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    لإلعالم الجديد في هىاجهت الفكر الوتطرفتىظيف الدعاة 
 

 

 9ص  ...   (األزهر)جامعة  محمد حسنً حسٌن محروصد/                                                               
                                                        

 

     الشباب السعىدي أثناء األزهاث ودورها في تعسيسوسائل اإلعالم السياسي التي يعتود عليها 

 الىعي السياسي لديهن: دراست هيدانيت   

 

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                         
                                            

 
 

    ًالشائعات فً مواقع التواصل اإلجتماعً ودورها فً إحداث العنف والصراع السٌاسً بٌن الشباب الجامع 
    مٌدانٌة دراسة    

 119ص...      (كفر الشيخجامعة ) ممدوح السٌد عبد الهادي شتلة /د                                                              
 

 

  واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادٌة فً مصر "التعرض إلعالنات حملة "اإلصالح الجريءالعالقة بٌن 
 

 199ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجيا)جامعة  أحمد السماند/                                                         
 

  لرسالة اإلعالنٌة " دراسة تطبٌقٌة "ا بتذكرمعاٌٌر التنسٌق الحضاري إلعالنات الطرق التجارٌة وعالقتها 
 

 229ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 

 كفاءة اإلستراتٌجٌات االتصالٌة لإلستجابة لألزمـة فً تـكوٌن مـدركات الـجـمهور حول سمعة المنظمة 
 "دراسة حالة"      

 233ص...   ((MTI)الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات )ف ٌمً محمود عبد اللط                                   
 
 
 

 تأثٌر تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر أداء العالقات العامة دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من شركات الطٌران  
 العاملة فً لٌبٌا

 313ص...  ( ليبيا -األسمرية جامعة ال)سلٌم معمر البحباح                                                                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة سيناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -المجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2017 سبتمبر/  ٌولٌو - الخامسةالسنة  - عشر السادسالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمذ عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير امذيـر

 أ.د / محمذ معىض إبراهيم 

  صتب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ االصتشب  خ ثـ
 

 محمىد يىسف مصطفى عبذه.د / أ

واٌىويً اٌضبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ صتب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 مساعذو التحرير                   

 . د/ رزق سعذ عبذ المعطيأ
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 د/ ثريا محمذ السنىسي

  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ
  ث  - جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل محمذ
 ثىٍيخ اآل اة صتب  ِضب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 اٌع اق -اٌّضتٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 السيذ عبذ الرحمن علي /د  
 ِد س اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعخ صيٕب  
 

 علي حسين الميهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  
 بذرعلي حمذ أ

 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 
 

  

 المراسالث

 المصريت للعالقاث العامتالجمعيت 

 جّهى  خ ِ   اٌع ثيخ
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌض ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية
      

تواصل صدور ي – م3102ديسمبر من العام ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  خمسةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  مستوى الجامعات والمؤسسات لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTالرقمية الدولية )ضمن قواعد البيانات حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  السادسوفي العدد     
مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين  ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لبحوثًا ورؤى عممية 

 .والماجستير ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين لمناقشة الدكتوراهرصيد لمباحثين من أعضاء 
من  – األزىرجامعة  – حسني حسين محروصمحمد د/ : من اثًا مقدمً ففي البداية نجد بح      

 ". توظيف الدعاة لإلعالم الجديد في مواجية الفكر المتطرفعن: " دراسة  والذي قدم (مصر)
 من - كمية الممك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني –بن لبدهممان فيحان فيصل س/ د: أما      

وسائل اإلعالم السياسي التي يعتمد عمييا الشباب السعودي أثناء عن: " ميدانية  فقدم دراسة( السعودية)
    ". األزمات ودورىا في تعزيز الوعي السياسي لدييم

دراسة والذي قدم  ، (مصر)من  - كفر الشيخجامعة  –ممدوح السيد عبد الهادي شتمةد/  وقدم:     
الشائعات في مواقع التواصل اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنف والصراع السياسي بين الشباب  "عن: 

 ". ميدانية دراسة الجامعي

        عن: ميدانية دراسة (مصر)من  - مصر لمعموم والتكنولوجياجامعة  – أحمد السماند/  قدمبينما      
واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادية في  "العالقة بين التعرض إلعالنات حممة "اإلصالح الجريء "

 ."مصر



               عن: دراسة تطبيقية قدم( مصر)من  - جامعة سوىاج – مرزوق عبد الحكم العادليد/ أما       
 ".لرسالة اإلعالنيةا بتذكرمعايير التنسيق الحضاري إلعالنات الطرق التجارية وعالقتيا "

 

من  -(MTI)الجامعة الحديثة لمتكنولوجيا والمعمومات  – مي محمود عبد المطيف تبينما قدم     
كفاءة اإلستراتيجيات االتصالية لإلستجابة لألزمـة في تـكوين مـدركات الـجـميور  "بحثًا بعنوان: ( مصر)

حصوليا عمى درجة الدكتوراه من كمية وذلك ضمن متطمبات  ". دراسة حالة -حول سمعة المنظمة
 اإلعالم بجامعة القاىرة.

