
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

   2.01=   م2020معامل التأثير العربي لعام                                      0.2456=  م2020"أرسيف" لعام  التأثير معامل
 2021 مارس /  يناير  - الثالثون الحادي و العدد- التاسعةالسنة  -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي من دورية علمية محكمة 

 

 

 
 

 بحوث باللغة العربية: 
 
 

 في صحافة المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية لصحيفة "ُعكاظ"  2030اإلعالمية لرؤية  التغطية ▪

               ( الملك عبد العزيزجامعة )أحمد علي الزهراني. دأ.م.

   9...  ص( الملك عبد العزيزجامعة ) سالمنمحمد رضوان دراجي د. أ.م.
 

إلى يناير   م2013خالل الفترة من يناير ) واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصرمعالجة الصحف الورقية  ▪
 دراسة تحليلية مقارنة (:م2018

         

  57... ص  ( جامعة المنوفية ) أ.م.د. عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق زقزوق  

 نحوها  الجامعيالشباب  المعالجة اإلعالمية لألزمات المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات ▪

 133...  ص (سيناءجامعة ) د. لبنى مسعود عبد العظيم
 

التفاعلي والثابت بمواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب الجامعي بأعراض فيروس   تأثير االنفوجرافيك ▪
 دراســة ميدانيــة  : كورونا المستجد وطرق الوقاية منه

 171ص ( ...  كفر الشيخجامعة ) رعيـمحنفي حنان كامل د. 
 

                                                                  

 األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا وعالقتها بمستوى القلق لديهم ▪
 اإلعالمي في إطار نظرية الثراء 

 223...  ص( بورسعيدجامعة )د. هبة مصطفى حسن مصطفى  
 

 دراسة ميدانية : دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها  ▪

 289ص...    (الملك عبد العزيزجامعة )  أحمد محمد قِّران الزهرانيد. 

 كترونيإللدور اليوتيوب في تنمية وعي المراهقين باألمن ا ▪

    349( ...  صعين شمسجامعة ) أحمد متولي عبد الرحيم عمار د.
 

    

                                 المصري:تأثيرات المشاهدة النهمة لمحتوى منصة نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع    ▪
 الحتمية القيمية دراسة تطبيقية في ضوء نظرية 

 

 ( جامعة بني سويف) إبراهيم السيد  ياسمين محمد د.                                                    
 193( ...  صجامعة بني سويف) منة هللا كمال موسى دياب د.

 

 : ملخصات رسائل علمية 
 البرامج الدراسية للعالقات العامة بالجامعات المصرية وانعكاسها على واقع الممارسة المهنية  ▪

 435( ...  صجنوب الواديجامعة ) الفتوح محمودريم أبو 
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 الهيئة االستشارية 
 

 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)    ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)  محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
   

 (السعودية) العنادعبد الرحمن بن حمود   .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع  .أ.د
   جامعة القاهرة -اإلعالم  العامة بكليةأستاذ العالقات                                   

         

 ( مصر) شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

 

 ( مصر) بركات عبد العزيز محمد عبد هللا  . أ.د      
 جامعة القاهرة  -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالم وكيل   – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 أبو ظبي  – العينجامعة ب واالتصال  أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 ( سوريا) محمد عبد الستار البخاري  ..دأ
  

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

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

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

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

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 

 

 

 
 

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

JPRR.ME) ) 
 دورية علمية محكمة

 

 م 2021 مارس /يناير - التاسعةالسنة  -الثالثون الحادي والعدد 
 

 مؤسسها  
 رئيس مجلس اإلدارةو

 

 حاتم محمد عاطف  .د

 EPRAرئيس   
  

 التحرير رئيس  

 علي السيد عجوة   .أ.د

   تا  العالقات العامة والعميد    

 األ بق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  EPRAرئيس اللجنة العلمية بـ
                  

 مديـر التحرير 

 محمد معوض إبراهيم .أ.د 

   تا  اإلعالم بجامعة عين شمس    
  ينا  والعميد األ بق لكلية اإلعالم جامعة  

  EPRAرئيس اللجنة اال تشارية بـ
 
 

 مساعدو التحرير 

 رزق سعد عبد المعطي .دأ.
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 جامعة مصر الدولية  

 

 )كندا( ثريا محمد السنوسي أ.م.د.
   تا  مشارك بكلية اال صا  

 جامعة الشارقة 
  

 )العراق(. محمد حسن العامري أ.م.د
   تا  مساعد ورئيس قسم العالقات العامة   

 جامعة بغدا   -كلية اإلعالم  
  

 )اليمن(علي سعدان  فؤاد .دأ.م.   
 العالقات العامة المشارك    تا 
   صنعا جامعة  -اإلعالم  كلية 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

العامة العالقات  فى  متخصصة  مصرية  البحث   علمية  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 علمية والتدريب. ال 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرةومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية 

o ا لشروط خاصة  حركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق  تقبل المجلة نشر إعالنات عن م

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي تخصصة فنوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية الم  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  باللغة  الفرنسية(  ملخص  اإلنجليزية  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ت  - تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  ق  تخضع  من  اللجان ب  قييمها  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع أسلوب متسلسل وفق  ا للمنهجية العلمية ب نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

بسيرة ذاتية   مصحوبة  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  البحث    إذا  إرسال  بإعادة  الباحث  من  معدال  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25). وتخفيض  من المصريين والجنسيات األخرى  المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

للتحكيم  يتم بعدها إخضاع البحث     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40البحث عن )ال يزيد عدد صفحات   -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

$. على أن ال يزيد 180للمصريين ولغير المصريين    اجنيه    600ملخص رسالة علمية )الدكتوراه(   -

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، مع شارع األمين  شارع صبري أبو علم  تقاطع   -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
عدًدا متتابعين، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من    ثالثون ليصدر منها  

 مختلف دول العالم. 
ط  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوس    

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق    األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
وى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مست

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

وكذلك  العربية الجامعات  "أرسيف  .  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  "  Arcifنجحت 
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 " وهي الفئة األعلى. Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

لمعايير  أصب المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  حت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
  من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال   الثالثينالحادي و وفي العدد       

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة ولألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر  عدًدا يضم  
لمناقشة  العلمي   الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  بهدف 

 الدكتوراه والماجستير. 
 ، نجـد بحثًـاالملـك عبـد العزيـزففي البداية نجد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة     

فــي صــحافة المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة  2030اإلعالميــة لرؤيــة  التغطيــةتحــت عنــوان: "مشــترًكا 
رضددوا   د.م.أ.و ، السددعود ة، مـن د. أحمددع علددز النيرا ددزأ.م."، وهــو مقـدم مــن: ظُعكــا لصــحيفةتحليليـة 

 .الجنائر، من دراجز محمع سالمن



معالجة    بحًثا بعنوان: "  ،مصر، من  عبع الخالق إبراهيم زقنوق أ.م.د.  م:  ، قد  المنوفيةومن جامعة      
إلى يناير    م 2013خالل الفترة من يناير  )  الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصر

 ".دراسة تحليلية مقارنة (:م2018
جامعة       قد مسيناءومن  العظيم  د.:  ت ،  عبع  مسعود  من  لبنى  بعنوان:مصر،  بحًثا  المعالجة  "  ، 

 ". نحوها الجامعيالشباب  المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات اإلعالمية لألزمات 
  تأثير االنفوجرافيك "  بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  جامعة كفر الشيخمن  ،  حنا  كامل مرعزد.  :  ت وقد م    

كورونا  فيروس  بأعراض  الجامعي  الشباب  توعية  في  االجتماعي  التواصل  بمواقع  والثابت  التفاعلي 
 ."دراســة ميدانيــة: المستجد وطرق الوقاية منه

األدوار االتصالية  بحًثا بعنوان: "،  مصر، من  هبة مصطفى حسند.  ، قد مت:  بورسعيد جامعة  ومن      
التواصل   لديهمللمراهقين عبر مواقع  القلق  بمستوى  وعالقتها  أثناء جائحة كورونا  إطار    االجتماعي  في 

 ".اإلعالمينظرية الثراء 
العزيزجامعة  من    السعود ةومن       عبد  م:  الملك  قد  النيرا زد.  ،  قرا   ميدانية،  أحمع  تحت   دراسة 

 ".دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها"عنوان: 
دور اليوتيوب في "بعنوان:    بحًثا  ،مصرمن    ،أحمع متولز عمار  .د:  ، قد معين شمسومن جامعة  

 ". كترونيإللتنمية وعي المراهقين باألمن ا
  ا ت ، فقد قد ممصر، من  بني سويفمن جامعة    ود. منة هللا كمال د اب،   اسمين محمع السيع  د.أما      

القيميةدراسة تطبيقية   الحتمية  النهمة لمحتوى منصة  "تحت عنوان:    في ضوء نظرية  المشاهدة  تأثيرات 
 ". نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع المصري 

لرسالتها لنيل   املخًص ، مصر، من ريم محمود أبو الفتوح ت استعرض، جنوب الوادي وأخيًرا من جامعة    
تحت   أجيزت  والتي  الماجستير  المصرية  "  عنوان:درجة  بالجامعات  العامة  للعالقات  الدراسية  البرامج 

 ".  المهنيةوانعكاسها على واقع الممارسة 
 

 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  فى  أما  الراغبين  التدريس  هيئة  للترقيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

قبل   ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكم
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   الموفق،وهللا                                                                                                              

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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 .جامعة الملك عبد العزيز -  كلية االتصال واإلعالمب رئيس قسم الصحافة واإلعالم الرقميأستاذ مشارك و 
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 .جامعة الملك عبد العزيزبأستاذ مشارك في كلية االتصال واإلعالم  
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في صحافة المملكة العربية السعودية:  2030اإلعالمية لرؤية  التغطية 

 دراسة تحليلية لصحيفة "ُعكاظ"

        
 د. أحمد علي الزهراني أ.م.                                           رضوان دراجي سالمنأ.م.د.        

        

            renemals@kau.edu.sa                                                                              aalzahrani1440@gmail.com 

 جامعة الملك عبد العزيز             الملك عبد العزيز                                                                       جامعة                       
 

 
 ملخص:
هت       لتناول  اإلعالمي  المضمون  تحليل  الدراسة  صحيفةذه  من  السعودية   عينة  رؤية  حول  عكاظ 

ال  هتمامال   حجممعرفة  من أجل    م 2018خالل سنة    م 2030 هذه  أولته  الرؤية،    صحيفةالذي  بمواضيع 
وأهم القضايا التي ركزت عليها وكانت ضمن أطرها اإلخبارية المحورية التي وظفتها، والكشف أيضا عن 
  األساليب التحريرية التي استخدمها القائم بالتصال في معالجتة للموضوع ومدى تناسقها وانسجامها مع 

والعوامل المؤثرة فيها، سواء تعلق ذلك باألجناس الصحفية وعناصر اإلبراز    خبارسياسات انتقاء ونشر األ
المختلفة أو المصادر التي اعتمد عليها في استقائه لمعلوماته. كما تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على  

لتحقيق  أهم القيم واألهداف التي تحملها المضامين المختلفة وأهم الوسائل التي استخدمها القائم بالتصال  
رؤية   من  الصحيفة  اتجاه  أو  موقف  طبيعة  ومعرفة  الرسمي    2030أهدافه،  الموقف  مع  اتساقه  ومدى 

للدولة تجاه الموضوع ووزنه الحقيقي، كل ما سبق يحيلنا إلى التعرف عن مدى كفاءة صحيفة عكاظ في  
السعودية    تهامعالج رؤية  ووعيه  م 2030لمواضيع  القارئ  الجمهور  لفهم  يستجيب  هذا   بشكل  بأهمية 

 المشروع المجتمعي. 

المفتاحية: اإلعالمية  الكلمات  السعودية  المعالجة  رؤية  مضمون، 2030،  تحليل  المكتوبة،  الصحافة   ،
 صحيفة عكاظ.

 
 مقدمة:

 وأصبحت   بالمملكة،  التنمية  قطاعات   جميع  في  ومتنوًعا  مهًما  حراًكا  م 2030  السعودية  رؤية  أحدثت 
  المكاسب   لتعزيز  والمراجعة  للقياس  خاضعة  محددة  برامج  وفق  المنشود،  والتغير  للتحول  العام  اإلطار

  الدولة   مشروع  وتعزيز  دعم  في  اإلعالم  وسائل  لدور  النسبي  التأخر  من  وبالرغم   التحديات،  ومعالجة
  البرنامج   هذا  وشرح  بتقديم   بادرت   وسائلهناك    أن   إل   المجتمعية،  أهميته  وإبراز   به   والتعريف  الحديثة

  في   العميقة  وشراكته  والتنمية   اإلعالم  بين  الوطيدة  بالعالقة  بالتصال  القائم  إدراك  إلى  بالنظر  للجمهور،
  دقيقة   وعلمية  موضوعية   أسس  إلى   تستند   وإنما  مصادفة  تأت   لم  العالقة  هذه.  الشاملة  اإلصالحات 

 تجعلها  مبتورة  بصورة  تنموية  قضية  أي  تناول  يمكن  ل  لذلك  المختلفة،  وحاجاته  اإلنسان  نشاطات   فرضتها
  ومن  المجتمع،  حركة مجمل  تشمل  بصورة  معالجتها  من  لبد   بل  فقط،  القتصادية  جوانبها  على  إل  قاصرة
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  الكبرى   الوطنية  التنمية  مشروعات   على  التأثير  في  وقدرته  اإلعالم  قوة  تجاهل  إذا  يمكن  ل  المنظور  هذا
 . وخارجيا داخليا وتسويقها

التاريخية امتدادته  له  والتنمية  اإلعالم  بين  العالقة  تحديد  التصال  إن  بحوث  ستينات  فمنذ  ،  في 
جون مركادو  "ألن شالكلي و باحثون أمثال    ظهر تيار بحثي جديد في هذا المجال، واهتمالقرن العشرين  

Alan Chalkly & Jean Mercado  "ر  ليرن  دانيال"وDaniel Learner"  (1917-1980و )"شرام   ولبر  
Wilbur Lang Schramm  "(1907-1987ب وغيرهم  إثرها  مسألة  (  على  تأسست  التنموية،  الصحافة 

لتوصل إلى وضع تصورات  ل  كانت تسعى، وكلها جهود  روافد بحثية أخرى ونظريات في التصال التنموي 
للدور   محددة  وميدانية  أن  المركزي  الوظيفي  علمية  يمكن  في  الذي  الجماهيري  التصال  وسائل  تلعبه 

للمجتمع السريع  والتحول  التنمية  من    ات عملية  ومستمر  ديناميكي   والبرمجة،   التخطيط  خالل بشكل 
في    وإقناعه  العام  الرأي  ومخاطبة  أساسي  شريك    واقعي   بشكل  األبعاد   المتعدد   الجتماعي  التغيير بأنه 

اإلعالم    وموضوعي وسائل  "أولويات  ضمن  القضية  هذه  بترتيب  ذلك  ويتم  فيه،  النخراط  وضرورة 
agenda setting  المحورية  تهافكر "" وجعل  Theme"  " لبًا "ألطرها اإلخباريةNews Framing  وإبرازها "

بشكل محدد، المختلفة  اإلعالمية  النصوص  في  وتنويع مضمونها  واتجاهات   وتكرارا  أفكار  على  ومؤثر 
الرغبة في    ومصالحه   األساسية  المجتمع   حاجات   من  مستوحاة  وغايات أهداف    تحقيق  الجمهور ويعكس 

  العصر.هذا متطلبات  قدراته و المتماشية مع  الجوهرية
اإلعالمي   الهتمام  تنامي  سيالحظ  السعودية  العربية  المملكة  في  اإلعالمي  للمشهد  المتتبع  إن 

، وباألخص في كبريات م 2018بشكل تصاعدي وخاصة في الصحافة المكتوبة منذ العام    م 2030برؤية  
رؤية  المؤسسات الصحافية كصحيفة عكاظ التي لوحظ أنها أصبحت تولي اهتماما بالغا بمختلف برامج ال

ألعداد  الشامل  الحصر  مرحلة  في  مواضيعها  من  العديد  رصد  تم  والتي  لها،  إخباريا  إطارا  وتخصص 
عشوائية   عينة  خالل  من  للتحليل  المرشحة  األعداد  حددت  ثم  ذاتها،  السنة  خالل  ومعاينتها  الصحيفة 

إحصائي   بأسلوب  والكيفي  الكمي  للتحليل  وإخضاعها  الصناعي،  األسبوع  بأسلوب  أجل  منتظمة  من 
 اإلجابة على جملة من التساؤلت والفرضيات المرتبطة بمشكلة هذه الدراسة.

 :مشكلة الدراسة
سارعت وسائل اإلعالم المختلفة إلى    م 2016أبريل    25بتاريخ    م 2030منذ إطالق رؤية السعودية  

الحيوي   المجتمع  وهي  أساسية  محاور  ثالثة  على  ترتكز  التي  الجديدة  بالخطة  للتعريف  حمالت  إقامة 
والعتدال  الوسطية  ومنهج  اإلسالمية  المبادئ  وفق  أفراده  يعيش  الطموح،  والوطن  المزدهر  والقتصاد 

هذه الوسائل، الصحافة المكتوبة لما لها من دور    ورعاية صحية واجتماعية متكاملة. فكانت من ضمن 
الذاتية الناتجة عن    مستمد من قوتها  -في الحقيقة –وظيفي ضمن أطروحة التصال التنموي، هذا الدور  

عملها ومناهج  وأساليبها  على    خصائصها  المعلومات  وقدرتها  والتجاهات يتشكو نشر  المدركات  ل 



        www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                   سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الحادي والثالثون العدد  13 ا

عن جاذبيتها وتنوع  أيضا  الناجمة  تلك القوة    ،بكفاءة عالية  القرَّاء  والسلوكيات لدى جمهوراقف والقيم  والمو 
فيها، ومعايير  عناصر الفني  تقديمها  معالجتها وطر تغطيتها و اختيارها لموضوعاتها وأساليب    التجسيد  ق 

وي، معتقدا أو  عف   وأعليها بشكل طوعي    إليها وإقبالهالمتلقي    نظرة الفرد ، و وعرضها لهذه الموضوعات 
  الوسيلة.أنه حرٌّ في اختياره وتعرَِّضه واستقباله لرسائل هذه  ُمتوهما

أفرد   المكتوبة،  الصحافة  وجدوى  الوظيفي  الدور  هذا  من  صحافة   بالتصال  القائمانطالقا  في 
بتغطية   حظيت  أنها  لوحظ  حيث  الرؤية،  بهذه  المتعلقة  المواضيع  من  الكثير  السعودية  العربية  المملكة 

وشموليًة،صحافية   عمقًا  وأكثر  تفصيلية  الستجابة    أكثر  أجل  من  وذلك  عكاظ،  صحيفة  في  خاصة 
زايدة للقارئ المتسائل والمستفهم  لمتطلبات الرؤية الوطنية في سياقها العام وتلبية للحاجيات اإلعالمية المت
مرة أخرى مقدرة الصحافة    يؤكد   حول الكثير من القضايا المعقدة والمتشابكة لتطورات هذه الرؤية، بشكل

من خالل التأثير في األنساق المعرفية والفكرية والقيمية للمتلقي،    م 2030دعم وتعزيز رؤية    علىالمقروءة  
ل ودفعه  لديه،  الوعي  خلق  المكتسب وبالتالي  الوعي  في ضوء  سليم  باتجاه  المجتمع  في  دام    لسلوك  ما 

وبذلك بات مبررا ومطلوبا فحص الخطاب اإلعالمي حول  اإلنسان هو محور هذه الرؤية ورهان تحقيقها،  
فية في هذا المجال وتقويمها كمدخل للتعرف اكخطوة لتشخيص الممارسة الصح  م2030رؤية السعودية  

