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Abstract

The Following research examines the role of local Saudi Media (Traditional and New) in

promoting national identity in light of technological developments that have social effects, the

study tries to find a way to harmonize between preserving heritage, values and traditions without

falling behind in knowledge and developments while avoiding slipping into the abyss of other

extraneous cultures that may affect the local culture. The role media has in strengthening national

identity while exposing nations to different cultures at the same time, the research answers how

media can affect our national identity.

الملخص

تسعى الدراسة إلى تحدید وفھم ضوابط العالقة التي تحكم اإلعالم بالھویة السعودیة، فالھدف الرئیس ھو

التعرف على دور وسائل اإلعالم السعودیة (التقلیدیة والحدیثة) في تعزیز الھویة الوطنیة في ظل التغیرات

التقنیة التي لھا آثار اجتماعیة، ومعرفة أثر ظھور اإلعالم الحدیث على الھویة السعودیة ومدى تناغم أو عدم

اتساق ذلك النمط مع الموروثات والقیم الراسخة في المجتمع السعودي. كما تناقش الدراسة وتعرض نتائج

دراسات سابقة أجریت في مجتمعات عربیة أخرى، مثل: بعض الدول الخلیجیة والعربیة. سوف یتم توضیح

مفھوم الھویة الوطنیة وتحدید الشخصیة السعودیة وتوضیح العالقة بین اإلعالم والھویة الوطنیة وكیفیة

االستفادة من ھذه العالقة وتأثیر اإلعالم في حدود الھویة.
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المقدمة:

والتاریخ.والدیناللغةمثل:غیره،عنتمیزهعناصرذاتھویةًواإلسالميالعربيعالمنایمتلك

زماٍنلكلالصالحاإلسالميالدینھوودینناتَْعقِلُوَن"لََّعلَُّكْمَعَربِیًّاقُْرآنًاأَنَزْلنَاهُ"إِنَّاالقرآن:لغةھيفلغتنا 1

نمتلكیجعلناماوالقدواتواالنتصاراتالحضارةصوربجمیعوالعربياإلسالميتاریخناویزخرومكاٍن،

ھذهمعأنھلالنتباه،والمثیرالمجتمع.لھذاوالتطوروالوالءاالنتماءتفرضومتأصلةثابتھجذورذاتھویة

أنكماالوطنیة.الثقافةمكانةتراجعنتیجةطاحنةأزمةفيتعیشالعربیةالوطنیةالھویةفإنالمعطیات،

عصرنافينسمیھاكمافھيالحضاري؛وجھھاالشعوبخاللھامنترىالتيالمرآةھياإلعالموسائل

وكذلكفیھ،یفكروماالشعوبمنشعبفكریشغلماعلىیتعرفأنأرادومنالمجتمع،"سیلفي"الحاضر

یمكنالاإلعالمیةالمنظومةأنحیثالمحلیةاإلعالموسائلیطالعأنإالعلیھماوعاداتقیممنیسودهما

أن تعمل بمعزٍل عن المنظومة الثقافیة للمجتمع.

الحساسیةغایةفيأمٌرالھویةفتأصیلالتقنیةوالتطوراتواالقتصادیةالحضاریةالتغیراتظلوفي

الحكومیةالمؤسساتوتطورالدولةوأمنالمواطنومصالحالفردحیاةمنمختلفةجوانبیمسألنھواألھمیة

أنھوإعالمیةبوسیلةالفردیربطفالذياإلعالمیة،للرسالةتمیًزایُعطيالوطنیةالھویةتعزیزإنوالخاصة.

التيالتحدیاتمعالتعاملفياإلعالموسائلمشاركةأنكماخاللھا،منیشغلھوماوقضایاهنفسھیرى

تواجھ المجتمع، والقضایا الواجب عالجھا أصبحت حتمیة ولیست خیاًرا.

إلىالنفسعلممنبدًءاألكادیمیةالمجاالتمختلفوفيمتعددةأماكنفيالھویةمسألةتناولتملقد

والوطنيالفرديإحساسناوتعدیلوعرضبناءوكیفیةالھویةفسیاسةالتاریخ.إلىاالقتصادومناألحیاءعلم

الھویة؛لمكوناتمختلفةعناصربتقسیمالعلماءیقومفعندمامتنوعة.عواملبعدةتتأثر"نحنمن"بـوالدولي

والدین،والجنس،الطبقة،مثل:والتاریخیة،واالجتماعیةاالقتصادیةالعواملإلىـعادةًـینظرونفإنھم

السیاسيوالمناخاالقتصادي،والموقعالجغرافي،الموقعمثل:صلة،ذاتعواملوھناكواألمة.والعرق،

باالتصالالصلةذاتالعواملعلىالضوءیُسلطسوفالدراسةھذهفيولكنالفردیة.التنمیةفيأیًضاتؤثر

وفيالسعودیة،العربیةالمملكةوخططالستراتیجیاترئیسیًاھدفًاتعتبرالوطنیةالھویةتنمیةألنواإلعالم؛

.12اآلیة:یوسف،سورة1
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طریقفيالمؤثرللتواصلواألدوارالمفاھیمتوضیحیتوجبالحدیثة؛التقنیاتتوفرهالذيالدائماالتصالظل

تدشین رؤیة واضحة.
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األھمیة:

األحداثیواءمبمااإلعالميالخطابتجدیدمننتمكنواإلعالمالھویةبینالعالقةمعرفةخاللمن

سریعةأحداثمنالمجتمعیشھدهلمانظراًاجتھاديأوعشوائيبشكلالتعاملتتحملالالتيالمعاصرة

السعودیةالوطنیةالھویةتعزیزفياإلعالمدورفدراسةاألصعدة،كافةعلىوالمجاالتكافةفيومتالحقة

