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ــر عــن أهــداف وآمــال اململكــة العربيــة الســعودية   تعــد رؤيــة 2030 خطــة طموحــة قابلــة للتحقيــق ُتعبِّ

علــى املــدى البعيــد، وتســتند إلــى مكامــن القــوة والقــدرات الفريــدة للمملكــة، ولــن يتــم حتقيــق هــذه الرؤيــة 

الطموحــة إال مــن خــال وســائل إعــام لديهــا مــن الوعــي والفكــر لإلســهام يف نشــر رؤيــة 2030 ورؤيتهــا 

الطموحــة، ومــن هــذا املنطلــق تتركــز مشــكلة الدراســة احلاليــة، يف محاولــة حتديــد العاقــة بــن التمــاس 

الشــباب اجلامعــيِّ للمعلومــات حــول رؤيــة 2030 للمملكــة العربيــة الســعودية مــن وســائل اإلعــام التقليديــة 

والرقميــة، وانعكاســات ذلــك علــى مســتوى إدراكهــم لهــا. واعتمــَدت الدراســة علــى منهــج املســح؛ وقــد 

متَّ تطبيــق الدراســة علــى عينــة قوامهــا )400( مبحــوٍث يف كلٍّ مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 

اإلســامية، وجامعــة الطائــف؛ وذلــك يف الفتــرة الزمنيــة مــن 4أكتوبــر 2019 إلــى 19 ديســمبر 2019. 

وأكــدت النتائــج أنــه جــاء يف الترتيــب األول مســتوى اإلدراك املتوســط للشــباب اجلامعــي الســعودي لرؤيــة 

2030 للمملكــة العربيــة الســعودية وذلــك بنســبة %57، يليــه يف الترتيــب الثانــي مســتوى اإلدراك املرتفــع 

بنســبة 43%.

Vision 2030 is a plan that reflects the long-term goals and hopes of the Kingdom 
of Saudi Arabia, through its media of awareness and thought to contribute to 
spreading Vision 2030 and its ambitious vision, and the problem of the current 
study is determined in an attempt to define the relationship between university 
youth seeking information about Saudi Arabia›s 2030 vision From traditional 
and digital media, and their implications for their awareness of it. The study 
relied on the survey method. The study was applied to a sample of (400) 
respondents from both Imam Muhammad bin Saud Islamic University and 
Taif University. And that is in the period from October 4, 2019 to December 
19, 2019

 The results confirmed that the average level of awareness of Saudi university 
youth for Vision 2030 of the Kingdom of Saudi Arabia came in the first order 
with a rate of 57%, followed by the level of awareness that is high by 43%.

 Key words (seeking information - Saudi Arabia›s vision 2030 - traditional 
media - digital media)

ملخص الدراسة
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أصبح اإلعالم يف الوقت احلاضر وسيلة من أهمِّ الوسائل التي تسهم يف التأثير يف الرأي  
العام، ويف صانع القرارات يف الدول املختلفة؛ حيث يقوم بدور كبير يف دعم احلقائق أو 
على   اإلعالم  وسائل  تقتصر  ولم  سلًبا،  أو  إيجابًا  النزاع  أطراف  يف  التأثير  أو  تغييرها 

التق مختلف  الوسائل  كبير يف  تأثير  ذات  احلديثة  اإلعالمية  الوسائل  أصبحت  بل  ليدية، 
القوة يف   والرقميِّ متتلك  التقليديِّ  بشقْيها  اإلعالم  فوسائل  لذلك  واملستويات؛  األصعدة 

  )1(التأثير يف مختلف األحداث

موضوعاٍت  بشأن  راٍت  وتصوُّ انطباعاٍت  تقدمي  خالل  من  اإلعالم  وسائل  دور  ويتعاظم 
األخرىمحد وجتاُهل  معينة،  موضوعاٍت  وإبراز  حتتاج    ) 2(دة،  التي  األمور  يف  وخاصة 

إلیه  يلجأ  الذي  األول  املصدر  هي  اإلعالم  وسائل  فتكون  والفهم؛  املعلوماِت  من    للمزيد 
درجاُت ومستوياُت   وتتصاعد  املوضوعاِت،  تلك  معلوماتهم بشأن  أفراد اجلمهور الستقاء 
اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلوماِت يف حالة محاولة الفهم، وإيجاد  

  )3( تفسيرات مناسبة.

ر  إن وسائل االتصال من راديو وتليفزيون وسينما وإنترنت واملوبايل أصبحت مؤخًرا حتاص 
الذي  اإلعالم  أنَّ  يرى  واملتأمل  الداخل واخلارج،  التي وقعت يف  األحداث  بكافة  اإلنسان 
يقدم من خالل تلك الوسائل اآلن يختلف عن إعالم السنواِت املاضية؛ سواء على مستوى  
اإلعالمية،  الرسالة  فيه  توضع  الذي  اإلعالميُّ  الوعاء  اختلف  املضمون، حيث  أو  الشكل 

اجتاها دت  والتكنولوجيِّ  وتعدَّ اإلعالميِّ  التدفق  مع  تتالءم  كي  وتنوعت؛  اإلعالم  هذا  ُت 
األنفوميديا  عصر  يف  مًعا  تضافرت  التي  الوسائل  مستوى  على  التقنيِّ  والتطور  الواقع 

واإلعالميِّ  التقنيِّ  اإلعالم (4)والتقارب  تكنولوجيا  شهدته  الذي  التطور  من  وبالرغم   ،
رتها بشكٍل ضخٍم،  اجلديد، إال أنها لم تلِغ وسائ ل االتصال القدمية، ولكن طورتها بل غيَّ

وأدت إلى اندماج وسائل اإلعالم املختلفة والتي كانت يف املاضي وسائل مستقلة ال عالقة  



 

 
484 484 

حيث   الوسائل،  تلك  بني  الفاصلة  احلدوُد  تلك  معه  أُلغيت  بشكٍل  باألخرى  منها  لكل 
.أصبحت وسائل االتصال اجلماهيرية تتسم بالطابع    )5(الدوليِّ أو العامليِّ

رؤية  و العربية    2030تعد  اململكة  وآمال  أهداف  عن  ر  ُتعبِّ للتحقيق  قابلة  خطة طموحة 
السعودية على املدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة، وترسم  
فيه   يستطيع  باحلياة  نابض  مجتمع  إنشاء  غايتها  جديدة  تنموية  مرحلة  نحو  التطلعات 

حالمهم وآمالهم وطموحاتهم يف اقتصاد وطنيٍّ مزدهر، وذلك من  جميع املواطنني حتقيق أ
  )6(خالل الشباب؛ املحرك الرئيس للتنمية

ويف إطار التحوالت البّناءة التي تشهدها اململكة العربية السعودية، وذلك يف ظل أهداف  
العامة، واألهداف   التوجهاِت  الرؤية  ، رسمت  التنمويِّ طموحة لتكون خارطة طريق للعمل 
وااللتزامات اخلاصة بها وفًقا آلليات تنفيذ مقررة يف فتراٍت زمنية محددة، كما مت حتديد 
نتائج  لقياس  الرؤية، عالوة على صياغة مؤشراٍت  تنفيذ  العمل على  بها  املنوط  اجلهاِت 
الوزاراِت   بعض  هيكلة  بإعادة  السعودية  العربية  اململكة  قامت  ذلك  مع  وانسجاًما  األداء، 

وا املرحلة، ومبا يحقق  واألجهزة  يتوافق مع متطلباِت هذه  العامة مبا  والهيئاِت  ملؤسساِت 
وجه،   أكمل  على  واختصاصاتها  ملهامها  الدولة  أجهزة  ممارسة  يف  والفاعلية  الكفاءة 
وتنمية   زاهر  مستقبل  إلى  وصوًال  للمستفيدين،  مة  املقدَّ اخلدماِت  مبستوى  ويرتقي 

  ني مبا يحقق الرخاء والرفاهية االجتماعية.مستدامة؛ تنعكس آثارُها على املواطن

ولن يتم حتقيق هذه الرؤية الطموحة إال من خالل وسائل إعالم لديها من الوعي والفكر  
ورؤيتها الطموحة، لذا؛ تسعى الدراسة احلالية إلى التعرف    2030لإلسهام يف نشر رؤية  

رؤية   عن  للمعلوماِت  اجلامعيِّ  الشباب  التماس  "مدى  العربية    2030على  للمملكة 
السعودية من وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية، وعالقته مبستوى إدراكهم لها"، وذلك يف 

  إطار نظرية التماس املعلوماِت.

  Information Seekingاإلطار النظري للدراسة: نظرية التماس املعلومات 

يق التي  العملية  "تلك  بأنها  املعلومات  التماس  عملية  تعريف  الفرد  ميكن  خاللها  من  وم 
والوقت   اجلهد  من  املزيد  بذل  خالل  من  املعرفية  حالته  من  للتغيير  متعمد  جهد  ببذل 
االنضمام  خالل  من  املعلومات  التماس  عملية  تتم  وقد  ما"،  مبوضوع  معرفته  لتطوير 
ملجموعة، ويف هذه احلالة يساعد أفراد املجموعة على اإلفادة من خبرات بعضهم البعض 

من والتعاون   بالعديد  املعلومات  التماس  عملية  وتتأثر  املعلومات،  باكتساب  يتعلق  فيما 
االجتاهات  على  الفردي  املستوى  ويشتمل  واجلمعي،  الفردي  املستويني  على  العوامل 
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منط   على  اجلمعي  املستوى  يشتمل  بينما  الدميوجرافية،  والعوامل  االجتماعي  واملركز 
  )7( ير السياق على سلوك الفرد يف عملية االلتماس.االتصال واالنفتاح على املجموعة وتأث

وتقوم نظرية التماس املعلومات على دراسة سلوك األفراد خالل إجرائهم لعملية البحث  
األسباب  وحتليل  العملية،  هذه  مراحل  وكذلك  املختلفة،  مصادرها  من  املعلومات  عن 

املعلومات، ومدى الرضا أو عدم الرضا عنها،  والدوافع التي تؤدي باألفراد للوصول لتلك  
مناذج   قامت  حيث  املعلومات،  مع  وتعاملهم  اختيارهم  يف  املؤثرة  العوامل  شرح  وكذلك 
التماس املعلومات بوضع طرق محددة لعملية االلتماس تشرح فيها البدء يف عملية البحث  

مرضية أو غير مرضية  عن املعلومات وحتى نهاية تلك العملية، والتي قد تصل إلى نتائج  
  ) 8( للمعلومات التي يتم البحث عنها.

فيما و تتضمن  مراحل،  على ستِّ  تشتمل  املعلوماِت  التماس  عملية  أنَّ  هايلدجارد  أوضح 
 بينها املشاعر واألفكار واألفعال، وهي كالتالي:

  الشروع أو البدء: وميثل املرحلة التي يقوم فيها املشاركون بتحديد الهدف من التماس  -1
 املعلوماِت. 

لعملية   -2 تقسيمهم  كيفية  مبناقشة  املشاركون  فيها  يقوم  التي  املرحلة  وميثل  االختيار: 
 التماس املعلوماِت، ُثم الشروع يف عملية البحث وااللتماس.

 االستكشاف: ويتمُّ تخطيط ذلك على عدد من أسئلة البحث.  -3

 املعلوماِت. الصياغة: وهي املرحلة التي يتمُّ فيها بلورة طريقة البحث عن -4

 اجلمع: وهو جتميع لكافة املعلوماِت التي متَّ احلصول عليها بعد البحث.  -5

تعرُّضهم   -6 بعد  األفراد  بها  يقوم  التي  االستجاباِت  يف  وتتمثل  العرض:  أو  التقدمي 
 )9( للمعلوماِت بعد جمعها؛ أْي بعد التماسهم للمعلومات.

ث عن املعلومات املتصلة باملشكلة  حيث جند الفرد يبدأ بإحساس الشك الذي يدفعه للبح 
أو القضية التي يتعرض لها باحلل أو بغرض القيام مبهمة معينة، فإذا حقق الفرد النجاح  
يف هذا السياق حينئذ يكون قد عثر على الزاوية الشخصية الصحيحة التي تتيح له فهم  

التي تعرض لها والتمسها، وال تركز هذه املراحل على مهام ال تماس املعلومات املعلومات 
املعلومات،  البحث عن  انشغاله يف  أثناء  الباحث  به  أيًضا على ما يشعر  فقط، لكن تركز 
لذلك تتضمن مراحل عملية االلتماس كل من العواطف واألفكار والتعبير ومزاج ملتمس  

  ) 10(املعلومات. 
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جل التماس  وتؤثر بنية املجتمع بشكٍل واضٍح على استخدام األفراد لوسائل االتصال من أ
املعلومات، حيث يؤثر نوع الوسائل املستخدمة يف مجتمع ما على تفضيل األفراد لوسائل 
معينة كمصدر للمعلومات، والحظ بعض الباحثني أن بنية املجتمع تشكل عنصًرا رئيًسا يف 
السيطرة على املعلومات، فمن خالل حتديد ظروف وسائل اإلعالم، متيل بنية املجتمع إلى  

ط الوسائل تشكيل  لبعض  النسبية  وتفضيالتهم  اإلعالم،  لوسائل  األفراد  استخدام  ريقة 
يختلف   ما  مجتمع  يف  واملتوفرة  املستخدمة  املعلومات  منط  يكون  وبالتالي  غيرها،  على 

  11)( بشدة من مجتمع ألخر.

  وميكن صياغة أهمِّ فروض النظرية التي متَّ اختبارها يف األدبياِت البحثية كما يلي:  

أو  -1 معني  مصدر  على  تعتمد  التي  املجازف"،  البحث  "استراتيجية  يستخدم  الفرد  أنَّ 
 عدة مصادر أساسية، ثم يقوم بتصنيفها وحتليلها وربطها باخلبرة السابقة.  

للمعلومات    -2 نتيجة  الواقع  صورة  مراجعة  مثل:  السلوك  من  بنوع  يقوم  الفرد  أنَّ 
 غييرها.  اجلديدة، أو تدعيم املعتقداِت اجلديدة أو ت

ملواجهة   -3 املعلوماِت  على  للحصول  الفرد  سعي  إلى  تؤدي  منبهاٍت  أو  حوافز  وجود 
مع  التعامل  القدرة على  بهدف  معارف سابقة؛  لديه من  مقارنتها مبا  أو  ما،  مشكلة 

  12)( املواقف اجلديدة.

 الدراسات السابقة:  

ذات البحثية  األدبياِت  يف  السابقة  الدراساِت  من  عدٍد  حصُر  باملجال    أمكن  الصلة 
 املوضوعيِّ للدراسة احلالية، وقامت الباحثة بتصنيفها يف محورْين أساسيْني:

 دراسات تناولت تعرُّض الشباب السعوديِّ لوسائل اإلعالم التقليدية والرقمية.  -1
 دراسات تناولت نظرية التماس املعلوماِت.  -2

لوسائ السعوديِّ  الشباب  تعرُّض  تناولت  دراسات  األول:  التقليدية  املحور  اإلعالم  ل 
 والرقمية: 

احلربي،   (عدنان  دراسة  الشباب 2010هدفت  تعرُّض  انعكاسات  على  التعرف  إلى  م) 
نتائج   وأشارت  اليومية.  الصحف  قراءة  على  وتأثيرها  لإلنترنت،  السعوديِّ  اجلامعيِّ 

لصحف  الدراسة إلى أْن تعرُّض املبحوثني لإلنترنت قد أثر يف الوقت املستغَرق يف قراءة ا
  13)( اليومية.

