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 لكةاملم يف واالجتماعي الثقايف التنوع جتاه اإلعالم مسؤولية

 السعودية العربية

 *شارع بن مزيد البقمي . د

 المستخلص

يُعّرف التنوع الثقافي واالجتماعي بأنه وجود العديد من المجتمعات المختلفة في ثقافة 

تناولت وة. معينة أو ثقافات مختلفة في مجتمع، مع االعتراف بوجودهم بطريقة متوازن

لمملكة ابمسؤولية اإلعالم السعودي تجاه التنوع الثقافي واالجتماعي دراسة هذه الورقة 

العربية السعودية، مع التركيز على دوره في دعم التنمية وتطبيق آليات التخطيط 

االستراتيجي للدولة. كما تهدف الدراسة إلى تحديد هذه المسؤولية في إطار نظرية 

لوب استخدم أسو .هذا الهدفالمتوافقة مع المستخدمة في البحث، ماعية المسؤولية االجت

الباحث  قامكما لتنبؤ بمسؤوليات وسائل اإلعالم الوطنية. للتسجيل المالحظات  دلفي

د لرصد وتحليل أبعابالعينة قياس وصفي كمي من خالل تطبيق منهج المسح عمل ب

الميًا، من بينهم أكاديميون من عدة إع 120قوامها المشكلة. وكانت العينة المستخدمة 

مسح  أداةتم استخدام ووإعالميون من عدة وكاالت إعالمية سعودية.  ،جامعات سعودية

 بأن جميع النخ من خالل نتائج البحث، استنتج الباحثومناسبة لمجتمع البحث. 

عالم اإلعالمية تقريبًا اتفقت على قيم معينة للمسؤولية االجتماعية يجب أن يتبعها اإل

 ،الصدق :السعودي تجاه أطروحات التنوع الثقافي واالجتماعي. وتشمل هذه القيم

 والحرية المنضبطة. ،وعدم الخلط بين األخبار والرأي ،وتوازن األفكار ،والموضوعية

 تضمنت الدراسة العديد من النتائج األخرى.كما 
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Responsibility of the Media towards Cultural and 

Social Diversity in the Kingdom of Saudi Arabia 

Dr. Sharea M. Al-Bogami* 

Abstract 

Cultural and social diversity is defined as the presence of several 

different societies in a particular culture, or different cultures in a 

society, with a recognition of their existence in a balanced way. 

This paper studies the Saudi media’s responsibility towards 

cultural and social diversity in the Kingdom of Saudi Arabia, 

focusing on its role in supporting the development, and applying 

the strategic planning mechanisms of the country. The paper aims 

also to define this responsibility within the framework of the 

social responsibility theory, that is consistent with its goal. The 

author used the theory of social responsibility. Delphi method was 

used, for recording the observations to attempt the forecast the 

responsibilities of national media. Also, he carried out quantitative 

descriptive research through the application of a survey method 

for monitoring and analyzing the dimensions of the paper's 

problem. The sample used was 120 media professionals, including 

academics from several Saudi universities and media 

professionals from several Saudi media agencies. A survey 

sampling suitable for the research population has used. From the 

As a results, the author has concluded that, approximately all the 

media elite agreed that certain values of social responsibility must 

followed by the Saudi media towards the cultural theses and social 

diversity. These values include honesty, objectivity, balance of 

ideas, not to mix-up news and opinion, and disciplined freedom. 

Also, the paper included many other results. 
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 مقدمةال

في السنوات األخيرة مجموعة من التغيرات السريعة المعاصرة شهدت المجتمعات 

كان لهذه و .يةاإلعالمو الثقافية والفكريةاالجتماعية و المجاالتتلف مخوالمتالحقة في 

 وعظاهرة التنتأثيرات قضايا، ومنها من ن اآلجتمعات المما تشهده التغيرات آثارها في

 .ايضً أ، والتي نجم عنها العديد من التأثيرات اإليجابية والسلبية الثقافي واالجتماعي

ما ب وجود ثقافات متنوعة في مجتمع ما،بالتنوع الثقافي واالجتماعي يقصد و

لقبول  اساسيً أدأ التعايش مب ، حيث يصبحوبشكل متوازن هاعتراف بوجوداال يستوجب

 .(1)خريفسح المجال للحوار وثقافة الفهم وتقبل اآل إذ إنهالتنوع الثقافي واالجتماعي، هذا 

ويؤكد العلماء أن التنوع الثقافي واالجتماعي ظاهرة مالزمة للمجتمع البشري، 

فهو تأكيد وإقرار بعالم متنوع، وأن التعدد بمعنى "التنوع واالختالف" ظاهرة في حد 

تها ال تمثل مشكلة، ولكن المشكلة تبدو حينما يؤدي ذلك التنوع إلى تأثير سلبي يهدد ذا

 .(2) المجتمعواستقرار أمن 

والتي قام بإعدادها نخبة من الكوادر  - 2030وفي هذا الشأن جاءت رؤية المملكة 

لثقافي التؤكد فكرة احترام التنوع  - العلمية والقامات السياسية والفكرية المتخصصة

واالجتماعي، وأن التنوع من المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة، وجاء ذلك بشكل 

  (3)الوطنيةرؤية المباشر في نصوص 

السعودي تجاه التنوع الثقافي  اإلعالمن دراسة مسؤولية أويؤكد الباحث 

ي ف ماإلعالأهمها سياق دور  ،واالجتماعي في المملكة ال بد أن تأتي في سياقات أكبر

 ىتسع ،كذل ىا علوتأسيسً  .دعم التنمية وتطبيق آليات التخطيط االستراتيجي للدولة

السعودي تجاه التنوع الثقافي واالجتماعي  اإلعالمتحديد مسؤولية  ىلإالدراسة الراهنة 

 بوصفها اإلطار ،اإلعالماالجتماعية لوسائل  المسؤوليةطار نظرية إفي  ،في المملكة

 .(4) الدراسةيق هدف تحق مع الذي يتفق

 اإلطار المعرفي للدراسة

 تأصيل المفاهيم -التنوع الثقافي واالجتماعي

معات بين المجت تنوع قائم وجود شير مصطلح التنوع الثقافي واالجتماعي إلىيُ 

 ضارتبط المفهوم ببعقد و فيها،اإلنسانية في األنماط الثقافية واالجتماعية السائدة 

أنه بوالذي يعرف  ،(Acculturation)ومنها التثاقف  ،نفي هذا الشأ المصطلحات

ا إدارة وأيضً ، (5)تأثر الثقافات بعضها ببعض، نتيجة االتصال بين المجتمعات

كاستراتيجية لالعتراف بالفروق الفردية  ،)Diversity management( التنوع

 .(6)وتقديرها
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تقدات والسلوكيات التي تدعم عمال مجموعالتنوع الثقافي واالجتماعي ب ويقصد