       

           ا بعنوان:بحثً  – سميم معمر البحباح /قدم – (ليبيا)في  األسمريةجامعة الومن       
متطمبات وذلك ضمن "، بـجـمـاىيـرىا األسـاسـية االتـجـاىـات العـمـميـة لــبـحـوث إدارة عــالقــات المنظــمـات"

 من كمية اآلداب بجامعة المنيا. الماجستيرحصولو عمى درجة 
 

 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الوىفق،،                                                                                                             
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 توظيف الدعاة لإلعالم الجديد في مواجهة الفكر المتطرف
 

 حسين محروص حسنيمحمد  /د                                                                 
                                               mh01933@gmail.com                    

 األشُسعبهؼخ                                                                                       

 ىىى:خصلمال
مف أكثر المكاقع زيارة  -عمى اختالفيا  -مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي عمى شبكة اإلنترنت  تعد  ىىىىىىىىى

ا تتمتع ا لمبؿ كافة شرائح المجتمعات قاطبة، كذلؾ نظرن مف قً  -خالؿ الخمس سنكات الماضية  -قباال ا  ك 
تمؼ األفراد، مف ات تقنية ىائمة بالقدرة عمى إيجاد الركابط كالعالقات بيف مخبو ىذه المكاقع مف إمكان

تصاؿ المقطكعة، كتقكية المكجكدة منيا كبالتالي إعادة ركابط اال ؛معمكماتيـ خالؿ العكامؿ المشتركة بيف
 .بيف كافة األفراد في كؿ مكاف

ال شؾ فيو أف أم مكجات لمتشدد أك العنؼ أك اإلرىاب أك اإلسراع في التكفير إنما تنعكس  مما       
سمبنا عمي قضايا الكطف، كأمنو، كاستقراره، كمصالحو العميا، كعمي عالقاتو الدكليو مف جية أخرم، حيث 

قرة، في كقت صار يصبح الخكؼ مف انتقاؿ عدكم التشدد ىاجسنا كبيرنا لدم األكطاف كالدكؿ اآلمنة المست
 العالـ فيو قرية كاحدة ما يحدث في شمالو يؤثر في جنكبو، كما يككف في شرقو تجد صداه في غربو. 

تكظيؼ الدعاة لإلعالـ الجديد أك ما يسمي  حكؿ تصكر لكضع محاكالن  ىذا البحث ىنا يأتي ومن      
 االجتماعية، كالتي كالشبكات ترنتاإلن خالؿ مف الدعكم التفاعؿ أسس "بالشبكات االجتماعية" كتطبيؽ

  .كاالستيعاب كالثقة، كالجاذبية، اإلقناع،: مف تتككف األسس ىذه أف الباحث يرل
 كتيدؼ الدراسة إلي تحقيؽ عدة أىداؼ منيا:

 الكسطية نشر ثقافة في تكظيؼ األئمة كالدعاة لكسائؿ اإلعالـ الجديد عمى الضكء تسميط (ُ
 . كافة المجتمع أفراد بيف كاإلعتداؿ

 . الحديثة في تطكيعيا لخدمة الدعكةالكشؼ عف دكر تكنكلكجيا االتصاؿ  (ِ
 .الدعاة لنشر مفاىيـ الديف الصحيحتحديد أىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي يستخدميا  (ّ
 .مف خالؿ ىذه الكسائؿ شبييـ كتعرية أباطيميـ، بفضح كذلؾ الباطؿ، أىؿ عمى الطريؽ قطع (ْ
 .الغمك كالتطرؼ عمى التغمب في االجتماعي التكاصؿ مكاقع تكظيؼ آليات عمى التعرؼ (ٓ
التي تستيدؼ تقرير خصائص   Descriptive Researchتنتمي الدراسة إلي البحكث الكصفية       

ظاىرة معينة أك مكقؼ يغمب عميو صفة التحديد، كتعتمد عمي جمع الحقائؽ كتحميميا كتفسيرىا 
الستخالص داللتيا، كتصؿ عف طريؽ ذلؾ إلي إصدار تعميمات بشأف المكقؼ أك الظاىرة التي يقـك 

