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مستخلص الدراسة

العربیةالشعوببینالثقافيالتبادلتعزیزفيالجدیداإلعالمدورالدكتوراه:أطروحةعنوان-

والمتوسطیة "دول الخلیج العربي" أنموذجاً

إشراف األستاذ الدكتو:عبدالكریم المرابط الطرماش-

إعداد الطالبة الباحثة: منیرة إبراھیم عبدهللا السبیعي-

دولشعوببینالثقافيالتبادلتعزیزفيالجدیداإلعالمدوربیانواكتشافإلىالدراسةھذهھدفت

استخدمتالدراسةأھدافمنوللتحققالشعبیة،والھویةالثقافةمنظورمنكأنموذجالعربيالخلیح

قوامھاعینةعلىواإلستبانةالمضمونتحلیلأداةالباحثةاستخدمتكماالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثة

منوالمثقفینالنخبالعینةھذهوتمثلاالختیاریة،العینةطریقعنالثقافیةالنخبمنفردا)250(

مختلف دول الخلیجي العربي.

الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزھا:توصلت

موضوعمعالتعاملإطارفيمحتواهفيوالثقةالصدقمنعالیةدرجةالدراسةمقیاسنال-

الحالیةالدراسةمقیاسدقةلخاصیةاستنتاجناإنإذ،العربيالخلیجدولمستوىعلى،الدراسة

بیئاتفيمستقبلیةلبحوثوصالحیتھالمقیاسثباتخاللمنمحكمةمساھمةاعتبارهإلىتدفع

مماثلة للبیئة الحالیة.

مرتفعةبنسبةالجدیداإلعالمتستخدمالعربيالخلیجدولمستوىعلىالمثقفةالنخبأن-

الالحقةالنتائجفإنذلكإطاروفيوالفلكلوریة،والشعبیةالثقافیةالمضامینعلىویحرصون

العلمیةومستمداتھاالبحثیةالرؤىلتثبیتالمبرروالتأویلالمعمقالتفسیرمنكبیراًقدراًتكتسب

في مجال اإلعالم الجدید والثقافة.

بخصائصیتمتعالمثقفةالنخبةخاللمنالعربيالخلیجدولمجتمعأنالتحلیلنتائجأفصحت-

التواصلكمواقعاإللكترونیةالمصادرمنوالفلكلوروالتراثوالتاریخبالثقافةاالھتمام

االجتماعي.
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الثقافيالتبادلعلىوالعولمةاالنفتاحظلفيھائلةقدرةالجدیداإلعالملوسائلأنكذلكونستنتج-

الشعبیةالثقافةوخصوصیةھویةعلىالمحافظةمعالعربي،الخلیجدولوخاصةالشعوببین

والحرصالشعبيبالموروثالشدیدللتمسكنظراًوذلكاالنفتاح،منالرغمعلىالمنطقةلھذه

على نقلھ كما ھو.

العربيالخلیجدولحكوماتھيالعربيالخلیجبدولالثقافةفيالعینةرأيعنیعبرماأكثرأن-

ثمالشعبیة،الثقافةنشرفيواضحةجھوداالحكومیةالجھاتتبذلووالتراث،بالثقافةتھتمالتي

عمیقاًتراثاًیمتلكالخلیجأنكماالشفھیة،الموروثاتعلىللحفاظواضحاًحرصاًھنالكإن

وتاریخا عظیما.

المستوىعلىالجدیداإلعالموسائلفيالثقافیةالمضامینأوالثقافیةالبرامجخصائصأھمأن-

مثقف،جیلخلقفيالجدیدةاإلعالموسائلخاللمنالثقافیةالتربیةأسھمتكانتالخلیجي

اإلعالموسائلأنالبعضاعتقدكماالثقافي،للتبادلھاماًعنصراًالجدیدةاإلعالموسائلوتشكل

تؤثرأناستطاعتبلالتثقیفي،الجانبحسابعلىالترفیھيالجانبتعزیزفيأسھمتالجدیدة

تأثیراً طاغیاً على األفراد والمجتمع.

Dissertation Executive summary

● Dissertation title: The role of new media in promoting cultural exchange

between Arab and Mediterranean nations, the “Arab gulf countries “as

model

● Dissertation director: Dr Adbul Kareem Al Murbati Al Tarmash

● Research by the PhD student: Muneera Ibrahim Abdulla Al Subaie
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This research aimed to discover and demonstrate the role of the new media

in promoting cultural exchange between the Arab gulf counties from the

perspective of culture and folklore.

To verify the research objectives, the researcher used descriptive analytics

and content analysis methods. The researcher has also used a questionnaire to

survey 250 elite intellectuals from different Arab gulf counties.

The research has many finding, most importantly

● There is a high percentage of elite intellectuals in the Arab Gulf countries

who are keen on using the new media to present cultural and folkloric

content. In this context, the subsequent results of this research acquire an

in-depth justified interpretation to support the research hypotheses and

their scientific findings in the field of new media and culture.

● The results of the analysis revealed that the Arab gulf community through

the elite intellectuals has an interest in culture, history, heritage and

folklore. They manifest this interest through social media platforms.

● The researcher has also concluded that the new media has a tremendous

ability in light of modernisation and globalisation to aid cultural exchange

between peoples, especially the Arab Gulf countries while preserving the

identity and uniqueness of this region local culture, due to the strong

adherence to the local heritage and the assurance to convey it accordingly

despite modernisation.

● Governments of the Arab Gulf countries are highly concerned with

culture and heritage, and the government agencies have tremendous
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efforts to disseminating local culture. They are also very keen on

preserving the oral tradition. Moreover, the Arab Gulf countries have a

profound heritage and great history.

● The most important characteristics of cultural programs or the cultural

contents in the new media in the Arab Gulf countries is that it contributed

to creating a culturally educated generation. The new media is an

important element of cultural exchange. However, some believed that the

impact of the new media had contributed more to entertainment at the

expense of the educational side. It has overwhelmingly influenced

individuals and society.

بسم هللا الرحمن الرحیم

تقدیم عام

وعززالعالم،شعوببینالتفاعليالتواصلمجاالتكلفيمختلفةآفاقاًالجدیداإلعالمفتح

أصبحتتطبیقاتھبكلالجدیداإلعالموسائلأنالسیمااإلعالمیة،المضامینطرحفيوالشفافیةاالنفتاَح

تكادإذمستمر،تطورفيالحدیثاالتصاليالتكنولوجياالنفتاحومازالبھ،اللصیقةالمجتمعسماتمن

كلالحدیثةاالتصالیةالتكنولوجیاعصرفيإرتسمتحتىساعة،كلجدیداًاختراعاًتسجلالبشریة

معاني ثورة المعلومات.

مقولةتعدولمكونیة،قریةمنأصغرماھوإلىالعالمحجموتحولاإلنسانيالتقاربازدادبذلك

یدحقیبةأوالواحدة،الغرفةبحجملیصبحالعالمحجمصغربلمستغربة،العالمیةالقریةعن"ماكلوھان"

االتصاليالمجالیعدولموحدثا،وحركةًوصورةًصوتاًأجمع،العالمیختزلأنفیھایمكنھالتيالمسافر

4



ومكوناتھبطبقاتھالمجتمعشرائحكافةلیشملاألمرتعدىبلواإلعالمیین،اإلعالموسائلعلىحكراً

االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والدینیة.

أمامھاماًتحدیاًشكلممااالیدیولوجیات،وحتىوالھویاتالثقافاتاختلطتالتقاربھذاظلفي

منشكلبأيوالترحبوھویتھابثقافتھاشدیدتمسكلدیھاالتيالمحافظةالمجتمعاتخاصةالمجتمعات،

انبلالمعرفة،منالتراكميالجانبفيالثقافةاختزالھناالظلممنولعلھالثقافیة،بھویتھاالعبثأشكال

وقیمھاولغتھاالتاریخيوإرثھاوروحھاالمجتمعاتھویةلتشملالمفھومھذاتتعدىالثقافة

وأیدیولوجیاتھا.