في   مساهمتها  مدى  تنفيذها  م 2030برؤية    تعريفال على  وتعزيز خطة  كما  ودعم  البنية  يجب ،   فحص 
  News Framing Analysis Theoryوفق نظرية تحليل األطر الخبرية    اإلعالمية في وظيفتها التعبيرية

  تأسيا .  م 2030رؤية  في بناء موضوع    للصحافة المكتوبةالجتماعية    تطرح المشكلة المتعلقة بالرسالة  التي
 المملكة   صحافة   في  م 2030  لرؤية  ة اإلعالميرصد وتحليل المعالجة    في  تبحث   هذه  دراستنا  فإن  سبق   مما

والكشف عن األطر الخبرية التي استخدمها    عكاظ  صحيفة  اهتمامات   معالجة  خالل  من  السعودية،  العربية
  :مرده محوري  سؤال من الدراسة هذه  في ننطلق  وعليه ،القائم بالتصال في هذه الصحيفة

 ؟ م2030 السعودية المملكة العربية رؤية موضوع عكاظصحيفة  عالجت كيف -
 :أهمية الدراسة

 أهمية بالغة في المجتمع السعودي انطالقا من عدة اعتبارات أبرزها:  م 2030تأخذ رؤية السعودية 
تنفيذ هذه    وآليات ني على أسس وأهداف وبرامج  ، المبم2030الطابع الستراتيجي المتشابك لرؤية   -

والقطاعات. يقابل    جميع المستويات   فية والمستدامة  الرؤية لتحقيق غايات التنمية النوعية والشامل
تنموية مستقبلية بديلة    أساسا لتحقيق نهضةموجهة    م 2030ذلك تزايد الوعي المجتمعي بأن رؤية  

 . السعودي وناجحة عن النماذج التنموية السابقة، متماشية مع خصوصيات المجتمع

السعودية   - رؤية  لمساندة  كدعامة  اإلعالمي  الُبعد  بأهمية  الوعي  مرافقة 2030تزايد  من خالل   ،
وسائل اإلعالم لكل مراحل تنفيذ هذه الرؤية وحصاد نتائجها لتصبح المملكة العربية السعودية من  

 النماذج الناجحة والرائدة على الصعيد العالمي وفي كافة المستويات. 
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  تحليل النظرية التي تؤطر وترافق هذه الدراسة ومحاولة التطبيق العلمي والمنهجي لنظرية    المقاربة -
في  News Framing Analysis Theory  رية اخباإل  األطر الواسع  الستخدام  دراسات    ذات 

معرفة   بهدف  المكتوبة،  الصحافة  وخاصة  اإلعالم  وسائل  محتوى  التي  تحليل  اإلخبارية  األطر 
على أسلوب تناولها    وانعكاس سياستها التحريرية  2030في تناولها لرؤية    توظفها صحيفة عكاظ

 .سيعكس مدى وعي القائم بالتصال بأهمية هذه الرؤية وإبرازها أكثر وهو ما لمواضيع الرؤية

المكتوبة   - تتمتع بها الصحافة  التي  إلى الخصوصية والتميز  بالنظر  بالغة  الدراسة أهمية  تكتسب 
ما  هو غالبا    الصحيفةداخل المنظومة اإلعالمية الناجمة عن جملة من المعطيات، إذ أن قارئ  

وسائل  يكون   مستخدم  أو  التلفزيون  مشاهد  أو  اإلذاعة  مستمع  من  واهتماما  وثقافة  تعليما  أكثر 
فعل ا من  أكثر  والهتمام  والتركيز  الجهد  من  قدٍر  إلى  بحاجة  القراءة  ِفعَل  وإن  الجديد،  إلعالم 

المشاهدة أو  الستخدام  الستماع  ظروف أو  على  السيطرة  على  مقدرة  أكثر  القارئ  أن  كما   ،
 .أو المستخدم التعرض )مكان وزمان القراءة، واستعادة القراءة( من المستمع أو المشاهد 

في    صحيفة عكاظ جمع المعلومات الموضوعية عن مدى مساهمة الصحافة السعودية ممثلة في   -
 .م 2030معالجة رؤية 

 :أهداف الدراســة

المحددة لمعالجة   المعالم  للدراسة حول استخالص  الهدف األساسي  لرؤية    عكاظ   صحيفةيتمحور 
شكاًل ومضمونًا، وسنحاول التوصل إلى هذه المعالم التي تترسخ مع الممارسة والتكرار    م 2030السعودية  

من   جملة  تحقيق  إلى  الدراسة  هذه  وتسعى  المضمون،  تحليل  أداة  باستخدام  ومدروسة  موجهة  بطريقة 
 األهداف تتلخص كاآلتي: 

السعودية   - لرؤية  )اإلعالمية(  الصحفية  المعالجة  طبيعة  على  في    م2030التعرف  وأساليبها 
 ودورها في نشر الوعي حول هذه الرؤية. عكاظ صحيفة

  صحيفة في    2030التعرف على أهم أساليب وسياسات انتقاء ونشر األخبار عن رؤية السعودية   -
 العوامل المؤثرة فيها. و  عكاظ

تكرسه   - الذي  الهتمام  حجم  عن  السعودية  ل  عكاظ  صحيفةالكشف  تطوراتها    2030رؤية  وأهم 
 نفيذها في الميدان. ونتائج ت

 ظ. عكا  صحيفةفي  2030تحديد أهم المواضيع والقضايا ذات العالقة برؤية السعودية  -

عليها   - اعتمدت  التي  المصادر  تنوعها    عكاظ   صحيفةتحديد  ومدى  موضوعاتها  إعداد  في 
 واختالفها وأثرها على المضمون.
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على   - اإلخباريةالتعرف  األطر  عكاظ    أهم  صحيفة  وظفتها  لالتي  تناولها  السعودية  عند  رؤية 
اإلعالم    أثرها على القراء ومنه معرفة دورمعرفة اتجاه المادة اإلعالمية عبر الصحافة و و   م 2030

 .م 2030المكتوب ومسؤوليته تجاه رؤية السعودية 

 اإلطار النظري للدراسة:
 :الدراسات السابقة

أطر   بقياس  اهتمت  التي  الدراسات  من  العديد  المختلفة أجريت  للقضايا  اإلعالمية  في    المعالجة 
الصحافة المطبوعة واعتمدت في ذلك على التحليل الكمي والكيفي للمضمون اإلعالمي وأشارت إلى أن  
موضوع   وفي  اإلعالمية،  المؤسسة  تتبناها  التي  المدروسة  للظاهرة  اإلخبارية  األطر  من  مجموعة  هناك 

  دراستنا لم ترد إل دراستان متشابهتان وهما كاآلتي.  

   :(م2019)الطلحي،  دراسة  -أ
 السعودية  الصحافة  معالجة  نحو  بالتصال  القائم  اتجاهات   على  التعرف  إلى  الدراسةهذه    هدفت 

منم 2030  لرؤية   المعالجة   ومستوى   اإلقناع  وأساليب   الصحيفة  ومصادر  الصحفية   األشكال  خالل  ، 
  وأهم   المعالجةهذه    مستوى   على  والتعرف  السعودية  الصحافة  في  تناولً   المحاور  وأكثر  ،اإلبراز  ووسائل

  الخبرية   المعالجة  مستوى   أن  الدراسة  نتائج  أظهرت حيث    ،للرؤية  الصحافة  لمعالجة  المثلى  المقترحات 
  محاور   أكثر  أنو   م 2030  لرؤية  السعودية   الصحافة  معالجة   مستوى   حيث   من  األول  الترتيب   في  جاءت 
 . طموح وطن السعودية الصحف في تناولً   الصحفيين نظر وجهة من الرؤية

   :(م2018)العتيبي، دراسة  -ب
  الوطن   ،عكاظ،  الرياض لجرائد:    الصحفية   المواد   مضمون   ومعالجة  تحليلهذه الدراسة إلى    هدفت 

  المواد   ومحرري   كتاب   عدد   في  تتفوق   الرياض   صحيفة  أنوتوصلت الدراسة إلى    ،م 2030  برؤية  المتعلقة
  شرح   في   الفاعلة  الشخصيات   كثر أ  من  سلمان  بن  محمد   ميراألوأن    ،م 2030  برؤية  المتعلقة   الصحفية 

  المتعلقة   الصحفية  المواد   همأ   تغطية  تصدرت   خباراأل  نوأ  ،مجتمعة  ةالثالث  الجرائد   في  رؤيةال  هدافأ 
  معالجتها   في  كبير  بشكل  القتصادية  النتائج   إطار  اعتمدت   مجتمعة  ةالثالث  الجرائد   أنو   ،بموضوع الدراسة

 ى. ولاأل بالمرتبة  الصحفية للمواد  وتغطيتها

 .News Framing Analysis Theoryنظرية تحليل األطر اإلخبارية 
اإلخباري   اإلطار  تحليل  نظرية  على  األساسي  بنائها  في  الدراسة   News Framingاعتمدت 

Analysis Theory  هذه النظرية تعد أحد أهم الروافد الحديثة في دراسات التصال، وتنص فرضيتها ،
قوفمان   "إرفينغ  صاحبها  حسب  )Erving Goffmanالعلمية  ل  م 1982-م 1922"  األحداث  أن  على   )

" يحددها  Frameتنطوي في حد ذاتها على مغزى معين وإنما تكتسب مغزاها من خالل وضعها في "إطار 
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روًزا  وينظمها ويضفي عليها قدرا من التساق، وذلك بالتركيز على بعض جوانب الموضوع وجعلها أكثر ب
في النص اإلخباري وإغفال جوانب أخرى بشكل يؤثر على أفكار وردود فعل الجمهور، وعليه فإن مفهوم  

"السياق   مثل:  أخرى  مفاهيم  ترادفه  المحورية  Contextاإلطار  "الفكرة  أو   "Theme  الخبر "زاوية  أو   "
News angel ." 

الضم  المحتوى  بقياس  تسمح  أداة  فهي  المنهجية  الناحية  من  التي  أما  اإلعالمية  للنصوص  ني 
نحو   والتجاهات  األفكار  تشكيل  في  لدورها  منتظما  تفسيرا  وتقدم  الجماهيري  التصال  وسائل  تعكسها 
بمختلف   للجمهور  والوجدانية  المعرفية  بالستجابات  ذلك  وعالقة  البارزة،  والموضوعات  القضايا  مختلف 

(، وقد أجريت العديد من الدراسات منها ما اهتم  Pippa, 1995 : 357-360فئاته وخصائصه الديمغرافية )
للمضمون   والكيفي  الكمي  التحليل  على  اعتمادا  القضايا  لمختلف  اإلعالمية  المعالجة  أطر  بقياس 
اإلعالمي، تأكد من خاللها بأن هناك جملة من العوامل تقف وراء األطر التي تتبناها الوسيلة اإلعالمية  

(، ومنها ما Carrage, 1991: 01-31بيعة تناولها للقضايا واألحداث )وترسم بموجبها توجهها العام وط
اهتم بتأثير هذه األطر على الجمهور ودورها في بناء وتكوين الرأي العام تجاه مختلف المواضيع والقضايا  

(Scheufele, 1999: 103-122  .) 
هذه النظرية وثرائها  ظهرت العديد من نماذج دراسات تحليل األطر اإلخبارية، بشكل يعكس أهمية  

وسيمون   "لينجر  نموذج  منها  إلى  Lyenger & Simonومرونتها.  اإلخبارية  األطر  فيه  اللذان صنفا   "
" يصف القضية من خالل ما وقع، وإطار عام أو  Episodic Frameإطار محدد مرتبط بأحداث معينة "

" )Themetic Frameمجرد  فيه  الذي حدثت  السياق  في  القضية  يقدم   "Shanto & Simon, 1993: 

وآخرون  365-383 وماكومس  "ماكسويل  قدم  كما   ،)Maxwell, McCombs Et all آخر نموذحا   "
موضوعية   "سمات  على  يحتوي  اإلخباري  النص  بأن  فيه  تتعلق  Substrantive attributesيؤكدون   "

وين الموقف أو التجاه  بالمعلومات المجردة حول القضية والشخصيات الفاعلة فيها والعوامل المؤثرة في تك
الوجدانية   "السمات  على  يحتوي  كما  وحلولها،  لها  تقديم  Affective attributesالعام  بكيفية  وتتعلق   "
 ,Maxwell, McCombs Et All, 1997: 706الشخصيات الفاعلة في الحدث بصورة إيجابية أو سلبية )

تحليل  707 دراسات  في  استخداما  النماذج  هذه  أكثر  أن  غير  إنتمان (.  "روبرت  نموذج  هو  المضمون 
Robert Entman  الدللي" المنهج  على  المبني   ،"Semantic approach  أسلوب إلى  يشير  الذي   "

مرجعية   "بنقاط  وتضمينه  اإلخباري  النص  أو  Reference pointsتنظيم  قيم  أو  معلومات  تكون  قد   "
جمهور المتلقي تجاه أي موضوع تطرحه وسائل  اتجاهات من شأنها التأثير على البنية اإلدراكية والقيمية لل

 اإلعالم.
 

  :تطبيق نظرية األطر اإلخبارية على موضوع الدراسة
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بالنظر   متنوعة،  إعالمية  بيئات  في  للتطبيق  مالئمة  نظرية  بأنها  اإلخبارية  األطر  نظرية  تتميز 
القائم   دور  طبيعة  وتفسر  اإلعالم،  وسائل  لمضمون  علمي  تحليل  تقديم  على  وقدرتها  فروضها  لمرونة 

األولوية في    بالتصال والتزامه باألطر من أجل تبسيط األحداث ووضع أولويات إلبراز الموضوع وإعطائه
الظهور عن باقي المواضيع، وتكتمل أركان هذه النظرية بإمكانية دراسة تأثير المعالجة اإلعالمية على  

 معارف واتجاهات الجمهور. 
"إنتمان   نموذج  هو  الدراسة  هذه  من  قربا  النماذج  أكثر  تحليل Entmanإن  مع  يتناسب  ألنه   "

السعودية  مضمون عينة من صحيفة عكاظ حول قضية محورية و  الكشف عن    2030هي رؤية  بهدف 
حجم الهتمام الذي أولته بها، من خالل عدد القصص اإلخبارية حول الموضوع وجوانبها التي تم انتقاؤها  

"Selection" القائم بالتصال وجعلها أكثر بروزا  " من حيث المساحة  Salience" دون أخرى من طرف 
" أو  Key Wordsعالمية، سواء من خالل الكلمات الرئيسية "التحريرية أو مدى تكرارها في النصوص اإل

 Visual" أو الصور المرئية "Symbols" أو الرموز "Concepts" أو المفاهيم "Metaphorsالستعارات "
Images( "Entman, 1991: 07  وتقديم تفسيرات وتقييمات لها ومن ثم الكشف عن األسباب الكامنة )

الفاعلةالموضوع و أطر  وراء   األ   القوى  والتقييمات  للمادة اإلعالمية،    خالقيةفيه  العام  والتجاه  تلفه  التي 
مختلف   على  التأثير  أجل  من  ذلك  كل  التحريرية،  وسياستها  اإلعالمية  المؤسسة  لمبادئ  تجسيدا 

بشأنها  المستويات   وتوصيات  حلول  تقديم  ثم  المستهدف  للجمهور  والسلوكية  والمعرفية  اإلدراكية 
(Entman, 1993: 51-85  يمكن تعزيز التأطير النظري لهذه الدراسة بنموذج آخر وهو نموذج "بان .)

 Pan" اللذان قدما معا ثالثة أدوات لتحليل األطر اإلخبارية، تتمثل فيما يلي )Pan & Kosickiوكوزيكي 

& Kosicki, 1993: 55-75  :) 
اإلخبارية    - للقصة  التركيبية  وفقراتها    :Syntactical Structureالبنية  عناصرها  تسلسل  وتعني 

 واألساليب التي يتبناها القائم بالتصال في تحرير األخبار والمصادر التي استقى منها معلوماته. 
اإلخباري    - النص  في  الرئيسية  وتعني الفكرة المحورية التي يدور    : Thematic Structureاألفكار 

 حولها الموضوع وتحدد سماته.
الضمني  - وتعني األفكار الثانوية التي تدعم الفكرة المحورية    : Rhetorical Structureة  االستنتاجات 

الحدث. أو  الموضوع  أو  والستراتيجيات    للقضية  األساليب  لبعض  اإلعالم  وسائل  توظيف  عن  فضال 
 لتدعيم األطر اإلخبارية كاستخدام الكلمات ذات الدللة والصور والعناوين والرسوم والجرافيك وغيرها. 

 
 
 

  :مصطلحات الدراسة
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 التعريف اإلجرائي للمعالجة اإلعالمية:  -أ
إعالمية   مؤسسة  أي  أو  بالتصال  القائم  به  يقوم  إعالمي  عمل  كل  اإلعالمية  بالمعالجة  يقصد 

محدد  موضوع  متابعة  والقضايا،   بهدف  واألحداث  المواضيع  مختلف  ضمن  أولوية  إعطائه  خالل  من 
 وتغطيته باستخدام مختلف األساليب والستراتيجيات الذي يجعله بارزا ومحل اهتمام الرأي العام والمجتمع. 

 م:2030التعريف اإلجرائي لرؤية السعودية  -ب
  تستند   وهي  السعودية،  العربية  للمملكة  المدى  طويلة  والتوقعات   األهداف  م2030  رؤية  توضح    

:  هي  ركائز،  ثالث   على  تعتمد   الرائدة  الرؤية  هذه.  المملكة  بها  تتمتع  التي  الفريدة  والقدرات   القوة  نقاط  إلى
  للمملكة   الجوهرية  القوة  نقاط  من   تستفيد   الركائز  هذه.  طموح  ووطن   مزدهر،  واقتصاد   حيوي،  مجتمع 

 . تطلعاتهم تحقيق  على  مواطنيها لمساعدة
 التعريف اإلجرائي لصحيفة عكاظ: -ج

بموجب  تأسست  سعودية  صحيفة  ]  الملكي  المرسوم  هي  الصادر  62رقم    شعبان   24  بتاريخ[ 
  الملكات   نظام  ينهي  حيث   األهلية  المؤسسات   نظام  تنفيذ   أقر  والذي  م1964  يناير  5  الموافق  هـ1383
 بعد   عكاظ  صحيفة  من  األول  العدد   صدر.  صحفية  أهلية   بمؤسسات   ويستبدلها  والمجالت   للجرائد   الفردية
م. تعتبر هذه الصحيفة من أكبر الجرائد 1964  أكتوبر  17  الموافق  هـ1384  الثانية  جمادي  11  بتاريخ

 في المملكة العربية السعودية.

