.61 

 

 اخه 

 المعموعات
21.81 146 0.15 

 
0.61 

 149 22.08 الكلق
   

 2030مصا ؤ الصمي    فق معالع  ؤ ل  

بيم 

 المعموعات
0.65 3 0.22 1.48 0.22 

 اخه 

 المعموعات
21.20 146 0.15 

  

 149 21.85 الكلق
   

 2030مصا ؤ الصم ق فق معالع  الر ل  

بيم 

 المعموعات
0.33 3 0.11 0.57 0.64 

 اخه 

 المعموعات
28.38 146 0.19 

  

 149 28.71 الكلق
   

 جل  عارك حول  مات المو وعات ال ق تعال  جواعا 

 2030ؤ ل  

بيم 

 المعموعات
6.56 3 2.19 4.81 0.01 

 اخه 

 المعموعات
66.31 146 0.45 

  

 149 72.87 الكلق
   

 جميعلةا ( 4.81  -  0.61( ترا حت ةيم اخ باؤ وتو مم )17مم جد ل )

تير  ال  إحصائيا فيما عدا ) جل  عارك حول  مات المو وعات ال ةق تعةال  

(حيةةي تشةةير إلةةى  جةةو  فةةر ا كات  اللةة  إحصةةائي  عنةةد 2030جواعةةا ؤ لةة  

 فقةا لم نيةر الم هةه العلمةق،  2030( عمو معالعة  الر لة  0.05مس وت  الل  )

ه العلمق وتاعول  عام   أدلر اخ باؤ شي ي  أن ال ر ا ااعت بيم اتعاهات الم ه

 ما لعا للاو  اتعاهات اه مم وماجس ير    ا وؤاا؛  ال ةر ا لصةالد الم هةه 

العلمةةةق )ماجسةةة ير    ا ةةةوؤاا( أ  أعلةةةم اااثةةةر تالليةةةدا )موافقةةة ( علةةةى  ةةةمات 

 .2030المو وعات ال ق تعال  جواعا ؤ ل  

 ثالثا: المقارنة حسب التخصص

( عمةةو معالعةة  0.05إحصةةائي  عنةةد مسةة وت  اللةة  )لل مقةةق مةةم ال ةةر ا كات  اللةة  

  فقا لم نير النوو تم ا   دام اخ باؤ وتو  ااعت ع ائع  اال القج 2030الر ل  
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 ( 18جدول )

 نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة

 حسب التخصص

 العد  ال  ص  اتعاا القائم باالتصال
ةيم   االعمرات الم و ط

 ت

 الدالل   ؤجات

 ا حصائي  المرل  المعياؤ  المسابق

ااشكال الصم ي  اااثر 

ا   داماً فق معالع  الصماف  

 2030السعو ل  لر ل  

م  ص  فق 

 ا عيم
75 2.22 0.39 

0.74 148 0.46 
ت ص  آخر 

 تير ا عيم
75 2.17 0.39 

 مصا ؤ الصمي    فق معالع 

 2030ؤ ل  

فق  م  ص 

 ا عيم
75 2.26 0.40 

0.11 148 0.92 
ت ص  آخر 

 تير ا عيم
75 2.27 0.36 

 مصا ؤ الصم ق فق معالع 

 2030الر ل  

م  ص  فق 

 ا عيم
75 2.25 0.41 

1.02 148 0.31 
ت ص  آخر 

 تير ا عيم
75 2.32 0.47 

 جل  عارك حول  مات 

المو وعات ال ق تعال  

 2030جواعا ؤ ل  

م  ص  فق 

 ا عيم
75 3.93 0.70 

1.64 148 0.10 
ت ص  آخر 

 تير ا عيم
75 4.11 0.69 

(  جميعلةا 1.64  -  0.11( ترا حت ةيم اخ باؤ وتو مم )18مم جد ل )

تير  ال  إحصائيا  تشير إلى عدم  جو  فر ا كات  الل  إحصائي  عند مس وت 

 لم نير ال  ص . فقا  2030( عمو معالع  الر ل  0.05 الل  )