التاریخيوإرثھاثقافتھاعلىالحفاظأجلمنتصارعالعربیةالھویةماتزالذلك،كلخضمفي

المتالحقةوالتطوراتالحداثةبفعلالتغییرأصابھاالتيالثقافیةالصورةمنالرغمعلىوالثقافي

مزیجاًالعربیةالدوللتصبحالثقافیة،والعولمةالجدیداإلعالموسائلوتأثیراتالثقافيالغزووتداعیات

جمة في أسلوب االتصال وطرق التواصل.مابین الحداثة و التقلیدانیة ، كما طرأت علیھا متغیرات

التيالتحدیات،ھذهظلفيوالمتوسطیةالعربیةالشعوببینالثقافيالتبادلتعزیزاھمیةتكمن

مسألةفإنإیجابیاًالتبادللھذااالتجاهكانإنلكنسلبیاً،التبادلاتجاهكانلوفیماالمجتمعاتتواجھنراھا

بینواالنفتاحالتطورعلىالقائمةالمجتمعاتفيوالتمدنالتحضرمرتكزاتمنتعتبرالثقافيالتبادل

باتخاذوالمتوسطیةالعربیةالشعوببینالثقافيالتبادلموضوعتتناولالدراسةھذهأنوالسیماالعالم،

وثورةالتكنولوجیةالثورةظلفيالجدیداإلعالمقدرةمدىلمعرفةلھا،أنموذجاًالعربيالخلیجدول

منالثقافیةوالھویةالشعبيالتراثالوقتنفسفيیحفظبماالثقافيالتبادلمسألةفيوالعولمةالمعلومات

ھذه العوامل.الضیاع في خضم ھذا االنفتاح الالمتناھي على اآلخر بفعل

منكبیراًجزءاوتحملنفسةالمجتمعثقافةتمثلالتيالشعبیةبالثقافةتحدیداًتعنىالدراسةھذهإن

إالماھيالشعبیةالثقافةأنحیثمختلفة،فنیةوصوربأشكالالمجتمعویتوارثھوھویتھ،وتراثھثقافتھ

نھایةفيلتخلقروحھوتؤطرمعتقداتھ،وتبینتفاصیلھ،وتشرحمجتمعأيتمیزخاصةنكھةذوتعبیٌر

فإنأنموذجاًالعربيالخلیجدولوباتخاذاألخرى،المجتمعاتعنتتمیزھویةذاثقافیاًذوقاًالمطاف

وقدرةالثقافيالتبادلمدىلقیاسالدراسةلھذهنبراساًستكونالمنطقةھذهفيالسائدةالشعبیةالثقافة
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اإلعالموسائلودورالشعبیةالثقافیةالمالمحعلىللوقوفوذلكالتبادل،ھذاتعزیزعلىالجدیداإلعالم

فيالمتمثلةالدراسةمتغیراتخاللمنالعالمیةإلىوالفنونواألدباإلبداععجلةدفعفيالجدید

منظور إیجابي.التكنولوجیا االتصالیة الحدیثة والعولمة الثقافیة من

اإلشكال المنھجي والخطوات المنھجیة للدراسة-1

الدراسةھذهعلیھاتعتمدالتيالمنھجیةإیضاحیتعینالدراسة،ھذهمنوالھدفالغایةتحقیقسبیلفي

إلیھاتسعىالتيالمطلوبةالنتائجلتقدیماألساسيالمعطىوھوعلیھ،بنیتالذياألساستعتبروالتي

الخلیجبدولالمثقفوللجمھورواإلعالمیةالثقافیةالنخبلفئةالشاملالوصفيالمنھجباتباعالدراسة

العربي.

منالعدیدعنھانتججمة،تطوراتالتكنولوجیةالثورةبفضلواإلعالمیةاالتصالیةالطفرةشھدت

التواصل،فيالحدیثةالتكنولوجیةالثورةھذهأنتجتھاالتياالجتماعيالتواصلشبكاتولعلالمخرجات،

ھذهصاحبلماالثقافيالتبادلمسألةفيكبیربشكلأسھمتالتيالجدیداإلعالمأوجھأحدتعتبرحیث

ذلكوانعكاسالثقافیةالعولمةتأثیراتمندعمالذياألمرمعلوماتیة،ثورةمناالتصالیةالتكنولوجیا

معالتحلیقوبینعلیھاللمحافظةالجھودكافةاستنفاربینمتأرجحةباتتالتيالثقافیةالموروثاتعلى

التطور والثورة التكنولوجیة االتصالیة الحدیثة.

دائماًفالثقافةالعكس،علىبلثابتا،معطًىلیستالثقافةأنھيتوضیحھاإلىنسعىالتيوالمقاربة

الشعبیةالثقافةھوالقصدكانوإنماالسیاسي،وحتىواالجتماعياالقتصاديوالتغیّرالبیئةبتغیرمتغیرة

الثقافةأننجدالدراسة،لھذهكأنموذٍجالعربيالخلیجدولوباتخاذمجتمع،أليبالخصوصیةتتصفالتي

الشعوبتناقلھازمنیةوحقبةٌتاریخھا،وتحكيعنھاتعبربیئتھاولیدةبكونھاتتسمالمنطقةلھذهالشعبیة

جیالً عن جیل.

أھمیة ھذه الدراسة – لماذا ھذه الدراسة؟-2

والثقافاتوالتقالیدوالعاداتاألفكارتقریبفيالجدیداإلعالمبھیقومالذيالدورالدراسةھذهتعالج

الیومیةحیاتنافياالجتماعيالتواصلمواقعتحتلھاالتياألھمیةجانبإلىاالیدیولوجیات،وكذلكوالقیم
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أطراجتاحتھعالمظلفيالثقافيالتبادلمسألةتطرحكونھامنأھمیتھاوتأتيوالمھنیة،الشخصیة

الدراسة تتبلور في اإلشكالیات التالیة:العولمة الثقافیة، ومن خالل ھذه المنطلقات فإن أھمیة

العربيالوطنلشعوبالجدیدباإلعالمالمعنیةللدراساتالعلمیةللمعرفةجدیدةمقارباتتقدیم.1

تعزیز التبادل الثقافي.بشكل عام والخلیج العربي بشكل خاص، ودورھا الھام في

استراتیجیاتضوءفيوالثقافياإلعالميالواقعقراءةخاللمنالجدیداإلعالمأھمیةبیان.2

الثقافةنشرحیثمنالشعبیةالثقافةوتحدیداًالثقافيالتبادللتعزیزالخلیجیةاإلعالمیةالمؤسسات

أو على المستوى الدولي.الشعبیة الخلیجیة سواء على مستوى دول الخلیج العربي

لمجتمعوالھویةالشعبیةوالثقافةاإلرثأھمیةابرازفيجدیدةمعنویةعلمیةضرورةإلىإضافة.3

دول الخلیج العربي.

العربيالجمھورمعالخلیجیةالمجتمعاتفيباالتصالالقائمینتفاعلكیفیةعندراسةتقدیم.4

الثقافيالتبادلإبرازوكیفیةالمختلفةوالفعالیاتوالبرامجالجدیداإلعالموسائلعبروالعالمي

وأھمیتھ.

التبادلتعزیزودعمالشعبي،الثقافياإلرثعلىالحفاظفيتسھمالتيالحلولبعضوضع.5

التبعیةیجنبھاوالثقافةكینونةیحفظبماالدوليوالمجتمعالعربيالخلیجدولشعوببینالثقافي

المطلقة والتأثر بالعولمة الثقافیة.

المقاربة التي تھدف إلیھا الدراسة-3

تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة:

الثقافي بین دول الخلیج العربي.إبراز مدى قدرة وسائل اإلعالم الجدید على تعزیز التبادل.1

(الیوتیوب).قیاس مدى تعرض نخبة المثقفین لوسائل اإلعالم الجدید.2

الخلیجدولمستوىعلىالمثقفیننخبةقبلمنتفضیلھایتمالتيالجدیداإلعالموسائلإبراز.3

العربي.

الجدیداإلعالموسائلاستخدامإلىالعربيالخلیجبدولالمثقفیننخبةتقودالتيالدوافعإبراز.4

ومدى مساھمة ذلك في مسألة التبادل الثقافي.
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األسئلة المركزیة التي تجیب عنھا الدراسة-4

تسعى ھذه الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالیة:

بینمنالعربيالخلیجدولبینالثقافيالتبادلتعزیزفيالجدیداإلعالموسائلقدرةماھي.1

الشعوب العربیة والمتوسطیة؟

مامدى تعرض نخبة المثقفین لوسائل اإلعالم الجدید (الیوتیوب)؟.2

على مستوى دول الخلیج العربي؟ماھي وسائل اإلعالم الجدید التي تفضلھا نخبة المثقفین.3

الجدیداإلعالموسائلاستخدامإلىالعربيالخلیجبدولالمثقفیننخبةتقودالتيالدوافعماھي.4

ومدى مساھمة ذلك في مسألة التبادل الثقافي؟
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الباب األول- الفصل األول

اإلطار النظري لإلعالم الجدید ومفاھیمھ األساسیة

المقاربات النظریة لإلعالم الجدید

تمھید

كافةفيالموجھوالخطابالطرحفياإلعالمیةالمسؤولیةحجموكبرالجدیداإلعالمأھمیةتزایدت

فيودورهالجدیداإلعالمأھمیةفھمیتمولكيوالثقافیة،واالجتماعیةواالقتصادیةالسیاسیةالسیاقات

بالثقافةوعالقتھااإلعالمبوسائلالمتعلقةالنظریاتإبرازیجبالعربیةالشعوببینالثقافيالتبادلتعزیز

من خالل منظور علمي واضح ومدعم.

