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 ادممتر اإلظالمي السـوي الثامن

 0202اإلظالم والتـؿقة يف ضوء رؤية 

Media and Development in Light of Vision 2030 

 مدخل

اًمٕمالىمة سملم اإلقمالم واًمتٜمٛمٞمة قمالىمة وصمٞم٘مة، وماًمتٜمٛمٞمة قمٛمٚمٞمة شمتٓمٚمب 

جمٝمودا إقمالُمٞما يٖمذي ضمواٟمبٝما اعمٕمٜموية )اًمتوقموية واًمث٘ماومٞمة واعمٕمرومٞمة(، 

اجلواٟمب اًمتي يتوالها اإلقمالم يٜمبٖمي أن شموايمب اعمستجدات وهذه 

واًمتٓمورات اًمتٜمٛموية، ومٞمٙمون اإلقمالم سمذًمك حمٗمزا ًمٚمتٜمٛمٞمة وداومٕما داقمام 

         وؾمائٚمه اًمٕمديدةــهلا وُمراىمبا ًمٕمٛمٚمٞماهتا واًم٘مائٛملم قمٚمٞمٝما. وماإلقمالم، سم

 ٟماضمح، شمٜمٛموي ُمنموع أي ُمن أؾماس ضمزء –اًمت٘مٚمٞمدية ُمٜمٝما واجلديدة  -

قمواُمل ٟمجاح سمراُمج اًمتٜمٛمٞمة اًموـمٜمٞمة ذم يمل سمٚمدان اًمٕمامل،  أهم ُمن وهو

ويٕمد اإلقمالم اًمتٜمٛموي أطمد ومروع اإلقمالم األيمثر طمٞموية وأمهٞمة، 

واألىمدر قمغم ُموايمبة اًمتحديات اهلائٚمة اًمتي يتٕمرض هلا اإلقمالم ذم هذا 

اًمزُمن اًمذي يتٓمٚمب شمٗماقمال ُمستٛمرا سملم اعم١مؾمستلم اإلقمالُمٞمة واًمتٜمٛموية 

ىمتّمادية واالضمتامقمٞمة سماعمجتٛم.. وشمٙمتسب هذه اًمٕمٛمٚمٞمة اًمتٗماقمٚمٞمة اال

أمهٞمة ىمّموى ذم اًمٕمامل ُمن ظمالل ُما صدر قمن االُمم اعمتحدة طمول 
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 ظمالهلا اًمٕمٛمل يتم اًمتي   اًمتٜمٛمٞمة اعمست٘مبٚمٞمة وذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية

 .0202 اًموـمٜمٞمة واًمرؤية 0202 اًموـمٜمي اًمتحول سمرٟماُمج ًمتح٘مٞمق

ٓمٚمق، اظمتارت اجلٛمٕمٞمة اًمسٕمودية ًمإلقمالم وُمن هذا اعمٜم

واالشمّمال أن يٙمون ُموضوع ُم١ممترها اًمسٜموي اًمثاُمن قمن اإلقمالم 

، طمٞمث ؾمٞمٜماىمش اعمٜمتدى جمٛموقمة ُمن 0202واًمتٜمٛمٞمة ذم فمل اًمرؤية 

اعمحاور اعمتٕمٚم٘مة سماإلقمالم اًمتٜمٛموي ودور اإلقمالم ذم حت٘مٞمق اًمتٜمٛمٞمة 

ات اًمتي شمواضمه ، واًمبحث ذم اًمتحدي0202اًموـمٜمٞمة وصوال ًمرؤية 

  اًمٕمٛمٚمٞمة اًمتٜمٛموية واحلٚمول اعم٘مؽمطمة هلذه اًمتحديات.

 أهداف ادممتر

اًمتٕمرف قمغم واىم. اإلقمالم واًمتٜمٛمٞمة ذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية 

 وذم اًموـمن اًمٕمريب، واًمتحديات اًمتي يواضمٝمٝما.

  ُمٜماىمِمة األدوار اعمساٟمدة اًمتي يٛمٙمن أن ي١مدهيا اإلقمالم ًمدقمم

ذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة  0202ورؤية  0202اًموـمٜمي سمرٟماُمج اًمتحول 

 اًمسٕمودية.

  اؾمتنماف ُمست٘مبل اإلقمالم اًمتٜمٛموي ذم ضوء اًمتٓمورات

 اعمتسارقمة ذم قمامل اإلقمالم واالشمّمال.
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  اًمتٕمرف قمغم ـمبٞمٕمة اًمٕمالىمة سملم اًم٘موى واًمٙمٞماٟمات االىمتّمادية

واالضمتامقمٞمة ُمن ضماٟمب واعم١مؾمسات اإلقمالُمٞمة ووؾمائل اًمتواصل 

 ُمن ضماٟمب آظمر.االضمتامقمي 

  ،.ُمٜماىمِمة دور اإلقمالم ذم ُمساٟمدة سمراُمج اًمتخّمٞمص ذم اعمجتٛم

 ودواقمي وُمتٓمٚمبات ختّمٞمص ىمٓماع اإلقمالم.

  اًمتٕمرف قمغم ُمتٓمٚمبات ٟمجاح محالت اًمتوقمٞمة اًمٕماُمة ودورها ذم

  ُمساٟمدة اًمتٜمٛمٞمة ذم قمدد ُمن اعمجاالت 

  اًمتٕمرف قمغم دور اًمٕمالىمات اًمٕماُمة ذم ظمٓمط اًمتٜمٛمٞمة وحت٘مٞمق

 ، ويمذًمك دورها ذم ضمذب االؾمتثامر األضمٜمبي.0202رؤية 

  اًمتٕمرف قمغم واىم. اًمتٖمٓمٞمات اإلقمالُمٞمة ًمٚم٘مْمايا واألطمداث

 اًمتٜمٛموية االىمتّمادية ُمٜمٝما واالضمتامقمٞمة.

  ُمٜماىمِمة دور اإلقمالم سموؾمائٚمه اًمت٘مٚمٞمدية واجلديدة ذم اعمراطمل

  اًمتٜمٛموية اعمختٚمٗمة

 حماور ادممتر

 ٚمبات واًمتحديات.اإلقمالم واًمتٜمٛمٞمة ... األدوار واعمتٓم 

  دور اإلقمالم وُمس١موًمٞماشمه ًمدقمم سمراُمج اًمتحول واًمرؤى

 اًموـمٜمٞمة.
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  دور اإلقمالم ذم سمراُمج اًمتخّمٞمص، وىمْمايا ختّمٞمص ىمٓماع

 .اإلقمالم

 .اإلقمالم اعمحكم وإقمالم اعمٜماـمق واألدوار اعمتوىمٕمة ذم اًمتٜمٛمٞمة 

  اًمٕمالىمات اًمٕماُمة وظمٓمط اًمتٜمٛمٞمة واًمرؤى اًموـمٜمٞمة وضمذب

 االؾمتثامر.

  اًمتوقمٞمة اًمٕماُمة ذم اعمجاالت اًمتٜمٛمويةمحالت. 

 .اعمْماُملم اًمتٜمٛموية ذم وؾمائل اإلقمالم اًمت٘مٚمٞمدية واجلديدة 

 دور االقمالم ذم ُمواضمٝمة االزُمات اًمتٜمٛموية. 

 اًمتٜمٛمٞمة ذم اإلقمالم دور طمول احلديثة اًمٜمٔمرية االدماهات. 
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 إكثروبوجلقا اإلظالم و التـؿقة

 اإلظالم التـؿوي قراءة يف مـاهج و إبستؿولوجقا 

 أ.د. ظثامن العريب

 األشتاذ بؼسم اإلظالم: كؾقة اآلداب: جامعة ادؾك شعود، الرياض

اًمٕمالىمة سملم وؾمائل اإلقمالم واألومراد واعمٜمٔمامت واعمجتٛمٕمات 

اعمحٚمٞمة يماٟمت حمل اهتامم اًمباطمثلم واعمٜمٔمرين ذم اإلقمالم اًمتٜمٛموي أو 

م ُمن أضمل اًمتٖمػم اإلقمالم اًمتٜمٛموي أو اًمذي ؾمٛمي الطم٘ما سماإلقمال

 االضمتامقمي.

الشمسام هذه اًمٕمالىمة سمٙمثػم ُمن اًمتٕم٘مٞمد وم٢من اعمٜمٔمرين  وٟمٔمراً 

اؾمتٕماروا اًمٕمديد ُمن اًمٜمٔمريات واألدوات ُمن ؿمتى اًمٕمٚموم اإلٟمساٟمٞمة 

واالضمتامقمٞمة ًمإلضماسمة قمغم اًمتساؤالت اًمرئٞمسٞمة قمن دور اإلقمالم أو 

ٞمة اًمتٖمػم االشمّمال اجلامهػمي واًمِمخيص واجلامقمي واعم١مؾميس ذم قمٛمٚم

االضمتامقمي ذم اعمجتٛمٕمات اعمختٚمٗمة: وم٘مد يماٟمت قمٛمٚمٞمة شمٕماُمل اعمجتٛمٕمات 

ا وُما ٟمتج قمٜمٝما أظمػما ُمن   "قموعمة"ُم. وؾمائل اإلقمالم طمديثٝما وشم٘مٚمٞمدهيه

رىمٛمٞمة أو إًمٙمؽموٟمٞمة حمل اهتامم اًمباطمثلم واعمٜمٔمرين ذم طم٘مل اإلقمالم ُمٜمذ 

جلل هذا اًمٜمتاج  هناية احلرب اًمٕماعمٞمة اًمثاٟمٞمة وطمتى اآلن. واعمستٕمرض

اًمبحثي ذم اعمجال يرى أن اًمتٜمٔمػم ذم شمٗماقمل اإلقمالم واًمتٖمػم االضمتامقمي 

 اشمسم ذم اسمستٛموًموضمٞمته قمغم صمالصمة ظمّمائص رئٞمسٞمة:
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اٟمبثاق ٟمٔمرياشمه اعمتٕمددة ُمن سمحوث اإلقمالم اإلُمؼمي٘مٞمة  -1

واعمٕمتٛمد قمغم شمّمورات حمدودة ومرداٟمٞمة اظمتزاًمٞمة شمريمز اهتامُمٝما اًمبحثي 

 شمٗمسػم ُمٜمتجات اًموؾمائل اًمرُمزية وشمٚم٘مٞمٝما ُمن ىمبل أومراد واًمتٜمٔمػمي قمغم

ذم ممارؾمات طمٞماة األومراد  اجلامهػم ُمٕمزوًمة قمن اًمتٙمٜموًموضمٞما وُمٕمٜماها

واعمجتٛمٕمات، سماإلضاومة إمم قمزهلا قمن اًمتٖمػمات اًمتارخيٞمة اًمٓمارئة قمغم 

وىمد دمغم هذا ذم ٟمٔمريات اًمت٠مصمػم  وـمبٞمٕمتٝما اًمث٘ماومٞمة، هذه اعمجتٛمٕمات

ضمٝمة وردة اًمٗمٕمل قمٚمٞمٝما ذم ٟمٔمريات اًمتٚم٘مي اًمث٘ماذم، اإلقمالُمي ُمن 

زت قمغم ىموة اًمرؾماًمة وؾمٚمبٞمة اجلٛمٝمور واألظمرى ومايمتٗمت ذم  وماألومم ريمه

دور اًمٗماقمل دون اقمتبار دور اًمبٞمئة االضمتامقمٞمة واالىمتّمادية واًمسٞماؾمٞمة 

واًمث٘ماومٞمة، ويمالمها مل يدظمل ذم طمسباٟمه أيْما ُماذا يٕمٛمل اًمٜماس 

 ؾمٞماق يتم هذا اًمتٗماقمل؟سماًموؾمائل قمٛموُما وذم أي 

اًمتٕماُمل ُم. اًمتٜمٛمٞمة أو اًمتٖمػم االضمتامقمي ذم أـمر شمارخيٞمة  -0

وطمتٛمٞمة حمددة شمْماهي ومٞمٝما ظمٓمٞمة اًمتٖمػم االضمتامقمي ذم اًمِمامل أو 

اًمٖمرب دوٟمام أي اقمتبار خلّموصٞمة شماريخ وشمريمٞمبة وصم٘ماومة اعمجتٛمٕمات ذم 

ر اجلٜموب وىمد شمم ذًمك سمتٜمي ٟمٔمريات اًمت٘مدم )اخلٓمي( هذا أدى ًمتّمو

يٕماين ذم اًمتٕماُمل ُم. قمٛمٚمٞمة اًمتٖمٞمػم االضمتامقمي ُمن حمدودية زُماٟمٞمة أظمرى 

 ُمٙماٟمٞمة أو ضمٖمراومٞمة.
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االقمتامد ذم اًمتٜمٔمػم ذم طم٘مل اإلقمالم اًمرئٞميس قمغم شمّمورات  -0

ُمبسٓمة ضمدا قمن اًمٕمٛمٚمٞمة االشمّماًمٞمة وشمٗماقمالهتا وشمٕم٘مٞمداهتا اًمرُمزية 

ىمتّمادي واعمادية ذم طمٞماة اًمٜماس، ورهمم شمدظمل اًمتٜمٔمػم اًمسٞماد واال

إلٟم٘ماذ اًمٜمٔمرية ُمن ومرداٟمٞمة وؾمٚمويمٞمة اًمتّمورات قمن اعمتٕماُمٚملم ذم 

اًمٕمٛمٚمٞمة اإلقمالُمٞمة إال أن هذا مل يوًمد إال ُمزيدا ُمن اجلدًمٞمات واالٟم٘مسام 

سملم اعمدارس اًمت٠مصمػمية واًمٜماىمدة ومل يٜمجح ذم طمل إؿمٙماًمٞمة اًمٕمالىمة سملم 

ٟمه اًمٜماس اًمتٙمٜموًموضمٞما واًمتٖمػم االضمتامقمي وُما هو اعمٕمٜمى اًمذي يٕمٓمو

ًمٚمتٕماُمل اًموؾمائكم ذم ممارؾماهتم اًمٞموُمٞمة ويمٞمف يتٖمػم هذا اعمٕمٜمى ويمٞمف 

 يوًمد وحيدث اًمتٖمػم االضمتامقمي.