 حيث مف الفعمي الكاقع كتحميؿ كصؼ إلي تسعي الدراسة ىذه الباحث بدراستيا، كبناءن عمي ذلؾ فإف
 تكظيؼ معرفة جانب إلي ،(الدراسة عينة) الدعاة نظر كجية مف المتطرؼ كالفكر الجديد اإلعالـ مفيكـ
 المتطرؼ. الفكر مكاجية في الجديد لإلعالـ الدعاة
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اإلعالمي، كفي إطار منيج المسح Survey Method تعتمد ىذه الدراسة عمي منيج المسح  ك      
 : ما يمياستخدـ الباحث 

  كالذم ييعد التعبير األكثر اإلعالـ الجديد كالفكر المتطرؼمسح التراث العممي المرتبط بمفيكـ ،
 . استخدامان  في الكقت الراىف

 كيفية ، كذلؾ في سبيؿ معرفة استخداـ الدعاة )عينة الدراسة( لشبكات التكاصؿ االجتماعي
تطرؼ، كالرد عمي خداميـ ليا، ككيفية تكظيؼ الدعاة ليذه الكسائؿ في مكاجية الفكر الماست

 .الشبيات الباطمة
 في المكظفكف كالدعاة، األئمة كعف أدكات جمع البيانات فيي االستبياف، كمجتمع الدراسة يتحدد في    
 التدريس ىيئة أعضاء أك المكافأة، خطباء أك الشريؼ، باألزىر كاإلرشاد الكعظ عمماء أك األكقاؼ، كزارة

 .األزىر بجامعة
 عمييـ كزعت مفردة،( َِٓ) قكاميا( متاحة) عمدية عينة عمي الباحث فاعتمد الدراسة عينة عف أما     

 لبعض الرسمية كالصفحة ،(اإلنترنت)العنكبكتية الشبكة طريؽ عف نشرىا تـ كما يدكيان، االستبياف استمارة
 كبعدىا ،(ـَُِٕمارس/فبراير/يناير) متتالية شيكر ثالثة البيانات جمع عممية كاستغرقت كالدعاة، العمماء

 .كالتفسير التحميؿ عمميات بمختمؼ الباحث قاـ
 ة في:سكجاءت أبرز نتائج الدرا

 ياىك، تكيتر، يكتيكب، بكؾ، الفيس) االجتماعي التكاصؿ شبكات الدراسة عينة تستخدـ (1
 .المختمفة شبكاتيا عبر اآلخريف مع لمتكاصؿ سريعة كسائؿ أصبحت إنيا حيث ،....(جكجؿ

 بنسبة جاءت حيث مرتفعان، االجتماعي التكاصؿ لشبكات الدراسة( الدعاة )عينة تعرض جاء (2
 .تماـ الدعاة لمتعرض ليذه الشبكات، مما يدؿ عمي شدة اى%ٖ.ْٕ

في المجاؿ الدعكم، ف ك تصدر "الفيس بكؾ" شبكات التكاصؿ االجتماعي التي يتابعيا المبحكث (3
 .،2.7680حيث بمغ المتكسط الحسابي مقدار

أف الغالبية العظمي لعينة الدراسة تقكـ بتكظيؼ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في مجاؿ عمميـ  (4
%، يمييا عبارة "ال" بنسبة 74.8الدعكم، حيث جاءت عبارة "نعـ" في الترتيب األكؿ بنسبة 

25.2%. 
 

ى:المقدمة
مػػف أكثػػر المكاقػػع زيػػارة  -عمػػى اختالفيػػا  -مكاقػػع التكاصػػؿ اإلجتمػػاعي عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت  تعدد       

ا لمػا تتمتػع بؿ كافة شػرائح المجتمعػات قاطبػة، كذلػؾ نظػرن مف قً  -خالؿ الخمس سنكات الماضية  -قباال ا  ك 
تمػػؼ األفػػراد، مػػف بػػو ىػػذه المكاقػػع مػػف إمكانػػات تقنيػػة ىائمػػة بالقػػدرة عمػػى إيجػػاد الػػركابط كالعالقػػات بػػيف مخ