الباحثین،بینأوالجمھورفيتأثیرھاأوعملھاكیفیةعلىمتفقواحدةإعالمیةنظریةتوجدالإذ

وتأثیرھااإلعالموسائلعملكیفیةعنواجتھاداتتصوراتتقدمالتيالنظریاتمنعددیوجدوإنما

مناسبةمساراتإلىاإلعالممجالفيالعلميالبحثتوجیھعلذاتھالوقتفيتساعد"نظریاتولكنھا

المجتمعفياإلعالموسائلتطبیقاتتجسدأداةالنظریةأنذلكالعصر،مقتضیاتمعبغالبیتھاتتناغم

1بشكل فاعل"

الدراسات السابقة

.112ص،2016الحكمة.داراألردن.الجدید،االعالمفيالبحثمناھجأحمد،صالح1
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العلمیةالنظروجھاتمنبالعدیداإلعالمیةالنظریاتإطارفيالعلميالبحثأدبیاتوتتمتع

النماذجومناقشةطرحعلىالدراسةھذهوستعملالعلمیة،والمؤلفاتوالبحوثبالمراجعالمرتبطة

الخاصالعلميالمنظورمعتتماشىالدراسةھذهأنالباحثةوترىالدراسة،بموضوعالمعنیةالمناسبة

أوالًالتطرقالضروريومناإلعالم،وسائلثراءونظریةواإلشباعات،االستخداماتبنظریتي

اإلعالموبینبینھوالفارقوتطورهحداثتھمدىلتبینالجدیداإلعالمتتناولالتيالنظریةللمقاربات

التقلیدي وھي كالتالي:

الثقافیة"،الھویةعلىاالجتماعيالتواصلمواقعاستخدامبـ"أثرالموسومة)2015(بلعربيدراسةقدمت 2

مستنغانم،بجامعةواالتصالاإلعالمعلومبقسم(الفیسبوك)مستخدميمنعینةعلىالدراسةطبقتفقد

البیانات،لجمعاالستبیانأداةعلىاالعتمادوتمالقصدیة،العینةباستخدامالوصفي،المسحمنھجباستخدام

الطلبةلدى(الفیسبوك)استخداموانماطعاداتاألول:المحورمحاور:ثالثةإلىاالستمارةتقسیمتمحیث

الثالثالمحورأما(الفیسبوك).استخداموراءتكمنالتيوالحاجاتالدوافعالثاني:والمحورالجامعیین.

توصلتالتيالنتائجأھموبینتالجامعي.الطالبلدىالثقافیةالھویةعلى(الفیسبوك)موقعتأثیرفعنوانھ:

فياإلیجابیةاآلثاروتمثلتالثقافیة،الھویةعلىمعاًوسلبیةإیجابیةآثارا(للفیسبوك)أنالدارسةھذهإلیھا

العربیةبالثقافةبالتعریفویساعدالثقافاتكلمختلفعلىواالنفتاحالحریةفيالفیسبوكمساھمة

اللغةمكانةوإضعافمنافیة،وعاداتقیماكتسابفيیسھمكونھفيالسلبیةآثارهوتمثلتواإلسالمیة،

الثقافاتكافةعلىواالنفتاحالحریةفيالفیسبوكمساھمةفياإلیجابيالجانببأنالقولویمكنالعربیة،

فيالجدیداإلعالمدورأھمیةمنالحالیةالدراسةرؤیةیدعمإنماواإلسالمیةالعربیةبالثقافاتوالتعریف

واالنفتاحالعولمةبسببیطغىقدالسلبيالجانببأنیرونقدالباحثینمنالعدیدأنرغمالثقافيالتبادل

وضیاع ھویتھا األصیلة.الذي من الممكن أن یسبب اختالط ھذه الثقافات وضیاعھا

واالعالماالتصالثورةظلفيالعربیةالثقافیةبـ"الھویةالموسومة)2007(البكريدراسةأننجدلذا

المعلوماتثورةعصرفيتختلفقدالثقافیةالھویةإشكالیةأنمنظورمنذلكعلىأكدتقدالجدید"

بالفضاءترتبطاالتصالیةوالثورةالعولمةعصرفيالثقافیةالھویةأنخاصةوالعولمة،واالتصاالت

–مستنغانم-بادیسبنعبدالحمیدجامعةماجستیر،دراسةالثقافیة،الھویةعلىاالجتماعيالتواصلمواقعاستخدامأثرسعاد،بلعربي2
.2015واالتصال،اإلعالمعلومقسماالجتماعیة،العلومكلیة
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ھذهفإنلذاواحد،آنفيومتنافرمترابطعالمفيالتفاعلیةالعواملكافةفیھتتشكلالذياإللكتروني،

ھذاودوروالوطنیةاالنتماءناحیةمنوالمجتمعالفردعلىالجدیداإلعالمتأثیراتبینتقدالدراسة

قدالدراسةھذهبأنالقولوممكنالثقافیة،التنمیةمفھوملتحقیقالجوانبھذهتعزیزفيالجدیداإلعالم

اتفقت مع الدراسة الحالیة من ناحیة متغیرات الدراسة.

والمالبساللغةخاللمنالثقافةھذهعنالتعبیریتمالواقعوفيثقافة،أيأساسھوالتواصلأنكما

نقلفيھاماًدوراًدائماًاإلعالموسائللعبتلذلكووفقاًالحیاة،وقیموالذوقالحیاةونمطوالموسیقى

التيوالتغییراتوالتحولالتطورمنعدیدةمراحلخاللمناألجیالعبرللمجتمعاتالثقافيالتراث

Obiageliدراسةعلیھماأكدت،ھذاالمعاصرةالمجتمعاتاجتاحت Pauline OHIAGU(2014(3

إشكالیةبناءتمفقدلذاالیومیة،الحیاةمنیتجزأالجزءاأصبحتقدالجدیداإلعالموسائلأنبینتالتي

فمنالثقافة،تشكیلمسؤولیةعلىاالجتماعيالتواصلوسائلحافظتإذاماأساسعلىالدراسة

ویدعمالشعبیة،الثقافةونقلبناءفيالوسائلھذهتلعبةالذيالدورخاللمنذلكتحقیقبمكاناألھمیة

من خالل نفس الوسائط.ذلك مسألة تكرار القیم والقواعد المجتمعیة وتشكیلھا

علىتقوماالجتماعيالتواصلوسائلخاللمنالثقافاتنقلأننجدالدراسة،ھذهنتائجأھمإلىوبالنظر

االجتماعي،التواصلوسائلمنتدیاتعلىوتعلیقاتمشاركاتعبراآلخرینإلىوالخبراتالقیمنقل

وفھمھا،الثقافةلنقلاألولالعاملوھيالثقافةفيمھمعنصراللغةأنالدراسةبینتذلكإلىإضافة

العالمفيجدیدةثقافةتنشئاالجتماعيالتواصلوسائلأنعلىنؤكدأنالممكنفمنالمنطلقھذاومن

ودورالثقافيالتبادلمسألةإلىالمطافنھایةفيیسھممماالجغرافیة،الحدودیتخطىالذياالفتراضي

اإلعالم الجدید في ذلك.

سبل االستفادة من الدراسات السابقة-

ً بتكنولوجیاتھالجدیدلإلعالمأنفعالًأكدتقدالسابقةالدراساتبأنالقولیجوزذلكعلىوعطفا

وتعریفوالعولمةاالنفتاحخاللمنالثقافيوالتبادلالثقافةعلىالتأثیرفيفعاالًدوراًالحدیثةاالتصالیة

للعولمةالباحثینمنالعدیدانتقادمنالرغمعلىفإنھأسلفناوكماواإلسالمیة،العربیةبالثقافاتاالخر

3Obiageli Pauline ,Social Media: Shaping And Transmitting Popular Culture, University of Port Harcourt, Covenant
Journal of Communication (CJOC), Vol. 2, No. 1, June 2014

11



قدالذياألمروخصوصیتھا،ھویتھاوضیاعوضیاعھاالثقافاتاختالطفيسبباًتكونقدبوصفھا

وتبادلنقلفيالجدیدلإلعالمإیجابیةنظرةتنظرالتيالحالیةللدراسةالعامالتوجھمعكثیراًالیتوافق

خاللمنوخصوصیتھا،ھویتھاعلىاإلمكانقدرمحافظتھامعالثقافةبھذهالشعوبوتعریفالثقافة

ودور النخبة المثقفة في ذلك.التوظیف الصحیح لإلعالم الجدید في ظل االستراتیجیات

الفصل الثاني- المبحث األول

فضاءات اإلعالم الجدید

تقدیم:

العربیةالشعوببینالثقافيالتبادلتعزیزمنھا:عدة،مجاالتفيالجدیداإلعالمفضاءاتاتسعت

الیوموھاھيواالجتماعي،والفنيالثقافيالمستوىعلىاإلعالميللظھورأوسعمجالوفتحوالخلیجیة،

من الثقافات، ولتكون في طلیعة منصات اإلبداع.تقود الثقافة الخلیجیة  للشھرة والعالمیة لتنافس العدید

فيمتدفقةتطبیقاتتقدمتزالماالتياالتصالتكنولوجیاخاللمنفضاءاتھالجدیداإلعالمعزز

والتبادلالنشرمجالوعززالثقافیة،الصورتبادلفيأوسعمجاالًفتحالذياالجتماعيالتواصلمجال

الثقافي في عدة قوالب فكریة وفنیة.