ُمن هذه اإلضماسمات قمغم  ووضمٝمة ٟمٔمر اًمباطمث هٜما هي أن يمثػماً 

هذه األؾمئٚمة واالٟمت٘مادات يستٓمٞم. أن يسٝمم ومٞمٝما قمٚمم اإلٟمثرسموًموضمٞما 

 وذًمك ألٟمه:

ات ُمٞمداٟمٞمة ُمٓموًمة شمارخيٞمة يدرس ومٞمٝما : ىمادر قمغم شم٘مديم دراؾمأوالً 

اًمباطمثون يمال ُمن أدوات االشمّمال )اإلقمالم( وُمٜمتجاشمه 

 وممارؾماشمه اًمٞموُمٞمة ذم ؾمٞماىمٝما اعمحكم.

صماٟمٞما: ىمادر أيْما قمغم إضمراء دراؾماشمه اعمٞمداٟمٞمة ذم أىمَم أريمان اعمدن 

اًمٖمرسمٞمة )اًمِمامل( أو ذم أىمَم أريمان اًمٕمامل، وذًمك يٛمٙمن أن يٕمٛمل 
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اًمِمامل واومؽماضاشمه اعمتٛمحورة طمول  "شمٜمٛموية"قمغم شمٗمٙمٞمك 

 اًمذات.

صماًمثا: يستٓمٞم. اإلٟمثروسموًموضمٞمون أن يتٕماُمٚموا ُم. اًمٔماهرة اإلقمالُمٞمة 

ُمستخدُملم ُما سمرقموا ومٞمه قمن حتٚمٞمالت ؾموؾمٞموصم٘ماومٞمة همٜمٞمة قمؼم 

اهتامُمٝمم اًمتٜمٔمػمي سماعمامرؾمات اإلقمالُمٞمة واٟمٖمامس اًمٜماس ذم 

ٟمٞمة واعمٕماين اًمتي يْمٗموهنا قمغم جمتٛمٕماهتم اعمحٚمٞمة ذم اًمٕمٛمٚمٞمة اإلقمال

 هذه اًمتٕماُمالت واعمتٖمػمات اًمتي ىمد شمٓمرأ قمٚمٞمٝما زُمٜمٞما وحمٚمٞما.
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الؼضايا التـؿوية يف أحاديث وحوارات صاحب السؿو ادؾؽي ويل 

 العفد األمر حمؿد بن شؾامن: دراشة حتؾقؾقة

 أ.د. ظبدادؾك بن ظبدالعزيز الشؾفوب

 ب: جامعة ادؾك شعود، الرياضاألشتاذ بؼسم اإلظالم: كؾقة اآلدا

هتدف هذه اًمدراؾمة إمم اًمتٕمرف قمغم اًم٘مْمايا واعموضوقمات 

اًمتٜمٛموية اًمتي شمم شمٜماوهلا ذم أطماديث وطموارات صاطمب اًمسٛمو اعمٚمٙمي 

األُمػم حمٛمد سمن ؾمٚمامن وزم اًمٕمٝمد ٟمائب رئٞمس جمٚمس اًموزراء وزير 

حتٚمٞمٚمٞمة،  اًمدوماع ذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية ُم. وؾمائل اإلقمالم دراؾمة

واالؾمتامالت واالؾمؽماشمٞمجٞمات، وأٟمواع األـمر اإلقمالُمٞمة اعمستخدُمة ذم 

هذه األطماديث، وُما إذا يمان هٜما ومروق ذات دالًمة إطمّمائٞمة ذم ـمبٞمٕمة 

اًم٘مْمايا اًمتٜمٛموية اعمٓمروطمة شمبٕمًا ًمٜموقمٞمة اًموؾمٞمٚمة اإلقمالُمٞمة اًمتي ىماُمت 

ُمْمٛمون  سم٢مضمراء احلوار ُم. ؾمٛمو وزم اًمٕمٝمد، وىمد ىمام اًمباطمث سمتحٚمٞمل

مجٞم. احلوارات واًمٚم٘ماءات اًمتي أضمريت ُم. صاطمب اًمسٛمو اعمٚمٙمي 

م إمم 0216إسمريل  5األُمػم حمٛمد سمن ؾمٚمامن وزم اًمٕمٝمد ظمالل اًمٗمؽمة ُمن 

م ومتثٚمت وطمدة اًمتحٚمٞمل هلذه اًمدراؾمة ذم اعمادة 0219ؾمبتٛمؼم 02

احلوارية، ويمِمٗمت ٟمتائج اًمدراؾمة أن اًم٘مْمايا االىمتّمادية يماٟمت هي 

اد ذم مجٞم. طموارات وأطماديث ؾمٛمو وزم اًمٕمٝمد، وأن هذه اعمحور األؾم
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اًم٘مْمايا شمْمٛمٜمت ُموضوقمٞملم أؾماؾمٞملم مها رؤية اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة 

، وسمرٟماُمج اًمتحول اًموـمٜمي، يمام سمٞمٜمت اًمٜمتائج شمريمز 0202اًمسٕمودية 

أطماديث ؾمٛمو وزم اًمٕمٝمد ًموؾمائل اإلقمالم قمغم صمالث ضمواٟمب أؾماؾمٞمة 

ىمتّماد اعمزدهر، واًموـمن وهي اعمجتٛم. اًمسٕمودي احلٞموي، واال

، وافمٝمرت 0202اًمٓمٛموح، وهي اعمحاور األؾماؾمٞمة ًمرؤية اعمٛمٚمٙمة 

اًمٜمتائج أيْمَا شمريمٞمز ؾمٛمو وزم اًمٕمٝمد قمغم اًمِمباب اًمسٕمودي واالقمتزاز 

هبم، وأن حت٘مٞمق رؤية اعمٛمٚمٙمة ًمن يتم إال سمتوومٞمق اهلل صمم سمسواقمدهم، أُما 

سٞماد واًمٕمسٙمري، اًم٘مْمايا األظمرى ومٙمان اًمتٜماول هلا ُمتٜموع ُما سملم اًم

يمام اشمْمح ُمن اًمٜمتائج أن االؾمتامالت اعمستخدُمة ُمن ىمبل ؾمٛمو وزم 

اًمٕمٝمد ذم أطماديثه ًموؾمائل اإلقمالم هي اؾمتامالت قم٘مالٟمٞمة وشمريمزت ذم 

أرسم. وهي االؾمتِمٝماد سماعمٕمٚموُمات واألطمداث اًمواىمٕمٞمة، وشم٘مديم األرىمام 

ٔمر واإلطمّماءات، وسمٜماء اًمٜمتائج قمغم ُم٘مدُمات، و شمٗمٜمٞمد وضمٝمات اًمٜم

األظمرى، وسمٞمٜمت ٟمتائج اًمدراؾمة أن االؾمؽماشمٞمجٞمات اإلىمٜماقمٞمة هي 

االؾمؽماشمٞمجٞمة األؾماؾمٞمة اعمستخدُمة ُمن ىمبل ؾمٛمو وزم اًمٕمٝمد ذم أطماديثه 

ًموؾمائل اإلقمالم، وافمٝمرت اًمدراؾمة اًمتحٚمٞمٚمٞمة أن إـمار اًمٜمتائج 

االىمتّمادية يمان اإلـمار األسمرز ذم أطماديث ؾمٛمو وزم اًمٕمٝمد اإلقمالُمٞمة 

ُمه سمٕمرض اًم٘مْمٞمة واعموضوع االىمتّمادي ُمن ظمالل إسمراز ُمن ظمالل ىمٞما

 اًمٜمتائج واًمت٠مصمػمات االىمتّمادية قمغم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية.  
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رؤية اجلؿفور العربى ألبعاد ادسمولقة اإلجتامظقة لؾؿمشسات 

 اإلظالمقة والعوامل ادمثرة فقفا

 أ.د. حـان جـقد

 الؼاهرةأشتاذ االظالم والعالقات العامة بجامعة 

واًمٙمِمف قمن ُمستوى ودرضمة وشمتحدد اعمِمٙمٚمة اًمبحثٞمة رم دراؾمة 

واًموـمٜمٞمة ًمٚمٛم١مؾمسات اإلقمالُمٞمة وُمدى ىمٞماُمٝما  االضمتامقمٞمةاعمس١موًمٞمة 

اًمتٕمرف قمغم ُمدى و اًمٕمريبسم٠مسمٕماد هذا اًمدور ُمن وضمٝمة ٟمٔمر اجلٛمٝمور 

اهتامم اعم١مؾمسات اإلقمالُمٞمة سماعمس١موًمٞمة االضمتامقمٞمة دماه اجلٛمٝمور ذم ٟم٘مل 

وشم٠مصمػم اًم٘مٞمم اعمٝمٜمٞمة ًمٚمٕمٛمل اإلقمالُمي  ضوقمات اعمختٚمٗمةار واعمواألظمب

وذًمك ُمن ظمالل  قمغم اعمس١موًمٞمة االضمتامقمٞمة ذم اعم١مؾمسات اإلقمالُمٞمة

 . اًمٕمريبدراؾمة ُمسحٞمة قمغم قمٞمٜمة ُمن اجلٛمٝمور اًمٕمام 

شمستٛمد اًمدراؾمة أمهٞمتٝما ُمن أمهٞمة ىمٓماع اإلقمالم اًمذي يٕمد ُمن 

اًمٕمام وشمٜمٛمٞمة اعمجتٛم. وشمٜمويره  اًمرأيادماهات  أيمؼم اًم٘مٓماقمات شم٠مصمػما ذم

شمٕموق  واًمتي واًم٘موُميإزاء اًم٘مْمايا واعمِمٙمالت قمغم اًمٜمٓماق اعمحغم 

شمٜمب. أمهٞمة هذه اًمدراؾمة ُمن إُمٙماٟمٞمة وض.  اًمتٜمٛمٞمة اًمِماُمٚمة. يمذًمك

ام شمتوصل ١مؾمسات اإلقمالُمٞمة قمٞمٜمة اًمدراؾمة ومٞمُمتخذي اًم٘مرارات ذم اعم

ساقمدهتم ذم شمّمور إًمٞمه اًمدراؾمة ُمن ٟمتائج وشموصٞمات، شمسٝمم ذم ُم

شمستٛمد هذه  ـمب٘ما ًمٚمٛمس١موًمٞمة االضمتامقمٞمة. أيْماً ؾمٞماؾمات وسمراُمج 
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اًمدراؾمة أمهٞمتٝما ذم يموهنا شم١مؾمس ٟمٔمريا وشمٓمبٞم٘مٞما اًمرسمط اعمٜمٓم٘مي ًمٚمٕمالىمة 

اًمرائد  اًموـمٜميسملم اعمس١موًمٞمة االضمتامقمٞمة ًمٚمٛم١مؾمسات اإلقمالُمٞمة ودورها 

 اًمٕماُمة.شموضمٞمه اجلامهػم  ذم

اًمتٕمرف قمغم ُمدى اًمتزام اعم١مؾمسات ًمٚمدراؾمة هو  اًمرئٞميساهلدف 

قمٞمٜمة ُمن اًمدول اًمٕمرسمٞمة سم٠مسمٕماد وضمواٟمب اعمس١موًمٞمة  ذماإلقمالُمٞمة 

 دماه اجلٛمٝمور وىمْمايا اعمجتٛم. وذًمك ُمن ظمالل: االضمتامقمٞمة

حتٙمم أداء  اًمتياًمتٕمرف قمغم ُمٜمٔموُمة اًم٘مٞمم اعمٝمٜمٞمة واالظمالىمٞمة -1

 وؾمائل اإلقمالم اًمٕمرسمٞمة.

شم٘موم هبا هذه  اًمتيوار اًمتٕمرف قمغم أهم اًموفمائف واألد-0

 ظمدُمة ىمْمايا جمتٛمٕماهتا. ذماًموؾمائل 

هتتم هبا هذه  اًمتيرصد وشموصٞمف وحتٚمٞمل أضمٜمدة اًم٘مْمايا -0

 سم٠موًمويات اعمجتٛم. ومجٝمور وؾمائل اإلقمالم. ارشمباـمٝمااًموؾمائل وُمدى 

سموؾمائل اإلقمالم  اًمٕمريبرصد وشموصٞمف قمالىمة اجلٛمٝمور -4

 يمٗماءهتا. ذموُمدى صم٘مته  اؾمتخداُمٝماوطمدود 

وؾمائل  اًمتزاموشم٘مٞمٞمٛمه عمدى  اًمٕمريبحتٚمٞمل رؤية اجلٛمٝمور -5

دماه ىمْمايا  االضمتامقمٞمةاإلقمالم اًمٕمرسمٞمة قمٞمٜمة اًمدراؾمة سم٠مسمٕماد اعمس١موًمٞمة 

 اعمجتٛم..

 جمتؿع الدراشة والعقـة

و ؾموف شمٕمتٛمد هذه  شمٜمتٛمي هذه اًمدراؾمة إمم اًمدراؾمات اًموصٗمٞمة

 اًمٙمٛميسمِم٘مٞمه  اإلقمالُميؾمواء اعمسح اًمدراؾمة قمغم اعمٜمٝمج اعمسحي 
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 ذمويتٛمثل جمتٛم. اًمدراؾمة ًمٚمجٛمٝمور اًمٕمام  سماًمٕمٞمٜمةواعمسح  واًمٙمٞمٗمي

اعمستخدم ًمٚمٛمواىم. اإلظمبارية اإلًمٞمٙمؽموٟمٞمة  اًمٕمريباجلٛمٝمور اًمٕمام 

-ُموىم. ىمٜماة اًمٕمرسمٞمة-ٟمٞموز  ؾمٙمايًمٚمٛم١مؾمسات اإلقمالُمٞمة اإلظمبارية )

ُمٗمرده ُمن اًمذيمور  422) وشمبٚمغ طمجم اًمٕمٞمٜمة ُموىم. اًمٞموم اًمساسم.(.

