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 شكر وتقدير
 .وبعد, وصلى اهلل وسلم على رسوله, هلل على توفيقه احلمد

الذي  ,ملشرف الدكتور حممد بن سعود البشرإىل اتوجه بوافر الشكر والتقدير أ
 دور الكبري يف توجيهي ومساعديت علىوكان له ال, منحين من علمه وجهده الكثري

 .إمتام هذا البحث
الذين قاموا بتحكيم  ,كما أتوجه بالشكر إىل مجيع األساتذة األفاضل

خص وأ, م العلمية اليت أفدت منها كثريا  ووقفوا معي جبهوده, استمارات البحث
البحث  الذي دعم هذا ,عبداهلل بن صاحل احلقيل بالشكر واالمتنان الدكتور

 .بتوجيهاته العلمية املخلصة
, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عموما  وأقدم شكري وتقديري إىل 

 على ما وجدته من دعم واهتمام خصوصا ؛ قسم اإلعالم, كلية الدعوة واإلعالمو 
عميد الكلية؛ إلرشاداته , وخباصة الدكتور حممد بن عبد العزيز احليزان, من اجلميع

 .ومساعدته للباحث القّيمة
فإين قد بذلت , ومع يقيين أن هذا البحث جهد بشري قابل للنقد والتقومي

 .جهدي يف إمتامه
 .هلل على فضله وتيسريه واحلمد

 الباحث
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 ةـاتـمالخ
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 الخاتـمة
أفراد  طبيعة العالقة القائمة بني النظام السياسي يف الدولة وبني خمتلف القوى اليت ميثلها إن

وقدرة النظام السياسي ذاته على  ,أحد أهم املعايري يف تقومي مستوى االستقرار السياسيتعد  اجملتمع
مل تعد السلطة السياسية وحدها القوة  ,ومع تطور النظم السياسية احلديثة. أهداف اجملتمع حتقيق

اذ القرارات وحتديد السياسات ، بل ظهر الرأي العام باعتباره قوة هلا اعتبارها يف اختذلكاملؤثرة يف 
نظام اتصايل إعالمي يعكس البىن السياسية  ل ذلك ال يتم إال يف ظلوك .العامة يف اجملتمع
وإقامة جسور التخاطب وتبادل  ,وتوجيهه وري يف تنوير مجهورهقوم بدور حموي ,واالجتماعية جملتمعه

 أجهزة أداءاحللول ورفع مستوى  دإجيااجل  نم ,واجلمهوراملعلومات بني صناع القرار السياسي 
 .األصعدةاجملتمع على مجيع  وأفرادالسلطة 

النظام السياسي يف فإن  ,آخر إىلتلف من نظام سياسي خت وحريته ودوره مفهوم اإلعالمومبا أن 
من حيث أن الشريعة  ,حالة خاصة بني النظم السياسية املعاصرة يعد اململكة العربية السعودية

املرجعية الفكرية اليت متثل اإلطار العام  ل مصدر السلطات العليا هلذا النظام، كما أهنااإلسالمية متث
اليت تستند يف إطارها  ,وهذا يعين اختالفا  كبريا  عن النظم السياسية األخرى. للسياسات داخل اجملتمع

 .نظريات ومفاهيم وضعية ىلإالفكري 
 :وقد حتددت مشكلة الدراسة فيما يلي

 ة ى طبيعة املضمون السياسي يف وسائل اإلعالم السعوديالتعرف عل -7
 .اومصادره

طبيعة القضايا واألفكار السياسية لدى اجلمهور ومصادره يف التعرف على  -4
 .ذلك وعالقته بوسائل اإلعالم السعودية

تلبية وسائل اإلعالم السعودية الهتمامات اجلمهورالسياسية  معرفة مدى -3
 .والعوامل املؤثرة يف ذلك

حيث ضم الفصل األول منه متهيدا  وأربعة , صص الباب األول للجانب النظري من الدراسةوخ
منذ , املداخل النظرية لدراسة االتصال السياسي, يف جانبها التمهيدي, وتناولت الدراسة. مباحث

 ظهور التجمعات اإلنسانية األوىل وارتباطها بتكوين الفرد االجتماعي والسياسي وتفاعله مع بيئته
دمي حىت هناية العصور مرحلة العصر اليوناين القمنذ , حيث ميكن القول أن الفكر السياسي, السياسية
الرتكيز على قمة النظام السياسي فقط، وعدم إعطاء قدر من : من أمهها ,اتسم بعدة مسات, الوسطى

االنطباعية يف دراسة االهتمام لعملية االتصال السياسي بني الدولة وأفراد اجملتمع، وسيطرة املنهجية 
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ومع بداية عصر النهضة بدأت . املوضوعات السياسية وارتباطها بالفلسفة وسيادة التنظري الفلسفي
من خالل طرح الفالسفة واملفكرين ألفكار معربة عن , مرحلة جديدة يف الفكر السياسي واالجتماعي

تند يف أساسها على مبادئ الدميوقراطية تس, التغريات السياسية واالجتماعية واملعرفية اجلديدة يف أوربا
 .واحلرية واملساواة

 إىل ,ات من القرن امليالدي املاضييف اخلمسيني, علماء االتصال واالجتماع والسياسة توصلو 
والتعريف بأساليب وأدوات االتصال اهلادف واملؤثر يف أفراد اجملتمع  ,حتديد مفهوم االتصال السياسي

م، من 7592حماوالت التنظري ملا يسمى باالتصال السياسي يف عام ، بعد أن ظهرت واحلكومات
السلوك السياسي لألفراد، وذلك بتتبع جتارب قة بني األنظمة السياسية احلاكمة و خالل دراسة العال

 .هذه األنظمة يف التأثري على سلوك الناخبني، وحتديد دور اجلماعات النشطة العاملة يف اجملتمع
, ألول من الدراسة مستويات االتصال السياسي من حيث عدد املشاركنيوقد تناول املبحث ا
حيث قصد باالتصال الرمسي أن , وكذلك حبسب رمسية قنوات االتصال, ومن حيث اجتاه الرسالة

وهذه الوسائل . تكون املؤسسات االتصالية حكومية أو شبه حكومية أو حتت تأثري ونفوذ احلكومة
, ومن أهم أشكال املستويات االتصالية غري الرمسية. أو صحيفة أو غريها قد تكون إذاعة أو تليفزيونا  

أو ما يسمى جبماعات , األحزاب السياسية ومجاعات املصلحة: أي اليت ال ختضع لقوانني رمسية
مثل االتصاالت الشخصية , حيث يشمل ذلك اجلماعات داخل تنظيم معني أو خارجه, الضغط

كما تربز الشائعات السياسية كأحد أهم وأخطر األشكال , اعيةواللقاءات واملناسبات االجتم
 .االتصالية غري الرمسية

ويف املبحث الثاين تطرقت الدراسة إىل أبرز االجتاهات التقليدية واحلديثة يف حتديد وظائف 
وأفادت الدراسة من البحوث احلديثة والرتاكمات والنظريات العلمية يف حتديد الوظائف . االتصال

التأثري يف , التسويق السياسي, التنشئة السياسية, الوظيفة اإلخبارية: ومتثلت يف, اسية لالتصالالسي
دعم مشروعية النظام , املساعدة يف صنع القرارات, الرقابة على احلكومة, اجتاهات الرأي العام

 .تأكيد الشعور باهلوية الوطنية وإدارة الصراعات السياسية, السياسي
, الثاين من الدراسة إىل وظائف اخلطاب السياسي عرب وسائل اإلعالم كما تطرق املبحث

وتأثري النظام السياسي يف طبيعة وظائف النظام االتصايل يف اجملتمع من خالل تناول النظريات 
النظرية السوفيتية , نظرية املسؤولية االجتماعية, نظرية احلرية, نظرية السلطة: مثل, اإلعالمية التقليدية
 .نظرية املشاركة الدميوقراطية والرؤية اإلسالمية, النظرية التنموية, شرتاكيةأو اال
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وعرض , وخصص املبحث الثالث لدراسة نظريات التأثري السياسي لوسائل اإلعالم واجتاهاهتا
نظرية االعتماد على : مثل, ألهم النظريات اليت حاولت شرح التأثريات السياسية لوسائل اإلعالم

نظرية الفجوة املعرفية , نظرية ترتيب األولويات, نظرية االستخدامات واالشباعات, وسائل اإلعالم
 .ونظرية تدعيم الصمت

خصائص النظام : ومشلت أوال  , أما املبحث الرابع فتناول العوامل املؤثرة يف االتصال السياسي
والسلطة من  وتضمنت األنظمة السياسية اليت حتدد أطر العالقة بني وسائل االتصال, السياسي

باإلضافة إىل املناخ السياسي السائد يف , وبني هذه الوسائل وأفراد اجملتمع من جانب آخر, جانب
ومدى توافر التنظيمات احلزبية والشعبية واجملالس , الذي ميثل رؤية السلطة لدور املواطن, اجملتمع

طبيعة النظام اإلعالمي كأحد : نيا  ثا. باإلضافة إىل رؤية السلطة للنظام اإلعالمي, النيابية املختلفة
, الذي خيضع جملموعة من العوامل والضغوط, املكونات األساس للجهاز السياسي للدولة املعاصرة

الذي يكفل احلقوق واحلريات واللوائح , وقانون امللكية الفكرية, قوانني وتراخيص الصدور: مثل
ومنط الفكر اإلداري , ومصادر التمويل, باإلضافة إىل امللكية, املنظمة للمؤسسات اإلعالمية

, وتوجهات السياسة التحريرية للوسيلة اإلعالمية, والتنظيمي الذي تنتهجه املؤسسات اإلعالمية
, كما تضمن هذا العامل االستخدامات السياسية لشبكة اإلنرتنيت. ومستوى تأهيل القائمني عليها

العوامل : ثالثا  . ترتيب أولويات اجلمهور احلديثاليت تعد قوة مكافئة لقدرة الوسائل التقليدية يف 
حيث تشكل اإليديولوجية املصدر األساس للمبادئ العامة , الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

, باإلضافة إىل القيم والعادات والتقاليد واألعراف السائدة يف اجملتمع واألمية وغريها, لسياسات الدول
د وعدد السكان واخلربات العملية مجيعها تزيد من املشاركة يف كما أن ارتفاع مستوى دخل الفر 

فهي األساس , ومن أمهها الثورة املعلوماتية, العوامل اخلارجية: رابعا  . النشاطات السياسية واالجتماعية
كما أن , الذي ترتكز عليه العوملة يف هدفها املتمثل يف إزالة احلواجز واحلدود بني اجملتمعات

حيث تراجع نتيجة لذلك , ورة التكنولوجية مشلت كامل مراحل حلقة االتصال واإلعالمانعكاسات الث
وبدأت تكتالت أخرى يف الظهور تتمثل يف تكوين املنظمات والتجمعات اإلقليمية أو , دور الدولة

 .اجلهوية
االتصال السياسي يف اململكة العربية , وتناول الفصل الثاين من اجلانب النظري للدراسة

حيث ركز املبحث األول منه على خصائص اجملتمع , واشتمل على ثالثة مباحث, عوديةالس
التاريخ السعودي الذي تضرب جذوره : أوال  : اليت تتمثل يف, السعودي وعالقتها باالتصال السياسي

خاصية غياب : ثانيا  . مما جعل من واقعه انعكاسا  للماضي العريب اإلسالمي وأصالته, يف عمق املاضي
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االنصهار : ثالثا  . لتأثريات االستعمارية السلبية على البنية السياسية واالجتماعية والعقائدية السعوديةا
التجانس والتكامل : رابعا  . االجتماعي الذي مييز اجملتمع السعودي عن بقية اجملتمعات األخرى

. املصدر الوحيد للتشريع املتمثل يف الدين اإلسالمي الذي ميثل, العقائدي للمملكة العربية السعودية
وسهولة االتصال السياسي بني القمة , التالحم بني القيادة السياسية والقاعدة الشعبية: خامسا  

ودعامة من , وهي منوذج عريق لتقاليد احلكم يف اإلسالم, والقاعدة فيما يعرف بسياسة الباب املفتوح
يها سلوكيات الشورى الطبيعية اليت تتم ما يطلق عل: سادسا  . دعائم احلكم يف اململكة منذ نشأته

 .بشكل منتظم ومستمر بني والة األمر وأهل الرأي والعلم واملعرفة والتخصص من املواطنني
اليت مرت بأربع مراحل , وتناول املبحث الثاين العالقة بني النظام السياسي ووسائل اإلعالم

كانت وسائل حيث  , عالم السعوديةمرحلة االتصال والنظام السياسي قبل ظهور وسائل اإل: هي
كما  , ليت كانت مستخدمة منذ قرون عديدةهي نفسها الوسائل االتصالية البدائية ا ال املتاحة،االتص

, حىت بعد استخدام وسائل اإلعالم, كانت فلسفة االتصال لدى موحد اململكة امللك عبد العزيز
الباب املفتوح كتطبيق عملي لالتصال واعتمد على سياسة , تقوم على االتصال املباشر بالناس

وكان هذا النوع من االتصال الشعيب املباشر أول وسيلة إعالمية فاعلة , السياسي بأفراد اجملتمع
فقد حرص , يليها مرحلة دور النظام السياسي يف إنشاء النظام اإلعالمي, استخدمها لنشر سياساته

كما هو الشأن بالنسبة لبقية املؤسسات السياسية , النظام السياسي على إنشاء املؤسسات اإلعالمية
وتعد صحيفة أم القرى أول وسيلة رمسية صدرت يف العهد . واالجتماعية واالقتصادية األخرى

فجاءت لتحول , أما مرحلة تأكيد الطابع املؤسسي لوسائل اإلعالم. م7542السعودي عام 
إىل نظام أكثر مشولية , يف مراحله األوىلاليت كانت تسري اإلعالم , السمات والتوجيهات السياسية

