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"الخطاب الديني لوسائل االتصال واإلشباعات المتحققة لدى الشباب 
 الجامعي"

 أستاذ اإلعالم المشارك  الدكتور: دمحم أحمد فياض
 أبوظبي -عميد كلية اإلعالم/ كلية اإلمارات للتكنولوجيا

E: mail: mohammed.fyadh@ect.ac.ae 
 الملخص

رصد الدوافع واإلشباعات المتحققة لدى الشباب يهدف هذا البحث إلى 
الجامعي في مملكة البحرين نتيجة تعرضهم للخطاب الديني عبر الوسائل 

رة ثاالتصالية المتعددة، باعتبار أن الشباب المتعلم ُهم الطاقة البشرية المؤ 
وبها ومن خاللها ُتبنى  ،التأثير والتغييرعلى في المجتمعات ولها القدرة 

تتلخص مشكلة البحث في مدى التخبط و األمم وتستقيم المجتمعات. 
والعشوائية التي يعاني منها الخطاب الديني عبر وسائل االتصال المتنوعة 

من كون الشباب البحث تنبع أهمية و والمتعددة في العصر الحديث، 
الخطاب الديني  إليهالجمهور الذي يتوجه  وأخطرالجامعي هو أكثر أنواع 

قوى على اليوم عبر وسائله االتصالية المتعددة، لما له من قوة وتأثير 
أما مجتمع البحث فهو ، كافة في المجتمعاتوتحريكها الجماهير الفاعلة 

الطلبة المنتظمين طلبة الجامعات البحرينية، حيث تم أخذ عينة ممثلة من 
لبكالوريوس، ومن تخصصات علمية متعددة خالل بالدراسة في مرحلة ا

، وفق أسلوب العينة 1025/1022الفصل الربيعي من العام الدراسي 
 (120العشوائية الطبقية وفي إطار العينات االحتمالية، حيث بلغت العينة )

مفردة، من الذين يتعرضون بالفعل لوسائل االتصال بأشكالها المتعددة. 
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والبيانات من عينة  كأداة لجمع المعلومات ةستبانعتماد على االتم االحيث 
أن ستنتاجات من أهمها: الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من اال

في تداول الخطاب الديني  دور مهممواقع التواصل االجتماعي أصبح لها 
 وسهولة تحميله علىوخاصة عبر موقع )الوتساب(، لسهولة التعامل معه، 

التي يفضلها الشباب بشكل عام، وطلبة كافة أجهزة الجوال الحديثة 
 ا)القنوات الفضائية( تمتلك شعبية ورصيد   كما أنالجامعات بشكل خاص، 

إلى وفرة القنوات والبرامج الدينية وتقديمها إلى لدى الشباب الجامعي، بالنظر 
واّتضح شخصيات دعوية ذات قيمة اعتبارية في المجتمعات اإلسالمية، 

ا أن من بين أهم اإلشباعات التي يطمح الشباب الجامعي لتحقيقها عبر أيض  
التعرض للخطاب الديني )متابعة األحداث في العالم اإلسالمي(، ولعل 

بالتوترات التي تعيشها كثير من البلدان اإلسالمية، وما ينتج  ااألمر مقترن  
ا لمعرفة ي متحمس  عنها من أخبار ومعلومات وصور تجعل الشباب الجامع

 ما يدور في هذه الدول أكثر من غيرها من بلدان العالم األخرى. 
اإلشباعات  –وسائل االتصال  –مفاتيح الكلمات: الخطاب الديني 

 المتحققة
 المقدمة:    

اا كان االتصال وما يزال يشكل عنصر       في حياة المجتمعات  مهم 
اإلنسانية، وزادت أهميته من تطور الشبكة العنكبوتية "اإلنترنت" وما أفرزته 
من ظهور وسائل وتكنولوجيا االتصال الحديثة وأدواتها المتنوعة نتيجة 
ا للتطور السريع في مجال نقل المعلومات، بحيث لعبت هذه الوسائل دور  

 علقة بثورة التكنولوجيا والمعلومات.ا في اختزال وحرق المراحل المتمتقدم  



  7102ديسمبر-الخامسالعدد -السنة الثالثة -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

 

 

01 

 

ا عن هذه المتغيرات الهائلة، حيث أضحى ولم يكن الخطاب الديني بعيد  
من زوايا متعددة، لما لهذا الخطاب من تأثير  إليه ا حقيقيا ُينظريشكل هاجس  

وجداني على النفس البشرية وتحريك للنوازع العاطفية من جهة، ومحاولة 
لخدمة مصالح محددة لطرف ما على  ةجندأض البعض استثماره في فر 

حساب طرف آخر من جهة ثانية، وأضحى الجمهور المستقبل لهذا الخطاب 
في حيرة من أمره، تتقاذفه أمواج العقل والعاطفة كل ساعة في شأن، وهو 
يحاول إشباع حاجاته الدينية وتهذيب نفسه البشرية والوصول إلى إجابات 

 .بال جواب شاف   ألسئلة باتت تجول في رأسه
جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الخطاب الديني،  ؛ومن أجل ذلك

ا الخطاب اإلسالمي ومضامينه، عبر وسائل االتصال الجماهيرية أو وتحديد  
اإلعالم اإللكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي التي أضحت ُتشّكل 

 ،تها أمام الرأي العاما لطرح األفكار ومناقشا متجدد  بوسائلها المتطورة منفذ  
واستخالص العبر والمقارنة بين لغة الخطاب أو نصوصه وأحكامه، بحيث 
أضحى الجمهور المستقبل أمام كم هائل من األفكار واالتجاهات والمدارس 
الدينية، التي ترمي إلى كسب أكبر عدد ممكن من المؤيدين لهذا الفكر أو 

 ذاك، بحجة أنهم األصلح للزمان من غيرهم.
 
 

 مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث في مدى التخبط والعشوائية التي يعاني منها    

الخطاب الديني عبر وسائل االتصال المتنوعة والمتعددة في العصر 
الحديث، فلو نظرنا إلى الخطاب الديني عبر الوسائل الجماهيرية المتمثلة 



 الخطاب الديني لوسائل االتصال واإلشباعات المتحققة         د. دمحم الفياض     
 

01 

 

لوجدنا حالة الصدام الصحف والمجالت والمحطات اإلذاعية والتلفزيونية في 
بينها ممثلة في اختالف األهداف وتعدد المشارب واالتجاهات، وكذلك 
الوسائل اإللكترونية المتعلقة بشبكات اإلنترنت مثل: المواقع اإلخبارية، 

ا إذا ما الصحف اإللكترونية، المدونات، المنتديات، واألمر ال يختلف كثير  
تويتر وفيس بوك ويوتيوب في مثلة نظرنا إلى وسائل التواصل االجتماعي مت

ختالف بين بعض القائمين على الخطاب وغيرها، وهذا الصدام يرجع إلى اال
اإلسالمي من الدعاة واألئمة والعلماء والخطباء الذين يمثلون التيارات 

التي قد تصل ببعض هؤالء إلى درجة  والمدارس الفكرية والدينية المتعددة
 عن االختالف بين االتصالية قاطبة، فضال  تحريم التعاطي مع الوسائل 

 الجمهور المتلقي نفسه.
وأمام تزايد القنوات الفضائية اإلسالمية والبرامج الدينية والكم الهائل من 
المواقع اإللكترونية المهتمة بالشأن اإلسالمي أضحى الجمهور أمام فوضى 

لتي قد تصل تقديم الفتاوى والمعارف المتعددة وتصادم الرؤى والطروحات ا
إلى التطرف والتكفير بشكل جعل الجمهور المستقبل يعيش أزمة الزمان 

ا عن والمكان وهو يبحث بالفطرة عن طريق الهدى والتثبيت المعتدل بعيد  
 الغلو أو اإلفراط والتفريط.