 رابعاً: المقارنة حسب مجال العمم الصحفي

( عمةةو 0.05لل مقةةق مةةم ال ةةر ا كات  اللةة  إحصةةائي  عنةةد مسةة وت  اللةة  )

 فقةةا لم نيةةر معةةال العمةةه الصةةم ق تةةم ا ةة  دام تمليةةه  2030معالعةة  الر لةة  

 ال بالم ااحا   وتو  ااعت ع ائع  اال القج

 (19جدول )

 للمقارنة بين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسةنتائج اختبار )ف( 

 حسب مجال العمم الصحفي

 مصا ؤ ال بالم اتعاا القائم باالتصال
معموو 

 المربعات

 ؤجات 

 المرل 

م و ط 

 المربعات
 ةيم  ت

الدالل  

 ا حصائي 

ااشكال الصم ي  اااثر 

ا   داماً فق معالع  الصماف  

 2030السعو ل  لر ل  

 0.12 1.86 0.27 4 1.08 المعموعاتبيم 

 0.14 145 21.00  اخه المعموعات
  

 149 22.08 الكلق
   

مصا ؤ الصمي    فق معالع  

 2030ؤ ل  

 0.23 1.43 0.21 4 0.83 بيم المعموعات

 0.14 145 21.02  اخه المعموعات
  

 149 21.85 الكلق
   

مصا ؤ الصم ق فق معالع  

 2030الر ل  

 0.77 0.45 0.09 4 0.36 المعموعاتبيم 

 0.20 145 28.35  اخه المعموعات
  

 149 28.71 الكلق
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 مصا ؤ ال بالم اتعاا القائم باالتصال
معموو 

 المربعات

 ؤجات 

 المرل 

م و ط 

 المربعات
 ةيم  ت

الدالل  

 ا حصائي 

 جل  عارك حول  مات 

المو وعات ال ق تعال  

 2030جواعا ؤ ل  

 0.37 1.08 0.53 4 2.11 بيم المعموعات

 0.49 145 70.76  اخه المعموعات
  

 149 72.87 الكلق
   

(  جميعلةا 1.86  -  0.45ةيم اخ باؤ وتو مم )( ترا حت 19مم جد ل )

تير  ال  إحصائيا  تشير إلى عدم  جو  فر ا كات  الل  إحصائي  عند مس وت 

  فقا لم نير العمه الصم ق. 2030( عمو معالع  الر ل  0.05 الل  )

 خامسا : المقارنة حسب الصحيفة التي تعمم بةا

( عمةةو 0.05مسةة وت  اللةة  )لل مقةةق مةةم ال ةةر ا كات  اللةة  إحصةةائي  عنةةد 

 فقةا لم نيةر الصةمي   ال ةق تعمةه بلةا تةم ا ة  دام تمليةه  2030معالع  الر لة  

 ال بالم ااحا   وتو  ااعت ع ائع  اال القج

 (20جدول )

 نتائج اختبار )ف( للمقارنة بين متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة

 حسب الصحيفة التي تعمم بةا

 الاتعاا القائم باالتص
مصا ؤ 

 ال بالم

معموو 

 المربعات

 ؤجات 

 المرل 

م و ط 

 المربعات
 ةيم  ت

الدالل  

 ا حصائي 

ااشكال الصم ي  

اااثر ا   داماً فق 

معالع  الصماف  

السعو ل  لر ل  

2030 

بيم 

 المعموعات
0.49 7 0.07 0.46 0.86 

 اخه 

 المعموعات
21.59 142 0.15 

  

 149 22.08 الكلق
   

الصمي    مصا ؤ 

فق معالع  ؤ ل  

2030 

بيم 

 المعموعات
0.70 7 0.10 0.68 0.69 

 اخه 

 المعموعات
21.15 142 0.15 

  

 149 21.85 الكلق
   

مصا ؤ الصم ق فق 

معالع  الر ل  

2030 

بيم 

 المعموعات
0.16 7 0.02 0.12 1.00 

 اخه 

 المعموعات
28.55 142 0.20 

  

 149 28.71 الكلق
   

عارك حول  جل  

 مات المو وعات 

ال ق تعال  جواعا 

 2030ؤ ل  

بيم 

 المعموعات
3.98 7 0.57 1.17 0.32 

 اخه 

 المعموعات
68.89 142 0.49 

  