االعتراف والقبول بوجود عدة أطياف بشرية متنوعة ضمن مجتمع ما، مع التقدير 

قافي مع غيره عبر التماس الثالمواطن يتثاقف  حيث االجتماعي والثقافي. التنوعبوجود 

 . (7) اإلعالموفي مقدمتها وسائل االتصال و ،معهم، ويتم هذا بتأثير العديد من العوامل

 التنوع الثقافي واالجتماعي وسمات ظاهرة مظاهر 

ن أحد مظاهر االختالف بيك اللغةتتعدد مظاهر التنوع الثقافي واالجتماعي لتشمل 

 .اليدالعادات والتقوكذلك دالئل التنوع الثقافي واالجتماعي،  كأحد الدينو المجتمعات،

 .تحرص المجتمعات على توريث جميع عاداتها وتقاليدها إذ

ها أحد ركائز التنمية بكافة أشكالفهي  ،التنوع الثقافي واالجتماعي سمات تتعددو

تعزيز القيم اإلنسانية وإقامة مساحة مشتركة للتواصل السلمي ل ىحيث تسع ،وأنواعها

 تحقيق الديمقراطية بصورة راقية. ، وبشأن االختالفات

ث صراع وإثارة فقد يؤدي التنوع الثقافي واالجتماعي لحدو ،ىومن جهة أخر

ثقافي ويستدعي ذلك اإلقرار بوجود التنوع ال ،بل والعنف بين الثقافات ،الفرقة والتعصب

 لتعبير والنشر بما ال يتعارض مع أسسلإتاحة الفرصة لجميع الثقافات ، وواالجتماعي

 .(8) االستقرار

 مشكلة الدراسة وأهميتها

ه ا لما تكرسنظرً  ،ر المجتمعيأحد مصادر التوعية وبناء الفك اإلعالمتعد وسائل 

كوين القدرة على ت هي عندما يتناول قضية يصبح لدياإلعالممن قيم واتجاهات، فالوعي 

التنوع الثقافي واالجتماعي  ومن ذلك ظاهرةالرأي وتشكيل االهتمامات والتوجهات. 
(9). 

 )أكاديميين اإلعالموطننا من الخبراء الكثير في مجال  لدى ،هذا السياق يوف

األفكار لمواجهة تحديات التعددية الثقافية  يمكنهم تقديم العديد منوممارسين( الذين 

يمكن طرح مشكلة الدراسة في إطار التساؤل البحثي التالي: ما طبيعة وواالجتماعية. 

ما ك السعودي تجاه التنوع الثقافي واالجتماعي في المملكة اإلعالموحدود مسؤولية 

 ؟ يةاإلعالمتراها النخبة 

 النحو التالي:  ىوتتحدد أهمية البحث في عدة اعتبارات عل

 هالوطني ومراجعة مفهوم اإلعالمموضوعات  تتناولالتي نقص الدراسات  -1

 رغم أهميتها. ،اوالمسؤوليات المنوط به

الجديد  اإلعالمخاصة  - اإلعالموسائل  علىارتفاع معدالت اعتماد الجمهور  -2

مبادئ المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم مع قلة الدراسات التي تناولت  -

 وهو ما تسعى إليه الدراسة الراهنة.  ،في المملكة
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 الوطني، خاصة اإلعالما وإثراء لمجال األبحاث الخاصة بتمثل الدراسة تدعيمً  -3

 مع زيادة الطرح الخاص بأهميته في اآلونة األخيرة.

 أهداف البحث

 السعودي تجاه التنوع اإلعالمؤولية يتحدد الهدف الرئيس للبحث في تحديد مس

ية، وذلك من خالل األهداف اإلعالمالثقافي واالجتماعي في المملكة كما تراها النخبة 

 الفرعية التالية:

 ،ية بظاهرة التنوع الثقافي واالجتماعياإلعالموعي النخبة  مدىالتعرف على  

حديات تالسعودي تجاه  ماإلعالاالجتماعية الواجب توافرها في  المسؤوليةقيم تحديد و

 التعددية الثقافية واالجتماعية.

السعودي في مواجهة  اإلعالمية نحو دور اإلعالمرصد اتجاهات النخبة  

 تحديات التعددية الثقافية واالجتماعية. 

ة( )السيناريوهات المستقبليية اإلعالمرصد وتحليل وتفسير اتجاهات النخبة  

  .دي تجاه التنوع الثقافي واالجتماعي في المملكةالسعو اإلعالمنحو مستقبل مسؤولية 

التوصل إلى ، والسعودي بدوره اإلعالمرصد المعوقات التي تحول دون قيام  

 .جتماعيواالالسعودي في تعزيز التنوع الثقافي  اإلعالممقترحات واقعية في شأن دور 

 الدراسات السابقة

 اإلعالمسائل : الدراسات الخاصة بالمسؤولية االجتماعية لوأوالا 

المسؤولية االجتماعية  معرفة أهميةاتجهت العديد من الدراسات األجنبية نحو 

أهمية  ىعل Dennis, (1986) " دينيس " فقد أكد ،منذ وقت مبكر اإلعالملوسائل 

دراسة  واهتمت .(10)في تمثيل الواقع اإلعالممبادئ المسؤولية االجتماعية لوسائل 

1988) ,Drechel) ولية االجتماعية على األداء ؤكاس مبادئ المسرصد انعب

فقد رصدت دراسة أشرف جالل  ،الدراسات العربية ىمستو ىوعل .(11)الصحفي

وتناولت دراسة أميرة  .(12)مستوى الحرية  ىعل اإلعالم( تأثير ملكية وسائل م2005)