فتحي،   (دعاء  دراسة  اجلامعيِّ 2011وسعت  الشباب  استخداماِت  على  التعرف  إلى  م) 
نتائج  وأكدت  املجتمعية.  بقيمهم  وعالقتها  اإلنترنت  على  االجتماعية  للمواقع  السعوديِّ 



               487 

ارتباطية دالة إحصائًيا بني معدل استخدام طالب اجلامعة ملوقع   الدراسة وجود عالقة 
  (14)بوك وقيمهم املجتمعية.فيس 

عرابي،   دينا   & الغزاوي  (آمال  دراسة  إدارة  2012وتناولت  يف  اإلعالم  وسائل  دور  م) 
الكوارث الطبيعية، وكذلك دورها يف تشكيل معارف واجتاهات الشباب نحو كارثة سيول 

عام   اإلعالم 2011جدة  وسائل  يف  مة  املقدَّ املعلومات  من  الشباب  إفادة  ومدى  م 
يدية، واعتمادهم عليها مقابل وسائل اإلعالم اجلديدة. وأظهَرت نتائج الدراسة تفوُّق  التقل

وسائل اإلعالم احلديثة على وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر رئيس يف اعتماد الشباب 
  15)( السعوديِّ عليها عند حدوث األزماِت والكوارث.

النمر،    (مصطفى  دراسة  نتائج  أشارت  إلى  2015فيما  التليفزيونية  )  القنوات  أنَّ 
السعودية جاءت يف مقدمة املصادر التي يعتمد عليها الشباب السعوديُّ يف متابعة العملية  

 )16( العسكرية على اليمن؛ وهو ما يعكس ثقة املبحوثني يف املصادر اإلعالمية الوطنية.

الشباب 2012،  وركزت دراسة (محمد عبدالبديع دوافع استخدام  التعرف على  م) على 
دافع  أنَّ  الدراسة  نتائج  واستخلصت  حتققها.  التي  واإلشباعات  لإلنترنت  السعوديِّ 
اكتساب معلوماٍت جديدة يف مختلف املجاالت جاء يف مقدمة الدوافع النفعية الستخدام 

بنسبة   وذلك  لإلنترنت  السعوديِّ  اجلامعيِّ  يف  18.5الشباب  مع %،  التحاور  أنَّ  حني 
  )17( %.11اآلخرين احتل آخر الدوافع وذلك بنسبة 

م) إلى التعرف على مدى مصداقية 2012وسعت دراسة (دينا عرابي & بسنت العقباوي،  
نتائج   وأشارت   . السعوديِّ الشباب  لدى  االجتماعيِّ  التواصل  ملواقع  اخلبريِّ  املضمون 

االجتماع الصحف  مواقع  أنَّ  إلى  لدى  الدراسة  املعلومة  نقل  األكثر مصداقية يف  هي  ية 
  )18( %.23%، تليها تويتر ويوتيوب؛ بنسبة متساوية لكلٍّ منهما  47الشباب بنسبة 

الشامي،   (عالء  دراسة  االجتماعيِّ 2013وهدفت  املردود  طبيعة  على  التعرف  إلى  م) 
النفس العوامل  ماهية  على  والوقوف   ، السعوديِّ للشباب  بوك  فيس  ية  الستخدام 

واالجتماعية واإلعالمية املؤثرة يف هذا الشأن. وتوصلت نتائج اختبار الفروض إلى وجود  
املال   رأس  مظاهر  ق  حتقُّ ومعدالت  بوك  فيس  استخدام  بني  إيجابية  ارتباطية  عالقة 
التواصلّي،   االجتماعّي  املال  رأس  وهما:  النظرية  تهما  تبنَّ اللذين  مبستويْيه  االجتماعيِّ 

  19)( جتماعّي الترابطّي.ورأس املال اال 

م) إلى التعرف على  2013وسعت دراسة (فاطمة الزهراء محمد & بسنت عبد املحسن،  
وأمناط   االجتماعيِّ  التواصل  ملواقع  السعوديِّ  الشباب  استخدامات  بني  العالقة 
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روا عن أنَّ السبب يف استمرارهم   الشخصية. وأظهَرت النتائج أنَّ معظم أفراد العينة عبَّ
بنسبة   يف تكوين صداقاٍت جديدة  املوقع هو رغبتهم يف  اآلخرين من خالل  التواصل مع 

بنسبة  62 أعلى  اجتماعية  مكانة  ذلك  لهم  يحقق  أْن  توقُّع  يليها  توقَّع  %21،  %، يف حني 
14. ن مستوى معيشتهم، أو حتقيق زيادة ملموسة يف الدخل املاديِّ   )20( % حتسُّ

املتبولي،   (داليا  دراسة  األفالم 2014وهدفت  به  تقوم  الذي  الدور  على  التعرف  إلى  م) 
مها القنواُت الفضائية العربية يف تكوين صورة ذهنية عن   واملسلسالُت املصرية التي تقدِّ
مييز   ما  أهمَّ  أنَّ  الدراسة  نتائج  وأشارت   . السعوديِّ الشباب  لدى  واملصريني  مصر 

بن دمهم  خفة  السعوديِّ  الشباب  نظر  وجهة  من  مييز  68سبة  املصريني  ما  أهمَّ  وأنَّ   ،%
بنسبة   واآلثار  السياحة  هي  السعودية  عن  كدولة  بنسبة 50.8مصر  والبساطة   ،%

كها  29.7 متسُّ هو  مصر  عن  السعودية  مييز  ما  أهمِّ  عن  آراؤهم  جاءت  حني  يف   ،%
  )21( %.17.9%، ووجود احلرمني بنسبة    46.9بالشريعة بنسبة 

العربي،   السعوديِّ  2014وتناولت دراسة (محمد  للشباب  املتاحة  م) دور وسائل اإلعالم 
يف تثقيفهم وتوعيتهم من مخاطر البدانة وزيادة الوزن واملشكالت الصحية املترتبة عليها  
وأُسس التغذية والنشاط البدني. وأشارت نتائج الدراسة إلى احتالل القنواِت التليفزيونية  

وذلك املبحوثني؛  لدى  متقدمة  مكانة  كمصادر    واإلنترنت  عليهما  اعتمادهم  حيث  من 
  )22( للمعلوماِت.

م) إلى التعرف على أثر استخدام طالباِت اجلامعاِت 2014وهدَفت دراسة (أميرة النمر،  
لديهنَّ.   واالجتماعيِّ  النفسيِّ  التوافق  على  اجلديد  اإلعالم  لوسائل  والسعودية  املصرية 

ا يف  امللحوظ  االرتفاع  إلى  الدراسة  نتائج  املجتمعْني  وأشارت  من  الدراسة  عينة  عتماد 
نتائج  أكدت  كما  ومكثٍف،  دائٍم  بشكٍل  اجلديد  اإلعالم  وسائل  على  والسعوديِّ  املصريِّ 
الطالباِت  عن  السعودياِت  الطالباِت  لدى  أكثر  اجتماعية  عزلة  وجود  على  الدراسة 

  ) 23( املصرياِت.

الشباب السعوديِّ مع    م) للكشف عن أسلوب تعاُمل2014وسعت دراسة (رباب اجلمال،  
االجتماعي  التواصل  مواقع  أنَّ  إلى  النتائج  وأشارت  الشبكاِت.  لتلك  االفتراضيِّ  الواقع 
األخالقيِّ   القيميِّ  النسق  على  تأثيًرا  للشباب  أحَدَث  ا  عاّمً مجاًال  تخلق  أْن  استطاعت 

زا االجتماعيِّ  التواصل  لشبكات  الشباب  استخدام  زاد  كلما  أنه  واتضح  دت  لديهم، 
  )24( التأثيراُت املعرفية والوجدانية والسلوكية.

الطيار،   (فهد  دراسة  على  2014وهدفت  االجتماعيِّ  التواصل  شبكاِت  أثر  بيان  إلى  م) 
. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ أهم اآلثار السلبية  القيم لدى الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ
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التم يف:  متثلْت  االجتماعيِّ  التواصل  مع لشبكاِت  شرعية  غير  عالقاٍت  إقامة  من  كن 
اجلنس اآلخر، واإلهمال يف الشعائر الدينية، وأنَّ أهم اآلثار اإليجابية متثلت يف: االطالع  

  ) 25( على أخبار البلد الذي يعيشون فيه، وتعلُّم أمور جديدة، والتعبير بُحرية عن الرأي.

حمدي،   (نورة  دراسة  استخدام 2014وسعت  مدى  على  للوقوف  السعوديِّ    م)  الشباب 
للهواتف الذكية ومدى اإلفادة منها ومدى تأثيرها عليهم. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ  

أولى 97 وكانت  الذكية،  هواتفهم  عن  االستغناء  يستطيعون  ال  السعوديِّ  الشباب  من   %
أولى   جاءت  حني  يف  واجلهد،  الوقت  توفر  أنها  الذكية  الهواتف  الستخدام  الدوافع 

  )26. (عاِت من استخدام الشباب للهواتف الذكية أنها ُتكسبهم معلوماٍت جديدةاإلشبا

البريكان،   (لؤلؤة  دراسة  التواصل 2014وتناولت  وبرامج  مواقع  استخدام  تأثير   (
نتائج  وأشارت   . السعوديِّ املجتمع  يف  للفتياِت  االجتماعية  العالقاِت  يف  االجتماعيِّ 

ال سلبيِّ  تأثير  وجود  إلى  العالقات  الدراسة  يف  التواصل  لبرامج  الفتيات  ستخدام 
  )27( االجتماعية؛ حيث أضعفت العالقة مع األسرة ومع الصديقاِت واألقارب.

إلى    ) 29(  م)2015، دراسة (محمد اجلبير،  )28(  م)2015وسعت دراسة (عبد اهللا الوزان،  
.  التعرف على مدى مصداقية وسائل التواصل االجتماعيِّ لدى الشباب اجلامعيِّ   السعوديِّ

وانتشارًا   اعتماًدا  التواصل االجتماعيِّ  أكثر وسائل  تويتر  أنَّ  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت 
.  بني الشباب السعوديِّ

السويد،   (محمد  دراسة  عينة  2015وأشارت  السعوديِّ  الشباب  استخدام  أنَّ  إلى  م) 
زهم على رْفع معدل اّطالعهم على الصحف   اإللكترونية والقنوات  الدراسة ملوقع تويتر حفَّ

  )30( التليفزيونية عن املعدل السابق.

م) للتعرف على اآلثار السلبية املترتبة على  2015يف حني سعت دراسة (حصة الشعيبي،  
. وأشارت نتائج الدراسة   استخدام طالباِت اجلامعة السعودياِت ملواقع التواصل االجتماعيِّ

حّل العالقاُت االفتراضية محلَّ العالقات األسرية؛  إلى حتوُّل يف العالقاِت االجتماعية، لت
ا   31). (مما يؤدي إلى العزلة والتفكك عن األسرة تدريجّيً

هـ) دوافع استخدام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ  1436ورصدت دراسة (نايف آل سعود،  
ملواقع التواصل االجتماعيِّ على شبكة اإلنترنت واإلشباعات املتحققة منها. وجاءت دوافع  
األحداث  عن  والبحث  العاملية،  السياسية  القضايا  أبرز  ومعرفة  األخبار  على  احلصول 

مقدمة   يف  تليها  واالحتفاالت   ، االجتماعيِّ التواصل  شبكات  الستخدام  املبحوثني  دوافع 
   32)( األسباب والدوافع اخلاصة باالتصال والتواصل مع اآلخرين.



 

 
490 490 

الشمري،   (فهيد  دراسة  السعوديِّ يف  2016وسعت  اإلعالم  دور وسائل  للتعرف على  م) 
% من أفراد  28.4  تعزيز ثقافة احلوار لدى طالب اجلامعاِت. وأشارت نتائج الدراسة أنَّ 

يف   احلوار  ثقافة  تعزيز  يف  اإلعالم  وسائل  دور  على  الشديدة  موافقتهم  ُيبدون  العينة 
  )33. (املجتمع السعوديِّ 

جودة،   (هيثم  دراسة  مواقع 2016وهدفت  إدمان  بني  العالقة  على  التعرف  إلى  م) 
ا الشباب  لدى  واألخالقية  االجتماعية  القيم  ومنظومة  االجتماعيِّ  جلامعيِّ التواصل 

من   عزَزت  االجتماعيِّ  التواصل  مواقع  أنَّ  الدراسة  نتائج  وأوضحت   . والسعوديِّ املصريِّ 
بني   وتبادلية  تواصلية  عالقاٍت  بناء  يف  وأسهمت   ، االجتماعيِّ املال  رأس  ومتاُسك  بناء 

  )34( األفراد اتسَمت بالتماسك والثقة.

على العالقة بني متابعة الشباب م) إلى التعرف  2017وسَعت دراسة (عبد اهللا العساف،  
السعوديِّ للمضامني السياسية على مواقع التواصل االجتماعيِّ ومستوى الوعي السياسيِّ  
بالقضايا العربية لديهم. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه كلما زاد معدل متابعة املبحوثني  

بالتبعية زادت  االجتماعيِّ  التواصل  مواقع  على  السياسية  الوعي   للمضامني  درجة 
  ) 35( السياسيِّ لديهم.

جالل،   (عزة  دراسة  طالباِت 2017وهدفت  تعرُّض  بني  العالقة  على  التعرف  إلى  م) 
بعض   على  السعودية  اخليرية  للجمعياِت  اإلعالمية  للحمالت  القرى  أمِّ  بجامعة  اإلعالم 

% 62.5أنَّ  القنواِت الفضائية بثقافة العمل التطوعي لديهن. وأشارت نتائج الدراسة إلى  
على   مة  املقدَّ السعودية  اخليرية  للجمعياِت  اإلعالمية  احلمالِت  يشاهدن  املبحوثات  من 

أنَّ   حني  يف  أحياًنا،  الفضائية  القنواِت  و33.3بعض  يشاهدنها،  ال  يشاهدنها  %4.2   %
  ) 36. (دائًما

ة؛ م) إلى التعرف على املصادر اإلعالمية السياسي2017وسَعت دراسة (سلمان بن لبده،  
سواء التقليدية أم احلديثة التي يعتمد عليها الشباب السعوديُّ يف تشكيل اجتاهاته نحو  
األزمات. وأشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع اعتماد الشباب السعوديِّ على وسائل اإلعالم 

  ) 37( التقليدية والرقمية يف جمع املعلوماِت عن قضايا املجتمع السعوديِّ السياسية.

) إلى التعرف على دور اإلعالم اجلديد Sawsan Al-Harbi,  2018سة ( وهدفت درا
العربية،  -يف تشكيل املعارف السياسية للشباب اجلامعيِّ السعوديِّ جتاه العالقاِت العربية

املصرية. وأشارت نتائج  -اليمنية، والعالقاِت السعودية-بالتطبيق على العالقاِت السعودية
أنَّ   إلى  أ50.6الدراسة  من  بالعالقاِت  %  السياسية  معرفتهم  درجة  الدراسة  عينة  فراد 

األكثر   الرقمية  اإلعالم  منصاِت  مقدمة  تويتر  موقع  ر  وتصدَّ متوسطة،  العربية  العربية 
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  استخداًما واألكثر ثقة من ِقبل الشباب السعوديِّ يف احلصول على املعلوماِت السياسية.