 :اإلطار المنهجي للدراسة
 :تساؤالت الدراســـة

، وهل يعادل هذا الهتمام وزن  م 2030عكاظ بموضوع رؤية السعودية    صحيفةما حجم اهتمام   -
 هذه الرؤية في الواقع؟

 ؟عكاظ  صحيفةالتي ركزت عليها  م 2030ما نوع القضايا المثارة حول رؤية السعودية  -

 أساليب المعالجة اإلعالمية المناسبة للموضوع قيد الدراسة؟  عكاظ   صحيفةكيف تستخدم  -

تمتلك   - المختلفة  عكاظ  صحيفةهل  الصحفية  األنواع  بخصائص  وهل   وعيا  اإلبراز،  وعناصر 
 ؟م 2030تستخدم هذه األنواع بشكل متناسق ومتكامل إلبراز رؤية  

عليها   - اعتمدت  التي  المصادر  لرؤية    عكاظ  صحيفةما  تغطيتها  على م 2030في  تعتمد  وهل   ،
  خبراء ومتخصصين وعلى مصادر نوعية ومتميزة؟

وما هي أهم المعايير التي تتحكم في أولوية   2030موضوع رؤية    تجاه  عكاظ  صحيفةما موقف   -
 نشر مواضيع الرؤية؟ 

يب بشكل يستج   م 2030الكفاءة في معالجة موضوع رؤية السعودية    عكاظ   صحيفةهل تمتلك    -
 الحاجات اإلعالمية لقارئها النوعي؟  عب لدرجة تعقيد هذا الموضوع وتش

 

 :فروض الدراسة
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 :  لختبار الفروض اآلتية والتحقق من صحتها  ةتسعى هذه الدراس
في صحيفة عكاظ مع تزايد الهتمام بها من   م2030الهتمام بتحليل قضايا رؤية السعودية  يتزايد  -

 قبل الدولة والعكس صحيح.
رؤية   - تجاه  للدولة  الرسمي  الموقف  بين  اتساق  التي    م 2030هناك  الرئيسية  اإلخبارية  واألطر 

 وظفتها صحيفة عكاظ في معالجتها لمواضيعها. 
رؤية   - بمواضيع  الهتمام  حجم  بين  إيجابية  ارتباطية  عالقة  في  ووزن  م 2030توجد  الحقيقي  ها 

 الواقع.   

 للدراسة: يةمنهجا: اإلجراءات الثالث  
 نوع الدراسة ومنهجها:

التحليلية التي تستهدف التعرف على األوصاف الدقيقة للظاهرة من    البحوث إلى    الدراسة  هذهتنتمي  
 & Rogerالعوامل المختلفة المؤثرة فيها )  والعالقات بينها وبين   ،حيث طبيعتها وماهيتها ووصفها الحالي

Dominick, 1991: 107  يهدف   ،وكمي  التصال في أسلوب منظم وموضوعي  تحليل مواد(. من خالل
المتغيرا قياس  المنهج إلى  هذا  يتضمنها  الخصائص  من  مجموعة  إلى  الوصول  إلى  تؤدي  التي    ت 

(Korlinge, 1984: 54, 55  ،)  طريق على  المسح    منهجعن  المضمون  واعتمادا  تحليل  في  أسلوب 
 . 2030رؤية ب متعلقة  وأهداف واتجاهات  أخبار ومعلومات وأفكار وقيم ، وما يثيره من صحيفة عكاظ

 الزمنية:  وعينتها وحدودهامجتمع الدراسة 
خالل   عكاظ  صحيفةالمنشورة في    2030رؤية السعودية  ثل مجتمع الدراسة مختلف موضوعات  يم

 المملكة العربية السعودية.، ضمن المجتمع الكلي في هذه الدراسة وهو الصحافة المقروءة في  2018  سنة
اختيار   تمثيلية    ةالصادر   عكاظ  صحيفةتم  كعينة  منتظم  صحافة  ع بشكل  السعودية ن  العربية  المملكة 

العربية باللغة  رؤية  تابع  ت  التي   الناطقة  وكون2030موضوعات  أ   أيضا  ها،  في    الجرائد   هممن  اليومية 
المنشورة  لمادة اإلعالمية  الحصر الشامل ل  غير أن ،  عددا  365  الصحيفة، ولقد بلغ مجموع أعداد  المملكة
  يرى كل من   -هذا الصدد -التحليلي، وفي  -أثناء التطبيق العمليتقنية  سيطرح صعوبات    موضوعالحول  

من النادر    ه" أنRodolphe Ghiglion & Ben Jamin Matalonبن يامين ناتلون  "رودولف غيغليون و 
ا تكرار و   ذلك سُيكلف جهدا ووقتا إضافيين إلى حد أنه تطبيقيا يعد مستحيالألن    ،جدا دراسة مجتمع شامل

المنشورة اإلعالمية  المادة  تموبناًء  (،  Ghiglion & Matolon, 1978: 29)  في  العينة    عليه  اعتماد 
المنتظمة  الصناعي  العشوائية  األسبوع  بحوث  بأسلوب  في  استخداما  العينات  أنواع  أكثر  وهي  تحليل  ، 

لسهولياإلعالم المضون   وذلك  "جا  تها،  قام  فقد  وحداتها،  استخراج  في  كايزر  النسبية   Jacquesك 

kayser عددا    84أو    72أو    60أو    48أو    36أو    24أو    12من خاللها أن اختيار    " بعدة دراسات أثبت
سنة وبالتالي يقسم الباحث  خالل  صحيفة ما    مضمون إذا اختار الباحث دراسة    هايؤدي إلى النتائج نفس
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، 18:  2007)تمار،    والنتيجة تكون العدد المنتظم بين وحدة وأخرى   36أو    24أو    12مجتمع بحثه إلى  

باعتبارها وحدة زمنية    ،2018خالل سنة  ( عددا،  42بـ )  عكاظ  صحيفةوقد قدر حجم العينة من  (،  19
 . 2030نشر مواضيع كثيرة عن رؤية شهدت 
 :جمع البيانات أدوات

 : المالحظة المباشــرة -1
على    يساعد قبلي،    -تحليل مبدئي أو  دراسة استطالعية  بمثابة  أولى    خطوة  المباشرةالمالحظة  تعد  

  .م 2030رؤية السعودية عكاظ حول  صحيفة مضمون  لتحليل لفئات وتحديد وحدات العد والقياسبناء ا

 :األسلوب المكتبي -2
 نظريا   م 2030رؤية السعودية  ام بمتطلبات  تم استخدام الطريقة الوثائقية في هذه الدراسة بغية اإللم

  يا، ناهيك عن المحتوى التصالي الذي جاء في صحيفة عكاظ حول هذا الموضوع.معرفو 

  :أداة تحليل المضمون  -3
تحويل محتوى المادة اإلعالمية إلى  يتم فيه  أسلوٌب بحثٌي  كتحليل المضمون  تم العتماد على أداة  

)القياسات، المساحات، البحث في  اكمي عملية التصال وصفاً  من أجل وصف والقياسوحدات قابلة للعد 
لمعاني الكلمات واألفكار   اكيفي  اوصفو د أكثر من غيرها( من جهة،  الكلمات والجمل واألفكار التي تترد 

ثانية، جهة  والتحليل   من  البحث  إعادة  حالة  في  صحيحة  واستنتاجات  استدللت  إلى  التوصل    بهدف 
(Ghiliogne & Matolon, 1980: 155  ،)لبد من تحليل المضمون    وكيف ما كانت األهداف المنشودة

 :Kientz, 1971)  أن تكون لها قيمة تحليل علمي، وذلك بألَّ تخضع لبعض القواعد المتحيزة والمتطرفة

، باعتبار أن الواقع ضمون المالسياق الزمني الذي تنتمي إليه المشكلة يتناسب مع أداة تحليل    إن(.  49
في   المنشورة  المقالت  في  تتمثل  موثقة  إعالمية  مادة  عن  عبارة  حول  عكاظ  صحيفةالمبحوث  رؤية  ، 

   .م 2018خالل سنة  م 2030السعودية 

 :  تحديد فئات ووحدات التحليل والقياس
تحديد   القبل  اإلعالمية  المادة  معاينة  تمت  القياس  في  والشروع  ووحداته  التحليل  متعلقة  فئات 

كل  الفئات بالش  استخراج(، بعدها تم  عددا  42)أي القراءة المتأنية لـ    عكاظ  صحيفةبموضوع الدراسة في  
 : كما يلي هاوأهداف الدراسة ومشكلةالذي يتناسب 

 
 

 : تحديد فئات التحليل
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تسهيل   هو  التحليل  فئات  تحديد  من  الهدف  بأعلىعملية  إن  وتصنيفه  من    التحليل  ممكنة  نسبة 
إلى    المضمون تقسيم  و إلى تنظيم    "Catégorisation"الموضوعية والشمول، وتسعى عملية وضع الفئات  

 .وأهدافها الدراسة مشكلةبالتي لها عالقة مباشرة  ذات طبيعة واحدة و األفكار  منظومة من
 : ئات الشكـلف  -1

 ، لمضمون المزمع دراسته، وعادة ما تحاول اإلجابة عن سؤالا  شكل  فئات هذا النوع من الصف  ي
قيل؟ الشكلتتو   كيف  فئات  العناصر    حدد  وأهم  وموقعها  اإلعالمية  المادة  مساحة  في  الدراسة  هذه  في 
والمصادر   التيبوغرافية التحرير  عملية  في  المستخدمة  الصحفية  األجناس  ومختلف  والرسومات  والصور 

 التي اعتمدتها الصحيفة في استقاء معلوماتها حول الموضوع. 
 :  فئات المضمــون  -2

مشتركة  تم سمات  ذات  أجزاء  إلى  تحليله  المراد  المضمون  ومشكلة  تقسيم   الدراسة  ومنسجمة 
، إذ تحاول اإلجابة عن  تحليل المضمون من أكثر الفئات استخداما في بحوث  فئة الموضوع    ها. إنفاهد أ و 

المحتوى؟السؤال   يدور  ما  عالم  تم    أي  الحالة  هذه  وفي  المحتوى؟  في  بروزا  األكثر  المواضيع  هي 
حسب البرامج العامة وهي برنامج جودة الحياة، برنامج    م2030رؤية السعودية  تصنيف فئات موضوع  

  ضيوف الرحمان وما يتضمنه كل برنامج من برامج فرعية.  اإلسكان، برنامج برنامج حول الوطني،الت
 : فئة القيم -3

أواستخدام    يتم  اإلعالمية  السياسات  لتخطيط  أساسا  الفئة  عليه   هذه  خالل    االستدلل  من 
 على التوالي.  تقويميةوالتعليمية والخبارية اإلقيم ال على عتماد تم ال وفي هذه الدراسة المضمون، 

   :فئة األهداف -4
أو   إبالغها  الدراسة  محل  المضمون  يريد  التي  األهداف  مختلف  عن  للبحث  الفئة  هذه  تستعمل 

 المواطنة.قيم  ، تعزيزتنمية الوعيالمعلومات، نشر هي هذه الدراسة  الوصول إليها، وأهداف
  :فئة وسائل تحقيق األهداف -5

األدلة  تتلخص  في  الدراسة  هذه  في  األهداف  تحقيق  و وسائل  البارزة،  التأثير  ،  الشخصيات 
     .المستقبلي

 :فئة االتجاه -6
التحليل، هل هو مؤيد  المضمون محل  يأخذه  الذي  الكشف عن التجاه  إلى  الفئة  أو    تهدف هذه 

اتجاهات أساسية وهي    ثالث إلى  تم تصنيف اتجاه التصال في هذا الموضوع    وعليهمعارض؟  أو  محايد  
   .السلبيوالمحايد و  اليجابي
 

 وحدات التحليل ومسألتا الصدق والثبات:
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لتسهيل عملية الوصف الكمي لعناصر الموضوع، من الضروري تقسيم هذا المضمون إلى وحدات  
ينبغي أيضا اختبار صدق وثبات التحليل لتجاوز   في سياقها أو إلى فئات أو إلى عناصر معينة، كما 

ل ذلك  األخطاء المرتبطة بتصميم وتطبيق أداة تحليل المضمون والتي تؤثر في صالحية األداة ودقتها. ك
هذه   على  العتماد  ومنه  وموضوعية،  بدقة  والتجريبي  البحثي  الواقع  صورة  نقل  من  التمكن  أجل  من 

 الصورة في التفسير والتعميم. 

 وحدة التحليل وسياقها:  -1
الفقرة،   سياق  في  الفكرة  وحدة  هي  الدراسة  هذه  في  استعمالها  يتم  سوف  التي  التحليل  وحدة  إن 

  صحيفة -تكرار هذه األفكار والمعاني واتجاه القائم بالتصال أو المضمون أو الوسيلة  ويتحدد من خالل  
من األمور والقضايا المطروحة على الرأي العام، وسوف يتم استخدام وحدة التكرار كطريقة للعد   -عكاظ 

العمود" "السنتيمتر/  وحدة  اعتماد  كما سيتم  األفكار،  فيها  تتكررت  التي  المرات  إطار   وتسجيل عدد  في 
 وحدة العد والقياس، وعليه يمكننا القيام بالتحليل الكمي والكيفي لمضمون المادة اإلعالمية. 

 صدق وثبات التحليل: -2
يهدف اختبار صدق أداة تحليل المضمون إلى تأكيد مدى صحتها وقدرتها وصالحيتها في قياس  

الت المعلومات  تتطابق  بحيث  قياسه فعال،  إلى  الدراسة  تسعى  الموضوعية،  ما  الحقائق  تم جمعها مع  ي 
الكفاءة  عالية من  بدرجة  المتغيرات  قياس  أو  البيانات  الدراسة، سواء في جمع  مفاهيم  لتعكس مضمون 
والدقة، وعلى هذا األساس تم توزيع دليل استمارة تحليل المضمون على خمسة محكمين، حيث تم ترميزهم  

المرمز )ب(، )أ(،  المرمز  التالية:  وهما   بالطريقة  )و(  المرمز  المرمز )ه(،  )د(،  المرمز  )ج(،  المرمز 
دليل   على  بناء  اإلعالمية،  المادة  من  عينة  وفحص  بقراءة  المرمزون  قام  بعدما  نفساهما،  الباحثان 

 "، على النحو اآلتي:Holstiالتعريفات اإلجرائية، وبعد استرجاع الوثائق تم تطبيق معادلة "هولستي 
 معامل الثبات: -

 ( متوسط التفاق بين المحكمين) xعدد المحكمين  
 )متوسط التفاق بين المحكمين(  x(1-)عدد المحكمين+1

 متوسط االتفاق:  -
 

 

 
 
 معامل الثبات:  -

0.82+0.89+0.67+0.97+0.76+0.54+0.84+0.60+0.91+0.69+0.97+0.84

+0.91+0.69+1=12.01÷  15  =0.80. 
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𝟎, 𝟗𝟓 =
4

4,2
=  

4

3,2 + 1
=

(0,80)5

0,80(1 − 5) + 1 
 

في بحوث تحليل    الحد األدنى المطلوبألنها تفوق  جدا  وهي نسبة كافية    0.95معامل الثبات    بلغ
 أن فئات التحليل صالحة ومعبرة عن مشكلة الدراسة.  يعني، وهذا 0,80 والمقدرة بـ المضمون اإلعالمي

 :األسلوب اإلحصائي المعتمد في الدراسة 

  :Mean الحسابي الوسط -أ
 والمنوال  كالوسيط  ،المركزية  النزعة  مقاييس   من  يالحساب   المتوسط  أو   الحسابي  الوسط  يعتبر 
  ويمكن الصحيحة، القيمة عن بعدها أو انحرافها ومدى القيم، لىع  نظرة تعطي  التي المقاييس وهي تمامًا،
 .عددها  على  قسمته ثم  القيم مجموع  حساب  طريق عن ببساطة  الحسابي الوسط إيجاد 

 :  Standard Deviation المعياري  االنحراف -ب
  الحسابي،   للوسط  بالنسبة   وانتشارها   البيانات   ُبعد   مقدار  بأنه  المعياري   النحراف  تعريف  يمكن 
  النحراف   ويختلف  للتباين،  التربيعي  الجذر  حساب   طريق  عن  إيجاده  ويمكن  ،(σ)  بالرمز  عادة  له  وُيرمز

  التباين   أما  الحسابي،  المتوسط  عن  اختالفها  ومقدار  البيانات   تشتت   يقيس  هنأل   التباين  عن  المعياري 
  الحسابي،   المتوسط  وعن   البعض   بعضها  عن  وبعدها  البيانات   انتشار  مقدار  ويحدد   اختالفها،  فيصف
 ،البيانات   لمجموعة  الطبيعي  المنحنى  شكل  معاً   المعياري   والنحراف  الحسابي  المتوسط  من  كل  ويحّدد 

  النحراف   أما  الطبيعي،  المنحنى   ارتفاع  ومقدار  منتصفها، أو  البيانات   هذه  مركز  يحدد   الحسابي  فالمتوسط
  القيمة  من المعياري  النحراف اقترب  كلما أنهوتجدر اإلشارة  المنحنى، ذلك  عرض  مقدار فيحدد  المعياري 

  الكبيرة   القيم  ُتشير  المقابل  وفي   الحسابي،  للمتوسط  قرباً   أكثر  الموجودة  القيم  أن   يعني   ذلككلما كان    (0)
 .  الحسابي المتوسط عن  القيم بعد   إلى المعياري  النحراف من

   :Variation Coefficient  ختالفاإل معامل  -ج
  100  في  مضروباً   به  المرتبط  المتوسط  إلى   التشتت   مقياس  نسبة  بأنه  ختالفاإل  معامل  يعرف

  ل الحالة  هذه وفي  مجموعتين  بين التشتت   مقارنة إلى  الباحث   يضطر  وقد   ،مئوية  نسبة إلى  الناتج  تحويلل
  أحكاماً   ستعطي  المقارنة  هذه  نتائج  ألن  ،بعضها  مع   المعيارية  نحرافات الل  المطلقة  القيم  مقارنة  يكفي

  المعياري   نحرافل ا  نإف  لذا  ،المجموعة  بحجم  تتأثر  مجموعة  لكل  بالنسبة  البيانات   انحرافات   أنو   خاطئة
  المقارنة   نإف  ثم  ومن  مجموعة  كل  في  التشتت   مقدار  لىع  صحيحاً   حكماً   يعطي  ل  الحالة  هذه  في

  متوسطه  إلى  كلٌ   نحرافينلا   رجاعإب  يتم   أن  يجب   للمجموعتين  المعياريين   نحرافينلا   بين  الصحيحة
 المفردات  من  مجموعة  ألي  ختالفلا  ومعامل،  ختالف لا  معامل  الحالة  هذه  في  يستخدم  حيث   ،الحسابي
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  تشتت   يصور  المعامل  هذا  .الحسابي  والمتوسط  للمجموعة  المعياري   نحرافلا   بين  المئوية  النسبة  يساوي 
 . الظاهرة بها المقيسة بالوحدات  تتأثر ل بحيث   التمييز من مجردة مئوية نسبة صورة في المجموعة

 اإلطار التطبيقي للدراسة: 
 . م2030لتحليل الكمي لشكل المادة اإلعالمية المتعلقة برؤية السعودية اأوال: 

  م2030ببرامج رؤية السعودية    اهتماما خاصاالمشهد اإلعالمي في المملكة العربية السعودية    ُيفرد 
، وهو ما يبدو من خالل وأبعادها ومؤشرات تحقيقها، من خالل اهتمام الصحافة السعودية بهذا الموضوع

 تحليل عينة عشوائية منتظمة ألعداد من صحيفة عكاظ، حيث تبين من خالل هذه الدراسة ما يلي:
 :م2030جريدة عكاظ برؤية حجم اهتمام  -أ

 لموضوع الدراسة:   المخصصة التحريرية المساحة -1
المضمون اإلعالمي المهتمين  من    الكثير  يتفق تحليل  أية    على  بدراسات  توليه  الذي  الهتمام  أن 

يكون محل اهتمام الرأي العام يتجلى من خالل الزمن أو المساحة التحريرية    ماوسيلة إعالمية لموضوع  
إل أنها تعكس إلى حد بعيد،    تقنياأمرا  تبقى  بالرغم من أن هذه المسألة    .المخصصة ضمن تلك الوسيلة

اإلعالمية.   للوسيلة  العام  المحتوى  الموضوع ضمن  مسألة  أولوية  النظر حول  تباين وجهات  من  بالرغم 
المساحة كمتغير يعكس حجم اهتمام صحيفة ما بموضوع أو ظاهرة معينة، إل أن المساحة التي يحتلها  

ما ضمن لصحيف  موضوع  العامة  التحريرية  أساسيا    ةالمساحة  ُيعد  الموضوع  هذا  أن  على  يعبر  معينة 
وأولويتها، وقد تكون في أحيان كثيرة ركيزًة لتحقيق اإلثارة لجذب اهتمام    للصحيفةضمن األجندة العامة  