 .(13)ولية االجتماعية للقنوات الفضائية الخاصة ؤ( المسم2007سمير )

ولية االجتماعية في ؤ( لمبادئ المسم2015)راسة راجية عوض دعرضت و

دراسة هايدي و .(14) قضية المواطنة ىا علتطبيقً  ،ةالبرامج الحوارية بالقنوات الفضائي

القنوات الفضائية  يالتزام مقدمي البرامج الحوارية ف ى( حول مدم2018حلموش )

 .(15) ولية االجتماعيةؤبالمس

 يةاإلعالمصة بالنخبة الدراسات الخا ا:ثانيا 

تجاهات النخبة ال وعرض بعضها ية(اإلعالم -دراسات النخبة )العامة  تعددت
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 ,Don Cask)"دون كاش" دراسة :ومنها ،اإلعالمية نحو مضمون وسائل اإلعالم

 دراسةتناولت و، (16)اإلعالماتجاه الصفوة السياسية نحو وسائل رصد ل (1981 

وسائل  دورمريكية نحو الصفوة األ اتجاه (Bruce Garrison, 1983) "بروس"

  .(17)في عرض بعض القضايا التشريعية اإلعالم

( لرصد اتجاه النخبة م2008إبراهيم أبو المجد )ووسعت دراسة حــازم البــنا، 

( م2010كدت دراسة ماجد سالم تربان )أو، (18)تغطية األحداث يف اإلعالمنحو دور 

 .(19) محتوىالإشباعات بوسية الستخدام الصفوة للصحف ارتباط الدوافع النفعية والطق

ية نحو الدور اإلعالمتجاهات الصفوة ال (م2018دراسة منال الجعيد ) وعرضت

 .(20)اإلخباري لصحافة المواطن 

المسؤولية ية نحو اإلعالمآراء واتجاهات النخبة  وتناولت بعض الدراسات

 ,Al Anderson) "آل أندرســــــــــون" ةـــدراس :ومنها ،اإلعالماالجتماعية لوسائل 

( م2009دراسة محمد الصبيحي )و، (21)اإلعالم ولية ؤطر مسأوالتي اهتمت ب (1977

السعودي نحو نشر أخبار الجريمة  اإلعالميين في وسائل اإلعالمرصد اتجاهات ل

عتماد الصفوة ال( م2010دراسة هبة عبدالوهاب ) وعرضت .(22)وأساليب معالجتها 

لتقييم مدى  (م2014)سعت دراسة عبدالرحمن الشامي و .(23) ى القنوات اإلخباريةعل

 شاهين ةوقدمت هب .(24)التزام القنوات التليفزيونية الفضائية باألخالقيات المهنية 

ا في تناول قضاي اإلعالماالجتماعية واألمنية لوسائل  المسؤولية( دراسة حول م2015)

 .(25)اإلرهاب 

 الدراسات السابقةالتعليق على 

بادئ بم اإلعالمالتزام وسائل أهمية  علىاتفقت الدراسات العربية واألجنبية  -1

 .المسؤولية االجتماعية

 ،في تنمية الوعي المجتمعي لدى الجمهور اإلعالم وليةؤمس علىنتائج الأكدت  -2

 .التنمية دعمفي  اإلعالمضرورة الرصد المستمر ألدوار أوصت بو

من  اإلعالماالجتماعية لوسائل  المسؤوليةبرصد  اهتمت بعض الدراسات -3

 .التوصيف ىقدر علأنهم كخبراء أل ،يةاإلعالمجانب الصفوة 

 اإلعالممسؤولية لقياس  -ن اآل ىحت -تطرق أي من الدراسات السابقة يلم  -4

 ،ومن هنا ظهرت الحاجة لهذه الدراسة، السعودي تجاه التنوع الثقافي واالجتماعي

من يُعد  مراجعة المفهوم والمسؤولياتو الوطني اإلعالمبقضايا م خاصة وأن االهتما

 .لتنميةفي ا لإلعالمن ثبت الدور الفعلي أبعد  ،اكتسبت أهمية خاصة يالموضوعات الت

وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التحديد الدقيق لمشكلة الدراسة، 

ج قارنة ما توصل إليه الباحث بنتائوتحديد األطر النظرية، وتفسير النتائج من خالل م

 بعض الدراسات السابقة ذات الصلة.
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 للدراسةالبناء النظري 

 ؤوليةالمستعتمد الدراسة في بنائها النظري وصياغة فروضها على كل من نظرية 

 ى، ونعرض لكل منهما عليومدخـل الشفيـع أو المحامـ ،دلفاي ومدخل ،االجتماعية

 النحو التالي: 

   Social Responsibilityاالجتماعية  المسؤوليةية نظر :أوالا 

 لىع تؤكد ،صنف دينيس ماكويل نظرية المسؤولية االجتماعية كنظرية معيارية

وتعني  ،(26)الواجبات-حيث مبدأ الحقوق المجتمع،ية في اإلعالمدور الممارسة 

اه ومراع ،جتمعالمسؤولية االجتماعية: "االهتمام بالصالح العام أو االهتمام بحاجات الم

، م2004)حجاب،  (27)ومراعاة النواحي األخالقية والقيم" ،توازن الرأي والدقة والعدل

 التياالجتماعية ليشمل مستوى الوظائف واألدوار  المسؤوليةويمتد مفهوم  .(488

قوم بها ي التيالممارسات و. اإلعالمترشد وسائل  التيالمعايير ، واإلعالمتقدمها وسائل 

