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مقدمة:

تتنافــس وســائل اإلعــام واالتصــال فيمــا بينهــا لــدى المتلقيــن أو المســتخدمين علــى مســتوى 
عــادات االســتخدام وأنماطــه، وهــذا التنافــس بيــن وســائل اإلعــام يكــون محتدًمــا فــي بعــض األحيــان 
عندمــا تظهــر إلــى الوجــود وســيلة إعاميــة جديــدة؛ ألن هــذا الظهــور قــد يــؤدي إلــى ارتبــاك فــي 
عــادات وســلوكيات ألفهــا المتلقــي جــراء االســتخدام المتكــرر لبعــض الوســائل الســابقة، وقــد قــال 
مارشــال مــاك لوهــان)Marshal Mac_luhan( فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي عــن هــذه 
نمــا أخــذت طابًعــا خاًصــا لهــا فــي  المواجهــة بيــن وســائل االتصــال: إنهــا ليســت بالشــيء الحديــث واإ
الســتينيات مــن القــرن العشــرين، عندمــا قــدم بعــض األطروحــات عــن األثــر الــذي يمكــن أن ُتحدثــه 
الصحافــة المســموعة والمرئيــة )يقصــد فــي ذلــك الوقــت الراديــو والتليفزيــون( فــي أنمــاط التفكيــر 
والســلوك لــدى جيــل هــذه الوســائل، ويــرى الباحــث أن كل وســيلة إعاميــة حديثــة النشــأة قــد ُتحــدث 
ــا النفســي وتفــرض علينــا نمًطــا خاًصــا مــن التصــور والتفكيــر، كمــا اُعتبــر أن  ــاًكا فــي محيطن ارتب
اللغــة المكتوبــة التــي أصبحــت جماهيريــة بفعــل دخــول الطباعــة كانــت هــي الحــزام الــذي تنتقــل عبــره 
الثقافــة مــن جيــل آلخــر)1(، ومــا مــن شــك فــي أن وســائل اإلعــام الحديثــة والمعاصــرة المرتبطــة 
بالتكنولوجيــا الرقميــة قــد غيــرت عــادات القــراءة والمطالعــة التقليديــة، حتــى أن بعــض الباحثيــن 
يتســاءلون اليــوم بحســرة عــن المــوت المرتقــب للقــراءة الورقيــة التقليديــة فــي ظــل المنافســة الشرســة 
لوســائل اإلعام الجديدة )2(؛ فوســائل االتصال الحديثة يمكن أن تنقل معظم المعارف التي تنقلها 

الوســائل التقليديــة بفاعليــة وكفــاءة إذا مــا قورنــت تلــك الفاعليــة بالوســائل التقليديــة.
وبنــاًء علــى مــا ســبق فــإن اإلعــام التقليــدي يتمثــل فــي الصحافــة المكتوبــة واإلذاعــة والتليفزيــون، 
تلــك الوســائل أمــا مملوكــة للدولــة أو المؤسســات اإلعاميــة الخاصــة والجمعيــات واألفــراد، أمــا 
اإلعــام الجديــد فهــو إعــام حــر خــال مــن القيــود والرقابــة عكــس اإلعــام التقليــدي؛ حيــث بإمــكان 
الجميــع نشــر أفكارهــم والتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة مطلقــة، وتتعــدد أشــكال اإلعــام الجديــد ممثلــة فــي 
المواقــع اإللكترونيــة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي والمدونــات ومواقــع تبــادل الصــور والفيديوهــات.
وقــد قــدم اإلعــام الجديــد خدمــات جليلــة للشــركات والمؤسســات-ومنها المؤسســات اإلســامية 
الرســمية في الســعودية-، وبات لهذه المؤسســات حســابها الخاص على المواقع اإللكترونية ومواقع 
التواصــل االجتماعــي، فأتاحــت تلــك الوســائل مزيــًدا مــن التفاعليــة بيــن هــذه المؤسســات وجمهورهــا 
ممــا أســهم فــي تقليــل الفجــوة بينهــا وبيــن المتلقــي، مــن خــال الرصــد والتســجيل والتعليــق علــى مــا 
يحــدث، وبذلــك أصبحــت وظيفــة العاقــات العامــة فــي المؤسســات والشــركات أكثــر ســهولة لمــا 
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أتاحتــه وســائل اإلعــام التفاعلــي لخلــق بيئــة أكثــر تفاعليــة بيــن المؤسســة وجماهيرهــا بشــكل عــام.
مــن هــذا المنطلــق اجتاحــت العالــم العربــي موجــه مــن التســاؤالت حــول حقيقــة الــدور الــذي يؤديــه 
اإلعــام التفاعلــي، حيــث تــم اســتخدام وســائل رقميــة متحــررة مــن األنســاق الفكريــة واأليدلوجيــة 
النمطيــة، وبــات مــن الضــروري إبــراز إشــكاليات هــذا الــدور الجديــد ومــدى تأثيــره وتوافقــه أو تنافــره 
مــع دور اإلعــام التقليــدي)3(، وبــدوره فقــد أســهم اإلعــام الجديــد فــي ظهــور مــا يســمى بالمواطــن 
الصحفــي، فــكل شــخص قــادر علــى التفاعــل مــع الخبــر ونقلــه وتوثيقــه بالكتابــة والصــورة والفيديــو، 
وفي بيئة اإلعام الجديد يملك المواطن كل ما تملكه المؤسسات اإلعامية، من أدوات في شبكة 
اإلنترنــت، وهــذا بالضبــط التحــدي الــذي يواجهــه اإلعــام التقليــدي، فلــم يعــد المواطــن متلقًيــا فقــط، بــل 
شــريًكا في صناعة الرســالة اإلعامية، وهو ما أســهم في زيادة وســرعة نشــر الخبر ونقله، وأصبح 
اإلعــام التقليــدي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى اإلعــام الجديــد، لصعوبــة الوصــول لمــكان الحــدث 
ونقــاط التوتــر حــول العالــم، وهــو مــا دفــع القنــوات الفضائيــة ووســائل اإلعــام المقــروءة للنقــل عنــه، 
وهــو إقــرار تــام بوجــود تلــك العاقــة بينهمــا, لكــن اإلشــكالية تنحصــر فقــط فــي بحــث طبيعــة العاقــة 
بينهمــا؛ ذلــك أنــه مــن ظهــور التليفزيــون فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي وســؤال التكامــل أو 
التنافــر بيــن الوســائل االتصاليــة ُيعــاد طرحــه مــن جديــد، فعندمــا تــم اكتشــاف التليفزيــون فــي منتصــف 
القــرن الماضــي كوســيلة إعاميــة جديــدة تعتمــد علــى قــوة الصــورة والصــوت والحركــة قيــل حينهــا إن 
هــذا العمــاق الخجــول ســيقضي علــى الراديــو إمبراطوريــة الصحافــة المطبوعــة، وطــرح آنــذاك العالــم 
الكنــدي مارشــال مــاك لوهــان صاحــب نظريــة التكنولوجيــة الحتميــة فــي اإلعــام مفاهيــم اتصاليــة 
جديــدة تبيــن العاقــة الوثيقــة بيــن هــذه الوســائل التــي قــد يحــدث ظهــور إحداهمــا إربــاًكا شــديًدا فــي 
نفــوس المتلقيــن، لكــن ســرعان مــا يتاشــى هــذا االرتبــاك عندمــا يخــرج المســتخدم )المتلقــي( مــن 
مرحلــة االنبهــار ويدخــل فــي مرحلتــي الثبــوت واالســتقرار. فمفاهيــم مثــل الوســائل البــاردة والوســائل 
الســاخنة هــي التــي توضــح عاقــة المتلقــي بالوســائل التقليديــة والوســائل الحديثــة والمعاصــرة، ويثيــر 
اإلعــام الجديــد منــذ ظهــوره إشــكاليات عــدة، كمــا يفــرض مجموعــة مــن التحديــات علــى أكثــر مــن 
صعيــد، وتعتبــر قضيــة التعــارض أو التكامــل بيــن اإلعــام التقليــدي والجديــد واحــدة مــن القضايــا 
الجدليــة التــي أثــارت وال تــزال تثيــر اهتمــام شــتى علمــاء االتصــال واإلعــام الجديــد ويــرى فــي ذلــك 
اتجاهيــن األول: اإلعــام الجديــد هــو إعــام المســتقبل الــذي لــن يكــون فيــه مــكان للوســائل التقليديــة, 
والثانــي يــرى إمكانيــة التعايــش جنبــا إلــى جنــب بيــن جميــع نمــاذج االتصــال واإلعــام قديمهــا 
وحديثهــا وذلــك علــى غــرار مــا حــدث علــى امتــداد تاريــخ هــذه الوســائل، لــم يلــغ الجديــد القديــم كلًيــا 

ن أثــر فيــه علــى نحــو متفــاوت طبًقــا لنوعيــة الوســيلة التــي تحــدد درجــة هــذا التأثيــر)4(. واإ
وقد كان لإلعام الجديد دور فعال في الحراك السياسي ألحداث الربيع العربي 2011م )وهو 
الظهــور الحقيقــي لإلعــام الجديــد فــي العالــم العربــي( الــذي أســهم فــي حشــد وتوجيــه المتظاهريــن، 
وتوثيــق مــا يحــدث ونقلــه إلــى العالــم، فيعتبــر البعــض أن اإلعــام الجديــد مكمــًا للشــارع، فتنشــر 
الدعــوات علــى المواقــع اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي، ليجتمــع المتظاهــرون والمؤيــدون 
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للتغييــر فــي الشــارع، وبعــد إثبــات دوره وأهميتــه فــي أحــداث الربيــع العربــي، زاد عــدد مســتخدميه 
بشــكل متضاعــف فــي عــام  2012مــم، وحولــت كبــرى المنظمــات والمؤسســات إلــى مســار اإلعــام 
الجديــد، ليكــون لــكل مؤسســة أو منظمــة موقعهــا اإللكترونــي، وبــات لــكل المنظمــات والمؤسســات 
حســابها الخــاص علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــو مــا أســهم فــي تقليــل الفجــوة بيــن المتلقــي 
وتلــك المنظمــات، مــن خــال الرصــد والتســجيل والتعليــق علــى مــا يحــدث، وقــد أســهم االزديــاد 
الســريع والمســتمر فــي أعــداد مســتخدمي اإلنترنــت فــي توفيــر أرضيــة صلبــة لإلعــام الجديــد، ومــع 
ذلــك يبقــى أمــام اإلعــام الجديــد عنصريــن مهميــن لضمــان بقائــه واســتمراريته، أحدهمــا: التطويــر 
والتحديــث بشــكل دائــم ومســتمر وثانيهمــا: التأكــد مــن مصداقيــة كل مــا ينشــر علــى اإلنترنــت)5(، 
مــع ضــرورة األخــذ فــي االعتبــار أن صــدور المعلومــات والتقاريــر واألخبــار مــن المنظمــات خاضــع 
لمقاييــس ومعاييــر محــددة, والسياســة اإلعاميــة لتلــك المنظمــات تجعــل األفــكار واألخبــار محصــورة 
وواضحــة وغيــر مشــتتة واألهــم مــن ذلــك أنهــا أفــكار ترمــي إلــى غايــات وأهــداف محــددة تكــون فــي 

مجملهــا دعائيــة ترويجيــة لتلــك المنظمــات.)6(
الدراسات السابقة: 

تتوقــف أهميــة الدراســات الســابقة علــى أنهــا تقــدم للباحــث الحصيلــة المعرفيــة التــي يبنــى عليهــا 
كل خطــوة مــن خطــوات بحثــه, فبعــد عــرض الدراســات الســابقة والتعقيــب عليهــا, يبــدأ الباحــث 
بصياغــة اإلطــار النظــري الــذي يتمحــور حولــه مفاهيــم البحــث بشــكل عــام, وتعتبــر الدراســات 
الســابقة مصــدًرا للمعلومــات والنظريــات التــي ســوف تفيــد الباحــث فــي اســتنباط تفســيرات مــن خــال 
ربــط هــذه النظريــات والقوانيــن بمشــكلة الدراســة وتبيــان المنطلقــات العلميــة التــي ســوف يبنــى عليهــا 
تفســير المشــكلة وحلهــا، والدراســات الســابقة المرتبطــة بموضــوع المشــكلة البحثيــة كثيــرة، ولمنــع 
تكــرار عــرض الدراســات الســابقة لبحــوث اإلعــام الجديــد؛ ســيتم التركيــز علــى عــرض الدراســات 

ــا للمحــاور اآلتيــة: الســابقة وفًق
المحور األول: الدراسات المتعلقة باستخدام الشباب الجامعي لإلعالم الجديد.
المحور الثاني: الدراسات المتعلقة باإلعالم في المنظمات الحكومية والخاصة.

المحور الثالث: الدراسات المتعلقة ببحث العالقة بين اإلعالم التقليدي والجديد.
- دراســة إيريــك، مونيــكا، سويتســير: )7( 2008 أجريــت علــى 283 ممارســي العاقــات العامــة 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وأشــارت إلــى تبنــى ممارســي العاقــات العامــة فــي الشــركات 
األمريكيــة ألدوار اإلعــام االجتماعــي التــي كان فــي مقدمتهــا البريــد اإلليكترونــي، كمــا أن 

الممارســين يتفاعلــون بشــغف مــع المدونــات وملفــات الفيديــو.
الجامعــي  الســعودي  الشــباب  المدنــي 2009 حول«اســتخدامات  غــازي  أســامة  دراســة   -
للمضمــون السياســي للمدونــات اإللكترونيــة واإلشــباعات المتحققــة منهــا” )8( حاولــت هــذه 
الدراســة الكشــف عــن معــدل اســتخدام الشــباب واعتمادهــم علــى المدونــات اإللكترونيــة والدوافــع 
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الحقيقيــة وراء اســتخدام هــذا النمــط، وفيــم يســتخدم ومــا هــي اإلشــباعات المتحققــة مــن ذلــك 
االســتخدام ومعرفــة أســباب نجــاح هــذا النــوع مــن األدوات رغــم تواجــد وســائل إعــام أخــرى 
المدونــات  تلــك  مــن خــال دراســة مضمــون  التفاعليــة لمضمونهــا، وذلــك  توفــر  أن  يمكــن 
ومجموعــات الفيــس بــوك السياســية ومــا تحملــه مــن آراء ووجهــا نظــر وقضايــا ثــم دراســة مجتمــع 
المدونيــن ســواء كان قائًمــا باالتصــال أو جمهــور، وكذلــك الوقــوف علــى األســباب والدوافــع 
التــي جعلــت الشــباب ُيقبــل علــى متابعــة المدونــات ومعرفــة المشــكات التــي تواجههــم والوقــوف 
علــى دور مواقــع المدونــات فــي تحقيــق حريــة التعبيــر، ومــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه 
الدراســة: أن غالبية عينة الدراســة من الشــباب الســعودي كانوا يســتخدمون المدونات الســعودية 
فــي الترتيــب األول ثــم المدونــات األمريكيــة، وأن غالبيــة عينــة الدراســة كانــوا علــى علــم بوجــود 
المضمــون السياســي بالمدونــات اإللكترونيــة إال أنهــم كانــوا ال يســتخدمون تلــك المضاميــن 
السياســية؛ ويرجــع ذلــك إلــى شــك هــؤالء الشــباب فــي مصداقيــة تلــك المضاميــن، وأنهــم ليــس 
لديهــم الرغبــة فــي التعامــل مــع هــذه المضاميــن، مــع إقــرار نســبة )43%( مــن عينــة الدراســة أن 

المدونــات بشــكل عــام صالحــة كوســيلة إعاميــة.
- دراســة يندلــي كورتيــس، كاري إدواردز: )9( 2010 أجريــت هــذه الدراســة علــى)409( مــن 
العامليــن فــي العاقــات العامــة بالمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، وتوصلــت إلــى أن المــرأة تنظــر 
إلــى وســائل اإلعــام االجتماعــي علــى أنهــا مفيــدة، فــي حيــن أن الرجــل يحمــل المزيــد مــن الثقــة 
في نشــاط اســتخدام وســائل اإلعام االجتماعي، كما أن المنظمات التي بها إدارات العاقات 

العامــة محــددة كانــت األكثــر تبنًيــا لوســائل اإلعــام االجتماعــي. 
- دراســة مديحــة جيطاني2010)10(:حــول »اســتخدام الشــباب الجامعــي للمواقــع اإلســامية« وقــد 
اســتهدفت التعــرف علــى اســتخدام الشــباب الجزائــري للمواقــع اإلســامية واإلشــباعات المتحققــة 
نتيجــة اســتخدامهم لهــذه المواقــع، ومــدى اتجــاه الشــباب نحــو الدعــوة اإلســامية علــى شــبكة 
اإلنترنــت بالمقارنــة بخدمــات اإلنترنــت األخــرى واتجاهــات الشــباب نحوهــا كالدردشــة وتصفــح 
المواقــع األخــرى غيــر اإلســامية، إضافــة إلــى عــادات وأنمــاط اســتخدامهم لهــا مــن خــال عينــة 
مــن )200( مفــردة مــن الشــباب الجامعــي، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة: 
المواقــع  الدراســة( ال يتصفحــون  الجزائــري )عينــة  الجامعــي  الشــباب  مــن  نســبة معتبــرة  أن 
اإلســامية، وأن الذيــن يتصفحــون ال يســتفيدون مــن كل الخدمــات التــي تقدمهــا تلــك المواقــع؛ 
نتيجــة لتحديــات تتعلــق بالمواقــع نفســها مــن بينهــا قلــة المــادة المعروضــة فــي تلــك المواقــع، 
ورتابتهــا وعــدم تنوعهــا، إضافــة إلــى عــدم اســتخدام المواقــع اإلســامية ألســاليب الجــذب مثــل 
زيــادة األدوات التفاعليــة فــي المواقــع التــي تجعــل المتصفــح فــي اتصــال دائــم مــع متصفحيــه، 
إضافــة إلــى تحديــات أخــرى مثــل عــدم إتقــان لغــات أخــرى غيــر اللغــة العربيــة، وعــدم شــهرة تلــك 
المواقــع بيــن الشــباب الجامعــي، إضافــة إلــى تأثيــر الجانــب المــادي علــى شــكل ومضمــون تلــك 

المواقــع اإلســامية.
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ــك11(  2012 ( اســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى  ــت أتابي ــك، أومي ــم الكيلي - دراســة اوزلي
قبــول واســتخدام ممارســي العاقــات العامــة فــي تركيــا لإلعــام االجتماعــي مــن خــال دراســة 
ميدانيــة أجريــت علــى ))126 عضــًوا فــي” جمعيــة العاقــات العامــة التركيــة “. وكشــفت النتائــج 
عن أن محترفي “ العاقات العامة التركية “ يقدرون أهمية اإلعام االجتماعي في ممارســة 
العاقــات العامــة فــي اآلونــة األخيــرة، بيــد أن وســائل اإلعــام االجتماعــي ليســت كلهــا علــى 
قــدم المســاواة فقــد كان البريــد اإللكترونــي األكثــر اعتمــاًدا، كمــا أشــار إلــى أن شــبكات التواصــل 

االجتماعــي مــن المتوقــع أن تكــون أكثــر أدوات اإلعــام االجتماعــي أهميــة فــي المســتقبل.
- دراســة آالء بنــت ســعود إبراهيــم الزومــان  2012م)12(: حــول » تعــرض الشــباب الســعودي 
للشــبكات االجتماعيــة« وتناولــت هــذه الدراســة اســتخدام الشــباب الســعودي لوســائل اإلعــام 
الجديــد ممثــًا بالشــبكات االجتماعيــة، بهــدف التعــرف علــى مــا وراء هــذا االســتخدام مــن خــال 
دراســة التعــرض وحجــم االســتخدام وأنماطــه واإلشــباعات المتحققــة منهــا والدوافــع الســتخدامها، 
االجتماعيــة  للشــبكات  الســعودي  الشــباب  اســتخدام  أنمــاط  فــي  المؤثــرة  العوامــل  واســتجاء 
وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج منهــا: ذيــوع اســتخدام الشــباب للشــبكات 
االجتماعيــة بمــا معدلــه 96% منهــم، وتفضيــل غالبيــة العينــة لخدمــات محــركات البحــث فــي 

المقــام األول يليهــا يوتيــوب ثــم تويتــر بينمــا يغيــب فيســبوك عــن ســاحة منافســة التفضيــل.
- دراســة قينــان عبــد اهلل الغامــدي 2012م)13(: وموضوعهــا »التوافــق والتنافــر بيــن اإلعــام 
التقليــدي واإلعــام اإللكترونــي« اســتهدفت هــذه الورقــة العلميــة الدراســة النظريــة لنقــاط التوافــق 
والتنافــر بيــن اإلعــام التقليــدي واألعــام اإللكترونــي وتحليــل خصائــص كل منهمــا مــن مميزات 
وعيــوب وكذلــك اســتقصاء أراء بعــض الخبــراء والكتّــاب الذيــن أتاحــت لهــم التجربــة والخبــرة 
التعامــل مــع كًا مــن اإلعــام التقليــدي واإلعــام اإللكترونــي، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت 
لإلعــام  امتــداد وتطــور طبيعــي  هــو  اإللكترونــي  اإلعــام  أن  البحثيــة:  الورقــة  هــذه  إليهــا 
التقليــدي، إضافــة أن العاقــة بيــن اإلعــام التقليــدي واإلعــام اإللكترونــي عاقــة تكامليــة يعتمــد 
فيهــا كل منهمــا علــى اآلخــر, حيــث إن صناعــة األخبــار والمعلومــات تبــدأ مــن قنــوات اإلعــام 
التقليــدي ولكــن يختلــف كل منهمــا فــي شــكل تــداول األخبــار والمعلومــات، وأصبحــت معظــم 
وســائل اإلعــام التقليديــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى موقعهــا اإللكترونــي فــي مواكبــة الســرعة 