من خالل صياغة السياسة اإلعالمية وسن , لكل جوانب العملية اإلعالمية واالتصالية احلديثة
بعد ذلك جاءت مرحلة االنفتاح اإلعالمي وتأثريه على . األنظمة والقوانني املنظمة للعمل اإلعالمي

اليت , بعد ظهور فرتة التسعينيات من القرن املاضي, يالعالقة بني النظام السياسي والنظام اإلعالم
ولكن , أو هبجرة اجلمهور للوسائل احمللية, متيزت ليس فقط بظهور اإلرسال العابر للحدود الوطنية

وشهدت كذلك تطورا  إعالميا  كبريا  على املستوى , أيضا  بظهور أمناط جديدة من االتصال السياسي
 .احمللي واإلقليمي والعاملي

اليت تقوم على  , وقد تناول املبحث الثالث العالقة بني وسائل اإلعالم واجلمهور السعودي
كما , اليت ترتبط بالقيم الدينية والتقاليد االجتماعية والثقافة السائدة, جمموعة من األسس والثوابت

منها ما , دةاليت شهدت تطورات ع, تناول املبحث تطور استهالك اجلمهور لوسائل اإلعالم السعودية
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ومنها ما يتصل بشكل مباشر , يتعلق بالرغبة يف مسايرة التحوالت الدولية ودعم احلريات العامة
واالهتمام بقنوات , والتوجهات اليت يشهدها اجملتمع حنو الشفافية, بسياسة اإلصالح السياسي

اليت توافرت لدى  وزيادة فرص التعبري ومناقشة القضايا من خالل مساحة الوعي, املشاركة الشعبية
 .أفراد اجملتمع السعودي

ففي : وقد خصص الباب الثاين لنتائج الدراسة التحليلية وامليدانية الذي ضم مخسة فصول
نوع الدراسة : اليت اشتملت على, الفصل األول منه مت استعراض اإلجراءات املنهجية للدراسة

إجراءات اختبار الصدق , الدراسة وعيناهتاجمتمع , ومنهجها وأدوات مجع املعلومات وبيانات الدراسة
 .اإلطار الزمين واجلغرايف لعينات الدراسة واملعاجلة اإلحصائية للبيانات, والثبات

مسح عينة  حيث مت, والتحليليبشقيه امليداين منهج املسح بالعينة  واستخدم الباحث يف هذه الدراسة
حتليل مضمون عينة من وسائل اإلعالم  كما مت ,(902)بلغ عددهم  من أفراد اجملتمع السعودي

 .ضمت الصحف والتليفزيون السعودية
وعرض نتائج , ويف الفصول الثاين والثالث والرابع مت عرض نتائج الدراسة التحليلية وامليدانية

 .أما الفصل اخلامس فخصص لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومناقشة نتائجها. العالقة بينهما
الدراسة التحليلية إىل توافق نسيب يف األهداف اليت يسعى املضمون  وقد أشارت أهم نتائج

السياسي لوسائل اإلعالم السعودية إىل حتقيقها؛ وإىل نوع من االتفاق بني قائمة أهم القضايا اليت 
كما تبني اعتماد وسائل اإلعالم السعودية , تناوهلا التليفزيون والصحف مع االختالف يف الرتتيب

الذاتية يف احلصول على املعرفة السياسية بنسبة مرتفعة بلغت لدى التليفزيون على مصادرها 
يف حني كان االجتاه اإلجيايب سائدا  يف تغطية الوسائل , (%2089)ولدى الصحف , (1.89%)

مقارنة بالصحف , وقد حظيت القضايا احمللية بتغطية تليفزيونية أكرب. اإلعالمية للقضايا السياسية
وقد أظهرت النتائج أن وسائل اإلعالم شاركت يف . تغطية القضايا السياسية اخلارجيةاليت اهتمت ب

 .مناقشة القضايا السياسية بنسبة أكرب من مشاركة مسؤويل احلكومة واجلمهور
فقد أشارت إىل أن أهم األهداف اليت سعى اجلمهور , أما فيما يتعلق بنتائج الدراسة امليدانية

مما يشري إىل , وإىل تصدر القضايا احمللية قائمة قضايا اجلمهور, ابع حمليإىل حتقيقها كانت ذات ط
 .سيادة االهتمامات احمللية لدى اجلمهور

فقد تصدرت قنوات التليفزيون العربية قائمة ترتيب اجلمهور ملصادر املعرفة , ومن جانب آخر
ى وسائل اإلعالم الذي تفوق عل, فاالتصال الشخصي, فاإلنرتنيت, يليها الصحف, السياسية
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وفيما يتعلق برتتيب اجلمهور للوسائل احمللية جاءت . السعودية املتمثلة يف اإلذاعة والتليفزيون واجملالت
 .وأخريا  اجملالت, فالتليفزيون, فاإلذاعات, الصحف أوال  

كما تشري نتائج دراسة اجلمهور أن دور وسائل اإلعالم السعودية يقل يف تقدمي معلومات 
, ويف املسامهة يف صناعة القرارات السياسية احمللية, عن قرارات النظام السياسي قبل صدورها متهيدية

كما أهنا , بينما جنحت هذه الوسائل يف توفري ومتابعة املعلومات والقرارات املتعلقة بالنظام السياسي
كن لدى اجلمهور ورغم ذلك مل ت. أسهمت يف املعرفة السياسية على النطاق احمللي أكثر من اخلارجي

 .ثقة بقدر كاف يف احملتوى السياسي الذي تقدمه وسائل اإلعالم
ودلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا  بني متغريين من املتغريات 

وبني االعتماد , متغريا عدد مرات السفر إىل اخلارج والدخل الشهري: مها, الدميوجرافية لعينة الدراسة
باإلضافة إىل وجود عالقة ارتباطية , ائل اإلعالم السعودية يف احلصول على املعرفة السياسيةعلى وس

طردية دالة إحصائيا  بني كل من الثقة يف حمتوى وسائل اإلعالم السعودية ونوع القضايا واالتصال 
 .ياسيةوبني اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم السعودية يف احلصول على املعرفة الس, الشخصي
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خيتتم الباحث دراسته بعرض ألهم التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة يف جوانبها النظرية 

 :حيث جاءت على النحو اآليت, والتحليلية وامليدانية
كحلقة , أمهية استشعار وسائل االتصال السعودية ملا يقتضيه دورها املهين والوطين -7

من ضرورة املبادرة إىل التعبري عن , ا بني اجملتمع والنظام السياسيوصل أمينة م
ومنح أفراد اجملتمع هامشا  أكرب من احلرية وإبداء , القضايا والتوجهات اجملتمعية

إىل جانب دورها , وصوال  إىل مشاركة فاعلة حول خمتلف األفكار والقضايا, الرأي
 .طبيعة احلال باجتاه املصلحة العامةاليت تسري ب, يف خدمة أهداف النظام السياسي

بأدوار أخرى ال , إىل جانب دورها اإلخباري واملعلومايت, أن تقوم وسائل االتصال -4
وتقدمي املعلومات التمهيدية , املسامهة يف صنع القرارات السياسية: مثل ,تقل أمهية

 .وتفسريها بعد الصدور, عن قرارات النظام السياسي قبل صدورها

باملشاركة يف مناقشة القضايا , ث بضرورة اهتمام النظام السياسييوصي الباح -3
يف ظل حركة اإلصالح السياسي , والقرارات السياسية عرب وسائل اإلعالم

 .واإلداري واإلعالمي اليت تشهده اململكة

بوصفها وسيلة , ويوصي الباحث كذلك باهتمام النظام السياسي باإلنرتنيت -2
وحلقة وصل مباشرة ما بني أفراد اجملتمع , ا السياسيةاتصال مهمة يف تناول القضاي

 .وصناع القرار السياسي

وما حيدث من ثورة تكنولوجية يف , يف ظل تأصيل الشعور حبق اجملتمع يف االتصال -9
وما كشفت عنه نتائج , االتصاالت والفضاء اإلعالمي املفتوح واملتدفق باملعلومات

بانفتاحه على , سي لدى أفراد اجملتمعالدراسة من حتسن يف مستوى الوعي السيا
البد أن تعمل وسائل اإلعالم بكل , العامل من خالل وسائل االتصال املتعددة

ولن يتم ذلك إال من خالل استثمار الواقع . جدية على كسب ثقة اجلمهور
واالستفادة من مساحة , اجلديد للتعاطي مع القضايا احمللية واخلارجية مبهنية عالية

هبدف معاجلة , والتناول النقدي اجلاد واملسؤول, ملتاحة إىل أقصى حد ممكناحلرية ا
, ومناقشة القرارات واألنظمة السياسية, القضايا ذات االرتباط املباشر باجملتمع

 .بشكل هادف وعقالين, وبيان جوانبها اإلجيابية والسلبية
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ممثلة  ,كما يوصي الباحث مؤسسات النظام السياسي بالتعاون مع اجلامعات -2
يف العناية , واملؤسسات الصحفية واإلعالمية املعتربة, باألقسام ذات االختصاص

حول , واالهتمام باألحباث والدراسات واالستطالعات اإلعالمية القبلية والبعدية
خمتلف القرارات السياسية احمللية اخلارجية؛ من أجل الوصول إىل أفضل احللول 

 .ث الرأي العاموكذلك االهتمام ببحو , والقرارات

من , ضرورة اهتمام النظام السياسي بالعمل على تطوير بيئة االتصال يف اململكة -1
واحلرص على دعم وتطوير , خالل تطوير السياسات واألنظمة والقوانني اإلعالمية

 .وتعزيز قدرات العاملني يف هذا اجملال, الصناعة اإلعالمية

باعتباره وسيلة , خصي واجلمعيبضرورة االهتمام باالتصال الش الباحث يوصي -.
 ويف هذا الصدد يوصي. املعلومات وتطوير االجتاهات نشر وتداول فاعلة يف

مبا  ,كافة مناطق اململكة  وطنية من املراكز اإلعالمية تغطي الباحث بإنشاء شبكة
ات الندوات واحملاضر لوصول إىل خمتلف فئات املواطنني عن طريق نها من اميكّ 

تعمل على جتسري الفجوة املعلوماتية بني الدولة  اليت, ملطبوعاتوحلقات النقاش وا
 .واملواطنني فيما يتعلق بكافة الشؤون احمللية والوطنية

إجراء حبوث دورية و , ميالتخطيط اإلعالضرورة أن تقوم وسائل اإلعالم السعودية ب -5
رف مبا ميكنها من التع, للجمهور الستكشاف حقيقة العالقة بينها وبني مجهورها

اسة يستند إليها سر واحتياجاته ومبا يوفر معلومات أعلى اهتمامات اجلمهو 
 .التخطيط اإلعالمي

التحليل والتفسري لكافة سائل اإلعالم السعودية و  يوصي الباحث بأن تويل -70
بح التغطية اإلخبارية املباشرة تص وأالّ  ,اهتمامها األحداث والظواهر السياسية احمللية

يفزيون عن وأن يتخلى التل, ا لوظائف االتصال السياسيهي األساس يف أدائه
ن اجلمهور من فهم مبا ميكّ  ,ساليب التغطية اإلخبارية التقليدية لألحداث احملليةأ

 .األحداث والتفاعل معها

الباحث املؤسسات السياسية والتنفيذية الوطنية الكربى بضرورة العمل على  يوصي -77
 وكافيا   سريعا   مبا يضمن تدفقا   ,ات اإلعالميةتطوير قنوات اتصال فاعلة مع املؤسس

ويف هذا . هذه املؤسسات ومبا حيقق أهداف ,العام للمعلومات اليت تلزم الرأي
الباحث أمهية أن تقوم تلك املؤسسات بتدريب كوادر بشرية قادرة  الصدد يرى
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 احلوارات اإلعالمية ومتثيل تلك املؤسسات يف, ل اإلعالمعلى التعامل مع وسائ
 .املختلفة
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 مــالحق الدراســة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 كلية الدعوة واإلعالم

 الدراسات العليا
 قسم اإلعالم
 اســتبـانة

 ل اإلعالماالتصال السياسي في وسائ
 وتأثيره في المجتمع السعودي

 "دراسة ميدانية على عينة من أفراد المجتمع السعودي"
 في إطار رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في اإلعالم

 
 ..الجمهور الكريم

 :بعد السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته أما
في نشر المعرفة ألفراد المجتمع وتلبية ( الخ.. تليفزيون  –إذاعة  –ف صح)فال يخفى عليكم األهمية التي تمثلها وسائل اإلعالم 

احتياجاته ومساعدته في التعرف على سياسات الحكومة واألبعاد السياسية لقراراتها إضافة إلى مساعدة الحكومة في معرفة 
مات بين صانعي القرار السياسي اتجاهات المجتمع وأفكاره حول مختلف القضايا من أجل بناء جسور التواصل وتبادل المعلو 

وتأتي هذه الدراسة لتتحقق من مدى نجاح وسائل اإلعالم السعودية في تحقيق تطلعات كل من الحكومة وأفراد . وأفراد المجتمع
المجتمع من خالل هذه االستبانة التي آمل تفضلكم باإلجابة على أسئلتها بدقة ووضوح خاصة وأن بيانات هذه االستمارة لن 

)     ( الب أسئلة هذه االستبانة ال تتطلب أكثر من وضع عالمة ـإال ألغراض علمية بحته تخدم أهداف الدراسة كما أن غ مخدتست
 .أمام اإلجابة المناسبة مما سيختصر الوقت شاكرًا ومقدراً تعاونكم ومشاركتكم في هذه الدراسة