المتحققة لدى  لذلك سنحاول في هذا البحث رصد الدوافع واإلشباعات
الشباب الجامعي في مملكة البحرين نتيجة تعرضهم للخطاب الديني عبر 
الوسائل االتصالية المتعددة، باعتبار أن الشباب المتعلم هم الطاقة البشرية 

وبها ومن خاللها  ،التأثير والتغيير علىرة في المجتمعات ولها القدرة ثالمؤ 
 ُتبنى األمم وتستقيم المجتمعات.
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كيف يتعرض الشباب الجامعي البحريني فإن التساؤل الرئيس للبحث:  وعليه
إلى مضامين الخطاب الديني المطروح عبر وسائل االتصال؟ وما هي 

 اإلشباعات المتحققة من ذلك الخطاب؟
 أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من كون الشباب الجامعي هو أكثر أنواع الجمهور     
الخطاب الديني اليوم عبر وسائله االتصالية  إليهي يتوجه ذالوأخطرها، 

في وتحريكها قوى الجماهير الفاعلة على المتعددة، لما له من قوة وتأثير 
، كذلك تنبع األهمية من كون وسائل االتصال والخطاب كافة المجتمعات
من أبرز أدوات بناء الرأي العام وتوجيهه وتشكيل المعتقدات  نالديني يعّدا

 واألفكار وصناعة القيم.
 الدراسات السابقة:

دراسة بعنوان: "الخطاب االتصالي الديني في شبكات التواصل  -1
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثر  ،(2)"(تويتر نموذجا  )االجتماعي 

واء من حيث محتوى الخطاب اإلسالمي بوسائل التواصل الحديثة س
من حيث درجة تعاطيه مع تلك الوسائل، من خالل تحليل  مالخطاب أ

مضامين الخطاب اإلسالمي لعينة من حسابات عدد من الدعاة 
، بهدف الكشف عن (تويتر)والعلماء في وسيلة التواصل االجتماعي 

كيفية عرضها لهذا الخطاب والوقوف على اتجاهاته والعوامل المؤثرة 
 قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:فيه. و 
يتنوع الخطاب اإلسالمي المثار على الساحة اإلسالمية اليوم  -

 ا ألكثر من معيار.وفق  
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تضافرت عوامل كثيرة أدت إلى تجميد الخطاب اإلسالمي مما  -
من علماء الدين والمفكرين اإلسالميين وقادة  ادعا عدد  

 إلى تجديده.الدعوة إلى المؤسسات الدينية 
توفر وسائل التواصل االجتماعي فرصة ذهبية للخطاب  -

ا اإلسالمي للوصول إلى مختلف الجماهير، وبتكلفة ضئيلة جد  
 مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى.

دراسة بعنوان:"اعتماد الشباب البحريني على مواقع التواصل  -2
ى هدفت الدراسة إلى التعرف عل، (1)االجتماعي كمصدر للمعلومات"

مدى اعتماد الشباب البحريني على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر 
للمعلومات السياسية، وأسباب تفضيل الشباب لهذه الوسائل على 

 إلى تحديد التأثيرات المعرفية حساب وسائل اإلعالم التقليدية، وصوال  
والعاطفية والسلوكية، وتمثلت العينة العشوائية البسيطة التي اعتمد 

النتائج  عديدمفردة، وتوصلت الدراسة إلى  (000)الباحث من عليها 
 منها:

من عينة الدراسة تعتمد على مواقع التواصل االجتماعي  (%(25.5 -
كمصدر رئيس للمعلومات السياسية، فيما جاء موقع تويتر في 
المرتبة األولى من حيث أهميته كمصدر للمعلومات السياسية 

 .(%55.15)المحلية وبنسبة 
من عينة الدراسة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي  (52.15%) -

أنهم يتعرضون لهذه المواقع  (%5..0)بشكل دائم، فيما أشار 
 ا.ساعات يومي   0بمعدل 
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دراسة بعنوان: "تحليل استخدامات وسائل االتصال واإلعالم الجديد  -3
هدفت الدراسة إلى التعرف على وسائل ، (.)في العالقات العامة"

االتصال العامة وأوجه أخرى من تكنولوجيا اإلعالم الجديد وأثرها 
على تطبيقات وممارسات العالقات العامة، وأجريت الدراسة على 

 مفردة، وتوصلت إلى عديد النتائج منها: (000)عينة قوامها 
ا ا قوي  من ممارسي العالقات العامة يعتقدون اعتقاد   (%25)ن إ -

أن وسائل االتصال والتكنولوجيا الجديدة قد غيرت من طريقة 
 التواصل بين المنظمات.

ن هذه التغيرات تظهر واضحة على االتصال الخارجي أكثر إ -
من االتصال الداخلي، وأن وسائل اإلعالم التقليدية لها رصيد 
وتأثير أكبر من وسائل التواصل الحديثة من حيث المصداقية 

 تباع الجوانب األخالقية.اوااللتزام بالحقيقة و والدقة 
، (0)دراسة نقدية" -دراسة بعنوان: "الخطاب الديني ووسائل اإلعالم -4

شكالية الخطاب الديني المعاصر إهدفت الدراسة إلى الوقوف على 
ا على مستوى الشكل والمضمون المعالج، ا كبير  الذي يعاني نقص  

مستوى بنية الخطاب ليتعداه  وأشار الباحث إلى الخلل الموجود في
 على الخطاب ذاته. ون القائم إلى اإلشكال الذي يندرج تحته

وتوصل الباحث إلى عّدة نتائج منها: أن احتياجات الخطاب تتوقف 
على كل عناصر العملية االتصالية ومنها رجل اإلعالم الديني، حيث 

ا في يجب أن يكون الشخص الذي يتولى الخطاب الديني متخصص  
لخطاب الديني، كما توصلت الدراسة إلى أن األزمة القائمة بين ا

الخطاب الديني وبين وسائل اإلعالم تكمن في المنطلق سواء الوسيلة 
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المرجعية المتناقضة مع حقيقة الخطاب الديني  أو مضمون الرسالة أو
 اإلعالمي.