)38(  

 اس املعلومات: املحور الثاني: دراسات تناولت نظرية التم
) إلى التعرف على املصادر التي يتعرض لها األفراد  Hung Lu,  2003هدفت دراسة (

بالقلق أو األزمات. وتوصلت   أثناء الشعور  بشكٍل واضٍح ومكثف للحصول على املعلومات 
الدراسة إلى أنَّ املبحوثني اعتبروا وسائل اإلعالم هى مصدر املعلوماِت األساسي لديهم،  

  ) 39( اعتبروا وسائل اإلعالم أكثر مصداقية من قنوات االتصال الشخصي. كما أنهم

) إمكانية تأثير وسائل اإلعالم على  Hart Philip & others,2007واختبرت دراسة (
سلوك وأمناط عملية التماس املعلومات، من خالل حتليل تأثير التصوير القصصيِّ ألحد  

النتائج إل لت  ى أنه خالل فترة الدراسة، والتي تواكَبت مع فترة  األفالم األمريكية. وتوصَّ
عرض الفيلم كانت هناك زيادة ملحوظة يف زيارة املواقع اإللكترونية ذات الصلة مبوضوع  

  ) 40( الفيلم.

دراسة   التي  Westerman & others)   ,  2007وسَعت  الطرق  على  التعرف  إلى   (
وحتديد  املعلوماِت  اللتماس  املختلفة  اإلعالمية  الوسائَل  األفراد  خاللها  من  يستخدم 
املعلومات.  عن  للبحث  األفراد  يستخدمها  التي  والرقمية  التقليدية  االتصالية  الوسائل 

ل الرقمية يف التماس  وخلصت النتائج إلى تفوُّق الوسائل االتصالية التقليدية على الوسائ
  (41)املبحوثني للمعلومات من خاللها.

) إلى رصد العوامل املؤثرة يف الصفوة املصرية  2009وهدفت دراسة (شريهان محمد،  
أصبحت   اإلنترنت  شبكة  أنَّ  إلى  وتوصلت  اإلنترنت.  شبكة  من  للمعلومات  التماسهم  يف 

عل عليه يف احلصول  ُيعتمد  أشكالها،  بالنسبة ملستخدميها مصدرًا  املعلوماِت مبختلف  ى 
  )42( وباألخص السياسية منها.

حسني،   (إميان  دراسة  شبكاِت 2013وتناوَلت  من  السياسية  املعلومات  التماس  م) 
. وأشارت نتائج  التواصل االجتماعّي وعالقته باالجتاهاِت التعصبية لدى الشباب املصريِّ

تقدي بني  داللة  ذي  موجب  ارتباط  وجود  إلى  للصفحاِت  الدراسة  اجلامعيِّ  الشباب  ر 
  )43( السياسية يف شبكاِت التواصل االجتماعيِّ كمصدر للمعلوماِت.

) باختبار فروض نظريَتي التنافر املعريفِّ والتماس  2013،  واهتمت دراسة (عزة الكحكي
املعلوماِت تطبيًقا على الفتاوى العشوائية واملتعلقة بالثوراِت بالقنواِت الفضائية املصرية.  
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املصادر   أهمِّ  بني  األول  الترتيب  يف  جاءت  الدينية  الفضائية  القنواِت  أنَّ  إلى  لت  وتوصَّ
  ) 44( لتي يلتمس من خاللها أفراد العينة الفتاوى.والوسائل اإلعالمية املصرية ا

 ) دراسة  طبيعة De choudhury &others ,  2014وهدفت  على  الوقوف  إلى   (
املعلوماِت   على  للحصول  اإلعالمية  االجتماعية  والشبكاِت  البحث  محركاِت  استخدام 

وشبكا البحث  محركاِت  إلى  يلجأون  اإلنترنت  مستخدمي  أنَّ  إلى  وتوصلت  ِت الصحية. 
  )45( التواصل االجتماعيِّ ملعرفة املزيد عن األمور املهمة واخلطيرة التي قد تهدد صحتهم. 

) إجراءاِت التماس املعلوماِت السياسية عبر مواقع 2014وتناولت دراسة (داليا املدبولي،  
دارسي   لدى  املضامني  مصداقية  اإلجراءاِت مبستوى  تلك  وعالقة   ، االجتماعيِّ التواصل 

التربويِّ باجلامعاِت املصرية. وتوصلت إلى أنَّ األخبار السياسية جاءت يف مقدمة اإلعالم  
  )46( األخبار التي يتابعها أفراد العينة، يليها األخبار الرياضية يف املرتبة الثانية.

اهللا،   عبد  (نورة  دراسة  الشباب 2014وركزت  تعرُّض  يف  تؤثر  التي  العوامل  على   (
ارتفاع  اجلامعيِّ للشبكاِت االج إلى  القضايا واألحداث اجلارية. وتوصلت  تماعية وإدراك 

درجة حرص واعتماد املبحوثني على التماس املعلوماِت حول القضايا واألحداث اجلارية  
  )47( من الشبكاِت االجتماعية.

) إلى رصد وحتليل أمناط واستراتيجيات ومصادر  2014وهدفت دراسة (جيهان يحيى،  
املص  اجلمهور  الدستور.  التماس  تعديل  على  االستفتاء  تطوراِت  حول  للمعلوماِت  ريِّ 

جاءت يف مقدمة وسائل اإلعالم التي تابع من    CBCوأشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ قناة  
.  خاللها اجلمهورُ املصريُّ تطوراِت عملية تعديل الدستور، يليها موقع التواصل االجتماعيِّ

)48(  

) العالقة بني التماس الشباب املصريِّ للمعلوماِت 2015وتناولت دراسة (سمر صبري،  
كثافة   بني  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  األزماِت.  وقت  فيسبوك  موقع  عبر 

  )49( استخدام موقع فيسبوك وبني مستوى اإلدراك لألزمة محل الدراسة.

دراسة (مي مصطفى،   املصر 2016وسعت  اعتماد اجلمهور  التعرف على مدى  إلى  يِّ  ) 
التي   للمعلومات  والتماسه   ، االجتماعيِّ التواصل  مبواقع  األنباء  ووكاالت  حسابات  على 
تقدمها عن األحداث اجلارية عبر تلك املواقع. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ حسابات 

% من 51وكاالت األنباء على مواقع التواصل االجتماعيِّ تلبي االحتياجاِت املعرفية لنسبة  
الع ولنسبة  أفراد  كبيرة،  بدرجة  ولنسبة  28.1ينة  متوسطة،  بدرجة  بدرجة  %20.9   %
  ) 50( ضعيفة.
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) على التماس املصريني املغتربني يف دول اخلليج 2016وركزت دراسة (مصطفى النمر،  
والرقمية   التقليدية  اإلعالم  وسائل  خالل  من  مصر  عن  االقتصادية  للمعلوماِت  العربي 

الد ادِّخارهم  على  اإلعالم وانعكاساته  وسائل  أنَّ  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت   . والريِّ
اخلليج  دول  يف  املغتربون  املصريون  لها  يفضِّ التي  املعلومات  مصادر  رَت  تصدَّ الرقمية 

  )51(  العربيِّ للحصول على املعلوماِت عن األوضاع االقتصادية.

) دراسة  استخدJiyeon Kim & Minsoo Jung,  2017وتناولت  بني  العالقة  ام ) 
اجلنوبية،   كوريا  يف  التطعيمات  عن  الصحية  املعلومات  التماس  وسلوك  اإلعالم  وسائل 

من الذكور واإلناث البالغني، وأشارت    1367واعتمدت الدراسة على مسح لعينة قوامها  
قنوات   واستخدام  الصحية  املعلومات  عن  البحث  سلوك  تعزيز  ضرورة  إلى  الدرسة 

  )52( مراض املعدية املستجدة.إعالمية متنوعة لزيادة الوعي باأل

العوامل املؤثرة  Wura Jacobs& others,  2017وهدفت دراسة ( التعرف إلى  ) إلى 
نتائج  وأشارت  اإلنترنت.  شبكة  عبر  الصحية  للمعلوماِت  األمريكيِّ  الشباب  التماس  يف 

حية،  الدراسة إلى أنَّ اإلنترنت ُيعد املصدر األول من مصادر احلصول على املعلوماِت الص 
وأنَّ الشباب األصغر سًنا واألكثر تعليًما هم األكثر بحًثا عن املعلومات الصحية على شبكة 

  ) 53( اإلنترنت.

املطيري،   (رمي  السعوديِّ  2017وسعت  اجلامعيِّ  الشباب  التماس  مدى  لرْصد  م) 
صورة   تشكيل  على  وانعكاساتها  للجامعاِت  اإللكترونية  املواقع  خالل  من  للمعلوماِت 
املؤسسة لديهم. وأشارت نتائج الدراسة أنه ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 
بني مدى استخدام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ ملوقع اجلامعة اإللكترونيِّ يف احلصول على  

  )54( معلوماٍت عن اجلامعة والدراسة واجتاهاته نحو اجلامعة.

) دراسة  اإلنترنت  Jeoma Ibegbulam & others ,  2018وتناولت  استخدام   (
كمصدر للصحة اإلجنابية من خالل التماس املعلومات بني الفتيات املراهقات يف املدارس 

فيه   شاركت  استبانة  خالل  من  البيانات  جمع  ومت  ونيجيريا،  إينوجو  يف   120الثانوية 
أن   إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  الثانوية،  املدارس  يف  املراهقات  من  الطالبات طالبةً 

بنسبة   العام  التعليم  عن  املعلومات  عن  للبحث  اإلنترنت  يستخدمن  %، 100املراهقات 
%، 57%، واالمتناع عن ممارسة اجلنس قبل الزواج بنسبة  59والنظافة اجلنسية بنسبة  

  )55( %.56وجتنب االعتداء اجلنسي بنسبة 

اس الشباب العربيِّ  ) إلى الكشف عن العالقة بني التم2018وسعت دراسة (محمد فؤاد،  
للمعلوماِت الدينية من مواقع التواصل االجتماعيِّ ومستوى الوعي الدينيِّ لديهم. وأشارت  
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وجاء   ، العربيِّ الشباب  لدى  الدينية  املعلومات  التماس  مصادر  تنوُّع  إلى  الدراسة  نتائج 
م التليفزيون، اإلنترنت يف مقدمة مصادر التماس املعلومات الدينية، يليه الكتب الدينية، ث 

  )56( ثم إمام املسجد.

 التعليق على الدراسات السابقة: 

أشارت العديد من الدراساِت السابقة إلى تفوُّق وسائل اإلعالم الرقمية على وسائل  -
الدراساِت:  هذه  بني  ومن  لها،  اجلمهور  أفراد  تفضيل  حيث  من  التقليدية  اإلعالم 

احلربي،   (عدنان  (آمال  2010دراسة  ودراسة  ودراسة  2012الغزاوي،  )،   ،(
 ). 2016(مصطفى النمر، 

النفعية املرتبطة باحلصول على  - الدوافع  العديد من الدراسات السابقة أنَّ  أوضحت 
التقليدية   اإلعالم  لوسائل  للتعرض  اجلمهور  دوافع  مقدمة  يف  جاءت  املعلومات 

عبدالبديع،   (محمد  دراسة  الدراساِت:  هذه  بني  ومن  ودرا 2012والرقمية،  سة )، 
البريكان،   سعود،  1435(لؤلؤة  آل  (نايف  ودراسة   ،(1436 ) ودراسة   ،(Hung 

lu,2003 ،2014)، ودراسة (نورة عبد اهللا، 2009)، ودراسة (شريهان محمد.( 

توصلت العديد من الدراسات السابقة إلى وجود عالقة ارتباطية طردية بني مستوى   -
ومستو والرقمية  التقليدية  اإلعالم  لوسائل  واألحداث، التعرض  للقضايا  إدراكهم  ى 

العربي،   (محمد  دراسة  الدراسات:  اجلمال، 2014ومن بني هذه  (رباب  ودراسة   ،(
)، ودراسة 2014)، ودراسة (فهد الطيار،  2017)، ودراسة (سلمان بن لبده، 2014

)، ودراسة (مي مصطفى،  2017)، ودراسة عبد اهللا العساف،  2014(نورة حمدي،  
2016.( 

رؤية  الدراسا ندرة   - تناولت  التي  العربية  يتم  2030ت  لم  الباحثة  علم  حدود  ففي  ؛ 
التماس الشباب اجلامعيِّ للمعلوماِت التطرق للموضوع البحثي احلالي والذي يتناول: "

رؤية   والرقمية   2030عن  التقليدية  اإلعالم  وسائل  من  السعودية  العربية  للمملكة 
  ظرية التماس املعلوماِت.  وعالقته مبستوى إدراكهم لها" وذلك يف إطار ن

 مشكلة الدراسة:  

مشكلة الدراسة احلالية يف التعرف على مدى التماس الشباب اجلامعيِّ للمعلومات   حددتت
رؤية   والرقمية    2030حول  التقليدية  اإلعالم  وسائل  من  السعودية  العربية  للمملكة 

وانعكاساتها على مستوى إدراكهم لها، وذلك من خالل دراسة ميدانية لعينة من الشباب 
  عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة الطائف. اجلامعي السعودي يف كل من جام
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 تستمد الدراسة احلالية أهمية كبيرة لألسباب التالية:أهمية الدراسة: 

الوسائل  -1 بني  جتمع  والتي  للدراسة،  اخلاضعة  اإلعالمية  واملصادر  الوسائل  أهمية 
البحث والقدرة على التقليدية والرقمية يف دراسة واحدة، وهذا يعطي شمولية لنتائج  

تكوين اآلراء واالجتاهات، وحتديد املصادر التي يتم االعتماد عليها يف احلصول على  
 للمملكة العربية السعودية.  2030معلوماٍت حول رؤية 

للمملكة العربية   2030ُتعد الدراسة احلالية من أوائل الدراساِت التي تناولْت رؤية   -2
 لشباب اجلامعي باألهداف التي تسعى إليها. السعودية؛ للتعرف علي مدى معرفة ا

املحور  -3 الشباب  ُيعد  حيث  الدراسة،  تتناولها  التي  العمرية  املرحلة  وأهمية  خطورة 
 2030األساسيِّ يف عمليات التنمية؛ فتمكني الشباب أحد األهداف األساسية لرؤية  

 للمملكة العربية السعودية. 

ا    -4 ا ومنهجّيً الدراسة تطبيًقا علمّيً للتعرف علي ُتعد  املعلوماِت؛ وذلك  التماس  لنظرية 
املصادر املختلفة التي يلتمس من خاللها الشباب اجلامعّي السعودّي املعلومات حول  

 عبر الوسائل اإلعالمية بشقيها التقليدية والرقمية.    2030رؤية 

 تسعى الدراسة احلالية إلى حتقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة: 

السعوديِّ مبتابعة رؤية  التعرف علي مد -1 الشباب اجلامعيِّ  اهتمام  للمملكة   2030ى 
 العربية السعودية. 

التعرف علي أسباب اهتمام و أسباب عدم اهتمام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبتابعة   -2
 للمملكة العربية السعودية.  2030رؤية 

 2030ل رؤية  حتديد خطوات التماس املعلومات لدى الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ حو -3
 للمملكة العربية السعودية. 

رؤية  -4 حول  املعلومات  اللتماس  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  استراتيجيات  حتديد 
 للمملكة العربية السعودية.  2030

املعلومات   -5 ملتابعة  السعوديُّ  اجلامعيُّ  الشباب  لها  ُيفضِّ التي  املصادر  على  التعرف 
 ية السعودية. للمملكة العرب 2030واألخبار حول رؤية 

التقليدية   -6 اإلعالم  وسائل  يف  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  ثقة  مستوى  على  التعرف 
 للمملكة العربية السعودية.  2030والرقمية كمصدر للمعلومات حول رؤية  

اجلامعيِّ  -7 الشباب  يف  والرقمية  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تأثيرات  على  التعرف 
 للمملكة العربية السعودية.  2030السعوديِّ فيما يتعلق برؤية  
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للمملكة العربية   2030التعرف على مستوى إدرك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ لرؤية   -8
 السعودية. 

