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ملخص تنفيذي..
ُتعتبــر الصــورة الذهنيــة هــي »الناتــج النهائــي لالنطباعــات الذاتيــة التــي تتكــون عنــد األفــراد 
أو الجماعــات إزاء شــخص أو شــيء معيــن«. وبالتالــي فهــي تصــور عقلــي لالنطباعــات التــي 

نكونهــا تجــاه نظــام أو دولــة أو شــعب أو جنــس أو مؤسســة، أو مهنــة أو غيرهــا.

وال تتكــون هــذه الصــورة فجــأة، بــل بشــكل تدريجــي عبــر تضافــر مجموعــة مــن العوامــل 
التــي تتكامــل لتكويــن االنطباعــات واالتجاهــات، مثــل رصيد المعلومات التي تكون حصيلة 
تجــارب شــخصية أو خبــرات المحيــط االجتماعــي أو مجموعــة مــن المعــارف المتراكمــة 

لــدى الشــخص أو الجماعــة، فضــاًل عمــا ُتصــدره وســائل اإلعــالم التقليــدي والجديــد.

ثقافــي  إرث  فــي  تتمثــل  راســخة  الســعودية هويــة نمطيــة  العربيــة  المملكــة  وتمتلــك 
ــارزة علــى  ــة سياســية ب ــارة ومكان ــة جب ــات اقتصادي ــه إمكان ــم، عززت وحضــاري ودينــي عظي

والدولــي. اإلقليمــي  المســتويين 

وقــد صاحــب هــذه الصــورة النمطيــة تغيــرات جذريــة أحدثتهــا رؤيــة المملكــة 2030 والتــي 
طالــت كافــة المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والعلميــة وعلــى مســتوى البنيــة التحتيــة 
وغيرهــا. وكان مهنــدس الرؤيــة ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، حفظــه اللــه، 
حريًصــا جــًدا علــى إحــداث نقــالت نوعيــة فــي الدولــة ولكــن دون المســاس بالهويــة األصليــة 
لوطنــه، فظهــرت لنــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي ثــوب جديــد يمــزج مــا بيــن األصالــة 

والتحديــث، وكذلــك االنفتــاح مــع التمســك بالقيــم الســعودية المتجــذرة فــي التاريــخ.

إن التغيــرات الجذريــة التــي يشــهدها المجتمــع الســعودي تســتوجب بطبيعــة الحــال تغيــًرا 
فــي الصــورة الذهنيــة الُمتشــكلة لــدى اآلخــر. وهــو مــا ســعى مركــز القــرار للدراســات 
لــدى  للســعودية  الذهنيــة  الصــورة  رصــد  خــالل  مــن  استكشــافه  لمحاولــة  اإلعالميــة 
مواطنــي الــدول غيــر العربيــة، وذلــك بتحليــل عينــة مــن فيديوهــات التجــارب االجتماعيــة 

علــى منصــة »يوتيــوب«.

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

 غلبــت االنطباعــات اإليجابيــة تجــاه المملكــة فــي نقاشــات عينــة الدراســة، تالهــا ظهــور 
الســلبية  االنطباعــات  نصيــب  مــن  األخيــر فكانــت  المرتبــة  أمــا  المحايــدة،  االنطباعــات 

وبنســبة بســيطة. 

 وجــود تفــاوت فــي الصــورة الذهنيــة المتكونــة لــدى ضيــوف الفيديوهــات االجتماعيــة 
عينــة الدراســة، تراوحــت مــا بيــن المعرفــة بتفاصيــل التغيــرات الحاصلــة فــي المجتمــع 
الســعودي، وبيــن صــورة ذهنيــة قديمــة جــًدا لــم تتغيــر ألنهــا لــم تتعــرض لتطــورات 