تصػاؿ المقطكعػة، كتقكيػة المكجػكدة منيػا كبالتالي إعادة ركابط اال ؛معمكماتيـ خالؿ العكامؿ المشتركة بيف
 .بيف كافة األفراد في كؿ مكاف
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 فالعمميػػػة كالمػػػدعك، الػػػداعي بػػػيف التفاعػػػؿ مفيػػػكـ عمػػػى أساسػػػي بشػػػكؿ تقػػػكـ تعػػػالى اهلل إلػػػى والددد  وة     
 الداعيػػة يقػػكـ "رسػػائؿ عػػف عبػػارة الػػدعكة إف حيػػث بينيمػػا، تفاعػػؿ حصػػكؿ بػػدكف أف تػػتـ يمكػػف ال الدعكيػػة
 مػف أصػؿ التفاعػؿ أف مػف الػرغـ كعمػى ليػا"، كيسػتجيب بيػا ليتػأثر ادعكينػ اتحمػؿ مضػمكنن  لممػدعك بتبميغيا
ػػك ر فػي اغيابنػػ ىنػاؾ أف   إال الدعكيػػة، العمميػة فػػي اباعتبػاره أساسنػػ تعػػالى، اهلل إلػى الػػدعكة أصػكؿ  مفيػػكـ تىصى

 عمييػا يسػير أف يمكػف التػي القكاعػد كضػبط فػي تنظػيـ تسػيـ قػد كالتػي إسػالمية، نظػر كجيػةً  مف" التفاعؿ"
 كالمعػالـ كالقكاعػد المفػاىيـ فقػد بقيػت الدعكيػة، التفاعميػة العمميػة فػي أفضػؿ نتػائج تحقيػؽ أجػؿ مػف الداعية
 لعمػػـ فػػي التأسػػيس مكانيػػا لتأخػػذ تتطػػكر كلػػـ التنظيػػر، قالػػب فػػي اإلسػػالمية كاألدبيػػات الكتػػب فػػي الدعكيػػة
 .(1)عممي كاقعي
ال شػػؾ فيػػو أف أم مكجػػات لمتشػػدد أك العنػػؼ أك اإلرىػػاب أك اإلسػػراع فػػي التكفيػػر إنمػػا تػػنعكس  ممدد       

سمبنا عمي قضايا الكطف، كأمنو، كاستقراره، كمصالحو العميا، كعمي عالقاتو الدكليو مػف جيػة أخػرم، حيػث 
قرة، في كقت صػار يصبح الخكؼ مف انتقاؿ عدكم التشدد ىاجسنا كبيرنا لدم األكطاف كالدكؿ اآلمنة المست

العالـ فيو قرية كاحدة ما يحدث في شمالو يؤثر في جنكبو، كما يككف في شػرقو تجػد صػداه فػي غربػو، بػؿ 
إف تأثير الجيات األربع يتداخؿ كيتكازم كيتقاطع بشدة في ظػؿ معطيػات التكاصػؿ العصػرم عبػر شػبكات 

 . (2)ىا كتأثيراتياءالتكاصؿ االجتماعي المتعددة التي لـ يعد بكسع أحد تفادم أصدا
عممػػػت عمػػػى تشػػػكيؿ ، انتشػػػار اسػػػتخداـ مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي مػػػف قبػػػؿ مؤسسػػػات عديػػػدة نإ     

 عػػػػاـ، كمػػػػف ىػػػػذه المؤسسػػػػات التػػػػي عممػػػػت عمػػػػى تشػػػػكيؿ ىػػػػذه االتجاىػػػػات لػػػػدل الفػػػػرد االتجاىػػػػات بشػػػػكؿ
فػػػي تغييػػػر ىػػػػذه  ، كلكػػػف مػػػػع ظيػػػكر العنصػػػر القػػػكمكغيرىػػػا المؤسسػػػات الدينيػػػة، كالمؤسسػػػات اإلعالميػػػة

عكامؿ استقطاب  ، برزت الحاجة الى تحميؿ كدراسة"مكاقع التكاصؿ االجتماعي"االتجاىات كالمقصكد بيا 
كالصػػحؼ عمػػى الشػػبكة  عتمػػاد عمػػى مػػا تتناكلػػو المكاقػػعالسػػيما الجانػػب الكبيػػر منػػو فػػي اإلالمجتمػػع كتػػأثر 

 , Face book, twitter :مثػؿ ،مػاعيكعمػى مػا يػتـ تداكلػو مػف خػالؿ مكاقػع التكاصػؿ االجت ،العنكبكتيػة

You tube  .....نترنػت كسػاىمت شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي الرقميػة عمػى اإل، كتأثيرىػا عمػى المػكاطف
المشػاركيف حػكؿ مختمػؼ القضػايا، ككنيػا سػاحات مفتكحػة لمحػكار  فكػار كالخبػرات بػيفراء كاآلفي تبػادؿ اآل