   .(28)نيياإلعالم

 (Scenarios Methodالسيناريو  )أسلوب مدخل دلفاي ا:ثانيا 

نحو دراسة المستقبل، فظهرت ما يعرف بالدراسات المستقبلية  ونالباحث اتجه

Futures Research))، ا وضع توقع مشروط للمستقبل وفقً ل هدفوهي دراسات ت

وب السالسل الزمنية أسل منها ،أساليب عدة وتستخدم في ذلك مقننة،لمنهجية علمية 

(Time Series) وأسلوب السيناريوهات ،(Scenarios Method) هويطلق علي 

 دلفاي.أسلوب 

ح ، مع شرفيهأنه وصف لوضع مستقبلي ممكن أو مرغوب بالسيناريو  ويعرف

 .ةراء الفرديويفترض أن الرأي الجماعي أفضل من محصلة اآل ،إليهلخطوات الوصول 

 راء،الخبوصف الوضع الراهن باستطالع رأي  اريو من خاللوتتم خطوات بناء السين

و أوضع التصور المستقبلي لتطور الموقف ل رصد وتقييم نقاط القوة والضعفثم 

 .(29)المشكلة البحثية

 إلعالمااالجتماعية لتحديد مسؤولية  المسؤوليةوتعتمد الدراسة الراهنة على نظرية 

لتحديد واقع  يةاإلعالمالنخبة  علىفي التطبيق وتستفيد كذلك من مدخل دلفاي السعودي، 

 السعودي تجاه التنوع الثقافي واالجتماعي في المملكة. اإلعالمومستقبل دور 

 الدراسة:تساؤالت 

ية بظاهرة التنوع الثقافي واالجتماعي؟ وما تأثير اإلعالموعي النخبة  مدىما  -1

 ية( على ذلك؟اإلعالمالعامل الديموغرافي )نوع النخبة 

وع السعودي تجاه التن اإلعالم الواجب توافرها في االجتماعية المسؤوليةقيم  هي ام -2

 ؟الثقافي واالجتماعي
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السعودي في مواجهة تحديات  اإلعالمية نحو دور اإلعالم اتجاه النخبة هو ما -3

  التعددية الثقافية واالجتماعية؟

السعودي تجاه  ما معدل ثقة ورضا النخبة اإلعالمية عن أدوار وواجبات اإلعالم -4

 التنوع الثقافي واالجتماعي في المملكة؟

رؤية النخبة هي وما  السعودي بدوره؟ اإلعالم تواجهالمعوقات التي هي ما  -5

 السعودي نحو التنوع الثقافي واالجتماعي؟ اإلعالمية لمستقبل دور اإلعالم

 تنوعالسعودي تجاه ال اإلعالمية لدعم مسؤولية اإلعالمالنخبة مقترحات هي ما  -6

 ؟الثقافي واالجتماعي

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 نوع الدراسة ومنهجها

على منهج المسح  ااعتمادً ، تنتمي الدراسة لمجال البحوث الوصفيّة الكمية

(Survey Method)بأسلوبيه الكمي والكيفي لرصد وتحليل أبعاد مشكلة الدراسة ،، 

 منهج المسح بالعينة.باستخدام 

 دراسةمجتمع وعينة ال

 -يين )األكاديميين اإلعالمية من اإلعالميتمثل مجتمع الدراسة في فئة النخبة 

( مفردة من 120ا على عينة قوامها )تطبيقً  ،الممارسين( في المملكة العربية السعودية

جامعة أم و ،جامعة الملك عبدالعزيز) سعودية من عدة جامعات األكاديميينيين اإلعالم

يين الممارسين من عدة وسائل اإلعالمو (،جامعة جازانو ،ءحساجامعة األو ى،القر

ا ألسلوب العينة المتاحة وفقً  (،التليفزيونو ،اإلذاعةو ،سعودية )الصحفإعالم 

((Available Sample ُنخبةالعد من أنواع العينات التي تالئم طبيعة جمهور ، والتي ت 

 لعينة الدراسة. خصائص الديموغرافيةال (1رقم ) ية. ويعرض الجدولاإلعالم

 .للعينة ( الخصائص الديموغرافية1جدول )

 المجموع
ن وياإلعالم

 نوالممارس

ن وياإلعالم

 خصائص العينة نوكاديمياأل

 ك ٪ ك ٪ ك ٪

100 120 
 ذكر 29 58 44 62.9

 النوع
 أنثى 21 42 26 37.1

100 120 

 40إلى أقل من  25من  20 40 30 42.9

 55إلى أقل من  40 من 26 52 33 47.1 السن

 كثرأف 55 4 8 7 10

100 120 

 ثانوي 0 0 16 22.9
المؤهل 

 الدراسي
 جامعي 0 0 45 64.2

 دراسات عليا 50 100 9 12.9

 المجموع الكلي 50ن=  70ن= 

 .(120ا إلجمالي عدد العينة )ن=تم حساب النسبة المئوية قياسً  -
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 أدوات جمع البيانات

وذلك  ،Questionnaireي جمع البيانات على أداة المسح الميداني حث فااعتمد الب

 البحث. لكترونية تم تطبيقها على عينة إمن خالل تصميم استمارة استقصاء 

 صدق وثبات االستبانة

اخ كرونب لفاأ باستخدام معاملالدراسة الثبات واالتساق الداخلي ألداة تم قياس 

داة أوهي قيم مرتفعة تؤكد ثبات محاور  (0.946بلغ )قد لمحاور أداة الدراسة، و

م استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين كل محور والدرجة ، وتالدراسة

( عند مستوى 0.724 -0.235) بين االرتباطمعامالت ، وتراوحت الكلية ألداة الدراسة

مع الدرجة  الدراسةتساق داخلي لمحاور أداة ا، مما يؤكد وجود (0.01داللة إحصائي )

 تائج الدراسة.تعميم نإمكانية الكلية لألداة، ومن ثم 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات

باستخدام المعالجات  SPSSبرنامج ا باستخدام تم تفريغ وتحليل البيانات آليً 

 Contingency)وعامل التوافق  المستقلة،)ت( للمجموعات  / اختبار اإلحصائية

Coefficient)، بيرسون، معامل ارتباط واين أحادي االتجاه )أنوفا(، تحليل التبو

 المعياري.االنحراف و، وتحديد المتوسط الحسابي

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 عرض نتائج الدراسة الميدانية من خالل المحاور التالية: سيتم