ھویاتمجتمعاتناعلىأدخلالتقنيفالحضورالوطنیة،األھدافتحقیقفيیساعدالمناسبالتقییموإجراء

الوطنیةالھویةفوضوح...اإلعالموسائلخاللمنالمحلیةالھویةلدعمالمسؤولیةوترفعالوعيتحتمأجنبیة

اإلسالمیةالقیمإرساءفيبھاالمنوطبدورھاالقیامعلىاإلعالمیةالمؤسساتیحفزاالعالمدوروتحدید

األثربالغةأدواروھيالداخلي،الدعمدورإلىباإلضافةالمجتمع،معمتفاعلبشكلوتعزیزھاوالوطنیة

على طریق تصحیح الصورة الذھنیة عن المملكة عالمیا.

یشھدھاالتيالتغیّراتضوءفياإلعالميالواقعتحلیلفيالفكر)مستوى(علىعلمیةأھمیةھناك

حاجةمنالدراسةأھمیةتنبعكماالواقع).مستوى(علىتأتياألخرىالعلمیةواألھمیةالسعودي،المجتمع

لتحقیقواضحةاستراتیجیةإلىالوصولودعمفھمفيالمتخصصةالدراساتھذهلمثلالسعوديالمجتمع

أھداف الدولة بشكل عام واإلعالم بشكل خاص لتنمیة المواطن والمجتمع السعودیین.

الھدف:

الرئیسفالھدفالسعودیة،بالھویةاإلعالمتحكمالتيالعالقةضوابطوفھمتحدیدإلىالدراسةتسعى

ظلفيالوطنیةالھویةتعزیزفيوالحدیثة)(التقلیدیةالسعودیةاإلعالموسائلدورعلىالتعرفھو

ومدىالسعودیةالھویةعلىالحدیثاإلعالمظھورأثرومعرفةاجتماعیة،آثارلھاالتيالتقنیةالتغیرات

تناغم أو عدم اتساق ذلك النمط مع الموروثات والقیم الراسخة في المجتمع السعودي.

الدولبعضمثل:أخرى،عربیةمجتمعاتفيأجریتسابقةدراساتنتائجوتعرضالدراسةتناقشكما

علىالحفاظبینللتوافقسبیلإیجادمحاولةفيتتلخصكبیرةإشكالیةالدراسةتواجھوالعربیة.الخلیجیة

فياالنزالقتجنبمعوالتقنيالمعرفيالتقّدمركبعنالتخلفدوناألصیلةوالعاداتوالقیمالموروثات

منالمبذولةللجھودالدراسةتعرضكماالسعودیة،بالھویةضارأثرذاتتكونقددخیلةأخرىثقافاتھوة
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الیومعالملمواجھةالالزمةالمھاراتوإكسابھالفردكفاءةوتحسینالسعوديبالمواطنلالرتقاءالدولةقبل

المليء بالمستجدات والذي ال یتوقف عن التطور؛ لیكون المواطن قادًرا على مجابھة تحدیات العصر.

مشكلة الدراسة:

الھویةتعزیزفيالسعودياإلعالموسائلدورماالرئیس:التساؤلفيالبحثإشكالیةتتلخص

االجتماعي،التواصلمواقعجراءاالفتراضیةالعالمیةالھویةومیالدالجدیداإلعالمظھورظلفيالسعودیة

بصفتھااإلعالموسائلوتطوروالمحلیة،منھاالعالمیةواالقتصادیة،والسیاسةاالجتماعیةالتطوراتومع

السعوديالمجتمعبینالغربياإلعالميالمضمونوانتشارالدراسات،حسبللمعلوماتالرئیسالمصدر

؟2030السعودیةالرؤیةمنالسعودياإلعالمأینالدخیلة؟واألفكاربالثقافاتالشبابوتأثر

بینالعالقةوتوضیحالسعودیةالشخصیةوتحدیدالوطنیةالھویةمفھومتوضیحیتمسوفالھدف،لھذا

اإلعالم والھویة الوطنیة وكیفیة االستفادة من ھذه العالقة وتأثیر اإلعالم في حدود الھویة.

تساؤالت الدراسة:

ما الھویة الوطنیة؟ ما الھویة السعودیة؟●

ما العالقة بین اإلعالم والھویة الوطنیة؟●

ما دور اإلعالم في تعزیز الھویة السعودیة؟●

الھویة الوطنیة:

جاءنفسك.""اعرفقولھ:فيسقراطلخصھافقدالغربيللعالمبالنسبةجدیًداالھویةمفھومیُعدال

یُثبُتبطاقةتمثلأیًضاوھيغیره،عنشخًصایمیزماأوالشيءحقیقةتعنيالھویةأنالوسیطالمعجمفي

جعلتالذيالشرطذلكتصفالوطنیة"الھویة):Bloom(بلوومعرفھابینماوجنسیتھ.الشخصاسمفیھا

أما.الوطنیة"الرموزلھذهذاتیةصفةأضفواوطنیة،رموزمعالھویةنفسیمتلكونالناسمنكتلةفیھ 2

طابعلھاالوطنیةالھویة"بأن):Bradshaw(برادشاوتعریفھوالحاضرمفھومنایمثلالذيالتعریف

التربةنفسمشاركتھاخاللمنمستقبلیةنظرةإلىتتطلععرقیةجماعةبتسیستظھرالھویةوھذهتطلعي

2)Bloom, 1990, P.52(
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المعرفةتشملالوطنیة"الھویةلھ:وفقًا)Tajfel(تاجفلللباحثھوشیوًعااألكثروالتعریف.الوطنیة" 3