منبتفاعلالتواصلإمكانیةخاللمنالجدیداإلعالمأھمیةفيالبارزدورھاالتفاعلیةتلعبوھنا

معیتناسببماالتواصلفياإلعالمیةوالخبرةالمعرفةأبوابسیفتحالذياألمرالمستخدمین،قبل

قائمةإلىللوصولعائقاًالمعرفیةالفجوةتعدفلمالعربي،عالمنامنجھةكلفيالجمھورتطلعات

مواقعتُفّعلإذوالتطور.واالختالفالتجدیدفيوالبعیدالقریببالمستقبلوربطھالجدیداإلعالمتحدیثات

التراثمالمحستوثقكماالخلیجي،واإلعالمالوطنياإلعالممستقبلاستشرافاالجتماعيالتواصل

دوریبرزاألولفالمبحثالفصل،ھذاسیقدمھماوھذاالزمن،طیاتفيأطالالًتمسيأنكادتالتي

فيالفاعلودورھااالجتماعيالتواصلمواقعفاعلیةومدىالجدیداإلعالمإبرازفياالتصالتكنولوجیا
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والمؤسساتالمثقفةالنخبتلعبھاالتيواألدوارالخلیجیةوالھویةالشعبیةللثقافةاإلیجابیةالصورةإبراز

اإلعالمیة الخلیجیة للحفاظ على ھویة المجتمع الخلیجي.

-اإلعالم الجدید والتفاعلیة

المحورحسبعلىوالمكانالوقتیفرضھامنوعةوخصائَصسماتالجدیداإلعالمیكتسب

االتصالتكنولوجیافيالحاليالوقتفيھوكماللمستخدمینوالحضاريواالجتماعيالثقافي

وتبیناالجتماعي،التواصلقنواتبینماتنوَعجدیدإعالمينمطالعصرلھذاأصبححیثوالمعلومات،

تكوینشكلالجوھريالتغییروھذاوالتأثیر،العمقخاللمنالسابقةاإلعالمیةاألنماطعناالختالفھذا

4:وقد تنوعت وظائف اإلعالم كما یليلغة إعالمیة جدیدة من خالل تأثیراتھ الثقافیة واالجتماعیة.

انسجاملتحققآلخر،جیلمنوالمعاییروالقیمالتقالیدنقلخاللمناالجتماعيالتراثنقل●

المجتمع وتماسكھ.

والمؤسسات.تحقیق النظرة الوظیفیة لإلعالم من خالل الترفیھ لألفراد●

الجمھوراحتیاجاتیواكبجدیدطرحكلمعوالتكیفالجمھورمنالمفترضةاالستجابةتحقیق●

وإبراز التفاعلیة.

والمتوسطیةالعربیةالمجتمعاتومنھاالمجتمعات-المجتمعات-كافةداخلدورهیمارسفاإلعالم

والثقافياالجتماعيالسیاقعنبمعزلتطورهبآفاقویتنبأالراھنالوضعویعالجویناقشوالخلیجیة،

التأثیرعملیةفيالمشاركةعلىالقادرةاالجتماعیةالتركیبةعناصروتعتبر،اإلعالمھذافیھیعملالذي 5

داخلفيالمستمرةاإلعالميالتبادلعملیةطریقعنالجانبھذافيمساھمةجمیعھاالمتبادلوالتفاعل

الحدیثةاآلليالحاسبتقنیاتفیھاأصبحتالتيالحدیثةاالتصالعبروسائلوالدوليالخلیجيالمجتمع

إنحتىكلھا،وأبعادھابأشكالھاالعولمةلصالحالقضیةحسمفيوالفاعلالمھمالعنصرتشكلالمتطورة

.7،ص2008اإلعالمیة،المكتبة،سلسلة2دمشق،طوالعشرین،الحاديالقرنأبوابعلىالعربياإلعالمأدیب،خضور5

.40ص،2009الجزائر،جامعةمنشورة،دكتوراهالشباب،رسالةلدىوالسلوكیاتالقیمعلىاإلعالموسالأثر4
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یطورھاوبمناألجھزة،تلكیمتلكبمنوثیقاًارتباطاًیرتبطسوفالقریبالمستقبلفيالتقدممقیاس

6.المتداخلةویطور تطبیقاتھا، بما یتناسب واحتیاجاتھ واحتیاجات العصر

عبرالمتابعینمعنویاتھرمرأسإلىیصلكادوالمجتمعالفردلحاجاتالجدیداإلعالمتلبیةإن

تسارعفيكانتوقدالوقت،ھذاحتىالجدیدةاأللفیةبدایةفيبدأتالتياالجتماعيالتواصلقنواتكافة

أساسیةوظائفاًھناكأنالبدإذاأیضاً،والعالمیةوالدولیةالخلیجیةالتنافسیةمستوىبلغتأنإلىمستمر

الثراءتكوینفيباألخصرابطاًكونتأنإلىالعالمتطلعاتتواكبأناستطاعتالجدیدلإلعالم

المعرفي

وانتشارھاللتواصلالحدیثةالتقنیاتدخولفيساھماإلعالميوالتعددالتنوعبإنالقولیمكنكما

7.واألفكار بشكل حرفي توسیع دائرة األفكار والمعلومات للتعبیر عن الرؤى

.3ص،1،2012طحدود،بالمؤمنونمنشوراتالقیم"،خصخصةوتحدي"العولمة..الجدیداإلعالممحمد،مصباح7

.204،ص2008،القاھرةوالتوزیع،للنشرالعربیة،الدار1طاإلعالمي،البحثمناھجفيمقدمةھشام،والمقصودشریفاللبان6
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لباب الثاني – الفصل األول

من بین الدول العربیة والمتوسطیةالثقافة وأطر التبادل بین دول الخلیج العربي كأنموج

المبحث األول - الثقافة وتعزیز التبادل الثقافي

تمھید

أبرز صورھا؟ماذا تشكل الثقافة في بناء لبنة وبصمة المجتمعات وما

النسیجتكوینفيمختلفةأنماطمنتحتویھلماالمجتمعاتبناءوأساسالعالمروحالثقافةتشكل

الحیاتیة.المجاالتشتىفياإلبداعيوفكرهتراثھواإلنسانھویةتكوینإلىخیوطھومداالجتماعي

واالنتماءوالدینالعقیدةأیدلوجیاتناحیةمنالعقائديوحتىالروحيالجانبالثقافةتشكلوبذلك

اللغةالمجتمعاتتاریخمنذتكوینھاالثقافةمالمحأبدتحیثالقیم،وكذلكواألعرافوالتقالیدوالعادات

والفكر واألدب والفنون لكل مجتمعات العالم.

الخلیجيالمجتمعتقودالتيوالشعلةالعربي،الخلیجدولفيالریاديالمحركدورتلعبوالثقافة

االجتماعیةاألصولخاللمنالثقافیةبالعطاءاتیزخربتاریخمزودثقافيبربطوالتنمیةالحضارةإلى

بھذهالعربيالخلیجدولشعوبویصلبلد،لكلالثقافیةالھویةشكلتالتيوالتقالیدوالعاداتوالدینیة

علیھتأسستبمایتأطرالذيالثقافيوإنتاجھبفكرهوعالقتھالفردبینالوثیقاالرتباطحدودإلىالثقافة

ثقافتھ ومكوناتھ الذاتیة والفكریة.

