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 إهداء

إىل من قصرت يف واجيب جتاههم، إىل من 

منحىني صربهم ودعىاهتم، أهدي هذا 

 البحث..
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 شكر وتقدير
 هلل على توفيقو, وصلى هللا وسلم على رسولو, وبعد. احلمد

الذي منحٍت  ,دلشرف الدكتور دمحم بن سعود البشرإىل اتوجو بوافر الشكر والتقدير أ
إسبام  دور الكبَت يف توجيهي ومساعديت علىوكان لو المن علمو وجهده الكثَت, 

 ىذا البحث.
الذين قاموا بتحكيم  ,كما أتوجو ابلشكر إىل مجيع األساتذة األفاضل

خص م العلمية اليت أفدت منها كثَتاً, وأاستمارات البحث, ووقفوا معي جبهودى
البحث  الذي دعم ىذا ,عبدهللا بن صاحل احلقيل ابلشكر واالمتنان الدكتور

 بتوجيهاتو العلمية ادلخلصة.
جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية عموماً, وأقدم شكري وتقديري إىل 

 على ما وجدتو من دعم واىتمام خصوصاً؛ كلية الدعوة واإلعالم, قسم اإلعالمو 
من اجلميع, وخباصة الدكتور دمحم بن عبد العزيز احليزان, عميد الكلية؛ إلرشاداتو 

 ومساعدتو للباحث. القّيمة
ومع يقيٍت أن ىذا البحث جهد بشري قابل للنقد والتقومي, فإين قد بذلت 

 جهدي يف إسبامو.
 هلل على فضلو وتيسَته. واحلمد

 الباحث
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 ةػاتػماخل
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 اخلاتػمة
أفراد  طبيعة العالقة القائمة بُت النظام السياسي يف الدولة وبُت سلتلف القوى اليت ديثلها إن

وقدرة النظام السياسي ذاتو على  ,أحد أىم ادلعايَت يف تقومي مستوى االستقرار السياسيتعد  اجملتمع
مل تعد السلطة السياسية وحدىا القوة  ,أىداف اجملتمع. ومع تطور النظم السياسية احلديثة ربقيق

اذ القرارات وربديد السياسات , بل ظهر الرأي العام ابعتباره قوة ذلا اعتبارىا يف ازبذلكادلؤثرة يف 
نظام اتصايل إعالمي يعكس البٌت السياسية  ل ذلك ال يتم إال يف ظلوك العامة يف اجملتمع.

وإقامة جسور التخاطب وتبادل  ,وتوجيهو وري يف تنوير مجهورهقوم بدور زلوي ,واالجتماعية جملتمعو
 أجهزة أداءاحللول ورفع مستوى  دإجيااجل  نم ,واجلمهورادلعلومات بُت صناع القرار السياسي 

 .األصعدةاجملتمع على مجيع  وأفرادالسلطة 
النظام السياسي يف فإن  ,آخر إىلتلف من نظام سياسي زب وحريتو ودوره مفهوم اإلعالمودبا أن 

من حيث أن الشريعة  ,حالة خاصة بُت النظم السياسية ادلعاصرة يعد ادلملكة العربية السعودية
ادلرجعية الفكرية اليت سبثل اإلطار العام  ل مصدر السلطات العليا ذلذا النظام, كما أهنااإلسالمية سبث

اليت تستند يف إطارىا  ,للسياسات داخل اجملتمع. وىذا يعٍت اختالفاً كبَتاً عن النظم السياسية األخرى
 .نظرايت ومفاىيم وضعية ىلإالفكري 

 وقد ربددت مشكلة الدراسة فيما يلي:
 ة ى طبيعة ادلضمون السياسي يف وسائل اإلعالم السعوديالتعرف عل -7

 .اومصادرى
طبيعة القضااي واألفكار السياسية لدى اجلمهور ومصادره يف التعرف على  -4

 ذلك وعالقتو بوسائل اإلعالم السعودية.

تلبية وسائل اإلعالم السعودية الىتمامات اجلمهورالسياسية  معرفة مدى -3
 والعوامل ادلؤثرة يف ذلك.

صص الباب األول للجانب النظري من الدراسة, حيث ضم الفصل األول منو سبهيداً وأربعة وخ
مباحث. وتناولت الدراسة, يف جانبها التمهيدي, ادلداخل النظرية لدراسة االتصال السياسي, منذ 
 ظهور التجمعات اإلنسانية األوىل وارتباطها بتكوين الفرد االجتماعي والسياسي وتفاعلو مع بيئتو

دمي حىت هناية العصور مرحلة العصر اليوانين القالسياسية, حيث ديكن القول أن الفكر السياسي, منذ 
من أمهها: الًتكيز على قمة النظام السياسي فقط, وعدم إعطاء قدر من  ,اتسم بعدة مساتالوسطى, 

االنطباعية يف دراسة االىتمام لعملية االتصال السياسي بُت الدولة وأفراد اجملتمع, وسيطرة ادلنهجية 
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ومع بداية عصر النهضة بدأت ادلوضوعات السياسية وارتباطها ابلفلسفة وسيادة التنظَت الفلسفي. 
مرحلة جديدة يف الفكر السياسي واالجتماعي, من خالل طرح الفالسفة وادلفكرين ألفكار معربة عن 

تند يف أساسها على مبادئ الدديوقراطية التغَتات السياسية واالجتماعية وادلعرفية اجلديدة يف أوراب, تس
 واحلرية وادلساواة.

 إىل ,ات من القرن ادليالدي ادلاضي, يف اخلمسينيعلماء االتصال واالجتماع والسياسة توصلو 
والتعريف أبساليب وأدوات االتصال اذلادف وادلؤثر يف أفراد اجملتمع  ,ربديد مفهوم االتصال السياسي

م, من 7592زلاوالت التنظَت دلا يسمى ابالتصال السياسي يف عام , بعد أن ظهرت واحلكومات
السلوك السياسي لألفراد, وذلك بتتبع ذبارب قة بُت األنظمة السياسية احلاكمة و خالل دراسة العال

 .ىذه األنظمة يف التأثَت على سلوك الناخبُت, وربديد دور اجلماعات النشطة العاملة يف اجملتمع
ألول من الدراسة مستوايت االتصال السياسي من حيث عدد ادلشاركُت, وقد تناول ادلبحث ا

ومن حيث اذباه الرسالة, وكذلك حبسب رمسية قنوات االتصال, حيث قصد ابالتصال الرمسي أن 
تكون ادلؤسسات االتصالية حكومية أو شبو حكومية أو ربت أتثَت ونفوذ احلكومة. وىذه الوسائل قد 

أو صحيفة أو غَتىا. ومن أىم أشكال ادلستوايت االتصالية غَت الرمسية, أي  تكون إذاعة أو تليفزيوانً 
اليت ال زبضع لقوانُت رمسية: األحزاب السياسية ومجاعات ادلصلحة, أو ما يسمى جبماعات الضغط, 
حيث يشمل ذلك اجلماعات داخل تنظيم معُت أو خارجو, مثل االتصاالت الشخصية واللقاءات 

اعية, كما تربز الشائعات السياسية كأحد أىم وأخطر األشكال االتصالية غَت وادلناسبات االجتم
 الرمسية.

ويف ادلبحث الثاين تطرقت الدراسة إىل أبرز االذباىات التقليدية واحلديثة يف ربديد وظائف 
االتصال. وأفادت الدراسة من البحوث احلديثة والًتاكمات والنظرايت العلمية يف ربديد الوظائف 

اسية لالتصال, وسبثلت يف: الوظيفة اإلخبارية, التنشئة السياسية, التسويق السياسي, التأثَت يف السي
اذباىات الرأي العام, الرقابة على احلكومة, ادلساعدة يف صنع القرارات, دعم مشروعية النظام 

 السياسي, أتكيد الشعور ابذلوية الوطنية وإدارة الصراعات السياسية.
الثاين من الدراسة إىل وظائف اخلطاب السياسي عرب وسائل اإلعالم,  كما تطرق ادلبحث

وأتثَت النظام السياسي يف طبيعة وظائف النظام االتصايل يف اجملتمع من خالل تناول النظرايت 
اإلعالمية التقليدية, مثل: نظرية السلطة, نظرية احلرية, نظرية ادلسؤولية االجتماعية, النظرية السوفيتية 

 شًتاكية, النظرية التنموية, نظرية ادلشاركة الدديوقراطية والرؤية اإلسالمية.أو اال



 7 

وخصص ادلبحث الثالث لدراسة نظرايت التأثَت السياسي لوسائل اإلعالم واذباىاهتا, وعرض 
ألىم النظرايت اليت حاولت شرح التأثَتات السياسية لوسائل اإلعالم, مثل: نظرية االعتماد على 

, نظرية االستخدامات واالشباعات, نظرية ترتيب األولوايت, نظرية الفجوة ادلعرفية وسائل اإلعالم
 ونظرية تدعيم الصمت.

أما ادلبحث الرابع فتناول العوامل ادلؤثرة يف االتصال السياسي, ومشلت أواًل: خصائص النظام 
والسلطة من  السياسي, وتضمنت األنظمة السياسية اليت ربدد أطر العالقة بُت وسائل االتصال

جانب, وبُت ىذه الوسائل وأفراد اجملتمع من جانب آخر, ابإلضافة إىل ادلناخ السياسي السائد يف 
اجملتمع, الذي ديثل رؤية السلطة لدور ادلواطن, ومدى توافر التنظيمات احلزبية والشعبية واجملالس 

نياً: طبيعة النظام اإلعالمي كأحد النيابية ادلختلفة, ابإلضافة إىل رؤية السلطة للنظام اإلعالمي. اث
ادلكوانت األساس للجهاز السياسي للدولة ادلعاصرة, الذي خيضع جملموعة من العوامل والضغوط, 
مثل: قوانُت وتراخيص الصدور, وقانون ادللكية الفكرية, الذي يكفل احلقوق واحلرايت واللوائح 

ومصادر التمويل, ومنط الفكر اإلداري ادلنظمة للمؤسسات اإلعالمية, ابإلضافة إىل ادللكية, 
والتنظيمي الذي تنتهجو ادلؤسسات اإلعالمية, وتوجهات السياسة التحريرية للوسيلة اإلعالمية, 

ومستوى أتىيل القائمُت عليها. كما تضمن ىذا العامل االستخدامات السياسية لشبكة اإلنًتنيت, 
ترتيب أولوايت اجلمهور احلديث. اثلثاً: العوامل اليت تعد قوة مكافئة لقدرة الوسائل التقليدية يف 

الثقافية واالجتماعية واالقتصادية, حيث تشكل اإليديولوجية ادلصدر األساس للمبادئ العامة 
لسياسات الدول, ابإلضافة إىل القيم والعادات والتقاليد واألعراف السائدة يف اجملتمع واألمية وغَتىا,  

د وعدد السكان واخلربات العملية مجيعها تزيد من ادلشاركة يف كما أن ارتفاع مستوى دخل الفر 
النشاطات السياسية واالجتماعية. رابعاً: العوامل اخلارجية, ومن أمهها الثورة ادلعلوماتية, فهي األساس 

الذي ترتكز عليو العودلة يف ىدفها ادلتمثل يف إزالة احلواجز واحلدود بُت اجملتمعات, كما أن 
ورة التكنولوجية مشلت كامل مراحل حلقة االتصال واإلعالم, حيث تراجع نتيجة لذلك انعكاسات الث

دور الدولة, وبدأت تكتالت أخرى يف الظهور تتمثل يف تكوين ادلنظمات والتجمعات اإلقليمية أو 
 اجلهوية.