  :هأهداف البحث وتساؤالت
 تية:التساؤالت اآلتتمثل أهداف البحث في محاولة اإلجابة على 

ما أبرز وسائل االتصال التي يفضلها الشباب الجامعي في متابعة  -2
 الخطاب الديني؟

ما أهم القضايا والمضامين المتعلقة بالخطاب الديني التي يفضلها  -1
 الشباب الجامعي عبر وسائل االتصال؟

ما مدى الثقة التي يوليها الشباب الجامعي لوسائل االتصال في  -.
 طاب الديني؟تناولها للخ

دوافع تعرض الشباب الجامعي للخطاب الديني عبر وسائل ما  -0
 ؟االتصال

ما أهم اإلشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي نتيجة التعرض  -5
 للخطاب الديني؟

  نوع البحث ومناهجه: 
ظاهرة مدروسة من  إذ يصفينتمي هذا البحث إلى الدراسات الوصفية، 

حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن يصل إلى دراسة العالقة أو 
وتصنيفها  عنهااستنتاج األسباب، حيث يتم وصف الظاهرة وجمع البيانات 

واستخالص النتائج والدالالت التي يمكن أن ُتبنى عليها  ،وتسجيلها وتحليلها
ويقصد به المحاولة حي، ما تم استخدام المنهج المسك (5)فروض نقدية،

لإلجابة على أهداف  هوتفسير  هوتحليل المنظمة لتقرير الوضع الراهن
وتساؤالت البحث، حيث يتطلب هذا النوع من الدراسات جمع البيانات حول 
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على عينة  ةميداني ةجراء استبانوا  ا للمالحظة والمشاهدة ظاهرة البحث، وفق  
من خالل جمع البيانات  عن المنهج اإلحصائي، محددة ومناسبة، فضال  

 ا. ستبانة محل الدراسة وتبويبها وتحليلها إحصائي  الواردة في اال
 مجتمع البحث وعينته:

كونه "المجتمع الذي يستطيع الباحث أن يختار منه في يتمثل مجتمع البحث 
، (2)عينة البحث، وهو المجتمع الذي يرغب في تعميم النتائج األولية عليه"

ومجتمع بحثنا هو طلبة الجامعات البحرينية، أما العينة فهي ذلك الجزء من 
همة للمجتمع مالمجتمع التي يتم اختيارها بطريقة علمية تمثل الخصائص ال

، إذ ال تكون العينة ذات قيمة إال إذا كانت ممثلة لجميع (7)المدروس
تلك العينة خصائص المجتمع الذي سحبت منه، ومن ثم البد من اختيار 

بأسلوب دقيق حتى تكون النتائج التي يتوصل إليها الباحث معبرة عن حال 
  (2)ا للعينة. أو ميدان  المجتمع األصلي الذي يعد حقال  

 وبما أن البحرين تضم جامعة حكومية واحدة هي "جامعة البحرين" فضال  
ة عن سبع جامعات خاصة هي: الجامعة الخليجية، الجامعة األهلية، جامع

، الجامعة الملكية للبنات، AMA)) العلوم التطبيقية، جامعة المملكة، جامعة
فقد وقع اختيارنا على ثالث جامعات هي: ؛ والجامعة العربية المفتوحة

ن من يثنتاجامعة البحرين باعتبارها الجامعة الحكومية الوحيدة في المملكة، و 
نظرا   ؛لوم التطبيقيةالجامعات الخاصة هما: الجامعة الخليجية وجامعة الع

لتوافر الدراسات اإلنسانية والتطبيقية في تلك الجامعات، وتم سحب عينة 
ممثلة من الطلبة المنتظمين بالدراسة في مرحلة البكالوريوس، ومن 
تخصصات علمية متعددة خالل الفصل الربيعي من العام الدراسي 
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إطار العينات ، وفق أسلوب العينة العشوائية الطبقية وفي م1025/1022
مفردة(، من الذين يتعرضون بالفعل  120االحتمالية، حيث بلغت العينة )

( يوضح الخصائص 2لوسائل االتصال بأشكالها المتعددة. والجدول )
 الديمغرافية لمجتمع البحث.

 ( الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة1جدول رقم )             
 النسبة المئوية التكرار مستويات التغير المتغير
 43.1 221   ذكر النوع

 56.9 202 أنثى 
 

 الجامعة
 51.9 2.5 جامعة البحرين
جامعة العلوم 

 التطبيقية
27 33.5 

 14.6 2. الجامعة الخليجية
 

 
 التخصص

 23.9 21 اآلداب
العلوم اإلدارية 

 والمالية
77 37.3 

 12.3 1. تقنية المعلومات
 16.9 00 الهندسة
 9.6 15 الحقوق 

 
 

 السنة الدراسية

 26.2 22 األولى
 23.8 21 الثانية
 21.9 57 الثالثة
 23.5 22 الرابعة
 4.6 21 الخامسة

 (%111)مفردة والنسبة المئوية لكل متغير  (260)إجمالي مفردات العينة   
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 بحث:أداة ال
كأداة لجمع المعلومات والبيانات من عينة  ةعتماد على االستبانتم اال    

يبحث في خصائص أفراد العينة  -األولحتوي على جزأين: تالدراسة حيث 
 ،كالنوع االجتماعي والجامعة والتخصص العلمي والمستوى الدراسي

يدور حول تعرض الشباب الجامعي في مملكة البحرين للخطاب  -والثاني
رية واإللكترونية وشبكات التواصل الديني عبر وسائل االتصال الجماهي

االجتماعي، من خالل عبارات أو فقرات ذات أبعاد محددة غايتها الوقوف 
على دوافع التعرض لهذه الوسائل من قبل فئة الطلبة واإلشباعات المتحققة. 

  .والرباعي الثالثي (ليكرت المتدرج مقياس)حيث صيغت تلك العبارات على 
فقد تم استخدام الصدق الظاهري من خالل عرضه  ةصدق االستبانولقياس 

في اإلعالم واالتصال من  (7)على مجموعة من المحّكمين المتخصصين
الذين أدخلوا بعض التعديالت التي  العاملين في بعض الجامعات العربية

 للتطبيق النهائي. ةصالح ةصبح  االستبانتالتزم بها الباحث ل
جابات المبحوثين على إالهادف إلى تحديد درجة ثبات  ةثبات االستبان اأم

 ةتطبيق االستبانب، (Retest)األسئلة، فقد تم عن طريق إعادة االختبار 
( 27مفردة، وبعد ) (12)من العينة الكلية وبمقدار  (%20)على عينة تمثل 

ا تم إعادة االختبار على ذات العينة، وبحساب معدالت الثبات في يوم  
  (0.86االختبارين وفق معادلة هولستي، فقد بلغ متوسط ثبات اإلجابات )

 ا.وهي نسبة عالية ومقبولة علمي  
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  التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث:
اللفظ "إنه  يعّرف سيف الدين اآلمدي الخطاب بقوله:الخطاب الديني:  -2

. أما (20)المتواضع عليه، المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه"
اإلمام الجويني فيرى أن الخطاب، والتكلم، والنطق واحد في حقيقة 

ا، ويؤكد على قيمة ا مجاز  اللغة، ويرى أن الكتابة والعبارة يسميان كالم  
النص، فيثبت أن معنى النص هو المعنى المفهوم بنفسه، يقوم مقام 
ا النص، ويقدم على األلفاظ والظواهر، واإلمام الجويني يثبت بذلك موقف  

ا له قيمته بالنسبة لتناول النصوص وتحليلها وهو عدم إعطاء منهجي  
  (22)مكانة للعبارات دون المعنى.