4.الفردیة لالنتماء لمجموعة أو مجموعات اجتماعیة مع القیم واألھمیة العاطفیة المرتبطة بھذه العضویة"

أوثقافیةأوتاریخیةكانتسواءالمشتركةوالخصائصالسمات"مجموعبأنھا:عبیدعرفھاوأخیًرا

عنمعینًاوطنًایقطنلمجتمعبالتضحیاتالشعوروكذلكسیاسیة،أونفسیةأواجتماعیةأوأنثروبولوجیة

المتمیزةوشخصیتھوجودهجوھروتشكلبھاویعتزالمجتمع،ھذامعظمأوكلتمثلحكومةظلوفيغیره،

5.ویدین المجتمع بالوالء لھا"

تتعارضالالھویاتھذهولكنبفكره،وانتھاًءوجنسیتھ،وجنسھ،بــاسمھ،ابتداًءالھویاتمنعددإنسانلكل

الوطنیةالھویةمفھومتحدیدفعندوالتطورات.الظروفحسبوظھورھاأھمیتھافيتترتببلبعضھامع

الھویةتكتملالفمثالً:والسیاسیة،االجتماعیةالثقافیةوخاصةأخرىمفاھیمعدةمعمتداخٌلمفھوٌمأنھیتضح

الوطن،عناصر:ثالثةفیھتتطابقمشخصكیانفيمرجعیتھاتجسدتإذاإالخصوصیتھاتبرزوالالثقافیة،

تنسجھالذيالروحيالنسببوصفھااألمة:والتاریخ،الجغرافیاأواألرضبوصفھالوطن:والدولة.واألمة،

الوطن.حبیصنعھاالتيالجماعیةاإلرادةعنھاتعبروطموحاتتاریخیةذاكرةوقوامھاالمشتركةالثقافة

وحمایةووحدتھماسالمتھماعلىالساھروالجھازواألمة،الوطنلوحدةالقانونيالتجسیدبوصفھاالدولة:

باستمرارتتغیرولكنثابتھًلیستالوطنیةفالھویةالوطنیة.الھویةفيمتداخلةالعناصروھذهمصالحھما.

الماضيبینالمطلوبالتوازنلتحقیقدائًماتتكیففالھویةصیاغة.وإعادةتعریفإلىدائمٍةبحاجٍةوھي

والحاضر والرؤیة المستقبلیة.

الھویة السعودیة:

الرؤیة)تحقیقوبرامجاالستراتیجیة(األھداف2030السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةوثیقةعلىبناًء

مراقبةعلىالمجلسویعملالسعودیة"الشخصیة"تعزیزبرنامج:والتنمیة"االقتصادیةالشؤون"مجلسحدد

م.2030عامحتىتنفیذھا

)2016(عبید،5
4)Tajfel, 1981, P.258(
3)Husamettin, 2013, P.229(
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القیمعلىدعائمھاوإرساءلألفرادالوطنیةالھویةوتعزیزتنمیةیشملالوطنیةالشخصیةتعزیزبرنامج

النجاحنحواألفرادوتحفیزقیادةشأنھامنالتيوالنفسیةالشخصیةالخصائصوتعزیزوالوطنیةاإلسالمیة

منووقایتھوقیمیًاواقتصادیًاسیاسیًاالمملكةلتوجھاتوفقاًیعملوفاعلمتسٍقجیٍلوتكوینوالتفاؤل،

سبق،ماإلىباإلضافةالبرنامج،ھذاویلعبواإلعالمیة.والثقافیةواالجتماعیةواألمنیةالدینیةالمھددات

دوًرا جوھریًا في تصحیح الصورة الذھنیة عن المملكة خارجیًا.

وھيمباشرةغیرأھداٍف10ومباشًرا،ھدفًا15منھاھدفًا،25في2030المملكةرؤیةالوثیقةحّددت

كالتالي:

األھداف المباشرة:

والمثابرة.والعزیمةوالشفافیةوالعدالةواالنضباطواإلتقانوالتسامحالوسطیةقیمتعزیزأھمیة-1

الوطنیة.والقیمالمبادئغرس-2

العربیة.باللغةالعنایة-3

المخدرات.منالمجتمعحمایةتعزیز-4

الجاد.العملوثقافةوالمرونةاإلیجابیةقیمتعزیز-5

متكاملة.تعلیمیةرحلةبناء-6

التعلیم.علىالحصولفرصتكافؤتحسین-7

ذلك.إلىوماواالدخارللتقاعدالماليالتخطیطوتمكینتعزیز-8

األساسیة.التعلیممخرجاتتحسین-9

التعلیمیة.المؤسساتترتیبتحسین-10

األولویة.ذاتالمجاالتفيللمتمیّزیننوعیةمعارفتوفیر-11

احتیاجاتلتوفیرالمھنيالتدریبفيوالتوسعالعمل،سوقواحتیاجاتالتعلیممخرجاتبینالمواءمة-12

سوق العمل.