 تساؤالت الدراسة: 

رؤية   -1 مبتابعة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  اهتمام  درجةُ  العربية    2030ما  للمملكة 
 السعودية؟ 

الشباب   -2 اهتمام  وعدم  اهتمام  أسباب  رؤية  ما  مبتابعة  السعوديِّ   2030اجلامعيِّ 
 للمملكة العربية السعودية؟ 

رؤية   -3 حول  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  لدى  املعلومات  التماس  خطواُت   2030ما 
 للمملكة العربية السعودية؟ 

رؤية   -4 حول  املعلوماِت  اللتماس  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  استراتيجياُت   2030ما 
 سعودية؟ للمملكة العربية ال

لها الشباب اجلامعيُّ السعوديُّ ملتابعة املعلومات واألخبار حول   -5 التي ُيفضِّ ما املصادرُ 
 للمملكة العربية السعودية؟  2030رؤية 

والرقمية  -6 التقليدية  اإلعالم  وسائل  يف  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  ثقة  مستوى  ما 
 دية؟ للمملكة العربية السعو 2030كمصدر للمعلومات حول رؤية 

فيما  -7 السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  يف  والرقمية  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تأثيراُت  ما 
 للمملكة العربية السعودية؟  2030يتعلق برؤية 

إدرك  -8 مستوى  لرؤية    ما  السعوديِّ  اجلامعيِّ  العربية    2030الشباب  للمملكة 
  السعودية؟ 

 : فروض الدراسة
األول اجلامعيِّ الفرض  الشباب  اهتمام  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروٌق  توجد   :

رؤية   مبتابعة  املتغيرات    2030السعوديِّ  باختالف  السعودية  العربية  للمملكة 
 النوع). الدميوجرافية (اجلامعة، التخصص، 

الثاني: اجلامعيِّ   الفرض  الشباب  ثقة  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروٌق  توجد 
رؤية   حول  للمعلومات  كمصدر  التقليدية  اإلعالم  وسائل  يف  للمملكة    2030السعوديِّ 

 العربية السعودية باختالف املتغيراِت الدميوجرافية (اجلامعة، التخصص، النوع). 
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الثالث: فروٌق    الفرض  اجلامعيِّ توجد  الشباب  ثقة  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات 
رؤية   حول  للمعلومات  كمصدر  الرقمية  اإلعالم  وسائل  يف  للمملكة    2030السعوديِّ 

 العربية السعودية، باختالف املتغيراِت الدميوجرافية (اجلامعة، التخصص، النوع). 

الرابع: ا  الفرض  إدراك  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروٌق  اجلامعيِّ توجد  لشباب 
لرؤية   وسائل   2030السعوديِّ  يف  الثقة  مستوى  باختالف  السعودية  العربية  للمملكة 

 اإلعالم التقليدية كمصدر للحصول على املعلوماِت حول الرؤية. 

اخلامس اجلامعيِّ الفرض  الشباب  إدراك  مستوى  إحصائية يف  داللة  ذات  فروٌق  توجد   :
لرؤية   الع  2030السعوديِّ  وسائل للمملكة  يف  الثقة  مستوى  باختالف  السعودية  ربية 

  اإلعالم الرقمية كمصدر للحصول على املعلوماِت حول الرؤية. 

  نوع الدراسة ومنهجها: 
 Surveyتندرج الدراسة احلالية حتت الدراساِت الوصفية، واعتمدت على منهج املسح  

Method  ر عن  للمعلوماِت  اجلامعيِّ  الشباب  التماس  مدى  على   2030ؤية  للتعرف 
للمعلومات،  كمصادر  والرقمية  التقليدية  اإلعالم  وسائل  من  السعودية  العربية  للمملكة 

 وانعكاساِت ذلك على مستوى إدراكهم لها. 

 : مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة احلالية يف الشباب اجلامعيِّ يف اململكة العربية السعودية. وقد متَّ  
) مبحوٍث  400قوامها (  Quota Sampleعمدية حصصية    تطبيق الدراسة على عينة 

الفترة   الطائف؛ وذلك يف  من كلٍّ من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة 
. واجلدول التالي يوضح خصائص  2019ديسمبر    19إلى    2019أكتوبر    4الزمنية من  

 عينة الدراسة امليدانية من حيث اجلامعة، والتخصص، والنوع:  

  الدميوغرافية لعينة الدراسة) املتغيرات 1جدول (

 % التكرار  املتغيرات الدميوغرافية

 اجلامعة
 50 200 جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 50 200 جامعة الطائف

 التخصص
 50 200 أدبي

 50 200 علمي

 النوع
 50 200 ذكور

 50 200 إناث 

 100 400 اإلجمالي 
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توزَعت عينة الدراسة ما بني الشباب اجلامعيِّ يف  توزيع عينة الدراسة وفًقا للجامعة:   -
بواقع  الطائف  وجامعة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  هما  جامعتْني؛ 

 % من أفراد العينة.50) مبحوٍث من كل جامعة بنسبة 200(
توزَّعت عينة الدراسة ما بني الشباب اجلامعيِّ توزيع عينة الدراسة وفًقا للتخصص:   -

ص، بنسبة  200يف الكلياِت األدبية والكلياِت العلمية، بواقع ( ) مبحوٍث من كلِّ تخصُّ
 % من أفراد العينة. 50

)  200توزَّعت العينة ما بني الذكور واإلناث، بواقع (توزيع عينة الدراسة وفًقا للنوع:   -
 % من أفراد العينة.50مبحوٍث لكلٍّ منهما، بنسبة 

البيانات اعتمَدت الباحثة يف جمع بيانات الدراسة على أداة االستبانة، والتي  :  أداة جمع 
) على  الدراسة  تطبيق  ومتَّ  ا،  إلكترونّيً االستمارة  توزيع  خالل  من  تطبيقها  ) 400متَّ 

ود اإلسالمية، وجامعة الطائف وذلك يف  مبحوٍث من كلٍّ من جامعة اإلمام محمد بن سع
  . 2019ديسمبر  19إلى  2019أكتوبر   4الفترة الزمنية من 

 إجراءات الصدق والثبات: 

املحكمني  الصدق:   ▪ األساتذة  من  مجموعة  على  االستبانة  أداة  بعرض  الباحثة  قامت 
املتخصصني يف اإلعالم؛ وذلك للتحقق من صدق األداة، والتأكد من وضوح األسئلة  
األسئلة  تعديل بعض  األخذ مبقترحاتهم يف  ومتَّ  الدراسة،  قياسها ألهداف  وإمكانية 

 1* والصياغات لتكون أفضل وأكثر وضوًحا.

االختبار    الثبات: ▪ إعادة  أسلوب  الباحثة  من    Re-Testاستخدمت  مكونة  عينة  على 
بواقع  40( مبحوًثا،  من  10)  أسبوعني  عقب  وذلك  األصلية،  العينة  حجم  من   %

الثبات ( ) وهو معامل ثبات على درجة 92.5التطبيق األول لالستبانة، وبلَغت نسبة 
  معقولة.

الدراسة: يف  املستخَدمة  املقاييس   املقاييس  على  احلالية  الدراسة  يف  الباحثة  اعتمَدت 
 :التالية

رؤية   ▪ مبتابعة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  اهتمام  مستوى  للمملكة   2030مقياس 
مستوى   تقسيم  ومتَّ  املبحوثني،  على  طرُحه  متَّ  سؤال  يف  ومتثل  السعودية،  العربية 

 
 واالتصال جامعة  عالماألستاذ المشارك بكلیة اإل ،مصطفى النمر. د.م. أ ستبانةالباحثة في تطبیق اال عاون

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
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االهتمام إلى ثالث فئات "ال أهتم على اإلطالق" ومتَّ ترميزها إحصائًيا بالرقم واحد، 
ومتَّ   متوسطة"  بدرجة  كبيرة"  و"أهتم  بدرجة  و"أهتم  اثنني،  بالرقم  إحصائًيا  ترميزها 

 ومت ترميزها إحصائًيا بالرقم ثالثة. 

مقياس مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية   ▪
للمملكة العربية السعودية، ومتثل يف سؤال متَّ   2030كمصدر للمعلومات حول رؤية  

ثني، ومتَّ تقسيم مستوى الثقة إلى ثالث فئات "ال أثق على اإلطالق" طرُحه على املبحو
ترميزها إحصائًيا  بدرجة متوسطة" ومتَّ  و"أثق  واحد،  بالرقم  ترميزها إحصائًيا  ومتَّ 

 بالرقم اثنني، و"أثق بدرجة كبيرة" ومتَّ ترميزها إحصائًيا بالرقم ثالثة. 

السعوديِّ  ▪ اجلامعيِّ  الشباب  إدراك  مستوى  لرؤية  مقياس  العربية    2030  للمملكة 
السعودية ومتثل يف سؤال متَّ توجيهه للمبحوثني، واحتوى على عشرين عبارًة شكَّلت  

لرؤية   السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  إدراك  مستوى  العربية    2030مقياس  للمملكة 
رؤية   وهي  عبارات صحيحة  عشر  بينها  من  كبيًرا   2030السعودية،  اهتماًما  تهتم 

تسعى   2030على الهوية العربية، وترسيخ القيم اإلسالمية األصيلة، ورؤية    باحلفاظ
ورؤية   العسكرية،  واملستلزمات  االحتياجات  ا   2030لتصنيع  خاّصً اهتماًما  تولي 

رؤية   وتهتم  باململكة،  السياحية  وباملعالم  الرحمن  ينعم   2030بضيوف  ببناء مجتمع 
تعمل على   2030ابية وجاذبة، ورؤية  أفراده بنمط صحّي ويتيح العيش يف بيئة إيج

حتسني بيئة األعمال وإعادة هيكلة املدن االقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة وحترير  
رؤية   وتسعى  تنافسيته،  رفع  يف  يسهم  مبا  العمل  معايير    2030سوق  وفق  للعمل 

ورؤية   واقتدار،  بكفاءة  املالية  املوارد  بإدارة  وتلتزم  الشفافية   للمملكة   2030عالية 
ا، ولكن من خالل إطار مؤسسي  ا وعاملّيً ا وإقليمّيً تسعى أْن يكون لها دورٌ مؤثٌر محلّيً

إلى خفض معدل البطالة، وتسعى    2030ُمحكَم ليكون له عظيم األثر، وتسعى رؤية  
العالم،    2030رؤية   مدينة يف  مائة  أفضل  بني  مدن سعودية  ثالث  تصنيف  يتم  أْن 

ى مليون متطوٍع يف القطاع غير الربحيِّ سنوّيًا، إلى الوصول إل  2030وتسعى رؤية  
وتراوَحت االستجابات على العبارات العشرة الصحيحة ما بني "خاطئة" ومتَّ ترميزها 
اثنني،   بالرقم  ا  ترميزها إحصائّيً التحديد" ومتَّ  "أستطيع  واحد، وال  بالرقم  ا  إحصائّيً

بالرقم ثالثة، يف   ا  كانت هناك عشر عبارات  "وصحيحة" ومتَّ ترميزها إحصائّيً حني 
تستبعد القطاع اخلاص وحتد من منوه يف مقابل تضخيم    2030خاطئة وهي رؤية  

ورؤية   العام،  القطاع  بناء   2030أدوار  على  القادر  الكايف  بالقدر  بالتعليم  تهتم  ال 
ورؤية   صحية،  اجتماعية  منظومة  وإرساء  الكفاءات    2030الشخصية  تستقطب 
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ل باململكة وحتاول استبعاد الكفاءات العاملية؛ وذلك لإلسهام يف واملواهب املحلية للعم
ورؤية   االقتصادية،  املالية   2030التنمية  األرباح  وحتقيق  األعمال،  بقطاع  تهتم 

املتعلق مبسؤلياته االجتماعية، وتسعى رؤية   لتقليل   2030الضخمة بعيًدا عن دوره 
خلفض نسبة   2030وتسعى رؤية    إنفاق األسر على الثقافة والترفيه داخل اململكة، 
رؤية   وتسعى  العمل،  سوق  يف  املرأة  االستثمارات    2030مشاركة  نسبة  خلفض 

املنشآت الصغيرة واملتوسطة يف إجمالي    2030األجنبية، وتسعى   إلى تقليل إسهام 
إلى خفض نسبة الصادرات غير النفطية، وتسعى   2030الناجت املحلي، وتسعى رؤية  

تقلي  2030رؤية   وتراوحت إلى  دخلها،  إجمالي  من  األسر  مدخرات  نسبة  ل 
ا  االستجابات على العبارات العشرة اخلاطئة ما بني "صحيحة" ومتَّ ترميزها إحصائّيً
و"خاطئة"   اثنني  بالرقم  إحصائًيا  ترميزها  ومتَّ  التحديد"  أستطيع  و"ال  واحد،  بالرقم 

جابات على العبارات العشرين  ثم متَّ جمع االستومتَّ ترميزها إحصائًيا بالرقم ثالثة،  
لالستجابات   جتميعية  درجة  أعلى  بني  الفرق  وهو  املدى  حساب  ومتَّ  مبحوث،  لكلِّ 

العشرة وهي (60وهي ( )، فكان ناجت املدى  20) وأقل درجة جتميعية لالستجابات 
) متَّ قسمته على الفئات الثالثة التي متثل مستوى اإلدراك املنخفض، واملتوسط، 40(

(واملرتف بني  ما  املنخفض  اإلدراك  مستوى  درجات  فتراوَحت  و(20ع،  درجة   (33  (
) درجة،  47) درجة و(34درجة، وتراوَحت درجات مستوى اإلدراك املتوسط ما بني (

 ) درجة. 60) درجة و(48وتراوَحت درجات مستوى اإلدراك املرتفع ما بني (

 :املعاجلة اإلحصائية للبيانات
الدراسة، متَّ ترميز البيانات وإدخالها إلى احلاسب اآللي، ثم    بعد االنتهاء من جمع بيانات 

معاجلتها وحتليلها، واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج "احلزمة اإلحصائية 
" " ومتَّ اللجوء إلى املعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية يف  SPSSللعلوم االجتماعية"  

 حتليل بيانات الدراسة:
 التكرارات البسيطة والنسب املئوية.  ▪

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية.  ▪

▪ ) احلسابية T-Testاختبار  املتوسطات  بني  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة   (
 ملجموعتني من املبحوثني. 