 -)الخطاب اإلسالمي( ونقصد به هنا - والتعريف اإلجرائي للخطاب الديني
سالمي، من خالل التالقي بين علماء الدين التناول االتصالي للفكر اإل: هو

والمفكرين اإلسالميين والجمهور المستقبل عبر الخطب والدروس الدينية 
والفتاوي والمحاضرات والتغريدات والبرامج اإلسالمية، سواء عبر وسائل 

مواقع شبكات ، التلفزيون ، االتصال واإلعالم الجماهيرية كالصحافة، اإلذاعة
طريق وسائل التواصل االجتماعي كالفيس بوك، تويتر،  عن أم ،اإلنترنت

 يوتيوب، وغيرها.
عملية بأنه: communication) )ِ ُيعّرف االتصال  وسائل االتصال: -1

ديناميكية يقوم بها شخص ما أو مجموعة أشخاص، عن طريق نقل 
رسالة تحمل المعلومات واألفكار أو اآلراء أو االتجاهات أو المشاعر 

لتحقيق هدف ما عن طريق الرموز لتحقيق استجابة ما إلى اآلخرين 
 (21)في ظل ظروف ما، بغض النظر عما يعترضها من تشويش.
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هي قنوات أو أدوات أو منظومات  والتعريف اإلجرائي لوسائل االتصال:
متكاملة تساعد الجمهور في الحصول على األخبار والمعلومات المتعلقة 

قريب وجهات النظر أو توسيع المدركات بالخطاب والقضايا الدينية بهدف ت
وزيادة الفهم أو بيان الغموض، من خالل حمل الرموز التي تحتويها 
لكترونية  وأخرى ُيطلق  الرسالة، وتقسم الوسائل إلى: وسائل جماهيرية وا 

 عليها وسائل التواصل االجتماعي.
: وُيقصد بهم طلبة الدراسة الجامعية لبرنامج الشباب الجامعي -.

لوريوس الدارسين في الجامعات البحرينية للفصل الربيعي من العام البكا
م الذين يتعرضون للخطاب الديني عبر وسائل 1025/1022الدراسي 

 االتصال المتنوعة.
 اإلطار النظري للبحث: مدخل االستخدامات واإلشباعات:

تعتمد هذه الدراسة في إطارها النظري على مدخل االستخدامات     
ا لمفهوم الوظيفة ، حيث ُيعد هذا المدخل تطبيق  واإلشباعات

الذي يتعامل مع وسائل  Individualistic) (Functionalismالفردية
وجد وظائف لهذه الوسائل تاالتصال من وجهة نظر الفرد على أساس أنه ال 

 (.2)يمكن أن تقدمها للمجتمع، إاّل من خالل الوظائف المقدمة للفرد.
ويفترض مدخل االستخدامات واإلشباعات في الدراسات اإلعالمية الذي 

أن حاجات األفراد يمكن  (20) تطّور بشكل يناسب تكنولوجيا االتصال الحديثة
إشباعها عن طريق وسائل االتصال ومصادر أخرى غير اتصالية، حيث 

ي إلى يتوقع األفراد أن تحقق لهم المصادر اإلعالمية وغير اإلعالمية الّسع
م األفراد وسائل االتصال، وذلك بالنظر إلى الجمهور استخدية ااكتشاف كيف
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ولديه  النشط الذي يستطيع أن يختار الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته
. وفي ضوء هذا االفتراض يقوم مدخل اإلشباعات القدرة على استخدامها

 ((Blomilerوبلوميلر  (Katz)حّددها كاتز  -على مجموعة فرضيات
تشمل اّتصاف الجمهور باإليجابية في التعامل  – (Gorfitch)وجورفتش 

مع وسائل اإلعالم، واستخدام الجمهور لوسائل االتصال ليشبع لديهم 
االحتياجات التي يرغبون في إشباعها، وتتنافس وسائل االتصال مع غيرها 

ن من خالل عدد م( 25)من المصادر في محاولة إشباع هذه االحتياجات
األبعاد التي ينتظم عبرها هذا المفهوم، تتمثل في االنتقائية، تحقيق المنفعة، 

 (22)العمدية في االستخدام، البحث عن المعلومات واالستمتاع والتسلية.
 (17)ن هما:ي  وعليه فإن النظرية يمكن أن تحقق هدفين رئيس  

شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال، والتفاعل  -2
 الذي يحدث نتيجة هذا التعرض.

التأكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملية  -1
 االتصال الجماهيري.

دوافع التعرض في فئتين  Rubinحدد دوافع التعرض لوسائل االتصال: 
 :(18)أساسيتين هما

: وتستهدف التعرف على ((Instrumental motivesدوافع نفعية  -2
 مات والخبرات وجميع أشكال التعليم بوجه عام.الذات واكتساب المعلو 

وتستهدف تمضية الوقت : ((Ritualized Motivesدوافع طقوسية   -1
 واالسترخاء واأللفة مع الوسيلة والهروب من المشكالت.
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 :االتصال وسائل استخدام على المترتبة اإلشباعات
 هذا ألن االستخدامات؛ لبحوث المهمة العناصر من اإلشباعات عنصر يعد

 لوسائل تعرضه من تحقيقها إلى يسعى الفرد التي النتيجة يعد العنصر
 :(19)إلى ويمكن تقسيمها اإلعالم،

 وسائل لمضمون  التعرض عن الناتجة وهي  :المضمون  إشباعات -2
 والمعرفة، المعلومات مثل زيادة توجيهية إشباعات إلى وتنقسم اإلعالم،
شباعات  القدرة على التحدث مع اآلخرين.اجتماعية مثل  شبه وا 

 وسائل استخدام عن الناتجة وهي : الوسيلة إشباعات -.
 ،االسترخاء :مثل توجيهية شبه إشباعات ى:إل وتنقسم تصال،اال

التخلص من  :شباعات شبه اجتماعية مثلوا  الشعور بالمتعة، 
 الوحدة والشعور بالملل.

