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 المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تصور الطالب السعوديين بجامعة الملك   
عبدالعزيز تجكاه تكيرير دور وسكااإل امعكالم الرامكد الجديكد مكن يوتيكوب          
وواتساب  وتويتر  إضافة إلى امنستجرام والفكي  بكوك تجكاه نوكر وتوك يإل      

لعينكة صصصكية     وهكد دراسكة مسك ية    القرآنكد رقافة الطالب الجامعيين للتعليم 
عمدية من الطالب بجامعكة الملك  عبكدالعزيز بمدينكة بكدة بالممل كة العربيكة        

طالًبا  شاركوا فد هذه الدراسة. ومن أهم  5721السعودية  والذين بلغ مجموعهم 
 االستنتابات ما يلد:

تيرير التعرض لليوتيوب  والمواد التعليمية التد يستعرضها اليوتيوب بتوصكيالت    .5
تيتد بو إل  القرآندة المتنوعة عن نور وتو يإل رقافة الطالب للتعليم امل تروني

ال كريم  ويكيتد    القرآنواضح وعميق  على تصور الطالب الجامعيين تجاه تعلمهم 
 5( كمؤرر راي  للعينة المستهدفة.  15.1هذا التيرير فد المرتبة األولى بنسبة )

التعليمية عن نوكر وتوك يإل   تيرير التويتر  وعرض الواتساب للمواد والموضوعات  .7
  وتكيتد  القرآنكد رقافة الطالب  تيتد بو إل واضح فد تصور الطالب تجاه التعليم 

5( علكى  551( والاالاكة بنسكبة )  51ت فد المرتبكة الاانيكة بنسكبة )   هذه المؤررا
 التوالد.

أكار تيريًرا مما علي  اتصالهم بوسيلة الفي   امنستجرامتعرض الطالب لوسيلة  .3
فكد   القرآنكد على تو يإل رقافة التعلكيم   امنستجرامبوك  وييتد تيرير دور 
بوك  5(  وأخيًرا ييتد تيرير دور وسيلة الفي 55.1المرتبة الرابعة بنسبة )

 5(.2بالمرتبة الخامسة بنسبة )
فد توك يإل   ة امل ترونيةالص فية وامعالمي لمصادر األخباروبود دور واضح  .1

ال كريم   القكرآن : كالهيئة العالمية لت فكي   الطالب الجامعيون التعليمية رقافة
5(  والخبراء المتخصصين فد 15.5ال ريم ) القرآن5(  وبمعيات ت في  17.1)

 5(.1.3بوسااإل امعالم الرامد ) القرآندنور التعليم 

توصلت الدراسة إلى استنتابات وتوصيات علمية ستفيد البكاصاين والمهتمكين   
 القكرآن عن دور وسااإل امعالم الرامد الجديد  ودور الهيئة العالميكة لت فكي    

 القرآنكد ال ريم فد نور وتو يإل رقافة التعليم  القرآنال ريم  وبمعيات ت في  
 .م لًيا وعالمًيا
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 المقدمكككة
ون  وال يبلغ ادره المجتهكدون  وال ي كي    ي صد نعماءه العاد ُّال مد هلل الذي ال 

بعلمكك  العككالمون  والصككالة والسككالم علككى سككيد األولككين وا خككرين  سككيدنا    
 م مد شفيعنا يوم الدين وبعد:وادوتنا

عبر وسااإل امعالم الرامد الجديكد   القرآند"إن نور وتو يإل رقافة التعليم 
لمد  بالرغم من وبود ب وث علمية مستفيضكة  فد صابة إلى المزيد من الب ث الع

متقدمة فد المجاالت التخصصية األخكرى التكد تواككل التطكور التقنكد والعلمكد       
)مقابلكة  . "ل بيبة م لًيا وإاليمًيا وعالمًياوامعالمد التد تعيوها بالدنا الغالية ا

ت فكي   مع الويخ الدكتور عبداهلل بن علد بصفر: األمين العام للهيئكة العالميكة ل  
م كرم   74ال ريم  أستاذ الدراسات امسالمية بجامعكة الملك  عبكدالعزيز      القرآن
 (.م7151نوفمبر  57الموافق  ه5132

  وبل علينا كباصاين االهتمام بدراسة تكيرير دور  ومن هذه الرؤية ال  يمة
  إضكافة  القرآنكد وسااإل امعالم الرامد الجديد فد نور وتو يإل رقافة التعلكيم  
ال كريم    القكرآن إلى أهمية تيرير دور مصادر األخبار كالهيئة العالمية لت في  

بوسااإل امعالم  القرآندال ريم  والمتخصصين فد التعليم  القرآنوبمعيات ت في  
 .القرآندالذين ساهموا بو إل واضح فد نور وتو يإل رقافة التعليم 

 ت ديد المو لة
الم الرامككد الجديككد )كككاليوتيوب   ممككا ال شكك  فيكك  أن وسككااإل امعكك    

والواتسابوالتويتروامنستجرام والفي  بوك(  لها دور واضكح يلمسك  الباصكث     
وشرح هذه الظاهرة امعالمية المضكيئة   فد توضيح لتساهم فجاءت هذه الدراسة 

خاصككة أن دراسككة دور المتغيككرات والمككؤررات االتصككالية وامعالميككة الراميككة 
 اهتمام كبير عالمًيا.ال دياة  أصب ت ت ظى ب

وت من مو لة الب ث الرايسة فد أن وسااإل امعالم الرامد الجديد لها الدور
البارز والفاعإل من خالل ما ينور يومًيا من رسااإل وموضوعات تعليميكة راميكة   

التعليمية  الجامعيين بديدة  مما اد يترك أرًرا واضً ا فد تو يإل رقافة الطالب 
لى أن هذا التو يإل الاقافد يدعم هذا االتجاه فيمكا يخكص   ال ريم.خاصة إ للقرآن

  عالوة على دور مصادر األخبار الص فية وامعالميكة  القرآندنور رقافة التعليم 
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ال كريم    القكرآن عبر وسااإل امعالم الرامد الجديد كالهيئة العالميكة لت فكي    
بوسكااإل   القرآنكد ال كريم  والمتخصصكين فكد التعلكيم      القكرآن وبمعيات ت في  

امعالم ساهموا كمصدر مؤرر للرسااإل والمواد امعالمية الرامية بو إل واضح فكد  
 .القرآندنور رقافة التعليم 

دور وسكااإل امعكالم الرامكد     أهميكة  لذا باءت هذه الدراسة لت وف لنا عن
الجديد  واست واف دور مصادر األخبار امعالمية على رقافكة الطكالب التعليميكة    

 يم بو إل أعمق وأشمإل وأنسل.ال ر للقرآن
 أهم النظريات التفسيرية التد اعتمدت عليها الدراسة

اعتمدت الدراسة فد إطارها النظكري التفسكيري بوك إل راكي  علكى "نظريكة      
لألفراد )الطالب الجامعيين( وتطبيقهكا علكى   Dependency Theoryاالعتماد":

هذا المنظكور لنظريكة االعتمكاد    وسااإل امعالم  كامعالم الرامد الجديد. ويعتبر 
 Interdependenceبادلمن نظرية االعتماد المت بزًء على وسااإل امعالم الرامد

Theory    بين وسااإل امعالم الرامية والنظم االبتماعية  والتكد توك إل بكدورها
عالاات الجمهور مع وسااإل امعالم الرامد. ويفسر علماء الغرب هذه العالاة علكى  

 -ماد المتبادل  وهو ما يتفق مع األس  الخاصكة بالبناايكة الوفيفيكة    أساس االعت
Defleur&Rokeach, 82: 236-38يستخلص ديفليروروكيتش -فعلى سبيإل الماال

يم ن تفسيرها فد إطكار مفهكوم    -أن العالاات القاامة على ال ابة المتبادلة  
رامد التد تعتمكد بعضكها   ووسااإل امعالم ال -االعتماد المتبادل ل إل من المؤسسات 

 .(5)على بعض  فيصب ت عملية إلزامية فد أي مجتمع صضاري صديث
من بانل آخر تعتمد ال اير من النظم االبتماعية فد المجتمكع  ماكإل العاالكة    
والمؤسسات التعليمية  والمؤسسات العس رية والمؤسسكات االاتصكادية  وغيرهكا    

معلومات أكار من غيرها من الوسكااإل أو  على ما تقدم  وسااإل امعالم الرامد من 
األخرى. وفد نف  الوات  فإن هكذه العالاكات المتبادلكة تفسكر أسكباب      الطرق

وكيفية استخدام األفراد لوسكااإل امعكالم الرامكد وتكيررهم بهكا  إذ إن تبعيكة       
األفراد لوسااإل امعالم الرامد واعتمادهم عليها يم ن ت ديدها فد بانبها األكبر 
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عالاات االعتماد المتبادل بين وسااإل امعالم الرامد والنظم االبتماعية  من خالل
األخرى. فالفرد يعتمد على وسااإل امعالم الرامد كمصدر بو إل تفاعلد. وبوك إل  
آخر نجد أن عالاات االعتمكاد المتبكادل بكين وسكااإل امعكالم الرامكد والكنظم        

ية لوسااإل امعكالم الرامكد    االبتماعية األخرى  هد التد ت دد األدوار االبتماع
وت دد كيفية استخدام األفراد لوسااإل امعالم الرامد  فاألفراد ال يسكتطيعون أن  
يسيطروا على نور األنواع المختلفة من الرسااإل امعالمية الرامية  ألن  يجل أن 
تؤخذ عالاة وسااإل امعالم الرامد كنظام ااام مع النظم األخكرى. ويم ننكا أن   

ن عالاكات االعتمكاد المتبكادل بكين وسكااإل امعكالم الرامكد والكنظم         نستنتج بي
 .(5)االبتماعية األخرى تو إل طبيعة اعتماد األفراد على وسااإل امعالم الرامد

ويقوم المنظور الخاص باعتماد األفكراد علكى وسكااإل امعكالم الرامكد علكى       
 دعامتين رايستين ادمهما ميلفينوروكيتش:

يرغبون ت قيقهكا مكن خكالل المعلومكات الراميكة التكد        توبد أهداف لألفراد -أ
 توفرها المصادر.