واالنتشــار والتفاعليــة مــع المجتمــع. 
- دراســة ســيكو كيمبرلــي  2012م  :)14( اســتهدفت التعــرف علــى دوافــع وأســباب اســتخدام كل 
مــن الممارســين للعاقــات العامــة وطــاب العاقــات العامــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي 
مــن خــال دراســة كيفيــة فــي إطــار النظريــة الموحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا، وتوصلــت 
إلــى أن األداء المتوقــع والجهــد المتوقــع، والتأثيــر االجتماعــي وتناســب الوظيفــة كانــت عوامــل 

رئيســية أثــرت علــى كٍل مــن نيــة وســلوك االســتخدام.
- دراســة أحمد فاروق رضوان  2012م )15(: حول »اســتخدام الموقع اإللكتروني للمنظمة في 
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دعــم اتصــاالت المســئولية االجتماعيــة« واســتهدفت التعــرف علــى طبيعــة توظيــف المنظمــات 
الحكومية الخدمية ومنظمات األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمواقعها اإللكترونية 
كوســيلة اتصالية للتعريف بأنشــطتها في مجال المســؤولية االجتماعية وقامت الدراســة بتحليل 
ــا، وتوصلــت إلــى تعــدد المجــاالت المجتمعيــة التــي تســهم المنظمــات فــي  60 موقًعــا إلكترونًي
الصحــي  المســتدامة والدعــم  البيئــة والتنميــة  الحفــاظ علــى  برامــج  تنميتهــا ودعمهــا، ومنهــا 
والثقافــي والتعليمــي، وهــي بذلــك تتوافــق مــع توجهــات الدولــة وجهودهــا فــي هــذه المجــاالت 
ورصــدت الدراســة أنشــطة مختلفــة تقــوم بهــا المنظمــات فــي هــذا المجــال منهــا: الحمــات 
التوعويــة والبرامــج الموجهــة والدعــم المــادي المباشــر وتنظيــم األحــداث الخاصــة، كمــا توصلــت 
إلــى توظيــف الوســائط المتعــددة وأدوات التفاعــل علــى مواقــع هــذه المنظمــات؛ لنشــر األخبــار 

والتقاريــر والمعلومــات المتعلقــة بجهودهــا وأنشــطتها االجتماعيــة.
- دراســة بعنــوان »اســتخدام طــاب المرحلــة الجامعيــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي :تفضيــات 
عــادة النظــر فــي نظريــة اإلرضــاء 2013م«)16( وجــاء مــن ضمــن  الموقــع واالســتخدامات واإ
أهــداف هــذه الدراســة التعــرف علــى مــدى اســتخدام طــاب المرحلــة الجامعيــة لموقــع تويتــر, 
ومــدى انتشــاره بينهــم، والتعــرف علــى العوامــل المؤثــرة علــى تفضياتهــم لتويتــر، وقــد اشــتملت 
عينــة الدراســة علــى)278( طالًبــا جامعًيــا, منهــم )107( مــن الذكــور)171( مــن اإلنــاث 
,تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 - 28 عاًما,ينتســبون إلــى إحــدى الجامعــات الحكوميــة فــي منطقــة 
الغــرب األوســط مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وقــد توصلــت وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد 
مــن النتائــج أهمهــا: يســتخدم الطــاب مواقــع التواصــل االجتماعــي ومــن بينهمــا تويتــر لعــدة 
أســباب منهــا: التواصــل مــع أصدقائهــم، وتبــادل الصــور، واالتصــال بالعائلــة والترفيــة، يعتبــر 

موقــع تويتــر ثانــي أكثــر مواقــع التوصــل االجتماعــي تفضيــًا مــن قبــل الطــاب.
- دراســة عبــد الصــادق حســن عبــد الصــادق 2013م))17: حــول » دوافــع اســتخدام الشــباب 
الجامعــي فــي الجامعــات البحرينيــة إلذاعــات اإلنترنــت« ســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى 
دوافــع اســتخدام الشــباب الجامعــي بمملكــة البحريــن إلذاعــات اإلنترنــت واإلشــباعات المترتبــة 
علــى هــذا االســتخدام، واســتخدمت الدراســة أداة االســتبيان علــى عينــة عمديــة قوامهــا )312( 
مفــردة مــن الشــباب الجامعــي فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة بمملكــة البحريــن ومــن أهــم 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة: اســتخدام الشــباب الجامعــي إلذاعــات اإلنترنــت 
بشــكل كببــر وشــملت اإلذاعــات التــي تــم اســتخدامها اإلذاعــات األجنبيــة والعربيــة، كمــا أثبتــت 
الدراســة وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائًيــا بيــن معــدل اســتخدام الشــباب الجامعــي إلذاعــات 
اإلنترنــت والدوافــع المتعلقــة بهــذا االســتخدام، إضافــة إلــى وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائًيــا 
واإلشــباعات  اإلنترنــت  الدراســة( إلذاعــات  )عينــة  الجامعــي  الشــباب  اســتخدام  معــدل  بيــن 

المترتبــة مــن هــذا االســتخدام.
- دراســة بعنــوان »اســتخدام طــاب الجامعــة لموقعــي التواصــل االجتماعــي “فيســبوك” و”تويتــر” 
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ومــدى إدراكهــم وموقفهــم تجاههــا “2013م »)18( شــارك فــي هــذه الدراســة المســحية عينــة مــن 
طــاب جامعــة كيــب تــاون بجنــوب أفريقيــا بلــغ عددهــم 486 طالبــا، وقــد كشــفت النتائــج عــن 
اعتمــاد طــاب الجامعــة بصــورة أكثــر علــى موقــع “فيســبوك” مقارنــة باســتخدام موقــع تويتــر، 
وعلــى الجانــب اآلخــر رصــد شــعوًرا أقــل إيجابيــة مــن قبــل الطــاب المســتخدمين لموقــع تويتــر، 
وبقــي موقــع فيســبوك الوســيلة األشــهر واألكثــر شــعبية فــي التواصــل بيــن الطــاب، وتلقــي تلــك 
النتائــج الضــوء علــى التغييــرات التــي تطــرأ علــى اســتخدام موقــع “فيســبوك” والموقــف تجاهــه 
وصــور إدراكــه علــى مــدار الوقــت، كمــا أنهــا تقــدم نقطــة بدايــة لتقييــم كيفيــة احتماليــة تغييــر 
اســتخدام موقــع “تويتــر” والموقــف تجاهــه، وأوصــت النتائــج باإلفــادة مــن برامــج التواصــل 
االجتماعــي مثــل فيســبوك وتويتــر فــي الحيــاة اليوميــة للطــاب وداخــل الفصــول الدراســية، وقــد 
ظــل االســتخدام الرئيســي لموقــع فيســوك متعلــق بفكــرة إبقــاء التواصــل مــع األصدقــاء القدامــى، 
ومــن يتــم التعــرف عليــه اجتماعًيــا، بينمــا ارتبــط اســتخدام موقــع تويتــر بصــورة أساســية بالبحــث 

عــن األخبــار والمعلومــات.
عــام التواصــل االجتماعــي والخصوصيــة 2013م »19(( تتضمــن  - دراســة بعنــوان »الشــباب واإ
هــذه الدراســة جــزًءا مــن النتائــج الرئيســية التــي تــم الحصــول عليهــا اعتمــاًدا علــى مســح تــم 
إجــراؤه علــى 802(( مــن الشــباب، بهــدف التعــرف علــى كيفيــة إدارتهــم لخصوصياتهــم علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة: قيــام الشــباب 
بالمشــاركة بالمزيــد مــن المعلومــات الخاصــة بهــم فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي مقارنــة بمــا 
كان يحــدث فــي الماضــي، وتزايــد عــدد مســتخدمي موقــع تويتــر مــن الشــباب بصــورة ملفتــة 
ليصــل إلــى% 24(( مــن مســتخدمي اإلنترنــت، وهــو مــا يزيــد بصــورة كبيــرة عــن نســبة16( %( 
فــي عــام  )2011( ووفًقــا للمقاييــس الفضفاضــة التــي يتــم اســتخدامها لتقييــم تجــارب اإلنترنــت، 
يعــد الشــباب األكثــر احتماليــة فــي اإلدالء أو التعبيــر عــن تجاربهــم، فقــد أكــد % 52(( منهــم 

أن لديهــم تجــارب إيجابيــة عبــر اإلنترنــت مــا منحهــم شــعوًرا طيًبــا تجــاه ذواتهــم.
- دراســة نصيــر صالــح بــو علــي 2014م )20(: حول«اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل 
اإلعــام التقليديــة والجديــدة« ســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العــادات واألنمــاط المتعلقــة 
باســتخدام الطلبــة فــي جامعــة الشــارقة لوســائل اإلعــام التقليديــة، ونمــاذج اإلعــام الجديــد 
واإلشــباعات المتحققــة جــراء كثــرة االســتخدام لــكل نمــاذج االتصــال القديمــة والجديــدة، وقــد 
الباحــث أداة االســتبيان علــى عينــة عشــوائية قوامهــا )400( مفــردة مــن الشــباب  اســتخدم 
الجامعــي فــي جامعــة الشــارقة بكلياتهــا المختلفــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، 
منهــا: أن القــراءة والمطالعــة التقليديــة لــدى شــريحة الطلبــة تقهقــرت إلــى الــوراء، فلــم يعــد الطلبــة 
يهتمــون بقــراءة الصحيفــة الورقيــة مثلمــا كان أســافهم يفعلــون، ومــا يقــال عــن عــادات القــراءة 
التقليديــة يمكــن أن يقــال عــن عــادات االســتماع للراديــو، حيــث تصدعــت هــذه العــادة وهــي 
تشــهد اآلن ميــًا كبيــًرا نحــو االنخفــاض، أمــا فيمــا يخــص التليفزيــون فقــد أوضحــت النتائــج 
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ارتفــاع حقــل مشــاهدة التليفزيــون لــدى شــريحة الطلبــة الجامعييــن التــي لــم تتأثــر باإلنترنــت 
أو تلفزيــون الويــب بــل تشــهد ميــًا نحــو االرتفــاع مــع ظهــور القنــوات الخاصــة والمتخصصــة 

وانتشــارها.
- دراســة بعنوان » فهم ســلوكيات مســتخدمي خدمة مواقع التواصل االجتماعي من أجل التعليم 
المتنقــل« 2014 م)21( اســتهدفت هــذه الورقــة البحثيــة إجــراء دراســة تجريبيــة حــول اســتخدام 
طــاب الجامعــات لموقــع تويتــر، للوقــوف علــى آثــاره المترتبــة علــى مــدى تقــارب الطــاب 
و تقديراتهــم العامــة، وطبقــت علــى طــاب متطوعيــن مــن فرقتيــن جامعيتيــن خــال فصــل 
دارســي واحــد، وفــي هــذه الدراســة تــم تحليــل النمــط الــذي تســتخدمه شــبكة تويتــر باعتبــاره بنــاًء 
مجتمعًيــا وتوطيــًدا للعاقــات ومشــاركة للمعلومــات بيــن الطــاب بعضهــم البعــض، ومــن خــال 
دارســة النمــط المســتخدم لتويتــر لــدى طــاب الجامعــات داخــل الفصــول الدراســية للمجموعــات 
التجريبيــة يمكــن معرفــة إمكانيــات الموقــع وقدراتــه بوصفــه أداة تعليميــة مفيــدة، وأســتاذة الجامعــة 
والطــاب المنخرطــون فــي مجموعــات تجريبيــة باســتخدام تويتــر فــي أغــراض وبيئــات تعليميــة 
مختلفــة، وعليــه تــم تجميــع وتحليــل تجــارب األنمــاط المســتخدمة للموقــع وفحــص عاقــات 
متابعتهــم لآلخريــن ومتابعــة اآلخريــن لهــم والعاقــات بيــن الطــاب، ومــن أهــم نتائــج الدراســة:- 
حصــول الطــاب الذيــن يتمتعــون بمزيــد مــن المتابعيــن وصــور المتابعــة علــى تقديــر جيــد، 
حصــول الطــاب المؤثريــن علــى تقديــرات أفضــل مــن الطــاب الذيــن يشــاركوا فــي التجربــة، 
حصــول الطــاب المؤثريــن علــى تقديــرات أفضــل مــن الطــاب الذيــن يشــاركوا فــي التجربــة أو 
يشــاركوا بصــورة إيجابيــة فــي التواصــل عبــر تويتــر، تأسيًســا علــى مــا ســبق يمكــن اســتخدام 

موقــع “تويتــر” كأداة مفيــدة وفعالــة فــي البيئــات واألنشــطة التعليميــة. المختلفــة.
التقليــدي  بيــن اإلعــام  الشــيخ زيــادة 2015م)22(: حــول »العاقــة  الديــن  - دراســة جــالل 
وشــبكات التواصــل االجتماعــي« اســتخدمت هــذه الدراســة منهــج التحليــل الوصفــي المقــارن 
بهــدف التعــرف علــى طبيعــة العاقــة بيــن وســائل اإلعــام الجماهيــري التقليــدي وشــبكات 
التواصــل االجتماعــي، ورصــد التأثيــرات المتبادلــة بينهمــا، مــن خــال عــدة متغيــرات ومعاييــر 
شــملت االندمــاج واالســتقالية والسياســة التحريريــة ومســتقبل اإلعــام التقليــدي مــن ناحيــة 
التكيــف أو التاشــي، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة: نجــاح اإلعــام 
التقليــدي فــي التكيــف مــع ثــورة اإلعــام الرقمــي واندمــج فيهــا، مــع اإلقــرار بتفــوق اإلعــام 

الرقمــي وشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى اإلعــام التقليــدي.
- دراســة حســن نيــازي الصيفــي2015م )23( : حــول« تبنــي ممارســي العاقــات العامــة لإلعــام 
االجتماعــي فــي المنظمــات الحكوميــة الســعودية« وســعت الدراســة إلــى التعــرف علــى: “مــدى 
تبنــى وتوظيــف ممارســي العاقــات العامــة لإلعــام االجتماعــي فــي المنظمــات الحكوميــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، والعوامــل المؤثــرة فــي اســتخدامهم ألدوات اإلعــام االجتماعــي فــي 
ضــوء العناصــر الخمســة للنظريــة الموحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا، ومــن أهــم النتائــج 
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التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة وجــود عاقــة بيــن األداء المتوقــع والنيــة الســلوكية كمــا أشــارت 
الدراســة إلــى وجــود عاقــة بيــن كل مــن األداء المتوقــع والجهــد والتأثيــر المجتمعــي المتوقــع 
والتســهيات المتاحــة، إضافــة إلــى وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن التأثيــر المجتمعــي والتســهيات 
المتاحــة، وخلصــت الدراســة أيًضــا أن ممارســي العاقــات العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة 
يقبلــون ويتبنــون اســتخدام وتوظيــف اإلعــام االجتماعــي فــي مهــام وأعمــال العاقــات العامــة.
- دراســة محمــد بــن علــي الســويًّد2015م)24(: حول«اســتخدامات الشــباب الســعودي لموقــع 
التقليديــة«  اإلعــام  بوســائل  عاقتهــم  درجــة  علــى  وتأثيرهــا  االجتماعي(تويتــر)  التواصــل 
استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهم استخدامات عينة من الشباب السعودي لتويتر، كما 
اســتهدفت أيًضــا دراســة عاقــة هــؤالء الشــباب بوســائل اإلعــام التقليديــة، وتأثيــر اســتخدامهم 
لتويتــر علــى عاقتهــم بتلــك الوســائل، وقــد شــارك فــي الدراســة )737( طالًبــا جامعًيــا يمثلــون 
عينــة مــن خمــس جامعــات حكوميــة وخاصــة فــي مدينــة الريــاض يتوزعــون علــى الفئــات العمريــة 
والتخصصــات العلميــة والمســتويات الدراســية المختلفــة، وقــد تــم تطبيــق الدراســة ميدانًيــا خــال 
العــام الجامعــي 1435 ه 2014 م، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة 
:انتشــار اســتخدام تويتــر بيــن الشــباب الجامعــي كســمة غالبــة، وطــول فتــرات تعاملهــم (اليومــي) 
عــادة  مــع الموقــع، تركــزت كثافــة اســتخدامات الشــباب بالتويتــر فــي المتابعــة والقــراءة فقــط، واإ
اإلرســال، والتغريــد، يليهــا بدرجــة أقــل الــرد والتعليــق والمشــاركة فــي الوســم (الهاشــتاق) وأهــم 
العوامــل التــي جذبــت الشــباب لتويتــر علــى التوالــي هــي :ســهولة االســتخدام, والعامــل اإلخبــاري 
وحريــة التعبيــر، والتنــوع، والتواصــل االجتماعــي، واإلثــارة، وتقــد تضمنــت دراســة كل عامــل 
قياســي عــدة متغيــرات عنــه وتعكــس جاذبيتــه، وفيمــا يتعلــق بتأثيــر اســتخدام الشــباب لموقــع 
تويتــر علــى عاقتهــم بوســائل اإلعــام، وتضمنــت دراســة هــذا المحــور أبعــاد ثاثــة هــي: تعامــل 
الشــباب مــع وســائل اإلعــام، أهــم اســتخدامات الشــباب اإلعاميــة لتويتــر، تأثيــر اســتخدام 

الشــباب لتويتــر علــى معــدل اطاعهــم علــى وســائل اإلعــام.
- دراســة لبنى مســعود عبد العظيم 2016م )25( وموضوعها “فاعلية اســتخدام شــبكات التواصل 
االجتماعــي فــي ممارســة االتصــاالت التســويقية للمنظمة”دراســة حالــة علــى شــركتى إيفــون 
وأوريفليــم” اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى فاعليــة اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي 
ممارســة االتصــاالت التســويقية بالمنظمــة وذلــك مــن خــال التعــرف علــى ســماتها االتصاليــة 
واســتخدامات الجمهــور لتلــك المواقــع واإلشــباعات التــي تعــود عليــه مــن متابعتهــا والوقــوف علــى 
أهــم المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه ممارســة االتصــاالت التســويقية عبــر شــبكات التواصــل 
االجتماعــي، وتوصلــت الدراســة إلــى أن عمليــة التســويق عبــر المواقــع االجتماعيــة ســاح ذو 
حديــن، فرغــم دورهــا الفعــال والمميــز فــي التســويق الحــواري إال أنهــا تواجــه العديــد مــن المخاطــر 
والتــي مــن أهمهــا الدردشــة والتعليــق بحريــة عبــر هــذه المواقــع مــع عــدم القــدرة علــى التحكــم فيمــا 

يقــال أو يثــار عــن المنتــج أو مســتوى الخدمــة.
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- دراســة صفــا محمــد إبراهيــم عبــد الدايــم2016م )26( حــول »اســتخدام الشــباب للتليفزيــون 
ووســائل اإلعــام الجديــدة واإلشــباعات المتحققــة منهــا- دراســة مقارنــة« تــرى الباحثــة أنــه 
فــي ظــل ثــراء البيئــة االتصاليــة وجمعهــا لوســائل اإلعــام التقليديــة كالتليفزيــون، مــع الوســائل 
الجديــدة مثــل المدونــات، وشــبكات التواصــل االجتماعــي، والقنــوات التــي تبــث علــى اإلنترنــت، 
ثــارة اإلعــام الجديــد منــذ ظهــوره إشــكاليات عــدة،  قبــال قطــاع الشــباب بصفــة خاصــة عليهــا واإ واإ
العــادات واألنمــاط المتعلقــة باســتخدام الوســائل التقليديــة بــدأت تتقهقــر وتفقــد شــيًئا مــن بريقهــا، 
ولذلــك حاولــت الدراســة الكشــف عــن انعــكاس ذلــك علــى اســتخدامات الشــباب لــكل نــوع مــن 
وســائل اإلعــام ومــا تحققــه كل وســيلة مــن إشــباع مــن خــال اعتمادهــا علــى نظريــة المجــال 
 Uses and Gratifications ومدخل االستخدامات واإلشباعات ،Public Sphere العام
باســتخدام منهــج المســح علــى الجمهــور عــن طريــق صحيفــة اســتبيان علــى عينــة قوامهــا 400 
مــن الشــباب المصــري ومــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة أن التليفزيــون مــا زال يحتــل مكانــة هامــة 
للشــباب بصفــة يوميــة، وجــاءت اإلشــباعات المتحققــة مــن مشــاهدة التليفزيــون متوســطة، ويــرى 
الشــباب أن التليفزيــون الحكومــي ال توجــد لديــه حريــة فــي التعبيــر عــن قضايــا الشــباب فــي 
مصــر، والتليفزيــون الخــاص لديــه حريــة منقوصــة، واســتخدام الشــباب لوســائل اإلعــام الجديــدة 
أثــر بدرجــة كبيــرة علــى تراجــع اســتخدامهم للتليفزيــون، لكــن وســائل اإلعــام الجديــدة لــن تلغــى 

التليفزيــون.
- دراســة عبد الرزاق الدليمي ومحمد صاحب ســلطان2016م )27( حول »اســتخدامات الوظيفة 
اإلعاميــة لموقــع »تويتــر« واإلشــباعات المتحققــة منهــا مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات 
األردنية، اســتهدفت هذه الدراســة تســليط الضوء على الوظيفة إعامية لتويتر كما يراها طلبة 
الجامعــات األردنيــة )جامعــة البتــرا نموذًجــا( وتشــخيص خصائــص المســتخدمين والتعــرف علــى 
دوافعهــم فــي اســتخدامه واإلشــباعات المتحققــة مــن االســتخدام. وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي 
بــأداة االســتبانة وتوصــل البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج منهــا اختافــات طبيعــة االســتخدام بيــن 

الكليــات العلميــة اإلنســانية والكليــات التطبيقيــة واإلشــباعات المتحققــة منهــا.
التعليق على الدراسات السابقة :

توفــر للباحــث مجموعــة مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة باســتخدام وســائل اإلعــام الجديــد 
بشــكل عــام, وقــد أكــدت هــذه الدراســات المعروضــة وغيرهــا علــى درجــة اهتمــام الجامعــات ممثلــة 
باألقســام العلميــة والباحثيــن وطــاب الدراســات العليــا بموضــوع اســتخدام اإلعــام الجديــد عموًمــا، 
الباحــث بأبعــاد موضوعــه وأهميتــه العلميــة، والتقديــم  فــي إحاطــة  وقــد ســاعدت هــذه الدراســات 
النظــري لدراســته فيمــا يخــص الدراســة بشــكل عــام كمــا أنــه هنــاك مجموعــة مــن النقــاط تناولتهــا 

الدراســات الســابقة وهــي علــى النحــو اآلتــي:
1- تبنــي ممارســي العاقــات العامــة فــي المنظمــات والشــركات لوســائل اإلعــام الجديــد، مــع 
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بواكيــر ظهــور هــذا المجــال فــي اتصــال المنظمــة بجماهيرهــا الداخليــة والخارجيــة علــى حــد 
ســواء.