 أخوكم
 سعد بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

 في قسم اإلعالم المحاضر
 55335الرمز   35635ب .الرياض ص

 
 هـ5141
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 ما أهم قضية تشغلك هذه األيام؟ -5
......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 :للحصول على معلومات عن القضايا التي تهمك ةالرجاء تحديد درجة اعتمادك على المصادر التالي -4
 ( :القناة األولى)التليفزيون السعودي  -

 اعتمدال            اعتمد بدرجة ضعيفة                                اعتمد بدرجة متوسطة     اعتمد                        بقوةاعتمد 

 :قنوات التليفزيون الفضائية العربية -

 ال اعتمد          اعتمد بدرجة ضعيفة                          اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             اعتمد بقوة          

 :قنوات التليفزيون الفضائية األجنبية -
 -ال اعتمد                                              اعتمد بدرجة ضعيفة                          اعتمد بدرجة متوسطة               اعتمد          اعتمد بقوة          

 :الصحف السعودية
 :المجالت السعودية -ال اعتمد                   اعتمد بدرجة ضعيفة                  اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             اعتمد بقوة          

 -ال اعتمد                                              اعتمد بدرجة ضعيفة                          اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             اعتمد بقوة          
 :الصحف والمجالت العربية

 ال اعتمد          اعتمد بدرجة ضعيفة                          اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             وة          اعتمد بق
 :الصحف والمجالت األجنبية -

 ال اعتمد                   اعتمد بدرجة ضعيفة                 اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             اعتمد بقوة          
 :اإلذاعات السعودية -

 ال اعتمد          اعتمد بدرجة ضعيفة                          اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             اعتمد بقوة          
 :اإلذاعات العربية -

اإلذاعات  -ال اعتمد                                 اعتمد بدرجة ضعيفة                          د بدرجة متوسطة       اعتم     اعتمد             اعتمد بقوة          
 :األجنبية

 عتمدال ا          اعتمد بدرجة ضعيفة                          اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             اعتمد بقوة          

 :تينترناإل -
 ال اعتمد          اعتمد بدرجة ضعيفة                          اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             عتمد بقوة          ا

 .. :اآلخرين من أقارب وأصدقاء الخ -
 اعتمدال             اعتمد بدرجة ضعيفة                            اعتمد بدرجة متوسطة       اعتمد             اعتمد بقوة          

 ........................................................................................................... :مصادر أخرى -
 ال اعتمد             اعتمد بدرجة ضعيفة                            اعتمد بدرجة متوسطة       اعتمد             اعتمد بقوة          
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 ؟ السعودية وسائل اإلعالم كتمتابع عندالتالية تحظى باهتمامك  والقضايا الموضوعات أي -5
 :ذات العالقة بالحكومة مثل المشروعات والقوانين واللوائح واألنظمة الموضوعات -

 مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة     مهمة جدًا       
 :الحكوميين لينالمسؤو تصدر عن  التيالتصريحات  -

 مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة
 :وضوعات الشؤون المحليةم -

 مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة
 :عليها لينالمسؤو وردود  ىشكاو الالعامة و  الموضوعاتآراء المواطنين بشأن  -

 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمةمهمة جدًا            مهمة                 
 :آراء المثقفين والنقاد -

 مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة
 :موضوعات الشؤون الخارجية -

 مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة   مهمة جدًا         
 :الرياضيةالموضوعات  -

 مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة
 :والعلمية الموضوعات الثقافية -

 مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة
 :الدينية الموضوعات -

 مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة
 :االقتصادية وضوعاتالم -

 مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة
 :الموضوعات الطبية -

 غير مهمة  مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة          
 :االجتماعية الموضوعات -

 مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غير مهمة
 :الحوادث والمواد المثيرة -

 ة بدرجة ضعيفة            غير مهمةمهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهم
 ...........................................................................................................: أخرى   -

 غير مهمة مهمة جدًا            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة           
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 :إلى أي مدى تحقق لك وسائل اإلعالم السعودية األهداف التالية -1
بدرجة  كثيراً  كثيرًا جداً  األهداف

 متوسطة
بدرجة 
 ضعيفة

 لم يتحقق

      معرفة األحداث الجارية

      فهم األحداث والقضايا المحلية

      فهم األحداث والقضايا الخارجية

      اء المختلفة عن القضايا المهمةمعرفة اآلر 

      معرفة أفكار وقضايا تصلح للمناقشة مع اآلخرين

      معرفة أفكار وقضايا تدفعني للمشاركة بالرأي عبر هذه الوسائل

      الشعور باالنتماء للمجتمع السعودي

      ذ السعودي5الحفاظ على التفاعل االجتماعي مع المجتمع

      من تأثير البيئة المحيطة حماية الذات

      التحقق من صحة الشائعات المتداولة في المجتمع

      والهموم قضاء وقت الفراغ والتخلص من الوحدة والعزلة

      االطالع على معلومات مهمة لحياتي الشخصية

      ..................................................................... :أخرى

 
 

 القناة األولى؟-إلى أي مدى تناقش مع اآلخرين الموضوعات والقضايا المهمة التي يثيرها التليفزيون السعودي -3

 بدرجة متوسطة               قلياًل                    ال أناقش                  كثيراً                     كثيرًا جداً 
 بالرأي في البرامج الحوارية عبر التليفزيون السعودي القناة األولى؟أي مدى تشارك  إلى - 6

 بدرجة متوسطة               قليالً                   ال أشارك                    كثيراً                 كثيرًا جداً 
 حف السعودية؟إلى أي مدى تناقش مع اآلخرين الموضوعات والقضايا المهمة التي تثيرها الص -7

 بدرجة متوسطة               قلياًل                    ال أناقش                  كثيراً                     كثيرًا جداً 
 إلى أي مدى تشارك بالرأي في القضايا المثارة عبر الصحف السعودية؟  -3

 بدرجة متوسطة               قليالً                     ال أشارك                 كثيراً                     كثيرًا جداً 
 ؟إليها لفهم هذه القضية  التي تلجأ اإلعالمية الوسائل ماالقضايا المحلية  مزيد من المعلومات عنحينما تريد  -9

...................................................................................................................... 

 ؟إليها لفهم هذه القضية  التي تلجأ اإلعالمية الوسائل ما الخارجيةالقضايا  مزيد من المعلومات عنحينما تريد  -51
...................................................................................................................... 

 ؟ما الوسائل اإلعالمية التي تلجأ إليهاالقضايا  حول مختلف السعوديحينما تريد فهم طبيعة الموقف  - 55
...................................................................................................................... 

 

 :مك بنوعية القرارات التي تصدرها الحكومةفضالً اإلشارة إلى طبيعة اهتما -54
 أهتم بالقرارات المتعلقة بالقضايا المحلية أكثر من القرارات المتعلقة بالقضايا الخارجية
 أهتم بالقرارات المتعلقة بالقضايا الخارجية أكثر من القرارات المتعلقة بالقضايا المحلية

 ويةأهتم بالقرارات المحلية والخارجية بدرجة متسا
 تال أهتم بما يصدر من قرارا
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 من صعوبات متعلقة بقرارات حكومية ؟ كعادة ماذا تفعل لحل ما يواجه -73

 عرض شكواي  على مسؤولي الحكومة مباشرة                   عرض شكواي من خالل وسائل اإلعالم السعودية
 على أحد شكواي ال أعرض                 األقارب واألصدقاءعرض شكواي على 

 ......................................................................................... :أخرى
 

 : هختص اململكة العربية السعودية ، هل ميكن القول بأن  داخلية مشكلةحتدث حينما  -72
 :يزداد تعرضك لوسائل اإلعالم السعودية -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 :غير السعوديةيزداد تعرضك لوسائل اإلعالم  -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 :عمومًا كما هوض لوسائل اإلعالم يظل مستوى التعر  -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 :تزيد فرص نقاش هذه المشكلة مع اآلخرين -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 

 :ههل ميكن القول بأن السعودية،اململكة العربية  خارجية ختص مشكلةحتدث حينما  -79
 :يزداد تعرضك لوسائل اإلعالم السعودية -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 :غير السعوديةيزداد تعرضك لوسائل اإلعالم  -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 :عموماً كما هويظل مستوى التعرض لوسائل اإلعالم  -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة            أوافق            أوافق بقوة
 :تزيد فرص نقاش هذه المشكلة مع اآلخرين -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 

كل عبارة من العبارات التالية ذات العالقة باالعتماد على وسائل اإلعالم الرجاء تحديد مدى موافقتك على    -56
 :السعودية

 :وسائل اإلعالم السعودية تسهم في صناعة القرارات الحكومية المحلية -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 :وسائل اإلعالم السعودية تسهم في صناعة القرارات الحكومية الخارجية -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 :وسائل اإلعالم السعودية تقدم معلومات تمهيدية عن القرارات الحكومية قبل صدورها -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 :وسائل اإلعالم السعودية تتابع القرارات الحكومية بعد صدورها متابعة دقيقة  -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 :وسائل اإلعالم السعودية تقوم بشرح وتفسير القرارات الصادرة عن الحكومة مما يساعدني على فهم هذه القرارات -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
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 :وسائل اإلعالم السعودية تقدم معلومات واضحة عن القضايا التي تهمني شخصياً  -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 :صياً وسائل اإلعالم السعودية تقدم معلومات كاملة عن القضايا التي تهمني شخ -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 :وسائل اإلعالم السعودية توفر معلومات ضرورية للمواطنين والمقيمين حول األنشطة المختلفة التي تقوم بها الحكومة -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           فقأوا            أوافق بقوة

 :ما تقدمه وسائل اإلعالم السعودية من معلومات يحفزني على دعم وتأييد القرارات والسياسات الحكومية -
 ال أوافق           بدرجة ضعيفة أوافق             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 
 :الرجاء تحديد مدى موافقتك على كل عبارة من العبارات التالية ذات العالقة بالثقة بوسائل اإلعالم السعودية  -57

 :ما تقدمه وسائل اإلعالم السعودية  من معلومات عن القضايا المهمة جدير بالثقة -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 :وسائل اإلعالم السعودية وسيلة محايدة بين الحكومة والجمهور -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 :م السعودية ال تقتصر في تغطيتها على وجهة نظر الحكومة بل تحرص على تغطية مختلف وجهات النظروسائل اإلعال -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 :ا تصدره الحكومة من قراراتوسائل اإلعالم السعودية يقتصر دورها على اإلشادة فقط بم -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 :وسائل اإلعالم السعودية تهتم بتغطية قضايا على حساب قضايا أخرى أكثر أهمية -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 :عن الحكومة من قرارات روسائل اإلعالم السعودية تنتقد بموضوعية ما يصد -
 ال أوافق           جة ضعيفةأوافق بدر              أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة                                الر

 :وسائل اإلعالم السعودية تمنح الفرصة للجمهور للتعبير عن رأيه في ما تصدره الحكومة من قرارات -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 :يح الفرصة للجمهور النتقاد ما تصدره الحكومة من قراراتوسائل اإلعالم السعودية تت -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
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 :بيانات شخصية -53
 (:اختياري) :االسم 
 أنثى            ذكر                       : الجنس

 31إلى 15من                      11إلى 55من               51إلى45من                        45أقل من          :   العمر 
 سنه61أكبر من                      61إلى 35من 

 بية                      الجنوبيةالوسطى                  الشرقية                     الغر             :منطقة اإلقامة

 من جامعي علىأ  جامــعي                                 أقل           ثانوي      أو متوسط           :المؤهل العلمي
 ب جامـعيطال             ستاذ جامعي    ا                   خاص                   حكومي              : العمـــل

 مره إلى مرتين                          أسافر لم :              عدد مرات السفر إلى الخارج خالل السنتين الماضيتين
 خمس مرات فأكثر            ثالث مرات إلى أربع   

 6311إلى 1115من           1111إلى  5311من                   5311أقل من :             الدخل الشهري للفرد
 لاير 55311أكثر من         55311إلى  9115من                          9111إلى  6315من 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 استمارة تحليل محتوى الصحف السعودية
 الرياض                  اليوم                               عكاظ                    الوطن                               /          /       التاريخ        :          الرقم 

رقم  المساحة
 الصفحة

 اإلطار  الجغرافـي أفكار داخل القضية القضــية الرئيسة

 خارجي حملي
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 

 
 

 أساليب اإلقناع اتجاه المعالجة
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 األهــداف مصادر المادة

تزويد  أخرى أجنبية عربية واس ذاتية
اجلمهور 
باألخبار 
 واملعلومات

توضيح 
موقف 
الدولة 
وبيان 
 أهدافها

تفسري 
القرارات 
واألنظمة 

 الرمسية

تأكيد 
الشعور 
باهلوية 
 الوطنية

الرقابة 
على 

السلطة 
يذية التنف

 ونقدها

املساعدة 
يف صنع 
 القرارات

دعم 
مشروعية 
النظام 

السياسي 
وكفاءة 

 أدائه

التهيئة ملا 
 قد حيدث

 أخرى

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 

 

 



 2 

 
 القالب الفني شخصية المادة

قيادات 
سياسية 

 عليا

قيادات  وزراء
إدارية 
 حملية

علماء 
 الدين

خرباء وعلماء 
 ومثقفون حمليون

شخصيات  مواطنون
 خارجية

 كلمة ندوة حتقيق لقاء تقرير خرب
 العدد

ردود  كاريكاتري مقالة
 سؤولنيم

رسائل 
القراء 

 ومقاالهتم
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 أساليب اإلقناع اتجاه المعالجة
 

 إجيابية
 

 سلبية
 

 حمايدة
 

 ديين
 

مسئولون 
حمليون 
 رمسيون

 
 آراء مواطنني

 
خرباء وعلماء 
 ومثقفون حمليون

 
 املصلحة الوطنية

 
 الواقع الفعلي

 
إحصاءات 

 ودراسات

 
 أدلة تارخيية

 
قوانني وقرارات 

 الدولة

 
 أقوال وأحداث خارجية

 
 أخرى
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 (القناة األولى)استمارة تحليل مضمون التليفزيون السعودي 
 