الواقــع الســعودي منــذ فتــرة طويلــة.
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العوامل  من  مجموعة  تضافر  عبر  تدريجي  بشكل  بل  فجأة،  الصورة  هذه  تتكون  وال 
التي تتكامل لتكوين االنطباعات واالتجاهات، فعلى سبيل المثال، فإن صورة أي دولة 
والفكرية  والدينية  االجتماعية  الموروثات  نتاج  الدولة هي  آخر خارج هذه  في مجتمع 
المتأصلة عن هذه الدولة لدى اآلخر، وبعضها تصنعه القيم التربوية واألخالقية السائدة 
في هذا المجتمع، والبعض اآلخر ترسخه العالقات السياسية واالقتصادية السائدة بين 
الدول، سواء كانت هذه الدول متجاورة أم متباعدة، فضاًل عن رصيد المعلومات التي 
تكون حصيلة تجارب شخصية أو خبرات المحيط االجتماعي أو مجموعة من المعارف 

المتراكمة لدى الشخص أو الجماعة.

في  وأخطرها  العوامل  أهم  من  واحدة  والجديد(  )التقليدي  اإلعالم  وسائل  وتبقى 
تشكيل الصورة الذهنية تجاه الدول والشعوب، إذ ُيعتبر اإلعالم الجماهيري في الغالب 
األفراد.  االنطباعات لدى  الصورة وتكوين  األول واألساسي في تشكيل  المصدر  هو 
وقد أحدثت التطورات المتالحقة التي طرأت على مجال وسائل االتصال طفرات نوعية 
بالحدود  تقيد  دونما  والجماعات  األفراد  بين  المعلومات  تدفق  وسرعة  حجم  في 

الجغرافية والزمانية، حيث يعيش العالم اآلن عصر القرية الكونية واالنفجار المعرفي.

وبالنظر إلى مجموعة العوامل التي ُتساهم في تكوين الصورة الذهنية، يتضح أن هذه 
ال  واالتجاهات  االنطباعات  أن  إلى  ذلك  ويرجع  خاطئة،  أو  تكون صحيحة  قد  الصورة 

ُتعتبــر الصــورة الذهنيــة هــي »الناتــج النهائــي لالنطباعــات الذاتيــة التــي تتكــون عنــد األفــراد أو الجماعــات إزاء 
شــخص أو شــيء معيــن«. ولذلــك فهــي تصــور عقلــي لالنطباعــات التــي نكونهــا تجــاه نظــام أو دولــة أو شــعب 

أو جنــس أو مؤسســة، أو مهنــة أو غيرهــا.

مقدمة..
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تكون مجردة، بل تتحكم فيها ذاتية الشخص أو الجماعة وفكرهم وأيديولوجيتهم من 
تنقل  التي  اإلعالم  بوسائل  الخاصة  والحسابات  المصالح  مجموعة  عن  فضاًل  جانب، 

صورة الدولة.

وقد يتخطى األمر ذلك، حيث إنه في بعض الحاالت تكون الصورة الذهنية المتكونة 
إطار  ويأتي ذلك في  بشكل ممنهج،  ُمضللة  ما  دولة  الجماعة عن  أو  الشخص  لدى 

التزييف والتشويه المتعمد من جانب طرف تجاه طرف آخر.

ونظرًا ألن الصورة الذهنية للدولة أصبحت من المعطيات الحاكمة في توجهات وسلوك 
اآلخرين نحوها، لجأت العديد من الدول إلى شركات العالقات العامة الدولية بهدف 

تعزيز صورتها الذهنية، أو تحسينها.

خصوصية الهوية السعودية:
إرث ثقافي وحضاري وديني عظيم،  تتمثل في  راسخة  المملكة هوية نمطية  تمتلك 
عززته إمكانات اقتصادية جبارة ومكانة سياسية بارزة على المستويين اإلقليمي والدولي.

 2030 المملكة  رؤية  أحدثتها  تغيرات جذرية  النمطية قد صاحبها  الصورة  أن هذه  إال 
والتي طالت كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية والعلمية وعلى مستوى البنية 
التحتية وغيرها. وكان مهندس الرؤية سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان، حفظه 
بالهوية  المساس  الدولة، ولكن دون  إحداث نقالت نوعية في  الله، حريًصا جًدا على 
بين  السعودية في ثوب جديد يمزج ما  العربية  المملكة  لنا  األصلية لوطنه، فظهرت 
األصالة والتحديث، وكذلك االنفتاح مع التمسك بالقيم السعودية المتجذرة في التاريخ.