ية بظاهرة التنوع الثقافي واالجتماعي، اإلعالمالمحور األول: مستوى وعي النخبة 

 ية اإلعالمه بنوع النخبة وعالقت

 .( توزيع العينة وفقا لمستوى الوعي بظاهرة التنوع الثقافي واالجتماعي2جدول )

 المتوسط ٪ ك الوعي ىمستو
االنحراف 

 يالمعيار
 ت

 59.2 71 مرتفع

3.29 1.19 

1 

 2 27.5 33 متوسط

 3 13.3 16 ضعيف

    100 120 اإلجمالي

 120ن = 

ا لمستوى الوعي بظاهرة التنوع توزيع العينة وفقً إلى  (2رقم ) تشير بيانات الجدول

ثبت أن وقد  الوعي، ى( أسئلة لقياس مستو5عداد )إحيث تم ، الثقافي واالجتماعي

 بظاهرة التنوع وعي عال   ىبمستو ىتحظ (عينة الدراسة)ية اإلعالمالنخبة  من 59.2٪

فئة الوعي ا كانت وأخيرً  ،٪27.5 فئة الوعي المتوسط، تليها واالجتماعيالثقافي 
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، وكانت قيمة 3.29وبلغ المتوسط الحسابي  ،٪13.3بنسبة و، ٪50.8بنسبة  المنخفض

 .1.19االنحراف المعياري 

ية ماإلعالتم قياس العالقة بين مستوى الوعي ونوع النخبة  ،يضاحا للمزيد من اإلوسعيً 

 .(3رقم )الجدول  وذلك كما هو موضح في ا،حصائيً إالممارسة(  -)األكاديمية 

 .الممارسة( –ية )األكاديمية اإلعالمالعالقة بين مستوى الوعي ونوع النخبة ( 3جدول )

 المتغيرات
  الوعي ىمستو

 المعنوية ىمستو قيمة بيرسون الداللة ىمستو

 دالة *0.001 0.240 يةاإلعالمالنخبة 

 مستوى ين متغيريا بعن وجود فروق دالة إحصائيً  (3رقم )تكشف بيانات الجدول 

 بالجامعات األكاديميينيين اإلعالمعينة الدراسة من لية اإلعالمالنخبة  ونوع الوعي

يمة بلغت ق إذ ،ية السعوديةاإلعالميين الممارسين في المؤسسات اإلعالمو السعودية،

 .األكاديميينيين اإلعالموذلك لصالح فئة  ،0.001معنوية مستوى  دعن 0.240بيرسون 

لتنظير يتجه صوب ا األكاديميي اإلعالمن أ إطارير النتيجة السابقة في ويمكن تفس

ايا وعي دائم بقض ىنه علإ، وبالتالي فطار تخصصهإفي ظاهرة مجتمعية  ةأليوالدراسة 

 لديهم ثقافة الممارسينيين اإلعالما من ا كبيرً ن هناك قطاعً أوهذا ال ينفي  المجتمع،

 واسعة في العديد من المجاالت.

االجتماعية لإلعالم السعودي تجاه التنوع الثقافي  المسؤوليةور الثاني: قيم المح

 واالجتماعي

 .االجتماعية لإلعالم السعودي المسؤوليةا لقيم توزيع العينة وفقا ( 4جدول )

 القيم
 إجمالي موافقة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 ت

 ٪ ك

 1 0.7 4.6 100 120 الصدق

 2 1.0 4.0 98.3 118 الدقة

 1 0.7 4.6 100 120 الموضوعية

 1 0.7 4.6 100 120 فكارتوازن األ

 1 0.7 4.6 100 120 الحرية المنضبطة

 3 0.8 3.8 95.8 115 الطرح بموضوعية ال يشوبها التزييف

 1 0.7 4.6 100 120 يأعدم الخلط بين الخبر والر

االجتماعية  المسؤوليةم ا لقيتوزيع العينة وفقً إلى  (4رقم )تشير بيانات الجدول 

قد و واالجتماعي،التنوع الثقافي طروحات أالسعودي تجاه إلعالم االواجب توافرها في 

 ،)الصدقومنها قيم  ،٪100 باإلجماعموافقة العينة  ىعلفئات حصلت العديد من ال

، (والحرية المنضبطة ي،أوالرعدم الخلط بين الخبر و ،توازن األفكارو ،الموضوعيةو

الطرح بموضوعية ال يشوبها ) ةفئتليها و ،٪98.3الثاني في المركز  (الدقة) ثم فئة

 .٪95.8( بنسبه قدرها التزييف
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، (30)(م2018هايدي حلموش )دراسة  إليهما توصلت مع  السابقةوتتفق النتيجة 

 ةأن الصدق والدق ىحيث أكدت الدراستان عل( م2015) شاهين ةهبودراسة 

 .(31)اإلعالموسائل الواجب توافرها في ية اإلعالم ليةالمسؤومن قيم  والموضوعية

المحور الثالث: درجة رضا النخبة اإلعالمية عن دور اإلعالم السعودي نحو التنوع 

 الثقافي واالجتماعي

 ( توزيع العينة وفقاا لدرجة الرضا عن دور اإلعالم السعودي.5جدول )

 درجة الرضا
 إجمالي العينة

 ارياالنحراف المعي المتوسط
 ٪ التكرار

ا  20.8 25 نعم راٍض جدا

2.58 1.21 

 33.3 40 نعم راٍض 

 31.7 38 ما إلى حدٍ  راٍض 

 9.2 11 غير راٍض 

 5 6 على اإلطالق غير راٍض 

 120ن = 

( إلى درجة رضا النخبة اإلعالمية عن دور اإلعالم السعودي 5يشير الجدول رقم )