 :المادة /          /                     التاريخ        :                  الرقم 
 
 

 

 اإلطار الجغرافــي أفكار داخل القضية القضــية الرئيسة الزمن

 خارجي حملي
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 مصادر المادة األهــداف 

تزويد 
اجلمهور  
باألخبار 
 واملعلومات

توضيح 
موقف 
الدولة 
وبيان 
 أهدافها

تفسري القرارات 
واألنظمة 

 الرمسية

تأكيد 
الشعور 
باهلوية 
 الوطنية

الرقابة على 
السلطة 
التنفيذية 

 قدهاون

املساعدة 
يف صنع 
 القرارات

دعم 
مشروعية 
النظام 

السياسي 
وكفاءة 

 أدائه

التهيئة ملا قد 
 حيدث

 أخرى أجنبية عربية واس ذاتية أخرى

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 



 6 

 
 

 أساليب اإلقناع
مسوؤلون  ديين

 حمليون رمسيون
 خرباء وعلماء آراء مواطنني

 ومثقفون حمليون
إحصاءات  الواقع الفعلي املصلحة الوطنية

 ودراسات
قوانني وقرارات  أدلة تارخيية

 الدولة
أقوال وأحداث 

 خارجية
 أخرى
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 اتجاه المعالجة الشكل الفني شخصية المادة
قيادات 

 سياسية عليا
قيادات  وزراء

 إدارية حملية
خرباء  علماء الدين

وعلماء 
ومثقفون 

 حمليون

شخصيات  مواطنون
 خارجية

مشاركة  ندوة تقرير حوار خرب
 املشاهدين

 حمايدة إجيابية سلبية
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 دليل الترمـيز
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 دليل الترميـز
 التعريفات اإلجرائية والمفاهيم

لني، ؤو املوضوعات واملضامني املتعلقة بالدولة او مبن ميثلها من املس: االتصال السياسي
 .وتناولتها الوسائل اإلعالمية بالتغطية واملتابعة

 .والصحف السعودية ،(القناة األوىل)يقصد هبا التليفزيون السعودي : سائل اإلعالم
 .مجيع أفراد اجملتمع السعودي الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم السعودية: اجملتمع السعودي

 فئات التحليل
 .القضايا الرئيسة -7
 .األفكار الفرعية -4

 .األهداف -3

 .أساليب اإلقناع -2

 .األشكال والقوالب الفنية -9

 .مصادر املادة اإلعالمية -2

 .اإلطار اجلغرايف للقضايا السياسية -1

 .نوع املشاركة -.

 .اجتاه املعاجلة -5

 .الشخصيات -70

 .املساحة/ الزمن -77

واملقصود هبا القضية : القضايا الرئيسة اليت عاجلها املضمون السياسي لوسائل اإلعالم  -7
 :وتنقسم إىل الفئات الفرعية التالية.  أو املوضوع الذي تركز عليه احلديث

 .هي األفكار املتعددة داخل الفكرة الرئيسة: األفكار الفرعية املتضمنة القضايا الرئيسة  -4
 :األهداف اليت يسعى املضمون السياسي إىل حتقيقها  -3
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نشر أو بث معلومات وحقائق حول : تزويد اجلمهور باألخبار واملعلومات -
 وأنشطتها القرارات والسياسات والبيانات الصادرة عن أجهزة الدولة

 .املختلفة
للوطن واالعتزاز  والوالء التأكيد على االنتماء: تأكيد الشعور باهلوية الوطنية -

وإحياء ذكرى , وتعميق الروابط التارخيية والثقافية واالجتماعية, بتارخيه ورموزه
التشجيع على باإلضافة إىل , املناسبات الوطنية واألعياد والنشيد الوطين

مع  ,سبيلها وطن والتضحية باملصاحل الفردية يفالتمسك باملصاحل العليا لل
ملختلفة عن غريها من التأكيد على ما تتميز به اهلوية الوطنية بأبعادها ا

 .خرىالقوميات األ
دعم القرارات والسياسات الصادرة : توضيح موقف الدولة وبيان أهدافها -

تتعرض هلا  مواجهة االنتقادات اليتو , والرتويج هلاعن أجهزة الدولة املختلفة 
 حشد التأييدمع  .أو خارجيا   راهتا داخليا  سياسات الدولة أو خططها أو قرا

كل   نقل عن وسائل اإلعالم اخلارجية يفالو  وعامليا   لسياسات الدولة إقليميا  
تقوم هبا  اسات أو القرارات أو التجارب اليتما من شأنه اإلشادة بالسي

 .أجهزة الدولة
ا تتخذه شرح وتفسري األبعاد املختلفة مل: تفسري القرارات واألنظمة الرمسية -

 .من قرارات وتوصيات وسياسات( الدولة)أجهزة النظام السياسي 

رصد ممارسات أجهزة الدولة وحتليلها : الرقابة على السلطة التنفيذية ونقدها -
واملطالبة بتغيريها  ,السياسات والقرارات خطاء يفكشف األو  ,وتقوميها

 .الدولة جهزةتمع يكون عالجها مسؤولية أيف اجمل اختالال   يةالكشف عن أو 

إتاحة الفرصة للتعبري عن اآلراء واالجتاهات : املساعدة يف صنع القرارات -
مناقشة قضايا واقرتاحات تساعد على اختاذ و  ,الصادرة عن املواطنني
 .والتأثري يف الرأي العام مبا خيدم احلكومة, القرارات بشأهنا

شروعية األسس التأكيد على م :دعم مشروعية النظام السياسي وكفاءة أدائه -
 ,والقيم واملعتقدات االجتماعية اململكة يف ييقوم عليها النظام السياس اليت
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وحتقيق االستقرار ومواجهة , اجملاالت املختلفة إبراز إجنازات الدولة يفو 
إبراز التأكيد على حرص الدولة على رعاية مصاحل املواطنني  مع. األزمات

احرتام القوانني واللوائح و  ,يوالعامل ياحمليطني اإلقليم مكانة اململكة يف
حرتام وتقدير رموز النظام ا وكذلك, وتأكيد االلتزام هبا ,والسياسات

 .اململكة يف يالسياس

 معلومات متهيدية ميتقدبوسائل اإلعالم السعودية قيام : التهيئة ملا قد حيدث -
 .واألنظمة قبل صدورها عن القرارات احلكومية

 
وهي أساليب اإلقناع املستخدمة لدعم اآلراء واألفكار : ستخدمةأساليب اإلقناع امل  -2

 :وتشمل الفئات الفرعية التالية, واملقرتحات اليت ترد يف املضمون
 .وهي الشواهد املستمدة من الواقع الفعلي: الواقع الفعلي -

االستشهاد يف دعم الرأي أو الفكرة أو االقرتاح بالقرآن الكرمي والسنة : ديين -
 .أو املصادر الشرعية املعتربة ,النبوية

االستناد يف اإلقناع إىل الضرورة اليت متليها مصاحل : املصلحة العليا للوطن -
 .الوطن العليا

االستناد إىل تصرحيات وآراء حالية أو سابقة ألي : مسؤولون حمليون رمسيون -
 .من القيادات السياسية يف الدولة يف احلاضر واملاضي

شهاد بآراء املواطنني أو شكواهم للتدليل على رأي أو االست: آراء املواطنني -
 .أو اقرتاح, فكرة

اإلحصاءات الصادرة عن جهات معتربة أو الدراسات : إحصاءات ودراسات -
 .والبحوث اليت جتري بواسطة باحثني أكادمييني أو أحد أجهزة الدولة

قدمي واحلديث االستشهاد بالوقائع التارخيية اجملردة من التاريخ ال: أدلة تارخيية -
 .أو الدروس املستفاد منها يف دعم الرأي أو الفكرة أو االقرتاح

 .استشهادا  آخر مل يرد ذكره يف القائمة: أخرى -

 .مصادر املادة اإلعالمية -9
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 .مصادر الوسيلة الذاتية كاملراسلني واملندوبني واملكاتب: ذاتية -
 .خبار الرمسيةكوهنا املصدر الرئيس لأل,وكالة األنباء السعودية: واس -

 .مصادر تابعة للدول العربية: عربية -

 .مصادر تابعة للدول األجنبية: أجنبية -

 :اإلطار اجلغرايف للقضايا املطروحة يف املضمون اإلعالمي -2
حىت ولو وقع خارج , وهو كل ما يتعلق بشأن من الشؤون السعودية احمللية: حملي -

 .فرد طرفا  فيهأو كانت السعودية دولة أم , األراضي السعودية

 .وهو كل ما يتعلق بشأن من الشؤون غري املتعلقة بالسعودية: خارجي -

 



 14 

 اجتاه املعاجلة - 1
أي عرض مؤيد للقضية أو لسياسة أو قرار أو , تتفق مع سياسات الدولة: اجيايب -

 .أو الرتكيز على اجلوانب اإلجيابية, مسؤول
أو , د ملوقف أو قضيةأي عرض معارض أو ناق, تعارض سياسات الدولة: سليب -

 .قرار أو مسؤول أو الرتكيز على اجلوانب السلبية

عدم وضوح املوقف من خالل العرض املتوازن للجوانب السلبية أو : حمايد -
 .اإلجيابية أو عرض الواقع كما هو

 .ثانية فأكثر 30حلساب زمن املواد التليفزيونية من: الزمن -.
 .عمود/ لسنتمرتحلساب مساحة املواد الصحفية با: املساحة

 .وبالنسبة للتليفزيون عنوان املادة التليفزيونية, اسم الصحيفة: الوسيلة -70
 .تاريخ نشر وبث املادة اإلعالمية: التاريخ -77

 .رقم العدد اليومي للصحيفة: العدد -74

 .رقم صفحة املادة اإلعالمية املدروسة: رقم الصفحة -73

عن كل مادة إعالمية يوضع رقم تسلسلي لتسجيل املعلومات الكاملة : التسلسل -72
 .مدروسة
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Conclusion:- 
 

The nature of the existing connection between the political regime of the 

State and other forces represented by the members of the society is one of 

the significant criteria in assessing the level of political stability, and the 

ability of the political regime itself to achieve the goals of the society. 
With the development of the latest political regimes, the political power 

has not been as the only influential power, but also, the public opinion 

has appeared to be as an important element to be considered when taking 
decisions, and when determining the public policies of the society. All 

these matters could not be achieved without existence of an effective 

communicative media system that may reflect the political and social 

structure of the society, and that may play an axial role in briefing the 
public, setting the bridges of communication to exchanging the 

information between the political decisions makers and the public, for the 

sake of finding solutions, and promoting the performance level of the 
governmental bodies and members of the society in all fields. 

As the concept, freedom of communication and role of media is different 

from one political regime to another. The political regime in the Kingdom 

of Saudi Arabia is considered to be as a special case among the existing 
political regimes in terms of adopting the Islamic Laws (Sharia) as the 

source of all authorities. Also Islamic Laws are considered to be  the 

ideological reference that represent the general frame of the policies 

inside the society. This indicates that this regime is different from the 
other political regimes in the world, whose ideological frames are based 

on human-made concepts and theories. 

The case of the study has been limited to the following:- 
1- Knowing the nature of political content of the mass media in the 

Kingdom of Saudi Arabia and its sources. 

2- Knowing the nature of political issues and views of the public and 

its relation with the Saudi communication media. 
3- Knowing to what extent the Saudi media meet the political 

concerns of the public and the influential factors. 

The first chapter has been specified for the theoretical part of the 
study. The first section of the first chapter contains an introduction and 

four researching points. The introduction of the study handles the 

theoretical approaches for studying political communication since the 

emersion of the first humanitarian groupings, and its connection with the 
social and political structure of the individual, and his interaction with his 

political environment. We can say that the political thought from the old 

Greek era until the end of the middle ages, has got so many 
characteristics such as: Focusing only on the peak of the political regime; 

not taking care of the political communication between the State and 
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members of society; the impressive methodology is dominant studying 

the political issues and related to the philosophic theorization or 
speculation. With the beginning of the renaissance era, a new phase 

started in the social and political thought via some views presented by 

philosophers that reflected the social political, and cognitive changes in 

Europe. These changes were based on the principles of democracy, 
liberty, and equality. 

The first chapter of the study handles the levels of the political 

communication in terms of the number of participants, and the official 
dealing of the communication channels. The official communication 

means that, communication organizations should be governmental or 

semi-governmental organizations. The important non-governmental 

means of communication is the political parties, or lobby groups. This 
matter includes pursuer groups, such as personal contacts, meetings and 

social occasions. Also, the political rumors are the most dangerous type 

of non-governmental means of communication. 
The second researching part of the study handles the prominent 

traditional and modern trends that determine functions of communication. 

The study quoted the modern researches and scientific theories that 

determine the political functions of communication. 
Functions of communication are as follows: news task, political 

nurturing, political marketing, impact on the trends of public opinion, 

censorship on government, helping in making decisions, supporting the 

legality of the political regime, ascertaining the patriotic identity, and 
handling the political conflicts. 

The second researching part of the study indicated the functions of 

political addressing via the media, impact of political regime on nature of 
functions of communicative system by discussing the traditional media 

theories, such as theory of authority, authority of freedom, authority of 

social liability, Soviet or Socialist theory, developmental theory, theory of 

democratic participation, and Islamic vision. 
 