ة ــدول قمرسمٞم ألرسمٕمة اعمٜمتٛمي اًمٕمريبٟماث( ُمن مجٝمور اًمِمباب واإل

ُمٗمردة ًمٙمل سمٚمد  122اًمبحرين( سمواىم. )-اًمٙمويت-اًمسٕمودية-)ُمٍم

ُمن ظمالل  اإلًمٞمٙمؽمويناؾمٚموب اعمسح  اؾمتخداموؾموف يتم  (.قمريب

إًمٞمٙمؽموٟمٞمة وشموزيٕمٝما قمغم اجلٛمٝمور اعمستخدم ًمٚمٛمواىم.  اؾمتباٟمةإقمداد 

 اإلظمبارية قمٞمٜمة اًمدراؾمة .
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 دراشة حتؾقؾقة لؾحسابات الرشؿقة ظذ موقع تويس

 د.ظبدالصادق حسن ظبدالصادق

 ظضو هقئة التدريس بجامعة البحرين

ي٘م. قمغم اًم٘مائٛملم قمغم أىمسام اًمٕمالىمات اًمٕماُمة ذم اجلاُمٕمات 

اًمٕمرسمٞمة رضورة شمبٜمي األؾمٚموب اعمالئم ًمتٓموير هذه األىمسام ذم ضوء 

اًمٕمرسمٞمة ذم خمتٚمف اعمجاالت ، ُم. اعمتٖمػمات اًمتي شمِمٝمدها اعمجتٛمٕمات 

رضورة االؾمتٗمادة ُمن اًمٜمامذج اًمٖمرسمٞمة اًمتي ىماُمت سمتٓموير هذه اًمؼماُمج، 

وظمّموصًا اًمٜمٛموذج األُمريٙمي قمغم اقمتبار أٟمه ي٘مدم أومْمل ٟمٛموذج 

ًمتدريس ُم٘مررات اًمٕمالىمات اًمٕماُمة ومٞمام يتٕمٚمق سماعمٜماهج واعم٘مررات 

ًمٕمالىمات اًمٕماُمة، اًمدراؾمٞمة، طمٞمث شم٘مود اًمواليات اعمتحدة جماالت ا

وًمٙمن جيب أن يتم ذًمك دون ُمراقماة اًمٕمواُمل اًمسٞماؾمٞمة واالىمتّمادية 

 واًم٘ماٟموٟمٞمة واإلقمالُمٞمة واًمث٘ماومٞمة.

وشمسٕمى اًمدراؾمة احلاًمٞمة ذم اًمتٕمرف قمغم شم٘مٞمٞمم اعمحتوى اًمتدرييس 

واإلقمالن سم٠مىمسام ويمٚمٞمات اإلقمالم  ًمتخّمص اًمٕمالىمات اًمٕماُمة

سماجلاُمٕمات اخلٚمٞمجٞمة واعمٍمية واٟمٕمٙماؾماشمه قمغم شم٘مٞمٞمم اًمٓمالب جلودة 

اًمٕمٛمٚمٞمة اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة  ذم ضوء اًمتٓمورات اًمتٙمٜموًموضمٞمة ورضورة إقمداد 

ظمريج يوايمب هذه اًمتٓمورات، طمٞمث أن اًمسوق اًمٕمريب يٕماين ُمن ومائض 

ين ُمن ىمٚمة ذم اعمامرؾملم ذم ممارد اًمٕمالىمات اًمٕماُمة وذم اًموىمت ٟمٗمسه يٕما
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اعمتٛمٞمزين ذم اًمتٓمبٞم٘مات واًمؼماُمج اًمتٙمٜموًموضمٞمة اًمتي حتتاضمٝما اًمٕمالىمات 

 اًمٕماُمة ذم خمتٚمف اعمٜمٔمامت.

 

 0202األمن السقزاين لإلظالم اجلديد ورؤية 

 د. حمؿد اإلمحد

 ظضو هقئة التدريس بجامعة ادؾك شعود

ٜموًموضمٞما يمٜمتٞمجة ـمبٞمٕمٞمة ًمٚمٜمٛمو اًمرسي. ذم اًمت٘مٜمٞمة وظمّموصا شمٙم 

اإلٟمؽمٟمت وشمٓمبٞم٘ماهتا. يٕمد األُمن اًمسٞمؼماين حتديا يمبػما يواضمه خمتٚمف 

اعم١مؾمسات ذم اًمٕمامل سم٘مٓماقمٞمٝما اًمٕمام واخلاص اٟمبثق قمٜمٝما ُمن االؾمتخدام 

اًمواؾم.  ًموؾمائل اإلقمالم اجلديد واًمتواصل االضمتامقمي وُما يواضمه 

ة اؾمتخدام هذه اًمت٘مٜمٞمات ُمن حتديات ًمتوومػم األُمن أعمٕمٚموُمايت ًمٙماوم

اًم٘مٓماقمات احلٙموُمٞمة واألهٚمٞمة ويرشمبط شماريخ فمٝمور األُمن اًمسٞمؼماين 

قماعمٞما   ُم. اٟمتِمار شم٘مٜمٞمات اإلٟمؽمٟمت اًمتي أصبحت شمدير وشمِمٖمل  ؿمبٙمة 

واؾمٕمة ُمن األضمٝمزة واألٟمٔمٛمة واًمتٓمبٞم٘مات واًمت٘مٜمٞمات اعمت٘مدُمة ضمدا 

حتٞمط سماًمٙمرة األرضٞمة وهذه اًمِمبٙمات أدت ًمٔمٝمور ؿمبٙمات ُمْمادة 

ه األٟمٔمٛمة وهٜما وىمٕمت طمرب ؾمٞمؼماٟمٞمة أدت ًمٔمٝمور هتدف الظمؽماق هذ

األُمن اًمسٞمؼماين وعم٘ماوُمة هذا اهلجوم اًمذي يمان يسٕمى ًمٚموصول 

عمٕمٚموُمات وسمٞماٟمات أُمٜمٞمة أو سمٜمٙمٞمة أو إقمالُمٞمة طمساؾمة وًمت٘مويض اًمبٜمٞمة 
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اًمتحتٞمة ًمبٕمض هذه اًمِمبٙمات واًمتٓمبٞم٘مات وىمد سمٚمٖمت اخلسائر اًمٜمامجة 

م وطمده أيمثر ُمن  0217ة ذم قمام قمن ُمثل هذه األقمامل همػم اًم٘ماٟموٟمٞم

    . وشم٘مدر cybersecurity venturesة شمريٚمٞموٟمات دوالر ووم٘ما ل ــصمالصم

اعمخاـمر اًمٜمامجة قمن االظمؽماىمات اًمسٞمؼماٟمٞمة ذم مجٞم. دول اًمٕمامل  "ًمويدز "

سمٚمٞمون دوالر وىمد شمٕمرض ُماال  575 -075سمٛمباًمغ شمؽماوح سملم طموازم 

اًمٕمامل هلجامت ؾمٞمؼماٟمٞمة ذم % ُمن اعم١مؾمسات اًمت٘مٜمٞمة ذم 42ي٘مل قمن 

ي٠مت األُمن  0217وطمتى قمام  0215اًمثالصمة األقموام اًمتي متتد ُمٜمذ قمام 

اًمسٞمؼماين عمٙماومحة األٟمِمٓمة اإلضمراُمٞمة يماًمرسىمة واالطمتٞمال واالسمتزاز 

واالٟمتحال واًمتٝمٙمػم وشمدُمػم األصول واًمتجسس واإلرضار سماًمسٛمٕمة 

ي ًمألومراد ُمن ظمالل اظمؽماق ُمواىم. وطمساسمات اًمتواصل االضمتامقم

وًمٚمٛم١مؾمسات احلٙموُمٞمة واألهٚمٞمة وٟمنم اعمواد اإلسماطمٞمة سمٕمٛموُمٝما و 

اعموضمٝمة ًمألـمٗمال قمغم وضمه اخلّموص ويمذًمك اإلرهاب واحلرب 

االًمٙمؽموٟمٞمة واهلجامت االًمٙمؽموٟمٞمة واالظمؽماىمات اًمتي شمِمٛمل يمل 

اعم١مؾمسات قمغم وضمه اًمٕمٛموم إال أهنا سمِمٙمل ظماص شمريمز قمغم اعم١مؾمسات 

أؾمواق اعمال واعم١مؾمسات األُمٜمٞمة  واًمٕمسٙمرية ويمذًمك اعماًمٞمة يماًمبٜموك و

 اعم١مؾمسات اإلقمالُمٞمة اًمخ .
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 قزاكقة تلخذ أصؽاال متعددة مـفاواجلرائم الس

 ُمٜم. اخلدُمات االًمٙمؽموٟمٞمة وُمٜم. االؾمتٗمادة ُمٜمٝما. (1

       دظمول أؿمخاص همػم ُمٍمح هلم إمم األٟمٔمٛمة واحلساسمات (0

اعمٕمٚموُمات أو ذم وؾمائل اًمتواصل االضمتامقمي واًمتحٙمم هبا ورسىمة 

 اًمٕمبث هبا.

وي١مدي ذًمك ًمتوىمف اًمٕمٛمٚمٞمات اًمتِمٖمٞمٚمٞمة وشمٙمبد ٟمٗم٘مات ضخٛمة 

إلقمادهتا وشمرضر ؾمٛمٕمة اًمٗمرد او اعم١مؾمسة اعمخؽمىمة وؾمٛمٕمة صاطمب أو 

صاطمبة طمساب اًمتواصل االضمتامقمي مما ي١مصمر قمغم طمجم وٟموقمٞمة ُمتاسمٕمٞمه 

وقمغم قمٛمالئٝما وطمجم ُمبٞمٕماهتا. ويٛمٙمن إجياز أهم قمواُمل اٟمتِمار 

 ًمٚمخدُمات االًمٙمؽموٟمٞمة ومٞمام يكم: جامت واالظمؽماىمات األُمٜمٞمة اهل

 ( ضٕمف اًمبٜمٞمة األُمٜمٞمة ًمٚمت٘مٜمٞمة اعمستخدُمة ذم سمٕمض اًمدول.1

( اٟمتِمار اؾمتخدام هذه اًمت٘مٜمٞمات قمغم ٟمٓماق واؾم. قماعمٞما 0 

 يماؾمتخدام احلٙموُمة اًمرىمٛمٞمة أو االًمٙمؽموٟمٞمة.

( شمريمٞمز اعمٝمامجلم قمغم ُمٗماصل ُمٝمٛمة ضمدا ذم اًمدول اعمستٝمدومة 0 

يماألضمٝمزة اًمدوماقمٞمة واًمبٜمٙمٞمة واألُمٜمٞمة واًمٕمسٙمرية واإلقمالُمٞمة 

 وطمساسماهتا ذم وؾمائل اًمتواصل االضمتامقمي.
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وأمهٞمة اًمذيماء االصٓمٜماقمي هي ذم حتٚمٞمل اعمٕمٚموُمات واًمبٞماٟمات 

حماوالت اًمْمخٛمة واعمٕم٘مدة اًمتي يٛمٙمن احلّمول قمٚمٞمٝما قمن ـمريق 

االظمؽماق ًمألٟمٔمٛمة واًمِمبٙمات االشمّماًمٞمة واًمتي يٜمتجٝما األُمن اًمسٞمؼماين 

وال يستٓمٞم. اًمٕم٘مل اًمبنمي ُمٜمٗمردا حتٚمٞمٚمٝما واًمذيماء االصٓمٜماقمي ًمديه 

 ًمتحٚمٞمل ُما يٛمٙمٜمه ُمن: ُمن اإلُمٙماٟمات واًم٘مدرات قمغم ا

 اًمتٜمب١م سمٛمواىم. االظمؽماق   (1

 ظمٓمط اهلجوم اًمسٞمؼماين  (0

 اهلجوم. اًمؼماُمج اعمستخدُمة ذم هذا (0
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: حتؾقل مضؿون صػحات ادضامغ التـؿوية يف اإلظالم االجتامظي

 "تويس"و  "فايس بوك"الرظاية الصحقة العربقة ظذ 

 د.ضارق شعقدي

 ظضو هقئة التدريس بجامعة ظباس لغور باجلزائر

متٙمن اإلقمالم االضمتامقمي سمٕمد فمٝموره ُمن شمٖمٞمػم يمٞمٗمٞمة شمٕماُمل 

اعمْماُملم اًمتٜمٛموية وُمن سمٞمٜمٝما ُمْماُملم اًمرقماية وشمٗماقمل اجلٛمٝمور ُم. 

اًمّمحٞمة اًمتي أصبحت شمست٘مٓمب ٟمسب ُمٕمتؼمة ُمن اعمتاسمٕملم واعمِمؽميملم 

واعمٕمجبلم قمغم خمتٚمف ُمٜمّمات وشمٓمبٞم٘مات االقمالم االضمتامقمي وشمساهم 

 سمِمٙمل ُمٕمتؼم ذم حت٘مٞمق اًمتٜمٛمٞمة ذم ضماٟمبٝما االضمتامقمي.

حتاول هذه اًمورىمة اًمبحثٞمة طمٚمحٚمة اإلؿمٙماًمٞمة واإلضماسمة قمغم 

اًمتساؤالت اعمٓمروطمة ُمن ظمالل شمٗمٙمٞمك ُموضوع اًمرقماية اًمّمحٞمة 

اًمٕمرسمٞمة قمغم ُمٜمّمات اإلقمالم االضمتامقمي يمٛمدظمل ُمن ُمداظمل اًمتٜمٛمٞمة 

و هتدف هذه اًمورىمة اًمبحثٞمة قمؼم حتٚمٞمل قمٞمٜمة شمتٙمون ُمن  االضمتامقمٞمة. 

أهم مخسة صٗمحات ًمٚمرقماية اًمّمحٞمة اًمٕمرسمٞمة ) اًمسٕمودية، اعمٍمية، 

إمم ُمٕمرومة ظمّمائص  "شمويؽم"و  "ومايس سموك"واجلزائرية( قمغم ُموىمٕمي 

هذا اًمٜموع ُمن اًمّمٗمحات، أٟمواع اعمواضٞم. و ـمبٞمٕمة اعمٜمِمورات اًمتي 

ؾمٕمٞمٝما إمم اإلطماـمة سمت٘مٜمٞمات  شمٜمنمها هذه اًمّمٗمحات ومْماًل قمن

االشمّمال اعمستخدُمة ويمذا ُمٕمرومة األهداف اًمتي شمسٕمى إمم حت٘مٞم٘مٝما، 
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واًمٕمٜمارص اًمتسوي٘مٞمة اًمتي حتاول ُمن ظمالهلا اًمتحٙمم ذم قمالىمتٝما ُم. 