2- أشــارت بعــض الدراســات الســابقة إلــى تفاعــل قطــاع كبيــر مــن الشــباب الســتخدام وســائل 
اإلعــام الجديــد بمضامينــه المختلفــة، مــع تفــاوت نســبة االســتخدام مــن جانــب الشــباب طبًقــا 

لنوعيــة المضمــون المقــدم فــي تلــك الوســائل.
3- أغفلــت الدراســات الســابقة بحــث اســتخدام الشــباب بصفــة عامــة لوســائل اإلعــام الجديــد 
للمنظمــات والمؤسســات بصفــة عامــة، ولوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية بصفــة 
خاصــة، تلــك النقطــة التــي لــم يتــم بحثهــا ســتحاول هــذه الدراســة بحثهــا عــن اســتخدام الشــباب 
لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية كأداة مــن أدوات العاقــات العامــة التــي يتــم 

اســتخدامها فــي االتصــال بجماهيرهــا المختلفــة.
4- كمــا أن بعــض الدراســات الســابقة )قينــان الغامــدي، نصيــر صالــح، جــال الديــن الشــيخ( 
درســت العاقــة بيــن اإلعــام التقليــدي والجديــد غيــر المؤسســي، وتوصلــت هــذه الدراســات 
لنتائــج محــددة فــي تحديــد طبيعــة العاقــة بينهمــا، وقــد اســتفادت هــذه الدراســة فــي تحديــد 
مشــكلة الدراســة لبحــث العاقــة بيــن اإلعــام التقليــدي والجديــد ولكــن ليــس علــى مســتوى إعــام 
المنظمات؛ حيث إن بحث الدراســات الســابقة ارتبط فقط ببحث العاقة بين اإلعام التقليدي 
والجديــد بصفــة عامــة، ولــم تحقــق أيــة مــن الدراســات الســابقة نتائــج عــن طبيعــة العاقــة بيــن 

إعــام المنظمــات التقليــدي والجديــد وهــو مــا تســعى إليــه هــذه الدراســة.
5- تنوعــت العينــات المســتخدمة فــي الدراســات الســابقة طبًقــا لطبيعــة كل دراســة علــى حــدة، 
فاســتخدمت بعــض الدراســات العينــة العشــوائية البســيطة والعينــة العمديــة فــي الوصــول إلــى 

نتائــج مرتبطــة بموضــوع الدراســة.
6- اعتمــدت معظــم الدراســات علــى أداة االســتبيان للحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة باســتخدام 

عينــة الدراســة، ومنهــا مــن اســتخدم االســتبيان اإللكترونــي.
مشكلة الدراسة:

تســعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة تعــرض الشــباب الســعودي لإلعــام الجديــد 
للمؤسســات اإلســامية الرســمية في المملكة العربية الســعودية، من حيث حجم االســتخدام، وأنماط 
االســتخدام، ودوافعــه، ومــن ثــم الوصــول لإلشــباعات المتحققــة مــن خــال اســتخدام اإلعــام الجديــد 
للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية، والعوامــل المؤثــرة فــي عمليــة االســتخدام، وعاقــة 
اســتخدام الوســائل الجديــدة باســتخدام الوســائل التقليديــة، مــن خــال بحــث هــذه العاقــة إذا مــا كانــت 
عاقــة تكامليــة أم عاقــة تنافــر وتضــاد، وتنطلــق هــذه الدارســة مــن هــذا الســؤال المحــوري: هــل 
ســتقضي وســائل اإلعــام الجديــد مــن حيــث االســتخدام بالنســبة للشــباب الســعودي علــى الوســائل 
التقليديــة؟ هــذا الســؤال يقــود حتًمــا إلــى البحــث عــن المصــادر الجديــدة للثقافــة والمعلومــات ومخرجات 
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التكنولوجيــا ومــدى تأثيــر هــذه العوامــل علــى عمليــة االســتخدام بالنســبة لمجتمــع البحــث، ولبحــث 
عمليــة التكامــل والتنافــر تحــاول هــذه الدراســة أن تجيــب علــى التســاؤالت وفــق رؤيتيــن أساســيتين 
األولــى: اإلعــام الجديــد بوصفــه بديــًا لإلعــام التقليــدي )عاقــة التنافــر( والثانيــة: اإلعــام الجديــد 

بوصفــه تطــوًرا لنظيــره التقليــدي )عاقــة التكامــل (.
أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى:
1.معرفة حجم التعرض للشباب السعودي)عينة الدراسة( لإلعام الجديد.

2. الكشف عن أنماط استخدام الشباب السعودي )عينة الدراسة( لإلعام الجديد. 
3.معرفة حجم التعرض للشــباب الســعودي)عينة الدراســة( لإلعام الجديد للمؤسســات اإلســامية 

الرســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
4. التعــرف علــى دوافــع الشــباب الســعودي لإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية. 
5. الكشــف عــن اإلشــباعات التــي ُتحققهــا وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية 

فــي الســعودية للشــباب الجامعــي. 
6- الكشــف عــن نقــاط التوافــق والتنافــر بيــن اإلعــام التقليــدي والجديــد فــي المؤسســات اإلســامية 

الرســمية فــي الســعودية.
7. الكشــف عــن تأثيــرات وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية 

فــي الشــباب الجامعــي بعــد تعرضهــم لوســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات. 
تساؤالت الدراسة 

1- مــا معــدل مــا يمارســه الشــباب الســعودي مــن أنشــطة وممارســات مرتبطــة بوســائل اإلعــام 
الجديــد؟

2- ما مدى معرفة الشباب السعودي واستخدامه لوسائل اإلعام الجديد؟ 
3- ما مدى معرفة الشباب السعودي للمؤسسات اإلسامية الرسمية ؟

4- ما مدى استخدام الشباب السعودي للمواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي 
للمؤسسات اإلسامية الرسمية السعودية ؟

5- مــا مــدى اســتخدام الشــباب للمــواد اإلعاميــة التقليديــة )المجــات والنشــرات والمطويــات( 
للمؤسســات اإلســامية الرســمية الســعودية ؟

6- ما دوافع الشــباب الســعودي لإلعام الجديد للمؤسســات اإلســامية الرســمية في المملكة 
العربية الســعودية.

للمؤسســات  الجديــد  اســتخدام وســائل اإلعــام  نحــو  الســعودي  الشــباب  اتجاهــات  مــا   -7
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التقليديــة؟ بالوســائل  االســتخدام  هــذا  وعاقــة  الســعودية  الرســمية  اإلســامية 
8- مــا تأثيــر وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية الســعودية فــي الشــباب 

الســعودي وعاقــة هــذا التأثيــر بالوســائل التقليديــة؟
فروض الدراسة 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الخصائــص الديموغرافيــة للمبحوثيــن واســتخدامهم 	 
لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات الرســمية اإلســامية الســعودية.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الخصائــص الديموغرافيــة للمبحوثيــن واتجاهــات 	 
الشــباب الجامعــي نحــو وســائل اإلعــام الجديــد.

يختلف استخدام الشباب لوسائل اإلعام الجديد للمؤسسات الرسمية اإلسامية السعودية 	 
باختاف تخصصهم الدراسي.

تختلف إيجابية الشباب السعودي )عينة الدراسة( نحو وسائل اإلعام الجديد للمؤسسات 	 
الرسمية اإلسامية السعوديةباختاف عواملهم الديموغرافية.

توجد عاقة ارتباطية بين اســتخدام الشــباب الســعودي لوســائل اإلعام الجديد للمؤسســات 	 
الرســمية اإلســامية الســعودية والوسائل التقليدية.

نوع الدراسة ومنهجها:
نوع الدراسة 

تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي تهــدف إلــى وصــف ظاهــرة أو واقعــة أو حــدث 
مــن خــال الحصــول علــى معلومــات كافيــة ودقيقــة)28(، واســتخدمت هــذه الدراســة المســح بالعينــة 
لجمــع المعلومــات وذلــك لصعوبــة جمعهــا بالمســح الشــامل مــن المجتمــع؛ وحيــث إن هــذه الدراســة 
تتنــاول اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية فــي الســعودية، 
وذلــك للتعــرف علــى هــذا التعــرض و أنماطــه، وكذلــك الوصــول إلــى حاجاتهــم واإلشــباعات المتحققــة 
لهــم جــراء ذلــك االســتخدام والعوامــل المؤثــرة علــى هــذا االســتخدام، ولقــد تــم اختيــار عينــة طبقيــة )29(
مكونــة مــن )350( مفــرده مــن الشــباب الســعودي بعــدد متســاوي مــن الجنســين مــن طــاب المرحلــة 
الجامعيــة فــي جامعــة أم القــرى؛ حيــث ُيفتــرض أن معظــم مــدن المملكــة تتقــارب ثقافًيــا وفكرًيــا فيمــا 
بينهــا إضافــة إلــى أن مكــة المكرمــة تضــم أفــراد مــن المناطــق المختلفــة؛ نظــًرا لوجــود قبلــة المســلمين 
بهــا فإنهــا تعــد ممثلــة لجميــع مــدن المملكــة ممــا يســهم فــي جعــل العينــة أكثــر تنوًعــا إضافــة إلــى وجــود 
عــدد مــن مقــرات المؤسســات اإلســامية الرســمية الســعودية فــي منطقــة إمــارة مكــة المكرمــة، وبنــاًء 
علــى ذلــك فــإن عينــة الدراســة الميدانيــة الشــباب الجامعــي الســعودي مــن طــاب وطالبــات جامعــة 
أم القــرى وذلــك بطريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة مــع مراعــاة أن يتــم تقســيم العينــة المختــارة إلــى 
داري، وحــدد الباحــث مســتوى  مســارين دراســيين مســار علمــي وطبــي ومســار شــرعي واجتماعــي واإ
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الثقــة )95%( وبالتالــي تصبــح قيمــة Z (= 1,96( وراعــى الباحــث أال يزيــد الخطــأ المســموح بــه فــي 
الدراســة عــن )0,05(% فقط.)30(وجــاءت عينــة الدراســة بالخصائــص اآلتيــة :

شكل رقم )1( توزيع عينة الدراسة وفًقا للنوع.

شكل رقم )2( توزيع عينة الدراسة وفًقا للعمر.

شكل رقم)3( توزيع عينة الدراسة وفًقا لسنوات الدراسة.
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شكل رقم )4( توزيع عينة الدراسة وفًقا للتخصص الدراسي.

منهج الدراسة :
اعتمــد الباحــث فــي تحقيــق أهــداف الدراســة علــى منهــج المســح )31(؛ حيــث يعــد منهــج المســح 
نموذًجــا معيارًيــا لخطــوات جمــع البيانــات مــن المفــردات البشــرية والــذي يعــد أحــد األشــكال الخاصــة 
دراكهــم ومشــاعرهم واتجاهاتهــم، ويعتبــر منهــج المســح  بجمــع المعلومــات عــن حالــة األفــراد وســلوكم واإ
هــو أنســب المناهــج العلميــة مائًمــة للدراســات الوصفيــة التــي تنتمــي إليهــا هــذه الدراســة، كمــا أنــه 

يتميــز بمجموعــة مــن الســمات التــي تجعلــه مناســًبا الســتخدامه فــي هــذه الدراســات.)32(
أداة الدراسة :

اعتمــد الباحــث فــي جمــع البيانــات الخاصــة بالدراســة فــي اإلجابــة علــى تســاؤالتها فــي إطــار 
الذاتــي  التقديــر  فــي  الباحــث  الدراســة وأهدافهــا، ودون تدخــل مــن  المرتبطــة بموضــوع  البيانــات 
للمبحوثيــن )33(،علــى اســتمارة االســتبيان وقــد راعــى الباحــث فــي تصميــم االســتمارة)*( أن تغطــي 
إلــى الخصائــص  كل أهــداف الدراســة وقــد تضمنــت اســتمارة االســتقصاء )15( ســؤااًل إضافــة 

الديموغرافيــة لعينــة الدراســة وقــد جــاءت أســئلة االســتمارة فــي ســتة محــاور كالتالــي:
المحــور األول: التســاؤالت الخاصــة بمعــدل اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام 	 

الجديــد واألنشــطة المرتبطــة بــه، ومــدي معرفــة المبحوثيــن بوســائله.
الســعودية 	  فــي  الرســمية  اإلســامية  بالمؤسســات  الخاصــة  التســاؤالت  الثانــي:  المحــور 

ومــدى معرفــة المبحوثيــن بهــا.
المحــور الثالــث: التســاؤالت الخاصــة بمــدى اســتخدام المبحوثيــن لوســائل اإلعــام الجديــد 	 

والتقليديــة للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية.
المحــور الرابــع: التســاؤالت الخاصــة بأســباب اســتخدام المبحوثيــن لوســائل اإلعــام الجديــد 	 

للمؤسســات اإلســامية الرســمية في الســعودية ومعدل االســتخدام طبًقا ألســباب االســتخدام 
والمشــكات التي تواجه عملية االســتخدام.
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المحــور الخامــس: التســاؤالت الخاصــة باســتخدام المبحوثيــن لوســائل اإلعــام الجديــد 	 
للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية وعاقتــه بالوســائل التقليديــة.

المــواد اإلعاميــة 	  نحــو  المبحوثيــن  باتجاهــات  الخاصــة  التســاؤالت  الســادس:  المحــور 
منهــا.  المتحققــة  واإلشــباعات 

المعامالت اإلحصائية :
تــم معالجــة البيانــات إحصائيــا علــى الحاســب اآللــي باســتخدام برنامــج SPSS وهــو برنامــج 
خــاص بالعلــوم االجتماعيــة، حيــث أمكــن مــن خــال هــذا البرنامــج اســتخراج الجــداول البســيطة لكافــة 

متغيــرات صحيفــة االســتبيان، كمــا تــم اســتخدام بعــض المؤشــرات اإلحصائيــة منهــا:)34(
.Cross Tabulation 1- الجداول المركبة التي تربط بين المتغيرات المختلفة للدراسة
2- مقاييس النزعة المركزية )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختاف(

. chi square3- مربع كاي
 . contingency coefficient 4- معامل التوافق

.spearman correlation 5- معامل سيبرمان
اإلطار النظري للدراسة :

التــي تحــدث  بعــد عمليــة االتصــال  الوســائل اإلعاميــة  تأتــي عمليــة االتصــال عــن طريــق 
إلــى أكبــر عــدد مــن الجماهيــر بهــدف إنشــاء عاقــة  فــي المؤسســة وذلــك مــن أجــل الوصــول 
إيجابيــة خاليــة مــن التوتــر؛ ألن وجــود األزمــات داخــل المنظمــة يؤثــر بشــكل ســلبي علــى صورتهــا 
وعلــى ســمعتها ومــن ثــم علــى جماهيــر تلــك المنظمــة)35(، وعلــى الرغــم مــن اإلقــرار بأهميــة المــواد 
اإلعاميــة التــي تصدرهــا العاقــات العامــة فإنــه ال يوجــد شــكل محــدد ومتعــارف عليــه لترتيــب هــذه 
الوســائل مــن حيــث أهميتهــا أو فعاليتهــا فــي العاقــات العامــة؛ إذ تختلــف القيمــة النســبية لــكل منهــا 

فــي ضــوء طبيعــة ومجــال عمــل المنشــأة التــي تصدرهــا ونوعيــة الجماهيــر المســتهدفة )36(. 
ويعــد مــن أهــداف أدوات العاقــات العامــة وتقنياتهــا إنشــاء وصيانــة ســمعة الصالــح العــام، 
وهــي عمليــة معقــدة ومســتمرة، ومــن دون العاقــات العامــة الفعالــة فإنــه مــن الصعــب جــًدا 
الوصــول إلــى انتبــاه الجمهــور المســتهدف ومــن ثــم التأثيــر علــى أرائــه وقراراتــه، لكــن عندمــا 
يتــم تأســيس العاقــة الطيبــة مــع الفئــة المســتهدفة، ال بــد مــن المحافظــة عليهــا مــن أجــل 
الحفــاظ علــى الجماهيــر بشــكل عــام، وهــي عمليــة تحــدث علــى غــرار العاقــات الشــخصية، 
عندمــا يفقــد شــخصين االتصــال، فــإن أخبــار أحدهمــا تختفــي إلــى حــد كبيــر بالنســبة لآلخــر 
مهمــا كانــت أخبارهمــا قريبــة بالنســبة لهمــا، الشــيء نفســه يحــدث مــع الجمهــور المســتهدف 
إذا لــم يتــم الحفــاظ علــى عاقــة وطيــدة مــن خــال اســتخدام أدوات العاقــات العامــة وتقنياتهــا 
بهــدف بنــاء عاقــة مــع الجمهــور المســتهدف والحفــاظ عليــه بمســتوى عــاٍل ومتقــدم مــن هــذه 
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العاقــة، والمتخصصــون فــي العاقــات العامــة يــرون أن هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األدوات 
والتقنيــات لعــل أكثرهــا شــيوًعا األشــكال االتصاليــة المباشــرة كالحضــور فــي المناســبات العامــة 
بقائــه للتعامــل فــي محيــط المنظمــة واإلفــادة قــدر اإلمــكان  مــن أجــل جــذب انتبــاه الجمهــور واإ
تاحــة الفرصــة للتحــدث علًنــا ممــا يتيــح للمنظمــة الوصــول مباشــرة  مــن كل مناســبة عامــة، واإ
للجمهور المعني بهذا الحدث )وهذه المناســبات والمناشــط يتم إبرازها بشــكل واضح في برامج 
المســؤولية االجتماعيــة(، كمــا أنــه هنــاك األشــكال االتصاليــة غيــر المباشــرة كالمعلومــات التــي 
يتــم نقلهــا عبــر التليفزيــون أو الراديــو والصحــف والمجــات وغيرهــا مــن أنــواع وســائل اإلعــام 
الرئيســية، وهنــاك النشــرة الصحفيــة وهــي واحــدة مــن أقــدم الوســائل وأكثرهــا فعاليــة كأداة مــن 
أدوات العاقــات العامــة، إضافــة إلــى النشــرات اإلخباريــة التــي مــن مهمتهــا نشــر المعلومــات 
ذات الصلــة عــن المنظمــة أو منتجاتهــا أو خدماتهــا مباشــرة إلــى الجمهــور المســتهدف، وهــي 
أيًضــا طريقــة شــائعة للحفــاظ علــى عاقــة قويــة مــع الجمهــور، ويــرى خبــراء العاقــات العامــة أن 
النشــرات اإلخباريــة هــي طريقــة فعالــة وناجعــة يتــم اســتخدامها فــي اســتراتيجية التســويق لتبــادل 
األخبــار والمعلومــات العامــة عــن المنظمــة والتــي قــد تكــون ذات فائــدة للجمهــور المســتهدف وال 

يقتصــر اســتخدامها فقــط للترويــج للمنتجــات والخدمــات)37(.
ضافــة للوســائل التقليديــة يتــم اســتخدام العاقــات العامــة الرقميــة مــن خــال اســتخدام  واإ
والمدونــات  والمدونــات،  اإللكترونيــة  المواقــع  مثــل  الرقميــة  األدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
الصغيــرة التــي تتيــح لجماهيــر المنظمــة إنشــاء والحفــاظ علــى عاقــة مــع الجمهــور المســتهدف، 
وكذلــك إقامــة اتصــال ثنائــي االتجــاه مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي كمــا يوحــي اســمها، 
ويتــم اســتخدامها فــي المقــام األول فــي صناعــة التســويق، وتســتخدم أيًضــا مــن قبــل عــدد متزايــد 
مــن المتخصصيــن فــي العاقــات العامــة إلقامــة اتصــال مباشــر مــع الجمهــور والمســتهلكين 