The third researching part of the study handles the theories of political 

impact of the mass media and its trends. This part manifested the 
important theories that try to explain the political impacts of media means 

such as the  dependency theory, theory of uses &gratifications theory of 

agenda setting, theory of knowledge gap and theory of spiral of silence. 
The fourth researching part of the study handles the influential factors on 

the political communication. The said factors include: First, the 

characteristics of political regime, including the political systems that 

determine the frame of relation between the media  and authority from 
one side, and between the media  and members of society on the other 

side. Also, the factors include the political climate prevailing in the 
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society, which represents the view of the vision of authority for the role 

of citizen and how far the public and factional organizations as well as 
the various parliamentary councils are available. Also, it includes the 

vision of authority about the media system. Secondly, the nature of media 

system as one of the basic components of the existing political authority 

of State. 
This media system is subject to a set of factors and pressures such as 

regulations, and licenses of issuance, intellectual property law that 

maintains the rights and freedom as well as the rules organizing the media 
institutions. This is in addition to the sources of finance, style of 

administrative and organizational thought. This factor also contains the 

reporting policy trends of media means, qualifications of those working 

in the media, political uses of internet which is considered as a force 
commensurate to the ability of the traditional means in connection with 

arranging the priorities of modern public. Thirdly, social, economic and 

cultural factors, whereas the ideologies represent the basis of public 
principles of the countries' policies. This is in addition to the values, 

traditions and customs prevailing in the society. Also, the raising of the 

individual’s income, number of population and practical experiences help 

in increasing the participation in the social and political activities. 
Fourth, external factors, such as the informative revolution. The 

informative revolution is the basis on which the globalization’s goal is 

based. The goal of the globalization is to remove the barriers and borders 

between the societies. The reflections of the technological revolution that 
covers all phases of media and communication link, have deteriorated 

because of the State’s role. Other groupings have appeared and 

formulated the regional or local organizations and groupings. 
The second section of the theoretical base of the study handles the 

political communication in the Kingdom of Saudi Arabia. The second 

section contains three parts. The first part focuses on the characteristics of 

the Saudi society and its relation to the political communication. The said 
characteristics are as follows: First the Saudi history, which is deeply 

rooted in the past, is a reflection of the originality of the Islamic Arab 

past. Second, the absence of the negative colonial influences on the 
social, political and religious environment of Saudi Arabia. Third, is the 

social melting and interaction which differentiates the Saudi society from 

other societies. 
Fourth is the religious harmony in the Kingdom of Saudi Arabia, which is 
represented in the Islamic religion as the only source of legislation. Fifth, 

is the cohesion or adherence between the political leadership and the 

public as well as the easy political communication between the peak and 
bottom – known as the open door policy. This open door policy is an 

ancient practice of Rule Traditions in Islam and a support to the Rule in 
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the Kingdom of Saudi Arabia. Sixth, the behaviors of normal consultation 

which is regularly and continuously conducted between the leaders and 
those educated citizens who have wide knowledge and experience. 

 

The second researching part of the study also handles the relation 

between the political regime and the media. The said relation had four 
phases such as follows:- Phase of communication and political regime 

before the emersion of Saudi media means. The available communication 

means were primitive and being used since many centuries ago. The 
philosophy of communication for the unifier of the Kingdom of Saudi 

Arabia late King Abdulaziz, was based on the direct contact with the 

people and adopting the open door policy, as a practice for the political 

communication with the members of the society, even after the 
introduction of the media. This type of direct public contact, was the first 

effective media means being used by the late King for disseminating his 

policies. The second phase is the political regime’s role in establishing 
the media system. The political regime is keen on establishing media 

institutions, as this matter being adopted for other economic, social and 

political institutions. Um AL-Qura newspaper is considered as the first 

official newspaper being issued in the Saudi Era by the year 1924. The 
phase for institutionalizing the media  has come to change the political 

trends and features that had been steering the media at the beginning, 

when the media was looked as general and comprehensive, via 

formulating the media policy and enacting the regulations organizing the 
media work. Then after this came the phase of media openness and its 

influence on the connection between the political regime and media 

system.  The period of nineties of the previous century was characterized 
by not only the emersion of the cross-borders transmission, or public 

abandoning the local media but also by the emersion of new styles of 

political communication. The said period witnessed a tremendous media 

development at the local, regional and international level. 
The third part of the study handles the connection between the media  and 

Saudi public, which is based on a group of principles and basics that are 

related to the religious values and prevailing social cultural traditions. 
Also this part shows the development of the public consumption for the 

Saudi media that has witnessed many developments in terms of adopting 

the international changes and supporting the public freedom. Some 

developments are in terms of the political reform policy and tendency 
towards the transparency and public channels participation, increasing the 

opportunities of expression and discussing the issues through the 

awareness space being provided for the members of the Saudi society. 
The Second Chapter has been specified for the results of the field analytic 

study. This Second Chapter contains five sections. In the first section, the 
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systematic procedures of the study were reviewed. The systematic 

procedures contain the type of study, its methodology, information tools 
of data collection, sample of the study, performing the credibility test, 

geographical and time frame of the study samples, and the statistical 

processing of the data. 
The researcher uses in this study the survey and analytic method. A 

sample of 506 people was surveyed. Also, the content of media sample 

was analyzed, including the newspapers and television. 
In the second, third and fourth sections the results of the field analytic 

study had been explained and discussed. The fifth section has been 

specified for the replying the questions of the study and discussing its 

results. 
Results of the analytic study show a relative harmony and compatibility 

in the goals which the political content of the Saudi media  tries to 

achieve. 
Also, results show a consensus over the issues addressed by the television 

and newspapers. Results of the study revealed how far the Saudi media 

depends on its local sources in obtaining the political knowledge by 78% 

for the television, and by 60.5% for the newspapers. The results show the 

participation of the government officials in the discussion of the political 
issues by more percentage than the percentage of the public’s 

participation. 
Concerning the results of the field study, they indicated that the important 

goals which the public tries to achieve are of local nature. The results 
show that the local issues are topping the list of public issues. This matter 

indicates that the local public concerns are dominating the scene. 
On the other hand, the Arab satellite television channels have topped the 
list of the political knowledge of the public, followed by the newspapers, 

internet, and personal contact that had outperformed the Saudi media 

such as  television and magazine. In connection with the order of the local 

media  as seen by the public, the newspapers come first and then followed 
by the broadcasting, television and magazines. 

Results of the study also show decrees in the role played by the Saudi 

media in providing preliminary information taken by the political regime 
before being issued, and in taking part in making the local decisions 

related to the political regime. The Saudi media contribute in 

disseminating the political knowledge at the local level more than at the 

external level. Despite this matter, the public has no sufficient confidence 
in the political content presented by the media. 

Results show existence of a statistical link between two of the 

demographic variables of the study sample, and between the reliance on 
the Saudi media in obtaining the political knowledge. These two variables 
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are as follows: the variable of the number of people traveling abroad and 

the variable of the monthly income. 
Finally, results revealed that there is a statistical significance between the 

confidence in the content of the Saudi media and type of issues & 

personal contact, and between the reliance of the public on the Saudi 

media in obtaining the political knowledge. 
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 الكتب العربية: أوالً 
الربنامج دراسة حتليلية ملضامني برامج إذاعة : اإلذاعة السعودية(. م7554)إبراهيم، بكر   -

 .املؤلف: الرياض.  العام
دار الكتب العلمية للنشر : القاهرة. الصحافة والتنمية السياسية. (م.755)إبراهيم، حممد   -

 .والتوزيع
 .دار الشروق: عمان. االتصال اجلماهريي(. م7555)صاحل , إصبعبو أ  -

 .للنشر والتوزيع دار جمدالوي: عمان. اسرتاتيجيات االتصال(. م4009)أبوإصبع، صاحل   -
دار جمدالوي : عمان. االتصال واإلعالم يف اجملتمعات املعاصرة(. م4002)أبوإصبع، صاحل   -

 .للنشر والتوزيع
مركز البحوث                          : القاهرة. مشكالت االتصال السياسي يف مصر(. م4000)أبو زيد، فاروق   -

 .والدراسات السياسية
دار : عمان. حتديات احلاضر واملستقبل :اإلعالم العريب(. م4009)ري أبوعرجة، تيس  -

 .جمدالوي للنشر والتوزيع
دار : الرياض. حماضرات يف تاريخ الدولة السعودية األوىل(. م7557)أبوعلية، عبدالفتاح   -

 .املريخ للنشر
. دي والعشريناململكة العربية السعودية طفرة إىل القرن احلا(. م4003)أراسلي، إيلمان   -

 .دار غيناء للنشر: الرياض
مطابع اهليئة املصرية العامة : مصر. حنو إعالم دويل جديد. (م7559) فتحياالبياري،   -

 .للكتاب
 .مكتبة األجنلو :القاهرة .اإلعالم واالتصال اجلماهريي(. م75.7)إبراهيم , إمام  -

 .دول جملس التعاون: الرياض(. م4002) األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية  -
هولت : الرياض. ترمجة حلمي يوسف. صنع السياسة العامة(. م7557) جيمساندرسون،   -

 .رينهنارت وينستون

أكادميية : الرياض. استخدام التقنيات احلديثة يف الشائعات(. م4007)البداينة، ذياب   -
 .البحوثمركز الدراسات و , نايف العربية للعلوم األمنية
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دار : القاهرة. االتصال اجلماهريي بني اإلعالم والتطويع والتنمية. (م.755) بدر، أمحد   -
 .قباء للطباعة والنشر والتوزيع

 .وكالة املطبوعات: الكويت .أصول البحث العلمي ومناهجه(. م7515) أمحدبدر،   -
 .مكتبة العبيكان :الرياض. مبادئ علم السياسية .(م4007)بركات، نظام، وآخرون   -

 .دار املعرفة: االسكندرية. علم االجتماع الديين(. م75.9)حممد , بيومي  -
: القاهرة. دراسة يف ترتيب األولويات: وسائل اإلعالم والسياسة(. م7551)بسيوين  ,محادة  -

 .مكتبة هنضة الشرق
 .ؤلفامل :الرياض .ضوابط احلرية يف اإلعالم السعودي (.7552) ، حممدالبشر  -
 .مكتبة العبيكان: الرياض. مقدمة يف االتصال السياسي(. م7551) البشر، حممد  -

دار : الرياض. النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية(. م4000)ابن باز، أمحد   -
 .اخلرجيي للنشر والتوزيع

 .شبيلياإدار : الرياض .االحتياجات واألولويات: سياسات اإلعالم(. م7555)الرتكي، ماجد   -
من القنوات الفضائية إىل اإلنرتنت يف : إعالم جديد، سياسة جديدة(. م4003)جون , الرتمان  -

 .دار الكتاب اجلامعي: العني. ترمجة عبد اهلل الكندي. العامل العريب
 .النادي األديب الثقايف جبدة: جدة. الصحافة ومسئولياهتا .(م..75) خمتار التهامي،  -

: الرياض. األسرة والتنشئة االجتماعية يف اجملتمع العريب السعودي(. م4007)التوجيري، حممد   -
 .مكتبة العبيكان

دار : الرياض. نةدراسة نقدية مقار: األصول الفكرية لإلعالم (.هـ .727)ثابت، سعيد   -
 .الفضيلة للنشر والتوزيع

 .املؤلف: الرياض. الواقع واملستقبل: ودياإلعالم اخلارجي السع(. م4000)اجلابر، إبراهيم   -
. خادم احلرمني الشريفني مُرسي النظام احلضري السعودي(. م4004)اجلاراهلل، أمحد   -

 .جامعة امللك فيصل: االحساء
دار الوفاء لدنيا الطباعة : اإلسكندرية. جتماع اإلعالمإ علم(. م4007)جبارة، عطية   -

 .والنشر
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. ترمجة زين جنايت. سياسة األخبار وأخبار السياسة(. م4002)ن دوريس، وآخرو , جرابر  -
 .مكتبة الشروق الدولية: القاهرة

. ترمجة أسعد أبو لبدة .سلطة وسائط اإلعالم يف السياسة. (م7555) دوريسجريرب،   -
 .دار البشري: عمان

لسياسي اإلصالح ا: التسويق السياسي واإلعالم(. م4009)اجلمال، راسم، وخريت عياد   -
 .الدار املصرية اللبنانية: القاهرة. يف مصر

: الرياض. النظام السياسي واإلداري يف اململكة العربية السعودية(. م4007)اجلهين، عيد    -
 .املؤلف

املؤسسة : بريوت. ترمجة عمر اخلطيب. االتصال اجلماهريي(. م75.1)بيتنر . جون ر  -
 .العربية للدراسات والنشر

هنضة : القاهرة. دراسات يف علم االجتماع السياسي(. م75.9)عبداهلادي  ,اجلوهري  -
 .الشرق

 .القمم لإلعالم: الرياض. اإلعالم السعودي النشأة والتطور(. م.755)احلارثي، ساعد   -
أكادميية نايف العربية : الرياض. أساليب مواجهة الشائعات .(م4007)احلارثي، ساعد   -

 .للعلوم األمنية
دراسة تتبعية للنشأة : وسائل اإلعالم يف اململكة العربية السعودية(. م4004)ازمي، مبارك احل  -

 .جامعة امللك عبد العزيز: جدة. والتطوير
شركة املدينة : جدة. تطور الصحافة يف اململكة العربية السعودية(. م75.5)حافظ، عثمان   -

 .للطباعة والنشر
دار البالد : جدة. حافة السعودية وأنظمتها وأجهزهتاتطور الص(. م4007)احلباب، يوسف   -

 .للطباعة والنشر
 .مكتبة دار زهران: الرياض. وسائل االتصال يف مقدمة(. م4007)وآخرون , راكان, حبيب  -

 .دار الفجر للنشر والتوزيع: مصر .أساسيات الرأي العام(. م.755) حممدحجاب،   -
 .دار الفجر للنشر والتوزيع: مصر .نمية الشاملةاإلعالم والت. (م.755) حممدحجاب،   -
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دار الفجر : مصر .الدعاية السياسية وتطبيقاهتا قدميا  وحديثا  . (م.755)حجاب، حممد   -
 .للنشر والتوزيع