اجلٛمٝمور وزيادة ُمستويات شمواصل وشمٗماقمل اعمستخدُملم ُم. ُمٜمِموراهتا 

صحي ومٕمال يروم. ذم إـمار اهلدف اًمرئٞميس اًمذي يتٛمثل ذم حت٘مٞمق اشمّمال 

ُمن ُمستويات اًموقمي اًمّمحي ويساهم سمِمٙمل قمام ذم حت٘مٞمق اًمتٜمٛمٞمة ذم 

 .اعمجتٛمٕمات اًمٕمرسمٞمة

شمٜمدرج هذه اًمورىمة اًمبحثٞمة ضٛمن اًمدراؾمات اًمتي شمستٝمدف ُمسح 

ُمْماُملم اًمرؾماًمة اإلقمالُمٞمة و شمٗمٙمٞمك ُمٙموٟماهتا وهو ُماضمٕمٚمٜما ٟمٕمتٛمد قمغم 

 صٗمحات حتٚمٞمل اعمحتوى ذم دراؾمة وحتٚمٞمل االشمّمال اًمّمحي قمؼم

متثٚمت وطمدة اًمتحٚمٞمل ذم  ."شمويؽم"و  "ومايس سموك"اًمرقماية اًمّمحٞمة قمغم 

 ٟموقمٞمة اعمٜماؿمػم، :ومئات اًمتحٚمٞمل ذم اًمٗمئات اًمتاًمٞمة اعمٜمِمور سمٞمٜمام متثٚمت

، األهداف اًمرئٞمسٞمة ًمٚمٛمٜمِمور، شم٘مٜمٞمات االشمّمال ـمبٞمٕمة اعموضوع،

 اًمٕمٜمارص اعمستخدُمة ذم اًمتسويق.

ٜمٝما أن جمٛمل صٗمحات اًمرقماية شموصٚمٜما إمم اًمٕمديد ُمن اًمٜمتائج ُم

اًمّمحٞمة اًمٕمرسمٞمة ال شمست٘مٓمب اًمٙمثػم ُمن اعمتاسمٕملم و اعمِمؽميملم و شمٗمت٘مر إمم 

اًمتٗماقمل اًمٙماذم، وهو األُمر اًمذي جيٕمل هذه اًمّمٗمحات حتتاج إمم وض. 

ظمٓمة ُمن أضمل شمٜموي. وإصمراء ُمٜمِموراهتا، يمام حتتاج إمم شمٜموي. ُمواضٞمٕمٝما 

ُمن ُمردودية ذم شم٘مٚمٞمص شمٙماًمٞمف  واًمؽميمٞمز قمغم ُمْماُملم اًموىماية عما هلا
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اًمٕمالج و حتويٚمٝما إمم يمل ُما يسٝمم ذم روم. ُمستويات اًمٕمٞمش اًمّمحي 

 وحتسلم ضمودة احلٞماة.

حتتاج صٗمحات اًمرقماية اًمّمحٞمة اًمٕمرسمٞمة أيْمًا إمم ختّمٞمص ضمٝمد  

ُمٕملم إلظمراج ومٞمديوهات صحٞمة حتتوي قمغم قمٜمارص شمسوي٘مٞمة طمديثة و 

 ت اًمٕماـمٗمٞمة سمِمٙمل أيمؼم.شمتٗمادى اعمباًمٖمة ذم اؾمتٕمامل االؾمتامال

قمغم شمويؽم و  "صٗمحة اًمتخّميص"شموصٚمٜما أيْمًا إمم أن دمرسمة  

هي دمرسمة  اًمتاسمٕمة عمستِمٗمى اعمٚمك ومٞمّمل اًمتخّميص  و ُمريمز األسمحاث

 اًمتثٛملم و اًمتِمجٞم. يمام شمستحق االؾمتٜمساخ.  رائدة و شمستحق
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 حتؾقل حمتوى الرشوم والصور الصحػقة ادستخدمة 

 0202السعودية يف تغطقة الرؤية 

Characteristics of Saudi Vision 2030 
infographics shared on social media: A content 

analysis of newspapers’ Twitter accounts. 

 د.فريد موزاوي

 ظضو هقئة تدريس بجامعة ادؾك شعود

In recent years, there has been growing interest of 
mass media in infographics as a means of disseminating 
information to the public. As social media become 
increasingly ubiquitous, more news organizations are 
incorporating infographics into their social media 
strategy to amplify the influence of that information. The 
underlying assumption is that posting infographics on 
social networking sites, such as Twitter and Facebook, 
will not only make the information more easily 
digestible, but can also improve reader engagement and 
promote social shares. However, not all infographic 
designs perform equally well at delivering audience 
engagement and shareability of content. It is therefore 
imperative to determine what characteristics are most 
commonly associated with successful designs to gain 
some insight into best practices  . 

This quantitative content analysis explores the 
characteristics of the Saudi Vision 2030 infographics 
posted by the country’s leading daily newspapers via 
their Twitter accounts. More specifically, the study aims 
to identify the influence of key infographic attributes on 
audience interaction with the content topics, thus 
demonstrating common traits of highly shared 
infographics on social media. The findings of the current 
study and their implications are discussed, and 
recommendations are offered.   
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 يف الوضـي التحول بركامج دظم يف االجتامظي التواصل صبؽات دور

 ادؿؾؽة يف السقاحقة التـؿقة جمال

 د.هويدا الدر

 ظضو هقئة التدريس بجامعة ادؾك فقصل

يٛمٙمن أن  اًمتيهتدف اًمدراؾمة امم اًمتٕمرف قمغم األدوار اعمساٟمدة 

ًمرؤية  اًمسٞماطمٞمة ووم٘ماً  جمال اًمتٜمٛمٞمة ذم االضمتامقميي٘موم هبا اإلقمالم 

ُمن ظمالل دراؾمة حتٚمٞمٚمٞمة ًمٚمتٖمريدات اعمٜمِمورة قمؼم احلساسمات  ،0202

اًمرؾمٛمٞمة احلٙموُمٞمة اًمسٕمودية اعمختّمة سماًمؽمويج واًمتسويق اًمسٞماطمي 

ات ــ. اعمامرؾمــرف قمغم واىمــًمٚمتٕم Twitterويؽمـ. شمــقمغم ُموىم

إدارة هذه احلساسمات ُمن أضمل اًمتٕمرف قمغم  ذماعمتبٕمة  واالؾمؽماشمٞمجٞمات

اعمٛمٚمٙمة  ذمجمال اًمتٜمٛمٞمة اًمسٞماطمٞمة  ذماة شمسوي٘مٞمة يم٠مد اؾمتخداُمٝماومٕماًمٞمة 

 اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية .
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 دور اإلظالم احلديث يف السويج والتوظقة لصـاظة السقاحة

 د.ظثامن حمؿد، د.ظبداهلل العسري

 أظضاء هقئة تدريس جامعة ادؾك خالد

هتدف اًمدراؾمة إمم اؾمتٙمِماف دور اإلقمالم ذم اًمؽمويج ًم٘مٓماع 

اًمواقمد ذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية، ويمذًمك حتديد دوره اًمسٞماطمة 

اًمتوقموي ذم هذا اخلّموص. وي٠ميت ذًمك ضٛمن اعموضمٝمات اًمٕماُمة ًمرؤية 

ومٞمام يتّمل سماًمسٞماطمة سموصٗمٝما ىمٓماقمًا طمديثًا. وشمسٕمى اًمدراؾمة إمم  0202

شم٘مديم ظمٓمة قمٛمل أوًمٞمة شمِمٛمل اًمرؤية، واألهداف، واًموؾمائل، 

اء اعمٕمٜمٞملم اًمذي يٛمثٚمون أصحاب واًمؼماُمج، ويمذًمك حتديد اًمنميم

 اعمّمٚمحة.

تؼققم الـخبة دصداققة التـاول اإلظالمي درشوظات التـؿقة االقتصادية 

 يف ادؿؾؽة العربقة السعودية يف ادواقع اإلخبارية: دراشة مسحقة

 د.أمره حمؿد شقد

 ظضو هقئة تدريس جامعة االمام ظبدالرمحن الػقصل

قمغم يمٞمٗمٞمة ُمٕماجلة   اعمواىم. اإلظمبارية   هتدف  اًمدراؾمة  إمم اًمتٕمرف 

اعمرشمبط  سمرؤية اعمٛمٚمٙمة  اًموـمٜميواًمتحول   اًمتٜمٛمويعمنموقمات  احلراك 

اًمٕمرسمٞمة  وُموىم.   ُموىمٕمي، سماًمتٓمبٞمق قمغم  0202رؤية  -اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية 

 0219صحٞمٗمة اًمنمق األوؾمط ،ظمالل اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞمة اعمٛمتدة ُمن يٜماير 
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اًمتٕمرف قمغم ٟموقمٞمة اًم٘مْمايا م، ُمن ظمالل 0219طمتى اهمسٓمس 

  ة، األؿمٙمالــة اعمستخدُمــاإلقمالُمٞم رـوية، األـمــات اًمتٜمٛمــواعمنموقم

، اًمتٜمٛمويُمٕماجلتٝما ًم٘مْمايا احلراك  ذماًمتحريرية اًمتي اؾمتخدُمٝما اعمواىم. 

، اًمتٜمٛموياالؾمؽماشمٞمجٞمات االشمّماًمٞمة، ومئة اًم٘موى اًمداومٕمة ًمٚمحراك 

، وسماالقمتامد قمغم أداة تحٚمٞمكماًمؿم٘مه  ذم اإلقمالُميسماؾمتخدام  ُمٜمٝمج اعمسح 

 : ٟمٔمرية األـمر اإلقمالُمٞمة  اًمٜمٔمريحتٚمٞمل اعمْمٛمون ، وسماؾمتخدام  اعمدظمل 

اجتاهات الؼائؿغ باالتصال كحو اشتخدام تؼـقات الذكاء االصطـاظي 

 بادمشسات الصحػقة ادرصية والسعودية

 د. أيؿن بريك

 ظضو هقئة تدريس بجامعة االمام حمؿد بن شعود

 

هذه اًمدراؾمة إمم اًمتٕمرف قمغم شموفمٞمف اًمّمحف اًمسٕمودية  شمسٕمى

عمٜمّماهتا اإلًمٙمؽموٟمٞمة ذم دقمم سمراُمج اًمتحول واًمرؤى اًموـمٜمٞمة وذًمك ُمن 

ظمالل دراؾمة ُمٞمداٟمٞمة قمغم اًم٘مائٛملم سماالشمّمال ذم اًمّمحف اًمسٕمودية 

 وحتديدا اعمختّمون سماعمٜمّمات اإلًمٙمؽموٟمٞمة ذم هذه اًمّمحف.  

سمِم٘مٞمة  (Survey Method) وشمٕمتٛمد اًمدراؾمة قمغم ُمٜمٝمج اعمسح

اًمٙمٛمي واًموصٗمي وذًمك ًمرصد آًمٞمات شموفمٞمف اًمّمحف اًمسٕمودية 

عمٜمّماهتا اإلًمٙمؽموٟمٞمة وذًمك ُمن ظمالل دراؾمة ُمٞمداٟمٞمة قمغم اًم٘مائٛملم 
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سماالشمّمال ذم قمٞمٜمة ُمن اًمّمحف اًمسٕمودية ُمن اعمختّملم سمٛمٜمّماهتا 

اإلًمٙمؽموٟمٞمة ًمٚمتٕمرف قمغم األؾماًمٞمب اعمستخدُمة ذم دقمم سمراُمج اًمتحول 

ى اًموـمٜمٞمة ذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية ، واًمت٘مٜمٞمات اًمتي يتم واًمرؤ

االقمتامد قمٚمٞمٝما ، وأؿمٙمال اًمٜمنم اإلًمٙمؽموين اعمستخدُمة ، إضاومة إمم 

ُمدى شموفمٞمف اًموؾمائط اعمتٕمددة و شم٘مٜمٞمة اًمٜمص اًمٗمائق ، ورؾمائل األظمبار 

، واألؿمٙمال اًمّمحٗمٞمة واًمتٕمبػمية  SMSاًم٘مّمػمة قمغم اهلواشمف اعمحٛموًمة 

ة ، إضاومة إمم ُمستوى شم٠مهٞمل اًم٘مائٛملم سماالشمّمال الؾمتخدام هذه اعمختٚمٗم

اعمٜمّمات اإلًمٙمؽموٟمٞمة اؾمتخداُما وماقماًل يتٜماؾمب ُم. إُمٙماٟماهتا ويسٝمم ذم 

حت٘مٞمق وفمٞمٗمتٝما اعمٜموـمة هبا سمام ي١مدي إمم االٟمدُماج واًمتٙماُمل سملم يمل 

صحٞمٗمة وُمٜمّماهتا اإلًمٙمؽموٟمٞمة ذم إـمار ُمٗمٝموم اًمّمحاومة اًمتٙماُمٚمٞمة اًمتي 

اًموؾمائط اًمت٘مٚمٞمدية واجلديدة وشمٙماُمٚمٝما ُم. سمٕمْمٝما  اٟمدُماجمم شمِمػم إ

 اًمبٕمض .

جتربة  مواجفة األزمات التـؿوية ادحؾقةصبؽات التواصل االجتامظي يف 

 الؽـدية VIEUX GATINEAUمديـة 

 د.فقصل فرحي

 اهبا –ظضو هقئة تدريس بجامعة ادؾك خالد 

اعمِماريمة قمبارة قمن دراؾمة ُمٞمداٟمٞمة ًمٙمٞمٗمٞمة شموفمٞمف ؿمبٙمات 

اًمتواصل االضمتامقمي ذم ُمواضمٝمة أزُمة شمٜمٛموية ذات ـماسم. حمكم، قمؼم حتٚمٞمل 
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 Vieux-Gatineauشموزي. قمدد ُمن اًمٗمٞمديوهات اًمؽموجيٞمة عمديٜمة 

اًمٙمٜمدية ُمن ظمالل ؿمبٙمات اًمتواصل االضمتامقمي وحماوًمة ىمٞماس ىمدرة 

هذه اًموؾمٞمٚمة قمغم إطمداث ٟم٘مٚمة ٟموقمٞمة ًمٚمٛمديٜمة ذم اعمجال اًمتٜمٛموي 

 وإظمراضمه ُمن أزُمة الزُمتٝما ؾمٜموات قمديدة. 