واآلدابالعلومكمضمونالخلیجیةالھویةفلسفةفيالتعمق،خاللمنأیضاًالثقافةتتخصصوقد

منمتمیزةبدرجةواالجتماعیةاإلنسانیةالقضایامعالتعاملسبیلیفتحماوھو،الفكریةوالمجاالت

أنھاباألخصعنھایغفلالضرورةیعدالدراسةفيالجزءھذامناقشةأنكما،والشمولاالستیعاب 8

في ھذا المجال.الجانب الخصب الذي یتجدد مع الفكر والعطاء العلمي الواسع

.18صمصطفى،سابق،حجازيمرجع8
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تعزیزفيدورھاوماالمظاھر؟ھذهھيماإذنالثقافي،التبادلمظاھرأھمالدراسةھذهتوضحأنالبد

اإلعالمظلفيواللغةالھویةعلىالثقافيالتبادلسیحافظوھل؟الخلیجیةالشعوببینالثقافيالتبادل

الجدید؟

مظھر الھویة في تعزیز التبادل الثقافي

المجاالتفيرواجاًأكثروأصبحالثقافیة،الوجھاتمنالعدیدفيالھویةمفھوماستخدامتعدد

األفرادلدىالشخصياالنتماءتكوینفيومھماأساسیاجزءاكونھاوالمجتمعات،الشعوببثقافةالمتعلقة

مجموعالىالثقافیةالھویةتعریفواالنثربولوجیةاالجتماعیةالدراساتحقلیحیلووالجماعات،

عموماًیحیلأنیمكنكماما،ومجتمعمابیئةفيلشخصالثقافيباالنتماءالثقافیةوالعناصرالمقومات

ولھامحددجغرافيفضاءفيتعیشمعینةبشریةجماعةإلىباالنتماءالصریحأوالضمنيالوعيإلى

9.وتقالیَد وتطلعات مستقبلیةتراث ثقافي ممیز یشمل تاریخاً مشتركاً ولغة وعاداٍت

المظاھر اللغویة وتعزیز التبادل الثقافي

فيالشعوبعرفتھاثابتھحقیقةوھذهالخلیجي،المجتمعفيالناسبیناللھجاتاختالفجاء

الفردتمكنالتيالصلةاللغةتعتبركماوالتقارب،التواصلعصرفيحتىقائمةتزالومامجتمعنا

فيالمجتمععرفھاثابتةكحقیقةالناسبینأوصوتیةودالالترموزخاللالمجتمعمعباالتصال

مظاھرمنالشك"فھيوالتواصل،التقاربعصرالعصر،ھذافيومتجددةمتداولةوالتزالالماضي،

وشعراًأدباًوینتجومشاعرهأفكارهعنیعبرالخلیجياإلنسانإنإذالمجتمع،أبناءبینالعظیمةالتنوع

10.لحصول التواصل بینھ وبین المجتمعات األخرى"

مظھر التثاقف في تعزیز التبادل الثقافي في المجتمع الخلیجي

كلیةإصدار6عدداإلحیاء،مجلةفيمنشورموضوعالحضارات،بینالحوارفيوموقعھاالحضاریةالخصوصیاتأحمد،هللاجابا10
.160،ص2002الجزائر،اإلجتماعیة،والعلوماإلسالمیةالعلوم

العربیة.الوحدةدراساتمركزلبیب.الطاھرمراجعةالسعیداني.منیرترجمةاالجتماعیة.العلومفيالثقافةمفھومدوني،كوش9
.93ص.2007بیروت،
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الثقافيالحوارتناولتالمفاھیموتلكالخلیجي،الثقافيالتبادلضوءفيمتعددةمفاھیمظھرت

إغناءآلیة)،وھوAcculturation(التثاقفمفھومفيتنصبوجمیعھامجتمعھ،بینالثقافيوالتزاوج

11.إفناء عندما یتم بین مجاالت ثقافیة غیر متكافئةعندما یتم بین مجاالت ثقافیة متكافئة، لكنھ یصبح آلیة

انسیابیةعملیةیقدمقدالخلیجيالمجتمعفيالثقافيالتبادلمجالفيالتثاقفأننجدوبذلك

الثقافيالتبادلفيناضجاًمفھوماًیقدموقدمستویات،عدةبینالثقافيالتعاونمجالفيومستمرة

تعاوناتفاقیاتبعقدالعربيالخلیجدولمنالعدیدتقومالمثالسبیلوعلىتحدیداً،العربیةللمجتمعات

أنعلىیؤكدالذياألمرواألدب،الفنمجالفيواإلبداعوالتعلیمبالثقافةمتعلقةمواضیعحولثقافیة

االنفتاحمبدأیعززوالتثاقفوالصور،الخصائصبعضفيتشابھتوإنالشعبیةالثقافةیعززالتثاقف

12.على أساس الحوار دون نفي ثقافة اآلخرعلى الثقافات األخرى فیحدث التبادل والتوازن الثقافي

.100زغو،صسابق،محمدمرجع12

.95صالعربیة،الوحدةدراساتمركز،1ط2013العولمةإلىالحداثةمنواالشكالیاتالمفاھیمالثقافیةسیسیولوجیاعماد،عبدالغني11
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الثقافيالتبادلتعزیز-أخطوطة١الشكل

الفصل الثاني- المبحث الثاني

الثقافات الشعبیة في دول الخلیج العربي

تقدیم

إبرازفياألساسيالمنحىالدراسةھذهتُبیِّنأنالضروريمنللثقافة،الواسعالمفھومعرضبعد

لمكانتھانظراًالعالم،شعوبمستوىعلىالثقافیةالصورأھممننوعابصفتھاالشعبیةالثقافةدور

المترسبة من المعتقادات والتقالید والقیم.األیدلوجیة في إطار التكوینات االجتماعیة والخلفیات
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كأنموذجالخلیجیةالشعوببینالثقافيالتبادلتعزیزبمظاھراالستداللفإنالدراسةفيسلفوكما

الثقافةمعالمظاھرتلكبینالوثیقةالعالقةلمالحظةاألمرذلكوتھیئةوالتثاقف،واللغةالھویةناحیةمن

تعززوأنھاالسیماالشعوب،وتراثالدولتاریخفيأساسیةقواعدعرضفيھاماًدوراًیلعبالشعبیة،

بینالحاصلاألمروھوالمجتمع،تكوینفيالھامةاألیدلوجیةوالتركیباتالمكوناتأھمفھممن

المجتمعات الخلیجیة بالخصوص.

دولستتمكنالعربي؟وھلالخلیجدولفيالمجتمعيمضمونھاوماھوالشعبیة؟الثقافاتفماھي

عبر وسائل اإلعالم الجدید؟الخلیج العربي من الحفاظ على استدامة الثقافة الشعبیة

دول الخلیج العربيمضمون الثقافة الشعبیة واتجاھات التبادل الثقافي في-

المضمون المجتمعي للثقافة الشعبیة-

بھ،تزخربمانابضةنجدھاالمجتمع،قلبفيوتواجدھاالشعبیةالثقافةعنالتحدثیتمعندما

منالرغمعلىالجماھیریةالثقافةمجالمعیتقاطعجداًواسعاًمجاالًالشعبیةالثقافةتغطيالحالوبطبیعة

وحتىالنفسيوالتحلیلواللسانیاتوالتاریخاالجتماعكعلمالمعرفیةالحقولمنالعدیدوتقویمتحلیل

الجماعةتوحدألنھااختالفي،معطىالشعبیةالثقافةھذهأنكومبانیونإنطوانویؤكد،األدبیةالدراسات 13

الثقافةھذهومنالشعبیةالثقافةأساسوھوالجمعيالوعيتحققوبھذااألخرى،الجماعاتعنوتفصلھا

14.انشق مفھوم الفلكلور

المضمون التراثي للثقافة الشعبیة الخلیجیة:-

الفردحیاةبھاتقومماعلىوتنطلقمتوارثاً،وسلوكاًوصفاٍتخصائَصالشعبیةللثقافةإن

كلأووالشفويوالرمزيوالمكتوبالمدونوتشملوالدینیة،والفنیةاالجتماعیةالناحیةمنوالجماعة

صطلحویتكونالعلمیةوالمراكزالجامعاتأكبروفياألكادیمیةالدراساتفيواستعماالًشیوعاًأكثرمصطلحاًالفلكلورویعتبر14
لتصبحوالحكمةالمعرفةویعنيLOREومصطلحالناس،عامةأوالشعبأيFOLKفولكوھمامصطلحینمنالفلكلور
.25محمد،صسعیديسابق،مرجعالشعب)معرفةأوالشعب(حكمةالترجمة

.26صنفسھ،13
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الشعبمیدانإلىینتميومامعینمجتمعفيیعیشونالذینالناسمنمعینةفئةحیاةنمطوتشكل،ذلك 15

والعامة.