وتناول الفصل الثاين من اجلانب النظري للدراسة, االتصال السياسي يف ادلملكة العربية 
عودية, واشتمل على ثالثة مباحث, حيث ركز ادلبحث األول منو على خصائص اجملتمع الس

السعودي وعالقتها ابالتصال السياسي, اليت تتمثل يف: أوالً: التاريخ السعودي الذي تضرب جذوره 
يف عمق ادلاضي, شلا جعل من واقعو انعكاساً للماضي العريب اإلسالمي وأصالتو. اثنياً: خاصية غياب 
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لتأثَتات االستعمارية السلبية على البنية السياسية واالجتماعية والعقائدية السعودية. اثلثاً: االنصهار ا
االجتماعي الذي دييز اجملتمع السعودي عن بقية اجملتمعات األخرى. رابعاً: التجانس والتكامل 

ادلصدر الوحيد للتشريع.  العقائدي للمملكة العربية السعودية, ادلتمثل يف الدين اإلسالمي الذي ديثل
خامساً: التالحم بُت القيادة السياسية والقاعدة الشعبية, وسهولة االتصال السياسي بُت القمة 

والقاعدة فيما يعرف بسياسة الباب ادلفتوح, وىي منوذج عريق لتقاليد احلكم يف اإلسالم, ودعامة من 
يها سلوكيات الشورى الطبيعية اليت تتم دعائم احلكم يف ادلملكة منذ نشأتو. سادساً: ما يطلق عل

 بشكل منتظم ومستمر بُت والة األمر وأىل الرأي والعلم وادلعرفة والتخصص من ادلواطنُت.
وتناول ادلبحث الثاين العالقة بُت النظام السياسي ووسائل اإلعالم, اليت مرت أبربع مراحل 

كانت وسائل عالم السعودية, حيث  ىي: مرحلة االتصال والنظام السياسي قبل ظهور وسائل اإل
ليت كانت مستخدمة منذ قرون عديدة, كما  ىي نفسها الوسائل االتصالية البدائية ا ال ادلتاحة,االتص

كانت فلسفة االتصال لدى موحد ادلملكة ادللك عبد العزيز, حىت بعد استخدام وسائل اإلعالم, 
الباب ادلفتوح كتطبيق عملي لالتصال تقوم على االتصال ادلباشر ابلناس, واعتمد على سياسة 

السياسي أبفراد اجملتمع, وكان ىذا النوع من االتصال الشعيب ادلباشر أول وسيلة إعالمية فاعلة 
استخدمها لنشر سياساتو, يليها مرحلة دور النظام السياسي يف إنشاء النظام اإلعالمي, فقد حرص 

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

م. أما مرحلة أتكيد الطابع ادلؤسسي لوسائل اإلعالم, فجاءت لتحول 7542السعودي عام 
يف مراحلو األوىل, إىل نظام أكثر مشولية السمات والتوجيهات السياسية, اليت كانت تسَت اإلعالم 

لكل جوانب العملية اإلعالمية واالتصالية احلديثة, من خالل صياغة السياسة اإلعالمية وسن 
األنظمة والقوانُت ادلنظمة للعمل اإلعالمي. بعد ذلك جاءت مرحلة االنفتاح اإلعالمي وأتثَته على 

ي, بعد ظهور فًتة التسعينيات من القرن ادلاضي, اليت العالقة بُت النظام السياسي والنظام اإلعالم
سبيزت ليس فقط بظهور اإلرسال العابر للحدود الوطنية, أو هبجرة اجلمهور للوسائل احمللية, ولكن 

أيضاً بظهور أمناط جديدة من االتصال السياسي, وشهدت كذلك تطوراً إعالمياً كبَتاً على ادلستوى 
 احمللي واإلقليمي والعادلي.

وقد تناول ادلبحث الثالث العالقة بُت وسائل اإلعالم واجلمهور السعودي, اليت تقوم على  
رلموعة من األسس والثوابت, اليت ترتبط ابلقيم الدينية والتقاليد االجتماعية والثقافة السائدة, كما 

دة, منها ما تناول ادلبحث تطور استهالك اجلمهور لوسائل اإلعالم السعودية, اليت شهدت تطورات ع
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يتعلق ابلرغبة يف مسايرة التحوالت الدولية ودعم احلرايت العامة, ومنها ما يتصل بشكل مباشر 
بسياسة اإلصالح السياسي, والتوجهات اليت يشهدىا اجملتمع ضلو الشفافية, واالىتمام بقنوات 

اليت توافرت لدى  ادلشاركة الشعبية, وزايدة فرص التعبَت ومناقشة القضااي من خالل مساحة الوعي
 أفراد اجملتمع السعودي.

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

الدراسة وعيناهتا, إجراءات اختبار الصدق ومنهجها وأدوات مجع ادلعلومات وبياانت الدراسة, رلتمع 
 والثبات, اإلطار الزمٍت واجلغرايف لعينات الدراسة وادلعاجلة اإلحصائية للبياانت.

مسح عينة  حيث متوالتحليلي, بشقيو ادليداين منهج ادلسح ابلعينة  واستخدم الباحث يف ىذه الدراسة
ربليل مضمون عينة من وسائل اإلعالم  كما مت (,902بلغ عددىم ) من أفراد اجملتمع السعودي

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

 العالقة بينهما. أما الفصل اخلامس فخصص لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومناقشة نتائجها.
الدراسة التحليلية إىل توافق نسيب يف األىداف اليت يسعى ادلضمون  وقد أشارت أىم نتائج

السياسي لوسائل اإلعالم السعودية إىل ربقيقها؛ وإىل نوع من االتفاق بُت قائمة أىم القضااي اليت 
تناوذلا التليفزيون والصحف مع االختالف يف الًتتيب, كما تبُت اعتماد وسائل اإلعالم السعودية على 

(, %9..1الذاتية يف احلصول على ادلعرفة السياسية بنسبة مرتفعة بلغت لدى التليفزيون )مصادرىا 
(, يف حُت كان االذباه اإلجيايب سائداً يف تغطية الوسائل اإلعالمية للقضااي %20.9ولدى الصحف )

تغطية السياسية. وقد حظيت القضااي احمللية بتغطية تليفزيونية أكرب, مقارنة ابلصحف اليت اىتمت ب
القضااي السياسية اخلارجية. وقد أظهرت النتائج أن وسائل اإلعالم شاركت يف مناقشة القضااي 

 السياسية بنسبة أكرب من مشاركة مسؤويل احلكومة واجلمهور.
أما فيما يتعلق بنتائج الدراسة ادليدانية, فقد أشارت إىل أن أىم األىداف اليت سعى اجلمهور 

ابع زللي, وإىل تصدر القضااي احمللية قائمة قضااي اجلمهور, شلا يشَت إىل إىل ربقيقها كانت ذات ط
 سيادة االىتمامات احمللية لدى اجلمهور.

ومن جانب آخر, فقد تصدرت قنوات التليفزيون العربية قائمة ترتيب اجلمهور دلصادر ادلعرفة 
ى وسائل اإلعالم السياسية, يليها الصحف, فاإلنًتنيت, فاالتصال الشخصي, الذي تفوق عل
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السعودية ادلتمثلة يف اإلذاعة والتليفزيون واجملالت. وفيما يتعلق بًتتيب اجلمهور للوسائل احمللية جاءت 
 الصحف أواًل, فاإلذاعات, فالتليفزيون, وأخَتاً اجملالت.

كما تشَت نتائج دراسة اجلمهور أن دور وسائل اإلعالم السعودية يقل يف تقدمي معلومات 
عن قرارات النظام السياسي قبل صدورىا, ويف ادلسامهة يف صناعة القرارات السياسية احمللية,  سبهيدية

بينما صلحت ىذه الوسائل يف توفَت ومتابعة ادلعلومات والقرارات ادلتعلقة ابلنظام السياسي, كما أهنا 
كن لدى اجلمهور أسهمت يف ادلعرفة السياسية على النطاق احمللي أكثر من اخلارجي. ورغم ذلك مل ت
 ثقة بقدر كاف يف احملتوى السياسي الذي تقدمو وسائل اإلعالم.

ودلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائياً بُت متغَتين من ادلتغَتات 
الدديوجرافية لعينة الدراسة, مها: متغَتا عدد مرات السفر إىل اخلارج والدخل الشهري, وبُت االعتماد 

ائل اإلعالم السعودية يف احلصول على ادلعرفة السياسية, ابإلضافة إىل وجود عالقة ارتباطية على وس
طردية دالة إحصائياً بُت كل من الثقة يف زلتوى وسائل اإلعالم السعودية ونوع القضااي واالتصال 

 ياسية.الشخصي, وبُت اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم السعودية يف احلصول على ادلعرفة الس



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ياتػالتوص

 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
خيتتم الباحث دراستو بعرض ألىم التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة يف جوانبها النظرية 

 والتحليلية وادليدانية, حيث جاءت على النحو اآليت:
أمهية استشعار وسائل االتصال السعودية دلا يقتضيو دورىا ادلهٍت والوطٍت, كحلقة  -7

ا بُت اجملتمع والنظام السياسي, من ضرورة ادلبادرة إىل التعبَت عن وصل أمينة م
القضااي والتوجهات اجملتمعية, ومنح أفراد اجملتمع ىامشاً أكرب من احلرية وإبداء 

الرأي, وصوالً إىل مشاركة فاعلة حول سلتلف األفكار والقضااي, إىل جانب دورىا 
 طبيعة احلال ابذباه ادلصلحة العامة.يف خدمة أىداف النظام السياسي, اليت تسَت ب

أن تقوم وسائل االتصال, إىل جانب دورىا اإلخباري وادلعلومايت, أبدوار أخرى ال  -4
مثل: ادلسامهة يف صنع القرارات السياسية, وتقدمي ادلعلومات التمهيدية  تقل أمهية,

 عن قرارات النظام السياسي قبل صدورىا, وتفسَتىا بعد الصدور.

ث بضرورة اىتمام النظام السياسي, ابدلشاركة يف مناقشة القضااي يوصي الباح -3
والقرارات السياسية عرب وسائل اإلعالم, يف ظل حركة اإلصالح السياسي 

 واإلداري واإلعالمي اليت تشهده ادلملكة.

ويوصي الباحث كذلك ابىتمام النظام السياسي ابإلنًتنيت, بوصفها وسيلة  -2
 السياسية, وحلقة وصل مباشرة ما بُت أفراد اجملتمع اتصال مهمة يف تناول القضااي

 وصناع القرار السياسي.

يف ظل أتصيل الشعور حبق اجملتمع يف االتصال, وما حيدث من ثورة تكنولوجية يف  -9
االتصاالت والفضاء اإلعالمي ادلفتوح وادلتدفق ابدلعلومات, وما كشفت عنو نتائج 

سي لدى أفراد اجملتمع, ابنفتاحو على الدراسة من ربسن يف مستوى الوعي السيا
العامل من خالل وسائل االتصال ادلتعددة, البد أن تعمل وسائل اإلعالم بكل 
جدية على كسب ثقة اجلمهور. ولن يتم ذلك إال من خالل استثمار الواقع 

اجلديد للتعاطي مع القضااي احمللية واخلارجية دبهنية عالية, واالستفادة من مساحة 
دلتاحة إىل أقصى حد شلكن, والتناول النقدي اجلاد وادلسؤول, هبدف معاجلة احلرية ا

القضااي ذات االرتباط ادلباشر ابجملتمع, ومناقشة القرارات واألنظمة السياسية, 
 وبيان جوانبها اإلجيابية والسلبية, بشكل ىادف وعقالين.
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شلثلة  كما يوصي الباحث مؤسسات النظام السياسي ابلتعاون مع اجلامعات, -2
ابألقسام ذات االختصاص, وادلؤسسات الصحفية واإلعالمية ادلعتربة, يف العناية 
واالىتمام ابألحباث والدراسات واالستطالعات اإلعالمية القبلية والبعدية, حول 
سلتلف القرارات السياسية احمللية اخلارجية؛ من أجل الوصول إىل أفضل احللول 

 ث الرأي العام.والقرارات, وكذلك االىتمام ببحو 

ضرورة اىتمام النظام السياسي ابلعمل على تطوير بيئة االتصال يف ادلملكة, من  -1
خالل تطوير السياسات واألنظمة والقوانُت اإلعالمية, واحلرص على دعم وتطوير 

 الصناعة اإلعالمية, وتعزيز قدرات العاملُت يف ىذا اجملال.

خصي واجلمعي, ابعتباره وسيلة بضرورة االىتمام ابالتصال الش الباحث يوصي -.
 ادلعلومات وتطوير االذباىات. ويف ىذا الصدد يوصي نشر وتداول فاعلة يف

دبا  ,كافة مناطق ادلملكة  وطنية من ادلراكز اإلعالمية تغطي الباحث إبنشاء شبكة
ات الندوات واحملاضر لوصول إىل سلتلف فئات ادلواطنُت عن طريق نها من اديكّ 

تعمل على ذبسَت الفجوة ادلعلوماتية بُت الدولة  دلطبوعات, اليتوحلقات النقاش وا
 وادلواطنُت فيما يتعلق بكافة الشؤون احمللية والوطنية.

إجراء حبوث دورية مي, و لتخطيط اإلعالضرورة أن تقوم وسائل اإلعالم السعودية اب -5
رف دبا ديكنها من التع, للجمهور الستكشاف حقيقة العالقة بينها وبُت مجهورىا

اسة يستند إليها سر واحتياجاتو ودبا يوفر معلومات أعلى اىتمامات اجلمهو 
 .التخطيط اإلعالمي

التحليل والتفسَت لكافة سائل اإلعالم السعودية و  يوصي الباحث أبن تويل -70
بح التغطية اإلخبارية ادلباشرة تص وأالّ  اىتمامها, األحداث والظواىر السياسية احمللية

يفزيون عن وأن يتخلى التلا لوظائف االتصال السياسي, ىي األساس يف أدائه
ن اجلمهور من فهم دبا ديكّ  ,ساليب التغطية اإلخبارية التقليدية لألحداث احملليةأ

 األحداث والتفاعل معها.