 الجمهور وتكوين رأي عام حول موضوع معين.
 [ 01الجدول رقم ]

 م. 2030يوضح: المساحة التحريرية المخصصة لرؤية السعودية 

 ن%( ) عمود   سم/ األسبوع/ الشهر/ السنة  الرقم 

 18.81 193 . م 2018فبراير األسبوع الثاني من شهر  01

 16.28 167 . م 2018األسبوع الثالث من شهر أبريل  02
 18.03 185 . م 2018األسبوع الرابع من شهر يونيو   03
 13.65 140 م. 2018األسبوع األول من شهر أغسطس  04
 16.86 173 . م 2018األسبوع الثاني من شهر أكتوبر  05
 16.37 168 . م 2018ديسمبر األسبوع الثالث من شهر  06

 100.00 1026 . م 2018ستة أسابيع من العام  المجموع 
  171.00 ( Meanالوسط الحسابي ) 
  16.68 ( Standard Deviationالنحراف المعياري ) 
  %0 9.76 (     Variation Coefficientمعامل الختالف ) 
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 والتعليق عليه:    [01]رقم:قراءة الجدول 
سم/    1026يتبين من خالل نتائج هذا الجدول بأن جريدة عكاظ خصت مساحة تحريرية قدرها )

  من   الثاني  األسبوعم، وسجل أعلى معدل للمساحة التحريرية في  2030عمود( لمعالجة رؤية السعودية  
من مجموع المساحة التحريرية    (%18.81م/ عمود( وبنسبة ) س  193)  بلغت حيث    ،م2018  فبراير  شهر

السنة،   لهذه  )  يونيو   شهر  من  الرابع  األسبوعيليه  الكلية  بـ  تقدر  بنسبة    185بمساحة  أي  عمود(  سم/ 
سم/ عمود( وبنسبة    173بمساحة تحريرية تقدر بـ )  أكتوبر  شهر  من   الثاني   األسبوع(، يليه  18.03%)
سم    168التي بلغت )  ديسمبر  شهر  من  الثالث   األسبوع( وهي نسبة متقاربة جدا مع مساحة  16.86%)
بنسبة  / عمود( وهي مساحة تحريرية قد تخصصها الصحيفة    /سم  05بفارق )   (%16.37)عمود ( أي 

في   الدراسة  لموضوع  التحريرية  المساحة  في  تقارب  أيضا  سجل  كما  فقط.  مركب  خبر    األسبوع لكتابة 
بنسبة )  /سم  167بـ )  أبريل  شهر  من  الثالث  بفارق قدره )%16.28عمود( أي  سم/ عمود(،   01( أي 

سم/ عمود( أي   140بمساحة تقدر بـ )  أغسطس  شهر  من  األول  األسبوع  فيما ُسجلت أدنى مساحة في
عمود( فقط وهي    /سم  27( من مجموع المساحة التحريرية لعينة الدراسة، أي بفارق )%13.65بنسبة )
 يمكن تخصيصها لخبر مركب أو قصة إخبارية.  مساحة

 . لموضوع الدراسة المخصصة الصور مساحة  -2
تمعات  لهذا نجد األفراد في مختلف المجوفعالية التصال، وهذا شيء معروف،  تتميز الصورة بقوة  

يعتمدون دائما في اتصالتهم على الصورة مما سمح ببناء مفهوم جديد وهو:  والثقافات وعبر كل العصور  
 Akoun)  " وهي السمة التي يتميز بها عالمنا المعاصرLa civilisation de l’image"حضارة الصورة  

et Ansart, 1999: 85فهي و الجمهو   تخاطب   (.    إكراهه،   وكذلك  إقناعه،  استغرابه،  إغراءه،  :بإمكانهار 
 أن   حيث   ؛النفوس  في  التأثير  قوة   من  لها  لما(  Lazard, 1992: 86)  النتباه  جذب   األساسية  فوظيفتها

 كل  هذا  يومنا  في  وأصبح  أخرى،  وسيلة  أي  من  أكثر  معينة  ظاهرة  عن  تعبر  أن  تستطيع  واحدة  صورة
  الصورة  اكتسبت   وبهذا  الجمهور،   طرف من  استمرار  ويخلق  بسرعة  يتغير   عالم في   للصورة  موضوعا   شيء

 كما (.  Fulchignoni, 1969: 25)  وتصرفات   أفعال  وردود   اتجاهات   علينا  تفرض   إذا  .ذكاءناو   إحساسنا
  وتهمل  المطلوبة،  األهداف  وفق  إبرازه  ُيراد   ما  على  وتركز  وتؤكد   معينة،  نفسية  إيحاءات   فينا  الصورة  تخلق

  طريق   وعن  يستطيع  المتمكن  المصور  أن  بحيث   ،هأهداف  تحقيق  عن  المشاهد   د ابعإ   أو  النتباه  يشتت   ما
  األشياء   حتى  يصور  أن  المطلوبة،  التصوير  وزاوية  المناسبة  واللقطة  المناسبة  التصوير  عدسة  اختيار
  الظاهري   للشكل  دقيقا  تسجيال   تعطينا  الصورة  فإن  لذلك  فيهم،  وتؤثر  الناس  تجذب   جديدة  بطريقة  المألوفة

 وبهذا   بالكل،  األجزاء  هذه  عالقة  وكذلك  البعض،  ببعضها   األجزاء  عالقة  توضح  فهي  وبالتالي  ،للموضوع
 (. Clive, 1999: 18) الكلمات  آلف يساوي   الرسم أو الصورة أنب نقول
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 [ 02الجدول رقم ]
 م. 2030يوضح: مساحة الصور المخصصة لرؤية السعودية 

 )ن%(  سم/عمود  األسبوع/ الشهر/ السنة  الرقم

 21.38 31 . م 2018الثاني من شهر فبراير األسبوع  01
 20.69 30 . م 2018األسبوع الثالث من شهر أبريل  02
 16.55 24 . م 2018األسبوع الرابع من شهر يونيو   03
 15.17 22 . م 2018األسبوع األول من شهر أغسطس  04
 13.10 19 . م 2018األسبوع الثاني من شهر أكتوبر  05
 13.10 19 . م 2018شهر ديسمبر األسبوع الثالث من   06

 100 145 . م 2018ستة أسابيع من العام  المجموع 
  24.17 ( Meanالوسط الحسابي ) 
  4.81 ( Standard Deviationاالنحراف المعياري ) 
  %  19.90 ( Variation Coefficientمعامل االختالف ) 

 والتعليق عليه:   [02]رقم:قراءة الجدول 
عكاظ   جريدة  خصصتها  التي  اإلجمالية  المساحة  بأن  الجدول  هذا  بيانات  من    لتوظيف يتضح 

)   2030  برؤية  المتعلق  التحريري   مضمونها  به  تعزز  التي  التوضيحية   والرسوم  الصور سم/    145بلغ 
عمود(    /سم  31)حيث بلغت    م 2018ر  سبوع الثاني من شهر فبراياألعمود( وُسجل أعلى معدل لها في  

يليه األسبوع  %21.38بنسبة ) أي   بـ    أبريل  شهر   من  الثالث (،  تقدر  وبنسبة  (  عمود   /سم  30) بمساحة 
، وهو معدل متقارب جدا مع ما سجل في األسبوع الثاني من شهر فبراير أي بفارق  (%20.69)بلغت  

فقد بلغت   يونيو  شهر  من  الرابع  األسبوع  في  أما . (%0.69)سم/ عمود( وبنسبة تقدر بـ    01يصل إلى )
الصور   بنسبة    (  عمود   /سم  24)مساحة  األسبوع  (%16.55)أي  في  أما    أغسطس   شهر  من  األول، 

، وبفارق يصل إلى (% 15.17)أي بنسبة    (عمود   /سم  22)فوظفت جريدة عكاظ الصور بمساحة تقدر بـ  
عما سجل في األسبوع الرابع من شهر يونيو، ثم انخفض معدل استخدام   (%0.38) أي بنسبة    (2سم  02)

  األسبوع و   أكتوبر  شهر  من  الثاني  األسبوعفي    (%13.10)أي بنسبة    (عمود   /سم  19)الصور قليال إلى  
أي    (سم/ عمود   03)على التوالي هو أيضا معدل ل يبتعد عما سبقه إل بفارق    ديسمبر  شهر  من  الثالث 
 ، أي بفارق صورة واحدة فقط من الحجم الصغير جدا. (%02.07)بنسبة 

من خالل بيانات هذا الجدول يتضح بأن المنحنى البياني لستخدام وتوظيف الصور التي تعزز 
م أخذ منحى تنازلًيا وبفارق بسيط  2018في صحيفة عكاظ خالل سنة    230المضمون التحريري لرؤية  

في المساحة المخصصة لها في كل أسبوع من أسابيع عينة الدراسة، وهذا يعكس تركيز صحيفة عكاظ  
لى الجانب التحريري اإلخباري التفسيري أكثر من دللة الصور والرسوم التوضيحية، كما يترجم أيضا  ع
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السعودية   تنفيذ خطة رؤية  إليه  الذي وصل  المتقدم  يستدعي تخصيص مساحة  2030المستوى  الذي  م 
السعو  المواطنين  من  القارئ  الجمهور  أمام  الرؤية  هذه  مسار  وتفسير  لتوضيح  أكبر  ديين  تحريرية 

 والمقيمين.
 

 عكاظ: جريدة في م2030رؤية السعودية  مواضيع عدد -3
 [ 03الجدول رقم ]

 في جريدة عكاظ.   2030يوضح: عدد الفئات الرئيسية لرؤية السعودية 

 )ن%(  )ك(  الرئيسية فئات ال الرقم 
 25.21 61 فئة برنامج جودة الحياة 01
 28.10 68 فئة برنامج التحول الوطني 02
 16.12 39 فئة برنامج اإلسكان   03
 30.58 74 فئة برنامج ضيوف الرحمان   04

 100 242  المجموع 
  60.50 ( Meanالوسط الحسابي ) 
  13.24 ( Standard Deviationاالنحراف المعياري ) 
  21.88% (Variation Coefficient)معامل االختالف   

 والتعليق عليه:   [03]رقم:قراءة الجدول 
أن   الجدول  هذا  بيانات  خالل  من  خصصت    صحيفةيتضح  الدراسةعكاظ   (242)  لموضوع 

مدعومة بالصور والرسومات (  سم/ عمود   1026)موضوعا موزعة على مساحة تحريرية إجمالية قدرت بـ  
برنامج ضيوف   احتل، حيث  خالل المجال الزمني المدروس(  سم/ عمود   145)التوضيحية بمجموع بلغ  

،  (%30.58)موضوعا( أي بنسبة    74بفئاته الفرعية المرتبة األولى من حيث الظهور بإجمالي )   الرحمان
( في  جاء  الذي  الوطني  التحول  برنامج  مع  فقط  مواضيع  ستة  بـ    68وبفارق  قدرت  وبنسبة  موضوعا( 

(28.10%)   ( بـ  الذي ظهر  الحياة  برنامج جودة  مع  فقط  وبنسبة    61وبفارق سبعة مواضيع  موضوعا( 
 . (%16.12)موضوعا( أي بنسبة  39،  وأخيرا برنامج اإلسكان الذي ظهر بـ )(25.21%)

 :الدراسة بموضوع  المتعلقة  اإلعالمية المادة نشر موقع -ب
 ،المضمون   تحليل  دراسات   أغلب   تعتمده  مهما   مؤشرا  اإلعالمية   المادة  نشر  موقعاختيار    يعتبر

  تبعا   وكذلك  منها،  كل   قراءة  سهولة  لمدى  تبعا   ،األهمية  في  الواحدة  صحيفة ال  صفحات   تختلف  حيث 
  مختلف  على  2030رؤية السعودية    موضوع  ظهور  إن  .صحيفةال  مضمون   مع  التعاطي  في  القراء  لعادات 

  مرافقة   من   بنوع   الُمتصفح   القارئ   ُيشعر  ما  عادة  للصحيفة  واألخيرة   والداخلية  األولى  الصفحات   زوايا
انتباه    ما  وهذا  لموضوع، ل  البالغة   باألهمية  له   يوحي  مما  ذهنه،  في  المتتالي  وحضوره  له  الموضوع يشد 
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  من   جليا  ويبدو  ،م 2030رؤية    بمختلف قضايا  وعيا  يهلد   يخلقمع الموضوع و   تجاوبايحدث له  و   القارئ 
محل    صفحات   مختلف  على  الشكل  ناحية  من  ظهرت   القضايا  هذه  أن  التالي  الجدول   خالل الصحيفة 

 .لصحيفة عكاظ اإلطار اإلخباري   ضمن كانت  الشؤون  هذه بأن  يوحي مؤشر وهوالدراسة 

 :واألخيرة الداخلية األولى، للصفحات بالنسبة اإلعالمية المادة نشر موقع -1
المضمون    مجال  في  المختصون   ُيجمع تحليل    للصفحتين   موضوع  أي  احتالل   أن  علىبحوث 

 يبدأ  ما   عادة  صحيفةلل  المتصفح  ألن  الداخلية،  بالصفحات   مقارنة  الكبرى   األهمية  من  له  واألخيرة  األولى
 في وارد  ما موضوع في صيلاالتفعن  بحثا الداخلية، الصفحات  إلى ينتقل ثم األخيرة،  ثم األولى بالصفحة
  أهمية   األكثر  المواضيع  لتلك  ُتخصص   والتقنية  الفنية  الناحية  من  األولى  الصفحةف  .الداخلية  الصفحات 

  الصفحة   في  الموضوع  بروز  أن  يعني  ل  وهذا  العالم،  في  الجرائد   أغلب   مبيعات   أساسوهي    وإثارة  وجذبا
  له   تخصص   التحرير  رئاسة  أن  غير  األولى  الصفحة  في  بارزا  موضوعا  نجد   فقد   كبرى،  أهمية  له  األولى
 . الداخلية الصفحات  إحدى في -بمكان   أهميته  ول حجمه تعكس ل– جدا صغيرة مساحة

 [ 04الجدول رقم ]
 م في جريدة عكاظ: 2030يوضح: موقع مواضيع رؤية السعودية 

 )ن%(  )ك(  الموقع بالنسبة للصفحات 
 5.37 13 الصفحة األولى      
 94.63 229 الصفحات الداخلية 

 0.00 00 الصفحة األخيرة
 100 242 المجموع 

  80.67 ( Meanالوسط الحسابي )
  105.02 ( Standard Deviationاالنحراف المعياري )

  130.19% (Variation Coefficient)معامل االختالف  

 والتعليق عليه:   [04]رقم:قراءة الجدول 
السعودية   رؤية  مواضيع  أغلب  أن  الجدول  هذا  معطيات  خالل  من  في   م 2030يتضح  ظهرت 

، وهو ما يعكس  (%94.63)أي بنسبة    ( موضوعا229)بإجمالي بلغ  عكاظ    صحيفة فحات الداخلية لصال
صفحاتها   في  مساحات  خصصت  التي  عكاظ  لصحيفة  التحريرية  السياسة  في  الموضوع  هذا  مكانة 

رؤية   لبرامج  المختلفة  المواضيع  وشرح  لعرض  إل    م 2030الداخلية  تسعها  ل  التي  التفصيل  من  بمزيد 
( موضوعا أي بنسبة  13يفة فلم يظهر عليها سوى )الصفحات الداخلية، أما الصفحة األولى من الصح 

كما سيظهر ذلك في الجدول رقم:   "Editorialsأو "افتتاحيات    ،"Manchette  مانشيت جلها "  (5.37%)
الزمني [10] المجال  خالل  عكاظ  صحيفة  من  األخيرة  الصفحة  في  موضوع  أي  يظهر  لم  فيما   .

 المدروس. 
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 :الجريدةموقع المادة اإلعالمية بالنسبة لصدر  -2
  القارئ   يرى   التي  الكبيرة   النافدة  وهي  العالم،  في  مؤسسة صحافية  أي  واجهة  الصحيفة  صدر  يعتبر

  األولى،   للصفحة  َتصدرها  خالل  من   الوقائع  قيمة  ُيدرك  تجعله  كما  ،وأبرزها  األحداث من خاللها معرض  
  التأثير   بغية  المتلقي،  للجمهور  إبرازه  بالتصال  القائم  يريد   موضوع  ألي  بالنسبة   أهمية  األكثر  الموقع  وهي
إن عدم ظهور هذا الموضوع على صدر صحيفة عكاظ    .اليومية  وأجندته  اهتماماته  ضمن  وجعلها  عليه

أنه   يعني  كبير ل    المواضيع   كثرة  إلى  فبالنظر   ،الموضوع  أهميةعدم    على  دال  إحصائي  مؤشربشكل 
بالتصال    الشؤون،  مختلف  في  والدولية  الوطنية  الساحة  بها  تميزت   التي  واألحداث  القائم  على  وجب 

 وتحقيق نوع من التوازن بينها.   الصحيفة صدر  علىأيضا  إبرازها
 [ 05الجدول رقم ]

 م على صدر جريدة عكاظ. 2030يوضح: موقع مواضيع رؤية السعودية 

 )ن%(  )ك(  الصحيفةالموقع بالنسبة لصدر 
 30.77 04 األذن اليمنى
 7.69 01 األذن اليسرى 
 15.38 02 رأس الصفحة

 46.15 06 الكشاف 
 100 13 المجموع 

  3.25 ( Meanالوسط الحسابي )
  1.92 ( Standard Deviationاالنحراف المعياري )

  59.09% (Variation Coefficient)معامل االختالف  

   :عليه والتعليق  [05]: رقم الجدول قراءة
التي    م 2030موضوعا( من مواضيع رؤية السعودية    13يتبين من خالل بيانات هذا الجدول أن )

  04في الكشاف، و)  (%46.15)مواضيع( وبنسبة    06)منها  كانت    ،عكاظ  ظهرت على صدر صحيفة 
وبنسبة   أخرى(  األ  (%30.77)مواضيع  في  وبنسبة  ذ ظهرت  )موضوعان(  ظهر  فيما  اليمنى،  ن 

في رأس صدر الصحيفة، أما على األذن اليسرى لصدر الصحيفة فلم يظهر إل )موضوع   (15.38%)
 .(%7.69)واحد( فقط أي بنسبة 

 :واألخيرة الداخلية للصفحة بالنسبة اإلعالمية المادة موقع -3
 و أ  الداخلية  الصفحة  زوايا  من  زاوية  أية  على  موضوع  أي  ظهور  أن  فكرة   في  النظر  إعادة  يجب 

  صدر  على  ظهرت  التي  بتلك  مقارنةأو أولويته بالنسبة للصحيفة،    الموضوع  أهمية   عدم  على  يدل  األخيرة
  القائم بالتصال   حرص   يعكس  الواحدة،  الصفحة  من  معين  ركن  في  الموضوع  موقع  أن  ذلك  ،الصحيفة

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


 في صحافة المملكة العربية السعودية"  2030اإلعالمية لرؤية التغطية "   سالمن:رضوان  أ.م.د.    -الزهراني  د أ.م.د. أحم 30 

" 

 

 

  على  تركز  اإلنسان  عين  أن  النفس  علم  دراسات   من  الكثير  أثبتت   د قف  ،إليه  القارئ   انتباه  ولفت ه  إبراز   على
 .اإلنسانبها   تميزي  وفيزيولوجية نفسية لعتبارات  وذلك معه، تتفاعل الذي السطح من معينة جهة

 [ 06الجدول رقم ]
 م بالنسبة للصفحة الداخلية واألخيرة. 2030مواضيع رؤية السعوديةيوضح: موقع 

 )ن%(  )ك(  الموقع بالنسبة للصفحة الداخلية واألخيرة
 10.04 23 أعلى يمين الصفحة 
 7.42 17 أعلى يسار الصفحة 
 8.30 19 أسفل يمين الصفحة 
 6.11 14 أسفل يسار الصفحة 