بتحركویتحركوالثراء،والتنوعبالتعددیتمیزحیّاًكائناالشعبیةالثقافةمنجعلالذياألمروھذا

منفرداًتجعلھالتيالثقافیةبخصائصھمجتمعكلوینفردبانقراضھ،وینقرضبتطورهویتطوراإلنسان

16.الماضي بالحاضر فالمستقبلممیزاً عن غیره، وتكمل وظیفتھا األساسیة في أنھا تصل

الشعوبأصالةعنتعبرالتيالتراثیةوالتقالیدالشعبیةالموروثاتمنبكثیرالخلیجيتراثناویزخر

إلىوالتقالیدیةالتراثیةواألوجھالضروبوتنوعوفلكوریتھاإبداعاتھارقيمنبھتتمتعوماالخلیجیة

بینھا.جانب سمات األصالة والبساطة والتناغم مع البیئة والعالقة

یرثھاحیثورغباتھ،اإلنسانتجاربونتاجالسالفةالحضاراتنتاجعلىالتراثیدل.1

معیاروھوللھویة،الحافظالسجلإنھحیثكبرى،أھمیةللتراثكماالسلف،عنالخلف

األمماھتماماتیشكلماوھوھویة،وشعبأمةولكللألصالة،كاشفوھوالمحلیةالھویة

والشعوب بھ.

والسیاحةكالتعلیممتعددةقطاعاتفياستثماراًالوطنيالتراثیعدالتراثعلىوكتركیز.2

علیھاالحفاظالدولجمیععلىیتوجبعالمیةسلعةالثقافيالتراثأنكماواالقتصاد،

ھویةعلىللحفاظوتعزیزاًوالعالمي،الدوليالثقافيالتعاونإطارفيالقادمللمستقبل

وحضارة وعمق تاریخي للمكان والزمان.

اإلبداعونسیجالعربيالخلیجدولفيالشعبیةالثقافة3

.11-10صنفسھ16

.241ص،2،2018طللتراث،الشارقةمعھدالشعبیة،الثقافةفيدراساتالجیالني،الغرابي15
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ھنامنللمجتمع،العاماالجتماعيللفعلنتاجاًفیھایرىإنھبلالمثقف،فعلعلىالثقافةتقتصر"ال

فيالمثقفوظیفةممارسيمنھمالبشرجمیعأناستدراكمعمثقفونالبشرجمیعأنالباحثینأحدیرى

.عن غیر المثقفین ال معنى لھ. وإن كنا نستطیع التحدث عن مثقفین فالحدیثالمجتمع" 1718

البحرینفيونشاطُھالرفیعةالثقافةمركزاھتمامبدأالحكومیةغیرالمنظماتفجربزوغومع

مؤسساتھالھاأصبحالتيالشعبیةالثقافةعناصرعلىاإلنفاقوزاد،وعمانوالكویتواإلمارت 19

20.ومھرجاناتھا الكبرى كل عام

عبرلتحقیقھامھاراتمنبھمایتصلوماالواسع،بمعناھماوالفنيالفكريالنشاطینالثقافةوتشمل

لبناءالقويوالداعمالمؤثرتعتبركمااالجتماعي،النشاطبأوجھومتأصلةمرتبطةفالثقافةعدة،وسائل

نسیجأیضاًفھناكاالجتماعيالنسیجفيعلیھمتعارفھووكماالمختلفة،وأیدلوجیاتھاالمجتمعاتھویة

إبداعي في نسیج اإلبداع من خالل صور الثقافة الشعبیة.

لتظلالشعبیةالثقافةتثريعلمیةبدراساتللنھوضالكثیرینأنظارمحطالثقافةھذهتزالماھل

متمسكھ بإرثھا التاریخي؟

الثقافي""المنتوجالعربيالخلیجدولفيالثقافةتواجھالتيالتحدیاتأھمأنالباحثینأحدیَذُكر

الرسميالثقافيللمنتوجطبیعيامتدادوكأنھآخر،جانبمنویقلجانبمنیزیدأنھالكثیرونیعتقدالتي

21.للدولة

لألجیالالثقافةوإبرازتطویرفيأساسیاوباعثاًمحركاًیعدالتعلیميالساعدبأنالقولیمكنو

یعتبرالتربویةالمناھجفيالتعلیميالسلكفيالشعبیةالثقافةإدراجخاللمنالتعبیرحقوإنالقادمة،

.36ص1،2001طالبحرینالعربي،الخلیججامعةاالستبداد)،نسقالعربیة(ھیمنةالثقافة،عبدهللاإبراھیمغلوم21

.22ص1،2016طالشارقةللتراث،الشارقةمعھدوالمجتمع،الثقافةالعربي:الخلیج،عبدهللایتیم20

.261صباقر،نفسھ،النجارالمرجع19

العربیةالوحدةدراساتمركزبیروت،العربي،المستقبلكتبسلسةالعربي،الوطنفيوالمثقفونالثقافةوآخرون،لبیب،الطاھر18
.86ص

423.ص،1،2018طالساقيبیروت،داروالدولة)،المجتمعالعربي(تحوالتالخلیجفيالممتنعةالحداثةباقر،النجار17
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ً الثقافةمنصاتفيأصبحتالتيوالعالمیةالعربیةالثقافاتمنكغیرھاالخلیجیةالثقافیةالمادةلتقدیمتحدیا

اإلبداعیة.

أوالتقالیدبالعاداتالتعلقأوالوطنیةالھویةإبرازفقطیعنيالالمناھجتلكفيالثقافيفالحضور

والمسرحكالشعروبناءهالمجتمعبتطورتعنىالتيالثقافةبمخرجاتالحیاتیةالعالقةإبرازھوإنما

منالثقافيالتطورأفقفتحإلىالثقافةقادوالسیاسياالجتماعيفالتطورالجمیلة،والفنونوالموسیقى

الفكرألصحابمعنويدعممنللثقافةاألساسیةالبنیةتطویرخاللمنوذلكالعالمیة،إلىالمحلیة

األوبراودوراحتفالیةوقاعاتمسارحبناءمنالماديللدعمباإلضافةوالمبدعینوالمثقفینوالنخب

الشعبي.باإلضافة إلى المعارض والمھرجانات السنویة للثقافة والتراث

اتجاھات التبادل الثقافي في دول الخلیج العربي-

العلومتلكنفسھاھيالشعبیةوالثقافةبالثقافةالمرتبطةالعلومتعدلمالعشرینالقرننھایةمع

تعیدأنبدعاًولیسوالعولمة،الحدیثالعصرتواكبجذریةتغیراتإلىالعلومتلكتعرضتبلالسابقة،

22.ونظریاتھا بین حین وآخرالعلوم االجتماعیة واإلنسانیة النظر في موضوعاتھا ومناھجھا

نظرةتحدیداًالشعبيوالتراثالشعبیةالثقافةمنالفرعیةالحقولفيواألدبيالعلميالسعيویعد

والنقدالدراسةخاللمنلتفسروتأتيوالفلكلور،األنثربولوجیامثلاإلشكالیاتمنالعدیدأمامشاملة

الذيالشعبيالموروثلحملاجتماعیةودوافعبحاجاتواإلتیانالشعبیةالثقافةواقعوتقصيوالتحلیل

تزخر بھ شعوب الخلیج العربي.

الضیقحیثمنتفاوتتدخیلةجوانبمنالعربيالخلیجدوللھاتعرضتالتيللتغیراتونظراً

البنىفيالتأثیرشدیدةثقافیةمظاھرالعامةالحیاةعلىتطلالمثال،سبیلعلىبدأتفقدوالرحابة،

الوطنیةالھویةمنأساسیةجوانبیصیبأنالتغییراتتلكمنبعضواستطاعوالثقافیةاالجتماعیة

23.والثقافیة

.295صنفسھ،23

.33،2016العددالشعبیة،الثقافةمجلةدراسیة)،أجندةالعربي(مشروعالخلیجفيالثقافیةالتحوالتراھنعبدهللا،یتیم22
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الباب الثالث

إجراءات الدراسة وتحلیل البیانات

تقدیم

ومنھجنوعاستخداممنبدایةًالدراسة،إجراءاتمجالفيالمتبعةالخطواتالفصلھذافينتناول

لجمعاستخدمتالتيباألداةمروراًالبرامج،عینةواختیارالدراسةمجتمعوتحدیدالمعتمدالدراسة

باألسالیبوانتھاًءوثباتھا،األداةصدقمنالتحققومراحلووحداتھالتحلیلفئاتوتحدیدالمعلومات

نتائج الدارسة، وذلك على النحو التالي:اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات واستخالص

اإلحصائیةوأسالیبھاوإجراءاتھاالدراسةومنھجیةنوعاألول:المبحث1-3-3-3

أوالً: نوع الدراسة

والمعتقداتواألشخاصاألحداثوصف"تستھدفالتيالوصفیةالدراساتإلىالدراسةھذهتنتمي

الوصفیةالدراساتتسعىحیث،المختلفةالسلوكأنماطوكذلكواالھتمام،والتفضیلواألھدافوالقیم 24

وذلكالتحدید،صفةعلیھیغلبمعینموقفأومعینةمجموعةخصائصوتقویموتحلیلتصویرإلى

تستھدفكمافیھا،التحكمأوأسبابھافيالتدخلدونعنھاودقیقةكافیةمعلوماتعلىالحصولبھدف

وذلك،الظواھرمنأخرىمجموعةأوبظاھرةارتباطھاومدىمعینةظاھرةحدوثتكرارمراتتقدیر 25

الشعوببینالثقافيالتبادلتعزیزعلىقدرتھامدىودراسةالجدید،اإلعالموسائلوصفخاللمن

"دول الخلیج كأنموذٍج".