 بالصحف السعودية 0202معاجلة مؼاالت الرأي لرؤية 

 كوف كتاب العتقبي

 اخصائقة ظالقات ظامة

عمٕماجلة اًمّمحٗمٞمة ًمرؤية اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية شمتٜماول اًمدراؾمة ا

ذم ُم٘ماالت اًمرأي ،، و ًمٕمٞمٜمة ُمٜمٝما ذم صحف اًمرياض، قمٙماظ،  0202

-/ُمارس1اًموـمن ووم٘مًا ًمألؾمبوع اًمّمٜماقمي ظمالل اًمٗمؽمة ُمن 

م  و ذًمك سماؾمتخدام ُمٜمٝمج اًمتحٚمٞمل عمْمٛمون 0217/اسمريل/02

ًمة ًمرؤية اعم٘ماالت،  هبدف ُمٕمرومة طمجم وضمواٟمب اعموضوقمات اعمتٜماو

ذم اعم٘ماالت وادماهات اًمٙمتاب ذم ذًمك، واعمّمادر اًمتي  02 02اعمٛمٚمٙمة 

 اقمتٛمد قمٚمٞمٝما اًمٙماشمب ذم ُم٘ماًمه.
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 االجتاهات الـظرية احلديثة حول دور اإلظالم

 0202يف التـؿقة لتحؼقق رؤية 

 ا.د.مبارك احلازمي

 أشتاذ االظالم بؽؾقة االتصال واالظالم بجامعة ادؾك ظبدالعزيز

شمٓمرق اًمباطمث ذم دراؾمته إمم اًمٕمديد ُمن اعموضوقمات اًمتي شمثري 

اًمبحث ُمٜمٝما: اًمتٕمريف سماألقمالم اًمتٜمٛموي وٟمِم٠مشمه وقمواُمل فمٝموره 

ُمن  سمٌمءواعمٗماهٞمم واعمّمٓمٚمحات اخلاصة سمٛموضوع اًمبحث، وشمٜماول 

اًمتٗمّمٞمل ًمٚمتٜمٛمٞمة وأسمٕمادها وظمّمائّمٝما، وادماهاهتا اًمٕمٚمٛمٞمة وأمهٞمة 

يمام شمٜماول اًمباطمث أيْمًا اًمتخٚمف وأؾمباسمه، ودور اإلقمالم ذم اًمتٜمٛمٞمة، 

واعم١مذات االىمتّمادية واًمديٛمٖمراومٞمة واًمسٙماٟمٞمة ًم٘مٞماؾمه وهمػمها. يمام 

شمٜماول اًمباطمث ُمالُمح اإلقمالم اًمتٜمٛموي وٟمٔمرياشمه وظمّمائّمه وأٟمواقمه، 

وأهداومه ووفمائٗمه، وُمٝماُمه وُمتٓمٚمباشمه، وُمستوياشمه، وإؿمٙماًمٞمات 

ث أيْمًا سمٕمض اًم٘مْمايا وُمٕموىمات اإلقمالم اًمتٜمٛموي. وشمٜماول اًمباطم

اخلاصة سماإلقمالم اًمتٜمٛموي ودوره ذم اعمجتٛم.، وأومرد اًمباطمث ضمزءًا 

ًمبٕمض اًمٜمامذج ُمن اًمدراؾمات قمن اإلقمالم اًمتٜمٛموي، واظمتتم دراؾمته 

 (.م0202 –هـ 1450) سمرؤية اعمٛمٚمٙمة ًمٕمام
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 اشتؽشافقة دراشة 2030 ادؿؾؽة رؤية حتؼقق يف ادواضن اإلظالم دور

 بوبؽر غزواين د.شامقة

 ظضو هقئة تدريس بؼسم االتصال وتؼـقة االظالم 

 بجامعة االمام ظبدالرمحن بن فقصل

أصبح اعمواـمن يٚمٕمب دورا رئٞمسٞما ذم قمٍمٟما احلازم طمٞمث ُمٙمٜمت 

االٟمؽمٟمت واالشمّمال همػم اعمٜم٘مٓم. اعماليلم ُمن األومراد ُمن اًمتٗماقمل 

 .  واًمتواصل ُما شموًمد قمٜمه اٟمتِمارا أوم٘مٞما وآٟمٞما ًمٚمٛمٕمٚموُمات

اًمٗمرد -ودور اًموؾمٞمط واعمٜمتج واعمٜم٘مح اًمذي صار يٚمٕمبه اعمواـمن

ضمٕمل اعمِمٝمد اإلقمالُمي واالشمّمازم اًمت٘مٚمٞمدي يتْمايق ويتٛمٚمٛمل ُمن هذا 

قمغم اعمٝمٜمة واًمٕمٛمل اإلقمالُمي ًمٞمٜمتٝمي سمه اعمٓماف إمم ىمبوًمه قمغم  "اًمدظمٞمل"

ُمْمض واًمتٕماُمل ُمٕمه واالقمتامد قمٚمٞمه واقمتباره ريمٞمزة ُمن ريمائزه.  

ٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية ذم اًمسٜموات األظمػمة شمٖمٞمػمات وشمٕمٞمش اعم

ُم. ُما حتٛمٚمه ُمن أومٙمار  0202وشمٓمورات شموضمتٝما اإلقمالن قمن رؤية 

وُمِماري. وحتديات شمتٓمٚمب شمٔماومر يمل اجلٝمود ويمل اجلٝمات ًمتح٘مٞم٘مٝما. 

 واالشمّمازمويٚمٕمب هٜما اعمواـمن دورا حموريا ُمن ظمالل دوره اًمتِماريمي 

 و أوال وأظمػما.االقمالُمي ًمتح٘مٞمق رؤية ختدُمه ه
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ُمن -ؾمٜمحاول ُمن ظمالل سمحثٜما أن ٟمبلم يمٞمف يساهم اعمواـمن 

ظمالل ممارؾماشمه االشمّماًمٞمة واالقمالُمٞمة اًمٞموُمٞمة )ُما يسٛمى سمّمحاومة 

 سماؾمتخدام وذًمك 0202 اعمست٘مبٚمٞمة اعمٛمٚمٙمة رؤية حت٘مٞمق ذم  –اعمواـمن( 

 ذم ويتٛمثل االٟمؽمٟمت اٟمثروسموًموضمٞما يسٛمى   يمٞمٗمٞما طمديثا سمحثٞما ُمٜمٝمجا

 ويبثٝما يٜمتجٝما اًمتي اعمتٜموقمة واإلقمالُمٞمة االشمّماًمٞمة اعمامرؾمات دراؾمة

واد اًمٕمامل االومؽمايض اًمذين يموٟموا ر ظمالهلا ُمن ويتٗماقمل ويتبادهلا

ؿمبٙمات اضمتامقمٞمة وظمٚم٘موا طمريمٞمة وديٜماُمٞمٙمٞمة ذم اًمتواصل واإلظمبار 

واإلقمالم وإسمداء اًمرأي واًمتٕمبػم قمن األومٙمار واعمواىمف واألطماؾمٞمس 

سماؾمتخدام ُما شموومره شم٘مٜمٞمة اًمويب ُمن أدوات ُمتٜموقمة وُمتجددة واعمِماقمر 

سماؾمتٛمرار. وؾموف يتم شمٓمبٞمق هذا اعمٜمٝمج قمغم قمٞمٜمة ُمن اًمٜمِماـمات 

االشمّماًمٞمة واإلقمالُمٞمة اًمرىمٛمٞمة عمجٛموقمة ُمن اعمواـمٜملم واعمواـمٜمات ًمٗمؽمة 

  زُمٜمٞمة حمددة. 
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الدور اإلظالمي يف التوظقة بتطبقق االتػاققة الدولقة حلؼوق األصخاص 

 م2030ذوي اإلظاقة يف السعودية وفق رؤية 

 د.أروي أخرض

 اكاديؿقة متخصصة يف السبقة اخلاصة

شمريمز ورىمة اًمٕمٛمل قمغم اؾمتٕمراض اًمدور االقمالُمي ذم اًمتوقمٞمة 

 اعمٛمٚمٙمة سمتٓمبٞمق االشمٗماىمٞمة اًمدوًمٞمة حل٘موق األؿمخاص ذوي االقماىمة ذم

ُمن ظمالل شموضٞمح االضمراءات واالًمٞمات اًمواضمب شمٜمٗمٞمذها واعمجاالت 

 اعمتٕمٚم٘مة سمه.

 اإلظالم اجلديد ومسمولقة يف دظم برامج التحول الوضـي

 مـى مزهي العتقبيا. 

  واالتصال االظالم إدارة مدير مساظدة –كاتبة 

 التعؾقم وزارة مؽة مـطؼة بتعؾقم

أدوار اإلقمالم اجلديد ذم حت٘مٞمق شم٠ميت هذه اًمدراؾمة ًمٚمٙمِمف قمن 

االهتامم سماًمّمٜماقمة  0202سمراُمج اًمتحول اًموـمٜمي  دقمم ُمبادرات

اإلقمالُمٞمة وحمتواها سموصٗمٝما إطمدى أهم األؿمٞماء ذم اًمٕمٛمل اإلقمالُمي 

سماعمٛمٚمٙمة، ًمذًمك يمان اًمؽميمٞمز قمغم إجياد ُمديٜمة إقمالُمٞمة وُمديٜمة إٟمتاضمٞمة 

 داظمل اعمٛمٚمٙمة.ًمزيادة ُمستوى اًمٕمٛمل اإلقمالُمي واعمحتوى اعمحكم 
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 دور وشائل التواصل االجتامظي يف كرش الوظي بؼضايا التـؿقة ادستدامة

 د.أمحد العايدي

 ظضو هقئة تدريس بجامعة االمام ظبدالرمحن بن فقصل

ُمٜمّماهتا  ظمالليٛمٙمن اًم٘مول إن وؾمائل اإلقمالم اجلديد ُمن 

دور قمغم اإلٟمؽمٟمت واعمتٛمثٚمة ذم ُمواىم. اًمتواصل االضمتامقمي هلا اعمتوومرة 

الن ُمٕمٔمم اًمِمٕموب  ،شمِمٙمٞمل اًمرأي اًمٕمام وحتريك اًمِمٕموب ُم١مصمر ذم

شمستخدم هذه اًموؾمائل اإلقمالُمٞمة اجلديدة وشمتٗماقمل ُمٕمٝما، مما يسٝمم ذم 

اؾمتٖمالهلا ُمن ىمبل اًم٘مائٛملم قمٚمٞمٝما ذم ٟمنم اًموقمي سمخٓمط اًمتٜمٛمٞمة 

 م.0202اعمستداُمة سماعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية وومق رؤية 

اًمتواصل االضمتامقمي ضمٞمل اًمِمباب قمكم وطمٞمث شمستٝموي ُمواىم. 

صٕمٞمد واؾم. ُمن ظمالل ممٞمزاهتا يموهنا أيمثر اٟمٗمتاطًما يمام يِمٙمل قمٜمٍم 

اًمتٗماقمٚمٞمة اعمٞمزة اًمرئٞمسٞمة اًمسائدة هبا، واًمتي دمٕمٚمٝما ذم ُمتٜماول اًمٗمئة 

 اًمٕمٛمرية قمٞمٜمة اًمدراؾمة.

وم٢من  0202وسمام أن ضمٞمل اًمِمباب هو اهلدف اًمٜماسمض ذم رؤية 

ه يستوضمب اًمٕمٛمل ُمن أضمل سمٚموغ أىميص درضمات االهتامم سماًمتواصل ُمٕم

اًمتخٓمٞمط اإلقمالُمي اًمتٜمٛموي ًمتح٘مٞمق اًمدور اًمتٗماقمكم ًمٚمِمباب ُمن يمال 
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اجلٜمسٞملم ًمبٚموغ أهداف اًمرؤية ُمن ظمالل اإلظمبار واًمتحٚمٞمل واًمٕمرض 

 واًمٜم٘ماش خلٓمط اًمتٜمٛمٞمة اعمستداُمة قمؼم ُمواىم. اًمتواصل االضمتامقمي.

 يد يف طل العودةادضامغ التـؿوية لإلظالم العريب اجلد

 د.خؾقل زغدي

 اجلزائر  -ظضو هقئة تدريس بجامعة الوادي 

سمرزت ذم اإلقمالم اًمٕمريب ُم. سمداية فمٝمور اًمٕموعمة وشمٙمٜموًموضمٞما 

اإلقمالم واالشمّمال حتدياٍت يمبػمة، ُمرشمبٓمًة أؾماؾًما سماًمت٘مدم اًمرىمٛمي 

(، Dominationاًمرسي. وُما ُيٗمرزه ُمن آًمٞمات ضمديدة ًمتٙمريس اهلٞمٛمٜمة)

ؾماقمد قمغم اٟمتِمار اخلٓماب اإلقمالُمي  اًمتّمادُمي سملم اًمٜمخب وهو ُما 

اًمٗمٙمرية واًمسٞماؾمٞمة واًمٕمسٙمرية اًمٖمرسمٞمة سمّمٗمة قماُمة واألُمريٙمٞمة قمغم 

وضمه اخلّموص، وم٘مد شمّماقمد اهتامم وؾمائل اإلقمالم اًمٖمرسمٞمة 

(Western media سماًم٘مْمايا اًمٕمرسمٞمةـ اإلؾمالُمٞمة ُمٜمذ شمسٕمٞمٜمٞمات اًم٘مرن )

قمتداءات احلادي قمنم ُمن ؾمبتٛمؼم اعمايض، ًمتّمل إمم ذروهتا سمٕمد ا

قمغم اًمواليات اعمتحدة األُمريٙمٞمة. وهو ُما أدى إمم ُمٞمالد  0221قمام

ؾمٞماؾمٞمة و  -ُٟمخبة ُمن اعمث٘مٗملم واخلؼماء اعمُختّملم ذم اًمِم١مون اجلٞمو

واألُمٜمٞمة وإٟمتاضمٝمم ًمرؾماالت إقمالُمٞمة شمم ُمن ظمالهلا  االؾمؽماشمٞمجٞمة

و اجلديد ًمٚمٖمرب وؿمٞمٓمٜمة شم٘مديم اًمٕمامل اًمٕمريب واإلؾمالُمي سماقمتباره اًمٕمد

 ُمٙماٟمته سملم ؿمٕموب اًمٕمامل اًمٖمريب.
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ذم فمل هذا اًموض. اعمت٠مزم سمات قمغم  اإلقمالم اًمٕمريب ُمواضمٝمة      

اًمٕمواُمل اعم١مصمرة ذم اعمٜمٔموُمة اًم٘مٞمٛمٞمة ًمٚمدول اًمٕمرسمٞمة، ومٛمن اًمرضوري 

 Pressureقمٚمٞمه ُمواضمٝمة ضٖمط اًمٕموعمة اًمتٙمٜموًموضمي )

technologicalglobalizationفمل سمروز ُما يسٛمٞمٝمم ( ظماصًة ذم 

( سماعمث٘مٗملم اإلقمالُمٞملم أو Vincent Geisserوماٟمسان همٞمرس )

اعمُستنمىملم اإلقمالُمٞملم. هلذا وضمب اًمبحث قمن اآلًمٞمات اًمٙمٗمٞمٚمة ذم 

إـمار ُمٜمٔمور أُمٜمي وىمائي عمحارسمة يماومة اًمٔمواهر اعُمسٞمئة سمٓمري٘مة أو سم٠مظمرى 

هاشمه  ًم٘مٞمم اًمدول اًمٕمرسمٞمة، يمٔماهرة اًمتٓمرف واإلرهاب سمِمتى صوره،

األظمػمة اًمتي مُتثل أطمد أهم االٟمٙمِماومات األُمٜمٞمة اًمتي شُمٕماين ُمٜمٝما اًمدول 

 اًمٕمرسمٞمة سمّمٗمة قماُمة. 