العمل.سوقلدخولالشبابجاھزیةتحسین-13

األعمال.وریادةاالبتكارثقافةودعمتعزیز-14
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الوطني.االنتماءتعزیز-15

خصائص تمیز الھویة الخاصة بالمملكة العربیة السعودیة:

النظاممناألولىالمادةعلیھتنصماھوالسعودیةالعربیةبالمملكةالخاصةالھویةیمیزماأبرزمن

تعالىهللاكتابودستورھااإلسالمدینھاتامة،سیادةذاتإسالمیةعربیة"دولةأنھا:علىللحكماألساسي

السعودیة.والسیاسةالشخصیةصقلفيمھمادوًرایلعباإلسالميفالدینوسلم."علیھهللاصلىـنبیھوسنة

األمرھذاوینعكسالسیاسةصیاغةتمعلیھبناًءالذيالسعوديالحكمأساسھواإلسالمیةالقیماستخدامإن

جلیاً على المجتمع.

فمنالریاض."مدینةوعاصمتھاالعربیة،اللغةھي"لغتھاأن:للحكماألساسيالنظامفياألولىالمادةوتتمة

نتاجھيفالھویةاللغة،عنالھویةفصلیمكنفالالعربیة)(اللغةالقرآنلغةھيالسعودیةالھویةیمیزماأھم

الھویةتعزیزإلىالحاجةأمسفينحنالذيالوقتوفياللغة.خاللمناألفرادیكونھاالتيوالقیمالمعاني

باللغةالتواصلتدعیمعنالسعوديالمجتمعیغفلالتقنیة،خاللمنالعالميوالتواصلاالنفتاحظلفي

منأھمالوطنیةللھویةبالنسبةاللغةأندولیةدراسةإلیھاتوصلتالتيالنتائجفيلالنتباهوالمثیرالعربیة.

ھذهأنالعلممعوالیابان،وأوروبا،وكندا،األمریكیة،المتحدةالوالیاتمثل:دول،فيخاصةالرأس،مسقط

6.الدول تقود مسیرة الثقافة العالمیة وتغزو الثقافات المحلیة"

سعودآلالرحمنعبدبنالعزیزعبدفالملكواحدة،بشخصیةالسعودیةالھویةنختصرأنأردناإذا

منالنابعةالسماتمنوغیرھااللغة،بالغةعدل،اجتھاد،شجاعة،كرم،دین،مثال:خیرھوهللا)(رحمھ

الثقافة اإلسالمیة والمتأصلة في الحضارة العربیة.

رؤیةوتفعیلدعمفياإلعالمدورتقییمعندمھمالسعودیةالعربیةبالمملكةالخاصاالجتماعيالسیاقإن

الریاضیةالنواديالثقافي،الجنادریةمھرجانمثل:قائمة،نشاطاتتوجدحیثالوطنیةالھویةلتعزیزالدولة

التيبالطریقةالمجتمعمنالمستھدفالجمھورمعالتواصلھوالھدفولكنالوطنیة،المتاحفودوریاتھا،

الوطني،(الیومموسمیًاعمًاللیسوتعزیزھاالوطنیةالھویةإنالحدیثة.التواصلومتطلباتتتوافق

6Pew Research, Global Attitudes & Trends, 2017((
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لناإلعالم،وسائلعبرالوطنیةالھویةتعزیزأنكمادائمة.استراتیجیةرؤیةمنینبععمٌلوإنماالجنادریة)،

الثقافيواقعناتقدیمخاللمنولكناألجنبیة،للبرامجالتقلیدأوالتعریبأوبالنسختتسمبرامجخاللمنیأتي

الثري والمتمیز، الممزوج بإبداٍع وطنٍي خالٍص.

عالقة اإلعالم بالھویة الوطنیة:

المشتركة.الوطنیةالھویةوتعزیزتكوینفياإلعالمبدورمقرینالعالمحولالقرارُصناع

جادلوقدالوطنیة،بالھویةاإلعالموعالقةدوربأھمیةیشیدونالباحثینفإناالتفاق،درجاتوباختالف

الھویاتتشكیلفي:الماضیةالثالثةالقرونمدىعلىاألساسكانتاإلعالموسائلبأنالباحثینمنالعدید

جنبًاالمحليالوطنياإلعالمدورعلىالباحثونوأكدعلیھا.المؤسسيالطابعوإضفاءوتوزیعھا،المختلفة،

(ملكلوھینمارشیلأبرزھمومنالوطنیة.الھویةلبناءالوسائلكأقوىالتعلیميالنظاممعجنبإلى

Marshall Mcluhan(الكلمةأنیرىحیثاالتصالعلمأثرتالتيوالكتاباتالنظریاتصاحب

والوطنیةالقومیةمھندسباعتبارھاالصحافةوصفوقدوالوطنیة،القومیةروحلغرسوسیلةھيالمطبوعة

بأنالبحرینیةالوطنیةالھویةدعمفيالمحلیةالصحفدورعندراسةنتائجتوصلت.اللغةخاللمن 7

بعضبیناإلنجلیزیةباللغةاألحادیثتبادلفيتجلتالبحرینيالشباببینللغربالثقافیةالتبعیةمظاھر

الوطنیة.الھویةفيتؤثرالتيالمظاھرمنالمظھرھذایعتبرحیث)،٢٠٠٩(الشباب

منكبیًراعدًدامباشٍروغیرمباشٍربشكٍلیمسواسٌعموضوٌعھوالوطنیةالھویةموضوعإن

الوطنيوالتمثیلالتأثیرفيفروقمعواضٌحالوطنیةالھویةوبناءاإلعالمبینالعالقةأنحیث؛المواضیع 8

الوطنیةالھویةتعریفمنبدالًالمثال،سبیلوعلىالوطني.والتراثواالحتفاالت،المحلیة،األخبارفي

وتغطیةالوطنيالیومالوطنیین،األبطالاللغة،علىتركزأنیمكنھااألعمالأغلبفإنمباشر،بشكل

المضمونبینالتواصلتفعیلفيیتركزالمطلوبإنبینھما.موجودةالعالقةأنحیثالوطنیةاالحتفاالت

اإلعالمي والجمھور المستھدف من المواطنین برسائل ھادفة ومتنوعة.