والمســتثمرين وغيرهــم مــن الفئــات المســتهدفة)38).
وتأسيًســا علــى مــا ســبق يتبــادر إلــى الذهــن الســؤال األساســي فــي مســألة بحــث العاقــة 
بيــن الوســائل الرقميــة والتقليديــة وهــو هــل مــن الممكــن اســتبدال الوســائل الرقميــة لتحــل محــل 
الوســائل التقليديــة؟ ورغــم أنــه هنــاك تصــوًرا متزايــًدا بــأن منصــات التواصــل االجتماعــي مــن 
خــال المشــاركات أو التغريــدات، فيهــا مــا يكفــي مــن النــاس كــي نراهــم، إال أنهــا ليســت فقــط 
ســوى إحــدى الوســائل الجيــدة للتفاعــل مــع الجماهيــر وبذلــك يمكــن لوســائل اإلعــام الرقميــة 
أن ُتزيــد مــن جهــود العاقــات العامــة، وهــي تقــوم بنفــس الــدور الــذي يقــوم بــه مكبــر الصــوت 
كمــا يقــول جريــج جاالنــت الرئيــس التنفيــذي لموقعMuckrackوهــو موقــع يجمــع ممارســي 
العاقــات العامــة، ويقــدم المشــورة بشــأن التوعيــة الرقميــة. )39( ويؤكــد هــذه النتيجــة ديفيــد ســكوت 
الكاتــب والخبيــر اإلعامــي الرقمــي مؤكــًدا أن مــن أهــم وظائــف العاقــات العامــة الرقميــة هــي 
وظيفــة دعــم وتقويــة والمســاهمة فــي بنــاء العاقــات العامــة التقليديــة، ذلــك باســتخدام منصــات 
التواصــل االجتماعــي، وشــبكات وأدوات للتفاعــل مــع النــاس علــى اإلنترنــت، وبنــاء العاقــات 
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لجعــل تلــك األحاديــث مــع الجماهيــر ذات الصلــة لهــا فعاليــة ومنســجمة مــع نشــاط المنظمــة 
ومنتجاتهــا، وبنــاء صورتهــا االيجابيــة وتحديــد األشــخاص المتعامليــن معهــا، ومــن ثــم ممارســة 
عمليــة الســيطرة والتأثيــر عليهم))40،غيــر أنــه ال يوجــد اتفــاق بيــن الباحثيــن علــى أي الوســائل 
أفضــل، ولكــن هنــاك شــبه اتفــاق علــى أن الوســيلة األفضــل هــي الوســيلة األكثــر مائمــة 

لمواقــف اتصاليــة معينــة أو لتأثيــرات محــددة.)41(
بيــن  إلــى أن العاقــة  أشــار عبــد الحميــد أحمــد رئيــس تحريــر صحيفــة »غلــف نيــوز« 
اإلعــام التقليــدي ووســائل اإلعــام الجديــد عاقــة تكامليــة، والوســائل التقليديــة اســتخدمت 
وســائل التواصــل االجتماعــي لترويــج موضوعاتهــا ومنتجاتهــا، وأصبحــت تعطــي مؤشــرات عــن 
عــدد المتابعيــن والقــراء، وأضــاف: إن المصداقيــة فــي كا النوعيــن اإلعــام التقليــدي واإلعــام 
الجديــد موجــودة، فهنــاك وســائل تقليديــة لهــا حضــور كبيــر وتتمتــع بمصداقيــة وتتابــع جميــع 
أخبارهــا بشــكل دائــم، وأخــرى تفتقــر للمصداقيــة، واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي، فمنهــا مــن يتمتــع بمصداقيــة عاليــة وأخــرى ليــس لديهــا مصداقيــة وموضوعيــة 
فــي نقــل المعلومــة، وأوضــح عبــد الحميــد أحمــد أن وســائل التواصــل االجتماعــي ال يمكــن أن 
تلغــي وســائل اإلعــام التقليــدي وثمــة عوامــل أخــرى وتحديــات تواجــه هــذه الوســائل ويمكــن أن 
تتســبب فــي تســريع إلغائهــا وهــي الكلفــة العاليــة لإلنتــاج والتشــغيل والصعوبــات اللوجســتية التــي 

تواجــه هــذه الوســائل) )42. 
تلــك هــي الخاصــة التــي توصــل إليهــا باحثــون وناشــطون فــي مجــال اإلعــام خــال نــدوة 
للجزيــرة نــت عــن الصحافــة اإللكترونيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي ضمــن أنشــطة المنتــدى 
الســابع لشــبكة الجزيــرة، وهــي النــدوة التــي عرفــت نقاًشــا ســاخًنا بيــن المتداخليــن والحضــور بشــأن 
العاقــة التــي يجــب أن تســود بيــن مــا بــات يعــرف باإلعــام الجديــد ونظيــره التقليــدي. وفــي بحــث 
العاقــة بيــن اإلعــام التقليــدي والجديــد توصلــوا أن العاقــة بينهمــا ليســت صراًعــا بــل تكامــًا«)43(.
وبالرغم من كل هذه االجتهادات إال أنه لم يستطع أي من الباحثين الفصل في حقيقة العاقة 
ن كانــت كل االجتهــادات تنحــدر نحــو التكامليــة مــن حيــث اعتمــاد  بيــن اإلعــام الجديــد والتقليــدي، واإ
كا النوعيــن علــى اآلخــر؛ حيــث إن اإلعــام الجديــد يوفــر للتقليــدي عنصــري الســرعة والفوريــة، 

بينمــا يوفــر اإلعــام التقليــدي أرضيــة خصبــة لإلعــام الجديــد، عــن طريــق التســويق.)44)
بنــاًء علــى مــا ســبق مــن نقاشــات ودراســات عــن العاقــة بيــن اإلعــام الجديــد والتقليــدي ومــا فــي 
هــذه العاقــة مــن تعقيــد؛ فــإن األمــر يــزداد تعقيــًدا إذا تــم البحــث فــي طبيعــة العاقــة بيــن اإلعــام 
الجديــد والتقليــدي علــى مســتوى المنظمــات؛ كــون إعــام المنظمــات يختلــف كلًيــا عــن اإلعــام 
العــام مــن حيــث القائــم باالتصــال لوســائل اإلعــام فــي المنظمــات مــن جهــة، والمؤسســات مــن 
حيــث المهنيــة واالحترافيــة مــن جهــة، ومــن حيــث اســتخدام وســائل االتصــال الخاصــة بالمنظمــات 
والمؤسســات، ومــن حيــث نوعيــة الجمهــور الــذي يســتخدم هــذه الوســائل االتصاليــة مــن جهــة ثالثــة.
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النظريات المرتبطة بموضوع الدراسة :
أ. مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات: ينطلــق مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات مــن نقطــة رئيســة 
تــدور حــول حاجــة الفــرد األساســية الســتخدامه وســائل االتصــال، والتــي تنشــأ فــي ظــل بيئــة 
اجتماعيــة ونفســية معينــة تخلــق لــدى الفــرد أن يتعــرض لوســائل االتصــال، إضافــة إلــى مصــادر 
أخــرى غيــر وســائل االتصــال، حيــث يتوقــع الفــرد أن تحقــق لــه هــذه المصــادر إشــباعات لهــذه 
الحاجــات، وقــد تنجــح وســائل االتصــال فــي تحقيــق هــذه اإلشــباعات وقــد ال تنجــح، ويحقــق 

مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات أهــداف ثاثــة :))45
1- التعرف على كيفية استخدام األفراد لوسائل االتصال.

2-شــرح دوافــع التعــرض لوســائل االتصــال والتفاعــل الــذي يحــدث نتيجــة هــذه التعــرض وهــو مــا 
يعــرف باإليجابيــة حســب تصنيــف بالمجريــن.))46

3-التأكيــد علــى نتائــج اســتخدام وســائل االتصــال بهــدف فهــم عمليــة االتصــال الجماهيــري، ويعــد 
للتعــرف علــى اســتخدام  الدراســة  لهــذه  الرئيــس  المدخــل  مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات 
الشــباب الجامعــي الســعودي لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي 
الســعودية وعاقــة هــذا االســتخدام بالوســائل التقليديــة مــن حيــث عمليــات لفــت االنتبــاه واالنتقــاء 
واالســتخدام التــي يجريهــا الشــباب )عينــة الدراســة( إلشــباع حاجاتــه ورغباتــه، حيــث إن هنــاك 
عاقــة مؤكــدة بيــن اســتخدام الوســائل الجديــدة والتقليديــة، ولكــن مــا طبيعــة هــذه العاقــة مــن 
حيــث هــل يكمــل كا النوعيــن اآلخــر؟ أم أن الوســائل الجديــدة تقضــي علــى الوســائل التقليديــة 
وذلــك بســبب اختــاف الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والنفســية لمجتمــع الدراســة.
ثــراء وســائل اإلعــام: تقــوم الفكــرة الرئيســة فــي هــذه النظريــة علــى أن وســائل  ب. نظريــة 
االتصــال تختلــف فــي قدراتهــا علــى تســهيل عمليــة الفهــم؛ فوســائل االتصــال التقليديــة أو الجديــدة 
يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا وســائل عاليــة أو منخفضــة الثــراء؛ ولذلــك يجــب تحديــد الوســيلة االتصاليــة 
األكثــر مائمــة لــكل موقــف اتصالــي وذلــك اذا مــا أخذنــا فــي االعتبــار أن إعــام المنظمــات يعتمــد 
بدرجــة كبيــرة علــى تقليــل غمــوض الرســالة عــن طريــق اختيــار الوســائل التــي تحقــق التفاعــل مــع 

الجمهــور )47( وبنــاء علــى ذلــك فــإن هــذه النظريــة تفتــرض فرضيــن أساســيين همــا: 
- أن الوســائل اإلعاميــة والتكنولوجيــة تمتلــك قــدًرا كبيــًرا مــن البيانــات والمعلومــات، إضافــة إلــى 
تنــوع المضمــون؛ وهــي بذلــك تســتطيع التغلــب علــى الغمــوض والشــك الــذي ينتــاب الكثيــر مــن 

األفــراد عنــد التعــرض لهــذه الوســائل.
- هنــاك معاييــر أساســية لترتيــب ثــراء الوســيلة اإلعاميــة مــن أهمهــا وجــود رد فعــل قــوي يجعــل 
المشــاركين يتوصلــون إلــى الفهــم المشــترك وهــذا المعيــار يتعلــق بصفــة أساســية باســتخدام 
اإلعــام الجديــد لمــا يتوفــر فــي هــذا اإلعــام مــن صفــات الفوريــة والحداثــة والســبق والتفاعليــة 
بيــن المرســل والمتلقــي، وقــد اســتفادت الدراســة مــن هــذه النظريــة مــن خــال محاولــة التعــرف 
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علــى مــا إذا كان الشــباب الجامعــي )عينــة الدراســة( يعتمــد علــى اإلعــام الجديــد للمؤسســات 
فــي الحصــول علــى األخبــار المتعلقــة بهــذه المؤسســات باعتبــار أن  اإلســامية الســعودية 
وســائل اإلعــام الجديــد مــن أكثــر الوســائل اإلعاميــة ثــراء، إضافــة إلــى مــدى تأثيــر هــذا 
االعتمــاد علــى الوســائل التقليديــة كمصــدر مــن مصــادر مــن مصــادر المعلومــات فــي حصــول 

الشــباب عــن المعلومــات المتعلقــة بهــذه المؤسســات.
المفاهيم المرتبطة بالدراسة :

اســم موحــد ومــن  تقــف علــى  ولــم  التفاعلــي  تعــددت مســميات اإلعــام  التفاعلــي)48(:  اإلعــالم 
هــذه األســماء: اإلعــام الرقمــي، اإلعــام الجديــد، اإلعــام الشــبكي، الوســائط الســيبرونية، إعــام 
المعلومــات، إعــام الوســائط المتعــددة وُيقصــد بوســائل اإلعــام الجديــد فــي المؤسســات اإلســامية 
الرســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية تلــك الوســائط التفاعليــة التــي تســتخدمها المؤسســة لاتصــال 
بجماهيرهــا المختلفــة مثــل: الموقــع اإللكترونــي للمؤسســة والبريــد اإللكترونــي، ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي )فيــس بــوك وتويتــر (، وموقــع تبــادل الفيديوهــات )يوتيــوب( وموقــع تبــادل الصــور 
)انســتقرام (، وتطبيــق الدردشــة وتبــادل الرســائل )واتــس اب(، وموقــع لينكــد إن، وخدمــة الرســائل 

.))Rss العاجلــة
اإلعــالم التقليــدي للمنظمــات)49(: هــي وســائل االتصــال فــي العاقــات العامــة القديمــة )المجــات 

والنشــرات والمطويــات والملصقــات والكتيبــات والتقاريــر الســنوية (.
المؤسســات اإلســالمية الرســمية الســعودية: هي تلك المؤسســات الدينية التي تتبّناها الدولة بشــكل 
رســمٍي، فــا يدخــل فــي التعريــف األفــراد مــن الفقهــاء والعلمــاء وأمثالهــم)50(، وتشــمل المؤسســات 

اإلســامية الرســمية فــي الســعودية المؤسســات اآلتيــة:
1- الرئاســة العامــة لهيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر:)51(جهــاز حكومــي مســتقل 
يرتبــط مباشــرًة برئيــس مجلــس الوزراء، وقــد صــدر التنظيــم اإلداري للرئاســة بقــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم 289 بتاريــخ 04-07-1437هــــــــ ويقــع مقــر الرئاســة العامــة لهيئــة األمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي مدينــة الريــاض.
2- الرئاســة العامة لشــؤون المســجد الحرام والمســجد النبوي)52(: يعود تاريخ إنشــائها إلى 
عــام 1384هـــــ تحــت مســمى الرئاســة العامــة لإلشــراف الدينــي بالمســجد الحــرام، وفــي عــام 
1397هـــ صدر األمر الســامي الكريم بإنشــاء الرئاســة العامة لشــؤون الحرمين الشــريفين، 
وفــي عــام 1407هـــــ صــدر األمــر الســامي الكريــم بتغييــر مســمى الرئاســة العامــة لشــؤون 
الحرميــن الشــريفين إلــى الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، وتمــارس 
الرئاســة المهــام واالختصاصــات المتعلقــة بالحرميــن الشــريفين والتــي منهــا الكثيــر مــن 

الجهــود اإلعاميــة المختلفــة.



 د. أحمد سالم

33 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

3- جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلسالمية)53(:تأسســت هــذه الجامعــة عندمــا عهــد 
مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية جالــة الملــك عبــد العزيــز عبــد الرحمــن آل ســعود ــــ 
رحمه اهلل ــ إلى مفتي الديار الســعودية آنذاك ســماحة الشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشــيخ 
ــــ رحمــة اهلل ــــ بافتتــاح معهــد الريــاض العلمــي، الــذي يعــد النــواة األولــى للجامعــة، وتــاه 
افتتــاح العديــد مــن المعاهــد، ثــم افتتــاح كليــة العلــوم الشــرعية فــي عــام 1373 هـــ ــــ 1953 
م، والتــي تعــرف اآلن بكليــة الشــريعة، وتعــد واحــدة مــن أعــرق الكليــات الشــرعية فــي العالــم 
اإلســامي، ثــم توالــي بعدهــا افتتــاح العديــد مــن الكليــات والمعاهــد العليــا والعلميــة التــي 
كانــت تتبــع آنــذاك للرئاســة العامــة للكليــات والمعاهــد العلميــة ثــم أصبحــت فيمــا بعــد جامعــة 

تحمــل اســم جامعــة األمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.
وزارة  باســم  ســابًقا  تعــرف  :كانــت  واإلرشــاد)54(  والدعــوة  اإلســالمية  الشــؤون  وزارة   -4
الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد وهــي المســؤولة عــن جميــع الشــؤون 
اإلســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية تأسســت الــوزارة عــام 1414هـــ، وظيفتهــا دعــوة 
النــاس إلــى اهلل بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وتوعيــة المســلمين بأمــور دينهــم، ونشــر القيــم 
نشــاء المســاجد ورعايتهــا،  اإلســامية وترســيخها، والعنايــة بكتــاب اهلل طباعــة وحفًظــا، واإ
والعنايــة برســالتها، واإلســهام فــي تحقيــق التضامــن والتكافــل اإلســامي، وكل مــا مــن شــأنه 
خدمة اإلســام والمســلمين، والتصدي لما يثار حول اإلســام من شــبهات من قبل أعداء 

اإلســام، والمحافظــة علــى أمــاك األوقــاف، وحســن إدارتهــا، واســتثمار غالهــا.
5- الرئاســة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء)55(: هيئة دينية إســامية حكومية في الســعودية 
تأسســت عــام 1971م وتضــم لجنــة محــدودة مــن الشــخصيات الدينيــة فــي البــاد جميعهــم 
فقهــاء مجتهــدون مــن مــدارس فقهيــة متعــددة، ورئيســها هــو مفتــي الديــار الســعودية، وهــي 
بــداء آرائهــا فــي عــدة أمــور، ويتفــرع عــن الهيئــة لجنــة دائمــة  مخولــة بإصــدار الفتــاوى واإ
متفرغــة، اختيــر أعضاؤهــا مــن بيــن أعضــاء الهيئــة بأمــر ملكــي، وتكــون مهمتهــا إعــداد 

صــدار الفتــاوى فــي الشــؤون الفرديــة. البحــوث وتهيئتهــا للمناقشــة مــن قبــل الهيئــة، واإ
6- وزارة الحــج والعمرة)56(:يعــود إنشــائها إلــى عام1365هــــ ـوكانــت تعــرف ســابًقا باســم وزارة 
الحج وهي إحدى الوزارات بالمملكة العربية السعودية وهى تختص بشؤون الحج والعمرة 
واألوقــاف اإلســامية ســابًقا، ومنــح التأشــيرات للمســلمين القادميــن إلــى المملكــة العربيــة 
الســعودية ألداء فريضــة الحــج أو العمــرة وتأميــن وتســهيل انتقــال الحجيــج والمعتمريــن مــن 
لــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والمشــاعر المقدســة والعمــل علــى راحتهــم، ويذكــر أن  واإ
وزارة الحــج والعمــرة الســعودية هــي الــوزارة الوحيــدة التــي تهتــم بشــؤون الحــج والحجــاج علــى 

مســتوى العالــم لوجــود المشــاعر المقدســة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بطبيعــة الحــال.
7- الجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة)57(: أنشــئت باألمــر الملكــي رقــم 11 وتاريــخ 
1381/3/25هـــ ثــم األمــر الملكــي ذو الّرقــم 21 المــؤّرخ فــي 1381/4/16هـــ بالمصادقــة 
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يــوم األحــد  فيهــا  الدراســة  للجامعــة، وبــدأت  المجلــس االستشــاري األعلــى  نظــام  علــى 
2 مــن جمــادى اآلخــرة فـــي العــام نفســه، قــد تضمــن أن الجامعــة اإلســامية بالمدينــة 
المنــورة مؤسســة إســامية عالميــة مــن حيــث الغايــة، عربيــة ســعودية مــن حيــث التبعيــة 
كمــا حــدد أهدافهــا بالتالي:تبليــغ رســالة اإلســام الخالــدة إلــى العالــم عــن طريــق الدعــوة 
والتعليــم الجامعــي والدراســات العليــا، وغــرس الــروح اإلســامية وتنميتهــا، إضافــة إلــى 
إعــداد البحــوث العلميــة وترجمتهــا ونشــرها وتشــجيعها فــي مجــاالت العلــوم اإلســامية 
والعربيــة بخاصــة، وســائر العلــوم وفــروع المعرفــة اإلنســانية التــي يحتــاج إليهــا المجتمــع 
قامــة  اإلســامي بعاّمــة، وتجميــع التــراث اإلســامي والعنايــة بحفظــه وتحقيقــه ونشــره، واإ
الروابــط العلميــة والثقافيــة بالجامعــات والهيئــات والمؤسســات العلميــة فــي العالــم وتوثيقهــا 

لخدمــة اإلســام وتحقيــق أهدافــه.
8-رابطــة العالــم اإلســالمي)58(: منظمــة إســامية شــعبية عالميــة جامعــة مقرهــا مكــة المكرمــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية تقــوم بالدعــوة لإلســام وشــرح مبادئــه وتعاليمــه ودحــض الشــبهات 
قنــاع النــاس بضــرورة االلتــزام بأوامــر ربهــم لهــم واجتنــاب نواهيــه  واالفتــراءات التــي تلصــق بــه واإ
وتقديم العون للمسلمين لحل مشكاتهم وتنفيذ مشاريعهم الدعوية والتعليمية والتربوية والثقافية 
وهــي تنبــذ العنــف واإلرهــاب وتشــجع علــى الحــوار مــع أصحــاب الثقافــات األخــرى؛ وســبب 
اختيارهــا ضمــن المؤسســات اإلســامية الرســمية الســعودية أن مقرهــا يقــع داخــل األراضــي 
الســعودية بمكــة المكرمــة وأن غالبيــة منســوبيها مــن المواطنيــن الســعوديين، إضافــة إلــى أمينهــا 
العــام، وأن غالبيــة تمويلهــا بــرأس مــال ســعودي، كمــا أن غالبيــة وســائل االتصــال التقليديــة 

الخاصــة بهــا يتــم توزيعهــا داخــل الســعودية ممــا يجعلهــا مؤسســة شــبه إســامية ســعودية.