إن التغيرات الجذرية التي يشهدها المجتمع السعودي تستوجب بطبيعة الحال تغيًرا في 
الصورة الذهنية الُمتشكلة لدى اآلخر. وهو ما سعى مركز القرار للدراسات اإلعالمية 
لمحاولة استكشافه من خالل رصد الصورة الذهنية للسعودية لدى مواطني الدول غير 
العربية، وذلك بتحليل عينة من فيديوهات التجارب االجتماعية على منصة »يوتيوب«.

هوية المملكة:

تتمثل في..نمطية راسخة

إرث ثقافي وحضاري 
وديني عظيم بإمكانات 

اقتصادية جبارة
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منهجية الدراسة:
ُتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية؛ وقد اعتمدت على منهج المسح بشقيه الكمي 
والكيفي والذي ُيعرف على أنه »جهد علمي منظم للحصول على بيانات ومعلومات 

وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر محل الدراسة«. 

وتمّثل مجتمع الدراسة في فيديوهات التجارب االجتماعية على منصة »يوتيوب« التي 
تناولت المملكة العربية السعودية. ونظًرا لصعوبة حصر جميع هذه الفيديوهات، فقد 
اعتمدت الدراسة على عينة عمدية قوامها )17( فيديو، تم إخضاعها للتحليل باستخدام 
أداتي استمارة تحليل المضمون، والمالحظة، وذلك من أجل رصد وتحليل ردود الضيوف 

العاكسة لمدى وكيفية معرفتهم بالمملكة.

التوزيع الجغرافي للفيديوهات:
حرصت الدراسة على أن ُتغطي العينة مجتمعات متباينة جغرافًيا، فجاءت )7( فيديوهات 
من قارة أمريكا، و)6( فيديوهات من قارة أوروبا بواقع )2( في بريطانيا و)2( في روسيا، 
وفيديو واحد في كل من السويد ونيوزيالندا، علًما بأن األخيرة تم اعتبارها ضمن الدول 
المنتمية إلى قارة أوروبا لتشابه النواحي الثقافية، وأنها جزء من الحضارة األوروبية. أما 
الفيديوهات المتعلقة بقارة آسيا فبلغ عددها )4( بمعدل فيديو واحد في كل من دول 

اليابان، كوريا الجنوبية، باكستان، والهند.

قارة أمريكا..
7 فيديوهات

قارة أوروبا..
6 فيديوهات
 )2( في بريطانيا - )2( في روسيا 
)1( في السويد - )1( نيوزيالندا 

نيوزيالندا ..
تم اعتبارها ضمن الدول المنتمية 

إلى أوروبا لتشابه النواحي الثقافية

قارة آسيا..
4 فيديوهات
  )1( في اليابان
 )1( في كوريا الجنوبية
)1( في باكستان

)1( في الهند 
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خصائص الضيوف المشاركين:
وفيما يتعلق بعدد الضيوف الذين تم استضافتهم في الفيديوهات حسب توزيعهم 

القاري، فقد مثّلت عينة قارة أمريكا )47.7%(، أوروبا )29.5%(، وآسيا )%22.8(.

اإلناث، كما  الذكور، و36% من  64% من  بين  الجنس ما  نوع  العينة حسب  وتوزعت 
مثلت فئة الشباب النسبة األكبر للضيوف بـ 85% مقابل 15% لفئة كبار السن.

سمات األسئلة الموجهة للضيوف:
تمحورت طبيعة األسئلة التي تم توجيهها للضيوف المشاركين في الفيديوهات عينة 
الدراسة حول تصوراتهم الذهنية عن المملكة، وذلك بنسبة 36%، ومن أمثلة هذا النمط 
من األسئلة )صف السعودية بكلمة واحدة، ماذا يخطر في بالك عند ذكر السعودية؟(. 

ا يتعلق بمدى معرفتهم بالمملكة  كما حمل جزء من األسئلة الموجهة للضيوف ُبعًدا معرفيًّ
وحدود المعلومات المتاحة لديهم عنها وذلك بنسبة 14%، ومن أمثلتها )ماذا تعرف عن 

السعودية؟ اذكر معلومات عن السعودية؟ ما هي عاصمة السعودية؟... وغيرها(.