نظام وسااإل امعالم الرامد هو: نظام معلوماتد يكت  م فكد مصكادر ت قيكق      -ب
 .(7)األهداف الخاصة باألفراد

ويم ننا أن نستخلص بين هذه الدراسة تعتمد فد إطارها النظري بو إل راي  
جامعيين على وسااإل امعالم الطالب الوصريح على "نظرية االعتماد" لألفراد من 

من نظرية االعتمكاد   الرامد الجديد. ويعتبر هذا المنظور لنظرية االعتماد بزًء
وكك إل والتككد تبتماعيككة  المتبككادل بككين وسككااإل امعككالم الرامككد والككنظم اال  

 بدورهاعالاات الجمهور مع وسااإل امعالم الرامد.
كما أن  ينبغد مراعاة أطر نظريات تفسيرية أخرى عند التعامإل مكع وسكااإل   
امعالم واالتصال الرامد  فبو إل عام  يعتمد توفيف إطار نظري دون آخر على 

 ر النظرية التالية: طبيعة الوسيلة المستخدمة  ويم ن فد ضوء ذل  مراعاة األط
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 . نظريات التعلم5
 مبكد ك تهتم هذه النظرية بتعليم نور رقافة م ددة   واتخاذ أسلوب التواصكإل 
ا  ففكد  ألفهم المواد والموضوعات التعليمية  والوصول إلى الفهم األكاكر وضكوصً  

هذه ال الة يم ن االستناد إلى مكداخإل نظريكة مهمكة تتقكدمها نظريكات الكتعلم       
صظكة   بصفة عامة  ونظريات الكتعلم المعرفكد الرامكد  والكتعلم بالمال    الرامد 

ب إل ما تتضمن  هذه النظريكات مكن نمكاذج لدراسكة      والتعلم االبتماعد الرامد 
والمت ققة للرسااإل امعالميكة واالتصكالية الراميكة      وفهم التيريرات المتواعة 

  وم دودة  أو غيكر  سواء كانت هذه التيريرات الرامية مباشرة  أو غير مباشرة
 .(3)م دودة

 . نظرية الغرس الاقافد7
يتطلل هذا المدخإل مهارات عالية بًدا  ومتقدمكة فكد بنكاء العمكإل االتصكالد      
الرامد بجانل الو إل والم توى. ويقوم هذا المدخإل النظري على الغرس الاقافد 

ويؤكد ذلك   الرامد لألف ار  والمعتقدات  والمعلومات  والمعارف  والسلوكيات. 
ادرة وسااإل امعالم الرامد على خلق وااع معين لمواهديها ومستمعيها وارااها  
ب يث ي إل "وااع وسااإل امعالم الرامية" م كإل "الوااكع الطبيعكد للموكاهدين     
والمستمعين والقراء". ويم ن استخدام هذا المدخإل فد مضامين يراد منها ت قيكق  

 . (1)ىنوع من التغير االبتماعد طويإل المد

 . نظرية ترتيل األولويات3
باستخدام هذا المدخإل  يم ن لوسااإل امعالم الرامد العمإل على إعادة ترتيل 
أهمية الموضوعات لدى اطاعات الجمهور المختلفة. وهنا  يم ن توفيف وسكااإل  
امعالم الرامد لت ون أداة فاعلة فد دفع الجمهور ألن ت ظى الموضكوعات التكد   

 . (1)بيولويات متقدمة تعرض

  

                                                           

 

 
 



 حسان عمر بصفر/ د     .....        ..دور وسائل اإلعالم الرقمى الجديد  

 

 

 

533 

 . نظرية االستخدامات وامشباعات1
تستهدف هذه المداخإل النظرية الجمهور العريض المسكتخدم لوسكااإل امعكالم    
واالتصال الرامد  صيث توضح كيف يوفف األفراد العمليكة امعالميكة الراميكة    

للجمهكور   لخدمة اصتياباتهم وت قيق أهدافهم  وذل  فد ضوء الخصااص العامكة  
ولنواط أفراده  ولتفاعلهم فد عملية االتصكال الرامكد. فكإذا ككان بكث رسكااإل       
ومضامين  عبر أي ٍّ من وسكااإل امعكالم واالتصكال الرامكد  فعليك  أن يكدرك أن       
الجمهور إنما يستخدم هذه الرسااإل والمضكامين لت قيكق إشكباعات معينكة خاصكة      

تلقااًيكا  أن الجمهكور يقبكإل أن    لدي   اد ت ون معرفية أو سلوكية. ويعند ذل  
 .(5)يتعرض لمضامين معينة يعتقد بت قيقها لتل  امشباعات التعليمية

 أهمية الدراسة
ترمد هذه الدراسة إلى التركيز على است واف دور وسكااإل امعكالم الرامكد    

وفي  بوك فد نوكر وتوك يإل    إنستجرامو وواتساب الجديد من يوتيوب وتويتر
التد تنع   على ال ياة التعليميكة لقطاعكات عديكدة مكن      القرآندرقافة التعليم 

شرااح المجتمع  من طلبة بامعيين وغيكرهم  إضكافة إلكى است وكاف أهميكة دور      
 القكرآن مصادر األخبار الص فية وامعالمية الرامية كالهيئكة العالميكة لت فكي     

 لقرآنكد اال كريم  والمتخصصكين فكد التعلكيم      القكرآن ال ريم  وبمعيات ت في  
 القرآنكد بوسااإل امعالم  ساهموا بو إل واضح فد نوكر وتوك يإل رقافكة التعلكيم     

  فجاءت هذه الدراسة بيسلوب علمد  وت ليلد  مكنظم  ودايكق   وأشمإلبو إل أعمق 
على المكدى   –بإذن اهلل تعالى  –لت وف لنا نتااج علمية وتوصيات ايمة ستفيد 

لمورفة والموكاركة والمتعاونكة فكد    القريل والمدى البعيد المنظمات والهيئات ا
 ال ريم. القرآنكالهيئة العالمية لت في   القرآندنور رقافة التعليم 

  لم يتطرق إليهكا البكاصاون مكن    صيث إنوتعتبر أيًضا هذه الدراسة بديدة  
ابإل فد هذا المجال ال يوي والفعال  فجاءت هذه الدراسة كاسكتطالع واست وكاف   

وسااإل امعالم الرامد الجديد على تو يإل رقافة الطالب لمدى الدور الذي تترك  
 الجامعيين التعليمية.
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 أهداف الدراسة
ووبهات نظر الطالب الجامعيين عن نور وتو يإل  آراءتهدف الدراسة لمعرفة 

طالب بجامعة المل  عبدالعزيز بمدينكة   -  وتومإل األفراد القرآندرقافة التعليم 
لعام تبرز بعض األهداف الفرعية التد تسعى هكذه  وفد إطار هذا الهدف ا -بدة 

الطالب ووبهكات نظكرهم فكد عكدد مكن الجوانكل        آراءالدراسة إلى التعرف على 
 المهمة المتصلة بهذا الهدف العام:

طالب الجامعة فكد دور وسكااإل امعكالم الرامكد      آراءالتعرف بو إل عام على  .5
 ال ريم.    للقرآنالجديد تجاه تو يإل رقافتهم التعليمية 

 إبراز دور وسيلة اليوتيوب ووسيلة التويتر كطالب بامعيين.     .7
ووسكيلة   إنسكتجرام التعرف على وبهات نظر مفردات العينة تجاه دور وسكيلة   .3

 ال ريم. للقرآنالواتساب ووسيلة الفي  بوك على تو يإل رقافتهم التعليمية 

ال كريم  وبمعيكات    قكرآن الإبراز دور مصادر األخبار كالهيئة العالمية لت في   .1
بوسكااإل امعكالم    القرآنكد ال كريم  والمتخصصكين فكد التعلكيم      القكرآن ت في  

 الرامد. 

 تساؤالت الدراسة

من أبإل أال تت رك هذه الدراسكة فكد فكراح ب اكد  فقكد صرصكت أن ترككز        
المو لة الب اية فد عدد من التساؤالت واالستفسارات التد سعت الدراسة لإلبابة 

 عنها:
السؤال العام والراي  لهذه الدراسة  يست وكف أهميكة دور وسكااإل امعكالم     

 على الن و التالد: القرآندلتعليم فد نور رقافة ا الرامد الجديد
؟ القرآندلتعليم اهإل يوبد دور لوسااإل امعالم الرامد الجديد فد نور رقافة  -

 وباءت األسئلة التفصيلية لإلبابة على الن و ا تد: 

مكن   القرآنكد يتيرر الطالب الجامعيون برسااإل وموضوعات رقافة التعلكيم  هإل . 5
بتلك  الرسكااإل    الجامعيونخالل وسيلة اليوتيوب؟ وإلى أي مدى يتيرر الطالب 
 والموضوعات امعالمية من خالل وسيلة اليوتيوب ؟
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مكن   القرآنكد هإل يتيرر الطالب الجامعيون برسااإل وموضوعات رقافة التعلكيم  . 7
بتلك  الرسكااإل    امعيونخالل وسيلة التويتر؟ وإلى أي مدى يتيرر الطالب الجك 

 والموضوعات امعالمية من خالل وسيلة التويتر ؟
مكن   القرآنكد هإل يتيرر الطالب الجامعيون برسااإل وموضوعات رقافة التعلكيم  . 3

ن بتلك  الرسكااإل   إلى أي مدى يتيرر الطالب الجامعيوخالل وسيلة الواتساب؟ و
 والموضوعات امعالمية من خالل وسيلة الواتساب ؟

مكن   القرآنكد هإل يتيرر الطالب الجامعيون برسااإل وموضوعات رقافة التعلكيم  . 1
ن بتل  الرسكااإل  إلى أي مدى يتيرر الطالب الجامعيو؟ وامنستجرامخالل وسيلة 

 ؟ امنستجراموالموضوعات امعالمية من خالل وسيلة 
مكن   القرآنكد جامعيون برسااإل وموضوعات رقافة التعلكيم  هإل يتيرر الطالب ال. 1

ن بتل  الرسااإل امعيوخالل وسيلة الفي  بوك؟ وإلى أي مدى يتيرر الطالب الج
 والموضوعات امعالمية من خالل وسيلة الفي  بوك ؟

. ما أكار )وسيلة مؤررة( من الوسااإل امعالمية الرامية ال دياة )اليوتيكوب   1
  الفكي  بكوك  امنسكتجرام( فكد توك يإل رقافكة الطكالب        الواتساب  التويتر
 ال ريم؟ للقرآنالجامعيين التعليمية 

مكا بكين    القرآندتوبد عالاات تبادلية معلوماتية فد نور رقافة التعليم هإل . 2
وسيلة اليوتيوب ووسااإل امعالم الرامد الجديد األخرى )تكويتر  واتسكاب    

 وإلى أي مدى ؟   في  بوك( ؟إنستجرام
. ما أكار )مصدر مؤرر( مكن مصكادر األخبكار الصك فية وامعالميكة الراميكة       3

ال كريم    القكرآن ال ريم  وبمعيكات ت فكي     القرآنكالهيئة العالمية لت في  
 عبر وسااإل امعالم الرامد ؟  القرآندوالمتخصصين فد نور رقافة التعليم 

 نوع الب ث ومنهج 
 ت ليكإل و تصكوير ل ونك  يسكتهدف    يعتمد هذا الب ث على منهج المسح  وذل 

وتقويم خصااص معينة  أو مواًفا معيًنا يغلل علي  صفة الت ديد. وتعتمد الب وث 
الوصفية المس ية على دراسة الظاهرة المدروسة أو ال قكااق الراهنكة المتعلقكة    
بطبيعة فاهرة م ددة  أو مواف م دد  أو مجموعة من الناس  أو مجموعكة مكن   

 صكول علكى معلومكات كافيكة     األصداث  أو مجموعة من األوضاع  وذل  بهكدف ال 
ودايقة عنها  دون الدخول فد أسبابها أو الت  م فيها  وبغض النظر عكن وبكود   
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أو عدم وبود فروض م ددة  ألن  لي  بالضرورة للدراسات الوصفية أن تتضمن 
  ولذل  نجد أن هذه الدراسة تعتمد علكى مكنهج المسكح  الكذي     (1)فروًضا سببية