 149 72.87 الكلق
   

(  جميعلةا 1.17  -  0.12( ترا حت ةيم اخ باؤ وتو مم )20مم جد ل )
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إحصائي  عند مس وت تير  ال  إحصائيا  تشير إلى عدم  جو  فر ا كات  الل  

  فقا لم نير الصمي   ال ق تعمه بلا. 2030( عمو معالع  الر ل  0.05 الل  )

 سادسا: المقارنة حسب عدد سنوات الخبرة

( عمةةو 0.05لل مقةةق مةةم ال ةةر ا كات  اللةة  إحصةةائي  عنةةد مسةة وت  اللةة  )

ا ة  دام  فقا لم نير عد   نوات ال بر  ال ق تعمه بلا تم  2030معالع  الر ل  

 تمليه ال بالم ااحا   وتو  ااعت ع ائع  اال القج

 (21جدول )

نتاااائج اختباااار )ف( للمقارناااة باااين متوساااطات درجاااات اساااتجابات عيناااة 

 حسب عدد سنوات الخبرة الدراسة

 مصا ؤ ال بالم اتعاا القائم باالتصال
معموو 

 المربعات

 ؤجات 

 المرل 

م و ط 

 المربعات
 ةيم  ت

الدالل  

 ا حصائي 

ااشكال الصم ي  

اااثر ا   داماً فق 

معالع  الصماف  

 2030السعو ل  لر ل  

 0.41 0.89 0.13 2 0.26 بيم المعموعات

 0.15 147 21.82  اخه المعموعات
  

 149 22.08 الكلق
   

مصا ؤ الصمي    فق 

 2030معالع  ؤ ل  

 0.03 3.50 0.50 2 0.99 بيم المعموعات

 0.14 147 20.85  اخه المعموعات
  

 149 21.85 الكلق
   

مصا ؤ الصم ق فق 

 2030معالع  الر ل  

 0.12 2.11 0.40 2 0.80 بيم المعموعات

 0.19 147 27.91  اخه المعموعات
  

 149 28.71 الكلق
   

 جل  عارك حول 

 مات المو وعات 

ال ق تعال  جواعا 

 2030ؤ ل  

 0.59 0.53 0.26 2 0.52 بيم المعموعات

 0.49 147 72.35  اخه المعموعات
  

 149 72.87 الكلق
   

(  جميعلةا 3.50  -  0.53( ترا حت ةيم اخ باؤ وتو مم )21مم جد ل )

( 2030تير  ال  إحصائيا  تشير با  ثناء )مصا ؤ الصمي    فق معالع  ؤ لة  

عمو ( 0.05حيي تشير إلى  جو  فر ا كات  الل  إحصائي  عند مس وت  الل  )

 فقةةا لم نيةةر عةةد   ةةنوات ال بةةر ،  2030مصةةا ؤ الصةةمي    فةةق معالعةة  ؤ لةة  

 7 أدلر اخ باؤ شي ي  أن ال ر ا ااعت بيم اتعاهةات  ةنوات ال بةر  وأةةه مةم 

 ةةنوات فةةالاثرو أ  أعلةةم اااثةةر )موافقةة (  10 ةةنوات ال بةةر و  اتعاهةةات ومةةم 

 2030على مصا ؤ الصمي   فق معالع  ؤ ل  
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 العامة والتوصيات :النتائج 

 أوال: النتائج العامة

اش ت ع ائ  البمي الميداعق  اؤت او عسب  ال بر الصم ق فق المرتب  اا لى  -

  كلك مم معموو شكه الما   الصم ي .  %70بنسب  

 كلةك مةم معمةوو   % 61جاءت شبك  االع رعت فق المرتبة  اا لةى بنسةب   -

 مصا ؤ الما   الصم ي  ال ق اع مدت عليلا الصمع السعو ل   

أدلرت ع ائ  البمي أن خبراء  م  صصيم جاء فق المرتبة  اا لةى بنسةب   -

 مم معموو مصا ؤ الصم ق. 50%

ال رتيةةا اا ل بنسةةب   أشةةاؤت الن ةةائ  إلةةى أن اا ةةاليا الم  لطةة  ااعةةت فةةق -

مةةم اا ةةاليا ا ةناعيةة  المسةة  دم  فةةق معالعةة  الصةةماف  السةةعو ل   72%

 للر ل .