بينما تم المزج بين النمطين المعرفي والتصوري في 50% من األسئلة الموجهة للضيوف.

%36
%64

نسبة اإلناث
نسبة الذكور
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نتائج الدراسة:
حدود المعرفة بالمملكة:

أظهرت طبيعة النقاشات بين صانعي المحتوى والضيوف في عينة الدراسة أن )%81( 
من هؤالء الضيوف كانت لديهم معرفة عامة بالمملكة العربية السعودية كدولة لها 
دور على الصعيد العالمي، وقد اختلفت هذه المعرفة من ضيف آلخر. بينما انتفت تلك 

المعرفة العامة بالدولة مع )15%( من الضيوف، ولم تكن واضحة مع )4%( منهم.

ا للذكور عن اإلناث في حدود معرفتهم العامة بالمملكة،  وأظهرت الدراسة تفوًقا نسبيًّ
حيث كان )85.4%( من الذكور الذين ظهروا في عينة الدراسة كضيوف لديهم دراية 
الذي  النحو  على  وذلك  اإلناث،  من   )%73.6( مقابل  السعودية،  عن  عامة  ومعرفة 

يوضحه الشكل البياني التالي:
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نسب  ارتفاع  الدراسة  فأبرزت  للضيوف،  العمرية  المرحلة  خصائص  مستوى  على  أما 
المعرفة العامة بالمملكة لدى كبار السن بنسبة 87% مقابل )80.2%( من الشباب.

ومن حيث حدود المعرفة العامة بالمملكة على حسب التوزيع القاري للضيوف، فقد 
المعرفة لدى الضيوف في كل من قارتي  ارتفاًعا ملحوًظا في تلك  الدراسة  أظهرت 
أوروبا وآسيا بنسب متقاربة، مع انخفاض نسبي لضيوف قارة أمريكا عنهما ، وذلك على 

النحو الذي يظهره الشكل البياني التالي:
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االنطباعات نحو المملكة
أبرزت نتائج الدراسة غلبة االنطباع اإليجابي لدى الضيوف في مقابالت الفيديوهات 
إجمالي  من   )%66.4( بنسبة  االنطباع  هذا  ظهر  حيث   - الدراسة  عينة   - االجتماعية 
معارفهم ونقاشاتهم حول المملكة، في حين كانت تلك المعارف معبرة عن انطباعات 
محايدة مع )53.6%( من الضيوف، ولم يظهر االنطباع السلبي إال في )11.4%( من 

إجمالي عينة الدراسة.

  

واختلفت تلك االنطباعات تبًعا الختالف نوع الضيوف، حيث كانت االنطباعات اإليجابية 
بنسبة  المحايدة  االنطباعات  تالها   )%67.7( بنسبة  منهم  الذكور  لدى  السائدة  هي 
)44.8%(، بينما اختلف هذا الترتيب مع اإلناث، فكانت النسبة األكبر لالنطباع المحايد 
)69.8%( مقابل )64.2%( لالنطباع اإليجابي، أما االنطباع السلبي فظهر بشكل ضعيف 

لدى كل من الجنسين، وذلك على النحو التالي:

%66.4

انطباعات إيجابية

%11.4

انطباعات سلبية

%53.6

انطباعات محايدة
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ولم يكن الختالف المرحلة العمرية تأثير واضح في نسب نوعية االنطباعات وأحجامها 
مع ضعف  المحايد  ثم  اإليجابي  االنطباع  تفوق  النتائج  أظهرت  حيث  الضيوف،  لدى 
واضح لالنطباع السلبي لدى كل من الشباب وكبار السن، إال أن االختالف األبرز كان 
في تفوق االنطباع اإليجابي لدى كبار السن عنه لدى الشباب، وذلك على النحو التالي:

أما على مستوى اختالف االنتماء القاري للضيوف فقد أظهرت الدراسة غلبة االنطباع 
اإليجابي لدى الضيوف من قارة آسيا ثم أمريكا، في حين تساوى االنطباعان اإليجابي 