تخدمة فد مجال الدراسات امعالمية خاصكة الب كوث   يعتبر من أبرز المناهج المس
لل صول ومناسًبا . ويعد منهج المسح بهًدا علمًيا منظًما  (2)الوصفية واالست وافية

على بيانات ومعلومات  وأوصاف عن الظاهرة موضوع الب ث  بهدف ت وين ااعدة 
م فد هكذه    ولذل  يت(3)أساسية من البيانات والمعلومات المطلوبة فد مجال معين

التعلكيم  صرككة نوكر رقافكة     آراءالدراسة ال صول على بيانات ومعلومات صكول  
بالممل ة العربية السعودية. وتعتمد الدراسة على المسح بالعينة  نظكًرا  القرآند 

لصعوبة إبراء مسح شامإل ل بر صجم مجتمع الدراسة  إذ إن المسح بالعينة أسكلوب  
 . (3)علمد يتبع فد غالبية الب وث

 ينة الدراسةع
ا ل دود الدراسة وإم انكات الب كث  فقكد اختكار الباصكث عينكة عمديكة        وفًق
بلغكت   والتكد من الطالب ب ليات بامعة المل  عبدالعزيز بمدينة بدة   (4)صصصية

 مفردة  تم توزيعها على الن و ا تد: 5111فد مجملها 
 مفردة: طالب من كلية ا داب والعلوم امنسانية بجدة. 511 (5

 مفردة: طالب من كلية االتصال وامعالم بجدة. 511 (7

 مفردة: طالب من كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجدة. 511 (3

 مفردة: طالب من كلية االاتصاد وامدارة بجدة. 511 (1
 مفردة: طالب من كلية ال اسبات وتقنية المعلومات بجدة. 511 (1

 مفردة: طالب من كلية الصيدلة بجدة. 511 (1

 مفردة: طالب من كلية الطل بجدة. 511 (2
 ب من لية العلوم بجدة.مفردة : طال 511  (3

 مفردة: طالب من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة. 511 (4
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 مفردة: طالب من كلية المجتمع بجدة. 511 (51

 مفردة: طالب من كلية الهندسة بجدة.  511 (55

 مفردة: طالب من كلية تصاميم البيئة بجدة. 511 (57

 طالب من كلية طل األسنان بجدة. مفردة: 511 (53

 مفردة: طالب من كلية علوم األرض بجدة. 511 (51

 مفردة: طالب من كلية علوم الب ار بجدة. 511 (51

مفردة  وتعتبكر   55111( مفردة فق  من مجموع 31)أي  5721ولقد أبيل على 
5 نسبة بيدة ومقبولة علميكا فكد الدراسكات المسك ية الموكابهة لهكذه       31نسبة 

( 5721  وبذل  بلغ إبمالد عدد مفردات عينة الدراسكة بعكد بمعهكا )   (5)الدراسة
 مفردة  وهم الذين تم تطبيق استمارة االستقصاء عليهم.

 ستبانة وبمع البياناتأسلوب إعداد اال
أعد الباصث ص يفة استقصاء لإلبابة علكى تسكاؤالت الب كث الرايسكة  واكد      

فكد النهايكة علكى هكذه      اصتوت هذه الص يفة على مجموعكة مكن األسكئلة تجيكل    
التساؤالت. واد اام الباصث بعرض هذه الص يفة على أسكاتذة م  مكين  مبكداء    

 رااهم. فيها  ومن رم تم تعديلها وفقا   آرااهم
ا بعد تعبئكة  واد تم تفريغ ص يفة االستقصاء  وبدولتها  ومعالجتها إصصااًي

فكد إطكار أهكداف هكذه     االستمارات ميدانًيا  كما اام بت ليكإل وتفسكير النتكااج    
 الدراسة األساسية.

 مصطل ات الدراسة
عبر وسااإل امعالم  القرآندهو نور رقافة التعليم : القرآندنور رقافة التعليم  -

الرامد الجديد )اليوتيوب  الواتساب  التويتر  الفكي  بكوك  امنسكتجرام(    
 ال ريم. للقرآنالتد تو إل رقافة الطالب الجامعيين التعليمية 

يقصد بهكا اليوتيكوب  والواتسكاب  وتكويتر      وسااإل امعالم الرامد الجديد:  -
  وامنستجرام  والفي  بوك.

يسككمح  مواككع ويككل( YouTube: نجليزيككةبام) وسككيلة اليوتيوب:يوتيككوب - 
 البث ال دعبر  ومواهدتهاوالسمعية مجانا  التسجيالت المرايةبرفعلمستخدمي  

 عليها وغير ذل . والتعليقومواركتها( التنزيإل)بدل 
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هكم   باي بكال موففين سابقين من شركة  ةاالرم7111فبراير سنة  51فد  أسس 
سان برونو  سكان مكاتيو      فد مدينة وبواد كريم  وستيف توين  تواد هيرلد
لعرض المقكاطع المت رككة. م تكوى     األدوبد فالش  ويستخدم تقنية كاليفورنيا

  والفيديو المنتج مكن  والموسيقى  والتلفزيون  مقاطع األفالمالمواع يتنوع بين 
الوصكول   Googleشكركة بوبكإل   أعلنكت   7111ابإل الهواة  وغيرها. فد أكتوبر 
)وكيبكديا  الموسكوعة   دوالر أمري دمليكار   5.11التفااية لوراء المواع مقابكإل  

 (.7151ال رة  نوفمبر  
تراسكإل  ( هكو تطبيكق   WhatsApp: بامنجليزية) وسيلة الواتساب: وات  اب -

. ويم ن بامضافة إلى الرسااإل للهواتف الذكية ومتعدد المنصات  م ت ر  فوري
 األساسية للمستخدمين  إرسال الصور  الرسااإل الصوتية  الفيديو والوساا .

)الراي  بان كومواألوكراند  بريان أكتونم من ابإل األمري د 7114فد عام  أس 
  (Yahoo)(  وكالهما من الموففين السابقين فد مواع ياهوالتنفيذي أيًضا

ويقع مقرها فد سانتا كالرا  كاليفورنيا. يتناف  الواتساب مع عدد من خدمات 
تم ارسال ارنى عورة LINEKakaoTalkWeChatالرسااإل ا سيوية )ماإل

م 7157م  كما زادت مليارين فد نيسان 7157فد  مليار رسالة يومي  على الواتساب
م  أعلنت الواتساب على تويتر  أن  7153من يونيو  53ومليار فد أكتوبر.وفد ال 

مليار رسالة. واد اامت شركة  72اد وصلت سجالتهم اليومية الجديدة إلى 
مليار دوالر  54م بمبلغ 7151فبراير من العام  54الفي  بوك بوراء الوات  اب فد 

  بالك بيري  آي فونأمري د. والوات  اب متاح ل إل من الهواتف الذكية: 
. ويتزامن مع بهات االتصال فد الهاتف  لذل  ال ي تاج المستخدم أندرويد

 (.م7151مضافة األسماء فد سجإل منفصإل. )وكيبديا  الموسوعة ال رة  نوفمبر  
 الوب ات االبتماعيكة أصد أشهر Twitter:بامنجليزية) لة تويتر: تويتروسي -

والتكد تسكمح    التكدوين المصكغر    يقكدم خدمكة   االبتمكاعد وسااإل التواصإل و
عن صالتهم أو عن أصكداث صيكاتهم أو إبكداء    « تغريدات»لمستخدمي  بإرسال 

صرف للرسالة الواصدة. وذل  مباشرة عن طريق مواكع   511هم ب د أاصى آراا
أو بكرامج الم ادركة    SMSرسالة نصكية اصكيرة  تويتر أو عن طريق إرسال 
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TwitBird الفكي  بكوك  الفورية أو التطبيقات التد يقدمها المطورون ماإل 

TwitterrificTwhirltwitterfox

وتظهر تل  الت دياات فكد صكف ة المسكتخدم. ويم كن لألصكدااء اراءتهكا       
تخدم الوخصكد  وككذل  يم كن    مباشرة من صف تهم الرايسية أو زيارة ملف المس

استقبال الردود والت دياات عن طريق البريكد امل ترونكد  وخالصكة األصكداث     
RSS  الرسااإل النصية القصيرةوعن طريق SMS   وذل  باستخدام أربعة أراكام

بامضافة للكرام الكدولد والكذي     والهندكنداوالواليات المت دةخدمية تعمإل فد 
. فهكر  الممل كة المت كدة  يم ن لجميع المستخدمين صول العالم امرسال إلي  فكد  

م على يد باك دورسد ونوح االس كموروع تطكوير  7111المواع فد أوااإل عام 
  وبعكد ذلك    سكان فرانسيسك و  األميركية فد مدينكة   Odeoب اد أبرت  شركة 

 م. وبعد ذلك  بكدأ  7111أطلقت  الوركة رسميًا للمستخدمين بو إل عام فد أكتوبر 
م مكن صيكث تقكديم    7112المواع فد االنتوار كخدمة بديدة على الساصة فد عام 

بفصكإل الخدمكة عكن     Odeoم اامت شكركة  7112التدوينات المصغرة  وفد أبريإل 
سكوف   بوبكإل فإن  م7114من  . بدًءTwitterالوركة وت وين شركة بديدة باسم 
لمكدخالت المسكتخدمين    م كرك ب كث بوبكإل   يقوم بعرض نتااج ب ث فورية فكد  

 م(.7151  الموسوعة ال رة  نوفمبر  ديايالجديدة فد تويتر )وكيب
مجكاند   تطبيكق ( هكو  Instagram: بامنجليزية) إنستجرام :امنستجراموسيلة  -

 تكوبر أكا  أطلق فد أسس  سسيتروموكريقرلتبادل الصور وشب ة ابتماعية أيًض
إليها  ومن رم  رامدفلتر  وإضافة صورة, يتيح للمستخدمين التقاط م7151عام 

  وشكب ة  الوكب ات االبتماعيكة  مواركتها فكد مجموعكة متنوعكة مكن خكدمات      
 Instamaticنفسها. وتضاف الصور علكى شك إل مربكع  علكى غكرار      إنستجرام

تسكتخدم عكادة    1:3  علكى النقكيض مكن نسكبة أبعكاد      بوالرويدوصور  كوداك
ا ي علكى   إنسكتجرام . ففد البداية كان دعم الهاتف الم مولبواسطة كاميرات 

نستجرام دعكم لمنصكة   إضافة إ م7157  فد أبريإل بودتاتشوا ي  بادوا ي  فون
وبوبكإل  آيتونزأو أعلى. يتم توزيع  عبر متجر  Android 2.2)) األندوريد

م برى وضع تطبيكق تصكوير الفيكديو بالوك إل المتقطكع      7153يونيو .فد بالي
 م(.7151ديا  الموسوعة ال رة  ديسمبر  يللمستخدمين. )وكيب
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( مواع ويكل وأصكد   Facebook: بامنجليزية) في  بوك وسيلة الفي  بوك: -
زكربكرج  وسكافرين  وموسك وفيت       أسسك   وسكااإل تواصكإل ابتمكاعد   أشهر 

شركة وتديره شركة "فيسبوك"  شب ة ابتماعيةوهيوز. ويم ن تعريف  بين  
؛ فالمستخدمون بإم انهم االنضمام إلى الوب ات التد تنظمها المدينة أو مساهمة

أو اماليم  وذل  من أبإل االتصال با خرين والتفاعإل  المدرسةبهة العمإل أو 
معهم. كذل   يم ن للمستخدمين إضافة أصدااء إلى ااامة أصكداااهم وإرسكال   
الرسااإل إليهم  وأيًضا ت ديث ملفاتهم الوخصية وتعريف األصدااء بينفسكهم.  