 نتائج الدراسة الميدانية: 
 التي يفضلها الشباب الجامعي في متابعة الخطاب الديني:أبرز وسائل االتصال  -1

 م
 الوسيلة

 الوسط درجة االستخدام
 المرجح

 الوزن 
 % ال % نادرا   % اأحيان   % ا    دائم   المئوي 

 44.4 3.13 %3.5 9 %21.1 55 %32.3 44 %43.1 112 القنوات الفضائية 1
 11.1 2.14 %11.5 31 %29.2 41 %41.4 111 %14.5 44 اإلذاعات المسموعة 2
 11.4 2.44 %11 21 %44.3 123 %21.5 19 %11.2 42 الصحف المطبوعة 3
 49.4 1.94 %34.4 94 %35.4 93 %14.3 45 %9.2 24 الفيس  بوك 4
 59.4 2.34 %11.9 44 %34.9 111 %31.5 42 %12.4 33 التويتر 5
 44.1 2.94 %3.5 9 %9.1 25 %41.4 144 %11.2 42 اليوتيوب 1
 41.4 1.13 %11 151 %21.4 54 %13.4 31 %5.4 14 المنتديات 4
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يوضح أبرز وسائل االتصال المفضلة لدى الشباب الجامعي  (2جدول رقم )
 :في متابعة الخطاب الديني

يتضح من الجدول أعاله أن أبرز الوسائل االتصالية التي يفضلها الشباب 
التواصل االجتماعي الجامعي في متابعة الخطاب الديني هي وسيلة 

(، في 22.1)الوتساب(، حيث جاءت بالمرتبة األولى وبوزن مئوي قدره )
(، 72.0حين جاءت )القنوات الفضائية( بالمرتبة الثانية بوزن مئوي قدره )

ونالت  (،70.2وحاز موقع )اليوتيوب( على الترتيب الثالث بوزن مئوي )
(، وجاءت )اإلذاعات ...7وي ))المواقع اإلخبارية( المرتبة الرابعة بوزن مئ

(، أما )الصحف 22.2المسموعة( بالمرتبة الخامسة، بوزن مئوي قدره )
(، بينما جاءت 20.5اإللكترونية( فقد نالت الترتيب السادس، وبوزن مئوي )

(، في حين 22.2)الصحف المطبوعة( بالترتيب السابع، وبوزن مئوي )
(، ونالت 57.7زن مئوي قدره )الترتيب الثامن بو على موقع )تويتر(  تحصل

جاء موقع )الفيس و (، 50.2)المدونات( الترتيب التاسع بوزن مئوي قدره )
(، وأخيرا  تحصلت )المنتديات( 07.0بوك( بالمرتبة العاشرة بوزن مئوي )

من بين أبرز  (00.2على الترتيب الحادي عشر واألخير وبوزن مئوي قدره )
 الخطاب الديني. وسائل االتصال المفضلة في متابعة

أهم القضايا والمضامين المتعلقة بالخطاب الديني التي يفضلها الشباب 
 الجامعي عبر وسائل االتصال.

 14.5 2.54 %15 39 %35.4 92 %25.4 11 %24.2 13 الصحف اإللكترونية 4
 51.1 2.11 %34.3 49 %31.9 91 %21.1 55 %4.4 21 المدونات 9

 43.3 2.93 %4.3 19 %21.4 53 %42.3 111 %31 44 المواقع اإلخبارية 11
 41.2 3.24 %4.1 12 %13.1 34 %33.4 44 %44.5 121 الوتساب 11
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( يوضح أهم القضايا والمضامين المتعلقة بالخطاب الديني .جدول رقم )

 المفضلة لدى الشباب الجامعي
 

يوضح الجدول المتعلق بأهم القضايا والمضامين المتعلقة بالخطاب     
الديني التي يفضلها الشباب الجامعي عبر وسائل االتصال، أن أكثر 

 ال نعم القضايا والمضامين ت
 % ك % ك

 %13.5 115 %31.5 95 القضايا المتعلقة بالعقيدة      1
القضايا المتعلقة بالتالوة  2

 والتفسير 
44 29.1% 143 41.4% 

بشؤون  القضايا المتعلقة 3
 اإلسالمية األمة

212 44.4% 54 22.3% 

 %31.2 94 %13.4 111 القضايا المتعلقة بالفقه 4
القضايا المتعلقة بالسيرة  5

 النبوية
155 59.1% 115 41.4% 

القضايا المتعلقة بالدعوة  1
 رشاد   واإل 

44 31% 142 41% 

القضايا المتعلقة بالتاريخ  4
 اإلسالمي

145 55.4% 115 44.2% 

القضايا التربوية للشباب  4
 المسلم                                

132 51.4% 124 49.2% 

القضايا الطائفية ومسائل  9
 التكفير                               

121 44.5% 134 51.5% 
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اإلسالمية(،  بشؤون األمة القضايا المتعلقة) القضايا المفضلة لديهم هي
%( من آراء المبحوثين، 77.7ونالت الترتيب األول، بنسبة مئوية قدرها )

الترتيب الثاني بنسبة مئوية قدرها القضايا المتعلقة بالفقه( ) في حين نالت
بالمرتبة الثالثة، القضايا المتعلقة بالسيرة النبوية( ) %(، وجاءت2..2)

القضايا المتعلقة بالتاريخ اإلسالمي( ) أما %(،57.2وبنسبة مئوية قدرها )
القضايا ) %(، وجاءت55.2فقد تحصلت على الترتيب الرابع، وبنسبة )

%(، وفي 50.2بالمرتبة الخامسة، وبنسبة )التربوية للشباب المسلم( 
وبنسبة مئوية القضايا الطائفية ومسائل التكفير(، ) المرتبة السادسة حّلت

( المرتبة السابعة القضايا المتعلقة بالعقيدة)%(، ونالت 02.5قدرها )
القضايا المتعلقة بالدعوة ) %(، في حين جاءت2.5.وبنسبة قدرها )

 أخذت(، وأخيرا   %0.بالمرتبة الثامنة بنسبة مئوية مقدارها )رشاد( واإل 
المرتبة التاسعة واألخيرة وبنسبة قدرها )القضايا المتعلقة بالتالوة والتفسير( 

آراء المبحوثين فيما يتعلق بأهم القضايا والمضامين المتعلقة  %( من17.2)
بالخطاب الديني والتي يفضلها جمهور الشباب الجامعي عبر وسائل 

    االتصال بمختلف أشكالها.
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مدى الثقة التي يوليها الشباب الجامعي لوسائل االتصال في تناولها  -2
 لخطاب الديني: ا

يوضح مدى الثقة التي يوليها الشباب الجامعي لوسائل ( 4جدول رقم )
 :االتصال التي تتناول الخطاب الديني

 ت
 الوسيلة

 الوسط مستويات الثقة
 المرجح

 الوزن 
 المئوي 

أثق إلى حد  % أثق   
 ما

 % ال أثق %

 41.1 2.24 %4.5 22 %54.1 142 %31.9 91 القنوات الفضائية 1
 12.5 1.44 %11.5 43 %44.5 214 %5 13 المسموعةاإلذاعات  2
 15.1 1.95 %15.4 41 %42.3 144 %12.3 32 الصحف المطبوعة 3
 54.9 1.41 %34.4 94 %44.3 123 %15 39 الفيس  بوك 4
 12.1 1.44 %15.4 41 %41 214 %4.2 11 التويتر 5
 44.2 2.22 %12.3 32 %51.9 135 %35.4 93 اليوتيوب 1
 54.1 1.41 %44.2 115 %34.9 111 %11.9 44 المنتديات 4
 15.2 1.95 %21.5 51 %11.4 154 %14.4 41 الصحف اإللكترونية 4
 15.2 1.95 %21.4 53 %12.3 112 %14.3 45 المدونات 9