اٟمٓمالىما مما ؾمبق ؾمتحاول هذه اًمورىمة اًمبحثٞمة اإلضماسمة قمن     

 اإلؿمٙماًمٞمة اًمتاًمٞمة: 

يمٞمف ُيٛمٙمن ًمإلقمالم اًمٕمريب أن يواضمه حتديات اًمٕموعمة 

 قمغم ىمٞمٛمه اإلؾمالُمٞمة و اًمٕمرسمٞمة؟  اًمتٙمٜموًموضمٞمة واإليديوًموضمٞمة و شم٠مصمػمها

 ًمإلضماسمة قمن اإلؿمٙماًمٞمة اعمذيمورة ؾمٚمٗما، ؾمٜمتٓمرق ًمٚمٛمحاور اآلشمٞمة: 

 اإلقمالم اًمٕمريب ذم سمٜمٞمة ٟمسق اًمٕموعمة اجلديدة. :أوالً 

 : دور وؾمائل اإلقمالم اًمٕمرسمٞمة ذم ُمواضمٝمة اإلٟمٙمِماوماتثاكقاً 

 اًم٘موُمٞمة اًمٕمرسمٞمة .
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 ًمألزُماتاء اًمتٙماُمل إلقمالُمي : اإلقمالم اًمٕمريب و إؿمٙماًمٞمة سمٜمصماًمثاً 

 ذم اًموـمن اًمٕمريب .

ًمٚموصول إمم ٟمتٞمجة ُمٗمادها أٟمه سمات قمغم  االقمالم اًمٕمريب إٟمِماء    

سمٖمٞمة إزاًمة يماومة ُمٔماهر اًمتْمٚمٞمل اعمتٕمٛمد طمول  ُمٜمٔموُمة ىمٞمٛمٞمة ًمدوره،

ىمٞمٛمٜما اإلؾمالُمٞمة اعمٕمتدًمة اًمبٕمٞمدة قمن اًمٖمٚمو و اًمتٓمرف اًمذي يروج ًمه 

 اإلقمالم اًمٖمريب.

  

 اإلظالم والتـؿقة األدوار وادتطؾبات والتحديات

 مـره الؼحطاينا.

 االظالم جمال يف متخصصة –باحثة 

شمتٜماول هذه اًمورىمة ُمٗمٝموم اإلقمالم اًمتٜمٛموي ودوره ذم حت٘مٞمق 

وشمٗمٕمٞمل اًمتٜمٛمٞمة اعمحٚمٞمة سمّمٗمتٝما سمواسمة اًمتٜمٛمٞمة اًمِماُمٚمة، ُمن ظمالل إذاك 

اعمجتٛم. اعمحكم ذم ظمدُمة ُمتٓمٚمبات اًمتٜمٛمٞمة وضمٕمٚمه قمٜمٍما وماقمال ذم 

اخلٓمط اًمتٜمٛموية سماالؾمتٕماٟمة سموؾمائل اإلقمالم اًمتي شمٕمٛمل يمٛمساٟمد دائم 

ة اعمحٚمٞمة، وهذا سماًمتٓمرق عمٗمٝموم اإلقمالم اًمتٜمٛموي وأهم خلٓمط اًمتٜمٛمٞم

ًمٜمجاح  األؾماؾمٞمةٟمٔمرياشمه ُمرورا سمدوره ذم اًمتٜمٛمٞمة اعمحٚمٞمة، صمم اعمتٓمٚمبات 

االقمالم اًمتٜمٛموي واٟمتٝماء قمٜمد اًمتحديات واعمٕموىمات اًمتي شمواضمه 

   .اإلقمالم اًمتٜمٛموي
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يف اجتاهات اإلظالم ادـاضؼي السعودي كحو خطط التـؿقة ادستدامة 

 م0202ضوء رؤية 

 خالد الؼحطاين.أ

 مدير إدارة االتصال ادمشيس بغرفة االحساء

ؾمٕمى هذا اًمبحث إمم اًمتٕمرف قمغم ادماهات اإلقمالم اعمٜماـم٘مي 

. وىمد شممه 0202اًمسٕمودي ٟمحو ظمٓمط اًمتٜمٛمٞمة اعمستداُمة وومق رؤية 

اؾمتخدام اعمٜمٝمج اعمسحي، سماالقمتامد قمغم أؾمٚموب حتٚمٞمل اعمْمٛمون، 

، 04( ُمواىم. إًمٙمؽموٟمٞمة، هي: أظمبار8ويماٟمت قمٞمٜمة اًمبحث ُمٙموٟمة ُمن )

ئام، ؾمبق، شمواصل، صدى ، وىمد أفمٝمرت اعمواـمن، قماضمل، اعمٜماـمق، اًمو

ٟمتائج اًمبحث، أنه ادماهات اإلقمالم اعمٜماـم٘مي اًمسٕمودي ذم شمٖمٓمٞمته 

اإلظمبارية ُمت٘مارسمة. مما ي١ميمد قمغم اًمٜمِماط اًمٙمبػم واالهتامم اًمباًمغ ذم 

ادماهات اإلقمالم اعمٜماـم٘مي سمتٖمٓمٞمة األظمبار واعمواد اعمتٕمٚم٘مة سمخٓمط 

 وافمٝمرت اًمٜمتائج أنه اإلقمالم . يمام0202اًمتٜمٛمٞمة اعمستداُمة وومق رؤية 

اعمٜماـم٘مي ذم شمٖمٓمٞمته اإلظمبارية يتهجه سمِمٙمل أيمؼم ٟمحو اًمؽميمٞمز قمغم ىمْمٞمة 

دقمم اإلؾمٙمان واًمتٛمويل اًمٕم٘ماري. سمٞمٜمام يمان هٜماك ضٕمف ذم شمٖمٓمٞمة 

همم ُمن أنه هذين اًمبٕمدين  األسمٕماد اًمبٞمئٞمة صممه األسمٕماد اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة قمغم اًمره

أهداف اًمتٜمٛمٞمة اعمستداُمة وومق يٕمتؼمان ُمن األسمٕماد اعمٝمٛمة ذم ظمٓمط و

. وىمد أوىص اًمبحث سمرضورة اهتامم اإلقمالم اعمٜماـم٘مي 0202رؤية 
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سمتٕمزيز األسمٕماد اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة واًمبٞمئٞمة ذم شمٖمٓمٞماهتا وادماهاهتا ٟمحو ظمٓمط 

 .0202اًمتٜمٛمٞمة اعمستداُمة وومق رؤية 

التسويق األخرض ومراظاة االظتبارات البقئقة يف ادواقع اإللؽسوكقة 

 لؾؿـظامت يف إضار التـؿقة ادستدامةالرشؿقة 

 د.دالقا حمؿد ظبداهلل

 ظضو هقئة تدريس بؽؾقة االظالم بجامعة الؼاهرة

اؾمؽماشمٞمجٞمة اًمتٜمٛمٞمة اعمستداُمة، رؤية  ذممتثل اًمبٞمئة سٌمٕمًدا أؾماؾمًٞما 

، ويِمػم اًمتسويق 0202، ورؤية اعمٛمٚمٙمة اًمسٕمودية 0202ُمٍم 

األظمرض إمم قمٛمٚمٞمة سمٞم. اًمسٚم. أو اخلدُمات سمٜماًء قمغم وموائدها اًمبٞمئٞمة، ىمد 

شمٙمون هذه اًمسٚمٕمة أو اخلدُمة صدي٘مة ًمٚمبٞمئة ذم طمد ذاهتا أو يتم إٟمتاضمٝما 

أو شمٕمبئتٝما سمٓمري٘مة صدي٘مة ًمٚمبٞمئة : وًمذًمك شمسٕمى هذه اًمدراؾمة ًمرصد 

وٟمٞمة اًمرؾمٛمٞمة ًمٕمٞمٜمة اعمواىم. اإلًمٙمؽم ذموحتٚمٞمل أسمٕماد اًمتسويق األظمرض 

 اًمتسوي٘ميُمن اعمٜمٔمامت اعمٍمية واًمسٕمودية واًمذى يِمٛمل قمٜمارص اعمزيج 

األظمرض، وأهداف اًمتسويق األظمرض وُمتٓمٚمباشمه هبذه اعمواىم.: ومْماًل 

رؾمائٚمٝما  ذمقمن حتديد اعموضوقمات اًمبٞمئٞمة اًمتي شمستخدُمٝما اعمٜمٔمامت 

دُمت اًمباطمثة ًمتٕمزيز خماوومٝما سمِم٠من محاية اًمبٞمئة واحلٗماظ قمٚمٞمٝما. اؾمتخ

 04ُمٜمٝمج اعمسح ، وشمم شمّمٛمٞمم اؾمتامرة حتٚمٞمل ُمْمٛمون، وـُمبَ٘مت قمغم 

خمتٚمف  ذمُموىمًٕما رؾمٛمًٞما شماسمًٕما ًمٙمؼمى اعمٜمٔمامت اعمٍمية واًمسٕمودية 
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اًم٘مٓماقمات اًمسٚمٕمٞمة واخلدُمٞمة. أفمٝمرت اًمٜمتائج ضٕمف اهتامم ُمواىم. 

محاية اًمبٞمئة واشمباع ُمدظمل  ذماعمٜمٔمامت اعمٍمية واًمسٕمودية سم٢مسمراز دورها 

ُم٘ماسمل  ذماًمتسويق األظمرض: ومثالصمة ُمواىم. شماسمٕمة عمٜمٔمامت ؾمٕمودية 

ُموىمٕملم عمٜمٔمٛمتلم ُمٍميتلم هم اًمذين أسمرزوا قمالىمة اعمٜمٔمٛمة سماًمبٞمئة 

ىمائٛمة  ذموُمباذ قمؼم قمٜمارص رئٞمسٞمة  رئٞميسمحايتٝما سمِمٙمل  ذمودورهم 

د اعمواىم. اعمٍمية سملم أقمدا اًمتساوياالظمتٞمارات سماعموىم.. اشمْمح أيًْما 

% ًمٙمل ُمٜمٝمام( ُمن طمٞمث اطمتواء 52ُمواىم. سمٜمسبة  6واًمسٕمودية )

رؾمائٚمٝمم االشمّماًمٞمة اخلرضاء قمغم ادقماءات ُموضمٝمة ٟمحو صورة اعمٜمٔمٛمة 

يماهتامُمٝما سماًمٓماىمة اًمِمٛمسٞمة أو طمٗمافمٝما قمغم اًمت٘مٚمٞمل ُمن االٟمبٕماصمات 

 اًمْمارة أو إقمادة شمدوير اعمخٚمٗمات... وهمػم ذًمك.

عقة يف دظم التـؿقة السقاحقة يف السعودية وفق رؤية دور الصحافة اجلام

 : صحقػة آفاق جامعة ادؾك خالد كؿوذجا0202

 د.ظؿر أبوشعدة

 ظضو هقئة تدريس بجامعة ادؾك خالد

يسٕمى هذا اًمبحث امم إسمراز دور صحٞمٗمة آوماق اًمتاسمٕمة جلاُمٕمة 

ٞمة اعمٚمك ظماًمد ذم دقمم اجلٝمود اًمتٜمٛموية ذم ىمٓماع اًمسٞماطمة سماعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسم

م وظماصة ذم ُمديٜمة أهبا سمٛمٜمٓم٘مة قمسػم ُمن 0202اًمسٕمودية وومق رؤية 

ظمالل اًمتسويق االقمالُمي ًمٚمّمحٞمٗمة اًمذي يٕمتٛمد قمغم اًمؽمويج ًمٙماومة 
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االٟمِمٓمة اًمسٞماطمٞمة سماعمديٜمة واسمراز خمتٚمف اًمثروات اًمسٞماطمٞمة اًمتي شمزظمر 

هبا اعمٜمٓم٘مة وظماصة اًمؽماصمٞمة واعمٜماظمٞمة اجلذاسمة ًمٚمسٞماح ُمن داظمل اعمٛمٚمٙمة 

 ظمارضمٝما.و

 م2030اجتاهات الرأي العام لدى الشباب اجلامعي كحو رؤية ادؿؾؽة 

 ظبداحلؿقد ظع محدي

 بـجران ادسؾحة الؼوات –ضابط صف 

شمسٚمٞمط اًمْموء قمغم اًمٕمواُمل اًمتي ؾمامهت ذم شمِمٙمٞمل اًمرأي اًمٕمام 

م 0202ًمدى اًمِمباب اًمسٕمودي اجلاُمٕمي ٟمحو رؤية اعمٛمٚمٙمة 

االقمالم ُمن ظمالل ُمٕماجلتٝما عموضوع واًمِمخّمٞمات اًمتي اسمرزهتا وؾمائل 

 م.0202اًمرؤية 

دور الؼـوات الػضائقة العربقة ادحؾقة يف تـؿقة وتـشقط السقاحة 

 الداخؾقة: قـاة ديب الػضائقة كؿوذجا

 د.هباء الدين ظع

 ديب – الؽـدية اإلماراتقة الؽؾقة –أشتاذ اإلظالم واالتصال اجلامهري 

عمحٚمٞمة ذم شمٜمٛمٞمة وشمٜمِمٞمط اًمسٞماطمة دور اًم٘مٜموات اًمٗمْمائٞمة اًمٕمرسمٞمة ا

اًمداظمٚمٞمة... ىمٜماة ديب اًمٗمْمائٞمة أٟمٛموذضمًا. شمتبٜمى اًمدراؾمة اعمٜمٝمج اًموصٗمي 

 .اًمتحٚمٞمكم يمٛمٜمٝمج يمغم، وحتٚمٞمل اعمْمٛمون يم٠مؾمٚموب رئٞمس ذم اًمتحٚمٞمل
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جمتٛم. اًمبحث:)قمٞمٜمة اًمدراؾمة( يتٛمثل ذم قمٞمٜمة ُمن طمٚم٘مات سمرٟماُمج 

 .ىمٜماة ديب اًمٗمْمائٞمةسمرٟماُمج شمروجيي ؾمٞماطمي شمبثه  )اًمٕمٜموان( وهو

اإلـماران اًمزُماين واعمٙماين ًمٚمبحث: حتدد اإلـمار اًمزُماين سماًمٗمؽمة ُمن 

م. وحتدد اإلـمار اعمٙماين سم٘مٜماة ديب 0202م وطمتى ومؼماير 0219ديسٛمؼم 

 اًمٗمْمائٞمة، وُم٘مرها ُمديٜمة ديب ذم دوًمة اإلُمارات اًمٕمرسمٞمة اعمتحدة.