كجامعكة هارفكارد    الجامعكات لصور الذي تقدم  ويوير اسم المواع إلى دليإل ا
  الموسكوعة  وي يبيكديا ) رعت  صتى فهكر للمسكتخدمين عالمًيكا   الذي تبنت  و

 (.م7151ال رة  ديسمبر  
ن فكد نوكر   خبكراء متخصصكو   :القرآندفد نور رقافة التعليم  متخصصونخبراء  -

من منظمات ص وميكة أو أهليكة ذات العالاكة يوكاركون      القرآندرقافة التعليم 
 بعلمهم وخبرتهم عبر وسااإل امعالم الرامد الجديد. 

 نتااج الدراسة
ووبهات نظر عينة من طالب بامعة  آراءاستهدفت هذه الدراسة التعرف على 

أهميكة تكيرير دور وسكااإل امعكالم      الست وكاف المل  عبدالعزيز بمدينة بكدة   
ال ريم. وفد  للقرآنالرامد الجديد فد تو يإل رقافة الطالب الجامعيين التعليمية 

إطار هذا الهدف العام تبرز بعض األهداف الفرعية التد تسعى هذه الدراسة إلى 
التعرف عليها فد عدد من الجوانكل المهمكة المتصكلة بهكذا الهكدف العام.وبكاءت       

 على األسئلة التفصيلية على الن و ا تد:امبابات 
مكن   القرآنكد . هإل يتيرر الطالب الجامعيون برسااإل وموضوعات رقافة التعلكيم  5

ن بتلك  الرسكااإل   وخالل وسيلة اليوتيوب؟ وإلى أي مدى يتيرر الطالب الجامعي
 والموضوعات امعالمية من خالل وسيلة اليوتيوب ؟

الطالب الجامعيين )مفردات عينة الدراسة( علكى   آراء( 5يوضح بدول رام )
سؤال الب ث األول وكانت إبابتهم للسؤال األول بنعم  وبو إل عام  أبابوا بينهم 

 للقكرآن بالرسكااإل والموضكوعات التعليميكة     نوسيلة اليوتيوب ويتيررو نيتابعو
 لها  وكان ذل  واض ا وبليا بالرغم من تفاوت مستويات نال ريم التد يتعرضو

( مدى تيرر الطالب الجامعيين 5التيرير من فرد إلى آخر. ويوضح الجدول رام )
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للطالب الجكامعيين مكن    القرآندبالرسااإل والموضوعات التد تو إل رقافة التعليم 
 خالل وسيلة اليوتيوب التفاعلية.

يبين إلى أي مدى يتيرر الطالب الجامعيون بالرسكااإل والموضكوعات    .(5بدول )
ال كريم مكن    للقكرآن لها التد تو إل رقكافتهم التعليميكة    يتعرضونالتد 

 خالل وسيلة اليوتيوب؟ وإلى أي مدى؟
 مدى التيرير العدد النسبة

 اوي التيرير 5531 34.115
 التيريرمتوس   551 4.115

 ضعيف التيرير 71 7.115

 ال يوبد تيرير 1 1.115

 امبمالد 5721 5115

(  أن مكدى تكيرر الطكالب    5ويم ننا أن نستنتج مكن اكراءة الجكدول راكم )    
عن طريكق وسكيلة اليوتيكوب بكاءت      القرآندلرسااإل وموضوعات رقافة التعليم 

5  وذل  بو إل اوي وهذه النسبة المرتفعة تدل بوضوح على أن هناك 34بنسبة 
العينة تيررت تيريًرا  صيث إنمن التيرير لوسيلة اليوتيوب ال يوية   عالٍّمستوى 

اوًيككا عككن طريككق هككذه الوسككيلة المرايككة المسككموعة المككؤررة بوكك إل صككريح 
وواضح.صيث وبود الصورة  وال ركة  واأللوان  والمؤررات الصكوتية  وصرككة   
ال اميرا  وغير ذل  من تيريرات الفيديو التكد تجكذب الموكاهدين مكن الطكالب      

والموضكوعات التكد يستعرضكها     وتضفد اوة ومصدااية إعالميكة علكى الرسكااإل   
اليوتيوب عن طريق برامج  المتنوعة  على شاشة اللوح الفضكد الصكغير. واكد    
يعود السبل أيًضا إلى أن وسيلةاليوتيوب هد المصدر األسكاس وسكهولة الوصكول    

المتلقد يتعرض بوك إل   صيث إنإلي  من طرف الوسااإل امعالمية الرامية األخرى  
المختارة من طرف   وبالتالد ت ون باهزيكة التكيرير    ختياري لمواد اليوتيوبا

5 4أعلى مما هو علي  فد تويتروواتسابوامنستجرام والفي  بوك  بينما نجد أن 
بالرسااإل والموضوعات التد تو إل رقافتهم التعليميكة بوك إل    يتيررونمن الطالب 

برسكااإل وموضكوعات    يتكيررون 5 من الطكالب  7متوس  معتدل  فد صين نجد أن 
 بو إل ضعيف.  القرآندقافة التعليم ر
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مكن   القرآنكد . هإل يتيرر الطالب الجامعيون برسااإل وموضوعات رقافة التعلكيم  7
ن بتلك  الرسكااإل   وخالل وسيلة التويتر؟ وإلى أي مدى يتيرر الطالب الجكامعي 

 والموضوعات امعالمية من خالل وسيلة التويتر ؟
الطالب الجامعيين )مفردات عينة الدراسة( علكى   آراء( 7يوضح بدول رام )

سؤال الب ث الااند  وكانت إبابتهم للسؤال الااند بنعم  وبو إل عام  أبابوا بين 
كان  القرآندتيررهم لوسيلة التويتر فيما يخص رسااإل وموضوعات رقافة التعليم 

ر واضً ا وبلًيا  بالرغم من تفاوت مسكتويات المتابعكة مكن فكرد إلكى فكرد آخك       
بالعينة. ويوضح الجدول ا تد مدى تيرر الطالب الجامعيين برسااإل وموضكوعات  

 من خالل وسيلة التويتر. القرآندرقافة التعليم 
نبرسااإل وموضوعات رقافكة التعلكيم   ي(. يبين مدى تيرر الطالب الجامعي7بدول )

 من خالل وسيلة التويتر. القرآند
 مدى التيرير العدد النسبة

 اوي التيرير 5125 31.115

 متوس  التيرير 513 57.115

 التيريرضعيف  15 1.115

 ال يوبد تيرير 1 1.115

 امبمالد 5721 5115

(  أن مكدى تيريررسكااإل   7ويم ننا أن نسكتنتج مكن اكراءة الجكدول راكم )     
على الطالب  عن طريق وسيلة التكويتر بكاء    القرآندوموضوعات رقافة التعليم 

برسااإل وموضكوعات   يتيررون5 من الطالب 557 بو إل اوي  بينما كان 31بنسبة 
5مكن الطكالب   1)متوسك (  فكد صكين نجكد أن      بو إل معتدلالقرآنيرقافة التعليم 

 بو إل ضعيف. القرآندبرسااإل وموضوعات رقافة التعليم  يتيررون
(  أن مكدى تكيرر الطكالب لمكواد     7ويتضح بالتالد من اراءة الجدول رام )

عن طريق وسيلة التويتر باء بنسل أاإل مكن   القرآندوموضوعات رقافة التعليم 
نسل تيرر الطالب لوسيلة اليوتيوب. واد يعود انخفاض متابعكة الطكالب )عينكة    

بسكبل طبيعكة    -ب مقارنة بوسيلة اليوتيكو  –الدراسة( للتعرض لوسيلة التويتر 
م دودية عدد ال لمات المسموح بهكا فكد كتابكة النصكوص  وم دوديكة البكرامج       

التكويتر   المقننة مقارنة بوسيلة اليوتيوب ول ن بالرغم من ذل  فإن اوة بذب
تويتر تلبد اصتيابات الطالب إعالميا من خالل صيث إنللمتلقد من الطالب واض ة  
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التغييرات والعوامإل التد اد  الطالب على فهمعرض برامج ذات ت ليإل عالٍّ يساعد 
  صيث الخصااص المتميزة التد تتمتع بها وسيلة القرآندعلى رقافة التعليم  تطرأ

 . القرآندالتويتر  والتد اد تؤرر بو إل واضح  وعميق على نور رقافة التعليم 
من  القرآند. هإل يتيرر الطالب الجامعيون برسااإل وموضوعات رقافة التعليم 3

ن بتلك  الرسكااإل   وخالل وسيلة التويتر؟ وإلى أي مكدى يتكيرر الطكالب الجكامعي    
 والموضوعات امعالمية من خالل وسيلة الواتساب ؟

الطالب الجامعيين )مفردات عينة الدراسة( علكى   آراء( 3يوضح بدول رام )
ن سؤال الب ث الاالث وكانت إبابتهم للسؤال الاالث بنعم  وبو إل عام  أبابوا بكي 

تيررهمبوسيلة الواتساب فيمكا يخكص رسكااإل وموضكوعات رقافكة نوكر التعلكيم        
 ان واضً ا وبلًيا بالرغم من تفاوت مستويات التيرر من فكرد إلكى فكرد    القرآني

آخر بالعينة. ويوضكح الجكدول ا تكد مكدى تكيرر الطكالب الجكامعيين برسكااإل         
 من خالل وسيلة الواتساب. القرآندوموضوعات رقافة التعليم 

  من خكالل  القرآند(. مدى تيرر الطالب الجامعيين برسااإل وموضوعات رقافة التعليم 3بدول )
 وسيلة الواتساب.