والمحايد مع ضيوف القارة األوروبية، وذلك على النحو التالي:
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مجال المعرفة بالمملكة
في  المشاركين  الضيوف  نقاشات  في  ظهرت  التي  المجاالت  وتنوعت  تعددت 
المتكونة  الذهنية  والصورة  بالمملكة  معرفتهم  وعكست  االجتماعية،  الفيديوهات 

لديهم عنها، وذلك على النحو التالي:

أواًل: القدرات االقتصادية للمملكة
ظهرت المعرفة بالقدرات االقتصادية للمملكة العربية السعودية في 38% من نقاشات 
الضيوف حول المملكة في القارات الثالث، لتحتل بذلك المرتبة األولى من حيث حجم 
التناول، وقد جاءت جميع المعلومات التي ذكروها في هذا الشأن صحيحة بنسبة %100.

وتمحورت صورتهم الذهنية المتعلقة بالقدرات االقتصادية للسعودية حول أن المملكة 
ا على المستوى العالمي، وجاءت آراؤهم على النحو التالي: تمتلك تأثيًرا اقتصاديًّ

 ُتعد المملكة من أكثر الدول إنتاًجا وتصديًرا للنفط. 

ا في الحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية.   تلعب السعودية دوًرا حيويًّ

 المملكة العربية السعودية دولة ثرّية، ويتسم شعبها بارتفاع مستوى دخل الفرد.

 تشــهد المملكــة تغيــرات إيجابيــة يقودهــا ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان وفــق 
رؤيــة 2030، ومنهــا العمــل علــى تنويــع مصــادر الدخــل للمملكــة.

 ارتفاع أسعار أسهم شركة أرامكو بعد طرحها.

13

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ثانيًا: الموقع الجغرافي
إلى  الدراسة  عينة  االجتماعية  الفيديوهات  في  المشاركة  الضيوف  نقاشات  تطرقت 
الصحيحة  اإلجابات  33%، ومّثلت نسبة  بنسبة  الجغرافي  المملكة من حيث موقعها 
90% من مجمل نقاشاتهم التي تراوحت ما بين ذكر المملكة كدولة تقع في منطقة 
إلى  بتحديد مكانها على خريطة صّماء ُعرضت عليهم، وصواًل  الشرق األوسط، مروًرا 

تحديد دول الجوار السعودي مثل العراق وعمان واليمن وإيران واإلمارات.

الجغرافي  المملكة  بموقع  الخاصة  الصحيحة  للمعلومات  نسبة  أقل  أن  الالفت  ومن 
كان من نصيب الضيوف المشاركين من قارة آسيا حيث بلغت نسبتها 78%، فيما جاءت 
تالها   ،%93 بلغت  والتي  أمريكا  قارة  للمشاركين من  الصحيحة  لإلجابات  نسبة  أعلى 

المشاركون من قارة أوروبا بنسبة %92.

جدير بالذكر أن بعض المشاركين من قارتي أمريكا وأوروبا أوضحوا أن سبب معارفهم 
الخاصة بموقع المملكة الجغرافي هو تواصلهم المباشر مع مبتعثين سعوديين، مما 
ُيلفت االنتباه بأهمية دور السعوديين الموجودين في الدول األجنبية في تشكيل أو 

ترسيخ أو تعديل الصورة الذهنية المتكونة لدى شعوب هذه الدول عن المملكة.

ثالثًا: البيئة والمناخ
الدراسة  30% من نقاشات عينة  بنسبة  البيئية والمناخية للسعودية  العوامل  ظهرت 
بأن  معرفتهم  أوضحوا  حيث   ،%78 الصحيحة  اإلجابات  نسبة  وبلغت  المملكة،  حول 
طقس المملكة حار وبيئتها صحراوية، بينما أكد آخرون أن بعض مناطق السعودية تتميز 

بمناظرها الخالبة. 

وكانت جميع المعلومات التي ساقها المشاركون من قارة آسيا صحيحة بنسبة %100، 
وأخيًرا   ،%79 بلغت  صحيحة  معلومات  بنسبة  أوروبا  قارة  من  المشاركون  تالهم 

المشاركون من قارة أمريكا بنسبة %67.