8)Leong, 2011(
7)McLuhan, 1964(
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بأنفسنانشعر"نحنتومسون:یقولالوطنیة.للھویةاالجتماعيالبناءمنیتجزأالجزٌءاإلعالميالتمثیلإن

القوةاإلعالمیةفالرسائلاإلعالم؛وسائلخاللمنجزئیًاتتشكلومجتمعاتجماعاتإلىننتميبأننا

9.یُستھان بھا؛ حیث تؤثر في إحساسنا وارتباطنا بھویتنا والبیئة المحیطة بنا"

أناألفقفيیظھرالعربیة،الوطنیةوالھویةاإلعالمیخصفیماالسابقةالدراساتإلىالنظروعند

دونالعربيالمحلياإلعالميوالقصورالعربیةالھویةضعفوعنالسلبیة،الناحیةعلىیكونالتركیز

المحلیةواألنظمةاالجتماعیةالثقافةنتاجھوالذيالثقافي،اإلعالميوالمضموناألكبرالصورةإلىالنظر

العوفياستطاعلقداالتصال.بوسائلوعالقاتھاالمحلیةالھویةمفھومعلىوالتطوراتالمعالمتحدیدودون

علىالضوءیسلطأن"الحدیثةواالتصالاإلعالمتكنولوجیاظلفيالوطنیةالھویة"دراستھ:خاللمن

ھویةبعد،معالمھاتكتمللم"ھویةأمامالمجالإعطاءفيساھمتالتيالتقنیةوالتطوراتالمستحدثةالعوامل

10.ال تعترف بالحدود والحواجز أیًا كان نوعھا، سیاسیة كانت أم ثقافیة"

عنیمیزھاتأثیرإعالمیةوسیلةلكلفكذلكالمحلي،باإلعالمالخاصةعالقتھمجتمٍعلكلأنكما

Michele(ھلمزمیشیلمنكٌلإلیھاتوصلالتيالنتائجفمثالًخصائص.منتمتلكبماغیرھا Hilmes(

Susan(دوكلسوسوزان Douglas(والھویةاألمریكيالمجتمعتأثركیفأظھرتحدة،علىكل

Thomas(ھاجكوسكستوماسأوضحبینمابالرادیو.األمریكیة Hajkowaski(تفصیليوصفباستخدام

وتعزیزھاالبریطانیةالوطنیةالھویةعلىالبرامجتأثیروكیفیةالبریطانیةاإلذاعةھیئةعلىالمذاعةللبرامج

محاولةكیفیةعلىشاملةبطریقةتركزالتياألولىالدراسةكتابھویعدالعشرین،القرنمنالثانيالربعفي

قّدمبینما.البریطانیةالھویةمفھوموتمثلتعززأنالمذاعةبرامجھاخاللمنالبریطانیةاإلذاعةھیئة 11

Raymond(ویلیمزریموند Williams(ًالتقنیةبأنالمجتمعفيالتلفزیوندورحولالجدلفيقویةًحجة

االستخداماتخاللمنوتأثیرھادورھاتحدیدیتمآخربمعنىالمجتمع،تشكیلإعادةفيیساھماجتماعينمط

للتواصلجدیدةأسالیبخلقوقدعدیدة،جوانبفيواضحتأثیرلھكانالتقنیةتطورإن.وضعھایتمالتي 12

12)Williams, 1974(
11)Hajkowaski, 2010(
)2012(عوفي،10
9)Thompson, 1995, p.35(
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للھویةجدیدةأنماطتقدیموبالتاليالھویة،إلىوصوالًاالجتماعيالنسیجبناءفيأثرالذياألمروالتفاعل،

من خالل تقدیم أسالیب تواصل لجوانب مختلفة للذات.

Marshall(ماكلوھانلمارشالالشھیرةالكلمةإلىاستناًدا McLuhan:(وانطالقًاالرسالة."ھي"الوسیلة 13

تحلیلیةمقارنةدراسةخاللمنمستھلكیھا.لھویةامتداًداالیوماإلعالموسائلأصبحتالمعنى،ھذامن

لھااألوروبيالبرلمانالنتخاباتاإلعالمیةالتغطیةأنالنتائجأظھرتاألوروبیة،الھویةلدراسةأجریت

14.تأثیٌر قوٌي في بناء الھویة األوروبیة أكثر من التغطیة اإلعالمیة الثقافیة التي تعزز الھویة فقط

العاداتعلىالحفاظاألولىللصراع:صورتانتوجدالحالي،عصرنافيالھویةعنالحدیثعند

كالوفيالمسیطرة."العالمیة"للھویةالسریعوالتدفقاالنفتاحوالثانیة:الدخیلة؛الغربیةالعاداتضدوالتقالید

القرونفياالعتمادوھيذكرھایجبالتيالمفارقةإلىباإلضافةاألضعف،العنصرالھویةتكونالحالتین

والوحدةالھویةلتعزیزأسفل)إلىأعلى(منوالرادیوالتلفزیون،مثل:التقلیدي،االعالمعلىالماضیة

إلىأسفل(مناالجتماعيالتواصلشبكاتمثل:الجدید،واإلعالمالتقنيالتطورمقابلالوطنیة،والتنمیة

فعاًالالتواصلیكونأنأجلمنولكنالتقلیدیةالوسائلباستخدامواضًحایكوناإلعالمدورإنأعلى).