 مدى التيرير العدد 5النسبة 

 اوي التيرير 5133 35.115

 متوس  التيرير 545 51.115

 التيرير ضعيف 15 1.115

 ال يوبد تيرير 1 1.115

 امبمالد 5721 5115

(  أن مدى تكيرر الطكالب بيخبكار    3ويم ننا أن نستنتج من اراءة الجدول رام )
5 35عن طريق وسيلة الواتساب  باء بنسكبة   القرآندوموضوعات رقافة التعليم 
بمواد وموضوعات رقافة التعلكيم  يتيررون5 من الطالب 51وذل  بو إل اوي  بينما 

بمواد وموضوعات رقافة ررونيتي5 من الطالب 1بو إل متوس  معتدل  بينما القرآني
 بو إل ضعيف. القرآندالتعليم 

( بينك  يوبكد نسكبة عاليكة     3ويتضح بالتالد من استعراض الجكدول راكم )  
برسااإل وموضوعات رقافكة التعلكيم   يتيررون5( من عينة الب ث أبابوا بينهم 35)

بو إل اوي  وهذه النسبة تدل على أن هناك نسبة عاليكة مكن المتابعكة     القرآند
 ب )عينة الب ث( لوسيلة الواتساب ذات التيرير الواضح.للطال
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من  القرآند. هإل يتيرر الطالب الجامعيون برسااإل وموضوعات رقافة التعليم 1
ن بتلك  الرسكااإل   و؟ وإلى أي مدى يتيرر الطالب الجكامعي امنستجرامخالل وسيلة 

 ؟ امنستجراموالموضوعات امعالمية من خالل وسيلة 
الطككالب الجككامعيين )مفككردات عينككة  آراء( التككالد 1يوضككح بككدول راككم )

الدراسة( على سؤال الب ث الرابع وكانت إبابتهم بنعم  وبو إل عام  أبابوا بكين  
كان  امنستجراممن خالل وسيلة  القرآندتيررهمبرسااإل وموضوعات رقافة التعليم 

واضً ا وبلًيا بالرغم من تفاوت مستويات التيرير من فرد إلى فرد آخر بالعينة. 
ويوضح الجدول ا تد مدى تكيرر الطكالب بيخبكار وموضكوعات رقافكة التعلكيم       

 .امنستجراممن خالل وسيلة  القرآند
  القرآندالتعليم وموضوعات رقافة برسااإل (. مدى تيرر الطالب الجامعيين 1بدول )

 .امنستجرامطريق وسيلة عن 
 مدى التيرير العدد 5 النسبة

 اوي التيرير 5113 24.115

 متوس  التيرير 711 51.115

 ضعيف التيرير 13 1.115

 ال يوبد تيرير 1 115

 امبمالد 5721 5115

(  أن مكدى تكيرر الطكالب    1ويم ننا أن نستنتج مكن اكراءة الجكدول راكم )    
  بكاء بنسكبة   امنسكتجرام عن طريكق   القرآندبرسااإل وموضوعات رقافة التعليم 

برسكااإل وموضكوعات    يتكيررون 5 مكن الطكالب   551 وذل  بو إل اوي  بينما 24
برسكااإل  يتيررون5 من الطكالب  1بو إل متوس  معتدل  بينما القرآنيرقافة التعليم 

 بو إل ضعيف. القرآندوموضوعات صركة نور رقافة التعليم 
5( 24( بين  يوبد نسكبة عاليكة )  1ويتضح أيًضا من استعراض بدول رام )

 القرآندبرسااإل وموضوعات رقافة التعليم  يتيررونمن عينة الب ث أبابوا بينهم 
رير علىالطلبكة  بو إل اوي وهذه النسبة تدل على أن هناك نسبة عالية من التكي 

الكذي يضكفد اكوة ومصكدااية      امنسكتجرام الجامعيين )عينة الب ث( عن طريق 
وسكيلة   صيكث إن إعالمية على ما يبث مكن مكواد أو مكا يطكرح مكن موضكوعات        

ل  تيريره وباذبيت  وخصااص   صيث تفاعإل المرسكإل والمسكتقبإل مكع     امنستجرام
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المباشكرة مكن المرسكإل     موضوع الرسالة المطروح  وال صكول علكى ردود الفعكإل   
والمستقبإل فد نف  الل ظة التد بدأ فيها االتصال  ول كن يبقكى م كدودا ب سكل     
المعرفة ومستوى الت صيإل العلمد للمرسإل والمستقبإل عن موضوع الرسالة. وأيًضا 
سيدعم ذل  تيرير األخبار والموضوعات التد تنااش مكن خكالل وسكيلة الفكي      

 بوك. 
مكن   القرآنكد معيون برسااإل وموضوعات رقافة التعلكيم  . هإل يتيرر الطالب الجا1

ن بتل  الرسااإل وخالل وسيلة الفي  بوك؟ وإلى أي مدى يتيرر الطالب الجامعي
 والموضوعات امعالمية من خالل وسيلة الفي  بوك ؟

الطككالب الجككامعيين )مفككردات عينككة  آراء( التككالد 1يوضككح بككدول راككم )
الدراسة( على سؤال الب ث الخام  وكانت إبابتهم بنعم  وبو إل عام  أبابوا بين 

مكن خكالل الفكي  بكوك ككان       القرآندتيررهمبرسااإل وموضوعات رقافة التعليم 
واضً ا وبلًيا بالرغم من تفاوت مستويات التيرير من فرد إلى فرد آخر بالعينة. 

ا تد مدى تيرر الطالب الجامعيين برسكااإل وموضكوعات رقافكة     ويوضح الجدول
 من خالل الفي  بوك. القرآندالتعليم 

(  أن مكدى تكيرر الطكالب    1ويم ننا أن نستنتج مكن اكراءة الجكدول راكم )    
عن طريق االتصال بالفي  بوك  القرآندبرسااإل وموضوعات رقافة نور التعليم 

برسككااإل يتيررون5 مككن الطككالب 553 وذلكك  بوكك إل اككوي  بينمككا 21بككاء بنسككبة
5 من الطكالب  1بو إل متوس  معتدل  بينما القرآنيوموضوعات رقافة نور التعليم 

 بو إل ضعيف. القرآندبرسااإل وموضوعات رقافة نور رقافة التعليم يتيررون
(. يوضح مدى تيرر الطالب الجامعيين برسااإل وموضوعات رقافكة التعلكيم   1بدول )

 من خالل وسيلةالفي  بوك. القرآند
 مدى التيرير العدد 5النسبة 

 اوي التيرير 421 21.115

 متوس  التيرير 774 53.115

 التيريرضعيف     21 1.115

 ال يوبد تيرير 1 1.115

 امبمالد 5721 5115

5( 21( بين  يوبد نسبة عاليكة ) 1ويتضح أيًضا من استعراض الجدول رام )
 القرآنكد برسااإل وموضوعات رقافة التعليم يتيررونمن عينة الب ث أبابوا بينهم 
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بو إل اوي  وهذه النسبة تدل على أن هناك نسبة عالية من التيرير علىالطلبكة  
ااية إعالمية على ما )عينة الب ث( عن طريق الفي  بوك الذي يضفد اوة ومصد

يبث من رسااإل أو ما يطرح من موضوعات عن طريق وسكااإل امعكالم واالتصكال    
الوخصد امل تروند  ومما ال ش  في  أن الفي  بوك ل  تيريره وباذبيت  صيكث  
تفاعإل المرسإل والمستقبإل مكع موضكوع الرسكالة المطكروح للت ليكإل والدراسكة        

ظية من المرسإل والمستقبإل  ول ن يبقى وال صول على ردود فعإل ل ظية وغير ل 
األرر م دوًدا كما هو ال ال فد اليوتيوب  وتكويتر  وواتسكاب  وامنسكتجرام     
والفي  بوك وذل  ب سل المعرفة ومستوى الت صيإل العلمكد للمرسكإل والمسكتقبإل    

 عن موضوع الرسالة المطروصة للنقاش.
وتيوب  تويتر  واتساب  . ما أكار وسيلة مؤررة من وسااإل امعالم الرامد )ي1

 ؟ القرآند  في  بوك( فد نور رقافة التعليم إنستجرام
( إبابات أفراد العينكة علكى سكؤال الب كث السكادس       1يوضح الجدول رام )

وكانت إبابتهم بكين أكاكر وسكيلة مكؤررة مكن الوسكااإل االتصكالية وامعالميكة         
  والفي  بوك( فد نوكر رقافكة   امنستجرام)يوتيوب  والتويتر  والواتساب  و

 ب سل األعلى تيريًرا  ت ون على الن و ا تد: القرآندالتعليم 
 يوتيوب. (5
 تويتر. (7
 واتساب. (3

 .إنستجرام (1
 في  بوك. (1

(. يبين أكار وسيلة مؤررة من وسااإل امعكالم الرامكد الجديكد  فكد نوكر رقافكة       1بدول )
 .القرآندالتعليم 

 5 النسبة العدد اسم الوسيلة امعالمية

 15.115 112 يوتيوب 

 51.115 712 تويتر

 51.115 524 واتساب

 55.115 515 إنستجرام

 2.115 45 في  بوك

 5115 5721 امبمالد

(  أن نسكبة تكيرير وسكيلة اليوتيكوب بكاء      1ويتضح من اراءة الجدول راكم ) 
بالنسبة األعلى  من بين نسل التيرير األخرى  صيث باءت نسبة تيرير اليوتيوب 
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5  ويربع ذل  إلى تفضيإل الطالب لمتابعة رسااإل وموضوعات رقافكة  15.1بنسبة 
عن طريق اليوتيوب  صيث وبود أرر صركة ال اميرا والمكؤررات   القرآندالتعليم 

5 عن طريق التويتر  واد يعود 51الصوتية وامخراج امبداعد التلفازي  بينما 
بعكة مكواد التكويتر امعالميكة     ذل  إلى عدم وبود الوات ال افد للتفرح إلى متا

يم كن     كمكا أن التكويتر  القرآنكد اليومية والمتخصصة فد نوكر رقافكة التعلكيم    
استخدام  بو إل ل ظد فد نقإل المواد والموضكوعات امعالميكة  كمكا هكو ال كال      

  يسكتخدم  صيكث إنك  5 51 واتساب   صيث صصإل الواتساب بنسبةبالنسبة لوسيلة ال
5 عكن طريكق الفكي  بكوك     2طريق امنستجرام  و 5 عن55.1بو إل يومد  بينما 

واد يعود ذل  إلى عدم وبود الوات ال افد لالتصال بين الطالب الجامعيين عكن  
والفي  بوك الوخصد الكذين ي تابكا إلكى الواكت  والواكت       امنستجرامطريق 

 بطبيعة ال ال  هو عامإل مهم فد عالم التعليم لجميع الطالب الجامعيين.
مكا   القرآنكد توبد عالاات تبادلية معلوماتية فد نور رقافة التعلكيم   هإل .2

بين وسيلة اليوتيوب ووسااإل امعالم الرامد الجديد األخرى )تويتر  واتسكاب   
 ؟وإلى أي مدى  في  بوك( ؟إنستجرام

ية فد نور رقافة التعليم العالاات التبادلية المعلومات(. مدى اوة 2بدول )
.اليوتيوب ووسااإل امعالم الرامد الجديد األخرى ما بين وسيلة القرآند  

 مدى اوة العالاات العدد 5 النسبة

 اوية عالاات 5551 32.115

 متوسطة عالاات 517 57.115

 عالاات ضعيفة 53 5.115

 ال توبد عالاات 1 1.115

 امبمالد 5721 5115

الطالب الجامعيين )مفردات عينة الدراسة(  آراء( أعاله 2يوضح بدول رام )
على سؤال الب ث السابع وكانت إبابتهم بنعم  وبو إل عام  أبكابوا بينك  توبكد    

ما بكين وسكيلة    القرآندعالاات تبادلية معلوماتية اوية فد نور رقافة التعليم 
  فكي   إنسكتجرام اليوتيوب ووسااإل امعالم الرامكد األخرى)تكويتر  وتسكاب     