 16.59 38 أعلى الصفحة على امتدادها
 6.55 15 أسفل الصفحة على امتدادها  
 10.48 24 وسط الصفحة على امتدادها 

 1.75 04 أعلى وسط الصفحة 
 3.49 08 أسفل وسط الصفحة 

 6.55 15 وسط الصفحة 
 9.17 21 يمين وسط الصفحة 
 7.86 18 يسار وسط الصفحة

 5.68 13 الصفحة كلها
 100 229 المجموع 

  17.62 ( Meanالوسط الحسابي )
  7.97 ( Standard Deviationاالنحراف المعياري )

  45.23% (Variation Coefficient)معامل االختالف  

    :عليه والتعليق  [06] :رقم الجدول قراءة
التحريرية حول  يتضح من   المادة  الجدول أن  الدراسة  هذا  أخدت مكانها على الصفحات موضوع 

، امتدادها  على  الصفحة  أعلىفي    (%16.59)  ا( وبنسبةموضوعً   38)جاء  عكاظ، حيث    لجريدةالداخلية  
 ( وبنسبة    24ثم  ) امتدادها  على   الصفحة  وسط   (%10.48)موضوًعا(  يليها  وبنسبة    23،  موضوًعا( 

) الصفحة  يمين  أعلىفي    (10.04%) كان  فيما  وبنسبة    21،    وسط   يمينفي    (%9.17)موضوعا( 
موضوًعا( أي   18، كما ورد )الصفحة  يمين  أسفلفي    (%8.30)موضوًعا( وبنسبة    19، وجاء )الصفحة
)الصفحة  وسط  يسار في    (%7.86) بنسبة   جاء  سبقه  عما  فقط  واحد  موضوع  وبفارق  موضوعا(    17، 

فجاء    الصفحة   وسطو   امتدادها  على   الصفحة   أسفل، أما في  الصفحة  يسار  أعلى في    (%7.42)وبنسبة  
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وبنسبة    15) )  (%6.55)موضوًعا(  بمجموع  موقع  كل  بـ   30في  تقدر  إجمالية  بنسبة  أي  موضوًعا( 
(13.10%) ( ورد  بعدها  وبنسبة    14.  وخصصت صحيفة  الصفحة   يسار  أسفل  (%6.11)موضوًعا(   ،

في    ( %3.49) مواضيع( وبنسبة    08، وجاءت )(% 5.68) موضوًعا( وبنسبة    13عكاظ الصفحة كلها لـ )
 .   الصفحة وسط أعلىفي  (%1.75)مواضيع( وبنسبة  04، فيما ورد )الصفحة وسط أسفل

 :الدراسة موضوع  إلبراز المستخدمة  بوغرافيةيالت العناصر -ج
  ذو  الجانب   هذا  ويعد   اإلعالمية،  المادة  إخراج  بها  يتم  التي   الكيفية  التبوغرافية   بالعناصر  يقصد 

  المتعلقة   اإلعالمية  المادة  تقديم  لحسن  بالرضا،  يشعرون   حيث   القراء،  نفسية  على   التأثير  في  كبيرة  أهمية
المحورية    األفكار  ترسيخ  في  يسهم  ما  وهو  منها،  المزيد   على  الضطالع  إلى  يدفعهم   مما  معين،  بموضوع
 :يلي ما التبوغرافية العناصر وتتضمن المقدمة، اإلعالمية المادة مضمون  في الموجودة

 : 2030رؤية السعودية  برازإل المستخدمة العناوين أنواع -1
إعالمي  قدمتت  التي  عليها  المتعارف  العناوين  أنواع  كل  هي مضمون  استخدام  ،أي  أنماط    وأن 
و العناوين   معينة  وألوان  بأحجام  في  ة،تدلل له    اللغوية  تهاصياغ وكتابتها  كبير  دور    أهمية   تحديد   ولها 

 . إعالميةواألحداث ومختلف القضايا التي تتناولها أية وسيلة  الوقائع أخبار
 [ 07الجدول رقم ]

 يوضح: أنواع العناوين التي استخدمتها جريدة عكاظ إلبراز موضوع الدراسة. 

 )ن%(  )ك(  العنوان نوع  
 6.37 16 تمهيدي عمودي 

 12.35 31 تمهيدي ممتد 
 5.18 13 تمهيدي عريض 
 7.97 20 رئيسي عمودي

 10.76 27 رئيسي ممتد 
 29.88 75 رئيسي عريض 

 8.76 22 إشاري 
 1.99 05 ثانوي عمودي 

 7.57 19 ثانوي ممتد 
 9.16 23 عناوين الفقرات 

 100 251 المجموع 
   25.10 ( Meanالحسابي )الوسط 

   18.00 (Standard Deviationاالنحراف المعياري )
   71.70% (Variation Coefficient)معامل االختالف 
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" 

 

 

    :عليه والتعليق  [07] :رقم الجدول قراءة
في   بالتصال  القائم  )  صحيفةاستخدم  )  251عكاظ  على  موزعا  منها  موضوعا(  242عنوانا(   ،

في صحيفة    2030( وهو ما يعكس أولوية مواضيع رؤية  %29.88)وبنسبة    عنوانا رئيسيا عريضا(  75)
عنوانا ممتدا(  27كما استخدم )  ،(%12.35)عنوانا تمهيديا ممتدا( وبنسبة    31عكاظ، يليها استخدامه لـ )

  23بـ )  2030ئم بالتصال بعض المادة التحريرية لبعض مواضيع رؤية  وقسم القا  ،(%10.76)وبنسبة  
 22يلي هذا النوع من العناوين مباشرة وبفارق عنوان واحد فقط، ظهر ) ،(%9.16)عنوان فقرة( أي بنسبة 

بنسبة   أي  )  ،(% 8.76)إشاريا(  بالتصال  القائم  استخدم  بنسبة    20بعدها  أي  عموديا(  رئيسيا  عنوانا 
(7.97%)( يليها  بنسبة    19،  أي  ممتدا(  ثانويا  ) (%7.57)عنوانا  يليها  ا(  عمودي  ا تمهيديعنوانا    16، 

وأخيرا استخدم القائم بالتصال    ،(%5.18)عنوانا تمهيديا عريضا( وبنسبة   13بعدها )   ،(%6.37)وبنسبة  
 . 2030إلبراز مواضيع رؤية السعودية   (%1.99)عناوين( وبنسبة   05)

 : اإلعالمية المادة عناوين كتابة في األلوان استخدام -2
  انتباه   لزيادة  بل  فحسب،  الموضوع  جمال  لزيادة  اإلعالم  وسائل  مضمون   في  األلوان  تستعمل  ل

  نفسية   في  تأثير   من   لها   لما   جلبا  أكثرها  األلوان  تعد   النتباه   حيث   ومن  معين،  موضوع   أو   لفكرة  القارئ 
      .آخر  شيء أي من أكثر الذاكرة في ثبوتها على عالوة لألشياء، إدراكهتزيد من و  الفرد 

 [ 08الجدول رقم ]
 يوضح: استخدام األلوان في كتابة عناوين مواضيع الدراسة. 

 )ن%(  )ك(  العناوين 
 3.98 10   عناوين ملونة

 96.02 241 عناوين غير ملونة
 100.00 251 المجموع 

 : عليه والتعليق  [08] :رقم الجدول قراءة
إلبراز   بالتصال  القائم  السعودية    موضوعا(  242)استخدم  رؤية  مواضيع    241)،  2030من 

( وهو ما يعكس صدور أغلب المواضيع في الصفحات الداخلية  %96.02)أي بنسبة    ( غير ملون   عنوانا 
(  %3.98)التي عادة ما ل تستعمل فيها الصحيفة الكثير من اللون، أما العشرة عناوين المتبقية وبنسبة  

 كما سبقت اإلشارة إليه.  "Manchette مانشيت "جاءت ملونة ومعظمها في صدر الصحيفة كعناوين 
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 :التوضيحية والرسومات الصور استخدام -3
 [ 09الجدول رقم ]

 يوضح: الصور والرسومات التوضيحية المستخدمة إلبراز موضوع الدراسة. 

 )ن%(  )ك(  المواضيع 
 31.40 76 موضوع بصورة أو رسم توضيحي

 68.60 166 موضوع بدون صورة أو رسم توضيحي
 100.00 242 المجموع 

 : عليه والتعليق  [09]: رقم الجدول قراءة
مواضيع رؤية    لم إلبراز  التوضيحية  والرسوم  الصور  في صحيفة عكاظ  بالتصال  القائم  يستخدم 

  %( 68,60)وبنسبة    موضوعا(   166)، ويظهر ذلك من نتائج هذا الجدول، حيث جاء  2030السعودية  
بدون صورة أو رسم توضيحي وهو ما يدل على أن القائم بالتصال اعتمد كثيرا في شرح وتفسير مواضيع  

أما  ا والمعطيات،  بالمعلومات  الثرية  المكتوبة  التحريرية  النصوص  على  وبنسبة    موضوعا(  76) لرؤية 
والسياحة   %(31.40) بالتنمية  المتعلقة  المواضيع  لتوضيح  ورسومات  بصور  بالتصال  القائم  دعمها 

 والبيئة والخدمات في إطار برنامجي تحسين جودة الحياة والتحول الوطني بشكل خاص.

 : الدراسة موضوع إلبراز المستخدمة الصحفية األنواع -4

 [ 10الجدول رقم ]

 از موضوع الدراسة. برإل المستخدمةيوضح: األنواع الصحفية 

 )ن%(  )ك(  الصحفي   النوع
 0.00 00 الخبر البسيط
 8.26 20 الخبر المركب

 16.12 39 المقال الصحفي
 3.31 08 الحديث الصحفي 
 10.74 26 التحقيق الصحفي
 27.69 67 التقرير الصحفي 

 6.61 16 الريبورتاج الصحفي
 17.36 42 القصة اإلخبارية
 5.37 13 العمود الصحفي 

 4.55 11 الفتتاحية 
 0.00 00 الكاريكاتير 

 100 242 المجموع
  22.00 ( Mean) الحسابي الوسط

  19.39 ( Standard Deviation) المعياري  االنحراف
  % 88.14 (Variation Coefficient)معامل االختالف 
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" 

 

 

 : عليه والتعليق  [10] :رقم الجدول قراءة
الجدول   لهذا  اإلحصائية  البيانات  خالل  من  بالتصالبيتضح  القائم  )  أن  تحرير  في    67اعتمد 

وبنسبة  موضوعا اإلعالمية  مادته  من  مع    %( 27.69)(  يتناسب  ما  وهو  صحفي  كنوع  التقرير  على 
التي غالبا ما تأتي في صيغة تقريرية إلعالم المواطن السعودي عن مدى    2030طبيعة مواضيع رؤية  

تقدم برامجها على جميع المستويات باعتباره شريكا أساسيا في هذه الخطة التنموية، يليها استخدام القصة  
وهذا النوع الصحفي يقترب كثيرا من التقرير اإلخباري    %(17.36)  موضوعا( وبنسبة  42اإلخبارية في )

( ظهر  فيما  اإلخباري،  العرض  أسلوب  إلى  بالتصال  القائم  ميل  يؤكد  ما  وبنسبة  موضوعا  39وهو   )
في شكل مقالت صحفية تحليلية يكتبها أصحاب التخصص من األكاديميين والباحثين في    %(16.12)

أما   الصحفيالتحقي مجالت مختلفة،  )  ق  وبنسبة    26فظهر في  األخبار  %(10.74)موضوعا(  تليها   ،
( غطت  التي  وبنسبة    20المركبة  ) %(8.26) موضوعا(  في  الصحفي  الريبورتاج  ثم  ( موضوعا  16، 

  11، ثم الفتتاحية في ) %(5.37) موضوعا( وبنسبة    13في )  العمود الصحفي، يليها  %(6.61) وبنسبة  
، فيما لم  %(3.31)مواضيع( وبنسبة    08يرا الحديث الصحفي في )، وأخ%(4.55)موضوعا( وبنسبة  

 يرد موضوع واحد كخبر بسيط أو في الكاريكاتير.  

 : الدراسة موضوع في تغطية الجريدةالتي اعتمدتها  المعلومات مصادر -5
 [ 11الجدول رقم ]

 المادة اإلعالمية حول موضوع الدراسة.  مصادريوضح: 

 )ن%( )ك( المصادر اإلعالمية 
 36.36 88 صحافي دائم

 38.84 94 مراسل صحافي 
 7.02 17 وكالت األنباء 
 13.22 32 مصادر رسمية
 4.55 11 مصادر أخرى 

 100 242 المجموع
  48.40 ( Mean) الوسط الحسابي

  35.50 (Standard Deviation) االنحراف المعياري 
  73.35% (Variation Coefficient) معامل االختالف

 : عليه والتعليق  [11] :رقم الجدول قراءة
موضوعا( وبنسبة    94دت في تغطية )عكاظ اعتم  صحيفةأن  انات هذا الجدول  يتضح من خالل بي

  88على المراسل الصحافي ثم على الصحافي الدائم )المبعوث أو المندوب( في تغطية )  %(38.84)
  شمولية   يعكس  ما  وهو  %(2.48)أي بفارق ستة مواضيع فقط أي بنسبة    %(36.36)موضوعا( وبنسبة  

أو    السعودية  العربية  المملكة  ربوع  كل  في  2030  رؤية   برامج   تنفيذ  صحافيين  مراسلين  يستدعي  مما 
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( في  الصحيفة  اعتمدت  كما  وتطوراته.  الموضوع  مجريات  لتغطية  مبعوثين  موضوعا(    32صحافيين 
على    %(13.22)وبنسبة   الصحيفة  تعتمد  لم  بينما  المحلية،  اإلدارة  في  ممثلة  الرسمية  المصادر  على 

وغالبا ما تكون وكالة األنباء السعودية    %(7.02) موضوعا( وبنسبة    17وكالت األنباء إل في تغطية )
 ( تغطية  في  اعتمدت  فيما  وبنسبة    11الرسمية،  ما    %( 4.55) موضوعا(  عادة  أخرى  مصادر  على 

يحررونها في شكل   التي  المواضيع  تستكتبهم صحيفة عكاظ في بعض  أكاديميون متخصصون  يكونون 
 .     2030مقالت تحليلية حول برامج رؤية السعودية 

 الدراسة.  ضوع مو التحليل الكمي لمحتوى المادة اإلعالمية المتعلقة ب ثانيا:
 .2030 السعودية رؤية عاضيمو ب عكاظ جريدة اهتمام حجم -أ

 [ 12الجدول رقم ]
 .2030يوضح: حجم اهتمام جريدة عكاظ بالمواضيع الفرعية لرؤية 

 

 )ن%( )ك( .2030الفئات الفرعية أو مواضيع رؤية السعودية  الفئات الرئيسية

دة 
جو

ج 
رنام

ب
ياة 

الح
 

 8.44 32 البنية التحتية والنقل 
 7.65 29 الحضري والبيئة التصميم 

 6.86 26 التعليم والفرص القتصادية
 5.28 20 الرياضة والثقافة والترفيه 

ني 
وط

ل ال
حو

 الت
مج

برنا
 

 5.80 22 ترقية الخدمات الصحية 
 8.44 32 تحسين مستويات المعيشة والسالمة  

 5.01 19 ضمان استدامة الموارد الحيوية
 5.80 22 الحكوميتحقيق التميز 

 5.01 19 تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني
كان 

إلس
ج ا

رنام
ب

 
 6.60 25 توفير السكن المناسب وجودته 

 5.01 19 تحفيز التمويل اإلسكاني 
 5.01 19 جذب الستثمار في قطاع اإلسكان 
 3.69 14 مساهمة القطاع الخيري في اإلسكان

ج 
رنام

ب
ف  

ضيو مان 
لرح

ا
 

 3.69 14 رفع فرص آداء فريضة الحج والعمرة 
 4.75 18 تهيئة الحرمين الشريفين  

 12.93 49 ترقية خدمات الحج والعمرة 
 100 379  المجموع:

  23.69 ( Meanالوسط الحسابي ) 
  8.45 ( Standard Deviationاالنحراف المعياري ) 
  %35.66 (Variation Coefficient)معامل االختالف  
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" 

 

 

 : عليه والتعليق  [12]: رقم الجدول قراءة
رت في مضمون المادة يتضح من خالل البيانات اإلحصائية لهذا الجدول أن أكثر فئة فرعية تكر 

فئة    التحريرية، والعمرةهي  الحج  خدمات  حيث  ترقية   ،( وبنسبة    49ظهرت  يليها  %(12.93)مرة(   ،
وبشكل    على التوالي  %( 8.44)مرة( وبنسبة    32ظهور فئتي البنية التحية وتحسين مستويات المعيشة )

 ( والبيئة  الحضري  التصميم  فئة  ثم  وبنسبة    29متساٍو،  والفرص %(7.65)مرة(  التعليم  فئة  بعدها   ،
( وبنسبة  مرة  26القتصادية  السكن    %(6.86)(  توفير  فئة  تأتي  سابقتها  عن  فقط  واحد  تكرار  وبفارق 

( التي ظهرت  وجودته  وبنسبة    25المناسب  وتحقيق  %(6.60) مرة(  الخدمات  ترقية  فئتا  كما ظهرت   ،
وبنسبة    22) )  %(5.80)مرة(  والثقافة  الرياضة  فئة  ثم  متساٍو،  وبشكل  التوالي  وبنسبة    20على  مرة( 
واحد    %(5.28) تكرار  الحيوية، وبفارق  الموارد  استدامة  األربعة: ضمان  الفرعية  الفئات  ظهرت  فقط، 

تطوير القطاع السياحي والثرات الوطني، تحفيز التمويل اإلسكاني، جذب الستثمار في قطاع اإلسكان  
التوالي وبشكل متساٍو، وبفارق فئة واحدة فقط عن سابقاتها،    %(5.01) مرة( وبنسبة    19بتكرار ) على 

ت فئة  )ظهرت  الشريفين  الحرمين  وبنسبة    18هيئة  الفرعيتان:  %(4.75)مرة(  الفئتان  ظهرت  وأخيرا   ،
 %(3.69)مرة( وبنسبة    14مساهمة القطاع الخيري في اإلسكان ورفع فرص أداء فريضة الحج والعمرة )

 على التوالي وبشكل متساٍو.  
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 . 2030  السعودية رؤية مواضيع  تضمنتها التي القيم -ب
 [ 13الجدول رقم ]

 . الدراسة  موضوعحول  القيم التي تضمنتها المادة اإلعالميةيوضح: 

 : عليه والتعليق  [13] :رقم الجدول قراءة
تهيئة  و   والعمرة  الحج  فريضة  آداء  فرص   رفعاإلحصائية لهذا الجدول بأن فئتي    يتضح من البيانات 

على التوالي، تليهما فئة ترقية    (%100)هما أكثر فئتين تضمنتا القيم اإلخبارية بنسبة    الحرمين الشريفين
بنسبة   والعمرة  الحج  بنسبة    (%95.92)خدمات  إل  التقويمية  القيم  على  الفئة  هذه  تتضمن  لم  فيما 

فئتا    (4.08%) ودقيق، كما تضمنت  تنفيذه بشكل جيد  يتم  الرحمان  بأن برنامج ضيوف  يترجم  ما  وهذا 
من القيم اإلخبارية،    (% 94.74)على نسبة    اإلسكان  قطاع  في  الستثمار  جذب و   اإلسكاني  التمويل  تحفيز

فئة   بنسبة    الحكومي  التميز  تحقيقوفئة    ( %92.00)بنسبة    وجودته  المناسب   السكن  توفيروكذلك 