نتائج الدراسة الميدانية:
شكل رقم )5( استخدام الشباب لوسائل اإلعالم الجديد

توضــح بيانــات الشــكل رقــم )5( اســتخدام الشــباب لوســائل اإلعــام الجديــد بشــكل عــام، وتشــير 



 د. أحمد سالم

35 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 47

النتائــج إلــى ارتفــاع نســبة االســتخدام مــن قبــل الشــباب الجامعــي عينــة الدراســة وهــي نتيجــة طبيعيــة 
نظــًرا للتطــورات التكنولوجيــة الهائلــة والثــورة الرقميــة التــي تجتــاح العالــم فــي هــذه الفتــرة، وتنوعــت 
نتيجة هذا االســتخدام ما بين االســتخدام بشــكل روتيني حيث أشــار نحو )77,7%( من المبحوثين 
أنهــم يســتخدمون تلــك الوســائل الجديــدة بشــكل دائــم ومســتمر، بينمــا أشــار نحــو )22,3%( مــن 
المبحوثيــن أنهــم يســتخدمون تلــك الوســائل ولكــن ليســت بصفــة مســتمرة، وتؤكــد تلــك النتيجــة علــى 
أن جميــع عينــة الدراســة تســتخدم وســائل اإلعــام الجديــد بأشــكاله وأنواعــه المختلفــة، وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع دراســة » آالء بنــت ســعود الزمــان) 2012م()59(؛ حيــث توصلــت إلــى ذيــوع اســتخدام 

الشــباب الســعودي لوســائل اإلعــام الجديــد بنســبة )%96(. 
شكل رقم )6( معدل استخدام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم الجديد يومًيا.

توضــح بيانــات الشــكل رقــم )6( عــن معــدل اســتخدام الشــباب الجامعــي عينــة الدراســة عــن 
معــدل االســتخدام اليومــي لوســائل اإلعــام الجديــد مــن قبــل الشــباب، وتشــير نتائــج الشــكل الســابق 
عــن معــدل اســتخدام لوســائل اإلعــام الجديــد مــن النــوع المتوســط؛ حيــث أشــار نحــو )%33,1( 
مــن المبحوثيــن أنهــم يســتخدمون وســائل اإلعــام الجديــد »حســب الظــروف« وهــذا المفهــوم »حســب 
الظــروف« يعنــي أن المبحوثيــن يســتخدمون هــذه الوســائل عندمــا تدعــو الحاجــة الســتخدام تلــك 
الوســائل أو عندمــا يتلقــون رســائل تنبيــه مــن إحــدى هــذه الوســائل، بينمــا أشــار نحــو )%22,7( 
مــن المبحوثيــن أن معــدل اســتخدامهم لوســائل اإلعــام الجديــد مــن النــوع المرتفــع، حيــث إنهــم 
يقضــون أكثــر مــن ســت ســاعات مــع هــذه الوســائل ســواء اســتخدام المواقــع اإللكترونيــة أو البريــد 
اإللكترونــي ســواء الجامعــي أو الشــخصي أو مواقــع التواصــل االجتماعــي المختلفــة أو مواقــع تبــادل 
الصــور والفيديوهــات، بينمــا أشــار نحــو )21,4%( أن معــدل اســتخدامهم اليومــي لوســائل اإلعــام 
الجديــد تتــراوح مــا بيــن » 4- 6 ســاعات »، بينمــا أشــار نحــو )17,7%( مــن المبحوثيــن أن 
معــدل اســتخدامهم اليومــي لوســائل اإلعــام الجديــد تتــراوح مــن ســاعة إلــى ثــاث ســاعات، وســيتم 
تفســير اختــاف معــدالت اســتخدام المبحوثيــن لوســائل اإلعــام الجديــد عنــد اختبــار العاقــة بيــن 
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العوامــل الديموغرافيــة للمبحوثيــن )النــوع، الســن، التخصــص الدراســي، الفرقــة الدراســية( ومعــدالت 
اســتخدامهم اليومــي لوســائل اإلعــام الجديــد.

جدول رقم )1( ما معدل ما يمارسه الشباب من أنشطة وممارسات مرتبطة بوسائل اإلعالم الجديد.

األنشطة الممارسةم
عدة مرات يوميًا

أسبوعيًا
عدة مرات 

شهريًا
عدة مرات 

سنويًا
ال أمارسها على 

اإلطالق

%ك%ك%ك%ك%ك
9226.310329.46819.43510.05214.9البريد اإللكتروني.1

15845.110028.64613.1257.1216.0المواقع اإللكترونية.2

المحادثة الصوتية 3
8323.78022.98624.6329.16919.7والمرئية.

4
المنتديات وغرف 

الدردشة )أتابع ما يكتب 
فيها فقط (.

4813.74111.74212.06318.015644.6

5
المنتديات )أساهم 
باإلنشاء والكتابة 

والتعليق(.
318.93911.14914.04512.918653.1

لدي مدونة خاصة بي 6
3510.03911.13911.17020.016747.7وأقوم بتحديثها 

أقرأ تعليقات زوار 7
339.43710.67020.04111.716948.3المدونة وأرد عليهم 

8

أقرأ تعليقات زوار 
المدونة وأتواصل 

معهم بتجديد مضمون 
المدونة.

3911.15415.43810.94512.917449.7

9
أقرأ مدونات اآلخرين 

من المهتمين 
بالمؤسسات اإلسالمية.

6017.15415.45515.74312.313839.4

أقرأ المدونات التي 10
6418.39326.64713.43810.910830.9تناسب اهتماماتي.

11

أقرأ المدونات بشكل 
عام واعلق علي ما 
بها من موضوعات 

وقضايا.

4111.75014.36318.05315.114340.9

12
أعلق علي 

الموضوعات و القضايا 
بالمدونات بشكل عام.

4613.13610.34713.46418.315744.9

بيانــات الجــدول رقــم )1( معــدل مــا يمارســه الشــباب » عينــة الدراســة » مــن أنشــطة  توضــح 
وممارســات مرتبطــة بوســائل اإلعــام الجديــد، وأكــدت هــذه النتائــج علــى ممارســة الشــباب الجامعــي 
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لوســائل اإلعــام الجديــد المعروفــة كالمواقــع اإللكترونيــة والبريــد اإللكترونــي بشــكل عــام؛ حيــث أشــار 
نحــو حيــث أشــار نحــو)55,7%( علــى اســتخدامهم للمواقــع اإللكترونيــة والبريــد اإللكترونــي بشــكل 
يومــي أو أســبوعي؛ نظــًرا الرتبــاط عينــة الدراســة بالنظــام اإللكترونــي الجامعــي للمواقــع الجامعيــة 
الســعودية إضافــة إلــى التصفــح واالســتخدام العــادي للمواقــع اإللكترونيــة والبريــد اإللكترونــي، إضافــة 
إلــي اســتخدام نســبة كبيــرة مــن عينــة الدراســة للمحادثــات الصوتيــة والمرئيــة عبــر التطبيقــات الذكيــة 
لوســائل اإلعــام الجديــد، بينمــا أشــارت نســبة مــن عينــة الدراســة عــن اســتخدامها المحــدود للوســائل 
المتخصصــة لإلعــام الجديــد كالمدونــات ســواء بالملكيــة لهــذه المدونــات أو القــراءة أو التعليــق أو 
نحــو ذلــك، وتشــير هــذه النتائــج عــن اســتخدام الشــباب الجامعــي عينــة الدراســة لوســائل اإلعــام 
الجديــد المعروفــة واســتخدامهم المحــدود للوســائل المتخصصــة وهــو مــا يتفــق مــع نقطــة البحــث 
المتعلقــة بهــذه الدراســة مــن حيــث الوســائل الجديــدة للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية 
كالمواقــع اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي؛ ألن هــذه المؤسســات تهتــم فقــط بالوصــول إلــى 
جماهيرهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي والمواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بهــا وهــي مــا ســتوضحه 

هــذه الدراســة فيمــا بعــد. 
جدول رقم )2( يوضح استخدام الشباب الجامعي)عينة الدراسة( لمواقع التواصل االجتماعي.

مواقع التواصل االجتماعيم
قلياًل ما أستخدمه دائما

أستخدمه
أعرفه لكن ال 

ال أعرفه إطالقًاأستخدمه

%ك%ك%ك%ك

1Face book 12134.611031.48724.9329.1فيس بوك

2Twitter 15544.312234.95415.4195.4تويتر

3Whats app26575.7349.73510.0164.6واتس آب

18352.34613.17120.35014.3سناب شات4
5+Google 16948.39226.35515.78349.7جوجل

6LinkedIn 329.17220.67421.117249.1لينكد إن

7Skype7722.09426.912435.45515.7سكاي بي

8 Yahoo 4914.08022.914140.38022.9ياهو

9My space 5014.34613.17120.318352.3ماي سبيس

ُتوضــح بيانــات الجــدول رقــم )2( عــن مــدى اســتخدام المبحوثيــن لمواقــع التواصــل االجتماعــي 
ومــدى شــهرة كل موقــع مــن هــذه المواقــع مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن أنفســهم؛ حيــث أشــارت نســبة 
كبيــرة مــن المبحوثيــن علــى اســتخدامهم الدائــم والمعتــاد لمواقــع التواصــل االجتماعــي المعروفــة كــــــ 
»فيــس بــوك وتويتــر وواتــس اب وســناب شــات« وهــذه النتيجــة مــن المؤكــد أنهــا ســيكون لهــا تأثيــر 
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كبيــر عنــد بحــث اســتخدام الشــباب الجامعــي لمواقــع التواصــل االجتماعــي للمؤسســات اإلســامية 
الرســمية فــي الســعودية، كمــا تؤكــد هــذه النتائــج أيًضــا علــى التفاعــل الكبيــر مــن قبــل عينــة الدراســة 
مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي بشــكل عــام، بينمــا جــاءت باقــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 
األخرى ك » ياهو وسكاي بي ولينك إن » باستخدام محدود من قبل عينة الدراسة؛ بل إن هناك 
موقًعــا كــــ »لينكــد إن« أشــار نحــو )49,1%( مــن العينــة أنهــم ال يعرفونــه أصــًا وهــو أمــر طبيعــي؛ 
حيــث يقتصــر الفــرد علــى اســتخدام بعــض التطبيقــات المتعلقــة بمواقــع التواصــل االجتماعــي فقــط؛ 
نظــًرا لكثــرة هــذه التطبيقــات فــي الفتــرة األخيــرة كنتيجــة طبيعــة لتســابق شــركات البرمجيــات نحــو 
الثــورة الرقميــة، كمــا أن هــذه النتيجــة أيًضــا ســيكون لهــا تأثيــر عنــد بحــث اســتخدام الشــباب الجامعــي 
لمواقــع التواصــل االجتماعــي للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية, ألن هــذه المؤسســات 
اقتصــرت فقــط علــى اســتخدام المواقــع المشــهورة فــي االتصــال بجماهيرهــا المختلفــة كفيــس بــوك 
وتويتــر وســناب شــات وواتســاب، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة« اســتخدام طــاب الجامعــة لموقعــي 
التواصــل االجتماعــي »فيــس بــوك وتويتر«ومــدى إداركهــم وموقفهــم تجاههــا “2013م »)60( التــي 
كشــفت النتائــج عــن اعتمــاد طــاب الجامعــة علــى وســائل اإلعــام الجديــد خاصــة موقعــي »فيــس 

بــوك وتويتــر« 
جدول رقم )3( يوضح استخدام الشباب الجامعي)عينة الدراسة( لمواقع تبادل الصور والفيديوهات.

مواقع تبادل الصور م
وملفات الفيديو

قلياًل ما أستخدمه دائما
أستخدمه

أعرفه لكن ال 
ال أعرفه إطالقًاأستخدمه

%ك%ك%ك%ك
1YouTube24870.96117.4267.4154.3يوتيوب

2Insagram23567.17020.0246.9216.0انستجرام
3Bicasa4011.44613.19426.917048.6بيكسا
4Flicker288.04212.08424.019656.0فيلكر

فوتو بوكت5
Photobucket

288.04312.38223.419756.3

6Webshot277.74914.06518.620.959.7ويب شوت

تتفــق بيانــات الجــدول رقــم )3( مــع نتائــج الجــدول الســابق مــن حيــث اســتخدام الشــباب الجامعــي 
» عينــة الدراســة » لمواقــع التواصــل االجتماعــي المتعلقــة بتبــادل الصــور والفيديوهــات ك« يوتيــوب 
وانســتجرام« حيــث أشــارت نســبة )70,9%( مــن عينــة الدراســة الســتخدامهم الدائــم لموقــع يوتيــوب، 
وبنســبة بلغــت نحــو )67,1%( مــن عينــة الدراســة أكــدوا علــى اســتخدامهم الدائــم لموقــع انســتجرام، 
بينمــا جــاءت باقــي مواقــع تبــادل الصــور والفيديوهــات باســتخدام محــدود لهــذه التطبيقــات، وأشــارت 
نســبة كبيــرة منهــم تخطــت أكثــر مــن نصــف العينــة أنهــم ال يعرفــون هــذه المواقــع أصــًا كموقــع فيلكــر 
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وفوتــو بوكــت وويــب شــوت، وستســهم هــذه النتيجــة أيًضــا فــي معرفــة مــدى تفاعــل الشــباب الجامعــي 
»عينــة الدراســة« مــع مواقــع تبــادل الصــور والفيديوهــات الخاصــة بالمؤسســات اإلســامية الرســمية 
فــي الســعودية حيــث اكتفــت هــذه المؤسســات باســتخدام تطبيقــي يوتيــوب وانســتجرام للتواصــل مــع 
جماهيرهــا المختلفــة؛ كونهــا المواقــع التــي تحظــى بشــهرة كبيــرة بيــن الجماهيــر إذا مــا قورنــت تلــك 

المواقــع بالمواقــع األخــرى غيــر المشــهورة.
جدول رقم )4( يوضح مدى معرفة الشباب الجامعي بالمؤسسات اإلسالمية الرسمية السعودية

الترتيب المؤسسات اإلسالمية الرسميةم
األول

الترتيب 
الثاني

الترتيب 
الثالث

الترتيب 
الرابع

الترتيب 
الخامس

الوزن 
الرتبةالمرجح

الرئاسة العامة لهيئة األمر 1
166403030166.001بالمعروف والنهي عن المنكر.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد 2
42786820555.122الحرام والمسجد النبوي.

وزارة الشؤون اإلسالمية 4
19425591554.743والدعوة واإلرشاد.

24266446464.294وزارة الحج والعمرة.6

الرئاسة العامة للبحوث العلمية 5
14383871634.195واإلفتاء.

51592324264.136رابطة العالم اإلسالمي.8

جامعة اإلمام محمد بن سعود 3
17304135643.927اإلسالمية.

الجامعة اإلسالمية بالمدينة 7
18372932273.568المنورة.

ُتوضــح بيانــات الجــدول رقــم )4( ترتيــب الشــباب الجامعــي للمؤسســات اإلســامية الرســمية 
فــي الســعودية مــن حيــث معرفتهــم بهــذه المؤسســات؛ حيــث جــاءت هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر فــي الترتيــب األول مــن حيــث ترتيــب المبحوثيــن لهــذه المؤسســات األكثــر معرفــة بيــن 
ن لهــا تعامــًا مباشــًرا  المبحوثيــن وهــي نتيجــة طبيعيــة؛ كــون األســباب تتعلــق بطبيعــة عمــل الهيئــة واإ
مــع الجماهيــر وخاصــة فئــة الشــباب، ممــا يجعلهــا المؤسســة األكثــر شــهرة ومعرفــة ودرايــة بيــن 
المؤسســات اإلســامية الســعودية مــن قبــل الشــباب الجامعــي »عينــة الدراســة«، وفــي الترتيــب الثانــي 
مــن حيــث المؤسســات اإلســامية األكثــر شــهرة بيــن فئــة الشــباب جــاءت » الرئاســة العامــة لشــئون 
المســجد الحــرام والمســجد النبــوي«, تلــك المؤسســة المســئولة عــن شــئون الحرميــن الشــريفين، وهــي 
أيًضــا نتيجــة طبيعيــة؛ كــون عينــة الدراســة مــن المجتمــع أعلــى, وبذلــك فإنهــم يتعرضــون بشــكل دائــم 
ومباشــر للوســائل االتصاليــة التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســة لاتصــال بجماهيرهــا المختلفــة، وفــي 
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الترتيب الثالث من بين المؤسســات اإلســامية األكثر شــهرة بين فئة الشــاب جاءت »وزارة الشــؤون 
اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد« وبالســبب نفســه لشــهرة المؤسســات التــي جــاءت فــي الترتيــب األول 
والثانــي هــو التعامــل المباشــر مــع هــذه الــوزارة مــن قبــل الشــباب؛ كونهــا المســئولة عــن المســاجد 
ورعايتهــا والدعــوة واألوقــاف داخــل الســعودية، بينمــا جــاءت باقــي المؤسســات اإلســامية الرســمية 
فــي الســعودية فــي مراتــب تاليــة للمراتــب الســابقة, غيــر أن الجامعــات اإلســامية فــي الســعودية 
جــاءت فــي المرتبتيــن األخيرتيــن مــن قبــل معرفــة الشــباب الجامعــي » عينــة الدراســة » بهمــا؛ ويرجــع 
ذلــك إلــى عــدم التعامــل المباشــر مــن قبــل العينــة مــع هاتيــن المؤسســتين؛ حيــث إن المجــال البشــري 
لهــذه الدراســة هــو مجتمــع مكــة المكرمــة بينمــا تقــع » جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية 
فــي العاصمــة » الريــاض«، وتقــع الجامعــة اإلســامية بالمدينــة المنــورة، ومــا يؤكــد وجهــة النظــر 
هــذه ترتيــب » رابطــة العالــم اإلســامي فــي المرتبــة الســابقة عليهمــا بالرغــم أنهــا مؤسســة شــبه رســمية 
ولكنهــا تقــع فــي مدينــة مكــة المكرمــة إضافــة إلــى أن غالبيــة منســوبي رابطــة العالــم اإلســامي 
مــن المواطنيــن الســعوديين ممــا يســهل مــن عمليــة التعامــل معهــا كمؤسســة ســعودية، نقطــة أخــرى 
ُتضــاف إلــى شــهرة رابطــة العالــم اإلســامي أن الســعودية أكبــر المســاهمين فيهــا ممــا يضفــي عليهــا 

صفــة المؤسســة اإلســامية الســعودية.
جدول رقم )5( يوضح استخدام الشباب السعودي لوسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية الرسمية.

%كاالستخدامم
11432,6استخدمها دائًما1
20859,4استخدمها أحياًنا2
288,0أبًدا ال استخدمها على اإلطاق3

350100,0إجمالي من أجابوا

للمواقــع  الدراســة«  »عينــة  الســعودي  الشــباب  اســتخدام  إلــى  الســابق  الجــدول  بيانــات  ُتشــير 
اإللكترونيــة والبريــد اإللكترونــي ومواقــع التوصــل االجتماعــي للمؤسســات اإلســامية فــي الســعودية، 
حيــث أشــار نحــو )59,4%( مــن المبحوثيــن إلــى أنهــم »أحياًنــا« مــا يســتخدمون وســائل اإلعــام 
الجديــد لهــذه المؤسســات أو أن اســتخدامهم لهــذه الوســائل البــد أن يكــون بســبب مــن األســباب، 
وهــي نتيجــة طبيعيــة؛ كــون هــذه المؤسســات ال تحمــل أي موضوعــات ترفيهيــة أو غيــر ذلــك مــن 
الموضوعــات التــي تجــذب فئــة الشــباب نحوهــا، ومــا تهــدف إليــه وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه 
المؤسســات عــدة أمــور تتعلــق بالتعليــم والتثقيــف والدعــوة إضافــة إلــى الســبب الرئيــس الســتخدام 
مثــل هــذه الوســائل فــي تعريــف الجماهيــر بالمؤسســة وأنشــطتها المختلفــة وهــو الســبب األساســي 
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الــذي أدي إلــى اســتخدام اإلعــام االجتماعــي فــي المنظمــات، بينمــا أشــار نحــو )32,6%( مــن 
المبحوثيــن أنهــم دائًمــا مــا يســتخدمون وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الســعودية؛ 
ويرجــع ذلــك إلــى ارتبــاط بعــض الشــباب مــن عينــة الدراســة بهــذه الوســائل كالتخصــص العلمــي، 
بينمــا أشــار نحــو )8,0%( مــن المبحوثيــن أنهــم ال يســتخدمون وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات 
اإلســامية الســعودية وهــي نتيجــة مقبولــة؛ لعــدم وجــود ســبب لــدى بعــض الشــباب لمتابعــة هــذه 
الوســائل الخاصــة بالمؤسســات اإلســامية الســعودية، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة أحمــد فــاروق 
رضــوان ) 2012م()61(التــي توصلــت إلــى توظيــف الوســائط المتعــددة وأدوات التفاعــل علــى مواقــع 
هــذه المنظمــات؛ لنشــر األخبــار والتقاريــر والمعلومــات المتعلقــة بجهودهــا وأنشــطتها االجتماعيــة.

جدول رقم )6( يوضح أسباب استخدام الشباب السعودي لوسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية.