( في المرتبة األولى وذلك بنسبة نحو التنوع الثقافي واالجتماع ي، وجاءت فئة )راض 

 ، وغير راض  ، وتراجعت فئات )غير راض  ٪20.8ا( جدً  ، تليها فئة )راض  33.3٪

 على التوالي. ٪5، و٪9.1على اإلطالق( إلى المرتبتين األخيرتين وبنسبة 

ع لتنوالمحور الرابع: مستوى ثقة النخبة اإلعالمية في دور اإلعالم السعودي نحو ا

 الثقافي واالجتماعي

 ( توزيع العينة وفقاا لمستوى الثقة في المتحدث اإلعالمي.6جدول )

 معدل الثقة
 إجمالي العينة

 االنحراف المعياري المتوسط
 ٪ التكرار

ا  22.5 27 نعم أثق تماما

2.95 1.16 

 38.3 46 نعم أثق

 26.7 32 ما أثق إلى حدٍ 

 10 12 ال أثق

 2.5 3 لى اإلطالقال أثق ع

 120ن = 

( مستوى ثقة النخبة اإلعالمية في دور اإلعالم السعودي 6ويعرض الجدول رقم )

نحو التنوع الثقافي واالجتماعي، وجاءت فئة )نعم أثق( في المرتبة األولى بنسبة 

، ٪22.5، ثم فئة )نعم أثق تماًما( بنسبة ٪26.7، تليها فئة )أثق إلى حد  ما( 38.3٪

  .٪2.5على اإلطالق( إلى المرتبة األخيرة بنسبة  اجعت فئة )ال أثقوتر
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السعودي في  اإلعالمية الراهن نحو دور اإلعالم: اتجاه النخبة الخامسالمحور 

 معالجة موضوعات التنوع الثقافي واالجتماعي 

 .السعودي اإلعالمية نحو دور اإلعالما التجاه النخبة توزيع العينة وفقا ( 7جدول )

 جاه النخبة اإلعالميةات

جميع العبارات تبدأ بــــ "وسائل اإلعالم 

 السعودي"

 إجمالي موافقة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 ت

 ٪ ك

 9 0.8 4.1 45 54 اهتمت بموضوعات التنوع الثقافي واالجتماعي

 7 0.7 4.4 60 72 التأصيل لفكرة المساواة ىحرصت عل

 4 0.6 4.5 70.8 85 تعمل كمحور لنشر المعرفة والتعليم

تنفذ حمالت متكاملة بهدف قبول التنوع الثقافي 

 واالجتماعي
63 52.5 4.2 0.7 8 

 6 0.5 4.3 62.5 75 خرتعرض الرأي والرأي اآل

تسهم في التنشئة االجتماعية وتشكيل الرأي 

 العام
101 84.2 4.6 0.6 1 

ال التمييز بين أفراد اهتمت بالقضاء على أشك

 المجتمع
45 37.5 4.1 0.8 10 

 2 0.7 4.5 75 90 تنشر قيم المجتمع وأهدافه وتوضحها

 5   65.8 79 خالقيةتلتزم بالمعايير المهنية واأل

 3 0.6 4.5 71.7 86 تقدم معلومات لتدعيم الرأي اإليجابي

 120ن = 

السعودي في  اإلعالمية نحو دور عالماإلاتجاه النخبة إلى  (7رقم )تشير بيانات الجدول 

 ىيجابية عل، وقد حصلت معظم العبارات اإلمعالجة موضوعات التنوع الثقافي واالجتماعي

 تسهم في"السعودي  اإلعالمأن وسائل  موافق(، ومن ذلك - موافقة العينة بدرجة )موافق بشدة

 (. ٪62.5) "خري والرأي اآلتعرض الرأ"و (٪84.2) "التنشئة االجتماعية وتشكيل الرأي العام

أن وسائل  ومنها ،درجة موافقة ولكن بنسبة أقل ىوتراجعت بعض الفئات لتحصل عل

، (٪52.5) "تنفذ حمالت متكاملة بهدف قبول التنوع الثقافي واالجتماعي" السعودي اإلعالم

 اهتمت بالقضاء على أشكال"و ،(٪45) "اهتمت بموضوعات التنوع الثقافي واالجتماعي"و

 .(٪37.5) "التمييز بين أفراد المجتمع

السعودي نحو التنوع الثقافي  اإلعالمية لمستقبل دور اإلعالم: رؤية النخبة السادسالمحور 

 واالجتماعي

 .السعودي نحو التنوع الثقافي واالجتماعي اإلعالما لمستقبل دور ( توزيع العينة وفقا 8جدول )

 المتوسط ٪ ك السيناريوهات المتوقعة
نحراف اال

 يالمعيار
 ت

 1 1.15 2.72 55 66 سيناريو اإلصالح

 2 1.43 1.82 29.2 35 سيناريو الثبات

 3 1.57 1.16 15.8 19 سيناريو التردي

 120ن = 
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 السعودي اإلعالمية لمستقبل دور اإلعالملرؤية النخبة  (8)الجدول  تعرض بيانات

ياسات على ق اثالث فئات بناءً  ىلإنحو التنوع الثقافي واالجتماعي، وقد تم تقسيمها 

حيث احتل  ،هو األقرب للحدوث "سيناريو اإلصالح"أن فئة  حيث أكدتإحصائية، 

وبانحراف معياري  ،(2.72وبمتوسط حسابي قدره ) ،(٪55)المرتبة األولى بنسبة 

ة ا أكثر فاعلية وإيجابيالسعودي سوف يقدم دورً  اإلعالم(، ويعني هذا التصور أن 1.15)

ي المركز ف "سيناريو الثبات"وجاءت فئة  لتنوع الثقافي واالجتماعي في المملكة.نحو ا

المرتبة األخيرة  ىإل "سيناريو التردي"، وتراجعت فئة (٪29.2)وذلك بنسبة  ،الثاني

 (.1.57) قدره وانحراف معياري (٪15.8)بنسبة 

لخاصة  أن النسبة االإ "،التردي"و "الثبات"التوقع لسيناريو  يوعلى الرغم من تراجع فئت

يها ية بنوعاإلعالمن النخبة أمامها بالبحث والدراسة، فذلك يعني أهما تستحق التوقف كل منب

ا في الدور الراهن لإلعالم السعودي نحو التنوع الثقافي قصورً  ىزالت تر ممارسة( ال -)أكاديمية 