فق مس وت معالعة   %65جاءت المعالع  ال برل  فق ال رتيا اا ل  بنسب   -

 الصماف  السعو ل   للر ل .

 %68اش ت ع ائ  البمةي أن أاثةر مةم بةدله جةاء فةق ال رتيةا اا ل بنسةب   -

 ةةائه ا بةةراز ال ةةق عشةةرت بلةةا المةةوا  الصةةم ي  ال ةةق تنا لةةت مةةم حيةةي  

 الر ل .

مةم حيةي  %46بينت الن ائ  أن  طم طموح جاء فةق ال رتيةا اا ل بنسةب   -

 أاثر مما ؤ الر ل  معالع  فق الصماف  السعو ل .

أشاؤت الن ةائ  إلةى أن صةمي    ةبق ا لك ر عية  جةاءت فةق ال رتيةا اا ل  -

 2030صمع  المواة, ا لك ر عي  تنا الً لر ل  فق أاثر ال %25بنسب  

مةم حيةي  ةةمات  %60جةاءت الم ابعة  المسة مر  فةق ال رتيةا اا ل بنسةب   -

 المو وعات الصم ي  ال ق عالع لا الصماف  السعو ل  للر ل .

 %35أدلرت ع ائ  الدؤا   أن تقييم جيد جدا جاء فق ال رتيا اا ل بنسةب   -

 2030مع السعو ل  لر ل  مم معموو تقييمات تنا ل الص
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 %51أشاؤت ع ةائ  البمةي أن أاثةر اال ة عابات ااعةت بةدائه م عةد   بنسةب   -

 مم مق رحات المعالع  المثلى للر ل  .

( عمةو معالعة  0.05ال توجد فر ا كات  الل  إحصائي  عنةد مسة وت  اللة  ) -

معةال  -ال  صة   -الم هه العلمةق  - فقا لم نيرات )النوو  2030الر ل  

 (عد   نوات ال بر  -الصمي   ال ق تعمه بلا  -عمه الصم ق ال

 ثانياً: المقترحات: -

 ال رايةز علةى الدؤا ةات 2030 ر ؤ  االه مام بمو ةوعات الر لة   -1

 ا عيمي  فق ال نطيات المصاحب  لل ا المدث .

اه مةةام الصةةمع بشةةكه أابةةر بعواعةةا الر لةة  ليصةةه ال قيةةيم إلةةى مرحلةة   -2

 مم از   .

رص علةةةةى معالعةةةة  الصةةةةمع السةةةةعو ل  لمعالعةةةة  الر لةةةة  بشةةةةكه المةةةة-3

 مو وعق  حيا   .

 ال نوو فق ااشكال الصم ي   خاص  المدلي الصم ق .-4
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 المراجي:

وؤ ةةةال  و القةةةيم ا خباؤلةةة  فةةةق المواةةةة, االلك ر عيةةة  للقنةةةوات ال وةةةائي  (.2010العبير مممةةةد.) -

 الدعو   ا عيم. ا وؤاا  جامع  ا مام مممد بم  عو   الي  

م  تةداعياتلا 200المعالع  الصم ي   حداث الما   عشر مةم  ةن مبر  (.و2006العميع  أحمد.) -
 و ؤ ال  ماجس ير  جامع  ا مام مممد بم  عو  الي  ا عيم  الدعو .فق الصمع السعو ل 

 وؤ ةةةةةال و المماؤ ةةةةة  الملنيةةةةة  الصةةةةةم ي   العوامةةةةةه المةةةةة تر  فيلةةةةةا(.2010العميع  أحمةةةةةد.) -

  ا وؤاا جامع  ا مام مممد بم  عو   الي  الدعو   ا عيم.