ومؤثًرا في وسائل اإلعالم الحدیثة، یحتاج اإلعالم إلى مھارة وعمق نظًرا لتعقد الدور في عصرنا الحالي.

إن خصائص اإلعالم الجدید تؤثر في الھویة نفسھا:

الواضحةالحدودإلغاءإلىأدىماالجغرافیةللحواجزتخطیھافيالعالمیةالھویةأثریتجلى:العالمیة

لكل ھویة محلیة كانت مقیدة بحدود واقعیة؛ وقد نتج عن ذلك مضموٌن عالمٌي بال قیود محلیة.

المضمونفيویساھمیتفاعلمشارًكامستقبًالأصبحبلسلبیًا،مستقبًالالفردیعدلم:التفاعلیة

اإلعالمي، ما یعني أنھ في تواصل دائم مع مفھوم وتكوین الھویة.

جھةیمثلالالجدیدفاإلعالممختلفة؛فئاتتخاطبالتيوالمضامیناالتجاھاتتعددت:التنوع

أكبرمجموعةلتشملالھویةمفھوممنیغیرماوھومختلفة،وأعماروفئاتجماعاتعنیعبروإنماواحدة

لتعبر عنھا.

14)Bachofer, 2014(
13)McLuhan, 1964, P.69(
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حدالافتراضيعالمفيوالتفاعالتالسماتمنجدیًدامزیًجااإللكترونیةالشبكاتعبرالتواصلأظھرلقد

دراسةتوصلتذلك،علىودلیالًالواقعي.العالمفيیؤثرماوھوالفردیة،الھویةعنللتعبیرقیدواللھ

بالعالمیرتبطونجعلھماإلنترنتأنیرون٪36أنإلىالجزائريالشبابھویةفياالنترنتأثرعنأجریت

15.الخارجي أكثر من الداخل الجزائري ذاتھ

نوعظھورفيالحدیثةالوسائلمساھمةفيالوطنیةالھویةفيالخصائصتأثیرمناألھمالخطورةوتكمن

شبكاتظلفياالفتراضیةالمواطنةتأثیردراسةوبعداالفتراضیة"."الھویةوھوالھویاتمنجدید

لمواجھةأنھسمیرد.استنتجوالترھل،البناءبینالعالقةلفھممقاربةالعربیة:الھویةفياالجتماعيالتواصل

وعدموالحضاریة،والدینیةالعربیةالقیمغرسإعادة"ویجبنظرإعادةإلىبحاجةالمجتمعفإنالسلبیة،ھذه

المجتمع"ومؤسساتأطرافجمیعتتحملھاالمسؤولیةوھذهاالفتراضي،المجتمعوسائللصالحعنھاالتنازل

.16

دور اإلعالم في تعزیز الھویة:

بعد االعتراف بأن لإلعالم دوًرا أساسیًا في تكوین الھویة، یأتي سؤال: كیف یؤثر اإلعالم في الھویة؟

فالجمھورـشكلھاعنالنظربغضـإعالمیةوسیلةأيمعنتفاعلوعندمااجتماعي؛مفھومھيالھویة

الرسائلخاللمنالسعودیةالشخصیةمعنىلتشكیلمخرجین...مذیعین،إعالمیین،ُكتّاب،منأفكاًرایستقبل

Culturalist(الثقافیةالنظریةبحسبیستقبلونھا.التياإلعالمیة Theory،(باإلعالمیتأثروناألشخاص

وعالوةاإلعالم.وسائللھمتقدمھاالتيالرسائلمنالخاصةمعانیھمیخلقواوأنألنفسھم،یسمحونمابقدر

مرحلتھملـ:وفقًاوذلكالرسائلھذهمعتعاملھمكیفیةفيالخاصةومعرفتھمتجاربھمتؤثرذلك،على

العمریة، ومستویاتھم المعیشیة، وجنسھم، وعرقھم، ودینھم، وما إلى ذلك.

والترفیھ.والتعلیم،الثقافةاإلعالم،مختلفة:أبعادثالثةمنالوطنیةالھویةتنمیةفياإلعالمدورإلىوینظر

معین.ببلٍدالخاصةالوطنیةوالعاداتالثقافةانتشارفياإلعالموسائلتؤثركیفالثالثةالنظروجھاتتبرز

ولذلك، سینصب التركیز على استكشاف األبعاد اإلعالمیة الثالثة في بناء الھویة الوطنیة.

)2017(سمیر،16
)2015(باتنھ،15
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مجتمعاٍتمنمعلوماتیحملاإلعالم"إن"ھیونغسوك":یقولللجمیع.المعلوماتمصدراإلعالمیعدأوالً:

أساسیةأداةوكانتالسبعیناتخاللالكوریةالوطنیةالروحعلىیحافظأناستطاعالكوريفالفنمختلفة،

خاللمناألمةوثقافةالحیاةبأسلوبیتعلقفیماشاملبشكلالمعلوماتتحدیدیتمالوطني."التطّورلتعزیز 17

لجنسیاتوفقًاتصنیفھایتمالمتاحةالمعلوماتأننكتشفاإلنترنتخاللمنالمثال،سبیلوعلىاإلعالم.