ف ي لهذا الدور. ويكشسيناريو اإلصالح كمشهد مستقبل ىواالجتماعي، وبالتالي لم توافق عل

 . السعودي اإلعالمالتحديات التي تواجه عن  (9رقم )الجدول 

السعودي بدوره تجاه التنوع  اإلعالم: التحديات التي تحول دون قيام السابعالمحور 

 الثقافي واالجتماعي في المملكة

 .دورهالسعودي ب اإلعالما للتحديات التي تحول دون قيام توزيع العينة وفقا ( 9جدول )

 التحديات
 لموافقةاإجمالي 

 ت
 ٪ ك

ية
فن
ال
ت 
يا
حد
لت
ا

 

 2 92.5 111 توظيف الكفاءات

 7 69.1 83 التدريب

 8 64.2 77 القدرات اإلبداعية لإلعالميين

 9 41.7 50 مهارات تحليلية كتسابا

 1 100 120 ممارسة حرية الفعل والرأي والتفكير والتعبير

ة 
ني
تق
 ال
ت
يا
حد
لت
ا

ما
ال
و

ية
د

 

 5 77.5 93 منصات النشرتعدد 

 1 100 120 واالتصال اإلعالمالتطورات التكنولوجية المتالحقة في مجال 

 1 100 120 يةاإلعالمالتحول الرقمي في المؤسسات 

 1 100 120 نيالمهارات التقنية لإلعالمي

 4 80 96 توفير اإلمكانيات المادية والميزانيات المعتبرة

لم
 ا
ت
يا
حد
لت
ا

ية
ع
و
ض
و

 

 1 100 120 )المعلومات( صناعة المعرفة

 1 100 120 الحمالت الدعائية والصور النمطية السلبية

 الغربية، لتنال اإلعالمثقافة االستهالك التي تروجها بعض وسائل 

 ُوية الثقافية للمجتمع السعوديمن اله  
120 100 1 

 3 88.3 106 منهجية التعامل مع اآلخر

 1 100 120 ار والقيم واألصالة والهوية العربية لآلخرتسّويق األفك

 6 71.7 86 والجمهور اإلعالمانخفاض معدالت الثقة بين 

 120ن = 
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إلى جملة من التحديات التي قد تحول دون قيام  (9رقم )بيانات الجدول تشير 

ت العينة عوقد أجم المملكة،السعودي بدوره تجاه التنوع الثقافي واالجتماعي في  اإلعالم

ممارسة حرية الفعل والرأي والتفكير  :منها)و ،بعض التحديات ىعل (٪100)وبنسبة 

مهارات الو ،واالتصال اإلعالمالتطورات التكنولوجية المتالحقة في مجال و ،والتعبير

تسّويق األفكار والقيم واألصالة والهوية العربية لآلخر(، وفي و ،نيالتقنية لإلعالمي

منهجية " ، ثم(٪92.5)كتحدي فني وبنسبة  "توظيف الكفاءات"كانت فئة المركز الثاني 

توفير "، ثم (٪88.3)موضوعي وبنسبة  في المركز الثالث كتحد   "التعامل مع اآلخر

 .(٪80)مادي وبنسبة  كتحد   "اإلمكانيات المادية والميزانيات المعتبرة

انخفاض و ،(٪77.5)تعدد منصات النشر  :مثل ،وتال ذلك العديد من الفئات

القدرات اإلبداعية لإلعالميين و، (٪71.7) والجمهور اإلعالممعدالت الثقة بين 

 .(٪41.7)للمهارات التحليلية  ييناإلعالم اكتساب ى، ومستو(64.2٪)

السعودي تجاه  اإلعالمية لدعم مسؤولية اإلعالم: مقترحات النخبة الثامنالمحور 

 التنوع الثقافي واالجتماعي

 .السعودي اإلعالما لمقترحات دعم مسؤولية توزيع العينة وفقا ( 10جدول )

 المقترحات

إجمالي 

 المتوسط موافقةال
االنحراف 

 المعياري
 ت

 ٪ ك

 1 0.7 4.6 100 120 فهم التنوع الثقافي كتراث مشترك لإلنسانية

 1 0.7 4.6 100 120 احترام الخصوصيات الثقافية

 1 0.7 4.6 100 120 احترام قيم المجتمع وتقاليده

التصدي لثقافة االستهالك التي تروجها بعض وسائل 

 الغربية اإلعالم
108 90 3.8 0.8 3 

 2 1.0 4.0 95.8 115 تكييف اللغة واللهجة واألسلوب والشكل مع الجمهور

إبداء االنفتاح في تقاسم المعلومات وإبقاء الجمهور 

 طالعاعلى 
92 76.7 3.3 1.2 4 

ي والتوجه اإلعالمفعلي بين التوجه دعم الدمج ال

 التعليمي في المجتمع السعودي
120 100 4.6 0.7 1 

 120ن = 

قم رتكشف بيانات الجدول  ،السعودي اإلعالما الستكمال دراسة مسؤولية وسعيً 

السعودي تجاه التنوع  اإلعالمية لدعم مسؤولية اإلعالمعن مقترحات النخبة  (10)

 ،العديد من المقترحات ىعل (٪100)أجمعت العينة بنسبة  الثقافي واالجتماعي، وقد

 :أهمية وضرورة ومنها

 فهم التنوع الثقافي كتراث مشترك لإلنسانية. -

 احترام الخصوصيات الثقافية. -

 .حترام قيم المجتمع وتقاليدها -

 .ي والتوجه التعليمي في المجتمع السعودياإلعالمدعم الدمج الفعلي بين التوجه  -
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ف اللغة تكيي :وهي ،باقي المقترحات ىعلية اإلعالمالنخبة موافقة  نسبةوتقاربت 