 عمػى تعمػؿ التي كالعالمية العربية المنتديات كمنيا كظة،ممح حيث تتنكع ىذه المنتديات كالشبكات بصكرة
 .مف خالؿ ما ينشر عمييا مف أفكار لمدكلة كاالستقرار األمف زعزعة
 لنقػؿ المتػكفرة الكسػائؿ أفضػؿ التفاعمي" "اإلعالـ أك الجديد" "باإلعالـ يسمى ما أك 2.0 الكيب ويعتبر    

لممسػػتخدميف، كمػػا تتميػػز  كايصػػاليا األفكػػار لنقػػؿ سػػيمة أدكات مػػف تػػكفره بمػػا النػػاس بػػيف األفكػػار كتػػداكليا
 كبظيػكر لمعمميػة التفاعميػة، عائقػا يكػكف قػد الػذم الزمنػي العامػؿ كبتخطػي معيا، السريع التجاكب بإمكانية

إلػػػػى  لمكصػػػػكؿ الػػػػدعاة أمػػػػاـ الفرصػػػػة زادت االجتماعيػػػػة"، "الشػػػػبكات كخصكصػػػػا التفاعميػػػػة الكسػػػػائؿ ىػػػػذه
يصاؿ المدعكيف  المسػتخدميف ماليػيف تضػـ كالتػي الكبيرة الشبكات ىذه عبر ليـ الصحيح اإلسالـ منيج كا 

 .مكاقعيا في
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 عػابران  التفاعػؿ يجعػؿ االجتمػاعي" التكاصػؿ " بشػبكات يسمى ما كخصكصا الجديد" "اإلعالـ تطكر إن    
 "المحػػيط إلػػى المباشػػر"الػػكجيي أك "االتصػػاؿ  التػػرابط مػػف المجتمػػع مفيػػكـ تكسػػع الجغرافيػػة، حيػػث لمحػػدكد
 اىتمامػػات حػػكؿ اإلنترنػت شػػبكة التػػي تجمعيػا االفتراضػية" "بالمجتمعػػات يسػمى مػػا ىنػاؾ كأصػػبح الشػبكي"
 عمى كبير تأثير مف مف اإلعالـ النكع ليذا لما كاسعنا مجاالن  لمدعكة تعطي المستجدة الظاىرة ىذه. مشتركة
ػػػ النػػػاس حيػػػاة الشػػػباب، حيػػػث فػػػتح االسػػػتخداـ  كمرحمػػػة المراىقػػػة سػػػف فػػػي ىػػػـ مػػػف عمػػػى كبخاصػػػة ا،عمكمن

البػاب أمػاـ  "Social Communication Networks"المتنامي لشبكات التكاصؿ االجتماعي المتعددة 
كمػػف ثػػـ األفكػػار كالػػدعاكم المتطرفػػة مػػف خػػالؿ سػػيكلة تبػػادؿ المعمكمػػات  مةنشػػر األخبػػار الكاذبػػة كالمضػػم

 الػػػدعكم التفاعػػػؿ أىميػػػة عبػػػر ىػػػذه الشػػػبكات االجتماعيػػػة؛ كمػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ فػػػإف ىػػػذه الشػػػبكات تمٌكػػػف
فػػػي التصػػػدم لمكاجيػػػة األفكػػػار المتطرفػػػة كالمغمكطػػػة، حيػػػث أصػػػبحت ىػػػذه الكسػػػائؿ ىػػػي  (onlineعبػػػر)

تطكيعيا كفقنا ألجندتيا كسياسػاتيا فػي تنفيػذ عممياتيػا كبػث أفكارىػا بظمات اإلرىابية الكاجية التي تقكـ المن
لة كنشرىـ الفساد فػي ىػذه اليدامة، كتجنيد الشباب في صفكفيا، كما تيرؾ الحبؿ عمي الغارب لدعاة الضال

 .الكسائؿ
أمنيػة كفكريػة يكاجو العالـ عامة كاألمة اإلسالمية خاصة تحديات كمخاطر كأزمػات سياسػية ك  إذن

نتجػت عنيػػا ممارسػػات خطيػػرة، كظػكاىر محزنػػة، كػػالتكفير كاإلرىػػاب، كالعنػؼ، كاإللحػػاد، كالتطػػرؼ، كغيػػر 
ذلػػؾ ممػػا ىػػدد السػػمـ العػػالمي مػػف كػػؿ جانػػب، كضػػرب اسػػتقرار كثيػػر مػػف المجتمعػػات اإلنسػػانية فػػي مقتػػؿ؛ 