الباحث ادلؤسسات السياسية والتنفيذية الوطنية الكربى بضرورة العمل على  يوصي -77
 وكافياً  سريعاً  دبا يضمن تدفقاً  ,ات اإلعالميةتطوير قنوات اتصال فاعلة مع ادلؤسس

ىذه ادلؤسسات. ويف ىذا  ودبا حيقق أىداف ,العام للمعلومات اليت تلزم الرأي
الباحث أمهية أن تقوم تلك ادلؤسسات بتدريب كوادر بشرية قادرة  الصدد يرى
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 احلوارات اإلعالمية ل اإلعالم, وسبثيل تلك ادلؤسسات يفعلى التعامل مع وسائ
 ادلختلفة.
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ادلملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل

 جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية
 كلية الدعوة واإلعالم

 الدراسات العليا
 قسم اإلعالم
 اسػػتبػانة

 ل اإلعالماالتصال السياسي يف وسائ
 وأتثريه يف اجملتمع السعودي

 "دراسة ميدانية على عينة من أفراد اجملتمع السعودي"
 يف إطار رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه يف اإلعالم

 
 اجلمهور الكرمي..

 :بعد السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو أما
تليفزيون .. اخل( يف نشر ادلعرفة ألفراد اجملتمع وتلبية  –إذاعة  –ف فال خيفى عليكم األمهية اليت دتثلها وسائل اإلعالم )صح

احتياجاتو ومساعدتو يف التعرؼ على سياسات احلكومة واألبعاد السياسية لقراراهتا إضافة إىل مساعدة احلكومة يف معرفة اجتاىات 
مات بني صانعي القرار السياسي وأفراد اجملتمع. وأتيت اجملتمع وأفكاره حول خمتلف القضااي من أجل بناء جسور التواصل وتبادل ادلعلو 

ىذه الدراسة لتتحقق من مدى ذماح وسائل اإلعالم السعودية يف حتقيق تطلعات كل من احلكومة وأفراد اجملتمع من خالل ىذه 
إال ألغراض علمية  مخداالستبانة اليت آمل تفضلكم ابإلجابة على أسئلتها بدقة ووضوح خاصة وأن بياانت ىذه االستمارة لن تست

الب أسئلة ىذه االستبانة ال تتطلب أكثر من وضع عالمة )     ( أمام اإلجابة ادلناسبة دما ػحبتو ختدم أىداؼ الدراسة كما أن غ
 سيختصر الوقت شاكراً ومقدراً تعاونكم ومشاركتكم يف ىذه الدراسة.

 أخوكم
 سعد بن سعود بن دمحم بن عبد العزيز آل سعود

 يف قسم اإلعالم احملاضر
 55775الرمز   758:5الرايض ص.ب 

 
 ىػ5646
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 ما أىم قضية تشغلك ىذه األايم؟ -1
......................................................................................................................... 

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

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

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

 للحصول على معلومات عن القضااي اليت هتمك: ةالرجاء حتديد درجة اعتمادك على ادلصادر التالي -2
 التليفزيون السعودي )القناة األوىل( : -

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

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

 ال اعتمد          اعتمد بدرجة ضعيفة                          اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             وة          اعتمد بق

 الصحف واجملالت 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          

 ت:ينرتناإل -
 ال اعتمد          اعتمد بدرجة ضعيفة                          اعتمد بدرجة متوسطة            اعتمد             عتمد بقوة          ا

 اآلخرين من أقارب وأصدقاء اخل.. : -
 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 حتظى ابىتمامك  والقضااي ادلوضوعات أي -5
 :ذات العالقة ابحلكومة مثل ادلشروعات والقوانني واللوائح واألنظمة ادلوضوعات -

 مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة     مهمة جداً       
 :احلكوميني لنيادلسؤو تصدر عن  اليتالتصرحيات  -

 مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة
 وضوعات الشؤون احمللية:م -

 مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة
 :عليها لنيادلسؤو وردود  ىشكاو الالعامة و  ادلوضوعاتآراء ادلواطنني بشأن  -

 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمةمهمة جداً            مهمة                 
 آراء ادلثقفني والنقاد: -

 مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة
 موضوعات الشؤون اخلارجية: -

 مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة   مهمة جداً         
 :الرايضيةادلوضوعات  -

 مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة
 :والعلمية ادلوضوعات الثقافية -

 مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة
 :الدينية ادلوضوعات -

 مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة
 :االقتصادية وضوعاتادل -

 مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة
 ادلوضوعات الطبية: -

 غري مهمة  مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة          
 :االجتماعية ادلوضوعات -

 مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة            غري مهمة
 :احلوادث وادلواد ادلثرية -

 ة بدرجة ضعيفة            غري مهمةمهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهم
 ...........................................................................................................أخرى :   -

 غري مهمة مهمة جداً            مهمة                 مهمة بدرجة متوسطة             مهمة بدرجة ضعيفة           
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 إىل أي مدى حتقق لك وسائل اإلعالم السعودية األىداؼ التالية: -4

بدرجة  كثيراً  كثيرًا جداً  األهداف
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 لم يتحقق

      معرفة األحداث اجلارية

      فهم األحداث والقضااي احمللية

      فهم األحداث والقضااي اخلارجية

      اء ادلختلفة عن القضااي ادلهمةمعرفة اآلر 

      معرفة أفكار وقضااي تصلح للمناقشة مع اآلخرين

      معرفة أفكار وقضااي تدفعين للمشاركة ابلرأي عرب ىذه الوسائل

      الشعور ابالنتماء للمجتمع السعودي

      ذ السعودي5احلفاظ على التفاعل االجتماعي مع اجملتمع

      من أتثري البيئة احمليطة محاية الذات

      التحقق من صحة الشائعات ادلتداولة يف اجملتمع

      واذلموم قضاء وقت الفراغ والتخلص من الوحدة والعزلة

      االطالع على معلومات مهمة حليايت الشخصية

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

 
 

 القناة األوىل؟-إىل أي مدى تناقش مع اآلخرين ادلوضوعات والقضااي ادلهمة اليت يثريىا التليفزيون السعودي -5

 بدرجة متوسطة               قلياًل                    ال أانقش                  كثرياً                     كثرياً جداً 
 ابلرأي يف الربامج احلوارية عرب التليفزيون السعودي القناة األوىل؟أي مدى تشارك  إىل - 6

 بدرجة متوسطة               قلياًل                   ال أشارك                    كثرياً                 كثرياً جداً 
 حف السعودية؟إىل أي مدى تناقش مع اآلخرين ادلوضوعات والقضااي ادلهمة اليت تثريىا الص -7

 بدرجة متوسطة               قلياًل                    ال أانقش                  كثرياً                     كثرياً جداً 
 إىل أي مدى تشارك ابلرأي يف القضااي ادلثارة عرب الصحف السعودية؟  -:

 بدرجة متوسطة               قليالً                     ال أشارك                 كثرياً                     كثرياً جداً 
 ؟إليها لفهم ىذه القضية  اليت تلجأ اإلعالمية الوسائل ماالقضااي احمللية  مزيد من ادلعلومات عنحينما تريد  -9

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

 ؟إليها لفهم ىذه القضية  اليت تلجأ اإلعالمية الوسائل ما اخلارجيةالقضااي  مزيد من ادلعلومات عنحينما تريد  -51
...................................................................................................................... 

 ؟ما الوسائل اإلعالمية اليت تلجأ إليهاالقضااي  حول خمتلف السعوديحينما تريد فهم طبيعة ادلوقف  - 11
...................................................................................................................... 

 

 مك بنوعية القرارات اليت تصدرىا احلكومة:فضالً اإلشارة إىل طبيعة اىتما -12
 أىتم ابلقرارات ادلتعلقة ابلقضااي احمللية أكثر من القرارات ادلتعلقة ابلقضااي اخلارجية
 أىتم ابلقرارات ادلتعلقة ابلقضااي اخلارجية أكثر من القرارات ادلتعلقة ابلقضااي احمللية

 ويةأىتم ابلقرارات احمللية واخلارجية بدرجة متسا
 تال أىتم مبا يصدر من قرارا
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 من صعوابت متعلقة بقرارات حكومية ؟ كعادة ماذا تفعل حلل ما يواجه -31

 عرض شكواي  على مسؤويل احلكومة مباشرة                   عرض شكواي من خالل وسائل اإلعالم السعودية
 على أحد شكواي ال أعرض                 األقارب واألصدقاءعرض شكواي على 

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

 : وزبص ادلملكة العربية السعودية , ىل ديكن القول أبن  داخلية مشكلةربدث حينما  -72
 :يزداد تعرضك لوسائل اإلعالم السعودية -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 غري السعودية:يزداد تعرضك لوسائل اإلعالم  -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 عموماً كما ىو:ض لوسائل اإلعالم يظل مستوى التعر  -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 :تزيد فرص نقاش ىذه ادلشكلة مع اآلخرين -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 

 و:ىل ديكن القول أبن السعودية,ادلملكة العربية  خارجية زبص مشكلةربدث حينما  -79
 :يزداد تعرضك لوسائل اإلعالم السعودية -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 غري السعودية:يزداد تعرضك لوسائل اإلعالم  -

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

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة            أوافق            أوافق بقوة
 :تزيد فرص نقاش ىذه ادلشكلة مع اآلخرين -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 

كل عبارة من العبارات التالية ذات العالقة ابالعتماد على وسائل اإلعالم الرجاء حتديد مدى موافقتك على    -58
 السعودية:

 وسائل اإلعالم السعودية تسهم يف صناعة القرارات احلكومية احمللية: -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

 وسائل اإلعالم السعودية تسهم يف صناعة القرارات احلكومية اخلارجية: -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 وسائل اإلعالم السعودية تقدم معلومات دتهيدية عن القرارات احلكومية قبل صدورىا: -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة

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

 وسائل اإلعالم السعودية تقوم بشرح وتفسري القرارات الصادرة عن احلكومة دما يساعدين على فهم ىذه القرارات: -
 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
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 وسائل اإلعالم السعودية تقدم معلومات واضحة عن القضااي اليت هتمين شخصيًا: -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 صيًا:وسائل اإلعالم السعودية تقدم معلومات كاملة عن القضااي اليت هتمين شخ -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 وسائل اإلعالم السعودية توفر معلومات ضرورية للمواطنني وادلقيمني حول األنشطة ادلختلفة اليت تقوم هبا احلكومة: -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           فقأوا            أوافق بقوة
 ما تقدمو وسائل اإلعالم السعودية من معلومات حيفزين على دعم وأتييد القرارات والسياسات احلكومية: -

 ال أوافق           بدرجة ضعيفة أوافق             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 

 الرجاء حتديد مدى موافقتك على كل عبارة من العبارات التالية ذات العالقة ابلثقة بوسائل اإلعالم السعودية:  -59
 ما تقدمو وسائل اإلعالم السعودية  من معلومات عن القضااي ادلهمة جدير ابلثقة: -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 وسائل اإلعالم السعودية وسيلة حمايدة بني احلكومة واجلمهور: -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 م السعودية ال تقتصر يف تغطيتها على وجهة نظر احلكومة بل حترص على تغطية خمتلف وجهات النظر:وسائل اإلعال -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 ا تصدره احلكومة من قرارات:وسائل اإلعالم السعودية يقتصر دورىا على اإلشادة فقط مب -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 وسائل اإلعالم السعودية هتتم بتغطية قضااي على حساب قضااي أخرى أكثر أمهية: -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 عن احلكومة من قرارات: روسائل اإلعالم السعودية تنتقد مبوضوعية ما يصد -

 ال أوافق           جة ضعيفةأوافق بدر              أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة                                الر
 وسائل اإلعالم السعودية دتنح الفرصة للجمهور للتعبري عن رأيو يف ما تصدره احلكومة من قرارات: -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
 يح الفرصة للجمهور النتقاد ما تصدره احلكومة من قرارات:وسائل اإلعالم السعودية تت -

 ال أوافق           أوافق بدرجة ضعيفة             أوافق بدرجة متوسطة           أوافق            أوافق بقوة
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 بياانت شخصية: -:5
 )اختياري(: االسم :

 أنثى            ذكر                       : اجلنس
 71إىل 65من                      61إىل 55من               51إىل45من                        45أقل من          العمر :   