كان واضً ا بالرغم من تفاوت مستويات التيرير مكن فكرد إلكى فكرد      بوك( صيث
 آخر بالعينة. 
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العالاكات  مكدى اكوة   (  أن 2ويم ننا أن نستنتج من اكراءة الجكدول راكم )   
مكا بكين وسكيلة اليوتيكوب      القرآندالتبادلية المعلوماتية فد نور رقافة التعليم 

5 وذل  بو إل اوي  بينما 32ووسااإل امعالم الرامد الجديد األخرى باء بنسبة 
العالاات التبادلية المعلوماتية فكد نوكر رقافكة    لمدى اوة 5 57باء بو إل متوس 

العالاكات التبادليكة   لمكدى اكوة   5 5  بينمكا بكاء بوك إل ضكعيف    القرآنكد التعليم 
 .القرآندالمعلوماتية فد نور رقافة التعليم 

ميكة )الهيئكة   . ما أكار مصدر مكؤرر مكن مصكادر األخبكار الصك فية وامعال     3
ال ريم  وخبراء بوسكااإل   القرآنال ريم  وبمعيات ت في   القرآنالعالمية لت في  

 ؟   القرآند التعليمامعالم( فد نور رقافة 
( إبابات أفراد العينة على سؤال الب ث الاامن  وكانت 3يوضح الجدول رام )

إبابتهم بكين: أكاكر مصكدر مكؤرر مكن مصكادر األخبكار الصك فية  وامعالميكة          
ب سكل األفضكلية  واألولويكة لهكم      القرآنكد امل ترونية فد نور رقافة التعليم 

 ت ون على الن و ا تد:
 ال ريم. القرآنالهيئة العالمية لت في   (5

 ال ريم. القرآنبمعيات ت في   (7

 خبراء وم للون بوسااإل امعالم.  (3

(. أكاكر مصكدر مكؤرر مكن المصكادر األخبكار الصك فية  وامعالميكة         3بدول )
 .القرآندامل ترونية فد نور رقافة التعليم 

أررت على رقافة  17.1(  أن أعلى نسبة 35ويتضح من اراءة الجدول رام )
كانكت عكن طريكق     القرآنكد الطالب فيما يخص أخبار وموضوعات رقافة التعلكيم  

ال كريم  واكد يعكود ذلك  إلكى تكيرير الهيئكة         القرآنالهيئة العالمية لت في  
ال ريم بما تمتل   مكن إشكرافوتنظيم علكى صرككة نوكر       القرآنالعالمية لت في  
الطكالب ينتظكرون    صيكث إن ن(  وللعينة )الطالب الجكامعي  القرآندرقافة التعليم 

 مصادر األخبار الص فية وامعالمية امل ترونية العدد 5النسبة 
 الهيئة العالمية لت في  القرآنال ريم 125 17.115

 بمعيات ت في  القرآن ال ريم 171 15.515
 خبراء متخصصون بوسااإل امعالم 31 1.315

 امبمالد 5721 5115
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  وذلك  يعطكد   القرآنكد ا يخكص التعلكيم   أخبار وموضوعات وإعالنات الهيئة فيم
الهيئة نسبة صورة ذهنية إيجابية بيدة لدى عينة الدراسة )الطالب الجامعيون(  

ال ريم بسبل سكعد الخبكراء    القرآن5 عن طريق بمعيات ت في  15.5بينما نسبة 
فد هذه الجمعيات إلى الوصول إلى معلومات وأخبار مهمة التيتفيدهم إيجابًيا فكد  

ساالهم امعالمية والص فية إلى المتلقين مكن بمهكور الطكالب الجكامعيين     تقديم ر
5 عن طريق خبراء متخصصون فد نور رقافة التعليم 1.3بو إل بذاب  بينما نسبة 

  ولذل  نجد أن الخبراء أاإل تكيريًرا علكى الطكالب الجكامعيين  مقارنكة      القرآند
 القكرآن بمعيكات ت فكي    ال كريم  و  القرآنبنسل تيرير الهيئة العالمية لت في  

 ال ريم.
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 الدراسة : منااوة نتااج
ل د تعطد نتااج الدراسة دالالت ذات ايمة علميكة بيكدة  يجكل تفسكيرها      

 ومنااوتها من خالل ربطها بامطار النظري للدراسة على الن و ا تد: 
5  )فضكًلا  أنظكر إلكى بكدول     15.1باءت نسبة تيرير دور اليوتيوب بنسكبة   -5

(  ويربع ذل  إلى تفضكيإل الطكالب الجكامعيين لمتابعكة رسكاالومواد      2رام: 
عن طريكق اليوتيكوب  صيكث وبكود أركر       القرآندوموضوعات رقافة التعليم 

5 عكن  51.1المؤررات الصوتية  والمراية  وامخراج امبكداعد  بينمكا نسكبة    
طريق تويتر  واد يعود ذل  إلى عكدم وبكود الواكت ال كافد للتفكرح إلكى       
متابعة تكويتر  بكالرغم مكن أن تكويتر ل ظيكة فكد نقكإل األخبكار والمكواد          

وسككيلة الواتسككاب  صيككث صصككلت  والموضككوعات كمككا هككو ال ككال بالنسككبة ل 
  ويعود ذل  إلى امنستجرام5  عن طريق وسيلة 555.1  بينما 51الواتسابنسبة 

أن هذه الوسااإل ناالة أكار من كونها مصدر رايسد ألخبار ولمواد وموضوعات 
  كما أن  ال توبد برامج شيقة تجذب إليها المتلقكد مكن   القرآندرقافة التعليم 

5 عن طريق الفي  بوك واد يعود ذل  إلكى عكدم   2ينما الطالب الجامعيين  ب
وبود الوات ال افد لالتصكال بكين الطكالب الجكامعيين عكن طريكق االتصكال        
الوخصد امل تروند الذي ي تاج إلى الوات  والوات بطبيعة ال ال  هو عامإل 
مهم للطالب الجامعيين  وتدل النسل المذكورة بوضوح على أن: هناك مسكتوى  

على العينة )الطالب الجامعيون( لوسااإل امعكالم الرامكد الجديكد    تيرير بيد 
 المسموعة.  -المراية

5(  )فضًلا  أنظر إلى بكدول  34يوبد نسبة عالية لتيرير وسيلة اليوتيوب ) -7
(  وذل  بو إل اوي وهذه النسبة المرتفعة تدل بوضوح على أن هناك 5رام: 

العينكة تكيررت    صيكث إن ل يوية  من التيرير لوسيلة اليوتيوب ا امستوى عالًي
تيريًرا اوًيا عن طريق هذه الوسيلة المؤررة بو إل صريح وواض التد تجذب 
الموككاهدين مككن الطككالب وتضككفد اككوة ومصككدااية إعالميككة علككى المككواد    
والموضوعات التد يستعرضها اليوتيوب عن طريكق برامجك  المتنوعكة  علكى     

أيًضا إلى أن وسيلةاليوتيوب هد شاشة اللوح الفضد الصغير. واد يعود السبل 
المصدر األساس وسهولة الوصول إلي  من طرف الوسكااإل امعالميكة الراميكة    

لمواد اليوتيوب المختارة مكن   اختياريالمتلقد يتعرض بو إل  صيث إناألخرى  
 طرف   وبالتالد ت ون باهزية التيرير أعلى مما هو علي  فد تويتروواتساب

  وامنستجرام والفي  بوك.
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مدى تيرر الطالب )بو إل اكوي التكيرير( للرسكااإل والمكواد والموضكوعات      
5(باء بنسكبة أاكإل   31ال ريم عن طريق وسيلة التويتر) للقرآنالتاقفيةالتعليمية

جدول رام: النظر إلى: ا5(. )فضاًل  34من نسل تيرر الطالب لوسيلة اليوتيوب)
(. واد يعكود انخفكاض متابعكة الطكالب )عينكة الدراسكة(       7: رام جدولال  و5

بسكبل طبيعكة م دوديكة     -مقارنة بوسيلة اليوتيوب  –للتعرض لوسيلة التويتر 
عدد ال لمات المسموح بها فد كتابة النصوص  وم دودية البرامج المقننة مقارنة 

الطالب  بوسيلة اليوتيوب ول ن بالرغم من ذل  فإن اوة بذبالتويتر للمتلقد من
التويتر يلبد اصتيابات الطالب إعالميا من خالل عرض برامج ذات صيث إنواض ة  

ت ليإل عالٍّ يساعد الطالب على أداء مهامهم ب إل يسر وسكهولة  لفهكم التغييكرات    
  صيث الخصااص المتميزة التد القرآندوالعوامإل التد اد تطرأ على رقافة التعليم 

اد تؤرر بو إل واضح  وعميق على نور رقافكة   تتمتع بها وسيلة التويتر  والتد
 .القرآندالتعليم 

( بينك  يوبكد نسكبة عاليكة     3ويتضح بالتالد من استعراض الجدول راكم ) 
5( من عينة الب ث أبابوا بكين مكدىتيرربمواد وموضكوعات رقافكة التعلكيم      35)

بو إل اوي  وهذه النسبة تدل على أن هناك نسبة عالية مكن التكيريرعلى   القرآني
 لطالب )عينة الب ث( لوسيلة الواتساب ذات التيرير الواضح.ا

5( 24( بين  يوبد نسكبة عاليكة )  1نستنتج أيًضا من استعراض بدول رام )
 القرآنكد بمواد وموضوعات رقافكة التعلكيم    من عينة الب ث أبابوا بينهم تيرروا

لبكة  وهذه النسبة تدل على أن هناك نسبة عالية من التيرير علىالط بو إل اوي 
الكذي يضكفد اكوة ومصكدااية      امنسكتجرام الجامعيين )عينة الب ث( عن طريق 

وسكيلة   صيث إنإعالمية على ما يبث من أخبار أو ما يطرح من مواد وموضوعات  
لها تيريرها وباذبيتها وخصااصها  صيث تفاعإل المرسإل والمستقبإل مع  امنستجرام

موضوع الرسالة المطروح  وال صكول علكى ردود الفعكإل المباشكرة مكن المرسكإل       
والمستقبإل فد نف  الل ظة التد بدأ فيها االتصال  ول كن يبقكى م كدودا ب سكل     

 سالة.المعرفة ومستوى الت صيإل العلمد للمرسإل والمستقبإل عن موضوع الر

(  أن مدى تكيرر الطكالب بيخبكار ومكواد     1نستنتج من اراءة الجدول رام )
عن طريق االتصكال بكالفي  بكوك بكاء      القرآندوموضوعات رقافة نور التعليم 

5 وذل  بو إل اوي. وهذه النسبة تدل على أن هناك نسبة عالية من 21.1بنسبة 
يضكفد اكوة ودعكم     المتابعة للطلبة )عينة الب ث( عن طريق الفي  بوك الذي

ومصدااية إعالمية على ما يبث من مواد أو ما يطرح من موضكوعات عكن طريكق    
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  صيكث تكيرير   إنسكتجرام و وسااإل امعالم الرامد الجديكد مكن يوتيكوب تكويتر    
وباذبية الفي  بوكوتفاعإل المرسإل والمستقبإل مكع موضكوع الرسكالة المطكروح     

الفعكإل المباشكرة مكن المرسكإل     وال صول علكى ردود   القرآندلنور رقافة التعليم 
والمستقبإل فد نف  الل ظة التد بدأ فيها االتصال  ول كن يبقكى م كدودا ب سكل     
المعرفة ومسكتوى الت صكيإل العلمكد للمرسكإل والمسكتقبإل عكن موضكوع الرسكالة         

 المرسلة.