90% نسبة المعلومات الصحيحة عن موقع المملكة الجغرافي

%93
من قارة أمريكا

%92
من قارة أوروبا

%78
من قارة آسيا
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رابعًا: مظاهر الحياة بالمجتمع السعودي
أظهر المشاركون خالل نقاشهم في الفيديوهات معرفتهم ببعض مظاهر الحياة في 
المجتمع السعودي وذلك بنسبة 24%، وبلغت نسبة إجاباتهم الصحيحة 68%، ومن 
أمثلة ذلك معرفتهم بالزي الرسمي في المملكة وبعض األكالت الشهيرة بها، وذكروا 
وتقاليده،  عاداته  أنه محافظ على  والكرم، كما  بالطيبة  يتسم  السعودي  الشعب  أن 

فيما ذهب البعض إلى الحديث عن أنواع السيارات الفارهة التي يمتلكها السعوديون.

وقد تطرقت بعض النقاشات إلى أن المملكة تشهد تغيرات إيجابية كبيرة في النمط 
االهتمام  وزيادة  السيارة،  بقيادة  لها  المرأة، والسماح  تمكين  للحياة، مثل  االجتماعي 

بالتعليم، وإرسال المبتعثين إلى مختلف دول العالم لتلقي العلم.

التام  جهلهم  الشأن  هذا  في  المتحدثين  بعض  معلومات  عكست  المقابل،  في 
بالمملكة، فضاًل عن التباس بعض المعلومات لديهم بعدما ظنوا أن الجمل هو وسيلة 
الذين  السائحين  الرئيسية في السعودية، وذلك بسبب مشاهدتهم صور  المواصالت 
يركبون الجمال كنوع من الترفيه، كما ظهر من خالل حديثهم أن هذه الصورة النمطية 
عن المملكة تكونت لديهم من مشاهداتهم لألفالم التي ُتعرض في دولهم في فترات 

زمنية ماضية.

خامسًا: السعودية كدولة عربية وإسالمية

الصحيحة  المعلومات  نسبة  وبلغت  الضيوف،  نقاشات  من   %22 في  التناول  هذا  ظهر 
بها 97%، وكانت أغلبها تتحدث عن أن المملكة ُممثلة للعرب، وقائدة للدول اإلسالمية 
وعاصمة للعالم اإلسالمي، وأن أغلب شعبها يتبع المذهب اإلسالمي السني، كما أنها 
تحتوي على المقدسات اإلسالمية وتستقبل ماليين المسلمين كل عام ألداء شعائر الحج.

وبالنسبة لنسبة المعلومات الصحيحة حسب التقسيم الجغرافي، فقد جاءت صحيحة 
بنسبة 100% لضيوف الفيديوهات االجتماعية من قارتي آسيا وأوروبا، أما المشاركون 

من قارة أمريكا فبلغت نسبة المعلومات الصحيحة لديهم %92.

%100 
صحيحة من قارتي 

92%آسيا وأوروبا
صحيحة من قارة أمريكا

15

www.alqarar.sa @alqarar_sa



سادسًا: المعرفة السياسية
إلى  الدراسة  االجتماعية عينة  الفيديوهات  المشاركون في  الضيوف  نقاشات  تطرقت 
المجال السياسي للمملكة بنسبة ظهور بلغت 21%، وشّكلت نسبة المعلومات الصحيحة 
بها 73%، وقد ركزت على طبيعة نظام الحكم الملكي في السعودية، كما تناولت بعض 
التطورات الحاصلة في الدولة مثل الدور السياسي الذي تقوم به المرأة السعودية، حيث 

أشادوا بارتفاع نسبة تمثيلها النيابي، كما استعرض 
بعض المشاركين أسماء حكام المملكة، وجاء على 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  رأسهم 
بن عبد العزيز وسمو ولي العهد األمير محمد بن 
عبد  الملك  ذكروا  كما   – الله  – حفظهما  سلمان 

الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه.

المشاركون من قارة آسيا صحيحة  التي ساقها  السياسية  المعلومات  وقد جاءت جميع 
بنسبة 100%، تالهم المشاركون من قارة أمريكا بنسبة 73%، ثم األوروبيون بنسبة %50.