 سنو81أكرب من                      81إىل 75من 

 بية                      اجلنوبيةالوسطى                  الشرقية                     الغر             منطقة اإلقامة:

 من جامعي علىأ  جامػػعي                                 أقل           اثنوي      أو متوسط           ادلؤىل العلمي:
 ب جامػعيطال             ستاذ جامعي    ا                   خاص                   حكومي              العمػػػل: 

 مره إىل مرتني                          أسافر عدد مرات السفر إىل اخلارج خالل السنتني ادلاضيتني:              مل 
 مخس مرات فأكثر            ثالث مرات إىل أربع   

 8711إىل 6115من           6111إىل  5711من                   5711أقل من الدخل الشهري للفرد:             
 رايل 55711أكثر من         55711إىل  115;من                          111;إىل  8715من 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 استمارة حتليل حمتوى الصحف السعودية
 الرايض                  اليوم                               عكاظ                    الوطن                               الرقم :          التاريخ        /          /       

رقم  ادلساحة
 الصفحة

 اإلطار  اجلغرافػي أفكار داخل القضية القضػػية الرئيسة

 خارجي زللي
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 األىػػداؼ مصادر ادلادة

تزويد  أخرى أجنبية عربية واس ذاتية
اجلمهور 
ابألخبار 
 وادلعلومات

توضيح 
موقف 
الدولة 
وبيان 
 أىدافها

تفسَت 
القرارات 
واألنظمة 

 الرمسية

أتكيد 
الشعور 
ابذلوية 
 الوطنية

الرقابة 
على 

السلطة 
يذية التنف

 ونقدىا

ادلساعدة 
يف صنع 
 القرارات

دعم 
مشروعية 
النظام 

السياسي 
وكفاءة 

 أدائو

التهيئة دلا 
 قد حيدث

 أخرى

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 أساليب اإلقناع اجتاه ادلعاجلة
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 القالب الفين شخصية ادلادة

قيادات 
سياسية 

 عليا

قيادات  وزراء
إدارية 
 زللية

علماء 
 الدين

خرباء وعلماء 
 ومثقفون زلليون

شخصيات  مواطنون
 خارجية

 كلمة ندوة ربقيق لقاء تقرير خرب
 العدد

ردود  كاريكاتَت مقالة
 سؤولُتم

رسائل 
القراء 

 ومقاالهتم
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 أساليب اإلقناع اجتاه ادلعاجلة
 

 إجيابية
 
 سلبية

 
 زلايدة

 
 ديٍت

 
مسئولون 
زلليون 
 رمسيون

 
 آراء مواطنُت

 
خرباء وعلماء 
 ومثقفون زلليون

 
 ادلصلحة الوطنية

 
 الواقع الفعلي

 
إحصاءات 
 ودراسات

 
 أدلة اترخيية

 
قوانُت وقرارات 

 الدولة

 
 أقوال وأحداث خارجية

 
 أخرى
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 استمارة حتليل مضمون التليفزيون السعودي )القناة األوىل(
 

 الرقم :                  التاريخ        /          /                     ادلادة :
 

 

 

 اإلطار اجلغرافػػي أفكار داخل القضية القضػػية الرئيسة الزمن

 خارجي زللي
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 مصادر ادلادة األىػػداؼ 

تزويد 
اجلمهور  
ابألخبار 
 وادلعلومات

توضيح 
موقف 
الدولة 
وبيان 
 أىدافها

تفسَت القرارات 
واألنظمة 

 الرمسية

أتكيد 
الشعور 
ابذلوية 
 الوطنية

الرقابة على 
السلطة 
التنفيذية 

 قدىاون

ادلساعدة 
يف صنع 
 القرارات

دعم 
مشروعية 
النظام 

السياسي 
وكفاءة 

 أدائو

التهيئة دلا قد 
 حيدث

 أخرى أجنبية عربية واس ذاتية أخرى
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 أساليب اإلقناع
مسوؤلون  ديٍت

 زلليون رمسيون
 خرباء وعلماء آراء مواطنُت

 ومثقفون زلليون
إحصاءات  الواقع الفعلي ادلصلحة الوطنية

 ودراسات
قوانُت وقرارات  أدلة اترخيية

 الدولة
أقوال وأحداث 

 خارجية
 أخرى
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 اجتاه ادلعاجلة الشكل الفين شخصية ادلادة
قيادات 

 سياسية عليا
قيادات  وزراء

 إدارية زللية
خرباء وعلماء  علماء الدين

ومثقفون 
 زلليون

شخصيات  مواطنون
 خارجية

مشاركة  ندوة تقرير حوار خرب
 ادلشاىدين

 زلايدة إجيابية سلبية
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 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دليل الرتمػيز
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 دليل الرتميػز
 التعريفات اإلجرائية وادلفاىيم

لُت, ؤو االتصال السياسي: ادلوضوعات وادلضامُت ادلتعلقة ابلدولة او دبن ديثلها من ادلس
 وتناولتها الوسائل اإلعالمية ابلتغطية وادلتابعة.

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

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

 األىداف. -3

 أساليب اإلقناع. -2

 األشكال والقوالب الفنية. -9

 مصادر ادلادة اإلعالمية. -2

 اإلطار اجلغرايف للقضااي السياسية. -1

 نوع ادلشاركة. -.

 اذباه ادلعاجلة. -5

 الشخصيات. -70

 الزمن/ ادلساحة. -77

القضااي الرئيسة اليت عاجلها ادلضمون السياسي لوسائل اإلعالم: وادلقصود هبا القضية أو   -7
 ادلوضوع الذي تركز عليو احلديث.  وتنقسم إىل الفئات الفرعية التالية:

 ىي األفكار ادلتعددة داخل الفكرة الرئيسة.األفكار الفرعية ادلتضمنة القضااي الرئيسة:   -4
 األىداف اليت يسعى ادلضمون السياسي إىل ربقيقها:  -3
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نشر أو بث معلومات وحقائق حول تزويد اجلمهور ابألخبار وادلعلومات:  -
 وأنشطتها القرارات والسياسات والبياانت الصادرة عن أجهزة الدولة

 .ادلختلفة
للوطن واالعتزاز  والوالء التأكيد على االنتماء: أتكيد الشعور ابذلوية الوطنية -

, وتعميق الروابط التارخيية والثقافية واالجتماعية, وإحياء ذكرى بتارخيو ورموزه
التشجيع على ادلناسبات الوطنية واألعياد والنشيد الوطٍت, ابإلضافة إىل 

مع  ,سبيلها وطن والتضحية ابدلصاحل الفردية يفالتمسك ابدلصاحل العليا لل
دلختلفة عن غَتىا من التأكيد على ما تتميز بو اذلوية الوطنية أببعادىا ا

 خرى.القوميات األ
دعم القرارات والسياسات الصادرة عن توضيح موقف الدولة وبيان أىدافها:  -

تتعرض ذلا  مواجهة االنتقادات اليتوالًتويج ذلا, و أجهزة الدولة ادلختلفة 
 حشد التأييدمع  .أو خارجياً  راهتا داخلياً سياسات الدولة أو خططها أو قرا

كل   نقل عن وسائل اإلعالم اخلارجية يفالو  وعادلياً  لسياسات الدولة إقليمياً 
تقوم هبا  اسات أو القرارات أو التجارب اليتما من شأنو اإلشادة ابلسي

 أجهزة الدولة.
ا تتخذه تفسَت القرارات واألنظمة الرمسية: شرح وتفسَت األبعاد ادلختلفة دل -

 أجهزة النظام السياسي )الدولة( من قرارات وتوصيات وسياسات.

رصد شلارسات أجهزة الدولة وربليلها الرقابة على السلطة التنفيذية ونقدىا:  -
وادلطالبة بتغيَتىا  ,السياسات والقرارات خطاء يفكشف األو  ,وتقوديها

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

إاتحة الفرصة للتعبَت عن اآلراء واالذباىات ادلساعدة يف صنع القرارات:  -
مناقشة قضااي واقًتاحات تساعد على ازباذ و  ,الصادرة عن ادلواطنُت
 , والتأثَت يف الرأي العام دبا خيدم احلكومة.القرارات بشأهنا

شروعية األسس التأكيد على م دعم مشروعية النظام السياسي وكفاءة أدائو: -
 والقيم وادلعتقدات االجتماعية, ادلملكة يف ييقوم عليها النظام السياس اليت
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, وربقيق االستقرار ومواجهة اجملاالت ادلختلفة إبراز إصلازات الدولة يفو 
إبراز التأكيد على حرص الدولة على رعاية مصاحل ادلواطنُت  األزمات. مع

احًتام القوانُت واللوائح و  ي,والعادل ياحمليطُت اإلقليم مكانة ادلملكة يف
حًتام وتقدير رموز النظام ا , وكذلكوأتكيد االلتزام هبا ,والسياسات

 .ادلملكة يف يالسياس

 معلومات سبهيدية ميتقدبوسائل اإلعالم السعودية التهيئة دلا قد حيدث: قيام  -
 واألنظمة قبل صدورىا. عن القرارات احلكومية

 
ستخدمة: وىي أساليب اإلقناع ادلستخدمة لدعم اآلراء واألفكار أساليب اإلقناع ادل  -2

 وادلقًتحات اليت ترد يف ادلضمون, وتشمل الفئات الفرعية التالية:
 الواقع الفعلي: وىي الشواىد ادلستمدة من الواقع الفعلي. -

ديٍت: االستشهاد يف دعم الرأي أو الفكرة أو االقًتاح ابلقرآن الكرمي والسنة  -
 أو ادلصادر الشرعية ادلعتربة. النبوية,

ادلصلحة العليا للوطن: االستناد يف اإلقناع إىل الضرورة اليت سبليها مصاحل  -
 الوطن العليا.

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

شهاد آبراء ادلواطنُت أو شكواىم للتدليل على رأي أو آراء ادلواطنُت: االست -
 فكرة, أو اقًتاح.

إحصاءات ودراسات: اإلحصاءات الصادرة عن جهات معتربة أو الدراسات  -
 والبحوث اليت ذبري بواسطة ابحثُت أكاددييُت أو أحد أجهزة الدولة.

قدمي واحلديث أدلة اترخيية: االستشهاد ابلوقائع التارخيية اجملردة من التاريخ ال -
 أو الدروس ادلستفاد منها يف دعم الرأي أو الفكرة أو االقًتاح.

 أخرى: استشهاداً آخر مل يرد ذكره يف القائمة. -

 مصادر ادلادة اإلعالمية. -9
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 ذاتية: مصادر الوسيلة الذاتية كادلراسلُت وادلندوبُت وادلكاتب. -
 خبار الرمسية.واس: وكالة األنباء السعودية,كوهنا ادلصدر الرئيس لأل -

 عربية: مصادر اتبعة للدول العربية. -

 أجنبية: مصادر اتبعة للدول األجنبية. -

 اإلطار اجلغرايف للقضااي ادلطروحة يف ادلضمون اإلعالمي: -2
زللي: وىو كل ما يتعلق بشأن من الشؤون السعودية احمللية, حىت ولو وقع خارج  -

 فرد طرفاً فيو.األراضي السعودية, أو كانت السعودية دولة أم 

 خارجي: وىو كل ما يتعلق بشأن من الشؤون غَت ادلتعلقة ابلسعودية. -
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 اذباه ادلعاجلة - 1
اجيايب: تتفق مع سياسات الدولة, أي عرض مؤيد للقضية أو لسياسة أو قرار أو  -

 مسؤول, أو الًتكيز على اجلوانب اإلجيابية.
د دلوقف أو قضية, أو سليب: تعارض سياسات الدولة, أي عرض معارض أو انق -

 قرار أو مسؤول أو الًتكيز على اجلوانب السلبية.

زلايد: عدم وضوح ادلوقف من خالل العرض ادلتوازن للجوانب السلبية أو  -
 اإلجيابية أو عرض الواقع كما ىو.