العالاكات التبادليكة   مكدى اكوة   (  أن 2نستنتج من اكراءة الجكدول راكم )   
مكا بكين وسكيلة اليوتيكوب ووسكااإل       القرآندتعليم المعلوماتية فد نور رقافة ال

( وذل  بوك إل اكوي  وهكذه    15.32امعالم الرامد الجديد األخرى باء بنسبة )
العالاكات التبادليكة المعلوماتيكة فكد     مدى اوة نسبة عالية وواض ة التد تع   

ما بين وسكيلة اليوتيكوب ووسكااإل امعكالم الرامكد       القرآندنور رقافة التعليم 
   في  بوك(.إنستجرام)تويتر  واتساب   األخرى الجديد

( أركرت علكى   17.1(  أن أعلى نسكبة ) 5 3ويتضح من اراءة الجدول رام )
كانكت   القرآندرقافة الطالب فيما يخص أخبار ورسااإل وموضوعات رقافة التعليم 

ال ريم  واد يعود ذلك  إلكى تكيرير     القرآنعن طريق الهيئة العالمية لت في  
ال ريم بما يمتل   من إشراف  وتنظيم على صركة  القرآنالمية لت في  الهيئة الع

الطالب ينتظرون  صيث إنللعينة )الطالب الجامعيون(   القرآندنور رقافة التعليم 
  وذلك  يعطكد   القرآنكد أخبار وموضوعات وإعالنات الهيئة فيما يخكص التعلكيم   

 الدراسة )الطالب الجامعيون(.الهيئة نسبة صورة ذهنية إيجابية بيدة لدى عينة 
وتؤكد هذه النسل على ما ذكرناه سابقًا فد امطكار النظكري للدراسكة بكين     

 Dependency"هذه الدراسة تعتمد بوك إل راكي  علكى "نظريكة االعتمكاد":      

Theory"  ألفراد العينة )الطالب الجامعيون( على وسااإل امعالم الرامد الجديد
وفي  بوك. ويعتبر هذا المنظور لنظرية  تجرامإنسكاليوتيوب وتويتروواتسابو

بكين   "Interdependence Theory" بزء من نظرية االعتماد المتبادل االعتماد
وسااإل امعالم والنظم االبتماعية  والتد يوك إل بكدورها عالاكات الجمهكور مكع      
 وسااإل امعالم الرامد الجديد. وهذا االعتماد المتبادل بين وسااإل امعالم والنظم
األخرى يقوم بتو يإل أدوار وسااإل إعالمية تعليمية بالنسكبة لألفكراد والمجتمكع.    
وتعتمد ال اير من الكنظم االبتماعيكة فكد المجتمكع ماكإل: العاالكة  والمؤسسكات        
التعليمية وغيرها على ما تقدم  وسااإل امعالم من معلومات أكار من غيرهكا مكن   

ن هذه العالاات المتبادلة تفسكر  الوسااإل أو الطرق األخرى. وفد نف  الوات فإ



 حسان عمر بصفر/ د     .....        ..دور وسائل اإلعالم الرقمى الجديد  

 

 

 

333 

أسباب وكيفية استخدام األفراد لوسااإل امعالم وتيررهم بها صيث تبعيكة األفكراد   
لوسااإل امعالم واعتمادهم عليها يم ن ت ديكدها فكد بانبهكا األكبكر مكن خكالل       
عالاات االعتماد المتبادل بين وسااإل امعالم والنظم االبتماعية األخرى كالنظام 

د. فالفرد كما ذكرنا سابًقا يعتمد على وسااإل امعالم كمصدر ليتفاعإل مكع  التعليم
المسااإل االبتماعية والتعليمية. وبو إل آخر نجد أن عالاكات االعتمكاد المتبكادل    
بين وسااإل امعالم والنظم االبتماعية التعليمية األخرى  هد التد ت كدد األدوار  

تخدام األفراد لوسااإل امعالم  فاألفراد التعليمية لوسااإل امعالم  وت دد كيفية اس
ال يستطيعون أن يسيطروا على نوكر األنكواع المختلفكة مكن الرسكااإل امعالميكة       
التعليمية ألن  يجل أن تؤخذ عالاة وسااإل امعالم كنظام ااام مع النظم األخرى. 
ويم ننا أن نستنتج بين عالاات االعتماد المتبكادل بكين وسكااإل امعكالم والكنظم      

 .(5)البتماعية التعليمية األخرى تو إل طبيعة اعتماد األفراد على وسااإل امعالما
ويدل مما سبق ذكره بوضوح على مدى اعتماد المواطنين )الطالب الجامعيون: 
عينة الدراسة( على وسااإل امعكالم الجديكد  صيكث أهميكة دور وسكااإل امعكالم       

  القرآنكد الرامد الجديد التد تزود القارئ بمعلومات مهمة عن رقافكة التعلكيم   
وصكيإل المعلومكة عكن    إضافة إلى أهمية طبيعة دور اليوتيكوب  وتكيريره علكى ت   

 طريق الصورة وال ركة والمؤررات  واأللوان  عكالوة علكى أهميكة دور تكويتر    
تزويد المتلقد بمعلومات مهمكة عكن رقافكة التعلكيم     بوفي   إنستجرامو وواتساب
. وتؤكد نتااج هذه الدراسة بين التيرير على الجمهور المتلقكد للرسكااإل   القرآند

دور وسااإل امعالم الرامد الجديد على األفكراد  امعالمية  ت وف لنا أهمية أرر 
المتلقين للرسااإل امعالمية من شرااح المجتمع كوكري ة الطكالب الجكامعيين. كمكا     

لوسكااإل امعكالم المرايكة     دورٍّ واضكحٍّ ومكؤررٍّ  تؤكد هذه الدراسكة علكى وبكود    
 .القرآندوالمسموعة الرامية ال دياة فد نور رقافة التعليم 
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 الدراسةتوصيات 
 وفد ضوء نتااج هذه الدراسة  فقد تم التوصإل إلى التوصيات ا تية:

العمإل على تخطي  وتنفيذ صمالت عالاكات عامكة وإعكالم اتصكالية تسكويقية       (5
مقننة ومنظمة علميا تهدف إلى تيكيد الصكورة الذهنيكة االيجابيكة     ل ترونيةإ

 القكرآن ال ريم وبمعيكات ت فكي     القرآنالتد ت ملها الهيئة العالمية لت في  
ال ريم وما تقوم ب  مكن أعمكال تنظيميكة ضكخمة فكد نوكر رقافكة التعلكيم         

علكى   القرآند  مما سينع   ذل  بو إل إيجابد على نور رقافة التعليم القرآند
 المدى القريل والبعيد.

العمإل على إنواء أو تطوير وصدة أب اث علمية متخصصة أو مركز ب وث تابع  (7
 القكرآن متخصص إعالمد رامد بديكد تكابع للهيئكة العالميكة لت فكي       لمركز 

ال ريم بالتعاون مع كليات امعالم واالتصال بالجامعكات السكعودية والعربيكة    
وامسالمية لدراسة دور وسااإل امعالم الرامد الجديد فد نور رقافة التعلكيم  

 بو إل منتظم ومستمر فد العالمين العربد وامسالمد. القرآند

 القرآنكد مواركة اادة الرأي من أسكاتذة الجامعكات المتخصصكين فكد التعلكيم       (3
 نامل تروند  وخبراء متخصصين بوسكااإل امعكالم الرامكد الجديكد  وموكرفي     

ال ريم  ووزارة الاقافة وامعالم   القرآنمن الهيئة العالمية لت في   ينوممال
تقنيكة  ومكن وسكااإل    من مدينة المل  عبدالعزيز للعلوم وال نوممالي نومورفي

امعالم الرامد الجديد فد عقد ندوات متخصصة موسعة لمنااوة كيفيكة نوكر   
من عدة زوايا وتقام هذه المواركات فكد دول العكالم    القرآندرقافة التعليم 

 من الخبرات الوطنية فد تل  الدول. لالستفادةالعربد وامسالمد 

امية )الطالب الجامعيون( عكن  توعية الجمهور المستقبإل للرسااإل امعالمية الر (1
عن  القرآنددور الوسااإل امعالمية الرامية الجديدة فيما يخص رقافة التعليم 

طريق عقد م اضرات وندوات إعالمية راميكة متخصصكة يوكارك فيهكا ممالكو      
فكد التعلكيم    المتخصصكين ومورفو اليوتيوب والواتسابوالتويتر والفي  بوك 

إل امعالم الرامد الجديد فكد نوكر رقافكة    ت ت عنوان: " دور وساا القرآند
 ". القرآندالتعليم 
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عقد دورات تدريبية متخصصة للطلبة الجامعيين تهدف إلكى تطكوير اكدراتهم     (1
عبكر   القرآنكد االتصالية الرامية ال دياة وتدريبهم على فهم رقافة التعلكيم  

ريبهم األنوطة الطالبية لرواد التوعية امسكالمية بال ليكات والجامعكات  وتكد    
أيضا على استيعاب وتفهم دور وسااإل امعكالم الرامكد الجديكد علكى ت كوين      

 .القرآندرقافتهم تجاه التعليم 

توجيع مراكز الب ث العلمد بالجامعات والجمعيات العلمية السكعودية والعربيكة    (1
وامسالمية على عمإل دراسات علمية مستفيضة عن دور وسااإل امعكالم الرامكد   

  ورصكد الميزانيكات   القرآنكد الجديد على تو يإل رقافة المجتمع تجاه التعليم 
دمة المجتمكع  ممكا سكيزيد    الالزمة لهذا النوع من الدراسات العلمية المهمة لخ

 .القرآندالوعد العلمد وامعالمد الرامد الجديد فد نور رقافة التعليم 
صدود هذه الدراسة وإم انات الباصث  فقد اختار الباصث عينة م كددة   صيث إن (2

من الطالب الجامعيين بمدينة بدة  ويوصد الباصكث بتوسكعة العينكة مسكتقبال     
ات السعودية األخرى  كما يم ن توسيع العينة لتومإل الطالب الجامعيين بالجامع

إلى أن تومإل بامعات دول الخليج العربد وبامعات الدول العربية وامسكالمية  
 األخرى الموابهة.
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م( امعككالم امل ترونككد المسككتقبإل المنتظككر   7155)م مككد عامككان الابيتككد  .13
http://www.al-madina.com. 

 م( النظام امعالمد الجديد  ال ويت.5431)المصمودي  مصطفى  .14
ال دياككة فككد عصككر  م( ت نولوبيككا االتصككال5443)م ككاوي  صسككن عمككاد  .11

 المعلومات  الدار المصرية اللبنانية  القاهرة.
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 المعاصرة  الدار اللبنانية المصرية.