ؼ كالعنؼ الذم ال ييبقي كال يػذر؛ حتي أصبح العالـ كمو ميددان بالدخكؿ في دكامة الفكضي المدمرة كالتطر 
ؼ كىػػذا كمػػو ال بػػد مػػف أف ييجاىػػد بالعقػػؿ كبػػاإلرادة كػػنيج ميغػػاير لػػردكد الفعػػؿ المنزلقػػة نحػػك الغمػػك كالتطػػر 

 .الخارجيف عف حد الكسطية الحميد
فػػػي شػػػتي  -مػػػؤتمرات كنػػػدكات  –ىنػػػا تكجػػػد محػػػاكالت بحػػػث دائبػػػة فػػػي العػػػالـ اإلسػػػالمي  ومدددن

تكجد ثمة مؤتمرات عيقدت فػي األزىػر الشػريؼ؛  المستكيات لمكقكؼ عمي ما يمكف عممو إزاء كؿ ىذا؛ كما
ككميا تخرج بنداءات كتكصيات كمكاقؼ منددة بالتطرؼ، كمنادية بػالحقكؽ، كمؤكػدة بػالتكثيؽ عمػي مبػادئ 

 .  ية، كلتحرير أىـ القضايا المثارةحضار 
الباحث كبحكـ انتمائو لألزىر الشريؼ )جامعنا كجامعة( بأىمية الدكر الميمقي عمي ىؤالء  أدرؾ لذا

 -ال غنػي عنيػا فػي العصػر الحػديث-الدعاة مف ناحية، كبأىمية تكظيؼ ىذه الشبكات االجتماعية كالتػي 
فكػػػار فػػػي المجػػػاؿ الػػػدعكم مػػػف ناحيػػػة أخػػػرم، كذلػػػؾ لنشػػػر تعػػػاليـ الػػػديف اإلسػػػالمي الحنيػػػؼ، كمقاكمػػػة األ

المتطرفػػة، كالػػرد عمػػي ىػػؤالء الػػذيف يركجػػكف خػػالؿ ىػػذه الشػػبكات كالػػذيف بػػات بمقػػدكرىـ تكجيػػو رسػػائؿ ليػػا 
 .ي مباشر عمي األفراد كالمجتمعاتتأثير سمب

لمعرفػػػػة تكظيػػػػؼ الػػػػدعاة لإلعػػػػالـ الجديػػػػد أك مػػػػا يسػػػػمي "بالشػػػػبكات  ىػػػػذا البحػػػػث ىنػػػػا يػػػػأتي ومددددن      
 الباحػث يػرل االجتماعيػة، كالتػي كالشبكات اإلنترنت خالؿ مف دعكمال التفاعؿ أسس االجتماعية" كتطبيؽ

  .كاالستيعاب كالثقة، كالجاذبية، اإلقناع،: مف تتككف األسس ىذه أف
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 ومن ىذا المنطمق تتح   مشكمة ال راسة فيم  يمي:
تكظيػػؼ األئمػػة كالػػدعاة لكسػػائؿ اإلعػػالـ الجديػػد فػػي مكاجيػػة األفكػػار المتطرفػػة، كتصػػحيح  كيفيددة

بعض المفاىيـ الخاطئة كالتأكيالت الفاسدة لنصكص القرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة المطيػرة، حيػث إف ىػؤالء 
كلية ألػػزميـ )عممػػاء األمػػة( مسػػؤكلكف مسػػؤكلية شػػرعية عػػف حراسػػة ثكابتيػػا، كعػػف أمنيػػا المعنػػكم، كىػػي مسػػؤ 

الشرع بيا، كناطيا بأعناقيـ، فيـ خط المكاجية، كخط الدفاع األكؿ، الذم في حاؿ سػقكطو يصػبح الطريػؽ 
، كتصػبح أىػػدافيـ سػيمة التحقيػؽ، كىنػػا تظيػر األىميػة البالغػػة ليػؤالء، كالتػػأثير أمػاـ ىػؤالء المتطػػرفيف ميعبػدان 

الرؤية، كتصحيح المفاىيـ، كمحاربػة فكػر اإلرىػاب الكبير الذم يمكف أف يحدثكه في تنكير الفكر، كتكضيح 
كالعنػػؼ كالتشػػدد كالتطػػرؼ، ببيػػاف مػػا فيػػو مػػف ضػػالؿ كانحػػراؼ، كمػػا يترتػػب عميػػو مػػف المفاسػػد الكبيػػرة عمػػي 
األفػراد كالجماعػػات، كعمػي األمػػة عمػػي جميػع المسػػتكيات؛ كذلػػؾ مػف خػػالؿ تكظيػػؼ كتفعيػؿ كسػػائؿ اإلعػػالـ 