ثانیاً: منھج الدراسة

.131،ص2،ط2006القاھرةالكتب،عالمالعلمي،البحثمناھجفيدراساتحسین،محمدسمیر25

.13ص،2ط،2004القاھرةالكتب،عالماإلعالمیة،الدراساتفيالعلميالبحثعبدالحمید،محمد24
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الدراسة،إلشكالیةواقعةحقیقةإلیجاددراستھفيالباحثیسلكھالذيالطریقالدراسةمنھجیعتبر

وھوالدراسة،موضوعیثیرھاالتيواالستفساراتاألسئلةعلىللردواضحةحججھناكولتكون

26.وطرق اكتشافھاالبرنامج الذي یحدد لنا السبیل للوصول إلى تلك الحقائق

أوالً: اإلجراءات المنھجیة للدراسة التحلیلیة:

مجتمع الدراسة التحلیلیة(تحلیل المضمون):

للتوصلالمضمونتحلیلبأداةالتحلیلیةبالدراسةالخاصةالبیاناتوتحلیلجمعفياالستعانةتمت

التعرففيتساعدالتيالبیاناتوالستخالصاالتصالیةللعملیةالظاھروالمحتوىالكميالوصفإلى

واتجاھاتالدراسة)(عینة–كأنموذج-العربیةالخلیجدولفيالجدیداإلعالموسائلمضامینعلى

مجتمعویشتملللتحلیل،معدةفئاتتتضمناستمارةبواسطةوالكیفيالكميالمضمونخاللمنالطرح

مستوى دول الخلیج العربي وھو (الیوتیوب).الدراسة على أكثر وسائل اإلعالم الجدید انتشاراً على

ثانیاً: اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة:

مجتمع الدراسة المیدانیة:

عبرالثقافیةیستخدمونالموادممنالخلیجیینالمثقفیننخبعلىالمیدانیةالدراسةمجتمعیشتمل

اإلمارتودولةالسعودیةالعربیةوالمملكةالبحرینمملكةمنالعینةسحبوتمالجدید،اإلعالموسائل

وتم تعمیم نتائج الدراسة على كل مفرداتھ.العربیة المتحدة ودولة الكویت وسلطنة عمان ودولة قطر،

عینة الدراسة المیدانیة:

لالختیار،ومستقلةمتساویةفرصةالمفرداتجمیعلمنحاالختیاریةالعینةعلىالدراسةاعتمدت

منالعربي،الخلیجدولفيالمثقفین)من(النخبالعینةافرادمن)250(منالدراسةعینةتمثلتوقد

م.2019ینایر25-2019ینایر5الفترةخاللإطالقھاتماإللكترونیة،االستمارةخالل

-أداة جمع بیانات الدراسة المیدانیة:

85.ص–2005ط:الحدیثالجامعيالمكتبالنشر،داراالجتماعیة،الدراساتفيتطبیقاتمعالعلميشفیق،البحثمحمد26
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صحیفة االستبیان:

االستبیانصحیفةتصمیمتموقدالمغلقة،األسئلةعلىتحتويالتياالستبیانصحیفةاستخدامتمقد

التبادلتعزیزفيالجدیداإلعالمدورمعرفةفيالدراسةلخدمةالدراسةوتساؤالتأھدافضوءفي

واإلشباعات ونظریة ثراء وسائل االعالم.الثقافي بین الشعوب العربیة في ضوء نظریة االستخدامات

إجراءات الصدق والثبات:

اختبار صدق وثبات صحیفة االستبیان:-

أوالً: صدق صحیفة االستبیان:

أداةصدقمقدارمنللتأكدوذلكلھ،تصمیمھاتمماناحیةمناالستبیانصحیفةبصدقیقصد

المراجعةتطبیقوتموالثقافة،اإلعالممجالفيالمحكمینمنمجموعةعلىعرضھاتمحیثالدراسة،

األكادیمینوالخبراءوالثقافياإلعالميللعملالممارسینالمحكمینعلىوزعتوقدوالعلمیةالمنھجیة

فقدوعلیھالدراسةلعینةاالستقصاءصحیفةعباراتمالئمةمدىتجاهرأیھمإبداءمنھمالطلبتموقد

التيالفئاتبعضوحذفالعباراتبعضصیاغةحیثمنمالحظاتھم،أساسعلىالتعدیالتتمت

التخدم الدراسة.

ثانیاً: ثبات صحیفة االستبیان:

من%10تمثلوھيفردا،)25(شكلتعینةعلى)Pre-test(لالستمارةقبلياختبارإجراءتم

بلغتوقدأسبوعبعدذاتھاالعینةعلىتطبیقھاإعادةتمكمامفردة،)250(بلغتالتيالدراسةعینةحجم

علیھاالتعمیموباإلمكانللدراسة،وصالحیتھااألسئلةوضوحعلىدلتنسبةوھي%0.95الثباتنسبة

البیانات.تحلیلفياإلحصائیةالبرامجأحدھوالذي)SPSS(برنامجباستخدامالدراسةنتائجفي

المعتمدةاإلحصائیةاألسالیب6-3-3-3

النتائجواستخراجوتحلیلھالمعالجتھااآللي،الحاسبإلىبإدخالھاالدراسةبیاناتجمعتم

وذلك)SPSS(باسموالمعروفاالجتماعیةللعلوماإلحصائیةالحزمةبرنامجباستخداماإلحصائیة

التالیة:باللجوء إلى المعامالت واالختبارات والمعالجات اإلحصائیة
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التكرارات البسیطة والنسب المئویة..1

المتوسط الحسابي لالنحرافات المعیاریة..2

معامل ارتباط بیرسون..3

عل�وجودتباینتحلیلیؤكدالتيالمجموعاتبینالثباتمصدرلمعرفةالبعدیة:االختبارات.4

فرق بینھم؟

.T("ت"اختبار.5 testمتوسطینبینللفروضاإلحصائیةالداللةلدراسةمستقلة)لمجموعات

حسابیین لمجموعتین من المبحوثین في أحد متغیرات الدراسة.

منألكثرالحسابیةللمتوسطاتاإلحصائیةالداللةلدراسةواحداتجاهفيالتباینتحلیل.6

مجموعتین.

"Z"اختبار.7 (Z.test(مئویتین.نسبتینبینالفرقمعنویةلدراسة

بین متغیرین.اختبار بیرسون لدراسة مستوى واتجاه العالقة االرتباطیة.8

"كا" إلیجاد العالقة بین متغیرین..9

أوالً: نتائج الدراسة التحلیلیة (تحلیل المضمون)

مجاالت المادة الثقافیة:)1

التالي:تم حساب التكرارات والنسب المئویة كما ھو موضح في الجدول
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)1(جدول

التكرارات والنسب المئویة لفئة مجاالت المادة الثقافیة

%كالفئةالرقم

%4321.8المجال التاریخي1

%4120.8المجال التراثي2

%4120.8المجال األدبي3

%105.1المجال الفني4

%157.6المجال الفلكلوري5

%4723.9المجال الشعبي6

%197100.0المجموع

اإلعالموسائلعلیھاركزتالثقافیةالتيالمادةمجاالتأكثرأنالسابقالجدولنتائجتظھر

"المجالالثانیةالمرتبةفيتاله%)،23.9(مئویةونسبةمرة)47(بتكرارالشعبي""المجالھوالجدید

بتكرارالثالثةالمرتبةفيالتراثي""المجالثم%)،21.8(مئویةونسبةمرة)43(بتكرارالتاریخي"