 اثنية فأكثر. 30الزمن: حلساب زمن ادلواد التليفزيونية من -.
 لسنتمًت/ عمود.ادلساحة: حلساب مساحة ادلواد الصحفية اب

 الوسيلة: اسم الصحيفة, وابلنسبة للتليفزيون عنوان ادلادة التليفزيونية. -70
 التاريخ: اتريخ نشر وبث ادلادة اإلعالمية. -77

 العدد: رقم العدد اليومي للصحيفة. -74

 رقم الصفحة: رقم صفحة ادلادة اإلعالمية ادلدروسة. -73

عن كل مادة إعالمية التسلسل: يوضع رقم تسلسلي لتسجيل ادلعلومات الكاملة  -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 العربيةأوالً 
الربانمج اإلذاعة السعودية: دراسة ربليلية دلضامُت برامج إذاعة م(. 7554إبراىيم, بكر )  -

 .  الرايض: ادلؤلف.العام
: دار الكتب العلمية للنشر . القاىرةالصحافة والتنمية السياسية. م(.755إبراىيم, دمحم )  -

 والتوزيع.
 . عمان: دار الشروق.االتصال اجلماىَتيم(. 7555)إصبع, صاحل بو أ  -

 للنشر والتوزيع. . عمان: دار رلدالوياسًتاتيجيات االتصالم(. 4009أبوإصبع, صاحل )  -
. عمان: دار رلدالوي االتصال واإلعالم يف اجملتمعات ادلعاصرةم(. 4002أبوإصبع, صاحل )  -

 للنشر والتوزيع.
. القاىرة: مركز البحوث                          مشكالت االتصال السياسي يف مصرم(. 4000أبو زيد, فاروق )  -

 والدراسات السياسية.
. عمان: دار ربدايت احلاضر وادلستقبل اإلعالم العريب:م(. 4009َت )أبوعرجة, تيس  -

 رلدالوي للنشر والتوزيع.
. الرايض: دار زلاضرات يف اتريخ الدولة السعودية األوىلم(. 7557أبوعلية, عبدالفتاح )  -

 ادلريخ للنشر.
. دي والعشرينادلملكة العربية السعودية طفرة إىل القرن احلام(. 4003أراسلي, إيلمان )  -

 الرايض: دار غيناء للنشر.
. مصر: مطابع اذليئة ادلصرية العامة ضلو إعالم دويل جديد. م(7559) فتحياالبياري,   -

 للكتاب.
 مكتبة األصللو. القاىرة: اإلعالم واالتصال اجلماىَتي.م(. 75.7إمام, إبراىيم )  -

 .دول رللس التعاونم(. الرايض: 4002) األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية  -
ىولت . ترمجة حلمي يوسف. الرايض: صنع السياسة العامةم(. 7557) جيمساندرسون,   -

 رينهنارت وينستون.

. الرايض: أكادديية انيف استخدام التقنيات احلديثة يف الشائعاتم(. 4007البداينة, ذايب )  -
 البحوث.العربية للعلوم األمنية, مركز الدراسات و 
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: دار قباء . القاىرةاالتصال اجلماىَتي بُت اإلعالم والتطويع والتنمية. م(.755بدر, أمحد )   -
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 الكويت: وكالة ادلطبوعات. .أصول البحث العلمي ومناىجوم(. 7515) أمحدبدر,   -
 مكتبة العبيكان. . الرايض:مبادئ علم السياسية .م(4007)بركات, نظام, وآخرون   -

 : دار ادلعرفة.علم االجتماع الديٍت. االسكندريةم(. 75.9بيومي, دمحم )  -
. القاىرة: وسائل اإلعالم والسياسة: دراسة يف ترتيب األولوايتم(. 7551بسيوين ) محادة,  -

 مكتبة هنضة الشرق.
 ؤلف.ادل الرايض: .ضوابط احلرية يف اإلعالم السعودي (.7552) , دمحمالبشر  -
 . الرايض: مكتبة العبيكان.مقدمة يف االتصال السياسيم(. 7551) البشر, دمحم  -

. الرايض: دار النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعوديةم(. 4000ابن ابز, أمحد )  -
 اخلرجيي للنشر والتوزيع.

 .شبيلياإالرايض: دار  .سياسات اإلعالم: االحتياجات واألولوايتم(. 7555)الًتكي, ماجد   -
إعالم جديد, سياسة جديدة: من القنوات الفضائية إىل اإلنًتنت يف م(. 4003الًتمان, جون )  -

 . ترمجة عبد هللا الكندي. العُت: دار الكتاب اجلامعي.العامل العريب
 . جدة: النادي األديب الثقايف جبدة.الصحافة ومسئولياهتا .م(..75) سلتار التهامي,  -

. الرايض: األسرة والتنشئة االجتماعية يف اجملتمع العريب السعوديم(. 4007التوجيري, دمحم )  -
 مكتبة العبيكان.

نة. الرايض: دار األصول الفكرية لإلعالم: دراسة نقدية مقار ىـ (..727اثبت, سعيد )  -
 الفضيلة للنشر والتوزيع.

 . الرايض: ادلؤلف.ودي: الواقع وادلستقبلاإلعالم اخلارجي السعم(. 4000اجلابر, إبراىيم )  -
. خادم احلرمُت الشريفُت مُرسي النظام احلضري السعوديم(. 4004اجلارهللا, أمحد )  -

 االحساء: جامعة ادللك فيصل.
. اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة جتماع اإلعالمإ علمم(. 4007جبارة, عطية )  -

 والنشر.
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. ترمجة زين صلايت. سياسة األخبار وأخبار السياسةم(. 4002ن )جرابر, دوريس, وآخرو   -
 القاىرة: مكتبة الشروق الدولية.

ترمجة أسعد أبو لبدة. عمان:  .سلطة وسائط اإلعالم يف السياسة. م(7555) دوريسجريرب,   -
 دار البشَت.

لسياسي يف التسويق السياسي واإلعالم: اإلصالح ام(. 4009اجلمال, راسم, وخَتت عياد )  -
 . القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية.مصر

. الرايض: النظام السياسي واإلداري يف ادلملكة العربية السعوديةم(. 4007اجلهٍت, عيد )   -
 ادلؤلف.

: ادلؤسسة العربية . ترمجة عمر اخلطيب. بَتوتاالتصال اجلماىَتيم(. 75.1جون ر. بيتنر )  -
 للدراسات والنشر.

. القاىرة: هنضة دراسات يف علم االجتماع السياسيم(. 75.9عبداذلادي ) اجلوىري,  -
 الشرق.

 . الرايض: القمم لإلعالم.اإلعالم السعودي النشأة والتطورم(. .755احلارثي, ساعد )  -
. الرايض: أكادديية انيف العربية أساليب مواجهة الشائعات .م(4007)احلارثي, ساعد   -

 للعلوم األمنية.
وسائل اإلعالم يف ادلملكة العربية السعودية: دراسة تتبعية للنشأة م(. 4004ازمي, مبارك )احل  -

 . جدة: جامعة ادللك عبد العزيز.والتطوير
. جدة: شركة ادلدينة تطور الصحافة يف ادلملكة العربية السعوديةم(. 75.5حافظ, عثمان )  -

 للطباعة والنشر.
. جدة: دار البالد حافة السعودية وأنظمتها وأجهزهتاتطور الصم(. 4007احلباب, يوسف )  -

 للطباعة والنشر.
 . الرايض: مكتبة دار زىران.وسائل االتصال يف مقدمةم(. 4007)حبيب, راكان, وآخرون   -

 مصر: دار الفجر للنشر والتوزيع. .أساسيات الرأي العامم(. .755) دمحمحجاب,   -
 مصر: دار الفجر للنشر والتوزيع. .نمية الشاملةاإلعالم والت. م(.755) دمحمحجاب,   -
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مصر: دار الفجر للنشر  .الدعاية السياسية وتطبيقاهتا قددياً وحديثاً . م(.755حجاب, دمحم )  -
 والتوزيع.

. عّمان: األىلية للنشر العودلة اإلعالمية واألمن القومي العريبم(. 4004احلديثي, مؤيد )  -
 والتوزيع.

 . القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية.اإلعالم واجملتمعم(. 4002وآخرون ) احلديدي, مٌت,  -
 بَتوت: دار العلم للماليُت. .الدولة احلديثة إعالم واستعالم. م(75.2احلسن, حسن )  -

القاىرة:   .االتصال وحبوث التأثَت يف دراسات االتصال اجلماىَتيم(. 7553) محديحسن,   -
 كويك اجلريسي.

 القاىرة: دار الفكر العريب. .الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالمم(. 7557) ديمححسن,   -
القاىرة: عامل  .دراسات يف مناىج البحث العلمي: حبوث اإلعالم. م(7555) حسُت, مسَت  -

 الكتب.
. كيف تؤثر وسائل اإلعالم: دراسة يف النظرايت واألساليبم(. 7552) دمحماحلضيف,   -

 بيكان.الرايض: مكتبة الع
م(. وسائل اإلعالم والسياسة: دراسة يف ترتيب األولوايت. القاىرة: 7551محادة, بسيوين )  -

 دار هنضة الشرق.
بَتوت: دار ابن  .السعودية قدر ادلواجهة ادلصَتية وخصائص التكوينم(. 7552محد, دمحم )  -

 حزم للطباعة والنشر والتوزيع.
 الرايض: ادلؤلف. .: أسسها أساليبها رلاالهتاعالميةالبحوث اإلم(. .755) احليزان, دمحم  -
. القاىرة: سرار التكوين وفنون ادلواجهةأ الشائعات وكالم الناس:م(. 7552اخلشت, دمحم )  -

 مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير.
قة القيم القرابية يف األسرة السعودية: دراسة ميدانية للمنطم(. 7552اخللف, اجلوىرة )  -

 . الرايض: ادلؤلف.الوسطى
. ترمجة أمحد دور ادلواطن السياسي يف الدديقراطيات الغربية .م(7552), رسل جيو دالتون  -

 يعقوب اجملدوبة وزلفوظ اجلبوري. عمان: دار البشَت للنشر والتوزيع.
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 جدة: .دراسة يف السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية. م(75.2) , السيددحالن  -
 دار الشروق لنشر والتوزيع والطباعة.

. ترمجة فائق فهيم. تدفق ادلعلومات بُت الدول ادلتقدمة والناميةم(. 75.4د.ر, مانكيكان )  -
 الرايض: دار العلوم للطباعة والنشر.

 . دمياط: مكتبة اننسي دمياط.مقدمة إىل علم االتصالم(. 4002درويش, عبد الرحيم )  -
. ترمجة أسعد أبولبدة. عمان: سلطة وسائط اإلعالم يف السياسةم(. 7551دوريس, جريرب )  -

 دار البشَت للنشر والتوزيع.
 .ترمجة كمال عبدالرؤوف .نظرايت وسائل اإلعالم. م(7553ديفلَت, ملفُت, وآخرون )  -

 القاىرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع.
عالم يف التنمية الشاملة: حبث دور االتصال واإلم(. 7553الديك, أسكندر, وآخرون )  -

 . بَتوت: ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.نظري وميداين
 : دار النهضة العربية.. القاىرةاألسس العلمية لنظرايت اإلعالمم(. 7553رشيت, جيهان )   -

 . القاىرة: دار الفكر العريب.اإلعالم الدويل. م(75.2) جهيان رشيت,  -
. اإلدارة احمللية يف ادلملكة العربية السعودية خالل مئة عامم(. 7555عبد احملسن ) الرشود,  -

 الرايض: ادلؤلف.
. الرايض: مسَتة الشورى يف ادلملكة العربية السعوديةم(. 4004الزىراين, عبد الرمحن )  -

 ادلؤلف.
ربية السعودية وآاثره تطبيق الشريعة اإلسالمية يف ادلملكة العم(. 7555الزنيدي, عبد الرمحن )  -

 . الرايض: األمانة العامة لالحتفال دبرور مئة عام على أتسيس ادلملكة العربية السعودية.يف احلياة
: دار . بَتوتأزمة اإلعالم الرمسي العريب: النموذج اللبناينم(. 75.9) سحاب, فكتور  -

 الوحدة للطباعة والنشر.
. بَتوت: اءة يف اإلعالم ادلعاصر واإلعالم اإلسالمياإلعالم قر م(. 7557سعد الدين, دمحم )  -

 دار بَتوت احملروسة للنشر والتوزيع.
واشنطن: مركز الدراسات  .صناعة القرار السياسي األمريكي. م(7551) السليمي, منصف  -

 العريب األورويب.
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دار . بَتوت: الدور والتحدايت اجلديدة :االتصال يف عصر العودلةم(. 4007سنو, مي )  -
 النهضة العربية للطباعة والنشر.

ترمجة دمحم غنيم. القاىرة:  .وسائل اإلعالم والسياسة اخلارجية .م(7559) سيمونسَتفايت,   -
 اجلمعية ادلصرية لنشر ادلعرفة والثقافة العادلية.