 41.1 2.13 %15 39 %55.4 145 %29.2 41 المواقع اإلخبارية 11
 11.1 1.99 %24.4 42 %43.4 114 %24.5 44 الوتساب 11

 
يوضح الجدول أعاله، أن أكثر الوسائل االتصالية التي يثق بها الشباب 
الجامعي في مملكة البحرين في تناولها للخطاب والموضوعات الدينية، هي 

(، 41.1حيث جاءت بالترتيب األول وبوزن مئوي قدره ) ،القنوات الفضائية()
 في حين نالت(، 44.2) مئوي قدرهالمرتبة الثانية بوزن  )اليوتيوب(موقع ونال 

 وجاء موقع(، 41.1الترتيب الثالث وبوزن مئوي قدره ))المواقع اإلخبارية( 
)الصحف  ونالت(، 11.1) بالترتيب الرابع بوزن مئوي قدره)الوتساب( 
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(، 15.2) الترتيب الخامس مناصفة بوزن مئوي قدرهاإللكترونية( و)المدونات( 
(، 15.1)بالمرتبة السادسة بوزن مئوي قدره ة( )الصحف المطبوع بينما جاءت
 وتحصلت(، 12.1) فقد نال المرتبة السابعة بوزن مئوي )تويتر(  أما موقع

أما (، 12.5) على المرتبة الثامنة بوزن مئوي قدره)اإلذاعات المسموعة( 
(، 54.9) وبوزن مئوي )الفيس بوك(  الترتيب التاسع فكان من نصيب موقع

من ( 54.1) بالترتيب العاشر واألخير وبوزن مئوي قدره( )المنتديات وجاءت
 بين آراء المبحوثين.

 دوافع تعرض الشباب الجامعي للخطاب الديني عبر وسائل االتصال: -3
يوضح دوافع تعرض  الشباب الجامعي للخطاب الديني ( 5جدول رقم )     

 :عبر وسائل االتصال المختلفة

 

 أوافق دوافع التعرض            
 

أوافق  %
 إلى

 حد ما

 ال %
 أوافق

% 
 الوسط

 المرجح
 الوزن 

 المئوي 

 41.1 2.41 %14.3 45 %23.4 12 %54.9 153 طالع على معلومات دينية جديدةلال
 45.2 2.25 %19.1 51 %33.5 44 %41.9 122 اجهلها سابق  أللتعرف على فتاوى شرعية 
 41.4 2.15 %23.5 11 %31.9 91 %39.1 113 للتعرف على قضايا العقيدة

 14.4 2.13 %21.5 19 %43.1 112 %31.4 49 لغرض االبتعاد عن أمور الحياة الدنيوية
 44.4 2.33 %13.5 35 %34.4 111 %44.4 124 إلجادة التعامل مع اآلخرين من حولي

 42.1 2.11 %23.1 11 %31.9 91 %41 114 ستفادة من خبرات وتجارب اآلخرينلال
 44.1 2.32 %22.4 59 %21.5 51 %55.4 145 العالم اإلسالميللتعرف على مستجدات 

 44.1 2.34 %21.2 55 %21.9 54 %51.9 144 ألنني نشأت في بيئة دينية محافظة
 49.3 2.14 %1.9 14 %11.9 44 %41.2 194 للرغبة في معرفة الكتاب والسنة النبوية

 11.1 1.41 %43.1 112 %32.4 45 %24.2 13 القضاء على وقت الفراغ علىللمساعدة 
 45.2 2.25 %24.1 14 %24.1 14 %51.4 132 للتعرف على طرق التربية اإلسالمية

 15.4 1.94 %23.5 11 %55 143 %21.5 51 لتعزيز الشعور بالقوة وعدم الوحدة
 14.4 1.93 %29.2 41 %44.1 125 %22.4 59 العتزازي برجال دين محددين
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دوافعع تععرض الشعباب الجعامعي للخطعاب العديني يوضح الجدول أعاله، أن أكثر 
حيعث الرغبةة فةي معرفةة الكتةاب والسةنة النبويةة(، عبر وسعائل االتصعال، هعو )

 ونالععت فقععرة مععن آراء المبحععوثين،( 49.3) نالععت الترتيععب األول بععوزن مئععوي قععدره
(، 41.1) الترتيععب الثععاني بععوزن مئععوي طةةالع علةةى معلومةةات دينيةةة جديةةدة( )اال

الترتيعب الثالعث وبعوزن )ألنني نشأت في بيئةة دينيةة محافظةة(  فقرةبينما حازت 
الترتيب )إلجادة التعامل مع اآلخرين من حولي (  ونالت عبارة(، 44.1) مئوي 

)للتعةةرف علةةى مسةةتجدات  فععي حععين حععازت عبععارة(، 44.4)  الرابععع بععوزن مئععوي 
 اوحظيعععت عبارتععع(، 44.1) الترتيعععب الخعععامس وبعععوزن مئعععوي العةةةالم اإلسةةةالمي( 

و)للتعةةرف علةةى طةةرق التربيةةة  ا(جهلهةةا سةةابق  أ)للتعةةرف علةةى فتةةاوى شةةرعية 
وجععات (، 45.2) علععى الترتيععب السععادس مناصععفة بععوزن مئععوي قععدرهاإلسةةالمية( 

، بالمرتبععة السععابعة بععوزن مئععوي سةةتفادة مةةن خبةةرات وتجةةارب اآلخةةرين()لالعبعارة 
مرتبعععة الثامنعععة بال)للتعةةةرف علةةةى قضةةةايا العقيةةةدة(  بينمعععا حّلعععت عبعععارة(، 42.1)

)لغةةةةرض االبتعةةةةاد عةةةةن أمةةةةور الحيةةةةاة  ونالععععت عبععععارة(، 41.4)وبععععوزن مئععععوي 
)لتعزيةز وتحصعلت عبعارة (، 14.4) المرتبة التاسعة وبوزن مئوي قعدرهالدنيوية( 

فععي (، 15.4) علععى المرتبععة العاشععرة بععوزن مئععوي الشةةعور بةةالقوة وعةةدم الوحةةدة( 
بالمرتبة الحادية عشر وبوزن  )العتزازي برجال دين محددين( حين جاءت عبارة

القضاء علةى وقةت الفةراغ(  على)للمساعدة  وأخيرا  نالت عبارة(، 14.4) مئوي 
 .من آراء المبحوثين( 11.1) الترتيب األخير وبوزن مئوي قدره
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اإلشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي نتيجة التعرض للخطاب  -4
 الديني عبر وسائل االتصال:

يوضح أهم اإلشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي نتيجة ( 1جدول رقم )
 :التعرض للخطاب الديني