دية يف ضوء دور اإلظالم السقاحي الشبؽي يف تـؿقة السقاحة السعو

 اإلظالم السقاحي الشبؽي

 د.كاكيس ظبدالعزيز

 ظضو هقئة تدريس بجامعة ادؾك شعود

اؾمتٝمدومت اًمدراؾمة سمِمٙمل أؾماد رصد دور اعمواىم. اإلًمٙمؽموٟمٞمة 

اًمسٞماطمٞمة اًمرؾمٛمٞمة ذم اًمؽمويج ًمٚمسٞماطمة اًمسٕمودية ُمن ظمالل شم٘مٞمٞمم 

ه اعمواىم.، اعمامرؾمات اعمٝمٜمٞمة اعمستخدُمة هبا ومٞمام يتٕمٚمق سمِمٙمل وحمتوى هذ

ومٞمام  0202وحتديد ُمدى شموائٛمٝما ُم. األهداف االؾمؽماشمٞمجٞمة ًمرؤية 

 خيص شمٓموير ىمٓماع اًمسٞماطمة.

ُمن ٟماطمٞمة اعمْمٛمون، أؿمارت اًمٜمتائج إمم حت٘مٞمق ُمواىم. اًمدراؾمة 

ىمدر ضمٞمد ُمن اًمتٙماُمل، فمٝمر ذم شمريمٞمز ُموىم. اهلٞمئة اًمٕماُمة ًمٚمسٞماطمة قمغم 

ٟمٛمط اًمسٞماطمة اًمث٘ماومٞمة، سمام يتواومق ُم. رؤية اعمٛمٚمٙمة ًمٚمٛمحاومٔمة قمغم 
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اًمؽماث اًمث٘ماذم، وإصمراء اعمٕمرومة ًمدي اعمواـمٜملم سم٠ممهٞمته، ذم طملم ريمز 

قمغم اًمٜمٛمط  "روزُماٟمة اًمٗمٕماًمٞمات "، "اؾمم اًمسٕمودية ُمو"ُموىمٕمي 

اًمؽمومٞمٝمي، سمام يتواومق ُم. أهداف اًمرؤية ذم دقمٛمه وإصمرائه إلجياد سمٞمئة 

 ضماذسمة ًمٚمٛمستثٛمرين.

ُمن ٟماطمٞمة اًمِمٙمل، اؾمتٓماع شمّمٛمٞمم اعمواىم. اًمرسمط سملم اهلوية 

اًمبٍمية اعمٙموٟمة هلا، واًمبٕمد اًم٘مٞمٛمي، اعمجتٛمٕمي، اًمؽماصمي واحلْماري 

٘مت ُمن ظمالًمه اًمرؤية، وفمٝمر ذًمك ذم اؾمتخدام رُموز اًمٜمخٚمة اًمتي اٟمٓمٚم

)قمالُمة اًمٙمرم واًمْمٞماومة( واًمسٞمٗملم )قمالُمة اًمٕمراىمة واألصاًمة 

يمِمٕمارات هلا، ويمذًمك  "اخلريٓمة اجلٖمراومٞمة ًمٚمٛمٛمٚمٙمة "واعموروث(، 

اؾمتخدام )ظمط زهػم( سمام ي١ميمد قمٜمايتٝما سماًمؽماث، إضاومة إمم اظمتٞمار 

اجلٖمراذم واًمبٞمئي ذم اعمٛمٚمٙمة، وقمؼم قمن األًموان اًمذي رُمز إمم اًمتٜموع 

 اظمتالف اًمٕمادات االضمتامقمٞمة وُموروصمٝما اًمِمٕمبي طمسب اعمٜماـمق.
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 حوار حول التـؿقة يف الػضاء االفسايض

 د.ابراهقم البعقز

 ظضو هقئة تدريس بجامعة ادؾك شعود

دراؾمة وصٗمٞمة ًمتجرسمة جمٛموقمة قمغم شمٓمبٞمق وأشمساب شمْمم 

اهتامُمٝمم سم٘مْمايا اًمتٜمٛمٞمة وضمدوا ذم  ايماديٛمٞملم وُمث٘مٗملم يِمؽميمون ذم

شمٓمبٞمق وأشمساب ومرصة إلٟمِماء ُمٜمّمة ًمٚمحوار وشمبادل اًمرأي، ضٛمن 

اًمتزام سم٘مواقمد وإضمراءات شمسٕمى إمم اعموضوقمٞمة واعمٜمٝمجٞمة اًمٕمٚمٛمٞمة. شمبلم 

هذه اًمتجرسمة اًمدور اعمٛمٙمن عمٜمّمات اًمتواصل االضمتامقمي ًمتٙمون ُمٜماومذ 

ت١ميمد ىمدرة اعمث٘مف اًمسٕمودي إقمالُمٞمة سمديٚمة ًمٚمحوار ذم اًمِم٠من اًمٕمام، وًم

 قمغم اًمتٕماُمل ُم. اًمت٘مٜمٞمة وشمٓمويٕمٝما خلدُمة األهداف اًمتٜمٛموية.

 العالقة بغ اشساتقجقات التصؿقم والتلثر يف محالت التوظقة االجتامظقة

 د.رزق شعد ظبد ادعطي

 الدولقة مرص جامعة –أشتاذ االظالم بؽؾقة االلسن واالظالم 

يتٜماول اًمبحث طم٘مال ُمٝمام ُمن طم٘مول اًمدراؾمات اًمبٞمٜمٞمة طمٞمث 

يستٝمدف شموضٞمح ـمبٞمٕمة اًمٕمالىمة سملم اؾمؽماشمٞمجٞمات اًمتّمٛمٞمم واًمت٠مصمػم ذم 

محالت اًمتوقمٞمة االضمتامقمٞمة. ُمٕمتٛمدا ذم هذا اًمسٞماق قمغم اإلـمار اًمٜمٔمري 

اًمذي يتبٜمى أهم ٟمٔمريات اًمت٠مصمػم ذم طم٘مل اًمدراؾمات اإلقمالُمٞمة، إضاومة 

اعمٝمتٛمة سماؾمؽماشمٞمجٞمات اًمتّمٛمٞمم ذم محالت اًمتوقمٞمة إمم اًمٜمٔمريات 
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االضمتامقمٞمة سمٖمرض ـمرح حماوًمة عمٕمرومة ضمدوى قمٛمٚمٞمات اًمتٙماُمل سملم 

ضمواٟمب شمّمٛمٞمم اًمرؾماًمة وقمواُمل شم٠مصمػمها ذم اجلٛمٝمور اعمستٝمدف. 

وذًمك سماًمتٓمبٞمق قمغم قمٞمٜمة ُمن محالت اًمتوقمٞمة االضمتامقمٞمة سماؾمتخدام 

شمٙمِمف ُمن ظمالل شمساؤالهتا  أدايت حتٚمٞمل اعمْمٛمون واالؾمتبٞمان واًمتي

قمغم ُمٕمرومة ُمدي شم٠مصمػم أو إظمٗماق هذه احلٛمالت ذم شموصٞمل وشمٖمٞمػم 

 وشمٕمديل ادماهات وؾمٚمويمٞمات اجلٛمٝمور اعمستٝمدف.

 االظالم والتـؿقة )االدوار والتحديات وادتطؾبات(

 د.فماده البؽري

 مرص –بجامعة حؾوان  اآلدابأشتاذ العالقات العامة واالظالم بؽؾقة 

شمارخيٞما ووفمٞمٗمٞما ظماصه ُم. شمٖمػم  واًمتٜمٛمٞمةشمٓمور ادوار االقمالم 

. حتديات وقموائق اًمتٓمبٞمق سمٕمد اؾمتخدام اًمتٜمٛمٞمةوشمٕمدد ُمٗماهٞمم 

 وقمدم شمٖماومل ادوار االقمالم اًمت٘مٚمٞمدي. احلديثة االشمّماًمٞمةاًمتٙمٜموًموضمٞما 

ذم  اعمستحدصمةواؾمتخدام اًمتٙمٜموًموضمٞما  اًمتٜمٛمٞمةُمتٓمٚمبات حت٘مٞمق ظمٓمط 

 .0202ق اهداف االقمالم اًمتٜمٛموي ًمتح٘مٞمق رؤيه وحت٘مٞم اًمتٜمٛمٞمةجمال 
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 م2030اإلظالم الرقؿي والتـؿقة االقتصادية يف ضوء رؤية 

/  / ظضو هقئة تدريس بجامعة ادؾك شعود  د.اجلوهرة ادطري

 / ظضو هقئة تدريس جامعة ادؾك ظبدالعزيزد.غقداء اجلويرس 

ذم فمل اًمتحديات اًمتي شمواضمه ُمٜمٓم٘مة اًمنمق األوؾمط قماُمة، 

واًمدول اًمٕمرسمٞمة ودول اخلٚمٞمج ظماصة، وذًمك إصمر اٟمخٗماض أؾمٕمار اًمٜمٗمط 

رؤية 0216م، أـمٚم٘مت اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمودية ذم قمام 0214ذم هناية 

ٞمت سمرؤية  ، واًمتي هتدف إمم ظمٚمق 0202إصالطمٞمة شمٜمٛموية ؿماُمٚمة ؾمٛمه

اد ُمزدهر وسمٜماء وـمن ـمٛموح. شمٕمتٛمد هذه جمتٛم. طمٞموي، وشم٠مؾمٞمس اىمتّم

( واًمتي هدومت إمم اًمتٕمرف 0219اًمورىمة قمغم ٟمتائج دراؾمة اعمٓمػمي )

قمغم دور ُمٜمّمة شمويؽم ذم روم. ُمستوى اًموقمي االىمتّمادي دماه األزُمة 

االىمتّمادية. اشمبٕمت اًمدراؾمة ُمٜمٝمج اًمبحث اعمختٚمط اًمذي جيٛم. سملم 

إضمراء ُم٘ماسمالت ُم. األدوات واًمبٞماٟمات اًمٙمٛمٞمة واًمٜموقمٞمة. طمٞمث شمم 

أيمثر اًمٙمتاب االىمتّماديلم ٟمِماـما قمغم ُمٜمّمة اًمتواصل االضمتامقمي شمويؽم، 

يماشمبا، يمام شمم حتٚمٞمل وؾمم  20وىمد سمٚمغ قمددهم 

، وشمم ؾمحب قمٞمٜمة 2016اسمريل  25ًمٞموم  2030_اًمسٕمودية_رؤية#

شمٖمريدة(، وٟمٔمرا  25.000% )10قمِموائٞمة ُمن شمٖمريدات اًموؾمم سمٛم٘مدار 

شموصٚمت ٟمتائج % ُمٜمٝما. 1ًمٚمٕمدد اًمٙمبػم ًمٚمٕمٞمٜمة شمم االقمتامد وم٘مط قمغم 

اًمدراؾمة إمم أن اًمٙمتاب االىمتّماديلم ىمادرون قمغم االؾمتٗمادة ُمن 
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ُمٜمّمات وؾمائل اًمتواصل االضمتامقمي ذم روم. اًموقمي االىمتّمادي، طمٞمث 

ؾمامهت ُمٜمّمة شمويؽم ذم إٟمِماء جمتٛم. شمٗماقمكم اومؽمايض عمٜماىمِمة رؤية 

واًمتٗماقمل ُمٕمٝما. ُمن هٜما، وطمٞمث أن اإلقمالم اًمتٜمٛموي هو  2030

اإلقمالم اًمذي هيدف إلذاك أومراد اعمجتٛم. ذم اًمٕمٛمٚمٞمة اًمتٜمٛموية قمن 

اجلامهػم وهتٞمئة اًمٔمروف اًمث٘ماومٞمة ـمريق ٟم٘مل اعمٕمٚموُمات اًمتي هتم 

واًمٜمٗمسٞمة هلم، وذًمك هبدف اؾمتجاسمتٝمم ًمٚمخٓمط واًمؼماُمج اًمتٜمٛموية 

خلدُمة أهداف اًمدوًمة اًمتٜمٛموية وحت٘مٞمق ُمّماًمح األومراد ُمٕما، وسماًمتازم وم٢من 

هذه اًمورىمة شمٕمرض ٟمٛموذضما ًمدور اإلقمالم اًمرىمٛمي ذم حت٘مٞمق اًمتٜمٛمٞمة 

    ت واالىمؽماطمات ومٞمام االىمتّمادية. ختتم اًمورىمة سمٕمدد ُمن اًمتوصٞما

خيص حتٚمٞمل سمٞماٟمات اإلقمالم اًمرىمٛمي وقمٞموب اعمٜمّمات احلاًمٞمة اًمتي شموومر 

 هذه اخلدُمة.

 التواصل وشائل توطقف كحو اإلظالمقة الدراشات توجفات

 ادعرفة اقتصاد كحو الشباب اهاتاجت تشؽقل يف االجتامظي

 باحثة - مـى العـزيأ.

 

شمتٜماول اًمورىمة احلاًمٞمة حتٚمٞمل اًمدراؾمات اًمساسم٘مة ووم٘مًا ًمٜمتائج 

طمٞمث وفمٗمت اًمباطمثة  meta-analysisاًمتحٚمٞمل ُمن اًمدرضمة اًمثاٟمٞمة 

( دراؾمة، شمم 00ُمن إقمدادها قمغم )اؾمؽماشمٞمجٞمة دمديل اعمٕمٚموُمات 
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اظمتٞمارها سمٓمري٘مة قمِموائٞمة ُمن ظمالل اًمبحث ذم ُمٙمتبة ضماُمٕمة اعمٚمك 

ؾمٕمود وىمواقمد اًمبٞماٟمات ذم اعمٙمتبة اًمرىمٛمٞمة اًمسٕمودية واًمباطمث اًمٕمٚمٛمي. 