ادلدخل إىل دراسة اجملتمع السعودي: منهج يف علم االجتماع م(. 7551السيف, دمحم )  -
. الرايض: دار اخلرجيي ظيفي للمجتمع ودروس علمية يف التغَت االجتماعي والًتبية الوطنيةوربليل و 

 للنشر والتوزيع.
. الرايض:دار العلوم نشأة الصحافة يف ادلملكة العربية السعوديةم(. 75.4الشامخ, دمحم )  -

 للطباعة والنشر.
. إعالم وأعالم: أحباث ودراسات يف اإلعالم السعوديم(. 7555الشبيلي, عبدالرمحن )   -

 الرايض: ادلؤلف.
ضلو إعالم أفضل: رلموعة مقاالت ودراسات وزلاضرات يف . م(7554الشبيلي, عبدالرمحن )  -

 الرايض: ادلؤلف. .اإلعالم
. صفحات واثئقية من اتريخ اإلعالم يف اجلزيرة العربيةم(. 4004الشبيلي, عبد الرمحن )  -

 ايض: ادلؤلف.الر 
ادللك عبد العزيز واإلعالم: دراسة توثيقية لبداايت وسائل م(. 4003الشبيلي, عبد الرمحن )  -

 . الرايض: ادلؤلف.االتصال السعودية
 دمشق: مكتبة األمارات. السياسة: دراسة سوسيولوجية.م(. 75.2شرّاب, انجي )  -

 جدة: دار الشروق. مية.اخلرب الصحفي وضوابطو اإلسالم(. ..75شليب, كرم )  -
: . القاىرةالصحافة والقانون يف العامل العريب والوالايت ادلتحدة(. 7553) الشمري, سليمان  -

 الدار الدولية للنشر والتوزيع.
. الرايض: دار ادلسلم للنشر دراسات إعالمية يف فكر ابن تيمية .(م7552) سيدالشنقيطي,   -

 والتوزيع.
الرايض: دار عامل  .ادلفهوم واخلصائص :اإلعالم اإلسالمي .(م.755)الشنقيطي, سيد   -

 الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.
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 . الرايض: دار الفضيلة.السياسة اإلعالمية للملك عبد العزيزم(. 7555الشنقيطي, سيد )  -
. القاىرة: مركز الغندور مستقبل الصحافة يف ضوء ثورة االتصالم(. 4004صاحل, سليمان )  -

 علمي.ال
. جدة: شركة تليفزيون ادلملكة العربية السعودية ومراحل تطورهم(. 75.1صبيحي, دمحم )  -

 ادلدينة ادلنورة للطباعة والنشر.
. الرايض: أكادديية انيف العربية الشائعات يف عصر العودلة. م(4003) عبد ادلعطيالصياد,   -

 للعلوم األمنية.
 الرايض: مكتبة العبيكان. .م وقضااي الواقع اإلسالمياإلعالم(. 7559) طاش, عبدا لقادر  -

 . الرايض: مكتبة العبيكان.صحافة اجملتمع اجلماىَتيم(. 7551الطويرقي, عبد هللا )  -
دراسة يف األمناط وادلفاىيم وعامل  :علم االتصال ادلعاصرم( . 7551الطويرقي, عبدا هلل )  -

 ن.الرايض: مكتبة العبيكا .الوسيلة اإلعالمية
 . الرايض: ادلؤلف.اإلعالم وثقافة اجملتمع اجلماىَتيم(. 7552الطويرقي, عبد هللا )  -

 األخبار والربامج اإلخبارية يف الراديو والتليفزيون: رؤية إسالمية.م(. 4003عامر, عرفة )  -
 القاىرة: مكتبة اآلداب.

ض: دار وراقية للنشر . الرايصحفي يعرب مسالك ادلهنة فماذا وجدم(. 4000عباس, دمحم )  -
 والتوزيع.

القاىرة: دار الفكر  الدعاية: األسس النظرية والنماذج التطبيقية.م(. 4003العبد, عاطف )   -
 العريب.

نظرايت اإلعالم والرأي العام: األسس العلمية والتطبيقات م(. 4004العبد, عاطف )   -
 القاىرة: دار الفكر العريب.. العربية

م(. قياس دور وسائل اإلعالم يف التنمية الصحفية. ادلدينة 75.4صالح الدين )عبداحلميد,    -
 ادلنورة: ادلؤلف.

 . القاىرة: عامل الكتب.نظرايت اإلعالم واذباىات التأثَت. م(4000)عبد احلميد, دمحم    -
 . القاىرة: عامل الكتب.نظرايت اإلعالم واذباىات التأثَتم(. 4002عبد احلميد, دمحم )   -
 . القاىرة: عامل الكتب.دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالمم(. 7553عبداحلميد, دمحم )   -
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. اإلسكندرية: دار االذباىات النظرية يف تفسَت الوعي السياسيم(. 4004عبدربو, صابر )   -
 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

. القاىرة: ادلطبعة ا وسياساهتاالتنمية االقتصادية: نظرايهتم(. 75.7عبد الرمحن, عبدالفتاح )   -
 الكمالية.

. النظم السياسية وسياسات اإلعالمم(. 4002عبد الفتاح, إمساعيل, وزلمود ىبو )   -
 اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب.

 . عّمان: دار رلدالوي للنشر.قضااي إعالميةم(. 7555عبدادللك, أمحد )   -
. لسياسي والرأي العام :دراسة يف ترتيب األولوايتاإلعالم ام(. 4002) عبده, عزيزة   -

 القاىرة: دار النشر والتوزيع.

. القاىرة: دار الفكر الدعاية األسس النظرية والنماذج التطبيقيةم(. 4003عبيد, عاطف )   -
 العريب.

األسس النظرية واإلسهامات  :مدخل إىل االتصال والرأي العامم(. 7551عبيد, عاطف )   -
 . القاىرة: دار الفكر العريب.العربية

نظرايت اإلعالم والرأي العام: األسس العلمية والتطبيقات م(. 4004عبيد, عاطف )   -
 . مدينة نصر: دار الفكر العريب.العربية

 .ادلؤلفالعراق:  .مدخل سياسي إىل فهم اإلذاعة ادلسموعةم(. 75.5العبيدي, جبارة )   -
الدولة السعودية األوىل عهد  :ريخ البالد العربية السعوديةاتم(. 7553العجالين, منَت )   -

 . الرايض: دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة.اإلمام سعود الكبَت
طنطا: دار  .اإلعالم واجملتمع يف ظل النظام العادلي اجلديد. م(4007العرب, إديان )   -

 ادلصطفى للطباعة.
قات العامة احلكومية الدولية يف ادلملكة العربية شلارسة العالم(. 4002العريب, عثمان )   -

. الرايض: النشر العلمي السعودية: دراسة وصفية لإلعالم اخلارجي بوزارة الثقافة واإلعالم
 وادلطابع.

جدة: دار  .النشأة والتطور :وسائل اإلعالم السعودية والعادلية. م(7550عزت, دمحم )   -
 الشروق للنشر والتوزيع والطباعة.
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. عمان: مكتبة مقدمة إىل علم السياسة. م(7552)عساف, عبد ادلعطي, وآخرون    -
 احملتسب.

تطور الصحافة يف ادلملكة العربية السعودية يف عهد خادم ىـ(. 7243العسكر, فهد )   -
 , الرايض: وزارة التعليم العايل واجلامعات السعودية.احلرمُت الشريفُت

ن قضااي الفكر يف وسائل اإلعالم: دراسة يف الفكر الذي تبثو مىـ(. 7202) العليان, محد   -
 الرايض: الزىراء.وسائل اإلعالم, 

. عمان: دار صفاء وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم .م(7555) وآخرون ,رحبي ,عليان   -
 للنشر والتوزيع.

 ض: ادلؤلف.. الرايالتليفزيون السعودي وقضااي الشبابم(. 75.1العلي, عبد الكرمي )   -
 القاىرة: عامل الكتب. اإلعالم وقضااي التنمية.م(. 4002علي, عجوة )   -

العلوم السياسية بُت األقلمة والعودلة: رؤية سياسية معاصرة للقرن  م(.4003عمارة, دمحم )   -
 . االسكندرية: ادلكتب اجلامعي احلديث.احلادي والعشرين

 : منشورات جامعة قار يونس.بنغازياإلعالمي. البحث م(. 7552) عمـر, السيد أمحد   -
 . القاىرة: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب.اإلعالم واجملتمعم(. 7559عوض هللا, غازي )   -

زمن ادلستقبل والعامل العريب: دراسة يف موجة  .م(.755), وآخرون عبد اللطيفالعويف,    -
 . الرايض: ادلؤلف.ادلعلوماتية واالتصال

. اإلعالم اخلليجي: دراسة يف إعالم دول رللس دول التعاون اخلليجيم(. 75.2يٍت, دمحم )العو    -
 القاىرة: مكتبة اإلصللو ادلصرية.

. القاىرة: عامل العلوم السياسية: دراسة يف األصول والنظرايت والتطبيقم(. ..75العويٍت, دمحم )   -
 الكتب.

تقنية اليت يستخدمها اإلرىابيون وطرق التصدي ذلا األساليب والوسائل ال م(.4007عيد, دمحم )  -
 . الرايض: أكادديية انيف العربية للعلوم األمنية, مركز الدراسات والبحوث.ومكافحتها

. جدة: دار ادلنارة للنشر وسائل اإلعالم وأثرىا يف وحدة األمةم(. 75.9الغالييٍت, دمحم )  -
 والتوزيع.
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دلصحف والسيف: رلموعة من خطاابت وكلمات ام(. 75.3القابسي, زلي الدين )  -
وأحاديث ومذكرات ادلغفور لو جاللة ادللك عبد العزيز آل سعود مؤسس ادلملكة العربية 

 الرايض: دار الناصر للنشر. .السعودية
 الرايض: ادلؤلف. اخلطاب اإلعالمي: العريب والسعودي منوذجا.م(. 4004القرين, علي )   -

. البداايت الصحفية يف ادلملكة العربية السعودية: ادلنطقة الشرقيةم(. 4004القشعمي, دمحم )   -
 الرايض: ادلؤلف.

. القاىرة: مكتبة الشروق دراسات يف الرأي العام: مقاربة سياسية .م(4003)قويس, حامد    -
 الدولية.

مكتبة  القاىرة: .مقدمة يف علم اإلعالم واالتصال ابلناس. م(7559وآخرون ), كامل, زلمود   -
 هنضة الشرق.

 . الرايض: ادلؤلف.التحدايت اليت تواجو وسائل اإلعالم السعوديةم(. 4009, بدر )كرمي  -
دور وسائل اإلعالم السعودية يف إثراء ثقافة اجملتمع السعودي: دراسة       م(. 4000كرمي, بدر )   -

 . الرايض: ادلؤلف.اترخيية وصفية
 جدة: دار هتامة. .ر اإلذاعة يف اجملتمع السعودينشأة وتطو م(. 75.4كرمي, بدر )   -

 الرايض: ادلؤلف.أتذكر. م(. 4009كرمي, بدر )  -
)واس(: النشأة, التطوير, رؤية مستقبلية, البنية  . وكالة األنباء السعوديةم(4004كماخي, فؤاد )  -

 الرايض: مكتبة التوبة. .ةواذلوي
. : الصحافة واإلذاعة يف بريطانيامسؤوليةدون  السلطة منم(. 7553)وآخرون , كوران, جيمس  -

 أبو ظيب: اجملمع الثقايف. .ترمجة حازم صاغية
 . القاىرة: ادلدينة برس.تكنولوجيا االتصال: قضااي معاصرةم(. 4003, شريف )اللبان  -

 . الرايض: ادلؤلف.الدبلوماسية بُت العلم والفنم(. 4002ادلارك, عبداحملسن )  -
أصوات متعددة وعامل واحد: االتصال واجملتمع اليوم م(. 75.7) ون, وآخرونماكربايد, ش  -

 اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. .وغداً 
. الرايض: األمانة العامة الثوابت وادلتغَتات يف اجملتمع السعوديم(. 7555ادلالك, صاحل )  -

 دية.لالحتفال دبرور مئة عام على أتسيس ادلملكة العربية السعو 
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 . الرايض: وزارة اإلعالم.اإلعالم السعودي يف خدمة القرآن الكرميىـ(. 7244ادلخلف, دمحم )  -
 . القاىرة: العريب للنشر والتوزيع.اإلعالم واجملتمعم(. 4004ادلسلمي, إبراىيم )  -

حباث . الرايض: الشركة السعودية ألصناعة التليفزيون يف القرن العشرين م(.7555مّشيخ, دمحم )  -
 النشر.

 ل. عمان: دار وائيطبيقت اسي: مقًتب نظرياالتصال السي م(.4004ادلصاحلة, دمحم محدان )  -
 للنشر والتوزيع.

 الكويت: عامل ادلعرفة. .النظام اإلعالمي اجلديد. م(75.9ادلصمودي, مصطفى )  -
 احلديث. القاىرة: دار الكتاب .دراسات يف اإلعالم اخلليجيم(. 4004, دمحم )معوض  -

. الرايض: ادلركز العريب للدراسات األمنية اإلشاعة واحلرب النفسيةم(. 7550مقبل, فهمي )  -
 والتدريب.