سية
رئي

ت ال
لفئا

ا
 

 الفئات الفرعية 
 2030لرؤية السعودية 

 فئة القيم 

 المجموع قيمة تقويمية  قيمة تعليمية  قيمة إخبارية

 )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك(

دة 
جو

ج 
رنام

ب
ياة 

الح
 

 100 32 25.00 08 0.00 00 75.00 24 البنية التحتية والنقل 
 100 29 41.38 12 10.34 03 48.28 14 التصميم الحضري والبيئة

 100 26 23.08 06 15.38 04 61.54 16 التعليم والفرص القتصادية 
 100 20 10.00 02 55.00 11 35.00 07 الرياضة والثقافة والترفيه 

ني
وط

ل ال
حو

 الت
مج

برنا
 

 100 22 27.27 06 18.18 04 54.55 12 ترقية الخدمات الصحية 
 100 32 21.88 07 0.00 00 78.13 25 تحسين مستويات المعيشة والسالمة 

 100 19 15.79 03 15.79 03 68.42 13 ضمان استدامة الموارد الحيوية 
 100 22 9.09 02 0.00 00 90.91 20 تحقيق التميز الحكومي

والتراث  السياحي  القطاع  تطوير 
 الوطني

17 89.47 00 0.00 02 10.53 19 100 

كان 
إلس

ج ا
رنام

ب
 

 100 25 8.00 02 0.00 00 92.00 23 توفير السكن المناسب وجودته
 100 19 5.26 01 0.00 00 94.74 18 تحفيز التمويل اإلسكاني 

 100 19 5.26 01 0.00 00 94.74 18 جذب الستثمار في قطاع اإلسكان  
 100 14 21.43 03 0.00 00 78.57 11 مساهمة القطاع الخيري في اإلسكان

برنامج  
ضيوف 
 الرحمان

 100 14 0.00 00 0.00 00 100 14 رفع فرص آداء فريضة الحج والعمرة 
 100 18 0.00 00 0.00 00 100 18 تهيئة الحرمين الشريفين  

 100 49 4.08 02 0.00 00 95.92 47 ترقية خدمات الحج والعمرة 
 100 379 15.04 57 6.60 25 78.36 297  المجموع:

http://www.epra.org.eg/
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، أما فئة  (%90.91)بنسة    الوطني  والتراث   السياحي  القطاع  تطويروتقترب منها أيضا فئة    (90.91%)
  (%0.44)من القيم اإلخبارية وبفارق    (%78.57)فتضمنت نسبة    اإلسكان  في   الخيري   القطاع  مساهمة
كما تضمنت    (%78.13)التي تضمنت القيم نفسها وبنسبة    والسالمة  المعيشة  مستويات   تحسينعن فئة  

مقابل    (%75.00)نسبة    والنقل  التحتية  البنيةفئة   اإلخبارية  القيم  التقويمية،   ( %25.00)من  القيم  من 
من القيم اإلخبارية أما النسبة المتبقية   (%68.42) على نسبة  الحيوية الموارد  استدامة  ضمانواحتوت فئة 
بـ   بنسبة    (%31.58)والمقدرة  التقويمية  التعليمية والقيم  القيم  التوالي وبشكل    ( %15.79) فتضمنت  على 

القيم اإلخبارية نسبة   فئة    (%61.54)متساٍو. كما مثلت  ، كما  القتصادية  والفرص   التعليم من مضمون 
من القيم التعليمية، أما فئة    (%15.38) من القيم التقويمية ونسبة    (%23.08)تضمنت أيضا على نسبة  

نسبة    الصحية  الخدمات   ترقية ونسبة    (%54.55) فتضمنت  اإلخبارية  القيم  القيم    (%27.27)من  من 
تليها فئة    ( %18.18)التقويمية ونسبة   التعليمية،    ( %48.28)بنسبة    والبيئة  الحضري   التصميممن القيم 

فئة    (%41.38)مقابل نسبة   التقويمية. غير أن  القيم  تضمنت على نسبة    والترفيه  والثقافة  الرياضةمن 
ونسبة    (55.00%) التعليمية  القيم  شكلت    (%35.00)من  الفئة  هذه  فإن  وبالتالي  اإلخبارية  القيم  من 

 الستثناء على غرار كل الفئات األخرى التي سادت عليها القيم اإلخبارية. 
   [14]الجدول رقم  

   . بالنسبة للفئات الرئيسية اإلعالمية المادة تضمنتها التي  القيم: يوضح

 : عليه والتعليق [14] :رقم الجدول قراءة
  مضمون   في  بروزا  القيم  أكثر  هي  اإلخبارية  القيمة  أن  الجدول  لهذا  اإلحصائية  البيانات   من  يتضح

  القيم   ظهرت   بينما  ،(% 78.36)  وبنسبة(  مرة  297)  إلى  وصل  بمجموع  تكررت   حيث ،  اإلعالمية  المادة
( مرة  25)  التعليمية  القيم  تتعدى  لم  فيما  ،(%15.04)  وبنسبة(  مرة  57)  إلى  وصل  بمجموع  التقويمية
برنامج ضيوف  الكلي  المجموع  من  ،(%6.60)   وبنسبة فئة  القيم اإلخبارية على مضمون  ، حيث سادت 

بنسبة   بنسبة    ،( %97.53) الرحمان  اإلسكان  برنامج  فئة  التحول    ،(%90.91) تليها  برنامج  فئة  بعدها 

 الفئات الرئيسية
 فئة القيم

 المجموع قيمة تقويمية  تعليمية قيمة  قيمة إخبارية
 )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك(

 100 107 26.17 28 16.82 18 57.01 61 برنامج جودة الحياة 
 100 114 17.54 20 6.14 7 76.32 87 برنامج التحول الوطني

 100 77 9.09 7 0.00 00 90.91 70 برنامج اإلسكان 
 100 81 2.47 2 0.00 00 97.53 79 برنامج ضيوف الرحمان 

 100 379 15.04 57 6.60 25 78.36 297 المجموع:
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  القائم   بأن  القول  يمكن  وعليه.  (%57.01)وأخيرا برنامج جودة الحياة بنسبة    ، (%76.32)الوطني بنسبة  
 . 2030  السعودية رؤيةل عرضهفي  ةاإلخباري القيم على ركز عكاظ  صحيفة  في بالتصال

 [ 15الجدول رقم ]
 . الفرعية  يوضح: القيمة الواحدة المتضمنة في المادة اإلعالمية لكل فئة 

 

 

 

ال
ات

فئ
 

سية
رئي

ال
 

 
 الفرعية  فئاتال

 

 القيم فئة

 المجموع قيمة تقويمية  قيمة تعليمية  قيمة إخبارية

 )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك(

مج
برنا

 
ودة

ج
 

ياة 
الح

 

 8.4 32 14.04 08 0.00 00 8.08 24 والنقل  التحتية البنية
 7.65 29 21.05 12 12.00 03 4.71 14 التصميم الحضري والبيئة

 6.86 26 10.53 06 16.00 04 5.39 16 التعليم والفرص القتصادية 
 5.28 20 3.51 02 44.00 11 2.36 07 الرياضة والثقافة والترفيه 

ني
وط

ل ال
حو

 الت
مج

برنا
 

 5.80 22 10.53 06 16.00 04 4.04 12 الصحية  الخدمات ترقية
 8.44 32 12.28 07 0.00 00 8.42 25  والسالمة المعيشة مستويات تحسين

 5.01 19 5.26 03 12.00 03 4.38 13 ضمان استدامة الموارد الحيوية 
 5.80 22 3.51 02 0.00 00 6.73 20 الحكومي التميز تحقيق
  والتراث   السياحي  القطاع  تطوير
 5.01 19 3.51 02 0.00 00 5.72 17 الوطني

مج
برنا

 
كان 

إلس
ا

 

 6.60 25 3.51 02 0.00 00 7.74 23 توفير السكن المناسب وجودته
 5.01 19 1.75 01 0.00 00 6.06 18 ي اإلسكانتحفيز التمويل 

 5.01 19 1.75 01 0.00 00 6.06 18   اإلسكان قطاع في الستثمار جذب
 3.69 14 5.26 03 0.00 00 3.70 11 مساهمة القطاع الخيري في اإلسكان

  برنامج
 ضيوف
 الرحمان

 3.69 14 0.00 00 0.00 00 4.71 14 داء فريضة الحج والعمرة رفع فرص أ 
 4.75 18 0.00 00 0.00 00 6.06 18 تهيئة الحرمين الشريفين  

 12.93 49 3.51 02 0.00 00 15.82 47 ترقية خدمات الحج والعمرة 
 100 379  100 57 100 25 100 297  المجموع 

  18.56   1.56 3.56                       (Mean) الحسابي الوسط

  8.72 2.87 3.22 ( Standard Deviation) المعياري  االنحراف

  47% 183.78% 90.40% (Variation Coefficient)معامل االختالف 
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 : عليه والتعليق  [15] :رقم الجدول قراءة

 القيم اإلخبارية:  -1
القيم اإلخبارية  عكاظ ركز على  صحيفةيتبين من خالل نتائج هذا الجدول بأن القائم بالتصال في 

أكثر فئة تحمل    والعمرة  الحج  خدمات   ترقيةبشكل كبير كما ذكرنا في الجدول السابق، حيث كانت فئة  
وبنسبة   مضمونها  في  إخبارية  فئة    (%15.82) قيما  بنسبة    والسالمة  المعيشة  مستويات   تحسينتليها 

 وجودته  المناسب   السكن  توفيروتقترب منها فئة    ،(%8.08)بنسبة  والنقل    التحتية  البنيةوفئة    (8.42%)
،  اإلسكاني  التمويل  تحفيزأما فئات    ،(%6.73)بنسبة    الحكومي  التميز  تحقيق، تليها فئة  (%7.74)بنسبة  
وبشكل    ( %6.06)بنسبة    الشريفين   الحرمين  تهيئة  ،اإلسكان  قطاع   في   الستثمار  جذب  التوالي  على 

فئة    ،متساوي   والفرص   التعليمثم    ،( %5.72)بنسبة    الوطني  والتراث   السياحي  القطاع  تطوير تليها 
 والعمرة  الحج فريضة آداء فرص  رفعو   والبيئة الحضري  التصميمبعدها فئتي  ،( %5.39) بنسبة  القتصادية

أيضا  (%4.71) بنسبة   متساٍو  التوالي وبشكل  فئة    ،على  إليهما    الحيوية   الموارد   استدامة  ضمانوتقترب 
  الخيري   القطاع  مساهمةتليها فئة    (%4.04)بنسبة    الصحية  الخدمات   ترقيةوكذلك فئة    (%4.38)بنسبة  

 . (%2.36)بنسبة  والترفيه والثقافة  الرياضةوأخيرا فئة  (% 3.70) بنسبة   اإلسكان في

   القيم التعليمية: -2
لم    2030المضمون اإلعالمي لصحيفة عكاظ حول رؤية السعودية    أنبُتظهر بيانات هذا الجدول  

فئة   في  لها  معدل  أعلى  كان  حيث  التعليمية،  القيم  من  الكثير  بنسبة    والترفيه  والثقافة  الرياضةيحمل 
فئتي  (44.00%) تليها  على    (%16.00)بنسبة    الصحية  الخدمات   ترقيةو   القتصادية  والفرص   التعليم، 

متساوٍ  وبشكل  لفئتي    ،التوالي  بالنسبة  األمر    الموارد  استدامة  ضمانو   والبيئة  الحضري   التصميموكذلك 
متساوٍ   ( %12.00)بنسبة    الحيوية وبشكل  التوالي  القيم   .على  من  مضمونها  فكان  الفئات  باقي  أما 

 التعليمية وذلك بحكم طبيعة الموضوع.

 : التقويمية القيم -3
فئة   التقويمية كان في  للقيم  أعلى معدل  بأن  الجدول  بيانات هذا    والبيئة   الحضري   التصميمتشير 

  القتصادية   والفرص   التعليم   ، أما فئتي(%14.04) بنسبة    والنقل  التحتية  البنيةتليها فئة    (%21.05)بنسبة  
نسبة    الصحية  الخدمات   ترقيةو  التقويمية  القيم  متساوٍ   (%10.53)فمثلت  وبشكل  التوالي  وكذلك   ،على 

لفئتي   بالنسبة  بنسبة    اإلسكان  في  الخيري   القطاع  مساهمةو   الحيوية   الموارد   استدامة  ضمانالشأن 
التوالي وبشكل متساٍو، بعدها وبمعدل أقل وبنسبة متساوية قدرها    (5.26%) في فئات:   (%3.51) على 

  السكن   توفير،  الوطني  والتراث   السياحي   القطاع  تطوير،  الحكومي  التميز  تحقيق،  والترفيه  والثقافة  الرياضة
فئتي    والعمرة  الحج  خدمات   ترقية،  وجودته  المناسب  في  وأخيرا  التوالي،    اإلسكاني   لتمويلا  تحفيزعلى 

 على التوالي وبشكل متساوي.    (%1.75) بنسبة   اإلسكان قطاع في الستثمار جذب و 
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 .2030 السعودية رؤية مواضيع تضمنتها التي األهداف -ج
 [ 16الجدول رقم ]

 يوضح: األهداف التي ترمي إليها المادة اإلعالمية حول موضوع الدراسة. 

 : عليه والتعليق  [16]: رقم الجدول قراءة
هو أهم هدف ترمي   2030نشر المعلومات عن برامج رؤية السعودية  أنبيانات هذا الجدول بتبين 

يليه هدف تعزيز قيم    ،( %56.20)إليه المادة اإلعالمية في صحيفة عكاظ، حيث بلغ هذا الهدف نسبة  
وكان برنامج ضيوف الرحمان    (%12.66) وأخير هدف تنمية الوعي بنسبة    ،(%31.13)المواطنة بنسبة  

 رفع، سواء كان ذلك بالنسبة لفئة  (%100)هو أكثر برنامج نشرت صحيفة عكاظ المعلومات حوله بنسبة  
ما عدا  والعمرة الحج خدمات  ترقيةأو فئة  الشريفين الحرمين تهيئةفئة  أو والعمرة الحج فريضة آداء فرص 

طغى عليها هدف تعزيز    اإلسكان   في   الخيري   القطاع  مساهمةذلك لم يسجل أي هدف آخر. غير أن فئة  

سية
رئي

ت ال
لفئا

ا
 

 الفرعية الفئات 
 2030لرؤية السعودية 

 فئة القيم 

 قيم تعزيز الوعي تنمية المعلومات نشر
 المواطنة

 المجموع

 )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك(

دة 
جو

ج 
رنام

ب
ياة 

الح
 

 100 32 0.00 00 15.63 05 84.38 27 البنية التحتية والنقل 

 100 29 3.45 01 24.14 07 72.41 21 التصميم الحضري والبيئة

 100 26 7.69 02 34.62 09 57.69 15 التعليم والفرص القتصادية 

 100 20 65.00 13 25.00 05 10.00 02 الرياضة والثقافة والترفيه 

ني
وط

ل ال
حو

 الت
مج

برنا
 

 100 22 0.00 00 45.45 10 54.55 12 ترقية الخدمات الصحية 

 100 32 62.50 20 0.00 00 37.50 12 تحسين مستويات المعيشة والسالمة 

 100 19 5.26 01 47.37 09 47.37 09 ضمان استدامة الموارد الحيوية 

 100 22 77.27 17 0.00 00 22.73 05 تحقيق التميز الحكومي

والتراث  السياحي  القطاع  تطوير 
 الوطني

06 31.58 03 15.79 10 52.63 19 100 

كان 
إلس

ج ا
رنام

ب
 

 100 25 56.00 14 0.00 00 44.00 11 توفير السكن المناسب وجودته

 100 19 68.42 13 0.00 00 31.58 06 تحفيز التمويل اإلسكاني 

 100 19 68.42 13 0.00 00 31.58 06 جذب الستثمار في قطاع اإلسكان  

 100 14 100 14 0.00 00 0.00 00 مساهمة القطاع الخيري في اإلسكان

برنامج  
ضيوف 
 الرحمان

 100 14 0.00 00 0.00 00 100 14 رفع فرص آداء فريضة الحج والعمرة 

 100 18 0.00 00 0.00 00 100 18 تهيئة الحرمين الشريفين  

 100 49 0.00 00 0.00 00 100 49 ترقية خدمات الحج والعمرة 

 100 379 31.13 118 12.66 48 56.20 213  المجموع:
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بنسبة   المواطنة  فئة  (%100)قيم  محتوى  على  أيضا  المعلومات  نشر  هدف  ساد  كما  التحتية  ،  البنية 
  التميز   تحقيقئة  ، وخالفا لما سبق فإن المادة اإلعالمية حول ف(%84.38)، حيث تضمنت نسبة  والنقل

بنسبة    الحكومي المواطنة  قيم  تعزيز  هدفها  فئة  (%77.27)كان  أما  فنسبة    والبيئة  الحضري   التصميم. 
عنها  (72.41%) المعلومات  نشر  بهدف  جاءت  حولها  اإلعالمية  المادة  هدف    .من    قيم   تعزيزساد 

فئتي    المواطنة محتوى  بنسبة    اإلسكان  قطاع  في  الستثمار  جذب و   اإلسكاني  التمويل  تحفيزعلى 
لفئة    (68.42%) بالنسبة  الشأن  وكذلك  متساٍو،  وبشكل  التوالي  حيث    والترفيه  والثقافة  الرياضةعلى 

نسبة   فئة    ( %65.00) تضمنت  فئة  (%62.50)بنسبة    والسالمة  المعيشة  مستويات   تحسينتليها  أما   .
. غير أن محتوى  (%57.69) فكان محتواها يهدف إلى نشر المعلومات بنسبة    القتصادية  والفرص   التعليم 
في حين    (.%56.00)كان الهدف منه هو تعزيز قيم المواطنة بنسبة    وجودته  المناسب   السكن  توفيرفئة  

  (. %54.55)إلى نشر المعلومات عنها بنسبة    الصحية  الخدمات   ترقيةهدفت المادة اإلعالمية حول فئة  
  الوطني   والتراث   السياحي  القطاع  تطويرمن المادة اإلعالمية التي ظهرت فيها فئة    (%52.63)أما نسبة  

فئة  فيها  ظهرت  التي  التحريرية  المادة  هدفت  أخرى  جهة  من  المواطنة،  قيم  تعزيز  إلى  تهدف  فكانت 
على التوالي وبشكل    (% 47.37)ر المعلومات وتنمية الوعي بنسبة  إلى نش  الحيوية  الموارد   استدامة  ضمان
   .متساوٍ 
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 [ 17الجدول رقم ]
 يوضح: الهدف الواحد المتضمن في المادة اإلعالمية لكل فئة فرعية. 