رسائؿ دينية تكعكية، إلي جانب التصدم لممعمكمات اليدامة التػي تبػرز  الجديد مف خالؿ المشاركات، كبث
عمػي شػػبكة اإلنترنػت، كشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػاعي كتػػرٌكج لمعنػؼ كاألفكػػار المتطرفػػة، يكشػؼ فييػػا عممػػاء 

 يػدعك سػبؽ مػا فػإف ىنػا األمػة زيػؼ الػزائفيف، كتحريػؼ الغػاليف، كانتحػاؿ المبطمػيف، كتأكيػؿ الجػاىميف، كمػف

كمكافحػة  مػف ظػاىرة اإلرىػاب الحػد فػي كدركىا تكظيؼ اإلعالـ الجديد مف قبؿ الدعاة، في النظر إلى حثالبا
األكضػاع  سػياؽ كفػي كالعػالمي العربػي العػالـ فػي ىػف الػرا الكضػع لسػياؽ كفيػـ تشػخيص إطػار فػي التطػرؼ

 مػا :اآلتػي الرئيس الدراسة سؤاؿ عف إجابات كمقدمان  كمفسران  محمالن  العالـ بأثره، بيا يمر التي الراىنة المجتمعية

 ؟ كالتطرؼ اإلرىاب ظاىرة مكافحة األئمة كالدعاة في تكظيؼ اإلعالـ الجديد في دكر
ى:أهموةىالدرادة

مػػػا تعيشػػػو أمتنػػػا اإلسػػػالمية مػػػف الػػػكىف كالتنػػػازع كانكبػػػاب األعػػػداء عمييػػػا؛ كتقكيػػػة شػػػككة أىػػػؿ البػػػػدع  ( أ
بنػػا شػػعكاء إلػػي غمػػكىـ كانحرافػػاتيـ، كالػػذيف شػػنكا حر كالتطػػرؼ، كغيػػرىـ مػػف الحركػػات المتطرفػػة، إضػػافة 

 .عمي اإلسالـ كالمسمميف

تفكيػػؾ الحركػػات كالجماعػػات المتطرفػػة، كاقػػتالع جػػذكر فكرىػػا المتطػػرؼ، كال يػػتـ ىػػذا إال مػػف خػػالؿ  ( ب
عممائنا كأساتذتنا كدعاة الديف، الػذيف يحممػكف ىمػكـ األمػة كمشػكالتيا، كلػـ ييغػرىـ بريػؽ الػدنيا كأطمػاع 

قػػػػة كالمكجيػػػػة إلػػػػي أمتنػػػػا اسػػػػة كالجػػػػاه كالمػػػػاؿ؛ لينظػػػػركا غيػػػػر ىي ػػػػابيف كال كجمػػػػيف فػػػػي القضػػػػايا العالالسي
 .اإلسالمية

 .يز القيـ الدينيةج( تعزيز كسطية اإلسالـ، القائـ عمي نشر ثقافة المحبة، كالتالحـ، كنبذ االقتتاؿ، كتعز 

د مصػدرنا مػف مصػادر التكجيػو كالتثقيػؼ د( أىمية كسائؿ اإلعالـ عامة، كاإلعالـ الجديد خاصة، حيث يعػ
فػػي أم مجتمػػع مػػف المجتمعػػات، إذا اسػػتثمرت فػػي اإلتجػػاه الصػػحيح، كالتربػػكم السػػميـ؛ كانػػت ذا تػػأثير 

ـ الفكريػػػػة كبيػػػػر فػػػػي جمػػػػاىير المتمقػػػػيف المختمفػػػػيف، المتبػػػػاينيف فػػػػي اىتمامػػػػاتيـ كتكجيػػػػاتيـ كمسػػػػتكياتي
 .كاألكاديمية كالثقافية

http://www.epra.org.eg/
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ات التطػػرؼ لإلعػػالـ الجديػػد فػػي التػػركيج لألفكػػار المغمكطػػة كالمنحرفػػة؛ ممػػا نػػتج ق( تزايػػد اسػػتخداـ جماعػػ
 .يا لمتركيج ليذه األفكار الفاسدهعنو ظيكر مكاقع ال حصر ل

ى

ى:أهدافىالدرادة
 :ى اف مني تي ف ىذه ال راسة إلي تحقيق   ة أ

 الكسػػطية ثقافػػةنشػػر  فػػي تكظيػػؼ األئمػػة كالػػدعاة لكسػػائؿ اإلعػػالـ الجديػػد عمػػى الضػػكء تسػػميط (ٔ
  .المجتمع كافة أفراد بيف كاإلعتداؿ