سابعًا: معلومات عامة متنوعة
المتنوعة  العامة  المعلومات  من  مجموعة  عن  الحديث  الضيوف  مشاركات  تضمنت 
الخاصة بالمملكة وذلك بنسبة 18%، إال أن النسبة الصحيحة من تلك المعلومات كانت 

ضعيفة فبلغت %37.

وشملت هذه المعلومات مدى معرفة الضيوف بلون علم المملكة واسم عاصمتها 
وشعارها فضاًل عن العملة الرسمية بها.

وقد جاءت جميع معلومات المشاركين من قارة آسيا صحيحة بنسبة 100%، وهو ما 
يمكن تفسيره بوجود جالية آسيوية كبيرة تعمل داخل المملكة، تال ذلك المشاركون من 

قارة أوروبا بنسبة 31%، ثم المشاركون األمريكيون بنسبة 11% فقط.

ثامنًا: المعرفة الرياضية
ظهرت الرياضة في نقاشات الضيوف المشاركين في الفيديوهات االجتماعية كمجال 
4%، وجاءت جميع معلوماتهم صحيحة في هذا  بنسبة  المملكة  معرفي لهم بشأن 
100%، وقد دارت ردودهم حول مشاركة المنتخب السعودي في  الخصوص بنسبة 
بطولة كأس العالم، ليس هذا فحسب، بل تم التطرق إلى نتائج المنتخب في بعض 

مبارياته في البطولة العالمية وأيضًا بطولة آسيا القارية.

أقل نسبة..
للمعلومات الصحيحة الخاصة بالمعرفة 

السياسية كان من نصيب قارة أوروبا
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النتائج العامة للدراسة:
يرى الكثيرون أن الصورة الذهنية هي الهوية األساسية للدولة، ولكنه اعتقاد خاطئ، 
ألن هذه الصورة قد تكون مختلفة عن الواقع، أو أن واقع الدولة قد تغير، أو أنها صورة 
موروثة ومترسخة دون أي تطوير، أو صورة منقولة عن مصادر لها موقفها الخاص نحو 

ا. ا أو سلبيًّ الدولة سواء كان إيجابيًّ

وبناًء على ذلك، فقد سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على الصورة الذهنية المتكونة 
لدى الشعوب غير العربية عن المملكة، وذلك من خالل رصد وتحليل نقاشاتهم في 

عينة من فيديوهات التجارب االجتماعية، وقد جاءت النتائج العامة على النحو التالي:

 غلبــت االنطباعــات اإليجابيــة تجــاه المملكــة فــي نقاشــات عينــة الدراســة، تالهــا ظهــور 
االنطباعــات المحايــدة، أمــا المرتبــة األخيــرة فكانــت مــن نصيــب االنطباعــات الســلبية 

وبنســبة بســيطة. 

 تعكس إجابات المشاركين في الفيديوهات االجتماعية أول صورة ذهنية متكونة في 
عقليتهــم بشــأن المملكــة، وقــد أوضحــت النتائــج أن المكانــة االقتصاديــة للســعودية 
مّثلــت العامــل األساســي الــذي شــّكل صــورة المملكــة لــدى عينــة الضيــوف غيــر العــرب.

عينــة  لــدى  المملكــة  عــن  الذهنيــة  الصــورة  التــي شــكلت  المعــارف  تنوعــت مجــاالت   
بالقــدرات  المعرفــة  جــاءت  وقــد  الثــالث،  العالــم  قــارات  مــن  العــرب  غيــر  الضيــوف 
االقتصاديــة للمملكــة علــى رأس قائمــة هــذه المجــاالت، ولــم تكــن مقتصــرة علــى النفــط 
ــن  ــر محمــد ب ــي العهــد األمي ــاول عــدد مــن المشــاركين سياســات ســمو ول ــل تن فقــط، ب
ســلمان، حفظــه اللــه، المتعلقــة بتنويــع مصــادر الدخــل وزيــادة المداخيــل غيــر النفطيــة.