 اإلشباعات المتحققة

أوافق  % أوافق
إلى 
حد  

 ما

% 
 ال 

 أوافق
 

الوسط  %
 الوزن  المرجح

 المئوي 

اإللمام بمختلف الموضوعات والقضايا 
 الدينية

131 51% 44 33.5% 43 11.5% 2.32 44.5 

 41.1 2.11 %25.4 11 %34.4 94 %31.9 91 بالنفس والحيويةزيادة الثقة 
 44.9 2.31 %14.1 34 %33.1 41 %52.3 131 القدرة على المناقشة الدينية مع اآلخرين

 44.2 2.34 %11.5 31 %41.5 114 %41.9 122 ُحسن التصرف في األمور التربوية
 15.2 1.95 %25.4 14 %51.9 135 %22.3 54 تشكيل رأي عام حول قضايا دينية محددة

 19.5 2.14 %31.4 41 %29.1 44 %39.1 113 جمع المعلومات الدينية وتخزينها
 44.4 1.43 %11 151 %35.4 93 %4.2 11 التخلص من اإلحساس بالوحدة

 49.1 2.34 %11.9 31 %31.5 95 %51.5 134 اإللمام بأمور العقيدة والفقه والدعوة
هادفة تخص أمور الشعور بقضاء أوقات 

 ديني
113 39.1% 112 43.1% 45 14.3% 2.22 44.1 

 41.1 2.29 %11.2 42 %34.3 94 %41.5 121 اكتساب مهارات وسلوكيات مفيدة في الحياة
 43.4 2.51 %2.4 4 %33.4 44 %13.5 115 متابعة األحداث في العالم اإلسالمي 

 19.5 2.19 %19.1 51 %51.2 133 %29.2 41 نتماء الطائفيشباع قضايا اال إ
 44.1 2.23 %21.9 54 %31.4 41 %44.3 123 االستفادة من خبرات وتجارب اآلخرين

 14.2 1.92 %29.1 44 %44.4 124 %22.4 59 زيادة منظومة العالقات الدينية مع اآلخرين

المتحققة لدى الشباب الجامعي نتيجة  يوضح الجدول أعاله، أهم اإلشباعات
التعرض للخطاب الديني عبر وسائل االتصال المختلفة، فقد جاءت عبارة 

بالمرتبة األولى وبوزن نسبي قدره متابعة األحداث في العالم اإلسالمي( )
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)اإللمام بأمور العقيدة والفقه  من آراء المبحوثين، بينما نالت عبارة( 43.4)
)القدرة على المناقشة  وحظيت(، 49.1) الثانية وبوزن مئوي  المرتبةوالدعوة( 

بينما نالت (، 44.9) على الترتيب الثالث وبوزن مئوي الدينية مع اآلخرين( 
 المرتبة الرابعة وبوزن مئوي )ُحسن التصرف في األمور التربوية(  فقرة

بالمرتبة )اإللمام بمختلف الموضوعات والقضايا الدينية(  وحظي(، 44.2)
)اكتساب مهارات  وجاءت عبارة(، 44.5) لخامسة وبوزن مئوي قدرها

ونالت (، 41.1) بالترتيب السادس وبوزن مئوي وسلوكيات مفيدة في الحياة( 
 المرتبة السابعة بوزن مئوي )االستفادة من خبرات وتجارب اآلخرين(  عبارة

 بالترتيب)الشعور بقضاء أوقات هادفة تخص أمور ديني (  وجاء(  44.1)
)زيادة الثقة بالنفس  في حين حازت عبارة(، 44.1) الثامن وبوزن مئوي 

شباع قضايا إ) ونالت عبارتا (،41.1) الترتيب التاسع وبوزن مئوي والحيوية( 
المرتبة العاشرة )جمع المعلومات الدينية وتخزينها( ونتماء الطائفي( اال 

ام حول قضايا )تشكيل رأي ع أما عبارة(، 19.5) مناصفة وبوزن مئوي قدره
، وفي (15.2)فقد نالت المرتبة الحادية عشر وبوزن مئوي قدره  دينية محددة(

)زيادة منظومة العالقات الدينية مع المرتبة الثانية عشر جاءت عبارة 
، أما المرتبة الثالثة عشر واألخيرة (14.2)وبوزن مئوي قدره  اآلخرين(

)التخلص من قد كانت لعبارة لإلشباعات المتحققة من وجهة نظر المبحوثين ف
 .(44.4)وبوزن مئوي ضعيف قدره  اإلحساس بالوحدة(
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 ُملخص النتائج:
اّتضح أن أبرز الوسائل االتصالية التي يفضلها الشباب الجامعي في  -1

 )الوتساب(،متابعة الخطاب الديني هي وسيلة التواصل االجتماعي 
، في حين (41.2)حيث جاءت بالمرتبة األولى وبوزن مئوي قدره 

، (44.4)بالمرتبة الثانية بوزن مئوي قدره )القنوات الفضائية( جاءت 
 .(44.1)على الترتيب الثالث بوزن مئوي قدره  )اليوتيوب(وحاز موقع 

القضايا والمضامين المتعلقة بالخطاب الديني التي يفضلها  تبّين أن أهم -2
بشؤون  المتعلقةالقضايا ) الشباب الجامعي عبر وسائل االتصال، هي

%( 77.7ونالت الترتيب األول، بنسبة مئوية قدرها )اإلسالمية(،  األمة
الترتيب القضايا المتعلقة بالفقه( ) من آراء المبحوثين، في حين نالت

القضايا المتعلقة ) %(، وجاءت2..2الثاني بنسبة مئوية قدرها )
 %(.57.2) بالمرتبة الثالثة، وبنسبة مئوية قدرهابالسيرة النبوية( 

أكثر الوسائل االتصالية التي يثق بها الشباب الجامعي في  تبّين أن -3
القنوات )مملكة البحرين في تناولها للخطاب والموضوعات الدينية، هي 

(، 41.1حيث جاءت بالترتيب األول وبوزن مئوي قدره )الفضائية( 
في (، 44.2) المرتبة الثانية بوزن مئوي قدره )اليوتيوب(،موقع ونال 

الترتيب الثالث وبوزن مئوي قدره )المواقع اإلخبارية(  حين نالت
(41.1.) 