▪ ) االجتاه  أحادي  التباين  املعروف One Way Analysis of Varianceحتليل   (
 . ANOVAاختصارًا باسم 
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 نتائج الدراسة:
 :املحور األول: النتائج العامة للدراسة

 :2030) مدى اهتمام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبتابعة رؤية  2جدول (

 % التكرار    2030مدي اهتمام الشباب اجلامعي السعودي مبتابعة رؤية 
 43.5 174  أهتم بدرجة كبيرة 
 53 212 أهتم بدرجة متوسطة   
 3.5 14 ال أهتم على اإلطالق  

 100 400  اإلجمالي 

 2030يتضح من اجلدول السابق: اهتمام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبتابعة رؤية  
للمملكة العربية السعودية، حيث جاء يف الترتيب األول َمن يهتمون بدرجة متوسطة بنسبة  

% يف حني جاء َمن ال  43.5كبيرة بنسبة  %، تليها يف الترتيب الثاني َمن يهتمون بدرجة  53
ضئيلة   بنسبة  واألخير  الثالث  الترتيب  يف  اإلطالق  على  عينة  3.5يهتمون  من  فقط   %

الدراسة، وهذه النتيجة تعطي داللة على اهتمام الشباب السعوديِّ بالشأن الداخلي بشكٍل 
  للمملكة العربية السعودية على وجه اخلصوص.  2030عاٍم ورؤية 

 :2030) أسباب اهتمام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبتابعة رؤية 3جدول (

 % التكرار  األسباب 

 34.97 135 ألنها من أهم املوضوعات واألهداف التي تسعى إليها اململكة حالًيا 

بسبب تداعياتها وتأثيرها على كافة األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
 والسياسية يف اململكة 

102 26.42 

 27.72 107 ألنها تهتم بقطاع الشباب يف املقام األول 
ألنها من أبرز املوضوعات التي يتم مناقشتها يف اإلعالم يف الوقت 

 احلاضر
83 21.5 

ألنها ُتعد رؤية طموحة ستنقل اململكة نقلة نوعية على جميع األصعدة 
 واملستويات 

198 51.3 

  386ن= 

جاء   أنه  السابق:  اجلدول  من  اجلامعيِّ يتضح  الشباب  اهتمام  أسباب  مقدمة  يف 
ألنها ُتعد رؤية طموحة ستنقل  للمملكة العربية السعودية: "  2030السعوديِّ مبتابعة رؤية  

واملستويات األصعدة  جميع  على  نوعية  نقلة  بنسبة  اململكة  األول  الترتيب  يف   "51.3 ،%
" ألنها  الثاني  الترتيب  يف  املوضوعات  وجاء  أهم  اململكة  من  إليها  تسعى  التي  واألهداف 

املوضوعات التي يتم  %، بينما جاء يف الترتيب األخير ألنها من أبرز "34.97بنسبة    حالًيا"
 %.21.5وذلك بنسبة  مناقشتها يف اإلعالم يف الوقت احلاضر"
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الشباب   فهم  من  الرغم  على  أنه  مفاداها:  نتيجة  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  وتشير 
، ولكن على اجلانب اآلخر تشير إلى قصور وسائل  2030السعوديِّ ووعيه بأهمية رؤية  

  ، وتوضيح أبعادها وأهدافها املختلفة. 2030اإلعالم من وجهة نظر العينة يف تناول رؤية 
: 2030) أسباب عدم اهتمام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبتابعة رؤية 4جدول (  

 % التكرار  األسباب 

 35.71 5 يوجد مصدر يشرح الرؤية بطريقة مبسطة ومفهومةألنه ال 

 14.29 2 ألنَّ هناك موضوعات أخرى أكثر أهمية 

 21.43 3 ألنه ليس لديَّ وقت ملتابعتها 
 14.29 2 ألنه ال يوجد مصدر موثوق أستقي منه املعلومات

 42.86 6 لكثرة محاورها وتفاصيلها؛ مما يجعلها صعبة الفهم بالنسبة لي 

  14ن=

أسباب عدم اهتمام الشباب اجلامعيِّ يتضح من اجلدول السابق: أنه جاء يف مقدمة  
لكثرة محاورها وتفاصيلها مما للمملكة العربية السعودية "  2030السعوديِّ مبتابعة رؤية  

%، بينما جاء يف الترتيب  42.86" وجاء ذلك يف الترتيب األول بنسبة  يجعلها صعبة الفهم 
" أكثر أهمية"األخير  وألنه ال يوجد مصدر موثوق أستقي "  ،ألنَّ هناك موضوعاٍت أخرى 

 %. 14.29بنسبة متساوية لكلٍّ منهما؛ وذلك بنسبة  منه املعلومات" 
وتشير نتائج اجلدول السابق إلى: تراُجع دور وسائل اإلعالم يف تناُول أبعاد وأهداف  
الشباب 2030رؤية   من  املبحوثني  نظر  وجهة  من  وشرحها  محاورها  عرض  وعدم   ،

 السعوديِّ عينة الدراسة.
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  2030) خطوات التماس املعلومات لدى الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ حول رؤية 5جدول (

 نادرًا  أحياًنا دائًما اخلطوات
 % ك % ك % ك

؛ لذا بحثت 2030شعرت بأهمية رؤية 
 14.25 55 53.63 207 32.12 124 عن معلومات عنها 

قمت بتقييم املعلومات التي جمعتها حول 
 37.82 146 44.3 171 17.88 69 2030رؤية 

قمت بالتحقق من صدق ودقة املعلومات 
 25.39 98 39.12 151 35.49 137 2030املقدمة عن رؤية 

قمت بتحديد املصادر التي تزوِّدني 
 22.54 87 45.34 175 32.12 124 2030باملعلومات عن رؤية 

بحثت عن املعلومات املطلوبة حول رؤية  
2030 143 37.05 161 41.71 82 21.24 

قمت بتحديد املوضوعات الفرعية يف رؤية  
2030 82 21.24 173 44.82 131 33.94 

  386ن = 

بخطوات      يتعلق  فيما  أنه:  السابق  اجلدول  من  لدى  يتضح  املعلومات  التماس 
رؤية   حول  السعوديِّ  اجلامعيِّ  جاءت   2030الشباب  فقد  السعودية؛  العربية  للمملكة 

 النتائج كالتالي:
" يف مقدمة اخلطوات 2030بحثت عن املعلومات املطلوبة حول رؤية  جاءت خطوة "   -

% من إجمالي العبارات التي حظَيت  37.05التي حظيْت بنسبة مرتفعة وذلك بنسبة  
 بشكٍل "دائًما"  

من ؛ لذا بحثت عن معلومات عنها " 2030شعرت بأهمية رؤية  يف حني جاءت خطوة "  -
 %.53.63أكثر اخلطوات التي حظيت بنسبة مرتفعة "أحياًنا" وبنسبة 

-  " عبارة  رؤية  ق وجاءت  حول  جمعتها  التي  املعلومات  بتقييم  أكثر  2030مت  من   "
 %. 37.82العبارات التي حصلت على (نادرًا) وبنسبة  

: عينة الدراسة لديهم الشغف يف البحث عن املعلومات   ويتضح من اجلدول السابق أنَّ
رؤية   مسؤولية 2030حول  هناك  ولذلك  الرؤية،  بأهمية  شعورهم  من  انطالًقا  وذلك  ؛ 

الرؤية  اجتما حول  معلومات  توفير  وهي  والرقمية  التقليدية  اإلعالم  وسائل  على  عية 
وأهدافها، ومن اجلدير بالذكر اإلشارة إلى أنَّ "قمت تقييم املعلومات التي جمعتها حول  

الباحثة 2030رؤية   نظر  وجهة  من  وذلك  (نادرًا)،  درجة  التي حصدت  العبارات  أكثر   "
حت  التقييم  مرحلة  أنَّ  إلى  األهداف  يرجع  وتوضيح  املعلومات  تواُفر  من  كبير  لقْدر  تاج 
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بشكٍل كبيٍر، وهو ليس متوافًرا بناًء على وجهة نظر عينة الدراسة، والذين أشاروا بشكٍل 
رؤية   وتوضيح  ومعرفة  ووعي  فهم  يف  دورها  أداء  يف  اإلعالم  وسائل  قصور  إلى  كبيٍر 

 بأبعادها املختلفة.  2030
 ) استراتيجيات الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ 6جدول (

   2030اللتماس املعلومات حول رؤية 

 االستراتيجيات
 غير موافق  محايد موافق 

 % ك % ك % ك
لم أخطط بشكٍل منظٍم للبحث عن معلومات 

 2030عن رؤية 
159 41.19 174 45.08 53 13.73 

قررت البحث عن معلومات حول رؤية  
الوسائل اإلعالمية سواًء يف كل  2030

 تقليدية أو افتراضية 
178 46.11 169 43.78 39 10.1 

قمت بتحديد الوسيلة اإلعالمية التي  
اعتقدت أنها ستكون أكثر إفادة بالنسبة لي  

 2030لتمدني مبعلومات حول رؤية 
172 44.56 162 41.97 52 13.47 

قمت باختيار محاور محددة عن رؤية  
 بالبحث عنها باستفاضةوقمت  2030

116 30.05 187 48.45 83 21.5 

 22.54 87 48.19 186 29.27 113 2030تابعت كافة املحاور حول رؤية 

 13.73 53 39.38 152 46.89 181 اكتفيت مبتابعة العناوين الرئيسة حول الرؤية

قمت بتحليل املعلومات والتفكير يف رؤية  
 من كافة اجلوانب  2030

98 25.39 202 52.33 86 22.28 

 12.18 47 38.34 148 49.48 191 تأكدت أنَّ املعلومات من مصادر موثوق فيها 
قمت بالتصرف بناًء على املعلومات املوثوق 

  فيها، والتي مت جمعها من مصادر محددة 
167 43.26 182 47.15 37 9.59 

  386ن = 

باستراتيجيات الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يتضح من اجلدول السابق أنه: فيما يتعلق  
 ؛ فقد جاءت النتائج كالتالي: 2030اللتماس املعلوماِت حول رؤية 

" يف تأكدت أنَّ املعلومات من مصادر موثوق فيهاجاء َمن يتخذون موقًفا مؤيًدا لعبارة "  -
بنسبة   وذلك  مرتفعة  بنسبة  حظيت  التي  العبارات  عبارة  49.48مقدمة  تليها   ،%

الرؤية"  "اك حول  الرئيسة  العناوين  مبتابعة  عبارة  46.89وبنسبة  تفيت  ثم  قمُت %، 
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بتحديد الوسيلة اإلعالمية التي اعتقدت أنها ستكون أكثر إفادة بالنسبة لي لتمدني  
 %.44.56" يف الترتيب الثالث، وبنسبة 2030مبعلومات حول رؤية 

محاور    - باختيار  "قمت  استراتيجية  جاءت  حني  رؤية  يف  عن  وقمت    2030محددة 
" من أكثر العبارات التي حصلت على درجة محايد، وبنسبة  بالبحث عنها باستفاضة 

48.45 .% 
من كافة اجلوانب"    2030أما استراتيجية "قمت بتحليل املعلومات والتفكير يف رؤية   -

وبنسبة  موافقة،  غير  درجة  على  حصلت  التي  العبارات  أكثر  من  جاءت  فقد 
22.28 .%  

 ) املصادر التي يفضلها الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ للحصول على7ول (جد

 للمملكة العربية السعودية  2030املعلومات حول رؤية  

 املصادر 
 نادرًا  أحياًنا  دائًما

 % ك % ك % ك

وسائل  
اإلعالم  
 التقليدية 

 

 57.77 223 27.72 107 14.51 56 الصحف الورقية

 37.05 143 46.89 181 16.06 62 املحطات اإلذاعية

 8.29 32 44.3 171 47.41 183 القنوات التليفزيونية

وسائل  
اإلعالم  

 االفتراضية 
 

 13.47 52 32.12 124 54.4 210 الصحف اإللكترونية

املواقع احلكومية 
 الرسمية 

258 66.84 99 25.65 29 7.51 

شبكات التواصل 
 االجتماعي

279 72.28 79 20.47 28 7.25 

  386ن = 

لها الشباب اجلامعيُّ  التي ُيفضِّ أنه: فيما يتعلق باملصادر  يتضح من اجلدول السابق 
رؤية   حول  املعلوماِت  على  للحصول  جاءت   2030السعوديُّ  السعودية،  العربية  للمملكة 

 النتائج كالتالي:
لها الشباب اجلامعيُّ  - رَت القنواُت التلفزيونية مقدمة املصادر التقليدية التي ُيفضِّ تصدَّ

للمملكة العربية السعودية، وذلك   2030السعوديُّ للحصول على معلومات حول رؤية  
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وبنسبة   دائٍم  وبنسبة  47بشكٍل  اإلذاعية  املحطات  تليها  الصحف  %16.06،  ثم   ،%
 %.14.51واألخير وبنسبة  الورقية يف الترتيب الثالث

لها    - ُيفضِّ التي  اإللكترونية  املصادر  مقدمة  االجتماعيِّ  التواصل  شبكاُت  احتلت  وقد 
رؤية   حول  معلومات  على  للحصول  السعوديُّ  اجلامعيُّ  للمملكة   2030الشباب 

وبنسبة   دائٍم  بشكٍل  وذلك  السعودية،  احلكومية  72.28العربية  املواقع  تليها   ،
 %.54.4%، تليها الصحف اإللكترونية وبنسبة 66.84ة الرسمية وبنسب

على     يعتمد  السعوديُّ  اجلامعيُّ  الشباب   : أنَّ عاٍم  بشكٍل  اجلدول  نتائج  وتوضح 
رؤية   حول  املعلوماِت  على  احلصول  يف  أساسية  كمصادر  والرقمية  التقليدية  الوسائل 

 للمملكة العربية السعودية.  2030
 جلامعيِّ السعوديِّ يف) مستوى ثقة الشباب ا8جدول (

   2030وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر للمعلومات حول رؤية  

مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم  

 2030التقليدية كمصدر للمعلومات حول رؤية 
 % التكرار 

 48.7 188 أثق بدرجة كبيرة

 40.4 156 أثق بدرجة متوسطة

 10.9 42 اإلطالق ال أثق على 

 100 386 اإلجمالي 

يتضح من اجلدول السابق: زيادة ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم 
، حيث جاء يف الترتيب األول: َمن يثقون  2030التقليدية كمصدر للمعلومات حول رؤية  

بنسبة   يثقون بدرجة مت48.7بدرجة كبيرة  َمن  الثاني  الترتيب  تليها يف  وسطة بنسبة %، 
بنسبة  40.4 واألخير  الثالث  الترتيب  يف  اإلطالق  على  يثقون  ال  َمن  جاء  حني  يف   ،%
رؤية  10.9 يهتمون مبتابعة  الذين  العينة  أفراد  من  من  العربية    2030% فقط  للمملكة 

 السعودية. 
 