مرة)41(األدبي"بتكرار"المجالجاءمكررالثالثةالمرتبةوفي%)،20.8(مئویةونسبةمرة)41(

مئویةونسبةمرة)15(بتكرارالخامسةالمرتبةفيالفلكلوري""المجالثم%)،20.8(مئویةونسبة

علىالشعبيالثقافيبالمجالبھالیستھاناھتماماًھنالكأنالقولممكنالنتیجةھذهخاللومن%)،7.6(

مستوى دول الخلیج العربي مما یعزز من موضوعیة الدراسة.
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نتائج الدراسة المیدانیة

تمھید

وقوامھاالعربيالخلیجدولمستوىعلىالمثقفةالنخبةمنعینةعلىمیدانیةدراسةإجراءتم

النتائجعرضالحاليالفصلفيوسیتم2019ینایر25ینایر-5منالفترةفيموزعةمفردة)250(

التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة، وذلك وفق ثالث محاور:

االجتماعي):دوافع استخدام وسائل اإلعالم الجدیدة (شبكات التواصل.1

والترتیبالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةوالمتوسطاتالمئویةوالنسبالتكراراتحسابتم

الستجابات العینة، كما ھو موضح في الجدول التالي:

)7(جدول

المعیاریة والترتیب لدوافع استخدامالتكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات

وسائل اإلعالم الجدیدة (شبكات

التواصل االجتماعي)

الر

قم
العبـارة

المتوأبداًنادراًأحیاناًغالباًدائماً

سط

الحسا

بي

االنحر

اف

المعیار

ي

التر

تیب التك

رار
النسبة

التك

رار
النسبة

التك

رار
النسبة

التك

رار
النسبة

التك

رار

النس

بة

6

لمواك

بة

الطفرة

اإلعالم

یة

13

3

53.2

%
82

32.8

%
35

14.0

%
0

0.0

%
0

0.0

%

4.39

2

0.72

1
1

28



والتكنو

لوجیة

واالجتم

اعیة

5

لالطال

ع على

ثقافات

وعادات

الشعو

ب

10

7

42.8

%

10

6

42.4

%
37

14.8

%
0

0.0

%
0

0.0

%

4.28

0

0.70

7
2

1

للمعر

فة

الثقافیة

10

0

40.0

%
96

38.4

%
46

18.4

%
7

2.8

%
1

0.4

%

4.14

8

0.83

2
3

2

مصدر

مھم

ألحدث

األخبار

المتعلقة

بالثقافة

الشعبیة

المنوعة

91
36.4

%

10

5

42.0

%
53

21.2

%
1

0.4

%
0

0.0

%

4.14

4

0.74

9
4

لاللتقاء4

باألصد
98

39.2

%
70

28.0

%
75

30.0

%
6

2.4

%
1

0.4

%

4.03

2

0.89

8
5
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قاء

والزمال

ء

7

لطرح

أفكاري

وآرائي

عن

مواض

یع

متعددة

87
34.8

%
79

31.6

%
74

29.6

%
10

4.0

%
0

0.0

%

3.97

2

0.89

8
6

8

للتسلیة

وقضاء

وقت

الفراغ

92
36.8

%
64

25.6

%
89

35.6

%
5

2.0

%
0

0.0

%

3.97

2

0.89

8
7

3

لتبادل

اآلراء

وتكوین

شبكات

من

المعار

ف

65
26.0

%
94

37.6

%
87

34.8

%
4

1.6

%
0

0.0

%

3.88

0

0.81

3
8
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9

لمتابعة

البرامج

الثقافیة

51
20.4

%
94

37.6

%
98

39.2

%
7

2.8

%
0

0.0

%

3.75

6

0.80

7
9

11

لدي

حسابا

ت

خاصة

/ قنوات

خاصة

أعرض

بھا

إنتاجات

ي

الثقافیة

لعرض

إنتاجي

الثقافي

على

قنوات

وحسابا

ت

خاصة

بي

75
30.0

%
51

20.4

%
95

38.0

%
22

8.8

%
7

2.8

%

3.66

0

1.08

3
10
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10

للتوا

صل

المباشر

مع

الجھات

المعنیة

بالثقافة

والترا

ث

60
24.0

%
41

16.4

%

10

3

41.2

%
28

11.2

%
18

7.2

%

3.38

8

1.17

4
11

تدل بیانات الجدول السابق على عدة نتائج من أھمھا:

"لمواكبةكانتالجدیداإلعالملوسائلالعربيالخلیجبدولالثقافیةالنخباستخدامدوافعأكثرأن

)،0.721(معیاريوانحراف)4.392(حسابيبمتوسطواالجتماعیة"والتكنولوجیةاإلعالمیةالطفرة

وانحراف)4.280(حسابيبمتوسطالشعوب"وعاداتثقافاتعلىالثانیة"لالطالعالمرتبةفيتالھا

معیاريوانحراف)4.148(حسابيبمتوسطالثالثةالمرتبةفيالثقافیة""للمعرفةثم)،0.707(معیاري

المنوعة"الشعبیةبالثقافةالمتعلقةاألخبارألحدثمھممصدر"تعتبرالرابعةالمرتبةفيثم)،0.832(

المرتبةفيوالزمالء"باألصدقاء"لاللتقاءكذلك)،0.749(معیاريوانحراف)4.144(حسابيبمتوسط

"لطرحالسادسةالمرتبةفيتالھا)،0.898(معیاريوانحراف)4.032(حسابيبمتوسطالخامسة

ثم)،0.898(معیاريوانحراف)3.972(حسابيبمتوسطمتعددة"مواضیععنوآرائھمأفكارھم

معیاريوانحراف)3.972(حسابيبمتوسطالسابعةالمرتبةفيالفراغ"وقتوقضاء"للتسلیة

)0.898.(

الجدیداإلعالملوسائلالخلیجیةالمثقفةالنخباستخدامدوافعأقلأنالسابقالجدولنتائجتظھركما

وانحراف)3.388(حسابيبمتوسطوالتراث"بالثقافةالمعنیةالجھاتمعالمباشر"للتواصلكانت
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الثقافیة"انتاجاتھابھاتعرضالعینةلدىخاصةقنواتأوحساباتوجود"بسببثم)،1.174(معیاري

).1.083(معیاريوانحراف)3.660(حسابيبمتوسط

استنتاجات الدراسة

فإنوالمضمون،اإلحصائيالتحلیلضوءوفيالدراسة،إلیھاتوصلتالتيالنتائجعلىبناء

یلي:الدراسة خرجت باستنتاجات وآراء بحثیة، ویتجلى ذلك فیما

موضوعمعالتعاملإطارفيمحتواهفيوالثقةالصدقمنعالیةدرجةالدراسةمقیاسنال-

الحالیةالدراسةمقیاسدقةلخاصیةاستنتاجناإنإذالعربي،الخلیجدولمستوىعلىالدراسة،

بیئاتفيمستقبلیةلبحوثوصالحیتھالمقیاسثباتخاللمنمحكمةمساھمةاعتبارهإلىتدفع

مماثلة للبیئة الحالیة.

األولیةالبیاناتلمصدرمھمةشروطتوفرمنالتحققإمكانیةالدراسةعینةتحلیلنتائجأتاحت-

بمفھومھالبحثيالمسارتنفیذفيللمضيوالمعززةاإلحصائيالتحلیلمدخالتأھممنتعدوالتي

فيالمنشودالتنوععنمعبرةجاءتالعینةفإنالمعرفيلمحتواھافاحصةقراءةومنالشمولي،

الحضوروانوالحضاري،الثقافيالمعطىمنإلیھذھبناماالنتیجةتعكسإذالنوع،خصائص

دولمستوىعلىالمثقفةالنخبةمنالجمھورمجتمعشمولیةمنعززقدالعینةفيالنسائي

الخلیج العربي.

تالهالشعبي،ھیالمجالالجدیداإلعالموسائلعلیھاركزتالتيالثقافیةالمادةمجاالتأكثر-إن

االھتماممدىیبینوذلكالفلكلوري،المجالثماألدبي،والمجالالتراثيالمجالثمالتاریخي،المجال

بمجال الثقافة الشعبیة على مستوى دول الخلیج العربي.
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التراثي،ھیالمضمونالجدیداإلعالموسائلعلیھاركزتالذيالثقافیةالمادةمضامینأكثر-إن

االجتماعي.تاله المضمون األدبي، ثم المضمون التاریخي، والمضمون

تالهاإلقناعي،األسلوبھوطرحھافيالجدیداإلعالموسائلعلیھركزتأسلوبأكثر-إن

العلمي.األسلوب العاطفي، ثم األسلوب اإلرشادي، تبعھ األسلوب

تالهالتراث،ھيالجدیداإلعالموسائلعلیھاركزتالذيالھویةموضوعجوانبأكثر-إن
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