وبعنةةوان اتعاهةةات الصةةم ييم ااؤ عيةةيم إزاء ميثةةاا الشةةرت الصةةةم ق (.2010حسةةيم مممد.) -
 ؤ ال  ماجس ير جامع  الشرا اا  طو

بعنةةوان اتعاهةةات القةةائم باالتصةةال عمةةو م لةةومق المرلةة   المسةةئولي  " (.2008زارلةةا عرميم.) -
 ؤ ال  ماجس يرعي  للصماف  المصرل  فق اال ي  الثالث و االج ما

واتعاهةةات القةةائم باالتصةةال عمةةو م لةةومق المرلةة   المسةةئولي  االج ماعيةة  فةةق (.2015ط  عةةداء.) -
 وؤ ال  ماجس ير.الي  اا ا   العامع  ا  يمي   تز  فلسطيمالصماف  ال لسطيني  اليومي  

 اؤ الثقافة   ء الملنق للقةائم باالتصةال فةق الصةمع المصةرل اا ا(.1991عبد النبق  عبد ال  اح.) -

 للنشر  ال وزل,. 

 ؤا ةة  –فةةق الصةةمع السةةعو ل  2030و المعالعةةات الصةةم ي  لر لةة  (.2018الع يبق عبةةدهللا.) -
 ؤ ال  ماجس ير الي  العلوم ا ج ماعي   ةسم ا عيم.تمليه مومونو

  حولقجمك ب   ال يح للنشر  ال وزل,.3ط.البمي ا عيمق(.2008عمر  السيد احمد مصط ى ) -

ؤ ال   وبعنوان اتعاهات الصم ييم فق ةطاو تز  عمو ا عيم اامرلكقو (.2007عمر  امق.) -

 ماجس ير .

اتعاهات ا عيمييم الكول ييم عمو المعالع  ا عيمية  لقوةالا ك   (.2015العنز  عبد الكرلم.) -
 ماجس ير.جامع  اليرموك. ؤ ال ا عاة  فق   ائه ااعيم الكول قو

م(.معالع  الصمع المصرل  لقوي  ال عةدليت الد ة وؤل  2012عون هناء مممد عبد المقصو ) -

 عية لا بالمشاؤا  السيا ي  لةدت الشةبا   ؤ ةال  ماجسة ير تيةر منشةوؤ    جامعة  طنطةا  الية  

 ال ربي  النوعي   ةسم ا عيم ال ربو 

 ييم ااؤ عييم عمو مصداةي  ااخباؤ على مواةة, ال واصةه (.و اتعاهات الصم2014فالز هدله.) -

 االج ماعقوؤ ال  ماجس ير جامع  عمان.

(.وأبعةةا  معالعةة  الصةةمع العربيةة  ليزمةة  الماليةة  العالميةة   العوامةةه 2012القمطةةاعق تراق.) -

 الم تر  فيلاوؤ ال   ا وؤاا جامع  ا مام مممد بم  عو  الي  الدعو   ا عيم.

(. ؤا ةةة  عةةةم اه مامةةةات الصةةةمع السةةةعو ل  اليوميةةة  بالقوةةةالا 2014بةةةالرحمم.)القمطاعق ع -

 السياحي و معل  العوت للعلوم االج ماعي .

(.  ؤ أعواء هيئ  ال دؤل  بكلي  ال ربي  بعامعة  أم القةرت فةق ت عيةه ؤ لة  2018القرشق ملا.) -

 مي  المقاؤنفق معال ال عليموؤ ال  ماجس ير  الي  ال ربي  ةسم ال ربي  ا  ي 2030

.ط  النارلةةةةات-ال صةةةةائ -االتصةةةةال العمةةةةاهير   ا عةةةةيم ال طةةةةوؤ (.2011مرا  اامةةةةه.)  -

ان1  . اؤالمسير .عم 

(.االتصةةةال  عارلاتةةة  المعاصر  مصةةةر   القةةةاهرا   اؤ 2010السةةةيد ليلى.)-مكا   حسةةةم عمةةةا  -

 المصرل  اللبناعي .

  https://www.alarabiya.netو.2030(والن  الكامه لر ل  2016المنشا   عيء.) -

 . اؤ السير  للنشر.عمانعارلات االتصال(.2012هيل منال.) -
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