 
 
 
 
  



               507 

) أسباب ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم 9جدول (  

 : 2030التقليدية كمصدر للمعلومات عن رؤية 

 % التكرار  األسباب 
 40.41 139  للمملكة  2030ألنها تراعي الدقة فيما تنقله من أخبار ومعلومات حول رؤية 
 33.72 116 ألنها تنسب املعلومات واألخبار إلى مصادر محددة ومعروفة  

للشائعات   الترويج  عدم  على  حترص  تفقد ألنها  ال  حتى  املغلوطة  واملعلومات 
 مصداقيتها 

96 27.91 

 25.87 89 ألنها تقدم شواهد وأدلة على صدق املعلومات التي تنشرها 
 22.67 78 ألنها تهتم بالرجوع إلى املتخصصني وذوي اخلبرة لإلفادة من معلوماتهم  

املهنية وأخالقيات العمل ألنها حترص على االلتزام مبعايير املمارسة اإلعالمية  
 اإلعالمي 

85 24.71 

 20.06 69 لعمق معاجلتها وتغطية كافة جوانب املوضوع 
 3.49 12 ألنها تخضع لإلشراف والرقابة من ِقَبل وزارة اإلعالم
  344ن = 

يتضح من اجلدول السابق أنه: جاء يف مقدمة أسباب ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ 
تراعي الدقة فيما ألنها "  2030اإلعالم التقليدية كمصدر للمعلومات عن رؤية  يف وسائل  

%، 40.41يف الترتيب األول بنسبة    للمملكة"  2030تنقله من أخبار ومعلومات حول رؤية  
الترتيب األخير " ِقَبل وزارة اإلعالم يف حني جاء يف  ألنها تخضع لإلشراف والرقابة من 

 %".3.49بنسبة 
: وسائل اإلعالم التقليدية مازالت حتظى بثقة لدى  وتشير نتائج   اجلدول السابق أنَّ

رؤية   مثل:  املهمة  املوضوعات  يف  وخاصة  الدراسة،  عينة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب 
 للمملكة العربية السعودية.  2030

 ) أسباب عدم ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم10جدول (

   2030ر للمعلومات حول رؤية التقليدية كمصد 

 % التكرار   األسباب 
 21.43 9 ألنَّ معلوماتها متحيزة وغير موضوعية ومتيل للتهويل 

 16.67 7 معلوماتها غير دقيقة وغير محددة املصدر ومتثل آراء أصحابها 
تنقل   التي  اجلديد  اإلعالم  وسائل  بعكس  األخبار،  نشر  تتأخر يف  ما  كثيرا  األخبار  ألنها 

 حال حدوثها
15 35.71 

 21.43 9 ألنَّ وسائل اإلعالم التقليدية تتخذ توجًها واحًدا بالتركيز على اإليجابيات بدرجة كبيرة 
ألنَّ وسائل اإلعالم التقليدية تتطلب وقًتا محدًدا للتعرض لها قد ال يناسبني يف كثير من  

 األحيان 
8 19.05 

  42ن = 
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اجلدول   من  اجلامعيِّ يتضح  الشباب  ثقة  عدم  أسباب  مقدمة  يف  جاء  أنه:  السابق 
ألنها كثيًرا ما "  2030السعوديِّ يف وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر للمعلومات عن رؤية  

" يف  تتأخر يف نشر األخبار؛ بعكس وسائل اإلعالم اجلديد التي تنقل األخبار حال حدوثه
ألنَّ معلوماتها غير  ني جاء يف الترتيب األخير "%، يف ح35.71الترتيب األول وذلك بنسبة  

% من الشباب اجلامعيِّ 16.67" بنسبة  دقيقة وغير محددة املصدر ومتثل آراء أصحابها 
للمعلومات  التقليدية كمصدر  يثقون يف وسائل اإلعالم  الذين ال  الدراسة  السعوديِّ عينة 

 للمملكة العربية السعودية. 2030عن رؤية 
يف  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  ثقة  عدم  أسباب   : أنَّ السابق  اجلدول  نتائج  وتشير 
الرقمية؛   اإلعالم  بوسائل  مقارنة  األخبار  نشر  يف  تتأخر  ألنها  التقليدية  اإلعالم  وسائل 
وهذا من وجهة نظر الباحثة يرجع ألنَّ وسائل اإلعالم التقليدية تتوخي احلذر قبل النشر،  

، 2030معلوماتها صادقة وموثوقة وخاصة يف األمور املهمة مثل رؤية    وتسعى ألْن تكون
" يف مؤخرة األسباب التي  "أنَّ معلوماتها غير دقيقةوما يؤكد وجهة نظر الباحثة أنَّ عبارة  

من  ا  جّدً قليلة  نسبة  وهي  اإلعالم،  وسائل  يف  الثقة  عدم  أسباب  الدراسة  عينة  تراها 
  إجمالي عينة الدراسة الكلية.

 ) مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم 11ول (جد

   2030الرقمية كمصدر للمعلومات حول رؤية  

مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر 

   2030للمعلومات حول رؤية 

 % التكرار 

 40.9 158 أثق بدرجة كبيرة 

 46.4 179 أثق بدرجة متوسطة   

 12.7 49 ال أثق على اإلطالق  

 100 386 اإلجمالي  

: الشباب اجلامعيَّ السعوديَّ يثقون بدرجة متوسطة يف  يتضح من اجلدول السابق أنَّ
 %.46.4، وذلك بنسبة 2030وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر للمعلومات حول رؤية 

  ) رقم  جدول  بنتيجة  السابق  اجلدول  نتيجة  ثقة  8ومبقارنة  درجة  يوضح  والذي   ،(
الشباب اجلامعيِّ السعودية يف وسائل اإلعالم التقليدية؛ يتضح أنَّ عينة الدراسة سجلت  

وبنسبة   التقليدية،  وسائل  يف  كبيرة  بدرجة  مصداقيتها  درجة  مقابل 48.7ارتفاع   %
 % لوسائل اإلعالم الرقمية.40.9
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 ) أسباب ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم  12جدول (

   2030الرقمية كمصدر للمعلومات حول رؤية 

 % التكرار  األسباب 

 45.89 173  ألنها تتميز بالسبق وتقّدم معلومات فورية  
 34.22 129 ألنها تسمح بالتفاعلية والتعليق على األخبار واملعلومات 

 20.42 77 تساعد يف تكوين حتليل أعمق وفهم أشمل للمعلوماتألنها 
 26.26 99 ألنها تعرض معلومات غير موجودة يف وسائل اإلعالم ومصادر املعلومات األخرى

ا هائًال من املعلومات   21.49 81 ألنها تقدم املعلومات من مصادر متنوعة مما يعطينا كّمً
ألنها ُتطلعني على وجهات نظر متعددة مبا يساعدني يف تشكيل آرائي واجتاهاتي 

 نحوها
97 25.73 

 337ن = 

السعوديِّ يتضح من اجلدول السابق أنه: جاء يف مقدمة أسباب ثقة الشباب اجلامعيِّ 
رؤية   عن  للمعلومات  كمصدر  الرقمية  اإلعالم  وسائل  بالسبق "  2030يف  تتميز  ألنها 

فورية"   معلومات  بنسبة  وتقّدم  األول  الترتيب  التطور  45.89يف  إلى  ذلك  ويرجع  %؛ 
التكنولوجيا الهائل والذي أضاف إمكانيات هائلة على وسائل اإلعالم الرقمية يف مالحقة  

ألنها تساعد يف مدار الساعة، يف حني جاء يف الترتيب السادس واألخير "األحداث على  
للمعلومات أشمل  وفهم  أعمق  حتليل  بنسبة  تكوين  اجلامعيِّ 20.42"  الشباب  من   %

السعوديِّ عينة الدراسة الذين يثقون يف وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر للمعلومات عن  
 للمملكة العربية السعودية.  2030رؤية 

 ) أسباب عدم ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم13( جدول
   2030الرقمية كمصدر للمعلومات حول رؤية  

 % التكرار  أسباب عدم ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم الرقمية 
 57.14 28 النتشار الكثير من الشائعات واملعلومات غير الصحيحة ومجهولة املصدر 

لوجود جهات معادية وجلان إلكترونية تستخدم شبكة اإلنترنت كوسيلة للتشويه من 
 خالل التركيز على السلبيات 

14 28.57 

يتم نشرها على مواقع اإلنترنت ال تستند إلى   التي  شواهد ألنَّ كثيًرا من األخبار 
 وأدلة تؤكد صحة وصدق املعلومات التي حتتوي عليها

12 24.49 

 22.45 11 ألنَّ مواقع اإلنترنت ال تتحرى الدقة فيما تنشره
بالتوجهات  وتتأثر  تنشره  فيما  باملوضوعية  تلتزم  ال  اإلنترنت  مواقع  ألنَّ 

 األيديولوجية للجهات التي تدير هذه املواقع
8 16.33 

 49ن = 
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من   اجلامعيِّ يتضح  الشباب  ثقة  عدم  أسباب  مقدمة  يف  جاء  أنه:  السابق  اجلدول 
النتشار الكثير "  2030السعوديِّ يف وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر للمعلومات عن رؤية  

املصدر"   ومجهولة  الصحيحة  غير  واملعلومات  الشائعات  بنسبة  من  األول  الترتيب  يف 
مواقع اإلنترنت ال تلتزم باملوضوعية فيما نَّ "%، يف حني جاء يف الترتيب األخير أل57.14

% من  16.33بنسبة  تنشره وتتأثر بالتوجهات األيدلوجية للجهات التي تدير هذه املواقع"  
الرقمية  اإلعالم  وسائل  يف  يثقون  ال  الذين  الدراسة  عينة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب 

  ية. للمملكة العربية السعود 2030كمصدر للمعلومات عن رؤية  
 ) تأثيرات وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب  14جدول (

   2030اجلامعيِّ السعوديِّ فيما يتعلق برؤية 

تأثيرات وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب اجلامعيِّ 
 2030السعوديِّ فيما يتعلق برؤية 

 غير موافق  محايد موافق 

 % ك % ك % ك

 12.18 47 50.78 196 37.05 143 2030باملعلومات املطلوبة عن رؤية أفادتني باإلحاطة 

ساعدتني يف فهم األحداث وتفسيرها فيما يتعلق بالتطورات 
 2030التي تطرأ على رؤية 

137 35.49 195 50.52 54 13.99 

وسعت نطاق معلوماتي ومعرفتي بكل األحداث املتعلقة برؤية 
2030 

134 34.72 183 47.41 69 17.88 

ساعدتني يف التفاعل املستمر مع األحداث املتعلقة برؤية  
2030 

130 33.68 169 43.78 87 22.54 

ساعدتني يف تكوين مشاعر واجتاهات نحو األحداث املتعلقة 
 2030برؤية 

141 36.53 193 50 52 13.47 

قللت لديَّ الشعور باجلهل أو عدم املعرفة بكل مايحيط برؤية 
  من معلومات وأحداث  2030

146  37.82  191 49.48 49 12.69 

 13.21 51 51.04 197 35.75 138 2030أسهمت يف تشكيل رأيي نحو االحداث املرتبطة برؤية 

 17.88 69 48.19 186 33.94 131 2030أدت إلى زيادة اهتمامي بكل األحداث املتعلقة برؤية 

 22.02 85 45.08 174 32.9 127 2030أسهمت يف توجيه سلوكياتي نحو رؤية 

  386ن = 

يف  التقليدية  اإلعالم  وسائل  بتأثيراِت  يتعلق  فيما  أنه:  السابق  اجلدول  من  يتضح 
 كالتالي: فقد جاءت النتائج  2030الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ فيما يتعلق برؤية 
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عبارة    - برؤية  حصلت  مايحيط  بكل  املعرفة  عدم  أو  باجلهل  الشعور  لديَّ  "قللت 
معلومات  2030 فيما من  السعوديَّ  اجلامعيِّ  الشباب  لدى  موافقة  درجة  أعلى  على   "

يتعلق بتأثيراِت وسائل اإلعالم التقليدية يف الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ فيما يتعلق برؤية  
 %.37.82ة ، وذلك بنسب2030

" من  2030أسهمت يف تشكيل رأيي نحو األحداث املرتبطة برؤية  عبارة "  جاءتبينما    -
 % 51.4أكثر العبارات التي حصلت على درجة محايد، وبنسبة 

" من أكثر العبارات التي  2030"أسهمت يف توجيه سلوكياتي نحو رؤية  وجاءت عبارة    -
 %22.2حصلت على غير موافق، وذلك بنسبة 

 ) تأثيرات وسائل اإلعالم الرقمية يف 15جدول (

  2030الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ فيما يتعلق برؤية 

تأثيرات وسائل اإلعالم الرقمية يف الشباب اجلامعيِّ 
 2030السعوديِّ فيما يتعلق برؤية 

 غير موافق  محايد موافق 

 % ك % ك % ك

 19.17 74 26.68 103 54.15 209 2030املطلوبة عن رؤية أفادتني باإلحاطة باملعلومات 

ساعدتني يف فهم األحداث وتفسيرها فيما يتعلق 
 2030بالتطورات التي تطرأ على رؤية 

175 45.34 133 34.46 78 20.21 

وّسعت نطاق معلوماتي ومعرفتي بكل األحداث املتعلقة  
 2030برؤية 

182 47.15 121 31.35 83 21.5 

ساعدتني يف التفاعل املستمر مع األحداث املتعلقة برؤية  
2030 

178 46.11 129 33.42 79 20.47 

ساعدتني يف تكوين مشاعر واجتاهات نحو األحداث  
 2030املتعلقة برؤية 

162 41.97 143 37.05 81 20.98 

قللت لديَّ الشعور باجلهل أو عدم املعرفة بكل مايحيط  
 من معلومات وأحداث 2030برؤية 

185 47.93 119 30.83 82 21.24 

أسهمت يف تشكيل رأيي نحو األحداث املرتبطة برؤية  
2030 

174 45.08 135 34.97 77 19.95 

أدت إلى زيادة اهتمامي بكل األحداث املتعلقة برؤية  
2030 

169 43.78 136 35.23 81 20.98 

 23.83 92 37.05 143 39.12 151 2030أسهمت يف توجيه سلوكياتي نحو رؤية 

  386ن = 
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يف  الرقمية  اإلعالم  وسائل  بتأثيرات  يتعلق  فيما  أنه:  السابق  اجلدول  من  يتضح 
 كالتالي: ، فقد جاءت النتائج 2030الشباب اجلامعيِّ السعوديَّ فيما يتعلق برؤية 

-  " الرقمية  اإلعالم  وسائل  أنَّ  على  يوافقون  َمن  باملعلومات جاء  باإلحاطة  أفادتهم 
% من أفراد العينة الذين  54.15يف الترتيب األول بنسبة  "  2030املطلوبة عن رؤية  

 للمملكة العربية السعودية.  2030يهتمون مبتابعة رؤية 
" أكثر العبارات التي  2030نحو رؤية  أسهمت يف توجيه سلوكياتي  فيما جاءت عبارة "  -

 % 23.83%، وغير موافقة وبنسبة 37.05حصلت على اجتاه محايد وذلك بنسبة 
   2030) مدى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ ملحاور وبنود رؤية 16جدول (

مدى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ ملحاور وبنود رؤية  

2030 
العبارة 

 صحيحة
أستطيع  ال 

 التحديد
 العبارة خاطئة

 % ك % ك % ك
الهوية    2030رؤية   على  باحلفاظ  كبيًرا  اهتماًما  تهتم 

 العربية وترسيخ القيم اإلسالمية األصيلة
237 61.4 122 31.6 27 7 

واملستلزمات    2030رؤية   االحتياجات  لتصنيع  تسعى 

 العسكرية  
216 56 147 38.1 23 6 

القطاع اخلاص وحتد من منوه، يف    2030رؤية    تستبعد 

 مقابل تضخيم أدوار القطاع العام  
156 40.4 179 46.4 51 13.2 

الرحمن    2030رؤية   بضيوف  ا  خاّصً اهتماًما  تولي 

 باململكة وباملعالم السياحية 
275 71.2 101 26.2 10 2.6 

بنمط صحي    2030رؤية   أفراده  ينعم  مجتمع  ببناء  تهتم 

 ويتيح العيش يف بيئة إيجابية وجاذبة 
253 65.5 97 25.1 36 9.3 

على   2030رؤية    القادر  الكايف  بالقدر  بالتعليم  تهتم  ال 

 بناء الشخصية وإرساء منظومة اجتماعية صحية  
69 17.9 132 34.2 185 47.9 

تسعى الستقطاب الكفاءات واملواهب املحلية،    2030رؤية  

يف   لإلسهام  وذلك  العاملية؛  الكفاءات  استبعاد  وحتاول 

 التنمية االقتصادية  
223 57.8 42 10.9 121 31.3 

تعمل على حتسني بيئة األعمال وإعادة هيكلة   2030رؤية  

رفع   يف  يسهم  مبا  العمل  سوق  وحترير  االقتصادية  املدن 

 تنافسيته 
266 68.9 105 27.2 15 3.9 

الشفافية    2030رؤية   عالية  معايير  وفق  للعمل  تسعى 

 وتلتزم بإدارة املوارد املالية بكفاءة واقتدار 
243 63 116 30.1 27 7 

املالية    2030رؤية    األرباح  وحتقيق  األعمال  بقطاع  تهتم 

 الضخمة بعيًدا عن دوره ومسؤولياته االجتماعية 
55 14.2 133 34.5 198 51.3 
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تسعى أْن يتم تقليل إنفاق األسر على الثقافة    2030رؤية  