األهلية للنشر : عّمان. العوملة اإلعالمية واألمن القومي العريب(. م4004)مؤيد , احلديثي  -
 .والتوزيع

 .الدار املصرية اللبنانية: القاهرة. اإلعالم واجملتمع(. م4002)وآخرون  احلديدي، مىن،  -
 .دار العلم للماليني: بريوت .الدولة احلديثة إعالم واستعالم. (م75.2)احلسن، حسن   -

 .االتصال وحبوث التأثري يف دراسات االتصال اجلماهريي(. م7553) محديحسن،   -
 .كويك اجلريسي: القاهرة

 .دار الفكر العريب: القاهرة .الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم(. م7557) ديمححسن،   -
عامل : القاهرة .حبوث اإلعالم: دراسات يف مناهج البحث العلمي. (م7555) حسني، مسري  -

 .الكتب
. دراسة يف النظريات واألساليب: كيف تؤثر وسائل اإلعالم(. م7552) حممداحلضيف،   -

 .بيكانمكتبة الع: الرياض
: القاهرة. دراسة يف ترتيب األولويات: وسائل اإلعالم والسياسة(. م7551)بسيوين , محادة  -

 .دار هنضة الشرق
دار : بريوت .السعودية قدر املواجهة املصريية وخصائص التكوين(. م7552)محد، حممد   -

 .ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
 .املؤلف: الرياض .أسسها أساليبها جماالهتا: عالميةالبحوث اإل(. م.755) احليزان، حممد  -
: القاهرة. سرار التكوين وفنون املواجهةأ :الشائعات وكالم الناس(. م7552)اخلشت، حممد   -

 .مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير
قة دراسة ميدانية للمنط: القيم القرابية يف األسرة السعودية(. م7552)اخللف، اجلوهرة   -

 .املؤلف: الرياض. الوسطى
ترمجة أمحد . دور املواطن السياسي يف الدميقراطيات الغربية .(م7552)رسل جيه , دالتون  -

 .دار البشري للنشر والتوزيع: عمان. يعقوب اجملدوبة وحمفوظ اجلبوري
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 :جدة .دراسة يف السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية. (م75.2) ، السيددحالن  -
 .دار الشروق لنشر والتوزيع والطباعة

. ترمجة فائق فهيم. تدفق املعلومات بني الدول املتقدمة والنامية(. م75.4)ر، مانكيكان .د  -
 .دار العلوم للطباعة والنشر: الرياض

 .مكتبة نانسي دمياط: دمياط. مقدمة إىل علم االتصال(. م4002)درويش، عبد الرحيم   -
: عمان. ترمجة أسعد أبولبدة. سلطة وسائط اإلعالم يف السياسة(. م7551)دوريس، جريرب   -

 .دار البشري للنشر والتوزيع
 .ترمجة كمال عبدالرؤوف .نظريات وسائل اإلعالم. (م7553)ديفلري، ملفني، وآخرون   -

 .الدار الدولية للنشر والتوزيع: القاهرة
حبث : عالم يف التنمية الشاملةدور االتصال واإل(. م7553)الديك، أسكندر، وآخرون   -

 .املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بريوت. نظري وميداين
 .دار النهضة العربية: القاهرة. األسس العلمية لنظريات اإلعالم(. م7553) رشيت، جيهان   -

 .دار الفكر العريب: القاهرة. اإلعالم الدويل. (م75.2) جهيان رشيت،  -
. اإلدارة احمللية يف اململكة العربية السعودية خالل مئة عام(. م7555)عبد احملسن  الرشود،  -

 .املؤلف: الرياض
: الرياض. مسرية الشورى يف اململكة العربية السعودية(. م4004)الزهراين، عبد الرمحن   -

 .املؤلف
ربية السعودية تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اململكة الع(. م7555)الزنيدي، عبد الرمحن   -

األمانة العامة لالحتفال مبرور مئة عام على تأسيس اململكة العربية : الرياض. وآثاره يف احلياة
 .السعودية

دار : بريوت. النموذج اللبناين: أزمة اإلعالم الرمسي العريب(. م75.9) سحاب، فكتور  -
 .الوحدة للطباعة والنشر

. اءة يف اإلعالم املعاصر واإلعالم اإلسالمياإلعالم قر (. م7557)سعد الدين، حممد   -
 .دار بريوت احملروسة للنشر والتوزيع: بريوت
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مركز الدراسات : واشنطن .صناعة القرار السياسي األمريكي. (م7551) السليمي، منصف  -
 .العريب األورويب

دار : بريوت. الدور والتحديات اجلديدة :االتصال يف عصر العوملة(. م4007)سنو، مي   -
 .النهضة العربية للطباعة والنشر

: القاهرة. ترمجة حممد غنيم .وسائل اإلعالم والسياسة اخلارجية .(م7559) سيمونسريفايت،   -
 .اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية

منهج يف علم االجتماع : املدخل إىل دراسة اجملتمع السعودي(. م7551)السيف، حممد   -
دار : الرياض. ظيفي للمجتمع ودروس علمية يف التغري االجتماعي والرتبية الوطنيةوحتليل و 

 .اخلرجيي للنشر والتوزيع
دار العلوم :الرياض. نشأة الصحافة يف اململكة العربية السعودية(. م75.4)الشامخ، حممد   -

 .للطباعة والنشر
. أحباث ودراسات يف اإلعالم السعودي: إعالم وأعالم(. م7555)عبدالرمحن , الشبيلي   -

 .املؤلف: الرياض
جمموعة مقاالت ودراسات وحماضرات : حنو إعالم أفضل. (م7554)الشبيلي، عبدالرمحن   -

 .املؤلف: الرياض .يف اإلعالم
. صفحات وثائقية من تاريخ اإلعالم يف اجلزيرة العربية(. م4004)الشبيلي، عبد الرمحن   -

 .املؤلف: ياضالر 
دراسة توثيقية لبدايات وسائل : امللك عبد العزيز واإلعالم(. م4003)الشبيلي، عبد الرمحن   -

 .املؤلف: الرياض. االتصال السعودية
 .مكتبة األمارات: دمشق .دراسة سوسيولوجية: السياسة(. م75.2)ناجي , شرّاب  -

 .دار الشروق: جدة .ميةاخلرب الصحفي وضوابطه اإلسال(. م..75)كرم , شليب  -
: القاهرة. الصحافة والقانون يف العامل العريب والواليات املتحدة(. 7553) الشمري، سليمان  -

 .الدار الدولية للنشر والتوزيع
دار املسلم للنشر : الرياض. دراسات إعالمية يف فكر ابن تيمية .(م7552) سيدالشنقيطي،   -

 .والتوزيع
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دار عامل : الرياض 8املفهوم واخلصائص :اإلعالم اإلسالمي .(م.755)الشنقيطي، سيد   -
 .الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

 .دار الفضيلة: الرياض. السياسة اإلعالمية للملك عبد العزيز(. م7555)الشنقيطي، سيد   -
مركز الغندور : القاهرة. مستقبل الصحافة يف ضوء ثورة االتصال(. م4004)صاحل، سليمان   -

 .علميال
شركة : جدة. تليفزيون اململكة العربية السعودية ومراحل تطوره(. م75.1)صبيحي، حممد   -

 .املدينة املنورة للطباعة والنشر
أكادميية نايف العربية : الرياض. الشائعات يف عصر العوملة. (م4003) عبد املعطيالصياد،   -

 .للعلوم األمنية
 .مكتبة العبيكان: الرياض .م وقضايا الواقع اإلسالمياإلعال(. م7559) طاش، عبدا لقادر  -

 .مكتبة العبيكان: الرياض. صحافة اجملتمع اجلماهريي(. م7551)الطويرقي، عبد اهلل   -
دراسة يف األمناط واملفاهيم وعامل  :علم االتصال املعاصر( . م7551)الطويرقي، عبدا هلل   -

 .نمكتبة العبيكا: الرياض .الوسيلة اإلعالمية
 .املؤلف: الرياض. اإلعالم وثقافة اجملتمع اجلماهريي(. م7552)الطويرقي، عبد اهلل   -

 .رؤية إسالمية: األخبار والربامج اإلخبارية يف الراديو والتليفزيون(. م4003)عرفة , عامر  -
 .مكتبة اآلداب: القاهرة

دار وراقية للنشر : اضالري. صحفي يعرب مسالك املهنة فماذا وجد(. م4000)عباس، حممد   -
 .والتوزيع

دار الفكر : القاهرة .األسس النظرية والنماذج التطبيقية: الدعاية(. م4003)عاطف , العبد   -
 .العريب

األسس العلمية والتطبيقات : نظريات اإلعالم والرأي العام(. م4004)عاطف , العبد   -
 .دار الفكر العريب: القاهرة. العربية

. قياس دور وسائل اإلعالم يف التنمية الصحفية(. م75.4)صالح الدين , عبداحلميد   -
 .املؤلف: املدينة املنورة

 .عامل الكتب: القاهرة. نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري. (م4000)حممد , عبد احلميد   -
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 .عامل الكتب: القاهرة. نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري(. م4002)حممد , عبد احلميد   -
 .عامل الكتب: القاهرة. دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم(. م7553)حممد , عبداحلميد   -
دار : اإلسكندرية. االجتاهات النظرية يف تفسري الوعي السياسي(. م4004)عبدربه، صابر    -

 .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
املطبعة : القاهرة. ا وسياساهتانظرياهت: التنمية االقتصادية(. م75.7)عبدالفتاح , عبد الرمحن   -

 .الكمالية
. النظم السياسية وسياسات اإلعالم(. م4002)عبد الفتاح، إمساعيل، وحممود هبه    -

 .مركز اإلسكندرية للكتاب: اإلسكندرية
 .دار جمدالوي للنشر: عّمان. قضايا إعالمية(. م7555)أمحد , عبدامللك   -

. دراسة يف ترتيب األولويات:لسياسي والرأي العام اإلعالم ا(. م4002) عبده، عزيزة   -
 .دار النشر والتوزيع: القاهرة

دار الفكر : القاهرة. الدعاية األسس النظرية والنماذج التطبيقية(. م4003)عبيد، عاطف    -
 .العريب

األسس النظرية واإلسهامات  :مدخل إىل االتصال والرأي العام(. م7551)عبيد، عاطف    -
 .دار الفكر العريب: القاهرة. العربية

األسس العلمية والتطبيقات : نظريات اإلعالم والرأي العام(. م4004)عبيد، عاطف    -
 .دار الفكر العريب: مدينة نصر. العربية

 .املؤلف: العراق .مدخل سياسي إىل فهم اإلذاعة املسموعة(. م75.5)جبارة , العبيدي   -
الدولة السعودية األوىل عهد  :ريخ البالد العربية السعوديةتا(. م7553)العجالين، منري    -

 .دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة: الرياض. اإلمام سعود الكبري
دار : طنطا .اإلعالم واجملتمع يف ظل النظام العاملي اجلديد. (م4007)العرب، إميان    -

 .املصطفى للطباعة
قات العامة احلكومية الدولية يف اململكة العربية ممارسة العال(. م4002)العريب، عثمان    -

النشر العلمي : الرياض. دراسة وصفية لإلعالم اخلارجي بوزارة الثقافة واإلعالم: السعودية
 .واملطابع
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دار : جدة .النشأة والتطور :وسائل اإلعالم السعودية والعاملية. (م7550)عزت، حممد    -
 .الشروق للنشر والتوزيع والطباعة

مكتبة : عمان. مقدمة إىل علم السياسة. (م7552)وآخرون , عبد املعطي, عساف   -
 .احملتسب

تطور الصحافة يف اململكة العربية السعودية يف عهد خادم (. هـ7243)فهد , العسكر   -
 .وزارة التعليم العايل واجلامعات السعودية: الرياض, احلرمني الشريفني

دراسة يف الفكر الذي تبثه : ن قضايا الفكر يف وسائل اإلعالمم(. هـ7202) العليان، محد   -
 .الزهراء: الرياضوسائل اإلعالم، 

دار صفاء : عمان. وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم .(م7555) وآخرون ،رحبي ,عليان   -
 .للنشر والتوزيع

 .املؤلف: اضالري. التليفزيون السعودي وقضايا الشباب(. م75.1)العلي، عبد الكرمي    -
 .عامل الكتب: القاهرة .اإلعالم وقضايا التنمية(. م4002)عجوة , علي   -

رؤية سياسية معاصرة للقرن : العلوم السياسية بني األقلمة والعوملة (.م4003)حممد , عمارة   -
 .املكتب اجلامعي احلديث: االسكندرية. احلادي والعشرين

 .منشورات جامعة قار يونس: بنغازي. اإلعالميالبحث (. م7552) عمـر، السيد أمحد   -
 .اهليئة املصرية العامة للكتاب: القاهرة. اإلعالم واجملتمع(. م7559)عوض اهلل، غازي    -

دراسة يف موجة : زمن املستقبل والعامل العريب .(م.755)، وآخرون عبد اللطيفالعويف،    -
 .املؤلف: الرياض. املعلوماتية واالتصال

دراسة يف إعالم دول جملس دول التعاون : اإلعالم اخلليجي(. م75.2)يين، حممد العو    -
 .مكتبة اإلجنلو املصرية: القاهرة. اخلليجي

: القاهرة. دراسة يف األصول والنظريات والتطبيق: العلوم السياسية(. م..75)حممد , العويين   -
 .عامل الكتب

تقنية اليت يستخدمها اإلرهابيون وطرق التصدي األساليب والوسائل ال (.م4007)حممد , عيد  -
 .مركز الدراسات والبحوث, أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض. هلا ومكافحتها
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دار املنارة للنشر : جدة. وسائل اإلعالم وأثرها يف وحدة األمة(. م75.9)الغالييين، حممد   -
 .والتوزيع