 

ال
ات

فئ
 

سية
رئي

ال
 

 
 الفرعية  فئاتال

 

 األهداف فئة 

 قيم تعزيز الوعي تنمية المعلومات نشر
 المجموع المواطنة

 )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك(

مج
برنا

 
ودة

ج
 

ياة 
الح

 

 8.44 32 0.00 00 10.42 05 12.68 27 والنقل  التحتية البنية

 7.65 29 0.85 01 14.58 07 9.86 21 التصميم الحضري والبيئة

 6.86 26 1.69 02 18.75 09 7.04 15 التعليم والفرص القتصادية 

 5.28 20 11.02 13 10.42 05 0.94 02 الرياضة والثقافة والترفيه 

ني
وط

ل ال
حو

 الت
مج

برنا
 

 5.80 22 0.00 00 20.83 10 5.63 12 الصحية  الخدمات ترقية

  المعيشة   مستويات   تحسين
 8.44 32 16.95 20 0.00 00 5.63 12   والسالمة

 5.01 19 0.85 01 18.75 09 4.23 09 ضمان استدامة الموارد الحيوية 

 5.80 22 14.41 17 0.00 00 2.35 05 الحكومي التميز تحقيق

  السياحي   القطاع  تطوير
 الوطني والتراث

06 2.82 03 6.25 10 8.47 19 5.01 

مج
برنا

 
كان 

إلس
ا

 

 6.60 25 11.86 14 0.00 00 5.16 11 توفير السكن المناسب وجودته

 5.01 19 11.02 13 0.00 00 2.82 06 ي اإلسكانتحفيز التمويل 

 قطاع  في  الستثمار  جذب
  اإلسكان

06 2.82 00 0.00 13 11.02 19 5.01 

في  الخيري  القطاع  مساهمة 
 اإلسكان

00 0.00 00 0.00 14 11.86 14 3.69 

  برنامج
 ضيوف
 الرحمان

أ فرص  الحج  رفع  فريضة  داء 
 3.69 14 0.00 00 0.00 00 6.57 14 والعمرة

 4.75 18 0.00 00 0.00 00 8.45 18 تهيئة الحرمين الشريفين  

 12.93 49 0.00 00 0.00 00 23.00 49 ترقية خدمات الحج والعمرة 

 100 379 100 118 100 48 100 213  المجموع 

  13.31    3.00 7.38                       ( Mean) الحسابي الوسط

  11.48 3.76 7.18 ( Standard Deviation)   المعياري  االنحراف 

% %86.21 %125.28 97.29 (Variation Coefficient)معامل االختالف    
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 : عليه والتعليق[  17: ] رقم الجدول قراءة

 :المعلومات نشر -1
الجدول   هذا  نتائج  بالتصالتبين  القائم  رؤية   أن  حول  اإلعالمية  مادته  خالل  من  يهدف  كان 

إلى توفير المعلومات الالزمة حول هذه الخطة وبرامجها للجمهور القارئ، وعيا منه بأن    2030السعودية  
أكثر    والعمرة  الحج  خدمات   ترقيةالمعلومات هي حجر الزاوية في أي موضوع يهم المتلقي، وكانت فئة  

ب المعلومات  فئة  (%23.00) نسبة  فئة تضمنت هدف نشر  بفارق كبير  لتأتي بعدها ولو    التحتية   البنية، 
تليها فئة  (%12.68)بنسبة    والنقل   تهيئة وتقترب منها فئة    (%9.86)بنسبة    والبيئة  الحضري   التصميم، 

، ثم تأتي فئة  (%7.04)بنسبة    القتصادية  والفرص   التعليموكذلك فئة    (%8.45)بنسبة    الشريفين  الحرمين
فئتا    (%6.57)بنسبة    والعمرة   الحج  فريضة  داءأ  فرص   رفع   تحسين و   الصحية   الخدمات   ترقية بعدها 

على التوالي وبشكل متساٍو، وبفارق طفيف فقط تأتي فئة    ( %5.63) بنسبة    والسالمة   المعيشة  مستويات 
 الحيوية  الموارد   استدامة  ضمانوكذلك الشأن بالنسبة لفئة    (%5.16)  بنسبة   وجودته  المناسب   السكن   توفير

فئات  (%4.23) بنسبة   أما    جذب و   اإلسكاني  التمويل  تحفيزو   الوطني  والتراث   السياحي  القطاع   تطوير، 
بنسبة    اإلسكان  قطاع   في   الستثمار فئة    ( %2.82)فكانت  وأخيرا  متساٍو،  وبشكل  التوالي    تحقيق على 

على هدف   اإلسكان  في  الخيري   القطاع  مساهمة، فيما لم تتضمن فئة  (%2.35)بنسبة    الحكومي  التميز
    نشر المعلومات حول هذا البرنامج.  

 : الوعي تنمية -2
  خالل   منيكن يهدف    لم  عكاظ  صحيفة   ييتضح من خالل بيانات الجدول أن القائم بالتصال ف 

إلى تنمية الوعي بشكل كبير، إل في فئات فرعية محددة،   2030  السعودية  رؤية  حول  اإلعالمية  مادته
فئة   رأسها  فئتا  (%20.83)بنسبة    الصحية  الخدمات   ترقيةوعلى  تليها    القتصادية  والفرص   التعليم، 

متساوٍ   (%18.75)بنسبة    الحيوية   الموارد   استدامة  ضمانو  وبشكل  التوالي  فئة    ،على  تأتي  بعدهما 
فئتا  (%14.58)  والبيئة  الحضري   التصميم ثم  بنسبة    والترفيه  والثقافة  الرياضةو   والنقل  التحتية  البنية ، 

أما باقي الفئات فلم    ،(% 6.25) بنسبة    الوطني  والتراث   السياحي  القطاع  تطويروأخيرا فئة    ،(10.42%)
          تحمل هدف تنمية الوعي بهذه البرامج.       

 : قيم المواطنة تعزيز -3
الجدول أن القائم بالتصال كان يهدف من خالل مادته التحريرية إلى إشعار المواطن تبين بيانات  

  مستويات   تحسينالسعودي بانتمائه القوي للوطن وتعزيز مسؤوليته تجاهه، ويظهر ذلك عند تناوله لفئة  
  الحكومي   التميز  تحقيقوبمعدل أقل تليها فئة    ،(%16.95)، حيث بلغ هذا الهدف نسبة  والسالمة  المعيشة
فئتا    ،(%14.41)بنسبة     اإلسكان   في  الخيري   القطاع   مساهمةو   وجودته  المناسب   السكن  توفيربعدها 
وبفارق بسيط عن سابقتها ظهر هدف تعزيز قيم المواطنة    ،على التوالي وبشكل متساوٍ   (%11.86)بنسبة  
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بنسبة    اإلسكان  قطاع  في  الستثمار  جذب و   اإلسكاني  التمويل  تحفيزو   والترفيه  والثقافة  الرياضةفي فئات  
، ثم  (%8.47)بنسبة    الوطني   والتراث   السياحي  القطاع  تطوير على التوالي وبشكل متساٍو، ثم   (11.02%)

وأخيًرا    (%1.69)بنسبة    القتصادية  والفرص   التعليمينخفض المعدل حتى يكاد ينعدم هذا الهدف في فئة  
، فيما  (%0.85)بنسبة ضعيفة جدا قدرها    الحيوية  الموارد   مةاستدا  ضمان و   والبيئة  الحضري   التصميمفئتا  

              لم تتضمن المادة اإلعالمية للفئات المتبقية على هدف تعزيز قيم المواطنة.

 .2030 السعودية رؤية مواضيع تضمنتها التي وسائل تحقيق األهداف -د
 [ 18الجدول رقم ]

 المادة اإلعالمية حول موضوع الدراسة. يوضح: وسائل األهداف التي ترمي إليها 

 : عليه والتعليق[  18: ] رقم الجدول قراءة

سية
رئي

ت ال
لفئا

ا
 

 الفئات الفرعية 
 2030لرؤية السعودية 

 فئة القيم 

دلة
األ

ات 
صي

شخ
ال

  
رزة 

البا
ير   

لتأث
ا

بلي
ستق

الم
 

 المجموع

 )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك(

دة 
جو

ج 
رنام

ب
ياة 

الح
 

 100 32 37.50 12 9.38 03 53.13 17 البنية التحتية والنقل 

 100 29 41.38 12 20.69 06 37.93 11 التصميم الحضري والبيئة

 100 26 42.31 11 30.77 08 26.92 07 التعليم والفرص القتصادية 

 100 20 15.00 03 50.00 10 35.00 07 الرياضة والثقافة والترفيه 

ني
وط

ل ال
حو

 الت
مج

برنا
 

 100 22 45.45 10 31.82 07 22.73 05 ترقية الخدمات الصحية 

 100 32 50.00 16 18.75 06 31.25 10 تحسين مستويات المعيشة والسالمة 

 100 19 36.84 07 21.05 04 42.11 08 ضمان استدامة الموارد الحيوية 

 100 22 45.45 10 36.36 08 18.18 04 تحقيق التميز الحكومي

والتراث  السياحي  القطاع  تطوير 
 الوطني

09 47.37 04 21.05 06 31.58 19 100 

كان 
إلس

ج ا
رنام

ب
 

 100 25 36.00 09 24.00 06 40.00 10 توفير السكن المناسب وجودته

 100 19 42.11 08 26.32 05 31.58 06 تحفيز التمويل اإلسكاني 

 100 19 0.00 00 31.58 06 68.42 13 جذب الستثمار في قطاع اإلسكان  

 100 14 14.29 02 21.43 03 64.29 09 الخيري في اإلسكانمساهمة القطاع 

برنامج  
ضيوف 
 الرحمان

 100 14 0.00 00 14.29 02 85.71 12 رفع فرص آداء فريضة الحج والعمرة 

 100 18 50.00 09 11.11 02 38.89 07 تهيئة الحرمين الشريفين  

 100 49 10.20 05 4.08 02 85.71 42 ترقية خدمات الحج والعمرة 

 100 379 31.66 120 21.64 82 46.70 177  المجموع:
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هذا الجدول أن القائم بالتصال في صحيفة عكاظ استخدم جملة من الوسائل لتحقيق    تبين نتائج
أهدافه التي سبق ذكرها في الجدول السابق، والتي كانت معظمها نشر المعلومات، ومن أجل ذلك استخدم  

إلى   تصل  إجمالية  بنسبة  األدلة  بالتصال  نسبة    (%46.70)القائم  التأثير    (%31.66)مقابل  من 
من الشخصيات البارزة أو الفاعلة، وكان أعلى معدل لستخدام األدلة    (%21.64) المستقبلي وأخيرا نسبة  

، حيث بلغت نسبة كل منهما  والعمرة  الحج  خدمات   ترقية و   والعمرة   الحج  فريضة  آداء  فرص   رفعفي فئتي  
التي ظهرت فيها    اإلسكان  قطاع  ي ف  الستثمار  جذب على التوالي وبشكل متساٍو، تليها فئة    (85.71%)

، ثم  (%64.29) بنسبة    اإلسكان  في  الخيري   القطاع  مساهمةوتقترب منها فئة    (%68.42)األدلة بنسبة  
من األدلة التي تؤكد تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في    (%53.13)بنسبة    والنقل  التحتية  البنيةفئة  

  المعيشة   مستويات   تحسينو   الشريفين  الحرمين  تهيئةو   والترفيه  والثقافة  الرياضةهذا الشأن، أما في فئات  
، على التوالي (%50.00) فاستخدم القائم بالتصال الشخصيات البارزة والتأثير المستقبلي بنسبة    والسالمة
فئة    وبشكل في  لألدلة  استخدامه  يليها  التحريرية،  مادته  أهداف  تحقيق  أجل  من    القطاع   تطويرمتساٍو 

فئة  (%47.37) بنسبة    الوطني  والتراث   السياحي في  المستقبلي  التأثير  استخدم  ثم   الخدمات   ترقية. 
وأيضا في فئة    (%42.31)بنسبة    القتصادية  والفرص   التعليموكذلك في فئة    (%45.45) بنسبة    الصحية

اإلسكاني التمويل  بفارق    (%42.11)بنسبة    تحفيز  من    (%0.20)أي  نفسها  النسبة  وهي  سابقتها،  عن 
فئة   في  التحريرية  مادته  أهداف  لتحقيق  بالتصال  القائم  استخدمها  التي    الموارد   استدامة  ضماناألدلة 

فئة  الحيوية أما  نسبة    والبيئة  الحضري   التصميم.  المستقبلي    (%41.38)فاستخدم  التأثير  عناصر  من 
 .وجودته المناسب  السكن توفيرفي فئة  (%40.00) لتحقيق أهدافه. وأخيرا استخدم األدلة بنسبة 
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 [ 19الجدول رقم ]
 يوضح: وسيلة تحقيق الهدف الواحد المتضمن في المادة اإلعالمية لكل فئة فرعية. 

 : عليه والتعليق[  19: ] رقم الجدول قراءة

 : األدلة -1
يتبين من خالل نتائج هذا الجدول أن القائم بالتصال استخدم ثالثة مؤشرات لتحقيق أهدافه، أولها 

فئة   بالتصال األدلة    والعمرة  الحج  خدمات   ترقيةاألدلة، حيث كانت  القائم  فيها  التي استخدم  الفئة  هي 
نسبة  (%23.73)بنسبة   إلى  المعدل  ينخفض  ثم  فئة    (9.60%)،  ونسبة    والنقل  التحتية  البنيةفي 

ال
ات

فئ
 

سية
رئي

ال
 

 
 الفرعية  فئاتال

 

 األهداف  تحقيق وسائل فئة

  الشخصيات األدلة
 البارزة 

  التأثير
 المجموع المستقبلي

 )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك(

مج
برنا

 
ودة

ج
 

ياة 
الح

 

 8.44 32 10.00 12 3.66 3 9.60 17 والنقل  التحتية البنية
 7.65 29 10.00 12 7.32 6 6.21 11 التصميم الحضري والبيئة

 6.86 26 9.17 11 9.76 8 3.95 7 التعليم والفرص القتصادية 
 5.28 20 2.50 3 12.20 10 3.95 7 الرياضة والثقافة والترفيه 

ني
وط

ل ال
حو

 الت
مج

برنا
 

 5.80 22 8.33 10 8.54 7 2.82 5 الصحية  الخدمات ترقية
 8.44 32 13.33 16 7.32 6 5.65 10  والسالمة المعيشة مستويات تحسين

 5.01 19 5.83 7 4.88 4 4.52 8 ضمان استدامة الموارد الحيوية 
 5.80 22 8.33 10 9.76 8 2.26 4 الحكومي التميز تحقيق
 والتراث   السياحي  القطاع  تطوير
 الوطني

9 5.08 4 4.88 6 5.00 19 5.01 

مج
برنا

 
كان 

إلس
ا

 

 6.60 25 7.50 9 7.32 6 5.65 10 توفير السكن المناسب وجودته
 5.01 19 6.67 8 6.10 5 3.39 6 ي اإلسكانتحفيز التمويل 

 5.01 19 0.00 0 7.32 6 7.34 13   اإلسكان قطاع في الستثمار جذب
 3.69 14 1.67 2 3.66 3 5.08 9 مساهمة القطاع الخيري في اإلسكان

  برنامج
 ضيوف
 الرحمان

 3.69 14 0.00 0 2.44 2 6.78 12 داء فريضة الحج والعمرة رفع فرص أ 
 4.75 18 7.50 9 2.44 2 3.95 7 تهيئة الحرمين الشريفين  

 12.93 49 4.17 5 2.44 2 23.73 42 ترقية خدمات الحج والعمرة 
 100 379 100 120 100 82 100 177  المجموع 

  11.06 5.13 7.50                       (Mean) الحسابي الوسط

  8.58 2.34 4.43 (Standard Deviation) المعياري  االنحراف

  % 77.59 % 45.70 % 59.07 (Variation Coefficient)معامل االختالف 
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تليها فئة  اإلسكان  قطاع  في  الستثمار  جذب في فئة    (7.34%)  والعمرة  الحج  فريضة  أداء  فرص  رفع، 
فئة    (%6.78)بنسبة   منها  فئتا  (% 6.21)  بنسبة  والبيئة  الحضري   التصميموتقترب  بعدها    تحسين ، 

  ، على التوالي وبشكل متساوٍ  (%5.65)بنسبة  وجودته المناسب  السكن توفيرو  والسالمة المعيشة مستويات 
  ( %5.08)بنسبة    اإلسكان  في  الخيري   القطاع  مساهمةو   الوطني  والتراث   السياحي  القطاع  تطويرثم فئتي  

، تليهما  (%4.52)بنسبة    الحيوية  الموارد   استدامة  ضمانعلى التوالي وبشكل متساٍو، وتقترب منهما فئة  
  (%3.95)بنسبة    الشريفين  الحرمين  تهيئةو   والترفيه  والثقافة  الرياضةو   القتصادية  والفرص   التعليمفئات  

، ثم  اإلسكاني  التمويل  تحفيزفي فئة    (%3.39)ثم ينخفض المعدل إلى نسبة    ، على التوالي وبشكل متساوٍ 
 .  (%2.26)بنسبة   الحكومي التميز تحقيق، وأخيرا فئة (%2.82)بنسبة   الصحية الخدمات  ترقيةفئة 

 : و/ أو الفاعلة البارزة الشخصيات -2
أو   البارزة  الشخصيات  وظف  في صحيفة عكاظ  بالتصال  القائم  أن  الجدول  بيانات  من  يالحظ 

من أجل تحقيق األهداف، ويظهر ذلك بالخصوص في فئة    2030الفاعلة في موضوع رؤية السعودية  
  التميز   تحقيقو   القتصادية  والفرص   التعليم، تليها مباشرة فئتي  (%12.20)بنسبة    والترفيه   والثقافة  الرياضة
متساوٍ   ( %9.76)بنسبة    الحكومي وبشكل  التوالي  فئة    ،على  بنسبة    الصحية  الخدمات   ترقيةبعدها 

  السكن   توفير،  والسالمة  المعيشة   مستويات   تحسين و   والبيئة   الحضري   التصميم، ثم تليها فئات  (8.54%)
متساٍو،    (%7.32)بنسبة    اإلسكان   قطاع  في  الستثمار   جذب و   وجودته  المناسب  وبشكل  التوالي  على 

بنسبة   أي  أقل  فئة    (%6.10)وبمعدل  فئتا  اإلسكاني  التمويل  تحفيزفي  تليها    الموارد  استدامة  ضمان، 
التوالي وبشكل متساٍو، ثم فئتا    ( %4.88)بنسبة    الوطني   والتراث   السياحي   القطاع   تطويرو   الحيوية على 

  أداء   فرص   رفعوأخيرا فئات    (%3.66) بنسبة    اإلسكان  في  الخيري   القطاع  مساهمةو   والنقل  التحتية  البنية
على التوالي    (%2.44)بنسبة    والعمرة  الحج  خدمات   ترقيةو   الشريفين  الحرمين  تهيئةو   والعمرة  الحج  فريضة

             وبشكل متساٍو أيضا.   

 :المستقبلي التأثير -3
القائم بالتصال استخدم لتحقيق أهدافه التأثير المستقبلي، ولعل أكثر فئة استخدم    بين الجدول أن ي

  التحتية   البنيةتليها فئتي    (%13.33)بنسبة    والسالمة  المعيشة  مستويات   تحسينفيها هذه الوسيلة هي فئة  
فئة    (%10.00)بنسبة    والبيئة  الحضري   التصميمو   والنقل بعدها  متساٍو،  وبشكل  التوالي    التعليم على 

بنسبة    الحكومي  التميز  تحقيقو   الصحية  الخدمات   ترقية، تليها فئتي  (%9.17)بنسبة    القتصادية  والفرص 
  الشريفين  الحرمين  تهيئةو   وجودته  المناسب   السكن  توفيرثم فئتي    ،على التوالي وبشكل متساوٍ   (8.33%)

فئة    (%7.50)بنسبة   فئة  (%6.67) بنسبة    اإلسكاني  التمويل  تحفيزبعدها  ثم    الموارد   استدامة  ضمان، 
 ، (%5.00)بنسبة    الوطني  والتراث   السياحي  القطاع  تطوير، وتقترب منها فئة  (%5.83)بنسبة    الحيوية

فئة   فئة    (% 4.17)بنسبة    والعمرة  الحج  خدمات   ترقيةوكذلك  أقل في   فيه والتر   والثقافة  الرياضةوبمعدل 
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، فيما لم يتسخدم القائم  (%1.67)بنسبة    اإلسكان  في  الخيري   القطاع  مساهمةوأخيرا فئة    (%2.50)بنسبة  
 فريضة  أداء   فرص   رفع  اإلسكان  قطاع  في  الستثمار  جذب بالتصال التأثير المستقبلي نهائيا في فئتي  

         على التوالي.                والعمرة الحج

 :م2030 السعودية رؤية مواضيع اتجاه فئة -ه
 [ 20الجدول رقم ]

 يوضح: اتجاه المادة اإلعالمية حول موضوع الدراسة. 