م( العالاكة التفاعليكة بكين الموكاركين فكد العمليكة       7153) الموسى  صمد بن ناصر .17
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  القكاهرة   نظريكات امعكالم واتجاهكات التكيرير    م( 5442) م مد عبدال ميد .12

 .714-717بمهورية مصر العربية: عالم ال تل: 
 .733-723 :المربع السابق .13
ت نظريات امعالم واتجاهام( 5442) م مد عبدال ميد. وأيًضا: المربع السابق .14

 .773 -771  القاهرة  بمهورية مصر العربية: عالم ال تل: التيرير
  القاهرة  بمهورية مصر العربية: م تبة ب وث امعالم  سمير م مد صسين .11

 .535م  ص 5441عالم ال تل  
 .512  نف  المربع السابق  ص ب وث امعالم  سمير م مد صسين .15
 .512نف  المربع السابق  ص   ب وث امعالم  سمير م مد صسين .17
   بيككروت   اواعككد أساسككية فككد الب ككث العلمككد    إسككماعيإل صككيند  سككعيد .13

 م.5441لبنان: مؤسسة الرسالة  
   القكككاهرة  بمهوريكككة مصكككر ب كككوث امعكككالم  سكككمير م مكككد صسكككين .11

 م.5441العربية: م تبة عالم ال تل  
القكاهرة     منكاهج الب كث فكد العلكوم االبتماعيكة       صالح مصكطفى الفكوال   .11

 م.5437بمهورية مصر العربية: دار غريل  
  الطبعة الاالاة  طرق الب ث االبتماعد  م مد الجوهري  وعبداهلل الخريجد .11

 م.5437القاهرة  بمهورية مصر العربية: دار ال تاب العربد  
: أسسكها  أسكاليبها  مجاالتهكا     الب وث امعالميكة   م مد عبدالعزيز ال يزان .12

 م.7111الرياض  الممل ة العربية السعودية: مطبعة سفير   الطبعة الاانية 
: األسك  والمبكادئ  القكاهرة  بمهوريكة مصكر      ب وث امعكالم   سمير صسين .13

 م.5431العربية: مؤسسة دار الوعل  
 تصميم وتنفيذ استطالعات وب وث الرأي العام وامعالم: األس  عاطف العبد .14

هورية مصر العربيكة: دار الف كر   النظرية والنماذج التطبيقية  القاهرة  بم
 م.7117العربد  



 حسان عمر بصفر/ د     .....        ..دور وسائل اإلعالم الرقمى الجديد  

 

 

 

333 

  بيكروت  لبنكان:   اواعد أساسكية فكد الب كث العلمكد      سعيد إسماعيإل صيند .21
 م.5441مؤسسة الرسالة  

  القاهرة  بمهورية مصكر العربيكة: م تبكة    ب وث امعالم  سمير م مدصسين .25
 م.5441عالم ال تل  

  القكاهرة   بتماعيكة منكاهج الب كث فكد العلكوم اال      صالح مصكطفى الفكوال   .27
 م.5437بمهورية مصر العربية: دار غريل  

  الطبعكة الاالاكة    طرق الب ث االبتماعدعبداهلل الخريجد    م مدالجوهري .23
 م.5437القاهرة  بمهورية مصر العربية: دار ال تاب العربد  

  أسسكها  أسكاليبها  مجاالتهكا   : الب وث امعالميكة   م مد عبدالعزيز ال يزان .21
 م.7111الاانية  الرياض  الممل ة العربية السعودية: مطبعة سفير  الطبعة 

  القكاهرة  بمهوريكة مصكر    ب كوث امعكالم: األسك  والمبكادئ      سميرصسين .21
 م.5431العربية: مؤسسة دار الوعل  

تصميم وتنفيكذ اسكتطالعات وب كوث الكرأي العكام وامعكالم:       عاطف العبد   .21
اهرة  بمهورية مصر العربيكة: دار  األس  النظرية والنماذج التطبيقية  الق

 م.7117الف ر العربد  
   اواعككد أساسككية فككد الب ككث العلمككد  بيككروت      سككعيد إسككماعيإل صككيند  .22

 م.5441لبنان: مؤسسة الرسالة  
 ب كككوث امعكككالم  القكككاهرة  بمهوريكككة مصكككر  سكككمير م مكككد صسكككين   .23

 م.5441العربية: م تبة عالم ال تل  
فكد العلكوم االبتماعيكة  القكاهرة      منكاهج الب كث   صالح مصكطفى الفكوال     .24

 م.5437بمهورية مصر العربية: دار غريل  
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 م.7111الطبعة الاانية  الرياض  الممل ة العربية السعودية: مطبعة سفير  
  القكاهرة  بمهوريكة مصكر    ب كوث امعكالم: األسك  والمبكادئ    سميرصسين   .37

 م.5431العربية: مؤسسة دار الوعل  
م( نظريات امعالم واتجاهكات التكيرير  القكاهرة     5442) م مد عبدال ميد .33
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 (5مل ق رام )

 االستبانة:                                             التاريخ:رام 

 

 طالب بامعة المل  عبدالعزيز بجدةالموضوع: دراسة مس ية على عينة من 

 

 أخد الطالل                                                                       الم ترم

 السالم علي م ورصمة اهلل وبركات  

تجد برفق  استبياًنا يتعلق بدراسة عن أرر دور وسااإل امعالم الرامد الجديكد فكد نوكر    
 .القرآندرقافة التعليم 

أربو التفضإل على إبابة هذا االستبيان والذي ال يتجاوز العورة داااق من الزمن متمام . 
هذا االستبيان ال علًما بين بميع المعلومات التد ستتفضإل بها سوف تراعى بغاية السرية  وأيضا 

 يطلل اسم  أو عنوان   فجميع المعلومات سوف تستخدم لغاية الب ث العلمد فق .

أخد الطالل  بدون إبابت  لن يتم نجاح هذه الدراسة  لذا است ا  على اتبكاع التعليمكات   
و إبابت  ال املة لهذه االستبانة  مع خكالص شك ري وتقكديري فكد موكاركت . ولمزيكد مكن        

 أربو االتصال على العنوان التالد:االستفسار  

 د. صسان بن عمر بصفر

 كلية االتصال وامعالم

 الممل ة العربية السعودية –بدة  –بامعة المل  عبدالعزيز 

hbasfar@kau.edu.sa 
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( فكد الم كان الم كدد والموافكق      تعليمات: لإلبابة على األسئلة  أربو وضكع عالمكة )   
 لتصورك فد امبابة.

 ا تية تتعلق بتجربت  مع دور وسااإل امعالم الرامد الجديد األسئلة
 :القرآند)يوتيوب  في  بوك  تويتر  إنستجرام  واتساب( فد نور رقافة التعليم  

 ال ريم من خالل وسيلة الفي  بوك ؟ للقرآن. هإل تتيرر برسااإل ومواد وموضوعات التعليم 5
 ال    نعم 
اعتقادك  إلى أي مدى يمتد تيرير متابعتك  لوسكيلة الفكي     إذا كانت امبابة بنعم  فد  -

 ال ريم ؟  للقرآنبوك على تو يإل رقافت  التعليمية 
 متوس  التيرير    اوي التيرير
 ال يوبد تيرير  نادر التيرير

 
 ال ريم من خالل وسيلة التويتر ؟ للقرآن. هإل تتيرر برسااإل ومواد وموضوعات التعليم 7

 ال    نعم 
إذا كانت امبابة بنعم  فد اعتقادك  إلى أي مدى يمتد تيرير متابعت  لوسكيلة تكويتر    -

 ال ريم ؟  للقرآنعلى تو يإل رقافت  التعليمية 
 متوس  التيرير    اوي التيرير
 ال يوبد تيرير  نادر التيرير

 
 وسيلة الواتساب ؟ ال ريم من خالل للقرآن. هإل تتيرر برسااإل ومواد وموضوعات التعليم 3

 ال    نعم 
إذا كانت امبابة بنعم  فد اعتقادك  إلى أي مدى يمتد تيرير متابعت  لوسيلة الواتساب  -

 ال ريم ؟  للقرآنعلى تو يإل رقافت  التعليمية 
 متوس  التيرير    اوي التيرير
 ال يوبد تيرير  نادر التيرير

 
 ال ريم من خالل وسيلة إنستجرام ؟ للقرآنت التعليم . هإل تتيرر برسااإل ومواد وموضوعا1

 ال    نعم 
إذا كانت امبابة بكنعم  فكد اعتقكادك  إلكى أي مكدى يمتكد تكيرير متابعتك  لوسكيلة           -

 ال ريم ؟  للقرآنامنستجرام على تو يإل رقافت  التعليمية 
 متوس  التيرير    اوي التيرير
 ال يوبد تيرير  نادر التيرير
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 ال ريم من خالل وسيلة اليوتيوب ؟ للقرآن. هإل تتيرر برسااإل ومواد وموضوعات التعليم 1
 ال    نعم 
إذا كانت امبابة بنعم  فد اعتقادك  إلى أي مدى يمتد تيرير متابعت  لوسيلة اليوتيوب  -

 ال ريم ؟  للقرآنعلى تو يإل رقافت  التعليمية 
 متوس  التيرير    اوي التيرير

 ال يوبد تيرير  ضعيف التيرير
 

. ما أكار )وسيلة مؤررة( من الوسااإل امعالميكة واالتصكالية ا تيكة  فكد توك يإل رقافتك        1
 ال ريم: للقرآنالتعليمية 

 واتساب                      
 تويتر

 الفي  بوك
 إنستجرام
 يوتيوب

  هكإل  القرآنكد مواد وموضكوعات رقافكة التعلكيم    عند تبادل  مع االخرين لرسااإل وأخبار و .2
ما بين وسكيلة   القرآندتعتقد بين  توبد عالاات تبادلية معلوماتية فد نور رقافة التعليم 
   في  بوك( ؟إنستجراماليوتيوبووسااإل امعالم الرامد الجديد األخرى )تويتر  واتساب  

 ال    نعم 
إذا كانت امبابة بنعم  فد اعتقادك  إلى أي مدى تمتد هذه العالاات التبادليكة المعلوماتيكة    -

 ال ريم ؟  للقرآنالتد تؤرر على تو يإل رقافت  التعليمية 
 متوسطة عالاات        تقوية عالاا

 توبد عالااتال                    ضعيفة عالاات
در األخبكار الصك فية وامعالميكة امل ترونيكة )كالهيئكة      . ما أكار )مصدر مؤرر( مكن مصكا  3

ال ريم  وخبكراء متخصصكون فكد     القرآنال ريم  وبمعيات ت في   القرآنالعالمية لت في  
 ال ريم ؟ للقرآن( فد نور رقافة التعليم القرآندنور رقافة التعليم 

 ال ريم    القرآنالهيئة العالمية لت في  
 ريمال  القرآنبمعيات ت في  

 خبراء متخصصون بوسااإل امعالم

ا ل  التوفيق والنجاح أش رك الو ر الجزيإل على تعاون  فد إكمال هذا االستبيان  متمنًي
 فد صيات م العلمية والعملية   