%كأسباب االستخدامم

16651.2للحصول على معلومات تتعلق بتخصصي الدراسي.1
14444.4لالستزادة من الثقافة الدينية.2
8225.3للحصول على األخبار التي تتعلق بهذه المؤسسات وأنشطتها.3
8325.6لطلب الفتوى والرأي العلمي من المختصين العاملين في هذه المؤسسات.4
6821.0للتواصل مع آخرين لهم نفس اهتماماتي.5
8827.2للمشاركة في وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات بالتعليق أو كتابة منشور.6
6520.1لتحميل الكتب والدروس والمحاضرات واألناشيد الدينية والفتاوى الصوتية.7

الرغبة في الحصول على فرصة في التعبير عن الرأي تفوق الفرص المتاحة 8
6620.4في الوسائل التقليدية.

5316.4من أجل الترفيه والتسلية وتمضية الوقت.9
6118.8استخدمها من باب الفضول فقط.10

324100جملة من يطلع

** اختار المبحوثون أكثر من بديل.
ُتوضــح بيانــات الجــدول رقــم )6( أســباب اســتخدام الشــباب الســعودي »عينــة الدراســة »لوســائل 
مــن عينــة  أشــار )%51,2(  الســعودية، حيــث  الرســمية  للمؤسســات اإلســامية  الجديــد  اإلعــام 
الدراســة أن الســبب الرئيــس الســتخدامهم وســائل هــذه المؤسســات هــو الحصــول علــى معلومــات 
تتعلــق بتخصصهــم الدراســي، وهــذه النســبة التــي تخطــت نصــف عينــة الدراســة نتيجــة طبيعيــة كــون 
عينــة الدراســة مــن طــاب الجامعــات، إضافــة إلــى نســبة كبيــرة مــن هــؤالء الطــاب يدرســون العلــوم 
الشــرعية والدينيــة المتعلقــة بطبيعــة عمــل هــذه المؤسســات، بينمــا أشــار نحــو )44,4%( أن مــن 
شــباع احتياجاتهــم  أســباب اســتخدامهم لوســائل اإلعــام الجديــد االســتزادة مــن ثقافتهــم الدينيــة، واإ
المعرفيــة مــن العلــوم الشــرعية والدينيــة التــي تتفــق تماًمــا مــع طبيعــة عمــل هــذه المؤسســات، وأشــار 
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نحــو )25,3%( أن ســبب اســتخدامهم لوســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات هــو الحصــول علــى 
األخبــار التــي تتعلــق بهــذه المؤسســات وأنشــطتها، ويعــد هــذا الســبب النشــاط الرئيــس ألي مؤسســة 
وأنشــطتها  بالمؤسســة  الجماهيــر  لتعريــف  المتاحــة  االتصــال  اســتخدام كل وســائل  تحــاول  التــي 
ومســئوليتها االجتماعيــة نحــو المجتمــع المحلــي وبنــاء الصــورة الذهنيــة االيجابيــة لــدى الجماهيــر 
الداخليــة والخارجيــة للمنظمــات بشــكل عــام، وهــذه النســبة تؤكــد علــى نجــاح هــذه المؤسســات فــي 
مــداد تلــك الجماهيــر بجميــع المعلومــات التــي يحتاجــون  إلــى جماهيرهــا المســتهدفة واإ الوصــول 
معرفتهــا عــن هــذه المؤسســات، بينمــا جــاءت باقــي أســباب االســتخدام بنســب قليلــة كاســتخدامها 
مــن أجــل الترفيــه ومصطلــح الترفيــه هنــا ال يعنــي أن هــذه الوســائل تقــدم موضوعــات ترفيهيــة؛ 
نمــا المقصــود منهــا تصفــح مواقــع وصفحــات هــذه المؤسســات مــن بــاب تمضيــة الوقــت، كمــا  واإ
أشــار بعــض المبحوثيــن اســتخدام هــذه الوســائل مــن بــاب الفضــول وحــب االطــاع فقــط، كمــا تؤكــد 
بيانــات الجــدول الســابق علــى حقيقــة مهمــة فــي عاقــة الوســائل التقليديــة بالجديــدة فيمــا يتعلــق 
بإعــام المنظمــات, حيــث أشــارت نســبة مــن المبحوثيــن أن اســتخدامهم لوســائل اإلعــام الجديــد 
لهــذه المؤسســات؛ بســبب المســاحة المتاحــة مــن الحريــة للتعبيــر عــن آرائهــم بــكل حريــة ســواء عبــر 
الرســائل أو البريــد اإللكترونــي وهــو مــا ال توفــره الوســائل التقليديــة فــي معرفــة رجــع الصــدى للرســالة 

اإلعاميــة التــي تُقدمهــا هــذه المؤسســات بشــكل عــام.
جدول رقم )7(  يوضح أسباب عدم استخدام الشباب السعودي لوسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات إلسالمية

%كأسباب عدم االستخدامم

2485.7ألنها ال تفيدني في مجال تخصصي.1
1864.2ألني ال أهتم بمتابعة أخبار تلك المؤسسات.2
1760.7ليس لدي وقت لالطالع على اإلعالم الجديد لتلك المؤسسات.3
1657.4ألني أكتفي بمتابعة أخبار هذه المؤسسات عبر الوسائل األخرى.4
1553.5ألنها ال تلبي احتياجاتي المعرفية.5
1242.8ال أعرف كيف استخدمها.6
828.5ألنه ال يعجبني تصميم مواقع وصفحات تلك المؤسسات.7

28جملة من أجابوا

الســابق أســباب عــدم اســتخدام المبحوثيــن »عينــة الدراســة لوســائل  الجــدول  بيانــات  توضــح 
اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية؛ حيــث أشــارت نســبة كبيــرة مــن 
المبحوثيــن الذيــن ال يســتخدمون وســائل هــذه المؤسســات بلغــت نحــو)85,7%( لعــدم االســتفادة مــن 
موضوعــات هــذه الوســائل وفًقــا لتخصصهــم الدراســي، بينمــا أشــار نحــو )64,2%( مــن المبحوثيــن 
عــدم اهتمامهــم بمتابعــة أخبــار هــذه المؤسســات وذلــك إذا مــا أخذنــا فــي االعتبــار أن وســائل اإلعــام 
الجديــد لهــذه المؤسســات ال تحمــل أي موضوعــات ترفيهيــة تجعــل هــذه الفئــة تنجــذب إليهــا وأن 
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وظيفــة هــذه الوســائل هــي الترويــج للمؤسســة التابعــة لهــا وبنــاء الصــورة لــدى الجمهــور، بينمــا أشــار 
نحــو )60,7%( مــن المبحوثيــن أنهــم ليــس لديهــم الوقــت الكافــي لاطــاع علــى اإلعــام الجديــد 
لهــذه المؤسســة وهــذا ناتــج أيًضــا عــن عــدم االهتمــام بأخبــار هــذه المؤسســات، وتشــير هــذه النتيجــة 
بالرغــم مــن قلــة عــدد المبحوثيــن الــذي ال يســتخدمون وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية 
الرســمية الســعودية أن المضمــون الجــاد لهــذه الوســائل ال يجعــل غيــر المختصيــن أو مــن لــه عاقــه 

يســتخدم وســائل هــذه المؤسســات؛ كونهــا ال تحمــل أي جانــب ترفيهــي فــي مضمونهــا.
جدول رقم)8( استخدام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم التقليدية للمؤسسات اإلسالمية الرسمية السعودية

المؤسسات اإلسالمية 
السعودية

نعم المجلة الورقية

وسائل اإلعالم التقليدية للمؤسسات اإلسالمية الرسمية السعودية

النشرات التقارير السنويةالكتيباتالمطوياتالمجلة الورقية
الرسائل الملصقاتاإلخبارية

األفالم الوثائقيةاإلخبارية

ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم 

الرئاسة العامة 
لهيئة األمر 
بالمعروف 
والنهي عن 

المنكر

11620846278282961930544280233014527930294ك

%35.864.214.285.88.691.45.994.113.686.47.192.913.986.19.390.7

الرئاسة العامة 
لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد 

النبوي

6525978246412823528839285272973628817307ك

%20.179.924.175.912.780.610.888.912888.391.711.188.95.294.8

جامعة اإلمام 
محمد بن سعود 

اإلسالمية

5127332292512733429032292243003329122302ك

%15.784.39.990.115.784.310.589.59.990.17.492.610.289.86.893.2

وزارة الشؤون 
اإلسالمية 
واألوقاف 
والدعوة 
واإلرشاد

6725752272372875027435287223021630845279ك

%20.779.3168411.488.615.484.610.989.16.893.213.986.14.995.1

الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية 

واإلفتاء

7125343281502742829657267213034028422302ك

%22.978.113.386.715.484.68.691.417.682.46.293.812.387.76.893.2

وزارة الحج
7624860284512734827643281482764927529295ك

%23.576.5188215.784.314.885.213.386.714.885.214.885.2991

الجامعة 
اإلسالمية 

بالمدينة المنورة

6226240284382863429040284272974827628296ك

%19.180.912.387.711.788.310.589.512.387.78.391.714.885.28.691.4

رابطة العالم 
اإلسالمي

8224251273592653728745279372874328144280ك

%25.374.715.784.3188211.488.613.986.111.488.613.386.713.686.4

توضــح بيانــات الجــدول رقــم )8( مــدى اســتخدام الشــباب الجامعــي »عينــة الدراســة » لوســائل 
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اإلعــام التقليديــة للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية، حيــث أظهــرت نتائــج هــذا الجــدول 
وجــود فجــوة كبيــرة فــي اســتخدام الشــباب الجامعــي لهــذه الوســائل التقليديــة، حيــث اســتخدم الشــباب » 
عينة الدراسة » استخداًما محدوًدا لهذه الوسائل مع تفاوت نسبة االستخدام نفسها على مستويين، 
المســتوى األول: االســتخدام مــن حيــث ملكيــة الوســيلة للمؤسســة اإلســامية، والمســتوى الثانــي: 
متوســط اســتخدام الشــباب »عينــة الدراســة« بيــن الوســائل نفســها، وبتحليــل نتائــج الجــدول الســابق 
أظهــرت النتائــج أن أكثــر الوســائل التقليديــة اســتخداًما كانــت المجــات بمتوســط اســتخدام بلــغ نحــو 
)0,23(، ثــم فــي المرتبــة الثانيــة جــاءت المطويــات بمتوســط بلــغ نحــو)0,16( مــن إجمالــي اســتخدام 

المطويــات للمؤسســات اإلســامية الســعودية، ثــم فــي المرتبــة الثالثــة جــاءت الكتيبــات بمتوســط بلــغ 
نحــو )0,14(، ثــم جــاءت باقــي الوســائل التقليديــة )النشــرات اإلخباريــة والرســائل اإلخباريــة والتقاريــر 
الســنوية والملصقــات واألفــام الوثائقيــة( علــى الترتيــب وجــاءت عمليــة االســتخدام لهــذه الوســائل 
بمتوســط اســتخدام محــدود، وتعــد نتيجــة اســتخدام الشــباب للمجــات كوســيلة تقليديــة نتيجــة مقبولــة 
رغــم االســتخدام المحــدود لهــا مــن قبــل العينــة إال أنهــا تتفــق مــع الدراســات التــي تــرى فــي مجلــة 
المنظمــة الوســيلة التقليديــة األهــم مــن بيــن الوســائل التقليديــة؛ كونهــا الوســيلة األساســية إلبــراز هويــة 
المؤسســة والمتحــدث الرســمي باســمها والعامــل المفتاحــي لبنــاء الصــورة الذهنيــة اإليجابيــة عــن 

المؤسســة لــدى الجماهيــر الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء.
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جدول رقم)9( استخدام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية الرسمية. 

المؤسسات اإلسالمية

وسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية الرسمية السعودية

الموقع 
اإللكتروني

البريد 
اإللكتروني

الرسائل العاجلةيوتيوبلينكد إنانستجرامواتس ابفيس بوكتويتر

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

الرئاسة العامة 
لهئية األمر 
بالمعروف 
والنهي عن 

المنكر

199125362877824638286392853329183161630828296ك

%61.438.611.188.624.175.911.788.3128810.289.82.597.54.995.18.691.4

الرئاسة 
العامة لشؤون 
المسجد الحرام 

والمسجد 
النبوي

133191812438224247277302941530933212929526298ك

%4159257525.374.714.585.59.390.74.695.40.999.1991892

جامعة 
اإلمام محمد 
بن سعود 
اإلسالمية

140184392848923550274322911331183161730718306ك

%43.256.81287.727.572.515.484.69.990.14962.597.55.294.85.694.4

وزارة الشؤون 
اإلسالمية 
واألوقاف 
والدعوة 
واالرشاد

1391854328173251702543628821303133111730729295ك

%42.957.113.386.722.577.521.678.411.188.96.593.54965.294.8991

الرئاسة العامة 
للبحوث 
العلمية 
واإلفتاء

1421824827666258372875027424300203042130325299ك

%43.856.214.885.220.479.611.488.615.484.67.492.66.293.86.593.57.792.3

وزارة الحج
1222016326173251582663828640284153092829647277ك

%37.76219.480.622.577.517.982.111.788.312.387.74.695.48.691.414.585.5

الجامعة 
االسالمية 
بالمدينة 
المنورة

1291956625773251602634328124300352892330138286ك

%39.860.220.479.622.577.518.681.613.386.77.492.61082.67.192.911.788.3

رابطة العالم 
اإلسالمي

1481766525996228642604527925299163085427028296ك

%45.754.320.179.929.670.419.780.313.986.17.792.34.995.116.783.38.691.4

أظهرت بيانات الجدول رقم )9( النتائج اآلتية:
- أن اســتخدام الشــباب الجامعــي للموقــع اإللكترونــي كوســيلة مــن وســائل اإلعــام الجديــد 
للمؤسسات اإلسامية الرسمية السعودية جاء في الترتيب األول من بين الوسائل المستخدمة 
وذلــك لجميــع المؤسســات اإلســامية الرســمية، وجــاء اســتخدام الموقــع اإللكترونــي بفــارق كبيــر 
نســبًيا عن باقي الوســائل التي تم اســتخدامها من قبل الشــباب الجامعي »عينة الدراســة »وبلغ 
المتوســط الحســابي لهــذا الترتيــب نحــو )0,44(، وتعــد هــذه النتيجــة مؤشــًرا إيجابًيــا لعمليــة 
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االســتخدام؛ ذلــك أن المواقــع اإللكترونيــة لهــا هــدف أساســي لاتصــال بجماهيــر عــن طريــق 
نشــر األخبــار المتعلقــة بهــذه المؤسســات، إضافــة إلــى أن هــذه المواقــع تعتبــر وســيلة ترويجيــة 

دعائيــة لباقــي وســائل اإلعــام الجديــد والتقليــدي علــى حــد ســواء.
-  جــاء موقــع »تويتــر« فــي الترتيــب الثانــي مــن بيــن وســائل اإلعــام الجديــد التــي تــم اســتخدامها 
مــن قبــل الشــباب الجامعــي لمعرفــة أخبــار ومعلومــات عــن المؤسســات اإلســامية الرســمية 
فــي الســعودية ولكــن هــذا الترتيــب جــاء بفــارق كبيــر نســبًيا عــن اســتخدام الشــباب للمواقــع 
اإللكترونيــة لهــذه المؤسســات حيــث بلــغ متوســط االســتخدام لموقــع تويتــر نحــو )0,17( وتتفــق 
هــذه النتيجــة تماًمــا مــع دراســة )محمــد بــن علــي الّســويد 2015()62( حيــث انتشــار موقــع تويتــر 
بيــن الشــباب الجامعــي كســمة غالبــة، إضافــة إلــى تأثيــر اســتخدام هــذا الموقــع علــى عمليــة 

االســتخدام للوســائل التقليديــة.
- كمــا أظهــرت نتائــج الجــدول الســابق أن اســتخدام »البريــد اإللكترونــي« للمؤسســات اإلســامية 
الســعودية من قبل الشــباب الجامعي »عينة الدراســة« جاء في الترتيب الثالث من بين وســائل 
اإلعــام الجديــد األكثــر اســتخداًما مــن قبــل المبحوثيــن بمتوســط حســابي بلــغ نحــو )0,17( 
ويعد معدل االســتخدام للبريد اإللكتروني للمؤسســات اإلســامية مقبول نســبًيا إذا تم األخذ في 
رســال  االعتبــار أن هــدف البريــد اإللكترونــي هــو الــرد علــى االستفســارات واســتقبال البيانــات واإ

كل المســتجدات المتعلقــة بهــذه المؤسســات لــكل مــن لــه عاقــة بهــذه المؤسســات.
- وفــي الترتيــب الرابــع مــن بيــن الوســائل األكثــر اســتخداًما مــن قبــل المبحوثيــن جــاء موقــع » 
فيــس بــوك » بمتوســط حســابي بلــغ نحــو )0,16( وهــي نتيجــة مقبولــة؛ ألن موقــع فيــس بــوك 
هــو األقــل شــهرة مــن موقــع تويتــر كمــا أظهــرت ذلــك نتائــج الدراســات الســابقة، إضافــة إلــى أن 
مواقــع التواصــل االجتماعــي لهــذه المؤسســات ال تحمــل فــي مضمونهــا أي جوانــب ترفيهيــة ممــا 

يجعلهــا أقــل جاذبيــة مــن غيرهــا مــن المواقــع العامــة كمــا ســبق القــول.
فــي  بينمــا جــاء اســتخدام وســائل اإلعــام الجديــد األخــرى للمؤسســات اإلســامية الرســمية   -
الســعودية من قبل المبحوثين بنســب اســتخدام قليلة ومتباعدة نســبًيا عن الوســائل التي جاءت 
فــي المراتــب األربعــة األولــى حيــث جــاء اســتخدام مواقــع )واتــس اب وخدمــة الرســائل العاجلــة 
وانســتجرام ويوتيــوب ولينكــدإن( بمتوســطات بلغــت نحــو )0,12، 0,9، 0,7، 0,7، 0,4( 
علــى الترتيــب المذكــور وهــي نتائــج أظهــرت االســتخدام المحــدود لبقيــة وســائل اإلعــام الجديــد 
للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية مــن قبــل الشــباب الجامعــي »عينــة الدراســة«.
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جدول رقم )10( يوضح عالقة استخدام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم الجديد بالوسائل التقليدية.

االتجاهات

االتجاه

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم

معارضمحايدمؤيد

%ك%ك%ك

استخدم وسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية الرسمية في حالة 
16350.310432.15617.32.41.37األحداث الطارئة واألخبار التي تتعلق بهذه المؤسسات.

استخدم الوسائل التقليدية للمؤسسات اإلسالمية الرسمية كالمجالت الورقية 
16049.410131.26219.12.30.78والكتيبات بدرجة أكبر من استخدامي وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات.

استخدم وسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية الرسمية كالموقع 
اإللكتروني ومواقع التواصل بدرجة أكبر من استخدامي الوسائل التقليدية 

لهذه المؤسسات.
14745.412338.05416.72.30.73

استخدم وسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية الرسمية لسرعة 
17253.18726.96520.12.30.79الوصول إلى ما احتاج إليه من معلومات.

استخدم كاًل من وسائل اإلعالم الجديد والوسائل التقليدية للمؤسسات الرسمية 
اإلسالمية لوجود تكامل بينهما في إمداد المتلقي ما يحتاج إليه من أخبار 

ومعلومات
14444.412739.25216.02.30.90

أدى اإلعالم الجديد دوًرا مهًما في انتقال الشباب لمتابعة أخبار هذه 
15544.19328.87523.22.20.81المؤسسات من الوسائل التقليدية لإلعالم الجديد.

ساعدت وسائل اإلعالم الجديد الشباب بتعريفهم بأهداف وسياسات 
13541.712338.06520.12.20.77المؤسسات اإلسالمية التي تصدر عنها.

الصورة الذهنية السلبية لهذه المؤسسات تغيرت كثيًرا لدى كثير من الشباب 
13742.312237.76518.62.20.76بفضل تأثير وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات.

الشباب األكثر تفاعاًل مع وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات كان أكثر 
13140.414243.85115.72.20.71استجابة لقرارات وأخبار هذه المؤسسات.

تُشّكل وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات اإلسالمية مصدًرا مهًما للفتوى 
14645.110733.07121.92.20.79بدياًل عن وسائل اإلعالم التقليدية للمؤسسات نفسها بالنسبة لي.

أصبحت وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات تنافس بل وتتفوق المصادر 
13040.113541.75918.22.20.73الدعوية واإلخبارية التقليدية كالمجالت والكتيبات والندوات.

تفتقر وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات خاصة صفحات التواصل 
االجتماعي وصفحات الرأي على المواقع اإللكترونية للتفاعلية بين القائمين 

على هذه الصفحات ومن يقرأ أو يُشاهد هذه الصفحات.
13842.612338.06319.42.20.75

استخدم الوسائل التقليدية للمؤسسات اإلسالمية الرسمية كونها تتميز بالجدية 
12037.212839.67523.22.10.77والعمق. والتحليل.

ال تشكل وسائل اإلعالم الجديد حجر الزاوية في نشر أفكار وأخبار هذه 
10632.713742.38125.02.10.76المؤسسات.

ال يهتم القائمون على بعض هذه الوسائل الجديدة بالتحديث اآلني)بشكل 
12237.712338.07924.42.10.78مستمر( لمحتوياتها وصفحاتها.

توجد بعض مظاهر اإلهمال في بعض وسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات 
11334.914143.57021.62.10.74اإلسالمية من خالل األخطاء اإلمالئية واللغوية والنحوية.

لم يكن لوسائل اإلعالم الجديد دوًرا يُذكر في تعريف الشباب بهذه المؤسسات 
10331.811435.210532.42.01.07ودورها في المجتمع.