 : عليه والتعليق[  20: ] رقم الجدول قراءة
يتبن من خالل البيانات اإلحصائية لهذا الجدول بأن المادة اإلعالمية جاء أغلبها إيجابي التجاه  

اتجاهها محايد، فيما يكاد ينعدم التجاه السلبي الذي كانت نسبته    (%10.82) ونسبة    (%86.02)بنسبة  
لفئتي  (3.17%) اإلعالمية  المادة  ظهرت  لقد    الحرمين   تهيئةو   والعمرة  الحج  فريضة  آداء  فرص   رفع . 

  الحكومي   التميز  تحقيقعلى التوالي وبشكل متساٍو. تليها فئة    (%100) في اتجاه إيجابي بنسبة    الشريفين

سية
رئي

ت ال
لفئا

ا
 

 
 الفئات الفرعية 

 

   اتجاه المادة اإلعالميةفئة 

 المجموع سلبي محايد  ايجابي

 )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك(

دة 
جو

ج 
رنام

ب
ياة 

الح
 

 100 32 9.38 03 3.13 01 87.50 28 البنية التحتية والنقل 

 100 29 17.24 05 0.00 00 82.76 24 التصميم الحضري والبيئة

 100 26 3.85 01 15.38 04 80.77 21 التعليم والفرص القتصادية 

 100 20 0.00 00 5.00 01 95.00 19 الرياضة والثقافة والترفيه 

ني
وط

ل ال
حو

 الت
مج

برنا
 

 100 22 4.55 01 22.73 05 72.73 16 ترقية الخدمات الصحية 

 100 32 6.25 02 6.25 02 87.50 28 تحسين مستويات المعيشة والسالمة 

 100 19 0.00 00 10.53 02 89.47 17 ضمان استدامة الموارد الحيوية 

 100 22 0.00 00 4.55 01 95.45 21 تحقيق التميز الحكومي

والتراث  السياحي  القطاع  تطوير 
 الوطني

15 78.95 04 21.05 00 0.00 19 100 

كان 
إلس

ج ا
رنام

ب
 

 100 25 0.00 00 20.00 05 80.00 20 توفير السكن المناسب وجودته

 100 19 0.00 00 15.79 03 84.21 16 تحفيز التمويل اإلسكاني 

 100 19 0.00 00 36.84 07 63.16 12 جذب الستثمار في قطاع اإلسكان  

 100 14 0.00 00 14.29 02 85.71 12 مساهمة القطاع الخيري في اإلسكان

برنامج  
ضيوف 
 الرحمان

 100 14 0.00 00 0.00 00 100 14 رفع فرص آداء فريضة الحج والعمرة 

 100 18 0.00 00 0.00 00 100 18 تهيئة الحرمين الشريفين  

 100 49 0.00 00 8.16 04 91.84 45 ترقية خدمات الحج والعمرة 

 100 379 3.17 12 10.82 41 86.02 326  المجموع:
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واحد كان محايدا  (%95.45)بنسبة   لفئة    .ما عدا موقف  التحريرية  المادة    والثقافة   الرياضةكما جاءت 
بنسبة    والترفيه موقًفا    (%95.00) إيجابية  عدا  لفئة  ما  بالنسبة  كذلك  محايًدا،  كان    خدمات   ترقيةواحًدا 

ما عدا أربعة مواقف كانت محايدة، تليها    (%91.84)، حيث كانت ذات اتجاه إيجابي بنسبة  والعمرة  الحج
مقابل موقفين    (%89.47)التي جاءت أيضا ذات اتجاه إيجابي بنسبة    الحيوية  الموارد   استدامة  ضمانفئة  

ظهر  كما  فقط،  لفئتي  حياديين  اإلعالمية  المادة    المعيشة   مستويات   تحسينو   والنقل  التحتية  البنيةت 
على التوالي وبشكل متساٍو مقابل ثالثة مواقف سلبية وواحد   (%87.50)باتجاه إيجابي بنسبة    والسالمة

بالنسبة   الثانية، وكذلك الشأن  للفئة  بالنسبة  للفئة األولى وموقفان محايدان وآخران سلبيان  بالنسبة  محايد 
مقابل موقفين    (%85.71)التي جاءت ذات اتجاه إيجابي بنسبة    اإلسكان   في  الخيري   القطاع  مساهمة لفئة  

لفئة  محايدين   بالنسبة  سيان  واألمر  بنسبة    اإلسكاني  التمويل  تحفيزفقط،  التجاه  إيجابية  ظهرت  التي 
فئة    (84.21%) أما  فقط،  حيادية  مواقف  ثالثة  إيجابيا    والبيئة  الحضري   التصميممقابل  كان  فاتجاهها 

بنسبة    (%82.76) بنسبة   أي  سلبية  مواقف  خمسة  فئة  (%17.24) مقابل  وأما   والفرص   التعليم، 
مقابل أربعة مواقف محايدة وموقف سلبي    (%80.77)التي أتخذت أيضا اتجاها إيجابيا بنسبة    القتصادية

فئة   تليها  فقط،  وبنسبة  وجودته  المناسب   السكن  توفيرواحد  أيضا  التجاه  إيجابية  ظهرت  حيث   ،
  القطاع تطويرلفئة  ، وكذلك الشأن بالنسبة(%20.00)مقابل خمسة مواقف حيادية أي بنسبة  (80.00%)

مقابل أربعة مواقف محايدة أي بنسبة    (%78.95) التي ظهرت إيجابية بنسبة    الوطني  والتراث   السياحي
منها فئة  (21.05%) وتقترب  مقابل خمسة    (%72.73) بنسبة    الصحية   الخدمات   ترقية،  إيجابيا  اتجاها 

  اإلسكان   قطاع  في  الستثمار  جذب وأخيرا فئة    ،وموقف سلبي واحد   (%22.73) مواقف محايدة أي بنسبة  
بنسبة   إيجابية  اإلعالمية  مادتها  كانت  بنسبة    (%63.16)التي  أي  محايدة  مواقف  سبعة  مقابل 

(36.84%) . 
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 [ 21الجدول رقم ]
 االتجاه الواحد المتضمن في المادة اإلعالمية لكل فئة فرعية. يوضح: 

 : عليه والتعليق[  21: ] رقم الجدول قراءة

 االتجاه اإليجابي:  -1
المتعلقة برؤية    مادة اإلعالميةالغالب على التبين إحصائيات هذا الجدول بأن التجاه اإليجابي هو  

فئة 2030السعودية   في  التجاه  هذا  نسبة  بلغت  الفرعية، حيث  الفئات  كل  على مستوى  ذلك  ويبرز   ،
  المعيشة   مستويات   تحسينو   والنقل   التحتية  البنية، تليها فئتا  (%13.80)نسبة    والعمرة   الحج  خدمات   ترقية

ال
ات

فئ
 

سية
رئي

ال
 

 
 الفرعية  فئاتال

 

 اإلعالمية المادة اتجاة فئة

 المجموع سلبي محايد  ايجابي

 )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك( )%( )ك(

مج
برنا

 
ودة

ج
 

ياة 
الح

 

 8.44 32 25.00 3 2.44 1 8.59 28 والنقل  التحتية البنية

 7.65 29 41.67 5 0.00 0 7.36 24 التصميم الحضري والبيئة

 6.86 26 8.33 1 9.76 4 6.44 21 التعليم والفرص القتصادية 

 5.28 20 0.00 0 2.44 1 5.83 19 الرياضة والثقافة والترفيه 

ني
وط

ل ال
حو

 الت
مج

برنا
 

 5.80 22 8.33 1 12.20 5 4.91 16 الصحية  الخدمات ترقية

 8.44 32 16.67 2 4.88 2 8.59 28  والسالمة المعيشة مستويات تحسين

 5.01 19 0.00 0 4.88 2 5.21 17 ضمان استدامة الموارد الحيوية 

 5.80 22 0.00 0 2.44 1 6.44 21 الحكومي التميز تحقيق

 والتراث  السياحي  القطاع  تطوير
 الوطني

15 4.60 4 9.76 0 0.00 19 5.01 

مج
برنا

 
كان 

إلس
ا

 

 6.60 25 0.00 0 12.20 5 6.13 20 توفير السكن المناسب وجودته

 5.01 19 0.00 0 7.32 3 4.91 16 ي اإلسكانتحفيز التمويل 

 5.01 19 0.00 0 17.07 7 3.68 12   اإلسكان قطاع في الستثمار جذب

 3.69 14 0.00 0 4.88 2 3.68 12 مساهمة القطاع الخيري في اإلسكان

  برنامج
 ضيوف
 الرحمان

 3.69 14 0.00 0 0.00 0 4.29 14 داء فريضة الحج والعمرة رفع فرص أ 

 4.75 18 0.00 0 0.00 0 5.52 18 تهيئة الحرمين الشريفين  

 12.93 49 0.00 0 9.76 4 13.80 45 ترقية خدمات الحج والعمرة 

 100 379 100 12 100 41 100 326  المجموع 

  20.38 2.56 0.75                       (Mean) الحسابي الوسط

  7.92 2.03 1.39 (Standard Deviation) المعياري  االنحراف

  % 38.87 % 79.22 % 185.59 (Variation Coefficient)معامل االختالف 
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بنسبة  والبيئة الحضري  التصميمعلى التوالي وبشكل متساٍو، وتقترب منهما فئة  (%8.59)بنسبة  والسالمة
، كما تقترب (%6.44)بنسبة    الحكومي  التميز  تحقيقو   القتصادية  والفرص   التعليموكذلك فئتي    (7.36%)

بنسبة    والترفيه  والثقافة  الرياضةثم فئة    ،(%6.13)بنسبة    وجودته  المناسب   السكن  توفيرمنهما أيضا فئة  
واألمر سيان بالنسبة لفئة    ،(%5.52) بنسبة    الشريفين  الحرمين  تهيئةوتقترب منها كثيرا فئة    ،(5.83%)

فئتا  ،(%5.21)بنسبة    الحيوية  الموارد   استدامة  ضمان   التمويل   تحفيزو   الصحية  الخدمات   ترقية  تليها 
فئة    ( %4.91)بنسبة    اإلسكاني كثيرا  منهما  بنسبة  الوطني    والتراث   السياحي   القطاع  تطويروتقترب 

فئة    (4.60%) أيضا  منها  فئتي    ،(%4.29) بنسبة    والعمرة  الحج   فريضة  أداء  فرص   رفعوتقترب  وأخيرا 
على التوالي    ( %3.68)بنسبة    اإلسكان  في   الخيري   القطاع   مساهمةو   اإلسكان   قطاع   في   الستثمار  جذب 

 وبشكل متساٍو.                

 : المحايد االتجاه -2
أيضا    يتضح الجدول  بيانات  رؤية    التجاه  بأن من خالل  عالجت  التي  اإلعالمية  للمادة  المحايد 

، تليها  (%17.07)بنسبة    اإلسكان  قطاع  في  الستثمار  جذب كان بشكل كبير في فئة    2030السعودية  
 والفرص  التعليمتليها فئتا  ،(%12.20)بنسبة  وجودته المناسب  السكن توفيرو  الصحية الخدمات  ترقيةفئتا 

  تحفيز بعدها فئة    ،على التوالي وبشكل متساوٍ   (%9.76)بنسبة    والعمرة  الحج  خدمات   ترقيةو   القتصادية
  الموارد  استدامة  ضمانو والسالمة    المعيشة  مستويات   تحسين ، ثم فئات  (%7.32)بنسبة    اإلسكاني   التمويل
وأخيرا فئات   ،على التوالي وبشكل متساوٍ   (%4.88) بنسبة    اإلسكان  في  الخيري   القطاع  مساهمةو   الحيوية

 . (%2.44)بنسبة   الحكومي التميز تحقيقو  والترفيه والثقافة الرياضةو  والنقل التحتية البنية

              :السلبي االتجاه -3
السعودية  رؤية  عالجت  التي  اإلعالمية  للمادة  السلبي  التجاه  بأن  الجدول  هذا  معطيات  تبين 

أعلى معدل لالتجاه    والبيئة  الحضري   التصميملم تكن إل في فئات فرعية معينة، حيث سجلت فئة    2030
  مستويات   تحسينبعدها فئة    ،(%25.00)بنسبة    والنقل  التحتية  البنية، تليها فئة  (%41.67) السلبي بنسبة  

فئتا    ،(%16.67)بنسبة    والسالمة  المعيشة   الصحية   الخدمات   ترقيةو   القتصادية  والفرص   التعليموأخيًرا 
 أما باقي الفئات فلم تحمل اتجاها سلبيا في مضمونها.      ،على التوالي وبشكل متساوٍ  (%8.33)بنسبة 

 :توصيات الدراسة
 في الصحافة المكتوبة واإللكترونية على حد سواء. 2030ومعالجة برامج رؤية السعودية  تكثيف تناول  -
وتغطية    - والتفسير  والشرح  والهتمام  القيمة  بنفس  الرؤية  مواضيع  جميع  على  بالتصال  القائم  تركيز 

 نشاطات القطاعات عبر كامل تراب المملكة العربية السعودية.
با   - للقائم  إعدادية  ورش  رؤية  إقامة  فلسفة  حول  السعودية  الصحافية  المؤسسات  في    2030لتصال 

 وبرامجها وأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد. 
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السعودية    - رؤية  مجال  في  متخصصين  صحافيين  برامجها    2030تأهيل  ومعالجة  تغطية  مهمتهم 
   سعودية. المختلفة ونقلها بالشرح المبسط للجمهور المتلقي داخل وخارج المملكة العربية ال

 الخاتمة:
السعودية  موضوع  عكاظ    جريدةعالجت   بـ )تحريرية  في مساحة    2030رؤية  سم/    1026قدرت 

بعززها  (،  عمود  المرئية  ب"ودعمها  التصال  القائم  في  "  Visual Imagesالصور  التوضيحية  والرسوم 
سم/   1171، لتصبح المساحة اإلجمالية المخصصة للموضوع حوالي ) (عمود   /سم  145)  مساحة  بلغت 

مساحة  عمود(   "242)  لمعالجة  داج  كافيةوهي  "News stories  إخباريةصة  ق(  "  Selectionانتقاها  " 
  بإجمالي   الظهور  حيث   من  األولى  المرتبة   الفرعية   بفئاته  الرحمان   ضيوف  برنامج  احتل،  القائم بالتصال

  ارا تكر   فرعية  فئة   أكثرهي  والعمرة    الحج   خدمات   ترقية   فئةوكانت    (%30.58)   بنسبة   أي (  موضوعا  74)
رؤية    . (%12.93)   بنسبةأي  (  مرة  49)  ظهرت   حيث ،  التحريرية  المادة  مضمون   في برامج  ظهرت 

متوازن على زوايا    موزعة بشكل(  %94.63قصة إخبارية أي بنسبة )  (229من خالل )  2030السعودية  
  القائم  استخدمالمواضيع للقارئ ولفت انتباهه  "Salienceوإلبراز "، عكاظ ألعداد جريدةالصفحات الداخلية 

  أولوية   يعكس  ما  وهو(  %29.88)  بنسبة  أي(  عريضا  رئيسيا  عنوانا  75)  منها(  عنوانا  251)  بالتصال
 . عكاظ جريدة في 2030  رؤية مواضيع

الرؤية   مواضيع  لمعالجة  صحفي  نوع  أفضل  هو  التقرير  بأن  بالتصال  القائم    بنسبة رأى 
الصحفيين    (27.69%) المراسلين  على  عكاظ  جريدة  أو    (% 38.84)  بنسبةواعتمدت  المبعوثين  ثم 

  القيم لذلك كانت    .كمصادر لستقاء المعلومات عن سير وتنفيذ برامج الرؤية  ( %36.36)   بنسبةالمندوبين 
  وأن  ،(%78.36)  نسبتها  بلغت   حيث   اإلعالمية،  المادة  مضمون   السائدة أكثر على  القيم  هي  خباريةاإل

  القيم  تضمنتا  فئتين  أكثر  هما  الشريفين  الحرمين  وتهيئة  والعمرة  الحج  فريضة  آداء  فرص   رفع  فئتي
  فئة   أكثر  هي(  والعمرة  الحج  خدمات   ترقية)  الفرعية   الفئة  وأن  التوالي،  على(  %100)  بنسبة  اإلخبارية
نشر (%15.82)  بنسبة  الرحمان  ضيوف  برنامج  ضمن  اإلخبارية  القيم  تضمنت  بهدف  ذلك  كل   ،

جريدة عكاظ،  إليه المادة اإلعالمية في    رمت هو أهم هدف    2030برامج رؤية السعودية    المعلومات حول
الهدف   هذا  بلغ  نشرت    (%56.20)نسبة  حيث  برنامج  أكثر  هو  الرحمان  برنامج ضيوف   صحيفة وأن 

أكثر فئة تضمنت هدف نشر    والعمرة  الحج  خدمات   ترقية وأن فئة    (%100)عكاظ المعلومات حوله بنسبة  
بنسبة   الرحمان.  (%23.00)المعلومات  ضيوف  برنامج    بنسبة  األدلة  بالتصال  القائم  ستخدما  ضمن 

والبيانات،    هأهداف  لتحقيق  كوسيلة(  46.70%) المعلومات  مختلف  نشر  خالل   معدل  أعلى  وكانمن 
  كل   نسبة  بلغت   حيث   خدماتهما،  وترقية  والعمرة  الحج   فريضة  آداء  فرص   رفع  فئتي  في  األدلة  لستخدام

  بنسبة   إيجابيا  اإلعالمية  المادة  على  الغالب   التجاهوكان    متساٍو،  وبشكل  التوالي  على(  %85.71)  منهما
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  الشريفين   الحرمين  وتهيئة  والعمرة  الحج  فريضة  أداء  فرص   رفع  فئتي  خاصة في مضمون   ،(86.02%)
 .الرحمان ضيوف خدمة   برنامج ضمن

وهو    2030يمكن القول بأن جريدة عكاظ هي واحدة من بين أكثر الجرائد السعودية اهتماما برؤية  
ا وأهميتها  الرؤية  هذه  بحجم  بالتصال  القائم  يعكس وعي  الهتمام من خالل  ما  هذا  ويتأكد  لمجتمعية، 

القائم بالتصال على أهم المواضيع الرئيسية في الرؤية بشكل تصاعدي كلما تزايد اهتمام الدولة  تركيز 
إلعطاء أولوية    بذلك، ومن ثمة وظف مختلف األطر اإلخبارية وعناصر اإلبراز بشكل متناسق ومتكامل

بين   التساق  يترجم  بشكل  اإلعالمي  المحتوى  في  لها  الجريدة    للدولة  الرسمي  الموقفكبيرة  وموقف 
اإليجابي تجاه معظم المادة اإلخبارية حول موضوع الدراسة، وعليه يمكن الحكم أيضا بأن الجريدة تمتلك 

 وتشعب  الموضوع  هذا  تعقيد   ةلدرج  يستجيب   بشكل  2030  السعودية  رؤية  موضوع   معالجة  في  الكفاءة
 . النوعي لقارئها اإلعالمية الحاجات 
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Abstract 

   The study aims to analyze journalistic coverage of Okaz Newspaper 

about Saudi vision 2030 during 2018. It examines amount of attention paid by 

this newspaper to the topics of the vision and related issues. The paper also 

looks into coverage consistency and harmony with the policies of selecting and 

publishing news, factors affecting it, and related journalistic elements such as 

news sources and news verification. this study similarly seeks to identify the 

most important values and goals carried by various news contents and mot 

means used by journalists. Finally, the study measures efficiency of the Okaz 

coverage of 2030 vision in terms of addressing its topics in ways that respond to 

reader's understanding and awareness of the importance of this societal project. 
 

Keywords: Media Treatment, Saudi Vision 2030, Written Journalism, 

                    Content Analysis, Okaz Newspaper. 
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