تعرض الشباب الجامعي للخطاب الديني عبر وسائل لن أكثر دوافع إ -4
حيث نالت الرغبة في معرفة الكتاب والسنة النبوية(، االتصال، هو )

ونالت  من آراء المبحوثين،( 49.3) الترتيب األول بوزن مئوي قدره
 الترتيب الثاني بوزن مئوي )اإلطالع على معلومات دينية جديدة(  ةفقر 
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)ألنني نشأت في بيئة دينية محافظة(  بينما حازت فقرة(، 41.1)
 (.44.1) الترتيب الثالث وبوزن مئوي 

المتحققة لدى الشباب الجامعي  أهم اإلشباعاتتوصل البحث إلى أن  -5
نتيجة التعرض للخطاب الديني عبر وسائل االتصال المختلفة، هي 

بالمرتبة األولى وبوزن  وجاءتمتابعة األحداث في العالم اإلسالمي( )
)اإللمام  من آراء المبحوثين، بينما نالت عبارة( 43.4)نسبي قدره 

(، 49.1) ية وبوزن مئوي المرتبة الثانبأمور العقيدة والفقه والدعوة( 
على الترتيب )القدرة على المناقشة الدينية مع اآلخرين(  وحظيت

 (.44.9) الثالث وبوزن مئوي 
 ستنتاجات:اال
مهم في تداول  وريتبين أن مواقع التواصل االجتماعي أصبح لها د -2

الخطاب الديني وخاصة عبر موقع )الوتساب(، لسهولة التعامل معه، 
التي يفضلها الشباب كافة أجهزة الجوال الحديثة  وسهولة تحميله على

)القنوات الفضائية( كما أن بشكل عام، وطلبة الجامعات بشكل خاص، 
لدى الشباب الجامعي، بالنظر لوفرة  اتمتلك شعبية ورصيد  مازالت 

القنوات والبرامج الدينية وتقديمها لشخصيات دعوية ذات قيمة اعتبارية 
في المجتمعات اإلسالمية، وقدرة هذه القنوات على نقل الصورة 
والصوت،  فضال  عن )المواقع اإلخبارية( على شبكة اإلنترنت، 

رات فكرية معروفة وخاصة المواقع الرصينة التي تمثل مدارس وتيا
 وتحظى بالوسطية واإلعتدال في خطابها الديني.
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يتضح أن أكثر القضايا والمضامين الدينية التي تحظى باهتمام الشباب  -1
اإلسالمية(، ففي عصر  بشؤون األمة القضايا المتعلقة)الجامعي هي 
نفتاح أضحى العالم في فضاء مفتوح، األمر الذي قّرب بين العولمة واال

وهمومهم  عات اإلسالمية وجعلها تهتم بهواجس شعوبهاالمجتم
تهام ا، خاصة مع تزايد ظواهر التنكيل ومحاوالت البعض وتطلعاتهم

 اإلسالم باإلرهاب، ومحاربة الفكر والعقيدة.
حظيت )القنوات الفضائية( بالترتيب األول من بين أكثر وسائل  -.

الخطاب االتصال ثقة من قبل الشباب الجامعي في تناول قضايا 
مكانيات التي تمتلكها هذه الديني، وربما يعود ذلك للقدرات التقنية واإل

القنوات سواء في التأثير أو اإليحاء، من خالل استخدامها األساليب 
برز موقع )اليوتيوب(  كما قدالسايكولوجية، في جذب المشاهد، 

وصارت له شعبية كبيرة، بالنظر لقدرته على عرض مقاطع فيديو 
ة وبكميات هائلة، مع وجود تعليقات على هذه المقاطع والقدرة متنوع

 على معرفة مصادرها. 
ا في تسهيل عملية ا كبير  لعبت وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة دور   -0

لرغبة في معرفة الكتاب والسنة ا) جاء دافعبث الخطاب الديني، لذلك 
وهذا بحد ذاته، يعد في مقدمة دوافع التعرض لهذه الوسائل، النبوية(، 

ا ذا داللة واضحة على قدرة الخطاب الديني في التكّيف مع ا مهم  منجز  
 الوسائل الحديثة من أجل جذب الشباب لمعرفة أمور دينهم وعقيدتهم.

يتضح أن من بين أهم اإلشباعات التي يطمح الشباب الجامعي  -5
العالم )متابعة األحداث في لتحقيقها عبر التعرض للخطاب الديني هي 

ا بالتوترات التي تعيشها الكثير من اإلسالمي(، ولعل األمر مقترن  
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البلدان اإلسالمية، وما ينتج عنها من أخبار ومعلومات وصور، تجعل 
ا لمعرفة ما يدور في الدول اإلسالمية أكثر الشباب الجامعي متحمس  

 من غيرها من بلدان العالم األخرى. 
 

 التوصيات:
التقنيات الحديثة لوسائل االتصال وتسخيرها في  ستفادة منضرورة اال -2

نشر ثقافة اإلسالم التي تقوم على المحبة والتعايش والوسطية 
ا لشعوب األمة، بل ا حصري  عتدال، وأن ال يكون الخطاب موجه  واال

 البد أن تكون لنا قنواتنا لمخاطبة اآلخرين.
ا وجه  العمل بخطط استراتيجية بناءة لتقديم خطاب ديني معتدل م -1

أمور دينهم في للشباب يعزز تمسكهم بالكتاب والُسنة النبوية، ويحببهم 
 ودنياهم ويشيع ثقافة المحبة واألمل والتطلع لمستقبل زاهر.

ضرورة التركيز على تقديم برامج هادفة ومتنوعة تتناول شؤون الدول  -.
، وجعل المسلم في كل مكان يشعر بأخيه المسلم وشجونها اإلسالمية
باعدت المسافات، من خالل التعريف بهذه الدول وأخبارهم مهما ت

 وأنشطتهم الدينية والحياتية. 
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Religious Discourse of the Means of Communication and 

Satisfaction Achieved by University Youth 

By Dr. Mohammed  A. Fyadh 

Abstract  

The central aim of this research study is to monitor the motivation 

and satisfaction achieved by the university youth in the Kingdom of 

Bahrain as a result of their exposure to religious discourse through 

various means of communication. As the educated youth are the 

human energy in the societies and the ability to influence and 

change and through which nations are built and the societies 

rectified. 

 

The essential problem of research is the extent of confusion and 

randomness experienced by religious discourse through the various 

means of communication in the modern era, as stems from the 

importance of university youth is the most dangerous and the types 

of public, which is addressed to religious discourse today through 
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its various communication means, because of its strength and 

impact and mobilizing the forces of the active masses in all 

societies. 

 

The research community is Bahraini university students. A 

representative sample of students enrolled in the bachelor’s degree 

program was taken from a number of scientific specialties during 

the spring semester of 2015/2016. According to the method of the 

stratified random sample and within the framework of the 

probabilistic samples, where the sample (260 individuals), who are 

already exposed to the means of communication in multiple forms. 

The questionnaire was used as a tool for collecting information and 

data from the study sample. The study reached a number of 

conclusions, the most important of which are: The social 

networking sites have become an important sign in the circulation 

of religious discourse, especially through the site of what’s up for 

easy handling and easy downloading on all modern mobile devices 

preferred by young people in general, and university students in 

particular. 

 

As satellite channels continue to have popularity and balance 

among university youth, given the abundance of religious channels 

and programs and their introduction to religious figures of legal 

value in Islamic societies. It has also become clear that among the 

most important aspirations aspiring to university students to 

achieve through religious discourse is (Follow-up events in the 

Islamic world). Perhaps this is coupled with the tensions 

experienced by many Muslim countries and the resulting news, 

information and images that make university youth eager to know 

what is going on in these countries more than other countries in the 

world. 

 

Religious Discourse -  Means of Communication - Satisfaction 

Achieved 

 