القاىرة: الدار ادلصرية  .االتصال ونظرايتو ادلعاصرةم(. .755) وليلى السيد, مكاوي, حسن  -
 اللبنانية.

. القاىرة: الدار ر ادلعلوماتتكنولوجيا االتصال احلديثة يف عص .م(7553)مكاوي, حسن   -
 ادلصرية اللبنانية.

. القاىرة: الدار ادلصرية أخالقيات العمل اإلعالمي: دراسة مقارنةم(. 7552مكاوي, حسن )  -
 اللبنانية.

. تعريب عثمـان دراسة يف بناء النظرية اإلعالمية :اإلعالم وأتثَتاتوم(. 7554) مكويل, دنيس  -
 ل للنشر والتوزيع.الرايض: دار الشب العريب,

. الكويت: منشورات ذات ىل علم االتصالإادلدخل  .م(7559)وبركات دمحم  ,مكي, حسن  -
 السالسل.

. الرايض: إدارة اإلعالم والعالقات العامة عمال رللس الشورىأسجل م(. 7551ادلهنا, دمحم )  -
 دبجلس الشورى.

مية للفضائيات العربية والعودلة اإلعالمية النظرية العامة للمعرفة اإلعالم(. 4004مهنا دمحم )  -
 القاىرة: ادلكتبة اجلامعية.وادلعلوماتية. 

 . عمان: دار ومكتبة الكتاين للنشر.ادلدخل يف االتصال اجلماىَتيم(. 7559ادلوسى, عصام )  -
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  الرايض: .تعريب ساعد احلارثي .اإلعالم وسيلة ورسالةم(. 75.5) مَتل, جون ورالف لوينشتاين  -
 دار ادلريخ للنشر.

يف كتاب نظم  اقتصادايت وسائل اإلعالم يف دول أورواب الغربية, م(.7557ميلتون, ىولشاين )  -
اإلعالم ادلقارنة, أتليف: مارتن, جون, واصلو شودري, ترمجة: علي درويش, القاىرة: الدار الدولية 

 للنشر والتوزيع.
 عالمية: عوامل التشكيل واسًتاتيجيات التغيَت.الصورة الذىنية واإلم(. 4002ندا, أدين )   -

 القاىرة: ادلدينة برس.
 . الرايض: ادلؤلف.لوجيايو إعالم بال أيدم(. 4003النملة, صاحل )   -

. الرايض: أكادديية الشائعات من ادلنظور النفسي يف عصر العودلةم(. 4003ىاشم, سامي )  -
 انيف العربية للعلوم األمنية.

 . جدة: مكتبة دار جدة.نظام احلكم يف ادلملكة العربية السعوديةم(. 4004) ىاشم, وحيد   -
 . اإلسكندرية: دار ادلعرفة اجلامعية.مدخل يف العلوم السياسيةم(. 7559اذلواري, عادل )   -

 .الرايض .نصوصىـ(. 7243) وزارة اإلعالم   -
 لقمم لإلعالم.. الرايض: دار ااإلعالم السعوديىـ(. 7273وزارة اإلعالم )   -
 . الرايض.الصحافة يف ادلملكة العربية السعوديةم( . 7553وزراة اإلعالم )   -

 . الرايض.وكالة األنباء السعودية )واس( تعريف وإصلازم(. 4003وكالة األنباء السعودية )   -
سة الرقابة على الصحافة يف النظامُت الرأمسايل واالشًتاكي: درا .م(75.9)الويس, مبدر    -

 . دمشق: ادلؤلف.مقارنة
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 الرسائل العلمية :اثنياً 
االتصال ابجلماىَت وصنع القرار السياسي يف مصر, يف الفًتة من م(. 75.2, دمحم )دأبوعامو    -

, رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاىرة, م7510-75.7
 القاىرة, مصر.

دور اإلذاعة والصحافة احمللية يف التنشئة السياسية للمراىقُت: دراسة م(. 4004) أمُت, انصر   -
, رسالة دكتوراه غَت منشورة, معهد الدراسات العليا للطفولة, تطبيقية على إقليم مشال الصعيد

 جامعة عُت مشس, القاىرة, مصر.
هور الليبـي ضلو دور التليفزيون والصحف يف ترتيب أولوايت اجلمم(. 4003) ابحلاج, سامل   -

 ., رسالة دكتوراه غَت منشورة, جامعة القاىرة, القاىرة, مصرالقضااي اخلارجية
العوامل ادلؤثرة يف ترتيب أولوايت القضااي االقتصادية يف الصحف ىـ(. 7247) عبد هللاالتومي,    -

بن سعود , رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية الدعوة اإلعالم, جامعة اإلمام دمحم السعودية
 اإلسالمية, الرايض.

استخدام طلبة اجلامعات السعودية لشبكة اإلنًتنيت للحصول على ىـ(. 7242)دمحم , اجلبَت   -
, رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية الدعوة واإلعالم, جامعة اإلمام دمحم بن سعود ادلواد اإلخبارية

 اإلسالمية, الرايض.
م 4007جلة الصحفية ألحداث احلادي عشر من سبتمربادلعاىـ(. 7241اجلميعة, أمحد )   -

, رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية الدعوة و اإلعالم, جامعة وتداعياهتا يف الصحف السعودية
 اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, الرايض.

 حدة,وسائل االتصال والتنمية السياسية يف دولة اإلمارات العربية ادلت م (.75.5اخلاجة, مي )    -
 رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.

غَت  هرسالة دكتورا ,دور وسائل االتصال ادلصرية يف صناعة القرارات. م(7557) محادة, بسيوين  -
 , مصر.اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, كلية رةمنشو 

ة بُت وسائل اإلعالم واجلماىَت يف إاثرة وربديد العالقة ادلتبادلم(. 75.2محادة, بسيوين )  -
, جامعة القاىرة, رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية اإلعالم ,أولوايت القضااي العامة يف مصر

 , مصر.رةالقاى
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حافة ابلسلطة السياسية يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة: عالقة الص .(7552) عائشةراشد,   -
, كلية اإلعالم, ة, رسالة ماجستَت غَت منشور االرباد والبيان واخلليجتطبيقية على صحف دراسة 

 جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.
الصحافة السعودية يف ضوء معايَت الصحافة ادلثالية: دراسة ربليلية ىـ(. 7243الربيعان, دمحم )  -

, كلية الدعوة , رسالة دكتوراه غَت منشورةتقوديية دلادة الرأي يف الصحف اليومية السعودية
 واإلعالم, جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, الرايض.

, أثر البث التليفازي ادلباشر يف متابعة قادة الرأي للتليفزيون السعوديم(. .755)  أدينالردادي,   -
, جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية الدعوة واإلعالم
 الرايض.

األداء اإلعالمي الدبلوماسي للعاملُت يف سفارات ادلملكة العربية ىـ(. 7242الزايد, إبراىيم )  -
, رسالة ماجستَت غَت السعودية: دارسة تطبيقية على العاملُت يف سفارة ادلملكة يف ادلملكة ادلتحدة

 ض.منشورة, كلية الدعوة واإلعالم, جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, الراي
دور ادلادة اإلخبارية يف التليفزيون ادلصري يف تشكيل اذباىات . م (4000زغيب, شيماء )  -

, اجستَت غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرةرسالة م ,طالب اجلامعة ضلو أداء احلكومة
 القاىرة, مصر.

احلمالت استخدامات اجلمهور اليمٍت لوسائل اإلعالم أثناء م(. 4000سعد, يوسف )   -
, رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية اللغة العربية, جامعة االنتخابية واإلشباعات ادلتحققة منها

 األزىر, القاىرة, مصر.
العالقة بُت وكاالت األنباء العادلية وترتيب أولوايت اىتمام ىـ(. 7275) آل سعود, سعد  -

, جامعة , كلية الدعوة واإلعالمنشورةالصحف السعودية ابلقضااي اخلارجية, رسالة ماجستَت غَت م
 بن سعود اإلسالمية. الرايض.ااإلمام دمحم 

دراسة مقارنة بُت صورة مصر يف ادلضمون الصحفي ادلطبوع وعلى  م(.4003السمان, أمحد )   -
 رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر. شبكة اإلنًتنيت,

, إدراك الشباب للواقع السياسي: دراسة تطبيقية على أخبار التليفزيونم(. 7555) سيد, دلياء  -
 رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.
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الصورة الذىنية لرجل األمن السعودي لدى أفراد اجملتمع م(. .755آل الشاعر,عبد العزيز )  -
تكوينها: دراسة ميدانية ربليلية تقوديية مقارنة على عينة من أفراد  ومدى إسهام وسائل اإلعالم يف

, رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية الدعوة واإلعالم, جامعة اجملتمع السعودي ووسائل اإلعالم
 اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, الرايض.

 ,غَت منشورة سالة دكتوراهر  ,دور اإلعالم ادلصري يف تكوين الرأي العامم(. 7552شومان, دمحم )  -
 كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.

أتثَت وسائل اإلعالم السعودية يف ترتيب أولوايت اىتمام  .م(7552) صلوي, عبد احلافظ  -
, كلية الدعوة واإلعالم, جامعة اإلمام دمحم , رسالة دكتوراه غَت منشورةاجلمهور ابلقضااي اخلارجية

 مية, الرايض.بن سعود اإلسال
ادلادة اإلخبارية يف القنوات الفضائية: دراسة ربليلية تقوديية لعينة من م(. 7551الضبيبان, أمحد )  -

, رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية الدعوة واإلعالم, اادلادة اإلخبارية واستخدامات اجلمهور ذل
 جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, الرايض.

, رسالة دور رلالت األطفال يف التنشئة السياسية للطفل ادلصريم(. 7555ريب ), عالطوخي  -
 دكتوراه غَت منشورة, جامعة عُت مشس, القاىرة, مصر.

دراسة تطبيقية على حرب  :دور وسائل اإلعالم كأداة يف الصراعم(. 7551عبدالفتاح, زلمود )  -
 معة القاىرة, القاىرة, مصر.رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية اإلعالم, جااخلليج, 

دور االتصال يف عملية ادلشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية: . م(7557عًتان, دمحم )  -
كلية اإلعالم, جامعة  غَت منشورة, ه, رسالة دكتورادراسة تطبيقية مقارنة على قريتُت مصريتُت

 مصر. القاىرة, القاىرة,
شباعاهتا: دراسة إامات اجلمهور للقنوات التليفزيونية الفضائية و استخدم(. 4002العتيـيب, علي )  -

, رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية الدعوة واإلعالم, وصفية على عينة من أفراد اجملتمع السعودي
 جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية, الرايض.

ايت القضااي السياسية لدى عينة دور قناة النيل اإلخبارية يف ترتيب أولو م(. 4004) عثمان, صفا  -
 , رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.من طلبة اجلامعات
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دور وسائل اإلعالم احمللية والدولية يف تشكيل ادلعرفة لدى اجلمهور يف  .م(4004)عرايب, دينا   -
 م, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر., رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية اإلعالظل العودلة

الصورة الذىنية للصحافة والصحفيُت لدى القراء السعوديُت يف ىـ(. 7277) العسكر, فهد  -
, جامعة اإلمام دمحم َت منشورة, كلية الدعوة واإلعالم, رسالة ماجستَت غادلملكة العربية السعودية

 , الرايض.إلسالميةبن سعود ا
 َتتطور إخراج الصفحة األوىل يف الصحف السعودية: دراسة يف أتث. (ىـ7271), فهد رالعسك  -

 غَت منشورة, كلية الدعوة واإلعالم, جامعة اإلمام ه, رسالة دكتوراالعوامل البيئية وادلهنية والتقنية
 .دمحم ابن سعود اإلسالمية, الرايض

وترتيب اىتمامات  دور التليفزيون والصحافة يف توجيوم(. 7551) علي, خالد صالح الدين  -
, رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, اجلمهور ضلو القضااي العامة يف مصر

 .القاىرة, مصر
عالقة االنتماء احلزيب يف مصر ابلتعرض للمواد السياسية يف الراديو م(. 4004علي, سيد علي )  -

 داب, جامعة أسيوط, القاىرة, مصر., رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية اآلوالتليفزون
أثر التكنولوجيا ادلستخدمة يف مجع وتقدمي األخبار على شكل م(. 4007عمشة, وليد )  -

, رسالة ماجستَت ومضمون اخلدمة اإلخبارية: دراسة على القنوات الفضائية العربية غَت احلكومية
 غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.

, عالقة طالب ادلرحلتُت اإلعدادية والثانوية ابإلذاعة التعليمية يف مصرم(. 4009عنًت, علياء )   -
 رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.