أظهرت بيانات الجدول رقم )10( النتائج اآلتية:
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- أن الشــباب الجامعي » عينة الدراســة » يســتخدم وســائل اإلعام الجديد للمؤسســات اإلســامية 
الرســمية فــي حالــة األحــداث الطارئــة واألخبــار التــي تتعلــق بهــذه المؤسســات؛ حيــث جــاء ذلــك 
فــي الترتيــب األول بمتوســط حســابي بلــغ نحــو )2,4( وتعــد هــذه النتيجــة إيجابيــة لوســائل 
اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية؛ كونهــا جــاءت فــي هــذا الترتيــب ممــا يؤكــد 
علــى فاعليــة هــذه الوســائل فــي إمــداد جماهيرهــا باألخبــار المتعلقــة بمؤسســاتهم، حيــث أكــد مــا 

نســبته )53,1%( أن هــذه الوســائل تتميــز بالســرعة والفوريــة فــي نقــل األحــداث.
-  بينمــا أكــدت عينــة الدراســة علــى اســتخدامهم الوســائل التقليديــة للمؤسســات اإلســامية الرســمية 
كالمجــات الورقيــة والكتيبــات بدرجــة أكبــر مــن اســتخدامهم وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه 
المؤسســات بمتوســط حســابي بلــغ نحــو)2,3(، وتؤكــد هــذه النتيجــة علــى وجــود عاقــة تكامليــة 
بيــن الوســائل الجديــدة والتقليديــة لهــذه المؤسســات، مــع وجــود مــا نســبته نحــو )45,9%( مــن 
عينــة الدراســة يســتخدمون وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات بدرجــة أكبــر مــن الوســائل 

التقليديــة.
-  بينمــا أكــد نحــو )44,4%( مــن عينــة الدراســة أنهــم يســتخدمون كًا مــن وســائل اإلعــام الجديــد 
والوســائل التقليديــة للمؤسســات الرســمية اإلســامية لوجــود تكامــل بينهمــا فــي إمــداد المتلقــي مــا 
يحتــاج إليــه مــن أخبــار ومعلومــات بمتوســط حســابي بلــغ نحــو )2,3( وهــو مــا يؤكــد أن العاقــة 
بيــن الوســائل الجديــدة والتقليديــة لهــذه المؤسســات عاقــة تكامليــة وليســت عاقــة تضــاد وتنافــر. 
-  أنــه بالرغــم مــن التكامليــة بيــن الوســائل الجديــدة والتقليديــة لهــذه المؤسســات؛ حيــث أكــدت 
عينــة الدراســة علــى دور الوســائل الجديــدة وتأثيرهــا علــى حــرص الشــباب لمتابعــة أخبــار هــذه 
المؤسســات بفضــل وســائل اإلعــام الجديــدة لهــذه المؤسســات، إضافــة إلــى تعريــف الشــباب 

بأهــداف وسياســات المؤسســات اإلســامية التــي تصــدر عنهــا.
-  كمــا أشــارت عينــة الدراســة إلــى نقطــة مهمــة وأساســية تتعلــق بعمليــة بنــاء وتكويــن الصــورة 
الذهنيــة للمنظمــات بشــكل عــام، وهــي ســبب رئيــس إلنتــاج المؤسســات لهــذه المــواد اإلعاميــة 
الجديــدة والتقليديــة علــى حــد ســواء، حيــث أشــار مــا نســبته نحــو )42,3%( أن الصــورة الذهنيــة 
الســلبية لهــذه المؤسســات تغيــرت كثيــًرا لــدى كثيــر مــن الشــباب بفضــل تأثيــر وســائل اإلعــام 
الجديــد لهــذه المؤسســات، وذلــك بمتوســط حســابي بلــغ نحــو )2,2( وتعــد هــذه النتيجــة مقبولــة 
ومؤثــرة مــع األخــذ فــي االعتبــار أن اســتخدام الشــباب »عينــة الدراســة » لوســائل اإلعــام 

للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية هــو نــوع مــن االســتخدام المحــدود.
-  كمــا أكــدت نتائــج الجــدول الســابق أيًضــا علــى تنافــس وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات 
كالمجــات  التقليديــة  الدعويــة واإلخباريــة  المصــادر  األحيــان علــى  بعــض  فــي  تتفــوق  بــل 
والكتيبــات والنــدوات، كمــا أكــد مــا نســبته نحــو )54,1 %( أن وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه 
التقليديــة  اإلعــام  وســائل  عــن  بديــًا  للفتــوى  مهًمــا  ُتشــّكل مصــدًرا  اإلســامية  المؤسســات 
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للمؤسســات نفســها بالنســبة لهــم، وهــذه النتيجــة ال تتعــارض أبــًدا مــع التكامليــة؛ حيــث أكــدت 
نتائج الدراســات الســابقة على تفوق الوســائل الجديدة على الوســائل التقليدية بالنســبة الســتخدام 

الجمهــور لهــذه الوســائل. 
-  وتؤكــد هــذه النتائــج علــى نقطــة البحــث الرئيســة المتعلقــة بعمليــة االســتخدام التــي اظهرتــه 
النتائــج الســابقة علــى االســتخدام المحــدود لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية 
الرســمية، إضافــة إلــى وجــود عاقــة تكامــل بيــن الوســائل الجديــدة والتقليديــة، مــع تفــوق كامــل 
الســتخدام الوســائل الجديدة لهذه المؤسســات على الوســائل التقليدية، كما أكده المتوســط العام 
للجــدول رقــم )9(، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الدراســة الســابقة التــي بحثــت العاقــة بيــن اإلعــام 
التقليــدي والجديــد مثــل دراســة قينــان عبــد اهلل الغامــدي) 2012م()63( التــي توصلــت إلــى أن 
اإلعــام اإللكترونــي هــو امتــداد وتطــور طبيعــي لإلعــام التقليــدي، إضافــة أن العاقــة بيــن 
اإلعــام التقليــدي واإلعــام اإللكترونــي عاقــة تكامليــة يعتمــد فيهــا كل منهمــا علــى اآلخــر, 
ودراســة نصيــر صالــح بــو علــي )2014( )64( التــي توصلــت إلــى أن التليفزيــون كوســيلة 
تقليديــة لــم يتأثــر باإلنترنــت أو تلفزيــون الويــب كوســيلة جديــدة, وهــو مــا يشــير إلــى عــدم وجــود 
تأثيــر قــوي للوســائل الجديــدة علــى الوســائل التقليديــة، إضافــة لدراســة جــالل الديــن الشــيخ 
زيــادة )2015()65( التــي توصلــت إلــى نجــاح اإلعــام التقليــدي فــي التكيــف مــع ثــورة اإلعــام 
الرقمــي واندمــج فيهــا، مــع اإلقــرار بتفــوق اإلعــام الرقمــي وشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى 
اإلعــام التقليــدي، وأخيــًرا دراســة محمــد بــن علــي الســويًّد)2015()66( التــي توصلــت إلــى 
انتشــار اســتخدام تويتــر بيــن الشــباب الجامعــي كســمة غالبــة وطــوال فتــرات تعاملهــم )اليومــي( 

مــع الموقــع. 
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جدول رقم )11( يوضح إيجابية الجمهور في التعامل مع وسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية.
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لو عندي انتقاد لشيء وسائل اإلعالم الجديد لهذه 
19159.09228.44112.72.50.71المؤسسات أقوم المسئول.

أطلع على وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات 
11936.715648.14915.12.20.69مصادفًة وحسب الظروف.

أشبعت وسائل اإلعالم الجديد حاجتي في الحوار 
12839.511736.17924.42.20.79والنقاش واالحتكاك بشخصيات بارزة.

أشبعت وسائل اإلعالم الجديد حاجتي في 
الحصول على فرصة التعبير تفوق الفرص 
المتاحة في الوسائل التقليدية لهذه المؤسسات.

11435.213942.97121.92.10.75

أشبعت وسائل اإلعالم الجديد حاجتي في شغل 
16550.910532.45416.72.30.75أوقات فراغي بمعلومات مفيدة.

القائم على وسائل اإلعالم الجديد في هذه 
المؤسسات لدية خبرة واسعة من ناحية جاذبية 

الشكل والمضمون.
12939.814243.85316.42.20.71

تستقطب وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات 
نخبة من العلماء لديهم مصداقية كبيرة عند جميع 

الزائرين.
12739.311635.98024.82.10.79

من خالل استخدامي لهذه الوسائل أشبعت 
حاجتي في التعرف على تجارب اآلخرين الذين 
يستخدمون وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات.

10733.016250.05517.02.20.69

تسهم وسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية 
في تغيير بعض أراء واتجاهات وسلوكيات 

مستخدمي هذه الوسائل.
14946.010632.76921.32.20.78

تعد وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات 
اإلسالمية مصدًرا مهًما ألخبارها ولألخبار 

المحلية واإلقليمية والدولية.
14845.712137.35517.02.30.74

كانت وسائل اإلعالم الجديد وسيلة اللتقائي 
13642.010331.88425.92.21.41بالشباب عبر مواقع هذه المؤسسات.

مارس اإلعالم الجديد دورا مهًما في عمليات 
15046.310532.46921.32.30.78الدعوة واإلرشاد في المجتمعات العربية.

تسهم وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات في 
14745.410933.66821.02.20.78حل بعض مشاكل الشباب السعودي.

تسهم وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات في 
طرح الحلول لبعض القضايا واألزمات المحلية 

واإلقليمية والعالمية بخلفية إسالمية.
15648.110833.35918.22.30.77
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ُتشــير بيانــات الجــدول رقــم )11( إلــى إيجابيــة الشــباب الجامعــي »عينــة الدراســة« فــي التعامــل 
مــع وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الســعودية، وقــد تــم االعتمــاد علــى تصنيــف 
اإليجابيــة وفــق تصنيــف »بالمجريــن Palamgreen«)67( فــي إيجابيــة الجمهــور فــي التعامــل مــع 

وســائل االتصــال بصفــة عامــة وهــو يقســم ذلــك االعتمــاد إلــى ثــاث مســتويات:
)أ( االنتقائية selectivity وهي تسبق التعرض لوسائل االتصال.
)ب( االستغراق involvement أثناء التعرض لوسائل االتصال.

للرســالة،  التعــرض  بعــد  الفــرد  ومناقشــات  تعليقــات  فــي  وتتمثــل  التعــرض  بعــد  اإليجابيــة  )ج( 
دراســات  وتأخــذ معظــم  التعــرض،  بعــد  المعلومــات  بزيــادة  الفــرد  إحســاس  فــي  تتمثــل  كمــا 
االســتخدامات لوســائل االتصــال فــي جانبهــا التطبيقــي بذلــك التقســيم الــذي يقســم اإليجابيــة إلــى 

قبــل التعــرض –أثنــاء التعــرض – بعــد التعــرض.
وقد تناول الباحث الجدول السابق كما يلي:

)أ( االنتقائية: من خال العناصر اآلتية:
أطلــع علــى وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية مصادفــة وحســب الظــروف 

بمتوســط حســابي )2,5(.
)ب( االستغراق: من خال العناصر اآلتية:

أشــبعت وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الســعودية حاجتــي فــي الحــوار والنقــاش 
واالحتــكاك بشــخصيات بــارزة وجــاء المتوســط عنــد )2,2(.

أشــبعت وســائل اإلعــام الجديــد حاجتــي فــي شــغل أوقــات فراغــي بمعلومــات مفيــدة بمتوســط 
نحــو)2,3(. بلــغ  حســابي 

أشــبعت وســائل اإلعــام الجديــد حاجتــي فــي الحصــول علــى فرصــة التعبيــر تفــوق الفــرص المتاحــة 
فــي الوســائل التقليديــة لهــذه المؤسســات، وجــاء المتوســط الحســابي عنــد )2,1( وهــي تؤكــد 

أيًضــا علــى العاقــة التكامليــة بيــن الوســائل الجديــدة والتقليديــة. 
مــن خــال اســتخدامي لهــذه الوســائل أشــبعت حاجتــي فــي التعــرف علــى تجــارب اآلخريــن الذيــن 

يســتخدمون وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات، وجــاء المتوســط عنــد )2,2(.
)ج( إيجابية بعد التعرض: من خال العناصر اآلتية:

- لــو عنــدي انتقــاد لشــيء فــي وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات أقــوم بإبــاغ الجهــة 
حســابي)2,5(. بمتوســط  المســئولة 

)د( عاقة الشــباب »عينة الدراسة«بالمؤسســات التي تســتخدم وســائل اإلعام الجديد: من خال 
العناصــر اآلتية: )68(

- القائــم علــى وســائل اإلعــام الجديــد فــي هــذه المؤسســات لديــة خبــرة إعاميــة كبيــرة )شــكًا 



استخدام الشباب السعودي لإلعالم التفاعلي ...

52

بمتوســط حســابي )2,3(. ومضموًنــا( 
- تســتقطب هــذه المــواد نخبــة مــن العلمــاء لديهــم مصداقيــة كبيــرة عنــد جميــع الزائريــن، وجــاء 

المتوســط الحســابي عنــد )2,1(.
 )ه( عاقــة الشــباب »عينــة الدراســة » بوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية: مــن 

خــال العناصــر اآلتيــة:
- تســهم وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات فــي تغييــر بعــض أراء واتجاهــات وســلوكيات 

مســتخدمي هــذه الوســائل )2,2(.
- تعــد وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات اإلســامية مصــدًرا مهًمــا ألخبارهــا ولألخبــار 

المحليــة واإلقليميــة والدوليــة )2,3(.
- تســهم وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات فــي طــرح الحلــول لبعــض القضايــا واألزمــات 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة بخلفيــة إســامية، وجــاء المتوســط الحســابي لهــذه العبــارة عنــد 

.)2,3(

- كانــت وســائل اإلعــام الجديــد وســيلة اللتقائــي بالشــباب مــن مختلــف االتجاهــات عبــر مواقــع 
هــذه المؤسســات بمتوســط )2,2(.

- مارس اإلعام الجديد لهذه المؤسسات دورا مهًما في عمليات الدعوة واإلرشاد في المجتمعات 
العربية، بمتوسط )2,3(.

- تســهم وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات فــي حــل بعــض مشــاكل الشــباب الســعودي، 
بمتوســط حســابي بلــغ )2,2(

وتشــير النتائــج الســابقة علــى وجــود اتجاًهــا إيجابًيــا الســتخدام الشــباب الجامعــي )عينــة الدراســة( 
لهــذه الوســائل، كمــا أكــدت النتائــج أيًضــا إلــى اعتمــاد نســبة كبيــرة مــن عينــة الدراســة فــي مســاهمة 
هــذه الوســائل فــي إشــباع حاجتهــم المعرفيــة كزيــادة معلوماتهــم الدينيــة إضافــة إلــى إحــداث هــذه 
المــواد نوًعــا مــن التغيــر فــي االتجــاه والســلوك بعــد عمليــة اســتخدامهم لهــذه المــواد، كمــا أشــار مــا 
نســبته )59,0%( مــن المبحوثيــن فــي إيجابيتهــم بالتعامــل مــع وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات 
اإلســامية الرســمية فــي الســعودية؛ حيــث أكــدت النســبة الســابقة أنهــم عنــد انتقادهــم لشــيء فــي 
وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات يقومــون بإبــاغ الجهــة المســئولة عــن إنتــاج هــذه الوســائل؛ 

وهــو مــا يؤكــد علــى إيجابيتهــم فــي التعامــل مــع هــذه الوســائل.
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جدول رقم )12( يوضح المشكالت التي تواجه وسائل اإلعالم الجديد للمؤسسات اإلسالمية السعودية الرسمية من 
وجهة نظر الشباب »عينة الدراسة«

البدائل م
االختيار

%ك
17944.1ضعف التصميم الفني والتقني للمواقع اإللكترونية لها.1
10733.0عدم كفاءة القائمين علي هذه الوسائل )األدمن(.2
8726.9ضعف المادة العلمية المعروضة عبر وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات.3
13441.4عدم الترويج والدعاية الكافية لها. 4
9629.6عدم شهرتها على محركات البحث بطريقة يصعب الوصول إليها. 5
8626.5قلة األشخاص الذين يستخدمون اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات.6
5316.4صعوبة اللغة المستخدمة في وسائل اإلعالم الجديد لهذه المؤسسات.7

**اختار المبحوثون أكثر من بديل.
تشــير بيانــات الجــدول رقــم )12( إلــى وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي »عينــة الدراســة » فــي 
بعــض المشــكات والصعوبــات التــي تواجــه وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية 
فــي الســعودية؛ حيــث أشــار نحــو )44,1%( مــن المبحوثيــن أن ضعــف التصميــم الفنــي والتقنــي 
للمواقــع اإللكترونيــة لهــذه المؤسســات أحــد أهــم هــذه المشــكات، وهــي نســبة ليســت كبيــرة إال أنــه 
البــد مــن أخذهــا فــي االعتبــار بالنســبة لتصميــم المواقــع الخاصــة بهــذه المؤسســات، إضافــة إلــى أن 
عمليــة ضعــف التصميــم الفنــي لهــذه المواقــع مرتبــط ببعــض المواقــع للمؤسســات »عينــة الدراســة« 
إلــى تطويــر وتحديــث كمــا فعلــت ذلــك »هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي  بالفعــل بحاجــة  وهــي 
عــن المنكــر فــي موقعهــا اإللكترونــي؛ حيــث ألغــت موقعهــا القديــمwww.pv.gov.sa، وانتقلــت 
إلــى موقــع جديــدpv.gov.sa.www1، وهــو يختلــف كلًيــا عــن الموقــع القديــم مــن حيــث الشــكل 
والتصميــم والمضمــون كمــا أشــار نحــو )41,4%( مــن عينــة الدراســة إلــى نقطــة مهمــة جــًدا التــي 
تتعلــق بالترويــج للمــواد اإلعاميــة التــي تقــوم بإصدارهــا المؤسســات بصفــة عامــة، حيــث أكــدت هــذه 
النســبة علــى ضعــف الترويــج والدعايــة للوســائل الجديــدة للمؤسســات اإلســامية، وقــد أشــارت إحــدى 
الدراســات الســابقة)69(في إحــدى توصياتهــا عــن عمليــة الترويــج للمــواد اإلعاميــة أنــه البــد للترويــج 
عــن الوســائل الجديــدة فــي الوســائل التقليديــة والعكــس بالعكــس أي: الترويــج عــن الوســائل التقليديــة 
فــي الوســائل الجديــدة، بينمــا أشــار نحــو )33,0%( مــن المبحوثيــن أن مــن بيــن المشــكات التــي 
تواجــه وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات عــدم كفــاءة القائميــن عليهــا وقلــة خبرتهــم اإلعاميــة 
إضافــة إلــى االســتخدام المحــدود مــن قبــل الجماهيــر مــع هــذه الوســائل؛ كــون هــذه المؤسســات قــد 
دخلــت اإلعــام الجديــد حديثًــا األمــر الــذي يتطلــب بعــض الوقــت الكتســاب الخبــرة فــي التعامــل مــع 
هــذه الوســائل التــي تحتــاج نوًعــا خاًصــا مــن القائميــن عليهــا، كمــا أشــارت »عينــة الدراســة » ولكــن 
بنســب محدودة على بعض المشــكات والصعوبات التي تواجه وســائل اإلعام الجديد للمؤسســات 



استخدام الشباب السعودي لإلعالم التفاعلي ...

54

اإلســامية الرســمية فــي الســعودية كالمشــكات التقنيــة والفنيــة إضافــة إلــى المحتــوى المعــروض فــي 
هــذه الوســائل، وهــي مشــكات ســتتطلب مزيــًدا مــن الوقــت للتغلــب علــى هــذه المشــكات ســواء مــن 
حيــث الشــكل أو المضمــون، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة مديحــة جيطانــي)2010( )70( التــي 
توصلــت إلــى أهــم التحديــات التــي تواجــه المواقــع اإلســامية قلــة المــادة المعروضــة فــي تلــك المواقــع، 
ورتابتهــا وعــدم تنوعهــا، إضافــة إلــى عــدم اســتخدام المواقــع اإلســامية ألســاليب الجــذب مثــل زيــادة 
األدوات التفاعليــة فــي المواقــع التــي تجعــل المتصفــح فــي اتصــال دائــم مــع متصفحيــه، إضافــة إلــى 
عــدم شــهرة تلــك المواقــع بيــن الشــباب الجامعــي، إضافــة إلــى تأثيــر الجانــب المــادي علــى شــكل 

ومضمــون تلــك المواقــع اإلســامية.
نتائج اختبار فروض الدراسة: 

أثبتت نتائج اختبار فروض الدراسة ما يلي :
عــدم وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن معــدل الســن بالنســبة للمبحوثيــن واســتخدامهم 	•

لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الســعودية؛ نظــًرا لتقــارب معــدل الســن بيــن 
عينــة الدراســة كــون هــذه العينــة مــن فئــة الشــباب الجامعــي.