جمموعة من خطابات وكلمات : ملصحف والسيفا(. م75.3)القابسي، حمي الدين   -
وأحاديث ومذكرات املغفور له جاللة امللك عبد العزيز آل سعود مؤسس اململكة العربية 

 .دار الناصر للنشر: الرياض .السعودية
 .املؤلف: الرياض .العريب والسعودي منوذجا: اخلطاب اإلعالمي(. م4004)علي , القرين   -

. املنطقة الشرقية: البدايات الصحفية يف اململكة العربية السعودية(. م4004)القشعمي، حممد    -
 .املؤلف: الرياض

مكتبة الشروق : القاهرة. مقاربة سياسية: دراسات يف الرأي العام .(م4003)قويس، حامد    -
 .الدولية

مكتبة  :القاهرة .مقدمة يف علم اإلعالم واالتصال بالناس. (م7559)وآخرون ، كامل، حممود   -
 .هنضة الشرق

 .املؤلف: الرياض. التحديات اليت تواجه وسائل اإلعالم السعودية(. م4009)بدر , كرمي  -
دراسة       : دور وسائل اإلعالم السعودية يف إثراء ثقافة اجملتمع السعودي(. م4000)كرمي، بدر    -

 .املؤلف: الرياض. تارخيية وصفية
 .دار هتامة: جدة .ر اإلذاعة يف اجملتمع السعودينشأة وتطو (. م75.4)كرمي، بدر    -

 .املؤلف: الرياض. أتذكر(. م4009)كرمي، بدر   -
النشأة، التطوير، رؤية مستقبلية، البنية (: واس) وكالة األنباء السعودية. (م4004)كماخي، فؤاد   -

 .مكتبة التوبة: الرياض .ةواهلوي
. الصحافة واإلذاعة يف بريطانيا: مسؤوليةدون  السلطة من(. م7553)وآخرون ، كوران، جيمس  -

 .اجملمع الثقايف: أبو ظيب .ترمجة حازم صاغية
 .املدينة برس: القاهرة. قضايا معاصرة: تكنولوجيا االتصال(. م4003)شريف , اللبان  -

 .املؤلف: الرياض. الدبلوماسية بني العلم والفن(. م4002)عبداحملسن , املارك  -
االتصال واجملتمع اليوم : أصوات متعددة وعامل واحد(. م75.7) ون، وآخرونماكربايد، ش  -

 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: اجلزائر .وغدا  
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األمانة العامة : الرياض. الثوابت واملتغريات يف اجملتمع السعودي(. م7555)املالك، صاحل   -
 .ديةلالحتفال مبرور مئة عام على تأسيس اململكة العربية السعو 

 .وزارة اإلعالم: الرياض. اإلعالم السعودي يف خدمة القرآن الكرمي(. هـ7244)املخلف، حممد   -
 .العريب للنشر والتوزيع: القاهرة. اإلعالم واجملتمع(. م4004)املسلمي، إبراهيم   -

الشركة السعودية : الرياض. صناعة التليفزيون يف القرن العشرين (.م7555)مّشيخ، حممد   -
 .حباث النشرأل

 لدار وائ: عمان. يطبيقت مقرتب نظري: اسياالتصال السي (.م4004)املصاحلة، حممد محدان   -
 .للنشر والتوزيع

 .عامل املعرفة: الكويت .النظام اإلعالمي اجلديد. (م75.9)املصمودي، مصطفى   -
 .احلديث دار الكتاب: القاهرة .دراسات يف اإلعالم اخلليجي(. م4004)، حممد معوض  -
املركز العريب للدراسات األمنية : الرياض. اإلشاعة واحلرب النفسية(. م7550)مقبل، فهمي   -

 .والتدريب
الدار املصرية : القاهرة .االتصال ونظرياته املعاصرة(. م.755) وليلى السيد، مكاوي، حسن  -

 .اللبنانية
الدار : القاهرة. ر املعلوماتتكنولوجيا االتصال احلديثة يف عص .(م7553)مكاوي، حسن   -

 .املصرية اللبنانية
الدار املصرية : القاهرة. دراسة مقارنة: أخالقيات العمل اإلعالمي(. م7552)مكاوي، حسن   -

 .اللبنانية
تعريب . دراسة يف بناء النظرية اإلعالمية :اإلعالم وتأثرياته(. م7554) مكويل، دنيس  -

 .ل للنشر والتوزيعدار الشب: الرياض ,عثمـان العريب
منشورات ذات : الكويت. ىل علم االتصالإاملدخل  .(م7559)وبركات حممد  ,حسن, مكي  -

 .السالسل
إدارة اإلعالم والعالقات العامة : الرياض. عمال جملس الشورىأسجل (. م7551)املهنا، حممد   -

 .مبجلس الشورى
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مية للفضائيات العربية والعوملة اإلعالمية النظرية العامة للمعرفة اإلعال(. م4004)مهنا حممد   -
 .املكتبة اجلامعية: القاهرة. واملعلوماتية

 .دار ومكتبة الكتاين للنشر: عمان. املدخل يف االتصال اجلماهريي(. م7559)املوسى، عصام   -
 .تعريب ساعد احلارثي .اإلعالم وسيلة ورسالة(. م75.5) مريل، جون ورالف لوينشتاين  -

 .دار املريخ للنشر  :الرياض
يف كتاب نظم  ,اقتصاديات وسائل اإلعالم يف دول أوروبا الغربية (.م7557)هولشاين , ميلتون  -

الدار الدولية : القاهرة, علي درويش: ترمجة, واجنو شودري, جون, مارتن: تأليف, اإلعالم املقارنة
 .للنشر والتوزيع

 .عوامل التشكيل واسرتاتيجيات التغيري: عالميةالصورة الذهنية واإل(. م4002)أمين , ندا   -
 .املدينة برس: القاهرة

 .املؤلف: الرياض. لوجيايو إعالم بال أيد(. م4003)النملة، صاحل    -
أكادميية : الرياض. الشائعات من املنظور النفسي يف عصر العوملة(. م4003)هاشم، سامي   -

 .نايف العربية للعلوم األمنية
 .مكتبة دار جدة: جدة. نظام احلكم يف اململكة العربية السعودية(. م4004) هاشم، وحيد   -

 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية. مدخل يف العلوم السياسية(. م7559)اهلواري، عادل    -
 .الرياض .نصوص(. هـ7243) وزارة اإلعالم   -

 .لقمم لإلعالمدار ا: الرياض. اإلعالم السعودي(. هـ7273)وزارة اإلعالم    -
 .الرياض. الصحافة يف اململكة العربية السعودية( . م7553)وزراة اإلعالم    -

 .الرياض. تعريف وإجناز( واس)وكالة األنباء السعودية (. م4003)وكالة األنباء السعودية    -
سة درا: الرقابة على الصحافة يف النظامني الرأمسايل واالشرتاكي .(م75.9)الويس، مبدر    -

 .املؤلف: دمشق. مقارنة
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 الرسائل العلمية :ثانياً 
االتصال باجلماهري وصنع القرار السياسي يف مصر، يف الفرتة من (. م75.2)، حممد دأبوعامو    -

، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، م7510-75.7
 .القاهرة، مصر

دراسة : دور اإلذاعة والصحافة احمللية يف التنشئة السياسية للمراهقني(. م4004) ناصر, أمني   -
, معهد الدراسات العليا للطفولة, رسالة دكتوراه غري منشورة, تطبيقية على إقليم مشال الصعيد

 .مصر, القاهرة, جامعة عني مشس
هور الليبـي حنو دور التليفزيون والصحف يف ترتيب أولويات اجلم(. م4003) باحلاج، سامل   -

 .، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة، مصرالقضايا اخلارجية
العوامل املؤثرة يف ترتيب أولويات القضايا االقتصادية يف الصحف (. هـ1241) عبد اهللالتومي،    -

بن سعود ، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الدعوة اإلعالم، جامعة اإلمام حممد السعودية
 .اإلسالمية، الرياض

استخدام طلبة اجلامعات السعودية لشبكة اإلنرتنيت للحصول على (. هـ1241)حممد , اجلبري   -
جامعة اإلمام حممد بن , كلية الدعوة واإلعالم, رسالة ماجستري غري منشورة, املواد اإلخبارية

 .الرياض, سعود اإلسالمية
م 4007جلة الصحفية ألحداث احلادي عشر من سبتمرباملعا(. هـ7241)اجلميعة، أمحد    -

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدعوة و اإلعالم، جامعة وتداعياهتا يف الصحف السعودية
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض

 حدة،وسائل االتصال والتنمية السياسية يف دولة اإلمارات العربية املت (.م 75.5) اخلاجة، مي    -
 .رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر

غري  هرسالة دكتورا ،دور وسائل االتصال املصرية يف صناعة القرارات. (م7557) محادة، بسيوين  -
 .، مصراإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة، كلية رةمنشو 

ة بني وسائل اإلعالم واجلماهري يف إثارة وحتديد العالقة املتبادل(. م75.2)محادة، بسيوين   -
، جامعة القاهرة، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم ،أولويات القضايا العامة يف مصر

 .، مصررةالقاه
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: حافة بالسلطة السياسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدةعالقة الص .(7552) عائشةراشد،   -
، كلية اإلعالم، ة، رسالة ماجستري غري منشور االحتاد والبيان واخلليجتطبيقية على صحف دراسة 

 .جامعة القاهرة، القاهرة، مصر
دراسة حتليلية : الصحافة السعودية يف ضوء معايري الصحافة املثالية(. هـ7243)الربيعان، حممد   -

، كلية الدعوة ، رسالة دكتوراه غري منشورةتقوميية ملادة الرأي يف الصحف اليومية السعودية
 .واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض

، أثر البث التليفازي املباشر يف متابعة قادة الرأي للتليفزيون السعودي(. م.755)  أمينالردادي،   -
، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدعوة واإلعالم
 .الرياض

األداء اإلعالمي الدبلوماسي للعاملني يف سفارات اململكة العربية (. هـ1241)الزايد، إبراهيم   -
، رسالة ماجستري غري دارسة تطبيقية على العاملني يف سفارة اململكة يف اململكة املتحدة: السعودية

 .ضمنشورة، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الريا
دور املادة اإلخبارية يف التليفزيون املصري يف تشكيل اجتاهات . (م 4000)زغيب، شيماء   -

، اجستري غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرةرسالة م ،طالب اجلامعة حنو أداء احلكومة
 .القاهرة، مصر

احلمالت استخدامات اجلمهور اليمين لوسائل اإلعالم أثناء (. م4000)يوسف , سعد   -
جامعة , كلية اللغة العربية, رسالة ماجستري غري منشورة, االنتخابية واإلشباعات املتحققة منها

 .مصر, القاهرة, األزهر
العالقة بني وكاالت األنباء العاملية وترتيب أولويات اهتمام (. هـ7275) آل سعود، سعد  -

، جامعة ، كلية الدعوة واإلعالمنشورةالصحف السعودية بالقضايا اخلارجية، رسالة ماجستري غري م
 .الرياض. بن سعود اإلسالميةااإلمام حممد 

دراسة مقارنة بني صورة مصر يف املضمون الصحفي املطبوع وعلى  (.م4003)أمحد , السمان   -
 .مصر, القاهرة, جامعة القاهرة, كلية اإلعالم, رسالة ماجستري غري منشورة ,شبكة اإلنرتنيت

، دراسة تطبيقية على أخبار التليفزيون: إدراك الشباب للواقع السياسي(. م7555) سيد، ملياء  -
 .رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر
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الصورة الذهنية لرجل األمن السعودي لدى أفراد اجملتمع (. م.755)آل الشاعر،عبد العزيز   -
دراسة ميدانية حتليلية تقوميية مقارنة على عينة من أفراد : تكوينها ومدى إسهام وسائل اإلعالم يف

، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اجملتمع السعودي ووسائل اإلعالم
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض

غري  سالة دكتوراهر  ,دور اإلعالم املصري يف تكوين الرأي العام(. م7552)شومان، حممد   -
 .كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر ،منشورة

تأثري وسائل اإلعالم السعودية يف ترتيب أولويات اهتمام  .(م7552) صلوي، عبد احلافظ  -
، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممد ، رسالة دكتوراه غري منشورةاجلمهور بالقضايا اخلارجية

 .مية، الرياضبن سعود اإلسال
دراسة حتليلية تقوميية لعينة من : املادة اإلخبارية يف القنوات الفضائية(. م7551)الضبيبان، أمحد   -

، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الدعوة واإلعالم، ااملادة اإلخبارية واستخدامات اجلمهور هل
 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض

، رسالة دور جمالت األطفال يف التنشئة السياسية للطفل املصري(. م7555)ريب ، عالطوخي  -
 .دكتوراه غري منشورة، جامعة عني مشس، القاهرة، مصر

دراسة تطبيقية على حرب  :دور وسائل اإلعالم كأداة يف الصراع(. م7551)حممود , عبدالفتاح  -
 .معة القاهرة، القاهرة، مصررسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم، جا, اخلليج

: دور االتصال يف عملية املشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية. (م7557)عرتان، حممد   -
كلية اإلعالم، جامعة  غري منشورة، ه، رسالة دكتورادراسة تطبيقية مقارنة على قريتني مصريتني

 .مصر القاهرة، القاهرة،
دراسة : شباعاهتاإامات اجلمهور للقنوات التليفزيونية الفضائية و استخد(. م4002)العتيـيب، علي   -

، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الدعوة واإلعالم، وصفية على عينة من أفراد اجملتمع السعودي
 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض

يات القضايا السياسية لدى دور قناة النيل اإلخبارية يف ترتيب أولو (. م4004) عثمان، صفا  -
جامعة القاهرة، القاهرة، , ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالمعينة من طلبة اجلامعات