 والترفيه داخل اململكة  
161 41.7 72 18.7 153 39.6 

يكون    2030رؤية   أْن  ا تسعى  محلّيً مؤثر  دور  للمملكة 

ُمحكَم  مؤسسي  إطار  خالل  من  ولكن  ا  وعاملّيً ا  وإقليمّيً

 ليكون له عظيم األثر 
238 61.7 130 33.7 18 4.7 

 6.5 25 29 112 64.5 249 تسعى إلى خفض معدل البطالة   2030رؤية  

سوق    2030رؤية   املرأة يف  مشاركة  نسبة  تسعى خلفض 

 العمل
148 38.3 94 24.4 144 37.3 

االستثمارات    2030رؤية    نسبة  خفض  إلى  تسعى 

 األجنبية  
54 14 181 46.9 151 39.1 

الصغيرة   2030رؤية    املنشآت  إسهام  تقليل  إلى  تسعى 

 واملتوسطة يف إجمالي الناجت املحلي  
68 17.6 171 44.3 147 38.1 

سعودية    2030رؤية    مدن  ثالث  تصنيف  يتم  أْن  تسعى 

 بني أفضل مائة مدينة يف العالم
221 57.3 151 39.1 14 3.6 

غير    2030رؤية    الصادرات  نسبة  خفض  إلى  تسعى 

 النفطية من إجمالي الناجت املحلي غير النفطي 
40 10.4 185 47.9 161 41.9 

يف    2030رؤية   متطوع  مليون  إلى  الوصول  إلى  تسعى 

 القطاع غير الربحي سنوّيًا  
189 49 171 44.3 26 6.7 

تسعى إلى تقليل نسبة مدخرات األسر من    2030رؤية  

 إجمالي دخلها 
118 30.6 79 20.5 189 49 

  386ن = 

يتضح من اجلدول السابق أنه: فيما يتعلق مبدى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ 
 ، فقد جاءت النتائج كالتالي:2030ملحاور وبنود رؤية 

أكثر العبارات والبنود التي حصلت على أنها صحيحة من وجهة نظر عينة الدراسة،    -
رؤية   وأهداف  بنود  من  بالفعل  هي    2030وأنها  السعودية  العربية  عبارة  للمملكة 

ا بضيوف الرحمن واملعالم السياحية باململكة   2030"رؤية  " وذلك تولي اهتماًما خاّصً
لشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبدى أهمية ودور %، وهذا يدل على وعي ا71.2بنسبة  

لهذا  جيًدا  مهم  وتفهُّ الدينية  السياحة  جانب  يف  وخاصة  السعودية،  العربية  اململكة 
 الدور.

أكثر العبارات التي لم يستِطع الشباب اجلامعيُّ السعوديُّ اخلاضع للدراسة يف حتديد   -
" نسبة االستثمارات األجنبيةتسعى إلى خفض    2030"رؤية    عبارةاجتاه نحوها هي  
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عن  46.9وبنسبة   والرقمية  التقليدية  اإلعالم  وسائل  قصور  على  يدل  ما  وهو  %؛ 
 . 2030القيام بدورها يف توضيح وفهم أبعاد رؤية  

تسعى إلى تقليل نسبة مدخرات األسر من إجمالي   2030  رؤية"وجاءت أيًضا عبارة    -
يوافق علدخلها لم  التي  العبارات  أكثر  من  " من  أنها  السعوديُّ  الشباب اجلامعيُّ  يها 

 %.49، وذلك بنسبة  2030ضمن أهداف ورؤية 
وسائل   إنَّ  القول  ميكن  السابق  اجلدول  نتائج  ضوء  ويف  الباحثة،  نظر  وجهة  ومن 

التقليدية   رؤية    والرقمية اإلعالم  تناولت  يشوبه    2030قد  شرحها  ولكن  وتداعياتها، 
انعكاس ذلك  على  والدليل  التقليدي   القصور،  بشقيه  اإلعالم  وسائل  يف  طرحه  مامتَّ 

، حيث  2030واجلديد على إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ عينة الدراسة نحو رؤية  
رؤية   بتأثير  األفراد  معرفة  استجاباتهم  خالل  من  حياته    2030اتضح  على  وأبعادها 

رؤية   بأبعاد  املعرفة  وعدم  مباشرة،  باالستث  2030الشخصية  األجنبية اخلاصة  مارات 
وغيرها من أبعاد الرؤية األخرى، والتي لها عالقة أكثر باملجتمع وتداعياتها املختلفة على  

 مستوى اململكة.
   2030) مستوى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ لرؤية 17جدول (

 % التكرار    2030مستوى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ لرؤية 

 - - مستوى منخفض 

 57 220 مستوى متوسط  

 43 166 مستوى مرتفع

 100 386 اإلجمالي  

لرؤية    عاٍم  بشكٍل  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  إدراك  درجة  السابق  اجلدول  يعكس 
للمملكة العربية السعودية، حيث جاء يف الترتيب األول مستوى اإلدراك املتوسط    2030
بنسبة  57بنسبة   املرتفع  اإلدراك  مستوى  الثاني  الترتيب  يف  يليه  لم  %43،  حني  يف   ،%

لدى الشباب اجلامعيِّ   2030ستوى اإلدراك املنخفض لرؤية  تسجل أيَّة نتيجة تذكر يف م 
 السعوديِّ اخلاضع للدراسة. 

الدراسة   عينة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  إدراك   : أنَّ السابق  اجلدول  من  ويتضح 
رؤية   وسائل   2030حول  على  يجب  لذلك  واملرتفعة؛  املتوسطة  الدرجة  بني  يتفاوت 

والرقمية   التقليدية  الوطنية  وخ-اإلعالم  اجلمهور  -اصة  إدراك  لرفع  املنظم  التخطيط 
وأبعادها املختلفة بشكٍل يتالءم مع تلك الرؤية الطموحة وأهدافها املمتدة،    2030برؤية  

 والتي تعتمد أساًسا على شعبها وتطلُّعاتهم.
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 :املحور الثاني: اختبار فروض الدراسة 

األول اجلامعيِّ   :الفرض  الشباب  اهتمام  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروٌق  توجد 

رؤية   مبتابعة  املتغيرات    2030السعوديِّ  باختالف  السعودية،  العربية  للمملكة 

 الدميوجرافية (اجلامعة، التخصص، النوع). 

لكة العربية للمم 2030) الفروق يف مستوى اهتمام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبتابعة رؤية  18جدول (

 السعودية باختالف اجلامعة

مستوى اهتمام  
الشباب اجلامعيِّ 
السعوديِّ مبتابعة 

  2030رؤية 
للمملكة العربية 

 السعودية  

املتوسط   التكرارات اجلامعة 
 احلسابي

االنحراف 
درجة   قيمة ت املعياري 

 الداللة احلرية 

جامعة اإلمام  
محمد بن 

 سعود 
200 2.49 0.549 

 دالة 398 3.082
جامعة 
 الطائف

200 2.32 0.554 

 400 اإلجمالي 

: قيمة (ت) =   )، وهي 398، ودرجة احلرية (3.082يتضح من اجلدول السابق أنَّ
)؛ مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اهتمام 0.05دالة عند مستوى (

رؤية   مبتابعة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  باختالف   2030الشباب  السعودية،  العربية  للمملكة 
اجلامعة؛ لصالح جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؛ ورمبا يرجع ذلك إلى فرص  
بدرجة   العاصمة  املقيمني يف  للشباب  املتاحة  احلكومية  املؤسسات  مع  والتفاعل  االنفتاح 

  من الشباب املقيمني يف بقية أنحاء اململكة.  أكبر
للمملكة العربية  2030الفروق يف مستوى اهتمام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبتابعة رؤية  ) 19جدول (

 السعودية باختالف التخصص

مستوى اهتمام  
الشباب اجلامعيِّ 
السعوديِّ مبتابعة 

  2030رؤية 
للمملكة العربية 

 السعودية  

املتوسط   التكرارات التخصص
 احلسابي

االنحراف 
درجة   قيمة ت املعياري 

 الداللة حلرية ا

 0.561 2.42 200 أدبي
0.717 398 

غير 
  دالة
  0.554 2.38 200 علمي 

 400 اإلجمالي 

: قيمة (ت) =   )، وهي 398، ودرجة احلرية (0.717يتضح من اجلدول السابق أنَّ
) مستوى  عند  دالة  يف  0.05غير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يعني  مما  )؛ 
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رؤية   مبتابعة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  اهتمام  العربية    2030مستوى  للمملكة 
 السعودية، باختالف التخصص (أدبي وعلمي). 

للمملكة العربية  2030) الفروق يف مستوى اهتمام الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبتابعة رؤية  20ول (جد

 السعودية باختالف النوع

مستوى اهتمام الشباب  
اجلامعيِّ السعوديِّ 

  2030مبتابعة رؤية 
للمملكة العربية 

 السعودية  

املتوسط   التكرارات النوع
 احلسابي

االنحراف 
درجة   قيمة ت املعياري 

 الداللة احلرية 

 0.547 2.35 200 ذكور
1.799 398 

غير 
 0.565 2.45 200 إناث  دالة

 400 اإلجمالي 

: قيمة (ت) =   )، وهي 398، ودرجة احلرية (1.799يتضح من اجلدول السابق أنَّ
) مستوى  عند  دالة  يف  0.05غير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يعني  مما  )؛ 

رؤية  مستوى   مبتابعة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  العربية    2030اهتمام  للمملكة 
  السعودية، باختالف النوع (ذكور وإناث). 

الثاني ا اجلامعيِّ   :لفرض  الشباب  ثقة  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروٌق  توجد 
التقليدية   اإلعالم  وسائل  يف  رؤية    كمصدر السعوديِّ  حول  للمملكة    2030للمعلومات 

 العربية السعودية، باختالف املتغيرات الدميوجرافية (اجلامعة، التخصص، النوع). 
السعوديِّ يف وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر  ) الفروق يف مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ 21جدول (

 للمملكة العربية السعودية باختالف اجلامعة 2030للمعلومات حول رؤية 

مستوى ثقة 
الشباب اجلامعيِّ 

السعودِيّ يف 
وسائل اإلعالم 

التقليدية كمصدر 
للمعلومات حول  

  2030رؤية 
للمملكة العربية 

 السعودية 

املتوسط   التكرارات اجلامعة 
 حلسابيا

االنحراف 
درجة   قيمة ت املعياري 

 الداللة احلرية 

جامعة اإلمام  
محمد بن 

  سعود 
195 2.3538 0.66807 

0.718 384 
غير   

 دالة
جامعة 
 الطائف

191 2.4031 0.68040 

 386 اإلجمالي 

: قيمة (ت) =   )، وهي 384، ودرجة احلرية (0.718يتضح من اجلدول السابق أنَّ
) مستوى  عند  دالة  يف  0.05غير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يعني  مما  )؛ 

للمعلومات   التقليدية كمصدر  السعوديِّ يف وسائل اإلعالم  الشباب اجلامعيِّ  ثقة  مستوى 
  .دية، باختالف اجلامعةللمملكة العربية السعو 2030حول رؤية 
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) الفروق يف مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر 22جدول (

 للمملكة العربية السعودية باختالف التخصص 2030للمعلومات حول رؤية 

مستوى ثقة الشباب  
اجلامعيِّ السعوديِّ 
يف وسائل اإلعالم 
التقليدية كمصدر 

حول رؤية للمعلومات 
للمملكة   2030

 العربية السعودية 

املتوسط   التكرارات التخصص
 احلسابي

االنحراف 
درجة   قيمة ت املعياري 

 الداللة احلرية 

 0.64817 2.4093 193 أدبي
0.906 384 

غير 
 0.69874 2.3472 193 علمي دالة

 386 اإلجمالي 

: قيمة (ت) =   )، وهي 384، ودرجة احلرية (0.906يتضح من اجلدول السابق أنَّ
) مستوى  عند  دالة  يف  0.05غير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يعني  مما  )؛ 

الشباب اجلامعيِّ   ثقة  للمعلومات    السعوديِّ مستوى  التقليدية كمصدر  يف وسائل اإلعالم 
 باختالف التخصص (أدبي وعلمي). دية، للمملكة العربية السعو 2030حول رؤية 

) الفروق يف مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر 23جدول (

 للمملكة العربية السعودية باختالف النوع 2030للمعلومات حول رؤية 

مستوى ثقة الشباب  
اجلامعيِّ السعوديِّ يف  

وسائل اإلعالم 
 التقليدية كمصدر

للمعلومات حول رؤية 
للمملكة   2030

 العربية السعودية 

 التكرارات النوع
املتوسط  
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري 

 قيمة ت
درجة  
 احلرية 

 الداللة

 0.66370 2.3660 194 ذكور
0.359 384 

غير 
 0.68531 2.3906 192 إناث  دالة

 386 اإلجمالي 

: قيمة (ت) =   )، وهي 384، ودرجة احلرية (0.359يتضح من اجلدول السابق أنَّ
) مستوى  عند  دالة  يف  0.05غير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يعني  مما  )؛ 

للمعلومات   التقليدية كمصدر  السعوديِّ يف وسائل اإلعالم  الشباب اجلامعيِّ  ثقة  مستوى 
  النوع (ذكور وإناث).  باختالفدية، للمملكة العربية السعو 2030حول رؤية 

الثالث  اجلامعيِّ   :الفرض  الشباب  ثقة  مستوى  إحصائية يف  داللة  ذات  فروٌق  توجد 
رؤية   حول  للمعلومات  كمصدر  الرقمية  اإلعالم  وسائل  يف  للمملكة    2030السعوديِّ 

 (اجلامعة، التخصص، النوع).  الدميوجرافيةالعربية السعودية، باختالف املتغيرات 
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) الفروق يف مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر 24جدول (

 للمملكة العربية السعودية باختالف اجلامعة 2030للمعلومات حول رؤية 

مستوى ثقة 
الشباب اجلامعيِّ 

السعوديِّ يف 
وسائل اإلعالم 

الرقمية كمصدر 
للمعلومات حول  

  2030رؤية 
عربية للمملكة ال 

 السعودية 

املتوسط   التكرارات اجلامعة 
 احلسابي

االنحراف 
درجة   قيمة ت املعياري 

 الداللة احلرية 

جامعة 
اإلمام  

محمد بن 
 سعود 

195 2.287 0.6958 
0.141 384 

غير   
 دالة

جامعة 
  الطائف

191 2.277 0.6581 

 386 اإلجمالي 

: قيمة (ت) =   )، وهي 384، ودرجة احلرية (0.141يتضح من اجلدول السابق أنَّ
) مستوى  عند  دالة  يف  0.05غير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يعني  مما  )؛ 

للمعلومات   كمصدر  الرقمية  اإلعالم  وسائل  يف  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  ثقة  مستوى 
  .السعودية، باختالف اجلامعةللمملكة العربية  2030حول رؤية 
) الفروق يف مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر 25جدول (