التصدي لثقافة االستهالك التي و ،(٪95.8) واللهجة واألسلوب والشكل مع الجمهور

 .وجميعها مقترحات تؤخذ في االعتبار، (٪90)الغربية  اإلعالمتروجها بعض وسائل 

 خاتمة الدراسة وتوصياتها

السعودي تجاه التنوع الثقافي  اإلعالملمسؤولية عرضت الدراسـة الراهنة 

وذلك  ية،اإلعالممن خالل رصد آراء واتجاهات النخبة  ،واالجتماعي في المملكة

قوامها  عينة على اوتطبيقً  ،اإلعالماالجتماعية لوسائل  المسؤوليةنظرية  ىا علاعتمادً 

تهت الدراسة إلى عدة ، وقد انالممارسين( -يين )األكاديمييناإلعالم ( مفردة من120)

  نتائج أهمها:

 ىبمستو ىتحظ (عينة الدراسة)ية اإلعالممن النخبة  (٪59.2)أكدت النتائج أن  -1

المتوسط بظاهرة التنوع الثقافي واالجتماعي، تليها فئة الوعي  وعي عال  

الوعي ونوع مستوى  ا بين متغيريوثبت وجود فروق دالة إحصائيً  ،(27.5٪)

 .(0.001)معنوية مستوى  يين األكاديميين عنداإلعالمصالح فئة ية لاإلعالمالنخبة 

إلعالم السعودي تجاه ااالجتماعية الواجب توافرها في  المسؤوليةتعددت قيم  -2

 :قيم (٪100)وفي مقدمتها وباإلجماع طروحات التنوع الثقافي واالجتماعي، أ

ية الحر - يألرعدم الخلط بين الخبر وا -توازن األفكار  -الموضوعية  -)الصدق 

 المنضبطة(.

تسهم في التنشئة " :السعودي اإلعالموسائل أن  ىعل (٪100)أجمعت العينة بنسبة  -3

 "خرتعرض الرأي والرأي اآل" – (٪84.2) "االجتماعية وتشكيل الرأي العام

(62.5٪).  

ا لرؤية النخبة هو األقرب للحدوث وفقً  "سيناريو اإلصالح"أكدت النتائج أن  -4

 اإلعالم، ويعني ذلك أن (٪55)حيث احتل المرتبة األولى بنسبة  ،يةاإلعالم

ا أكثر فاعلية وإيجابية نحو التنوع الثقافي واالجتماعي السعودي سوف يقدم دورً 

، (٪29.2)الثاني وذلك بنسبة في المركز  "سيناريو الثبات" وجاءفي المملكة. 

 .(٪15.8)المرتبة األخيرة بنسبة  ىإل "سيناريو التردي" وتراجع

ممارسة حرية الفعل والرأي " :وجود بعض التحديات ومنها ىأجمعت العينة عل  -5

 الماإلعالتطورات التكنولوجية المتالحقة في مجال "و - "والتفكير والتعبير

تسّويق األفكار والقيم واألصالة و - ينيالمهارات التقنية لإلعالم"و – "واالتصال

فني وبنسبة  كتحد   "ظيف الكفاءاتتو" :اوأيضً ، "والهوية العربية لآلخر

، ثم (٪88.3)موضوعي وبنسبة  كتحد   "منهجية التعامل مع اآلخر"، ثم (92.5٪)

 .(٪80)مادي وبنسبة  كتحد   "توفير اإلمكانيات المادية والميزانيات المعتبرة"
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فهم  ومنها أهمية وضرورة ،العديد من المقترحات ىية علاإلعالمأكدت النخبة  -6

دعم و ،احترام الخصوصيات الثقافية، وفي كتراث مشترك لإلنسانيةالتنوع الثقا

 ي والتوجه التعليمي في المجتمع السعودي.اإلعالمالدمج الفعلي بين التوجه 

 التوصيات

 ين التاليين:ا للمحورضوء النتائج السابقة، تقترح الدراسة بعض التوصيات وفقً  يف

 بالجامعات السعودية األكاديميينتوصيات خاصة لإلعالميين  :األول

السعودي في تفعيل توجهات الرؤية  اإلعالم دور إجراء المزيد من الدراسات عن 

 ومنها التنوع ،، وتطبيقات ذلك في معالجة القضايا المجتمعية2030الوطنية 

 المملكة.الثقافي واالجتماعي في 

ف تعريللالممارسين  لإلعالميين اإلعالمعداد برامج تدريبية تقدم من أساتذة إ 

 بتحديات التعددية الثقافية واالجتماعية.

أقسام كليات ار مواد التدريب العملي ومشروع التخرج لطالب وطالبات استثم 

 يدركون ،الجامعات السعودية في صناعة إعالميين سعوديين ُمَميَّزينب اإلعالم

 .أبعاد وتحديات التنوع الثقافي واالجتماعي في المملكة

 السعودي اإلعالملإلعالميين الممارسين في وسائل  توصيات خاصة :الثاني

وفي مقدمتها قيم الدقة  ،االجتماعية المسؤوليةيين بقيم اإلعالمضرورة التزام  

 .والموضوعية واحترام الخصوصية

د، يدرك أبعاد وتحديات التعددية الثقافية  ىالعمل عل  صناعة وعي جماعي ُمَوحَّ

 واالجتماعية في المجتمع السعودي.

 ورة ترسيخ قيم وأخالقيات وعادات إيجابية تتفق والتنوع الثقافي واالجتماعيضر 

 .السعودي اإلعالممن خالل ما يقدم في 

الثقافية واالجتماعية  بموضوع التعدديةإطالق حمالت توعية بتوصي الدراسة  

 .لدى الجمهور يالوع لزيادة ،اإلعالمعبر وسائل 

ليها، يين عاإلعالمتمع السعودي، وتدريب الجديد في المج اإلعالمتوطين تقنيات  

 -ي اإلعالمال يتحول  حتى والمضامين،طروحات خاصة من حيث صياغة األ

عرف االجتماعية، وال ت المسؤوليةتأثير سلبي ال تدرك أبعاد  ةداأ ىلإ - بدون قصد

 .ُوية الثقافية للمجتمع السعوديالهَ  ىمعن

 ية،واالجتماععم التنمية الثقافية السعودي إلى طرف فاعل في د اإلعالمتحويل  

 .واالستفادة من التنوع الثقافي واالجتماعي في المملكة
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