بسببأوروبیونبأنھمجمیًعاإلیھمیُشارولكنعدة،ومجموعاتمختلفةأصوللھمفاألوربیونمختلفة؛

وھوآخرمثالإلىوباالنتقالببعض؛بعضھااألوروبياالتحاددولیربطالذيوالدستورالمشتركةاألھداف

عنتمیزھمأمریكیةھویةیمتلكونجمیًعاأنھمإلىالعرقیةاألصولاختالفرغمأنھنجداألمریكي،المجتمع

للمحتوىالناقلھياإلعالموسائلإنأخرى.جنسیاتیحملونولكنھمنفسھالعرقمنینحدرونممنغیرھم

الثقافي والتعرض لنفس المعلومات یساھم في خلق سلوك من شأنھ التماسك واالنسجام.

الالنھائیةالنتیجةكانتم،1974ھـ/1394عامفي(األولى)والمساكنللسكانالعامالتعدادحملةخاللفمن

التخطیطفيسلبيأثرلھكانماوھوالسعودیةالعربیةالمملكةفيالسكانلعددالحقیقیةالصورةتمثل

والتنفیذالتخطیطفيودورھااألھدافلتوضیحإعالمیةتوعویةحملةإجراءمنبدالوكانللبالد،المستقبلي

وفيالمملكةفيالشاملةالتنمیة"رغمللحملة:اإلعالمیةاللجنةتقولالسعودیة.العربیةالمملكةفيالتنموي

دونیزالالاإلحصائيالوعيأنإالوغیرھا،والمعماریةوالثقافیةواالجتماعیةالعلمیةالمجاالتكافة

یكفيوإنھوالمساكن،للسكانالعامالتعدادحولالمحلیةالصحففيكتبفیماجلیًایظھروذلكالمستوى،

فيساھمإعالمیةرسائلخاللمنالحملةأھدافإیصالإن.األحوال)بطاقاتالصحي،(اإلحصاءعنھ 18

إنجاح العملیة اإلحصائیة التي لھا دور مستقبلي یمس كل مواطن.

الحصولفيالمواطنینرغبةإلىباإلضافةللمعلومة،األساسيالمصدرأنھاعلىاإلعالموسائلإلىیُنظر

المجتمعفيالمؤثرةالمستجداتوعرضاألخبارنقلفي:األساسیةاإلعالموظائفتتمثلالمعلومة.على

الدقیقةالمعلومةعنبحثًاوجدیدتقلیديإعالممنمختلفةإعالمیةمصادرإلىالمواطنونیلجألذلكالمحیط.

)2012،345(العوفي،18
17)Hyungsook, 2015(
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معاالندماجعلىاألجیالیساعدالذيالتراثھوالتاریخیةوالمعلوماتالقصصنقلعملیةإنالحدیثة.

المجتمع ویحافظ على الھویة من االندثار أمام الثقافات المختلفة.

أصبحتفقدوثقافیًا.تعلیمیًادوًرالیلعبیمتدبلفحسب،المعلومةنقلعلىاإلعالميالدوریقتصرالثانیا:

مدارعلىالفردمعھیتواصلماأكثرومنالیومیة،حیاتناتفاصیلمنكبیًراجزًءاتشغلاإلعالموسائل

تلكونشاطاتاتجاھاتوتتنوعالمستویات.كافةعلىمؤثرودوركبیرةبأھمیةالوسائلھذهوتحظى.الساعة

وسائلدوریبرزالثقافیة.األفكاربصناعةتختصوأخرىالثقافیةالفعالیاتبتغطیةیھتممافمنھاالوسائل

مناألمةتلكتمارسھوماوالتقالیدالثقافیةالمعتقداتنقلفيتساعدالتياالتصالقناةكونھافياإلعالم

وثائقیة...)أفالممسلسالت،مشاھیر،(أفالم،اإلعالم:خاللمنالغربیةبالثقافاتالعربیةالدولتتأثرعادات.

تأثرعنھنتجماالفراغلملءالخارجياإلعالمأمامالمجالإفساحإلىالمحلياإلعالمفعالیةعدمأدتوقد

تعزیزفيدورهإلىباإلضافةالمحلیةوالھویةالثقافةعناصرحفظعلىاإلعالمیعملاإلعالم.بھذاالمتابعین

الحاالت،معظمفيالدولة،داخلالتعلیمفيالمستخدمةالموادوتھدفالمختلفة.الحكومیةالمؤسساتأھداف

یتمتعالتيالثقافةبأنھاتُعرفالوطنیةالھویةالدولة.قطاعاتمختلففيالمشاركةقواعدمعالتواصلإلى

الرئیسيالمصدرھيالتياإلعالموسائلإلىللوصولحاجةھناكالثقافة،فھمأجلومنالشعوب؛بھا

للمعلومات الموثقة.

أوسلبیًاالدورھذایكونأنویمكنالمواطنین.ترفیھضمانفيحاسًمادوًرااإلعالموسائلتلعب:ثالثًا

ھوالترفیھإن.التراثیعززفھومحلياإلعالميالمضمونیكونعندماالوطنیة.بالھویةیتعلقفیماإیجابیًا 19

القصصعلىتحتوياإلعالموسائلأنإلىویشیرواسع،بشكلاإلعالموسائلفيیمارسالذيالجانب

معین،ببلدصلةذاتأعالهالمذكورةوالموادأخرى.تسلیةومحتویاتوالقصائدواألغاني،المصورة،

التواصلوشبكاتالمنشورة،والموادواإلذاعي،التلفزیونيالبثطریقعنتنتشرعندماوبالتالي

المركزیةاالتصاالتوتتمثلالمعنیة.للدولةالثقافیةوالقواعدالممارساتانتشارفيتساعدفإنھااالجتماعي،

مفھومةمشتركةلغةلھاألمةشعبإنالبلد.لشعبالوطنیةالھویةبناءفياإلعالموسائلوظائففي

19)Walgrave & Vliegenthart, 2010(
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ھياللغةإن.قطاعكلفيالعملیاتلتنفیذالصلةذاتوالقواعدالرسائلإیصالفيالرسمیةاللغةویعتبرھا 20

وتعالجثقافیة،رسائلتقدمالتيوالشیالتواألغاني،األشعار،مثل:الدولة،فيالترفیھتقدیمفيحیويأمر

القضایا التي تواجھ األمة، مثل: األغاني الوطنیة.