( دراؾمة أضمٜمبٞمة قمغم قمدة ىمارات ؿمٛمٚمت آؾمٞما ُمثل 01طمٞمث ـمب٘مت )

ضمٜموب أومري٘مٞما( )اهلٜمد واًمّملم وسمايمستان( وأومري٘مٞما ُمثل )ٟمٞمجػميا و

ودول أوروسما ُمثل )اؾمٙمتٚمٜمدا وسموًمٜمدا واًمدٟمامرك وىمؼمص( وأُمريٙما 

( دراؾمات 11ُمثل )اًمواليات اعمتحدة ويماًمٞمٗمورٟمٞما وٟمٞمويورك(، سمٞمٜمام )

قمرسمٞمة شمم شمٓمبٞم٘مٝما ذم آؾمٞما ُمثل )اًمسٕمودية واإلُمارات واًمٙمويت وًمبٜمان 

ت واألردن وومٚمسٓملم( وذم أومري٘مٞما ُمثل )ُمٍم واجلزائر(، وىمد ىماُم

اًمباطمثة سمتحٚمٞمل األـمر اًمتٜمٔمػمية واعمٜمٝمجٞمة ًمتٚمك اًمدراؾمات.  وظمالصة 

اًم٘مول، يتٛمثل هدف حتٚمٞمل اًمدراؾمات اًمساسم٘مة ذم إيْماح اًمرؤية اًمٜم٘مدية 

اًمتحٚمٞمٚمٞمة ًمٚمٛمٜمٓمٚم٘مات اًمتٜمٔمػمية واعمٜمٝمجٞمة ًمٚمدراؾمات اًمٕمرسمٞمة واألضمٜمبٞمة 

 ٜمٛموي.وُمٜماىمِمة اًمٜمتائج ويمٞمف شمم شموفمٞمٗمٝما ذم جمال اإلقمالم اًمرىمٛمي واًمت
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 تعزيز فاظؾقة دور الػضائقات الوالئقة السوداكقة يف

 التـؿقة بالواليات السوداكقة 

 د.أمحد إشامظقل حسغ

 السودان –ظضو هقئة تدريس بجامعة غرب كروفان 

هذا اًمبحث ؾمٞم٘مدم ُمبادرة شمتٕمٚمق سماًمتخٓمٞمط ًمتٕمزيز دور 

حت٘مٞم٘مًا ًمٚمتٜمٛمٞمة اًمٗمْمائٞمات اًموالئٞمة اًمسوداٟمٞمة ًم٘مٞمادة اًمتٜمٛمٞمة سماًمواليات 

اًمِماُمٚمة اًمتي ؾمتٜمتٔمم اًمدوًمة سم٠مرسها، وهي احلٚم٘مة اًمتي يرى اًمباطمث 

أهنا يماٟمت ُمٗم٘مودة أو اًمٜم٘مٓمة همػم اعمرئٞمة عمخٓمٓمي اًمتٜمٛمٞمة سماًمبالد. 

وسماًمسودان اآلن أيمثر ُمن أرسم. ومْمائٞمات والئٞمة قماُمٚمة شمٜمٗمق قمٚمٞمٝما 

ُمن  األُموال اًمٓمائٚمة وم٢مذا ُما أطمسن شموفمٞمف هذه اًمٗمْمائٞمات ًمتح٘م٘مت

اًمٍمف قمٚمٞمٝما وموائد شمٜمٛموية قمديدة. ويرى اًمباطمث رضورة اؾمتحداث 

رؤى ُمبتٙمرة شمٕمزز ُمن دورها ًمتح٘مٞمق ُمزيد ُمن اًمتٜمٛمٞمة اًمِماُمٚمة واًمتٓمور 

 يٛمٙمن. وسم٠مرسع ُما
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 الشائعات يف وشائل اإلظالم والثؼة كلحد أبعاد التـؿقة االجتامظقة

 دراشة كقػقة

 حاتم حمؿد ظاضفد. 

 ممشس ورئقس جمؾس إدارة اجلؿعقة ادرصية لؾعالقات العامة

اًمباطمث ذم هذه اًمدراؾمة إًم٘ماء اًمْموء قمغم اًمٕمالىمة سملم حياول 

اٟمتِمار اًمِمائٕمات وصم٘مة اًمرأي اًمٕمام ذم ُم١مؾمسات اًمدوًمة يم٠مطمد أسمٕماد 

 اًمتٜمٛمٞمة االضمتامقمٞمة ًمٜمٔمرية رأس اعمال االضمتامقمي.

وشمْمح ُمِمٙمٚمة اًمدراؾمة ذم أٟمه أطمٞماٟمًا ُما شمستٛمد اًمِمائٕمة     

وشمساهم ذم اًمتٜمٔمٞمم االضمتامقمي ًمٚمث٘مة. طمٞمث يرى اًمباطمث أٟمه وإمم طمد 

ُما، شمِمػم اًمِمائٕمة إمم اهنٞمار ذم اًمث٘مة اعم١مؾمسٞمة، ويوطمي وضمود اًمِمائٕمة 

 أو ضٛمٜمًا –جيادًمون  االدقماءاتسم٠من أوًمئك اًمذين يٜمنمون ُمثل هذه 

 ٟماىمّمة أهنا إُما اًمسٚمٓمة ُمّمادر ُمن شمّمدر اًمتي وُماتاعمٕمٚم سم٠من – رصاطمة

 ي١مصمر وسماًمتازم.. أظمالىمٞملم ال أو أيمٗماء همػم أهنم إُما وه١مالء دىمٞم٘مة، همػم أو

ورؤيتٝما اعمست٘مبٚمٞمة  اًمتٜمٛمٞمة قمٛمٚمٞمة قمغم اًمدوًمة ُم١مؾمسات ذم اًمِمك هذا

0202. 

اًمدراؾمة يمٞمٗمٞمة اؾمتخدُمت ُمٜمٝمج اعمسح اًمتاسم. ًمٚمدراؾمات        

اًموصٗمٞمة، ًمٕمٞمٜمة ُمن اًمٜمخبة اعمٍمية ُمن اإلقمالُمٞملم وأؾماشمذة اجلاُمٕمات 
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واًمّمحٗمٞملم، سماؾمتخدام اعمالطمٔمة اًمٕمٚمٛمٞمة اًمبسٞمٓمة، واعم٘ماسمٚمة اًمِمخّمٞمة 

 اعم٘مٜمٜمة، واهلاشمف واًمؼميد اإلًمٙمؽموين.

 ودًمت ٟمتائج اًمدراؾمة قمغم أن:

شمٕمتؼم ضٛمن طمروب اجلٞمل اًمراسم. اًمتي شمٕمٛمل قمغم  اًمِمائٕمات -

 شمٗمٙمٞمك ُم١مؾمسات اًمدوًمة.

يمتائب وُمٚمٞمِمٞمات اإلظموان اإلًمٙمؽموٟمٞمة شمٕمٛمل قمغم سمث  -

اًمِمائٕمات وسمث اعمٕمٚموُمات اخلاـمئة وشم٘مديم اًمٜم٘مد احلاد ًمرُموز اًمدوًمة 

 واعمنموقمات اًم٘موُمٞمة.

ال ؿمك أن اًمتآُمر يستخدم اًمِمائٕمات يمسالح يستخدُمه  -

 ُمٍم.اعمتآُمرون ضد 

أهم ومئات اًمرأي اًمٕمام اًمتي شمت٘مبل اًمِمائٕمات أيمثر ُمن همػمها  -

األىمل صم٘ماومة، اعمستوى األىمل شمٕمٚمٞماًم، اًمٗمئات  وأيمثر شم٠مصمر هبا ومجاءت:

 ذات األقمّماب اعمتوشمرة سمسبب اًمْمٖموط.

وُمن اًمت٠مصمػمات اًمسٚمبٞمة ًمٚمِمائٕمات: اخلوف وقمدم األُمان،  -

قمة اؾمت٘مرار وقمدم االؾمت٘مرار، طماًمة ُمن قمدم اًمرضا، اًمٗموىض وزقمز

اًمدوًمة، اإلطمباط واًمالُمباالة، يمذًمك إصمارة اًمِمٙموك سمنمقمٞمة اًم٘مٞمادات 

اًمسٞماؾمٞمة واًمٕمسٙمرية اعموضمودة ذم سمٕمض اعمجتٛمٕمات، ًمٜمزع اًمث٘مة 

 واعمّمداىمٞمة ُمٜمٝما.
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وقمن ُمواضمٝمة اًمِمائٕمات ُمن ظمالل: اًمرد اًمٗموري واًمتّمحٞمح  -

طمة هلذه اًمِمائٕمات سماؾمتخدام يمل اًموؾمائل اعمٛمٙمٜمة، اًمِمٗماومٞمة واًمٍما

ُمن ضماٟمب صٜماع اًم٘مرار سمتوضٞمح يماومة األُمور ىمبل طمدوصمٝما، ُمن ظمالل 

ُمراصد ًمٚمِمائٕمات شمٕمٛمل قمغم ُمدار اًمساقمة ذم مجٞم. اًموزارات ورئاؾمة 

اجلٛمٝمورية ورئاؾمة اًموزراء واعمحاومٔمات. ًمرصد مجٞم. اًمِمائٕمات 

 ووأدها ذم ُمٝمدها.

دور اإلظالم االجتامظي يف جعم اشساتقجقة الوزارات لتحؼقق رؤية 

0202 

 رياض كارص الػرحيي.أ

 باحث دكتوراة بؽؾقة اإلظالم و االتصال بجامعة اإلمام حمؿد بن شعود

ًم٘مد أصبحت وؾمائل اإلقمالم االضمتامقمي شم٘مدم ًمألومراد واهلٞمئات 

واًموزارات اًمٕمديد ُمن اخلدُمات اعمتٜموقمة ذم اًمؽمويج ألهداومٝما 

ـمريق ٟمنم واًمتٕمريف سمرؤيتٝما واؾمؽماشمٞمجٞمتٝما وظمٓمٓمٝما اعمست٘مبٚمٞمة قمن 

ُمواد إظمبارية أو شمٕمٚمٞمامت ُمٕمٞمٜمة أو شموضمٞمٝمات وارؿمادات حمددة ُمن 

 ظمالل وؾمائل وؿمبٙمات ُمتٕمددة.

وقمٚمٞمه وم٢من هذه اًمورىمة شمسٕمى إمم اًمتٕمرف قمغم أمهٞمة وؾمائل 

اإلقمالم االضمتامقمي ودورها ذم دقمم ظمٓمط واؾمؽماشمٞمجٞمات اًموزارت ذم 

وًمٞمٝما ذم ،إضاومة إمم ُمٕمرومة اهتامُمات ُمسئ0202ضوء رؤية اعمٛمٚمٙمة



51 
 

اًمدور اًمذي يٛمٙمن أن شمٚمٕمبه هذه اًموؾمائل ذم اًمتواصل ُم. اعمواـمٜملم 

اًمتي سماشمت ذات شم٠مصمػم سماًمغ يموهنا أداة رئٞمسة ذم ٟم٘مل األومٙمار واألومٕمال 

إضاومة إمم اًم٘مدرة قمغم اإلىمٜماع وظمٚمق رأي قمام داقمم عما  واإلٟمجازات،

 شمٓمرطمه ُمن ىمْمايا.

ُما اًمدور  اًمتساؤل:وُمن هٜما حتاول هذه اًمورىمة اإلضماسمة قمغم هذا 

اًمذي يٛمٙمن أن يٚمٕمبه اإلقمالم االضمتامقمي ذم دقمم اؾمؽماشمٞمجٞمة اًموزارات 

 ؟ 0202ًمتح٘مٞمق رؤية

ويتٓمٚمب هذا اًمدور إقمداد ؾمٞماؾمات إقمالُمٞمة وـمٜمٞمة حتدد 

األوًمويات وشمرؾمم اًمسٞماؾمات ًمبٚموغ األهداف اعمرضموة اٟمٓمالىمًا ُمن أن 

ًمذا وم٢من ُمسئوًمٞمة أضمٝمزة  اإلقمالم ال يٜمتج اًمتٜمٛمٞمة سمل يٛمٝمد اًمٓمريق إًمٞمٝما،

ظمّموصًا أهنا متٚمك ُمن  اإلقمالم ذم اعمجتٛم. اًمسٕمودي يمبػمة ضمدًا،

اإلُمٙماٟمات واألدوات واألؾماًمٞمب ُما جيٕمٚمٝما شم١مصمر ذم حمٞمٓمٝما سمٗمٕماًمٞمة 

 واضحة.

وهذا ُما شم١ميمده ٟمتائج اًمورىمة واًمتي أؿمارت إمم أن وؾمائل 

 اإلقمالم اإلضمتامقمي أضحت واطمدة ُمن أسمرز أدوات دقمم ؾمٞماؾمات

يمام شمساهم ذم دوم. سمراُمج  اًموزارات وظمٓمٓمٝما اًمتٜمٛموية اًمٓمٛموطمة،

اًمتٜمٛمٞمة واًمؽمويج واًمتسويق ًمإلؾمؽماشمٞمجٞمات اًمتي شمتبٜماها اًموزارات 

 .0202ًمتٜمٗمٞمذ رؤية اعمٛمٚمٙمة 
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وًمٙمي شمساهم اًموزارات واهلٞمئات اًموـمٜمٞمة ذم ظمٚمق ٟموع ُمن 

ومالسمد أن شمْم. اًمتخٓمٞمط اإلقمالُمي يمٛمحور  اإلقمالم اًمتٜمٛموي اًمٜماضمح،

هام ُمن حماور اًمتخٓمٞمط اًمتٜمٛموي اًمِماُمل ُم. رضورة شموومػم سمٞمئة إقمالُمٞمة 

اخلٓمط اًمتٜمٛموية ومْماًل قمن رضورة شموومػم اًمٙمادر  هلذهُمٜماؾمبة ًمٚمتسويق 

 اإلقمالُمي اعمتخّمص إلقمداد شمٚمك اًمؼماُمج اإلقمالُمٞمة اًمتٜمٛموية .