, رسالة العوامل اإلدارية ادلؤثرة على السياسة التحريرية يف الصحف ادلصرية .م(4003)غايل, زلرز   -
 جستَت غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.ما

دور التليفزيون اليمٍت يف تزويد الشباب ابدلعلومات السياسية: دراسة م(. 7551الفقيو, دمحم )  -
 , رسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.مسحية

ة بُت االعتماد على القنوات التليفزيونية الفضائية ومستوايت ادلعرفة العالقم(. 4004كايف, دمحم )   -
, رسالة دكتوراه, غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة ابدلوضوعات اإلخبارية يف اجملتمع اليمٍت

 القاىرة, القاىرة, مصر.
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نشورة,  , رسالة ماجستَت غَت مفن التحليل الصحفي يف الصحافة احلزبيةم(. 75.5دمحم, كمال )  -
 كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.

عالقة اخلطاب الرائسي ابدلضامُت الصحفية: دراسة ربليلية للقضااي م(. 7555دمحم, ىشام )  -
 , رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية اإلعالم, جامعة القاىرة, القاىرة, مصر.القومية

ل االتصال اإللكًتونية ومدى اإلشباع الذي دوافع استخدام وسائم(. 7552احمليا, مساعد ) -
رسالة دكتوراه, غَت منشورة, كلية الدعوة واإلعالم, جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية,  ربققو,

 الرايض.
, الرضا الوظيفي لدى القائمُت ابالتصال يف الصحافة السعوديةم(. 4003ادلطَتي, عبد الرمحن )  -

 كلية اآلداب, جامعة ادللك سعود, الرايض.رسالة ماجستَت غَت منشورة,  
وسائل االتصال اجلماىَتي وادلشاركة السياسية يف الدول النامية: دراسة  .م(7553)مكي, ثروت   -

, رسالة دكتوراه غَت منشورة, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة حالة للتجربة ادلصرية
 القاىرة, القاىرة, مصر.

 لبحوثاثلثاً: الدراسات وا
الوظائف السياسية لوسائل اإلعالم: الدراسات اإلعالمية للسكان  م (...75أبوعامود, دمحم )    -

 .90القاىرة: العدد ,ادلركز العريب للدراسات اإلعالمية. والتنمية والتعمَت
مركز . رللة ادلستقبل العريب رار السياسي يف احلقبة الساداتية.صنع القم(. 7519أبوعامود, دمحم )   -

 القاىرة. دراسات الوحدة العربية,
الدور ادلطلوب لوسائل اإلعالم يف دول رللس التعاون العريب, م(. 7550أبوعامود, دمحم )   -

القاىرة: العدد  ,ادلركز العريب للدراسات اإلعالمية الدراسات اإلعالمية للسكان والتنمية والتعمَت.
9.. 

ادلنتدى  ,اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال. دلايناإلعالم الرب م(. 4003البدر, محود )   -
 اإلعالمي السنوي األول, الرايض.

وسائل اإلعالم يف ربقيق التكامل بُت ادلنجز التنموي وقضااي  إسهاماتم(. 7555البشر, دمحم )   -
 ..75, الرايض: العدد رللة احلرس الوطٍت .االنتماء احلضاري يف اجملتمع السعودي
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اجلمعية . إطار نظري مقًتح لدراسة البنية التحتية لإلعالم السعوديم(. 4003عبد العزيز ) البعيز, -
 , ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض.السعودية لإلعالم واالتصال

. تصفح الصحف على شبكة اإلنًتنيت يف ادلملكة العربية السعوديةم(. 4003بيت ادلال, محزة )  -
 , ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض.عالم واالتصالاجلمعية السعودية لإل

اجلمعية السعودية . كيف يتصور السعوديون أنفسهمم(.  4002بيت ادلال, محزة, وآخرون )  -
 , ادلنتدى اإلعالمي السنوي الثاين, الرايض.لإلعالم واالتصال

اجلمعية السعودية لإلعالم  .مقروئية الصحافة السعودية اليوميةم(. 4003بيت ادلال, محزه )  -
 ,  ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض.واالتصال

مؤسبر مهرجان اجلنادرية الوطٍت الثامن م(. موقف اإلسالم من اإلرىاب. 4003الًتكي, عبدهللا )  -
 , الرايض.عشر للًتاث والثقافة

حبوث . اجملتمع العريب السعوديالثوابت وادلتغَتات االجتماعية يف م(. 7555اجلوير, إبراىيم )   -
 , الرايض.مؤسبر ادلملكة العربية السعودية يف مئة عام

أكادديية انيف العربية  م(. اآلاثر االقتصادية ادلصاحبة النتشار الشائعات.4003احلقباين, مفرج )  -
 , مركز الدراسات والبحوث, الرايض.للعلوم األمنية

سوق العمل ومدى قدرة القطاع التعليمي اخلاص على حاجات  م(.4009احلمود, عبد هللا )  -
 , الرايض.ادلنتدى اإلعالمي السنوي الثالث ,اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال .تلبيتها

اجلمعية السعودية لإلعالم . توجيهات استثمار القطاع اخلاصم(. 4003احليزان, دمحم )  -
 ض., ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايواالتصال

اجلمعية . مصادر ادلعلومات اإلعالمية بُت التقليد والواقعم(. 4003خالد, دمحم بن سعود )  -
 ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض. ,السعودية لإلعالم واالتصال

 سبتمرب.77جهود ادلملكة االتصالية واإلعالمية بعد أحداثم(. 4002خالد, دمحم بن سعود )  -
 ادلنتدى اإلعالمي السنوي الثاين, الرايض. ,لإلعالم واالتصال اجلمعية السعودية

م(. ادلشاركة االىلية يف اجملتمعات الريفية وبعض تطبيقاهتا يف ادلملكة 75.5خانة, إمساعيل )  -
 .20, الكويت: العدد رللة دراسات اخلليج واجلزيرة العربيةالعربية السعودية. 
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اقع الصورة الذىنية للمملكة العربية السعودية يف الغرب, اإلعالم وو م(. 4002اخلرجي, فهد )  -
ادلنتدى اإلعالمي  ,اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال قراءة ربليلية للتجربة السعودية يف أمريكا.

 السنوي الثاين, الرايض.
, ميةرللة الدراسات اإلعالم(. مرجعية التغطية اإلخبارية يف العامل العريب, 4000خضور, أديب )  -

 .55القاىرة: العدد 
م(. اإلعالم اخلارجي ودوره يف ربقيق أىداف السياسة اخلارجية: تطبيق 7554اخليال, مالك )  -

, معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة رللة حبوث دبلوماسيةعلى ادلملكة العربية السعودية. 
 اخلارجية, الرايض.

اجلمعية . دلسار الثاين يف العالقات السعودية الغربيةدبلوماسية ام(. 4002الدخيل, عبد الكرمي )   -
 , ادلنتدى اإلعالمي السنوي الثاين, الرايض.السعودية لإلعالم واالتصال

ادلركز العريب للدراسات  .دور اإلعالم يف ترويج ومكافحة الشائعاتم(. 7550الداقوقي, إبراىيم )  -
 الرايض.. األمنية والتدريب

السياسة اإلعالمية يف ادلملكة العربية السعودية: دراسة علمية يف  .م(7554) أمُت ساعايت,  -
 , القاىرة.ادلركز السعودي للدراسات االسًتاتيجية. النظرية والتطبيق

ىـ(. اإلعالم يف ادلملكة العربية السعودية: دراسة واثئقية وصفية 7247الشبيلي, عبدالرمحن )  -
 , الرايض.اإلعالمية وادلناسباتمع سجل سنوي ألبرز احلوادث ربليلية, 

اجلمعية . الفضائيات العربية والصورة الذىنية للعرب وادلسلمُتم(. 4002الشريف, سامي )  -
 ادلنتدى اإلعالمي السنوي الثاين, الرايض. ,السعودية لإلعالم واالتصال

لرايض: العدد: , ارللة الفيصلم(. دور اإلعالم يف تنوير الرأي العام. ..75طاش, عبدالقادر )  -
724. 

. اآلليات العملية وادلهنية لتحسُت صورة ادلملكة العربية السعوديةم(. 4002الطحالوي, لبٌت )  -
 , ادلنتدى اإلعالمي السنوي الثاين, الرايض.اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال

عالم اجلمعية السعودية لإل توجهات استثمار القطاع اخلاص.م(. 4003الطياش, فهد )  -
 , ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض.واالتصال



 45 

الصحافة ادلصرية ادلعاصرة أداة تغَت أم آلية استمرار يف النظام  .م (..75)  عواطفعبد الرمحن,   -
 ,أعمال ادلؤسبر السنوي األول للبحوث السياسية .السياسي لثورة يوليو يف النظام السياسي ادلصري

 , القاىرة.يةمكتبة النهضة ادلصر 
. شلارسة العالقات العامة احلكومية الدولية يف ادلملكة العربية السعوديةم(. 4002العريب, عثمان )  -

 دراسة علمية زلكمة, الرايض. ,جامعة ادللك سعود
جامعة ادللك . القائم ابالتصال يف الصحافة السعوديةم(. 4003العريب, عثمان, وآخرون )  -

 كمة, الرايض., دراسة علمية زلسعود
اجلمعية السعودية لإلعالم . قراءة يف نظام ادلطبوعات والنشر السعوديم(. 4003العنـزي, عبيد )  -

 , ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض.واالتصال
. نًتنيت كوسيلة إعالمية واستخداماهتا يف ادلملكة العربية السعوديةم( . اإل4003العنـزي, مجعة )  -

 ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض. ,لسعودية لإلعالم واالتصالاجلمعية ا
 .معاجلة مواد الرأي يف الصحف السعودية لقضااي اإلرىاب احملليىـ(. 7249العسكر, فهد )  -

 الرايض. ,جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية
ادر اإلخبارية اإلليكًتونية النخب على ادلص اعتمادم(. 4003العسكر, فهد, وعبدهللا احلمود )  -

اجلمعية السعودية لإلعالم  .احلديثة واذباىاهتم ضلو مستقبل انتشارىا يف اجملتمع السعودي
 ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض. ,واالتصال

حرية الرأي يف الصحف السعودية وعالقتها حبق اإلنسان يف االتصال م(. 4009العسكر, فهد )  -
 جامعة مؤتة, األردن.. مؤسبر حقوق اإلنسان يف الوطن العريب, السعودييف اجملتمع 

. استجابة اإلعالم السعودي للمتغَتات يف رلال العمل اإلعالميم(. 4003العمري, زىَت )  -
 , ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض.اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال

اجلمعية السعودية . ادلملكة العربية السعودية يف العامل ربسُت صورةم(. 4002العمري, حسن )  -
 ادلنتدى اإلعالمي الثاين, الرايض. ,لإلعالم واالتصال

مركز ادللك عبد العزيز للحوار . اخلطاب اإلعالمي العريب والسعودي. م(4003) عليالقرين,   -
 الرايض. الوطٍت.
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اجلمعية . نظرة من الداخل ودية يف العامل:صورة ادلملكة العربية السعم(. 4002القرين, علي )  -
 ادلنتدى اإلعالمي السنوي الثاين, الرايض. ,السعودية لإلعالم واالتصال

اجلمعية السعودية . التحدايت ادلستقبلية اليت يواجهها اإلعالم السعودي(. 4003كرمي, بدر )   -
 ادلنتدى اإلعالمي السنوي األول, الرايض. ,لإلعالم لالتصال

اجمللة ادلصرية لبحوث  .دور االتصال يف صناعة القرار السياسي األمريكي .م(4004مٌت )مود, زل  -
 .72, القاىرة: العدد , جامعة القاىرةاإلعالم

قسام اإلعالم يف ادلملكة لطالب ضلو الربامج التدريبية يف أاذباىات ام(. 4003احمليا, مساعد )  -
 ,دلنتدى اإلعالمي السنوي األول لإلعالم واالتصال,اجلمعية السعودية وآفاقها ادلستقبلية. 

 .الرايض
اجلمعية السعودية . صورة ادلملكة العربية السعودية لدى ادلصريُتم(. 4002مدكور, مرعي )  -

 الرايض, ادلنتدى اإلعالمي السنوي الثاين, الرايض. ,لإلعالم واالتصال
سلسلة  ية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب.الدديوقراطم(. 75.3مركز دراسات الوحدة العربية )  -

 .2رقم  بَتوت:كتب ادلستقبل العريب, 
م(. العالقة بُت مؤسسات التعليم العايل وادلؤسسات اإلعالمية: اإلشكاليات 4009) الوعيل, دمحم  -

 ادلنتدى اإلعالمي السنوي الثالث, الرايض.. اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال, وادلستقبل
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