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ملخص الدراسة

عنيــت الدراســة الحإلىــة بتحديــد مــؤرشات تخطيطيــة لتطويــر واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي بقيــاس واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي، وتوفــر معلومــات أساســية يتــم بنــاًء 
علىهــا وضــع مــؤرشات تخطيطيــة لتطويــر واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي.  

وذلــك مــن خــال تحديــد واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي، ووضــع أولويــات لتطويــر واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي، وتحديــد إلىــات لتنفيــذ مقرتحــات تطويــر واقــع مؤسســات 
اإلعــام األرسي. 

وتعــد تلــك الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة، التــي اعتمــدت عــى املنهــج العلمــي باســتخدام املســح االجتامعــي بالعينــة للمؤسســات األرسيــة العاملــة باململكــة العربيــة الســعودية، 
وذلــك مــن خــال اســتامرة اســتبيأن. 

     وتشــر النتائــج إىل أن واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي فيــام يخــص األنشــطة واملهــام اإلعاميــة مــن حيــث طبيعــة مامرســة األنشــطة واملهــام اإلعاميــة جــاء يف املرتبــة األوىل 
منهــا التواصــل االجتامعــي اإللكــرتوين، ويف املرتبــة الثأنيــة األنتــاج الصحفــي، وإدارة املطبوعــات وذلــك عــى التــوازي، ويف املرتبــة الرابعــة إدارة املحتــوي اإللكــرتوين للمواقــع 
والبوابــات اإللكرتونيــة، واملعــارض واملشــاركات االجتامعيــة وذلــك عــى التــوازي، ويف املرتبــة السادســة أدوات املتحــدث اإلعامــي، ويف املرتبــة الســابعة إدارة الفعإلىــات واملحافــل، 

واألنتــاج املــريئ وذلــك عــى التــوازي، ويف املرتبــة التاســعة األنتــاج اإلذاعــي. 

     وإجــامالً، فــأن 63,5% مــن مؤسســات اإلعــام األرسي متتلــك األنشــطة واملهــام اإلعاميــة، يف حــن أن 14,3% ال متتلــك األنشــطة واملهــام اإلعاميــة، بينــام 22,2% ميتلكــون إىل 
حــد مــا أنشــطة ومهــام إعاميــة.

   كــام أن واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي فيــام يخــص الوســائل اإلعاميــة املتاحــة مــن حيــث طبيعــة مامرســة الوســائل اإلعاميــة املتاحــة جــاء يف املرتبــة األوىل حســابات مواقــع 
التواصــل االجتامعــي، واملطبوعــات اإلعاميــة املتخصصــة وذلــك عــى التــوازي، ويف املرتبــة الثالثــة وســائل االتصــال الهاتفيــة واإللكرتونيــة، ويف املرتبــة الرابعــة البوابــة واملوقــع 

اإللكــرتوين، ويف املرتبــة الخامســة أســتوديو صــويت، ويف املرتبــة السادســة أســتوديو مــريئ. 

     وإجــامالً، فــأن 54,8% مــن مؤسســات اإلعــام األرسي متتلــك الوســائل اإلعاميــة، يف حــن أن 40,4% ال متتلــك الوســائل اإلعاميــة، بينــام 4,8% ميتلكــون إىل حــدٍّ مــا وســائل 
إعاميــة، وأنتهــت الدراســة بإلىــات محــددة لتطويــر واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي. 
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مقدمة:
تســعى مؤسســات اإلعــام األرسي إىل تنميــة املجتمعــات األنســأنية وتطويرهــا، مــن خــال القيــام بوظائفهــا يف اإلرشــاد، والتوجيــه، والتثقيــف، والتنشــئة االجتامعيــة. ومامرســة 

دورهــا يف التأثــر املبــارش وغــر املبــارش يف املجتمــع وتشــكيل الحيــاة الســلوكية والفكريــة ألفــراده. 

وعــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه مؤسســات اإلعــام األرسي للحفــاظ عــى تــوازن واســتقرار النظــام األرسى إال أنهــم مل يلقــوا االهتــامم الــكايف ســواء مــن حيــث 
دراســة واقعهــم أم التخطيــط لربامــج تكفــل لهــم ســبل النجــاح. 

كــام أن نجــاح العمليــة اإلعاميــة مرهــون مبــدى دقــة تحديــد واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي، ومــن ثــم تبنــى عــى أساســها املــؤرشات التخطيطيــة املناســبة التــي تعمــل عــى 
تطويــر مهــارات ومعــارف واتجاهــات مؤسســات اإلعــام األرسي.  

ومــن ثــم فقــد دعــت الحاجــة إىل أهميــة دراســة واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي، والوقــوف عــى أولويــات تطويــر تلــك الواقــع يف محاولــة للتوصــل إىل مــؤرشات تخطيطيــة ميكن 
مــن خالهــا التخطيــط لتطويــر واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي يف ضــوء املــوارد املتاحــة أو التــي ميكــن إتاحتهــا.    

ــة  ــج الدراســة امليدأني ــل نتائ ــأين: تحلي ــر واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي، واملبحــث الث ــة لتطوي ــة مباحــث. املبحــث األول: مــؤرشات تخطيطي ولقــد اشــتملت الدراســة عــى ثاث
ويتضمــن ذلــك املبحــث وصــف مجتمــع الدراســة ومــؤرشات واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي، ثــم أنتهــت الدراســة باملبحــث الثالــث الــذي يحتــوي عــى التصــور املقــرتح لتطويــر 

واقــع مؤسســات اإلعــام األرسي.    