 وجــود تفــاوت فــي الصــورة الذهنيــة المتكونــة لــدى ضيــوف الفيديوهــات االجتماعيــة 
عينــة الدراســة، تراوحــت مــا بيــن المعرفــة بتفاصيــل التغيــرات الحاصلــة فــي المجتمــع 
ــر ألنهــا لــم تتعــرض لتطــورات  الســعودي، وبيــن صــورة ذهنيــة قديمــة جــًدا لــم تتغي

الواقــع الســعودي منــذ فتــرة طويلــة.

 لعبــت األفــالم المنتجــة فــي أمريــكا والــدول الغربيــة دوًرا فــي ترســيخ الصــورة الذهنيــة 
المشــوهة عــن المملكــة والعــرب بشــكل عام.

 تلعــب العالقــات الشــخصية دوًرا مهًمــا فــي تكويــن الصــورة الذهنيــة أو ترســيخها أو 
تعديلهــا، وهــو مــا أكدتــه نقاشــات بعــض الضيــوف المشــاركين فــي الفيديوهــات 
الذيــن أكــدوا أن مصــدر معرفتهــم بالمملكــة هــو أصدقــاء ســعوديون، منهــم مــن جــاء 

إلــى الــدول الغربيــة كمبتعــث أو ســائح ومــا إلــى ذلــك.
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عكســت  حيــث  الذهنيــة،  الصــورة  تشــكيل  فــي  لإلعــالم  التأثيريــة  القــوة  ظهــرت   
نقاشــات بعــض المشــاركين مــن دولتــي إنجلتــرا واليابــان فــي الفيديوهــات االجتماعيــة 
اتجاههــم اإليجابــي نحــو الســعودية، مبرريــن ذلــك بمــا تكــّون لديهــم مــن انطباعــات 
إيجابيــة عــن المملكــة بعدمــا شــاهدوا التغطيــة الضخمــة لوســائل اإلعــالم المحليــة 
فــي دولتيهمــا للزيــارة التــي قــام بهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز إلــى اليابــان عــام 2017، والزيــارة التــي قــام بهــا ســمو ولــي العهــد األميــر 
محمــد بــن ســلمان إلــى بريطانيــا عــام 2018، حيــث تــم وصفهمــا بالتاريخيتيــن مــن 

جانــب المشــاركين.

توصيات:
تأسيسًا على ما سبق، ُيوصي مركز القرار للدراسات اإلعالمية بما يلي:

ــة مــن األدوات التــي يمكــن مــن خاللهــا قيــاس   ُتعــد فيديوهــات التجــارب االجتماعي
اتجاهــات الجمهــور أو الصــورة الذهنيــة المتكونــة لديهــم حــول شــخص أو شــيء 
مــا، وهــو مــا يســتوجب االهتمــام بهــا واالســتفادة منهــا بشــكل برامجــي مؤسســي 

بجانــب المحــاوالت الشــخصية الفرديــة.

 أهميــة إنتــاج أفــالم وثائقيــة بلغــات مختلفــة تتنــاول التطورات التي تشــهدها المملكة 
واألماكــن الســياحية والتراثيــة بهــا، علــى أن يتــم عرضهــا كمادة إعالميــة وأيًضا إعالنية 

بمقابــل مــادي فــي القنــوات الدوليــة، وعلى وســائل التواصل االجتماعي.

 أهميــة تأهيــل المبتعثيــن الســعوديين عبــر تلقيهــم دورات تدريبيــة وتوعويــة ليكونــوا 
ــا جــًدا فــي تشــكيل الصــورة  ســفراء مميزيــن للمملكــة فــي الخــارج، ألن لهــم دوًرا مهمًّ

الذهنيــة عــن المملكــة.

 أهميــة االعتمــاد علــى شــركات العالقــات العامــة الدوليــة المتخصصــة بهــدف تعريــف 
العالــم بالمملكــة الجديــدة، وتعزيــز وترســيخ الصــورة الذهنية الحقيقية عن الســعودية 
التــي تشــهد تغيــرات جذريــة فــي شــتى المجــاالت، علًمــا بــأن هــذا اإلجــراء تلجــأ إليــه 

العديــد مــن البلــدان والجهــات الدوليــة حــول العالــم.
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