 للمملكة العربية السعودية باختالف التخصص 2030للمعلومات حول رؤية 

مستوى ثقة الشباب  
اجلامعيِّ السعوديِّ 
يف وسائل اإلعالم 
الرقمية كمصدر 

حول رؤية  للمعلومات
للمملكة   2030

 العربية السعودية 

املتوسط   التكرارات التخصص
 احلسابي

االنحراف 
درجة   قيمة ت املعياري 

 الداللة احلرية 

 0.6770 2.269 193 أدبي
0.376 384 

غير 
  0.6776 2.295 193 علمي دالة

 386 اإلجمالي 

: قيمة (ت) =   )، وهي 384، ودرجة احلرية (0.376يتضح من اجلدول السابق أنَّ
) مستوى  عند  دالة  يف  0.05غير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يعني  مما  )؛ 

للمعلومات   كمصدر  الرقمية  اإلعالم  وسائل  يف  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  ثقة  مستوى 
 باختالف التخصص (أدبي وعلمي). ة للمملكة العربية السعودي  2030حول رؤية 
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) يوضح الفروق يف مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل اإلعالم الرقمية  26جدول (

 للمملكة العربية السعودية باختالف النوع 2030كمصدر للمعلومات حول رؤية 

مستوى ثقة الشباب  
اجلامعيِّ السعوديِّ يف  

وسائل اإلعالم 
 الرقمية كمصدر

للمعلومات حول رؤية 
للمملكة   2030

 العربية السعودية 

املتوسط   التكرارات النوع
 احلسابي

االنحراف 
درجة   قيمة ت املعياري 

 الداللة احلرية 

 0.6871 2.258 194 ذكور
غير  384 0.719

  0.6666 2.307 192 إناث  دالة
 386 اإلجمالي 

  = أنَّ قيمة (ت)  السابق  )، وهي 384، ودرجة احلرية (0.719يتضح من اجلدول 
) مستوى  عند  دالة  يف  0.05غير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يعني  مما  )؛ 

الشباب   ثقة  للمعلومات    اجلامعيِّ مستوى  كمصدر  الرقمية  اإلعالم  وسائل  يف  السعوديِّ 
 النوع (ذكور وإناث).  باختالف للمملكة العربية السعودية 2030حول رؤية 

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية يف مستوى إدراك الشباب اجلامعيِّ   :الرابع   الفرض
لرؤية   وسائل   للمملكة  2030السعوديِّ  يف  الثقة  مستوى  باختالف  السعودية،  العربية 

 اإلعالم التقليدية كمصدر للحصول على املعلومات حول الرؤية. 
  2030) املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملستوى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ لرؤية 27جدول (

 ل على املعلومات باختالف مستوى الثقة يف وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر للحصو

مستوى إدراك  
الشباب اجلامعيِّ 
السعوديِّ لرؤية 

للمملكة   2030
 العربية السعودية 

مستوى الثقة يف وسائل  
 اإلعالم التقليدية

 التكرارات
املتوسط  
 احلسابي

االنحرف 
 املعياري 

 0.50549 2.4762 42 ال أثق على اإلطالق 
 0.48955 2.3910 156 أثق بدرجة متوسطة
 0.49903 2.4521 188 أثق بدرجة كبيرة

 0.49573 2.4301 386 املجموع 
 

 2030) حتليل التباين لداللة الفروق يف مستوى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ لرؤية 28جدول (

 باختالف مستوى الثقة يف وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر للحصول على املعلومات 

 الفروق
مجموع  

 املربعات

درجة  

 احلرية  

متوسط مجموع  

 املربعات
 ف

 الداللة

 0.209 2 0.419 بني املجموعات
 غير دالة  0.851

  0.246 383 94.193 داخل 

 385 94.611 مجموع 
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مستوى  تشير بيانات اجلدول السابق إلى: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  
لرؤية   السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  باختالف   2030إدراك  السعودية،  العربية  للمملكة 

وسائل   الثقة يف  الرؤية  اإلعالممستوى  عن  املعلومات  على  للحصول  كمصدر  ،  التقليدية 
دالة عند مستوى داللة    0.851حيث بلغت قيمة ف   القيمة غير  ؛ وهو ما 0.05وهذه 

فروق ذات داللة إحصائية يف "توجد  يشير إلى عدم صحة الفرض الذي ينصُّ على أنه:  
لرؤية   السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  إدراك  السعودية    2030مستوى  العربية  للمملكة 

عالم التقليدية كمصدر للحصول على املعلومات عن  باختالف مستوى الثقة يف وسائل اإل
  ."الرؤية

اخلامس الشباب   توجد  :الفرض  إدراك  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروٌق 
لرؤية   السعوديِّ  يف   2030اجلامعيِّ  الثقة  مستوى  باختالف  السعودية  العربية  للمملكة 

 ة. وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر للحصول على املعلومات حول الرؤي
  2030) املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملستوى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ لرؤية 29جدول (

 باختالف مستوى الثقة يف وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر للحصول على املعلومات 

مستوى إدراك  
الشباب اجلامعي 
السعودي لرؤية 

للمملكة   2030
 العربية السعودية 

ائل  مستوى الثقة يف وس
 اإلعالم الرقمية 

املتوسط   التكرارات 
 احلسابي

 االنحرف املعياري

 0.50000 2.5714 49 ال أثق على اإلطالق 
 0.48807 2.3855 179 أثق بدرجة متوسطة 

 0.49756 2.4367 158 أثق بدرجة كبيرة
 0.49573 2.4301 386 املجموع 

 2030مستوى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ لرؤية ) حتليل التباين لداللة الفروق يف 30جدول (

 باختالف مستوى الثقة يف وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر للحصول على املعلومات 

 الفروق
مجموع  
 املربعات

 درجة احلرية 
متوسط مجموع  

 املربعات
 ف

 الداللة

 0.671 2 1.342 بني املجموعات
 دالة  2.756

  0.244 383 93.269 داخل 

 385 94.611 مجموع 

مستوى إدراك تشير بيانات اجلدول السابق إلى: وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  
لرؤية   السعوديِّ  اجلامعيِّ  مستوى    2030الشباب  باختالف  السعودية  العربية  للمملكة 

، حيث بلغت  عن الرؤية  املعلومات الثقة يف وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر للحصول على  
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=  2.756قيمة ف   داللة  مستوى  عند  دالة  القيمة  وهذه  ُيثبت صحة  0.05،  ما  وهو  ؛ 
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إدراك الشباب على أنه: " الفرض الذي ينصُّ  

لرؤية   السعوديِّ  يف   2030اجلامعيِّ  الثقة  مستوى  باختالف  السعودية  العربية  للمملكة 
 وسائل اإلعالم الرقمية كمصدر للحصول على املعلومات عن الرؤية". 

يف مستوى إدراك الشباب اجلامعيِّ ملعرفة الفروق بني املجموعات   L.S.D) نتائج حتليل 31جدول (

 باختالف مستوى الثقة يف وسائل اإلعالم الرقمية 2030السعوديِّ لرؤية 

ال أثق على   املجموعات

 اإلطالق 

أثق بدرجة  

 متوسطة 

أثق بدرجة  

 كبيرة 

 املتوسط 

 2.5714   - ال أثق على اإلطالق 

 2.3855  - *0.18595 أثق بدرجة متوسطة

 2.4367 - 0.15123 0.13472 كبيرةأثق بدرجة 

ال   الذين  املبحوثني  بني  إحصائًيا  دالة  فروًقا  هناك  أنَّ  السابق  يتضح من خالل اجلدول 
يثقون على اإلطالق يف وسائل اإلعالم الرقمية، والذين يثقون يف وسائل اإلعالم الرقمية  

لرؤية   اإلدراك  مستوى  يف  متوسطة  لصالح  للمملكة    2030بدرجة  السعودية؛  العربية 
الفرق بني   بلغ  الرقمية، حيث  يثقون على اإلطالق يف وسائل اإلعالم  الذين ال  املبحوثني 

ا عند مستوى داللة    0.18595املتوسطني   ، يف حني كانت  0.05وهو فرٌق داّل إحصائّيً
و الرقمية،  اإلعالم  وسائل  اإلطالق يف  على  يثقون  ال  الذين  املبحوثني  بني  الذين الفروق 

ا، وكذلك كانت الفروق   يثقون يف وسائل اإلعالم الرقمية بدرجة كبيرة غير دالة إحصائّيً
بني املبحوثني الذين يثقون يف وسائل اإلعالم الرقمية بدرجة متوسطة واملبحوثني الذين  

للمملكة    2030يثقون يف وسائل اإلعالم الرقمية بدرجة كبيرة يف مستوى اإلدراك لرؤية  
ا.العربية ا  لسعودية غير دالة إحصائّيً
 اخلامتة: 

سعت الدراسة احلالية للتعرف إلى التماس الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ للمعلومات عن رؤية   
وعالقته مبستوى    2030 والرقمية  التقليدية  اإلعالم  وسائل  من  السعودية  العربية  للمملكة 

) مبحوٍث يف كلٍّ  400ومتَّ تطبيق الدراسة على عينة عمدية حصصية قوامها (إدراكهم لها.  
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة الطائف؛ وذلك يف الفترة الزمنية من   من: جامعة

من  2019ديسمبر    19إلى    2019أكتوبر  4 النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  لت  وتوصَّ  ،
 أهمها ما يأتي:
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رؤية   - مبتابعة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  السعودية   2030اهتمام  العربية  للمملكة 
%، تليها يف الترتيب الثاني َمن يهتمون بدرجة كبيرة  53ك بنسبة  بدرجة متوسطة وذل

%، يف حني جاء َمن ال يهتمون على اإلطالق يف الترتيب الثالث واألخير  43.5بنسبة  
ضئيلة   اجلامعيِّ 3.5بنسبة  الشباب  وعي  على  يدلُّ  وهو  الدراسة؛  عينة  من   %

 عودية. للمملكة العربية الس 2030برؤية -بوجه عام -السعوديِّ 
مقدمة    - يف  رؤية  جاءت  مبتابعة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  اهتمام   2030أسباب 

على  نوعية  نقلة  اململكة  ستنقل  طموحة  رؤية  تعد  "ألنها  السعودية  العربية  للمملكة 
 %.51.3" يف الترتيب األول، وذلك بنسبة جميع األصعدة واملستويات 

اجل - الشباب  ثقة  زيادة  الدراسة  نتائج  اإلعالم أكدت  وسائل  يف  السعوديِّ  امعيِّ 
رؤية   حول  للمعلومات  كمصدر  عاٍم  بشكٍل  الترتيب  2030التقليدية  يف  جاء  حيث   ،

بنسبة   كبيرة  بدرجة  يثقون  َمن  يثقون 48.7األول  َمن  الثاني  الترتيب  يف  تليها   ،%
 %.40.4بدرجة متوسطة بنسبة 

جلامعيِّ السعوديِّ يف وسائل أكدت نتائج الدراسة نتيجة عامة مفاداها ثقة الشباب ا -
وسائل  الدراسة يف  عينة  لدى  الثقة  درجة  تزاداد  ولكن  والرقمية،  التقليدية  اإلعالم 

 اإلعالم التقليدية بشكٍل أكبر عنها يف وسائل اإلعالم الرقمية.
رؤية   - حول  الدراسة  عينة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  بني    2030إدراك  يتفاوت 

وامل املتوسطة  املتوسط  الدرجة  اإلدراك  مستوى  األول  الترتيب  يف  جاء  حيث  رتفعة، 
 %.43%، يليه يف الترتيب الثاني مستوى اإلدراك املرتفع بنسبة 57بنسبة 

اهتمام  - مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت 
ية، باختالف للمملكة العربية السعود  2030الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ مبتابعة رؤية  

لم توجد فروق  اجلامعة؛ لصالح جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، يف حني 
رؤية   مبتابعة  السعوديِّ  اجلامعيِّ  الشباب  اهتمام  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات 

باختالف   2030 أو  (أدبي وعلمي)  التخصص  باختالف  السعودية،  العربية  للمملكة 
 النوع. 

مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف لة إحصائية يف  عدم وجود فروق ذات دال -
رؤية   حول  للمعلومات  كمصدر  التقليدية  اإلعالم  العربية   2030وسائل  للمملكة 

 أو التخصص أو النوع.   السعودية، باختالف اجلامعة
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مستوى ثقة الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف   -
اإلع رؤية  وسائل  حول  للمعلومات  كمصدر  الرقمية  العربية   2030الم  للمملكة 

 السعودية، باختالف اجلامعة أو التخصص أو النوع. 
التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إدراك الشباب اجلامعيِّ السعوديِّ لرؤية   -

اإلعالم   2030 وسائل  يف  الثقة  مستوى  باختالف  السعودية،  العربية  للمملكة 
 دية كمصدر للحصول على املعلومات عن الرؤية. التقلي

يف    - إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  حني  اجلامعيِّ يف  الشباب  إدراك  مستوى 
للمملكة العربية السعودية، باختالف مستوى الثقة يف وسائل   2030السعوديِّ لرؤية  

الرؤية عن  املعلومات  على  للحصول  كمصدر  الرقمية  ف اإلعالم  قيمة  بلغت  حيث   ،
 . 0.05وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =  2.756

وسائل  - يف  اإلطالق  على  يثقون  ال  الذين  املبحوثني  بني  ا  إحصائّيً دالة  فروق  هناك 
يف  متوسطة  بدرجة  الرقمية  اإلعالم  وسائل  يف  يثقون  والذين  الرقمية،  اإلعالم 

الذين ال للمملكة لعربية السعودية؛ لصالح    2030مستوى اإلدراك لرؤية   املبحوثني 
املتوسطني   بني  الفرق  بلغ  حيث  الرقمية،  اإلعالم  وسائل  يف  اإلطالق  على  يثقون 

ا عند مستوى داللة    0.18595 ، يف حني كانت الفروق 0.05وهو فرٌق دالٌّ إحصائّيً
بني املبحوثني الذين ال يثقون على اإلطالق يف وسائل اإلعالم الرقمية، والذين يثقون 

ا وكذلك كانت الفروق بني  يف وسائل اإل  عالم الرقمية بدرجة كبيرة غير دالة إحصائّيً
املبحوثني الذين يثقون يف وسائل اإلعالم الرقمية بدرجة متوسطة، واملبحوثني الذين  

لرؤية   اإلدراك  مستوى  يف  كبيرة  بدرجة  الرقمية  اإلعالم  وسائل  يف   2030يثقون 
 للمملكة. 

 التوصيات:
ء اإلعالميِّ يف مؤسسات اإلعالم التقليديِّ بشكٍل عاٍم، وتخصيص العمل على تطوير األدا ▪

للمملكة العربية السعودية، وحتفيز اجلمهور    2030املزيد من البرامج التي تناقش رؤية  
السعوديِّ على املشاركة الفعالة يف تنفيذ محاور وبنود الرؤية مبا يحقق التنمية الوطنية،  

 .وينعكس على الرفاهية االجتماعية
اإلعالم  ▪ وسائل  من  وسيلة  كلِّ  دورَ  تتناول  التي  اإلعالمية  الدراساِت  من  املزيد  إجراء 

، بكافة فئاته مبجاالت رؤية   للمملكة    2030الوطنية يف ثثقيف وتوعية اجلمهور السعوديِّ
التغطية  محتوى  وحتليل  املجاالت،  هذه  تتضمنه  ما  تنفيذ  وآليات  السعودية  العربية 

 ت التي تتمُّ يف سبيل حتقيقها.اإلعالمية للتطورا
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توجيه املزيد من االهتمام بعقد الندوات وتنظيم الفعاليات واللقاءات التعريفية والدورات   ▪
بهدف  عاٍم؛  بشكٍل  التعليمية  واملؤسساِت  اجلامعاِت  يف  السعوديِّ  للشباب  التثقيفية 

 توعيتهم بأهمية الرؤية والدور املنتَظر منهم لإلسهام يف حتقيقها.
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