وإنماواألخبار،والرقابة،اإلعالن،تشكل:والتيالستالرئیسیةالوظائفعلىمقتصراًلیساإلعالمدورإن

دوركانالمثال،سبیلفعلىالمستھدف.للجمھورالمرسلةوالرسالةالقضیةبحسبوأدقأشملاإلعالمدور

مناالنتھاءوبعداإلرھابیةالجریمةوقوعوأثناءقبلأقسام:ثالثةإلىمقسًمااإلرھابمحاربةفياإلعالم

الجمھورعلىمعتمدةمتنوعةإعالمیةرسائلذاتمختلفةوسائلھناكقسمكلوفيمعھا،التعامل

اإلعالموسائلأنأكداإلرھاب،مكافحةفياإلعالمدورعنالقحطانيد.أجراھادراسةبحسبالمستھدف.

"تشخیصبأندراستھواختتماإلرھاب،مكافحةفيكبیردوٌرلھااالجتماعيالتواصلقنواتجانبإلى

فيكبیربدوریحظىاإلعالمإنملح".أساسيمطلبھواإلرھابتعانيالتيالدولةفيالسیاسيالمجتمع

تنمیة العالقات اإلنسانیة والتماسك االجتماعي ومحاربة الغلو والتطرف.

والموضوعیةوالدقةالحیاددرجاتأعلىیتطلبالھویةوتعزیزوالرقابيوالتثقیفيالتنموياإلعالمدور

عصرنافيوالمعلوماتیةاإلعالمقطاعیشھدھاالتيالحدیثةوالمعطیاتالتوجھاتمعیتفقبماوالمھنیة

المعاصر.

تأثیرلھاالصحافةحریةأن)2002-1995(بینمادولة79على2004عامفيأجریتدراسةأظھرت

بنسبةالصحافةحریةعلىالمفروضةالقیودخفضأنمفادھانتیجةإلىوخلصتالفساد،محاربةفيكبیر

)CPI.(الفسادإدراكمؤشرفي٪5.1بنسبةتحسنإلىیؤدي1٪ 21

الخاتمة:

21)Chowdhury, 2004(
20)Hsu, 2015(
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لیسواإلذاعة)والسینماوالتلفزیونوالمجالتالصحف(مثل:اإلعالموسائلعلىنعتمدنحن

لموالدولي.الوطنيالصعیدینعلىیحدثمالمعرفةأیًضاولكنفقط،منطقتنافيمحلیًایحدثمالمعرفة

إنالخارجي.الفضاءمناألرضصورـجمیًعاـرأیناذلكومعالخارجي،الفضاءإلىأبًدامعظمنایصعد

وسائلأصبحتباختصار،واحد.كوكبعلىیعیشونبأنھمالبشربینالوحدةإحساستخلقالصورھذه

بشكلوتساھملدیھمالوطنیةالھویةمالمحوتكونالمجتمعفئاتمختلفلدىالوعيتُشكلجمیعھاًاإلعالم

منلھااإلعالمیةالوسائلتلكأضحتبلفحسب،ھذاولیسللمجتمع،االجتماعيالنسیجصیاغةفيرئیس

الوسائلتلكتنظیمعلىالتركیزیجبوعلیھ،والقضائیة.كالتنفیذیةاألخرى،للسلطاتماوالنفوذالسلطة

ودینیاًواجتماعیاًُخلقیاًالمتماسكةالوطنیةالھویةبناءوھوواحدنھرفيلتصبروافدھابمختلفاإلعالمیة

ربانعلىویجباإلعالمیةالوسائلمنھائجبحرغمارتخوضالیومالسعوديالمجتمعسفینةإنوثقافیا.

تلك السفینة توجیھ الدفة صوب بناء الشخصیة السعودیة ذات الھویة الوطنیة المتماسكة.

التوصیات:

مھاراتتتطلبالتيالحدیثاإلعالمبوسائلخاصومؤثرفعالتواصلھناكیكونأنالبد-

إعالمیة نظًرا لدورھا المعقد في عصرنا الحالي.

توظیففيخاصةأمحكومیةأكانتسواءمشاربھااختالفعلىالمؤسساتإشراكأھمیة-

اإلعالم لبلورة الھویة الوطنیة.

لكنھالجنادریة)،الوطني،(الیومموسمیًاواجبالیسالوطنیةالھویةتعزیزإنإلىالنظرعدم-

یجب أن یكون عمآل متصال مبنیآ على استراتیجیة موضوعة بعنایة.

أومعربةأومنقولةبرامجخاللمنیأتيأنیمكنالوطنیةالھویةتعزیزأنعلىالنظرعدم-

نماذج مقلدة للبرامج األجنبیة.
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بإبداعومزجھوتمیز،ثراءمنمافیھعلىوالوقوفالثقافي،والواقعالتاریخاستقراءیجب-

وطني یعایش العصر.
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