 .مصر
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دور وسائل اإلعالم احمللية والدولية يف تشكيل املعرفة لدى اجلمهور يف  .(م4004)عرايب، دينا   -
 .م، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اإلعالظل العوملة

الصورة الذهنية للصحافة والصحفيني لدى القراء السعوديني يف (. هـ7277) العسكر، فهد  -
، جامعة اإلمام حممد ري منشورة، كلية الدعوة واإلعالم، رسالة ماجستري غاململكة العربية السعودية

 .، الرياضإلسالميةبن سعود ا
 ريدراسة يف تأث: تطور إخراج الصفحة األوىل يف الصحف السعودية. (هـ7271)، فهد رالعسك  -

 غري منشورة، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام ه، رسالة دكتوراالعوامل البيئية واملهنية والتقنية
 .حممد ابن سعود اإلسالمية، الرياض

وترتيب اهتمامات  دور التليفزيون والصحافة يف توجيه(. م7551) علي، خالد صالح الدين  -
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، اجلمهور حنو القضايا العامة يف مصر

 .القاهرة، مصر
عالقة االنتماء احلزيب يف مصر بالتعرض للمواد السياسية يف الراديو (. م4004)علي، سيد علي   -

 .داب، جامعة أسيوط، القاهرة، مصر، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلوالتليفزون
أثر التكنولوجيا املستخدمة يف مجع وتقدمي األخبار على شكل (. م4007)عمشة، وليد   -

، رسالة ماجستري دراسة على القنوات الفضائية العربية غري احلكومية: ومضمون اخلدمة اإلخبارية
 .غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر

, عالقة طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية باإلذاعة التعليمية يف مصر(. م4009)علياء , عنرت   -
 .مصر, القاهرة, جامعة القاهرة, كلية اإلعالم, رسالة ماجستري غري منشورة

، العوامل اإلدارية املؤثرة على السياسة التحريرية يف الصحف املصرية .(م4003)غايل، حمرز   -
 .جامعة القاهرة، القاهرة، مصر, جستري غري منشورة، كلية اإلعالمرسالة ما

دراسة : دور التليفزيون اليمين يف تزويد الشباب باملعلومات السياسية(. م7551)الفقيه، حممد   -
 .، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة، مصرمسحية

ة بني االعتماد على القنوات التليفزيونية الفضائية ومستويات العالق(. م4004)حممد , كايف   -
, كلية اإلعالم, غري منشورة, رسالة دكتوراه, املعرفة باملوضوعات اإلخبارية يف اجملتمع اليمين

 .مصر, القاهرة, جامعة القاهرة
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رسالة ماجستري غري , فن التحليل الصحفي يف الصحافة احلزبية(. م75.5)كمال , حممد  -
 .مصر, القاهرة, جامعة القاهرة, كلية اإلعالم, نشورةم

دراسة حتليلية للقضايا : عالقة اخلطاب الرئاسي باملضامني الصحفية(. م7555)حممد، هشام   -
 .، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة، مصرالقومية

ل االتصال اإللكرتونية ومدى اإلشباع الذي دوافع استخدام وسائ(. م7552)مساعد , احمليا -
جامعة اإلمام حممد بن سعود , كلية الدعوة واإلعالم, غري منشورة, رسالة دكتوراه ,حتققه

 .الرياض, اإلسالمية
، الرضا الوظيفي لدى القائمني باالتصال يف الصحافة السعودية(. م4003)املطريي، عبد الرمحن   -

 .كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياضرسالة ماجستري غري منشورة،  
: وسائل االتصال اجلماهريي واملشاركة السياسية يف الدول النامية .(م7553)مكي، ثروت   -

، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة دراسة حالة للتجربة املصرية
 .القاهرة، القاهرة، مصر

 لبحوثالدراسات وا: ثالثاً 
الدراسات اإلعالمية : الوظائف السياسية لوسائل اإلعالم (.م ..75) أبوعامود، حممد    -

 .90العدد: القاهرة ،املركز العريب للدراسات اإلعالمية. للسكان والتنمية والتعمري
. جملة املستقبل العريب .رار السياسي يف احلقبة الساداتيةصنع الق(. م7519)أبوعامود، حممد    -

 .القاهرة مركز دراسات الوحدة العربية،
الدور املطلوب لوسائل اإلعالم يف دول جملس التعاون العريب، (. م7550)أبوعامود، حممد    -

العدد : القاهرة ،املركز العريب للدراسات اإلعالمية .الدراسات اإلعالمية للسكان والتنمية والتعمري
9.. 

املنتدى  ،اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال. ملايناإلعالم الرب (. م4003)البدر، محود    -
 .الرياض, اإلعالمي السنوي األول

وسائل اإلعالم يف حتقيق التكامل بني املنجز التنموي  إسهامات(. م7555)البشر، حممد    -
 ..75العدد : ، الرياضجملة احلرس الوطين .وقضايا االنتماء احلضاري يف اجملتمع السعودي
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. إطار نظري مقرتح لدراسة البنية التحتية لإلعالم السعودي(. م4003)عبد العزيز  البعيز، -
 .الرياض, ، املنتدى اإلعالمي السنوي األولاجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال

. تصفح الصحف على شبكة اإلنرتنيت يف اململكة العربية السعودية(. م4003)بيت املال، محزة   -
 .الرياض, ، املنتدى اإلعالمي السنوي األولعالم واالتصالاجلمعية السعودية لإل

اجلمعية السعودية . كيف يتصور السعوديون أنفسهم(. م4002)بيت املال، محزة، وآخرون   -
 .الرياض, ، املنتدى اإلعالمي السنوي الثاينلإلعالم واالتصال

اجلمعية السعودية لإلعالم  .مقروئية الصحافة السعودية اليومية(. م4003)بيت املال، محزه   -
 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي األول,  واالتصال

مؤمتر مهرجان اجلنادرية الوطين الثامن . موقف اإلسالم من اإلرهاب(. م4003)عبداهلل , الرتكي  -
 .الرياض, عشر للرتاث والثقافة

حبوث . اجملتمع العريب السعوديالثوابت واملتغريات االجتماعية يف (. م7555) اجلوير، إبراهيم   -
 .الرياض, مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مئة عام

أكادميية نايف  .اآلثار االقتصادية املصاحبة النتشار الشائعات(. م4003)مفرج , احلقباين  -
 .الرياض, مركز الدراسات والبحوث, العربية للعلوم األمنية

سوق العمل ومدى قدرة القطاع التعليمي اخلاص على حاجات  (.م4009)احلمود، عبد اهلل   -
 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي الثالث ،اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال .تلبيتها

اجلمعية السعودية لإلعالم . توجيهات استثمار القطاع اخلاص(. م4003)احليزان، حممد   -
 .اضالري, ، املنتدى اإلعالمي السنوي األولواالتصال

اجلمعية . مصادر املعلومات اإلعالمية بني التقليد والواقع(. م4003)خالد، حممد بن سعود   -
 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي األول ،السعودية لإلعالم واالتصال

 .سبتمرب77جهود اململكة االتصالية واإلعالمية بعد أحداث(. م4002)خالد، حممد بن سعود   -
 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي الثاين ،لإلعالم واالتصال اجلمعية السعودية

املشاركة االهلية يف اجملتمعات الريفية وبعض تطبيقاهتا يف اململكة (. م75.5)إمساعيل , خانة  -
 .20العدد : الكويت, جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية. العربية السعودية
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اقع الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية يف الغرب، اإلعالم وو (. م4002)اخلرجي، فهد   -
املنتدى اإلعالمي  ،اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال .قراءة حتليلية للتجربة السعودية يف أمريكا

 .الرياض, السنوي الثاين
, ميةجملة الدراسات اإلعال, مرجعية التغطية اإلخبارية يف العامل العريب(. م4000)أديب , خضور  -

 .55العدد : القاهرة
تطبيق : اإلعالم اخلارجي ودوره يف حتقيق أهداف السياسة اخلارجية(. م7554)مالك , اخليال  -

معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة , جملة حبوث دبلوماسية. على اململكة العربية السعودية
 .الرياض, اخلارجية

اجلمعية . ملسار الثاين يف العالقات السعودية الغربيةدبلوماسية ا(. م4002)الدخيل، عبد الكرمي    -
 .الرياض, ، املنتدى اإلعالمي السنوي الثاينالسعودية لإلعالم واالتصال

املركز العريب  .دور اإلعالم يف ترويج ومكافحة الشائعات(. م7550)الداقوقي، إبراهيم   -
 .الرياض. للدراسات األمنية والتدريب

دراسة علمية يف : السياسة اإلعالمية يف اململكة العربية السعودية .(م7554) أمني ساعايت،  -
 .القاهرة, املركز السعودي للدراسات االسرتاتيجية. النظرية والتطبيق

دراسة وثائقية وصفية : اإلعالم يف اململكة العربية السعودية(. هـ7247)عبدالرمحن , الشبيلي  -
 .الرياض, اإلعالمية واملناسباتمع سجل سنوي ألبرز احلوادث , حتليلية

اجلمعية . الفضائيات العربية والصورة الذهنية للعرب واملسلمني(. م4002)الشريف، سامي   -
 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي الثاين ،السعودية لإلعالم واالتصال

: العدد: لرياضا, جملة الفيصل. دور اإلعالم يف تنوير الرأي العام(. م..75)عبدالقادر , طاش  -
724. 

. اآلليات العملية واملهنية لتحسني صورة اململكة العربية السعودية(. م4002)الطحالوي، لبىن   -
 .الرياض, ، املنتدى اإلعالمي السنوي الثايناجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال

عالم اجلمعية السعودية لإل .توجهات استثمار القطاع اخلاص(. م4003)الطياش، فهد   -
 .الرياض, ، املنتدى اإلعالمي السنوي األولواالتصال



 44 

الصحافة املصرية املعاصرة أداة تغري أم آلية استمرار يف النظام  .(م ..75)  عواطفعبد الرمحن،   -
 ،أعمال املؤمتر السنوي األول للبحوث السياسية .السياسي لثورة يوليو يف النظام السياسي املصري

 .القاهرة, يةمكتبة النهضة املصر 
. ممارسة العالقات العامة احلكومية الدولية يف اململكة العربية السعودية(. م4002)العريب، عثمان   -

 .الرياض, دراسة علمية حمكمة ،جامعة امللك سعود
جامعة امللك . القائم باالتصال يف الصحافة السعودية(. م4003)العريب، عثمان، وآخرون   -

 .الرياض, كمة، دراسة علمية حمسعود
اجلمعية السعودية لإلعالم . قراءة يف نظام املطبوعات والنشر السعودي(. م4003)العنـزي، عبيد   -

 .الرياض, ، املنتدى اإلعالمي السنوي األولواالتصال
. نرتنيت كوسيلة إعالمية واستخداماهتا يف اململكة العربية السعوديةاإل( . م4003)العنـزي، مجعة   -

 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي األول ،لسعودية لإلعالم واالتصالاجلمعية ا
 .معاجلة مواد الرأي يف الصحف السعودية لقضايا اإلرهاب احمللي(. هـ7249)العسكر، فهد   -

 .الرياض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ادر اإلخبارية اإلليكرتونية النخب على املص اعتماد(. م4003)العسكر، فهد، وعبداهلل احلمود   -

اجلمعية السعودية لإلعالم  .احلديثة واجتاهاهتم حنو مستقبل انتشارها يف اجملتمع السعودي
 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي األول ،واالتصال

حرية الرأي يف الصحف السعودية وعالقتها حبق اإلنسان يف االتصال (. م4009)العسكر، فهد   -
 .األردن, جامعة مؤتةمؤمتر حقوق اإلنسان يف الوطن العريب، . السعودييف اجملتمع 

. استجابة اإلعالم السعودي للمتغريات يف جمال العمل اإلعالمي(. م4003)العمري، زهري   -
 .الرياض, ، املنتدى اإلعالمي السنوي األولاجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال

اجلمعية السعودية . اململكة العربية السعودية يف العامل حتسني صورة(. م4002)العمري، حسن   -
 .الرياض, املنتدى اإلعالمي الثاين ،لإلعالم واالتصال

مركز امللك عبد العزيز للحوار . اخلطاب اإلعالمي العريب والسعودي. (م4003) عليالقرين،   -
 .الرياض .الوطين
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اجلمعية . نظرة من الداخل :ودية يف العاملصورة اململكة العربية السع(. م4002)القرين، علي   -
 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي الثاين ،السعودية لإلعالم واالتصال

اجلمعية السعودية . التحديات املستقبلية اليت يواجهها اإلعالم السعودي(. 4003)كرمي، بدر    -
 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي األول ،لإلعالم لالتصال

اجمللة املصرية  .دور االتصال يف صناعة القرار السياسي األمريكي .(م4004)مىن مود، حم  -
 .72العدد : القاهرة, ، جامعة القاهرةلبحوث اإلعالم

قسام اإلعالم يف اململكة لطالب حنو الربامج التدريبية يف أاجتاهات ا(. م4003)احمليا، مساعد   -
 ,ملنتدى اإلعالمي السنوي األول لإلعالم واالتصال،اجلمعية السعودية . وآفاقها املستقبلية

 .الرياض
اجلمعية السعودية . صورة اململكة العربية السعودية لدى املصريني(. م4002)مدكور، مرعي   -

 .الرياض, املنتدى اإلعالمي السنوي الثاين, الرياض ،لإلعالم واالتصال
سلسلة  .ية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريبالدميوقراط(. م75.3)مركز دراسات الوحدة العربية   -

 .2رقم  :بريوت, كتب املستقبل العريب
: العالقة بني مؤسسات التعليم العايل واملؤسسات اإلعالمية(. م4009) حممد, الوعيل  -

, املنتدى اإلعالمي السنوي الثالث, اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال. اإلشكاليات واملستقبل
 .الرياض
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