وجود عاقة ذات داللة إحصائية بين التخصص الدراسي بالنسبة للمبحوثين واستخدامهم 	•
لوســائل اإلعام الجديد للمؤسســات اإلســامية الرســمية الســعودية؛ حيث جاءت قيمة كا2 
عنــد )7,63(، بدرجــات حريــة بلغــت )درجتيــن (، ومســتوى المعنويــة عنــد )0,02( وجــاء 
معامــل التوافــق عنــد )0,14( وهــي عاقــة ضعيفــة لكنهــا تؤكــد علــى تأثيــر التخصــص 
الدراســي بالنســبة للمبحوثيــن علــى عمليــة اســتخدامهم لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات 

اإلســامية الرســمية في الســعودية.
وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن الفرقــة الدراســية بالنســبة للمبحوثيــن واســتخدامهم 	•

لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية الســعودية؛ حيــث جــاءت قيمــة 
كا2 عنــد )13,88(، بدرجــات حريــة بلغــت )6( درجــات، ومســتوى المعنويــة عنــد )0,02( 
وجــاء معامــل التوافــق عنــد )0,19( وهــي عاقــة ضعيفــة لكنهــا تؤكــد علــى تأثيــر الفرقــة 
الدراســية بالنســبة للمبحوثيــن علــى عمليــة اســتخدامهم لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات 

اإلســامية الرســمية فــي الســعودية.
واســتخدامهم 	• للمبحوثيــن  بالنســبة  النــوع  بيــن  داللــة إحصائيــة  ذات  عــدم وجــود عاقــة 

لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الســعودية؛ وتشــير هــذه النتيجــة إلــى عــدم 
وجــود تأثيــر لنــوع العينــة علــى عمليــة االستـــخــــــــدام.

وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متغيــر العمــر بالنســبة للعينــة واتجاهاتهــم نحــو 	•
عبــارة » تســهم وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات فــي طــرح الحلــول لبعــض القضايــا 
واألزمــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة«، حيــث جــاءت قيمــة كا2 عنــد )15,54( بدرجــات 
حريــة بلغــت )6( درجــات، ومســتوى المعنويــة عنــد )0,05(، وجــاء معامــل التوافــق عنــد 
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)0,19( وهــي عاقــة ضعيفــة.

وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متغيــر النــوع بالنســبة للعينــة واتجاهاتهــم نحــو عبــارة 	•
» أشــبعت وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات فــي شــغل أوقــات فراغــي بمعلومــات 
مفيــدة، حيــث جــاءت قيمــة كا2 عنــد )6,60( بدرجــات حريــة بلغــت )2( درجــات، ومســتوى 

المعنويــة عنــد )0,03(، وجــاء معامــل التوافــق عنــد )0,14( وهــي عاقــة ضعيفــة.
وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متغيــر النــوع بالنســبة للعينــة واتجاهاتهــم نحــو عبــارة 	•

» تســتقطب وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات نخبــة مــن العلمــاء لديهــم مصداقيــة 
كبيــرة لــدى جميــع الزائريــن«، حيــث جــاءت قيمــة كا2 عنــد )9,16( بدرجــات حريــة بلغــت 
)2( درجــات، ومســتوى المعنويــة عنــد )0,01(، وجــاء معامــل التوافــق عنــد )0,16( وهــي 

عاقــة ضعيفــة.
وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متغيــر النــوع بالنســبة للعينــة واتجاهاتهــم نحــو 	•

عبــارة » كانــت وســائل اإلعــام الجديــد وســيلة اللتقائــي بالشــباب مــن مختلــف االتجاهــات 
بفضــل مواقــع هــذه المؤسســات«، حيــث جــاءت قيمــة كا2 عنــد )8,92( بدرجــات حريــة 
بلغــت )3( درجــات، ومســتوى المعنويــة عنــد )0,03(، وجــاء معامــل التوافــق عنــد )0,16( 

وهــي عاقــة ضعيفــة.
للعينــة 	• بالنســبة  الدراســي  التخصــص  متغيــر  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  وجــود عاقــة 

واتجاهاتهــم نحــو عبــارة » القائــم علــى وســائل اإلعــام الجديــد فــي هــذه المؤسســات لديــه 
خبــرة واســعة مــن ناحيــة جاذبيــة الشــكل والمضمــون«، حيــث جــاءت قيمــة كا2 عنــد )8,5( 
المعنويــة عنــد )0,01(، وجــاء معامــل  بلغــت )2( درجــات، ومســتوى  بدرجــات حريــة 

التوافــق عنــد )0,16( وهــي عاقــة ضعيفــة.
للعينــة 	• بالنســبة  الدراســي  التخصــص  متغيــر  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  وجــود عاقــة 

واتجاهاتهــم نحــو عبــارة »تعــد وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات مصــدًرا مهًمــا 
ألخبارهــا ولألخبــار المحليــة واإلقليميــة والدوليــة«، حيــث جــاءت قيمــة كا2 عنــد )7,51( 
المعنويــة عنــد )0,02(، وجــاء معامــل  بلغــت )2( درجــات، ومســتوى  بدرجــات حريــة 

التوافــق عنــد )0,15( وهــي عاقــة ضعيفــة.
للعينــة 	• بالنســبة  الدراســي  التخصــص  متغيــر  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  وجــود عاقــة 

واتجاهاتهــم نحــو عبــارة » تســهم وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية 
الســعودية فــي حــل بعــض مشــاكل الشــباب عامــة والســعودي خاصــة«، حيــث جــاءت قيمــة 
كا2 عنــد )5,78( بدرجــات حريــة بلغــت )2( درجــات، ومســتوى المعنويــة عنــد )0,05(، 

وجــاء معامــل التوافــق عنــد )0,13( وهــي عاقــة ضعيفــة.
وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متغيــر الفرقــة الدراســية بالنســبة للعينــة واتجاهاتهــم 	•

نحو عبارة » تســهم وســائل اإلعام الجديد للمؤسســات اإلســامية الرســمية في الســعودية 
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فــي تغييــر بعــض أراء واتجاهــات وســلوكيات مســتخدمي هــذه الوســائل«، حيــث جــاءت 
قيمــة كا2 عنــد )11,88( بدرجــات حريــة بلغــت )6( درجــات، ومســتوى المعنويــة عنــد 

)0,05(، وجــاء معامــل التوافــق عنــد )0,18( وهــي عاقــة ضعيفــة.

وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن متغيــر الفرقــة الدراســية بالنســبة للعينــة واتجاهاتهــم 	•
نحــو عبــارة » »تعــد وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات مصــدًرا مهًمــا ألخبارهــا 
ولألخبــار المحليــة واإلقليميــة والدوليــة«، حيــث جــاءت قيمــة كا2 عنــد )12,64( بدرجــات 
حريــة بلغــت )6( درجــات، ومســتوى المعنويــة عنــد )0,04(، وجــاء معامــل التوافــق عنــد 

)0,19( وهــي عاقــة ضعيفــة.

وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام الجديــد بدرجــة 	•
مســتوى  جــاء  حيــث  اإلســامية؛  للمؤسســات  التقليديــة  الوســائل  اســتخدامهم  مــن  أكبــر 
المعنويــة عنــد ).005( ومعامــل ارتبــاط بيرســون عنــد )1(، ممــا يؤكــد علــى وجــود عاقــة 

قويــة بيــن وســائل اإلعــام الجديــد والتقليديــة للمؤسســات اإلســامية الســعودية.
وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام الجديــد بدرجــة 	•

أكبــر مــن الوســائل التقليديــة للمؤسســات اإلســامية واســتخدامهم للوســائل الجديــدة لســرعة 
الوصــول إلــى مــا يحتاجــون إليــه مــن أخبــار ومعلومــات؛ حيــث جــاء مســتوى المعنويــة عنــد 
).000( ومعامــل ارتبــاط بيرســون عنــد )78(، ممــا يؤكــد علــى وجــود عاقــة قويــة بيــن 

الوســائل الجديــدة وســرعتها فــي نقــل األخبــار واألحــداث.
وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام التقليديــة بدرجــة 	•

أكبــر مــن اســتخدامهم الوســائل الجديــدة للمؤسســات اإلســامية؛ كــون الوســائل التقليديــة 
تتميــز بالجديــة والعمــق و جــاء مســتوى المعنويــة عنــد ).000( ومعامــل ارتبــاط بيرســون 
عنــد ).24(، ممــا يؤكــد علــى وجــود عاقــة بيــن وســائل اإلعــام التقليديــة للمؤسســات 

اإلســامية الســعودية ومحتــوى الوســيلة الــذي يتميــز بالجديــة والعمــق والتحليــل.
وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام الجديــد والتقليديــة 	•

للمؤسســات اإلســامية؛ لوجــود تكامــل بينهمــا فــي إمــداد المتلقــي مــا يحتــاج إليــه مــن أخبــار 
ومعلومــات واســتخدام وســائل اإلعــام الجديــد لســرعة الوصــول إلــى مــا يحتاجــون إليــه 
مــن معلومــات، حيــث جــاء مســتوى المعنويــة عنــد ).000( ومعامــل ارتبــاط بيرســون عنــد 
).39( ممــا يؤكــد علــى وجــود عاقــة تكامليــة بيــن الوســائل الجديــدة والتقليديــة للمؤسســات 

اإلســامية الســعودية، واالتجــاه نحــو الوســائل الجديــدة لمــا تتميــز بــه مــن عناصــر الســرعة 
والفوريــة فــي نقــل األحــداث، كمــا أشــارت النتائــج لوجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام 
الوســائل الجديــدة واســتخدامها فــي حالــة األحــداث الطارئــة واألخبــار التــي تتعلــق بهــذه 

المؤسســات بمســتوى معنويــة ).003(ومعامــل ارتبــاط بيرســون عنــد )0,21(.
وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام الجديــد بدرجــة 	•
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أكبــر مــن الوســائل التقليديــة للمؤسســات اإلســامية ودور اإلعــام الجديــد المهــم والفعــال 
المعنويــة عنــد  المؤسســات؛ حيــث جــاء مســتوى  هــذه  أخبــار  لمتابعــة  الشــباب  النتقــال 
).000( ومعامــل ارتبــاط بيرســون عنــد ).30( ممــا يؤكــد علــى تأثيــر اإلعــام الجديــد فــي 

عمليــة اســتخدام وســائل االتصــال للمؤسســات اإلســامية الرســمية الســعودية.
وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام الجديــد والتقليديــة 	•

للمؤسســات اإلســامية؛ لوجــود تكامــل بينهمــا فــي إمــداد المتلقــي مــا يحتــاج إليــه مــن أخبــار 
ومعلومــات وتغيــر الصــورة الذهنيــة الســلبية لــدى الشــباب عــن هــذه المؤسســات، حيــث جــاء 

مســتوى المعنويــة عنــد ).000( ومعامــل ارتبــاط بيرســون عنــد ).20( 
وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام الجديــد والتقليديــة 	•

للمؤسســات اإلســامية؛ لوجــود تكامــل بينهمــا فــي إمــداد المتلقــي مــا يحتــاج إليــه مــن أخبــار 
ومعلومــات أن الوســائل الجديــدة ال تشــكل حجــر الزاويــة فــي نشــر أفــكار وأخبــار هــذه 
المؤسســات، حيــث جــاء مســتوى المعنويــة عنــد ).004( ومعامــل ارتبــاط بيرســون عنــد 
).15(؛ لتؤكــد هــذه النتيجــة علــى التكامليــة بيــن الوســائل الجديــدة والتقليديــة فــي نقــل أخبــار 

ومعلومــات هــذه المؤسســات.
التقليديــة للمؤسســات 	• وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل 

اإلســامية بدرجــة أكبــر مــن اســتخدامهم للوســائل الجديــدة وعــدم اهتمــام القائميــن علــى 
بعــض هــذه الوســائل بالتحديــث بشــكل مســتمر لمحتوياتهــا وصفحاتهــا، حيــث جــاء مســتوى 
المعنويــة عنــد )).000ومعامــل ارتبــاط بيرســون عنــد ).24(؛ لتؤكــد هــذه النتيجــة علــى مــا 
ذكــره المبحوثيــن عــن المشــكات التــي تواجــه الوســائل الجديــدة لهــذه المؤسســات المتعلقــة 
بعــدم تحديــث محتوياتهــا، إضافــة إلــى وجــود بعــض مظاهــر اإلهمــال فــي بعــض هــذه 

الوســائل الجديــدة كاألخطــاء اللغويــة.
وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام الجديــد لتميزهــا 	•

بالســرعة والفوريــة فــي نقــل األحــداث وبيــن كــون هــذه الوســائل مصــدًرا مهًمــا للفتــوى بديــًا 
المعنويــة عنــد ).000( ومعامــل  جــاء مســتوى  التقليديــة، حيــث  اإلعــام  عــن وســائل 
ارتبــاط بيرســون عنــد ).042(؛ لتؤكــد هــذه النتيجــة علــى التكامليــة بيــن الوســائل الجديــدة 

والتقليديــة. 
النتائج العامة للدراسة :

أوضحــت نتائــج الدراســة إلــى معــدل ارتفــاع اســتخدام الشــباب الجامعــي عينــة الدراســة 	•
لوســائل اإلعــام الجديــد بصفــة عامــة، حيــث أشــار جميــع المبحوثيــن الســتخدام هــذه 

الوســائل.
 كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى االســتخدام المحــدود لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات 	•

اإلسامية الرسمية في السعودية ألسباب تتعلق بأسباب االستخدام كالتخصص الدراسي 
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مــع االســتخدام المحــدود أيًضــا للوســائل التقليديــة لهــذه المؤسســات
كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى تفضيــل المبحوثيــن للمواقــع اإللكترونيــة فــي الترتيــب األول 	•

مــن حيــث الوســائل الجديــدة، ثــم البريــد اإللكترونــي، ثــم موقــع تويتــر، كمــا جــاءت المجــات 
التــي ُتصدرهــا المؤسســات اإلســامية الوســيلة التقليديــة األولــى مــن بيــن الوســائل التقليديــة 

لتفضيــات المبحوثيــن لاطــاع عليهــا.
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة علــى نقطــة البحــث الرئيســة المتعلقــة بعمليــة االســتخدام التــي 	•

ـــأظهرته النتائــج الســابقة علــى االســتخدام المحــدود لوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات 
اإلســامية الرســمية، إضافــة إلــى وجــود عاقــة تكامــل بيــن الوســائل الجديــدة والتقليديــة، مــع 
تفــوق كامــل الســتخدام الوســائل الجديــدة لهــذه المؤسســات علــى الوســائل التقليديــة، وتؤكــد 
هــذه النتيجــة علــى وجــود عاقــة تكامليــة بيــن الوســائل الجديــدة والتقليديــة لهــذه المؤسســات، 
مع وجود ما نســبته نحو )45,9%( من عينة الدراســة يســتخدمون وســائل اإلعام الجديد 

لهــذه المؤسســات بدرجــة أكبــر مــن الوســائل التقليديــة.
كمــا أكــدت نتائــج الدراســة أيًضــا علــى تنافــس وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه المؤسســات 	•

بــل تتفــوق فــي بعــض األحيــان علــى المصــادر الدعويــة واإلخباريــة التقليديــة كالمجــات 
والكتيبــات والنــدوات، كمــا أكــد مــا نســبته نحــو )54,1 %( أن وســائل اإلعــام الجديــد لهــذه 
ــا للفتــوى بديــًا عــن وســائل اإلعــام التقليديــة  المؤسســات اإلســامية ُتشــّكل مصــدًرا مهًم

للمؤسســات نفســها بالنســبة لهــم، وهــذه النتيجــة ال تتعــارض أبــًدا مــع التكامليــة.
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة علــى وجــود اتجاًهــا إيجابًيــا الســتخدام الشــباب الجامعــي )عينــة 	•

الدراســة( لوســائل اإلعــام الجديــد، كمــا أكــدت النتائــج أيًضــا إلــى اعتمــاد نســبة كبيــرة مــن 
عينــة الدراســة فــي مســاهمة هــذه الوســائل فــي إشــباع حاجتهــم المعرفيــة كزيــادة معلوماتهــم 
الدينيــة إضافــة إلــى إحــداث هــذه المــواد نوًعــا مــن التغيــر فــي االتجــاه والســلوك بعــد عمليــة 
اســتخدامهم لهــذه المــواد، كمــا أشــار مــا نســبته )59,0%( مــن المبحوثيــن فــي إيجابيتهــم 

بالتعامــل مــع وســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية.
كمــا اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع بعــض نتائــج الدراســات الســابقة التــي بحثــت اســتخدام 	•

الشــباب لوســائل اإلعــام الجديــد عامــة والمنظمــات خاصــة، حيــث اتفقــت مــع دراســة » 
االء بنــت ســعود الزمــان) 2012م(، التــي توصلــت إلــى ذيــوع اســتخدام الشــباب الســعودي 
لوســائل اإلعــام الجديــد بنســبة )96%(، كمــا اتفقــت دراســة« اســتخدام طــاب الجامعــة 
تجاههــا  وموقفهــم  إدراكهــم  وتويتر«ومــدى  بــوك  »فيــس  االجتماعــي  التواصــل  لموقعــي 
“2013م م« التــي كشــفت النتائــج عــن اعتمــاد طــاب الجامعــة علــى وســائل اإلعــام 
الجديد خاصة موقعي »فيس بوك وتويتر«، إضافة إلى ذلك فقد اتفقت هذه الدراســة مع 
أحمــد فــاروق رضــوان ) 2012م( التــي توصلــت إلــى توظيــف الوســائط المتعــددة وأدوات 
المتعلقــة  لنشــر األخبــار والتقاريــر والمعلومــات  المنظمــات؛  التفاعــل علــى مواقــع هــذه 

بجهودهــا وأنشــطتها االجتماعيــة.
كمــا اتفقــت هــذه الدراســة أيًضــا مــع الدراســات الســابقة التــي بحثــت العاقــة بيــن اإلعــام 	•
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التقليــدي والجديــد مثــل دراســة قينــان عبــد اهلل الغامــدي) 2012م( التــي توصلــت إلــى أن 
اإلعــام اإللكترونــي هــو امتــداد وتطــور طبيعــي لإلعــام التقليــدي، إضافــة أن العاقــة بيــن 
اإلعــام التقليــدي واإلعــام اإللكترونــي عاقــة تكامليــة يعتمــد فيهــا كل منهمــا علــى اآلخــر, 
ودراسة نصير صالح بو علي )2014( التي توصلت إلى أن التليفزيون كوسيلة تقليدية 
لــم يتأثــر باإلنترنــت أو تلفزيــون الويــب كوســيلة جديــدة, إضافــة لدراســة جــال الديــن الشــيخ 
زيــادة )2015( التــي توصلــت إلــى نجــاح اإلعــام التقليــدي فــي التكيــف مــع ثــورة اإلعــام 
الرقمــي واندمــج فيهــا، مــع اإلقــرار بتفــوق اإلعــام الرقمــي وشــبكات التواصــل االجتماعــي 
علــى اإلعــام التقليــدي، وأخيــًرا دراســة محمــد بــن علــي الســويًّد)2015(التي توصلــت 
إلــى انتشــار اســتخدام تويتــر بيــن الشــباب الجامعــي كســمة غالبــة وطــوال فتــرات تعاملهــم 

)اليومــي( مــع الموقــع. 
ُيضــاف إلــى ذلــك فــإن نتائــج هــذه الدراســة أكــدت نتيجــة دراســة مديحــة جيطانــي)2010( 	•

التي توصلت إلى أن أهم التحديات التي تواجه المواقع اإلســامية قلة المادة المعروضة 
فــي تلــك المواقــع، ورتابتهــا وعــدم تنوعهــا، إضافــة إلــى عــدم اســتخدام المواقــع اإلســامية 
ألســاليب الجــذب مثــل زيــادة األدوات التفاعليــة فــي المواقــع التــي تجعــل المتصفــح فــي 
اتصــال دائــم مــع متصفحيــه، إضافــة إلــى عــدم شــهرة تلــك المواقــع بيــن الشــباب الجامعــي، 

إضافــة إلــى تأثيــر الجانــب المــادي علــى شــكل ومضمــون تلــك المواقــع اإلســامية.
توصيات الدراسة: 

 مــن أهــم مــا توصــي بــه هــذه الدراســة إعــداد حملــة ترويجيــة لوســائل اإلعــام الجديــد 	
للمؤسســات عينــة الدراســة عبــر الوســائل التقليديــة لهــا أو فــي وســائل اإلعــام العامــة 
للتعريــف بوســائل اإلعــام الجديــد للمؤسســات اإلســامية الرســمية فــي الســعودية حتــى 

تســتطيع أن تــؤدي هــذه الوســائل الهــدف التــي أنشــئت مــن أجلــه.
 كمــا توصــي هــذه الدراســة ضــرورة االهتمــام بالعوامــل التــي أثــرت علــى نــدرة اســتخدام 	

الشــباب الجامعــي لوســائل اإلعــام الجديــد لهــذه الوســائل والســعي إلــى إزالــة الصعوبــات 
التــي تواجــه المســتخدم فــي تصفــح هــذه الوســائل. 

 كمــا توصــي هــذه الدراســة أيًضــا البنــاء علــى نتائجهــا، فمــن خــال المشــاهدات الفعليــة 	
لوسائل اإلعام الجديد للمؤسسات اإلسامية الرسمية في السعودية كالمواقع اإللكترونية 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــذه المؤسســات وجــد الباحــث أن هــذه الوســائل 
بحاجــة إلــى تطويــر وتحديــث مــن حيــث التصميــم ومــن حيــث جاذبيــة المضمــون، كمــا أن 
مواقــع التواصــل االجتماعــي لهــذه المؤسســات تفتقــر بشــكل كبيــر إلــى عمليــة التواصــل مــع 
الجماهيــر المختلفــة، إضافــة إلــى افتقارهــا إلــى عنصــر التفاعليــة المطلوبــة، وهــو مــا يجــب 

أخــذه فــي االعتبــار مــن قبــل القائميــن علــى هــذه الوســائل.
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