 . الحديثة في تطكيعيا لخدمة الدعكةالكشؼ عف دكر تكنكلكجيا االتصاؿ  (ٕ

 .اىيـ الديف الصحيحتحديد أىـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي يستخدميا الدعاة لنشر مف (ٖ

 .مف خالؿ ىذه الكسائؿ شبييـ كتعرية أباطيميـ، بفضح كذلؾ الباطؿ، أىؿ عمى الطريؽ قطع (ٗ
 الغلْ ّالزطسف. ػلٔ الزغلت فٖ االعزوبػٖ الزْاـل هْاقغ رْظ٘ف آل٘بد ػلٔ الزؼسف (َُ

 

 :تداؤالتىالدرادة
في ضوء التح ي  الس بق لممشكمة البحثية وأى اف ال راسة يمكن القول إن ىن ك مجمو دة مدن 

 وىي  مي النحو اآلتي:التس ؤالت العممية التي تسعي ىذه ال راسة إلي اإلج بة  ني ؛ 
 ؟الدعاة لشبكات التكاصؿ االجتماعيما معدؿ استخداـ  (ُ

 ؟ التي يتصفحيا أك يتابعيا الدعاة ما مكاقع الشبكات االجتماعية (ِ

 ؟كاصؿ االجتماعيمكاقع كشبكات التلمتابعة الدعاة أسباب  ما (ّ

التكاصػػػػػؿ كشػػػػػبكات مكاقػػػػػع  كمناقشػػػػػتيا عبػػػػػر عمػػػػػى متابعتيػػػػػاالػػػػػدعاة حػػػػػرص يمػػػػػا المكضػػػػػكعات التػػػػػي  (ْ
 ؟االجتماعي

 ؟ االجتماعي في مجاؿ عمميـ الدعكم ىؿ يقـك الدعاة بتكظيؼ كسائؿ التكاصؿ (ٓ

 ؟التكاصؿ االجتماعي في ىذا المجاؿما أىـ ما يقـك بتكظيفو الدعاة عبر كسائؿ  (ٔ

 ؟عاة عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعيما القضايا التي يتابعيا الد (ٕ

 ؟يكر عبر شبكات التكاصؿ االجتماعيالجمإلي أم مدم يتفاعؿ الدعاة مع  (ٖ

 ؟خداميـ لكسائؿ التكاصؿ االجتماعيما االشباعات المتحققة لمدعاة مف است (ٗ

ى:الدرادةىفروض
 السابقة الدراسات مراجعة ضكء كفي أىدافيا، عمي كبناءن  بيانيا، السابؽ الدراسة مشكمة مف انطالقنا     

 سعت فركض عدة بصياغة الباحث قاـ ،"الجديد كالفكر المتطرؼاإلعالـ " مجاؿ في بالمكضكع المتصمة
   مي الح لية ال راسة تقوم ثم ومن منيا، المٍرجٌكه األىداؼ يحقؽ بما كذلؾ منيا، التحقؽ إلي الدراسة ىذه
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 :الت لية الفروض اختب ر
 التكاصػؿ لمكاقػع( الدراسػة عينػة) الػدعاة اسػتخداـ كثافة بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد :األول الفرض

 .( العمؿ التعميـ، العمر، النكع،) الديمكجرافية خصائصـ كبيف االجتماعي،
 االجتمػاعي التكاصػؿ مكاقػع اسػتخداـ كثافػة بػيف إحصػائية داللػة ذات ارتباطيػة عالقػة تكجػد: الث ني الفرض
 .االستخداـ ىذا كدكافع
 االجتمػاعي التكاصػؿ مكاقػع اسػتخداـ كثافػة بػيف إحصػائية داللػة ذات ارتباطيػة عالقػة تكجػد :الث لث الفرض

 .االستخداـ ىذا مف المتحققة كاإلشباعات
 مكاقػػع اسػػتخداـ مػػف المتحققػػة اإلشػػباعات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات ارتباطيػػة عالقػػة تكجػػد :الرابدد  الفددرض
 .نحكىا كاالتجاه االجتماعي التكاصؿ

 

ىأدبواتىالدرادة:
إلي األدبيات العممية السابقة التي يمكف أف تككف ذات صمة أك عالقة بمكضكع الدراسة،  الرجكع  ن    

عمي عرض الدراسات العممية )تبيف لمباحث أف عدد ىذه الدراسات ليس بالكثير، كمف ثـ اقتصر الباحث 
 :وىي ك لت ليالرتباطيا مباشرة بالدراسة، الفكر المتطرؼ( المتعمقة بقضية 

: تربية التس مح الفكري، صيغة تربوية مقترحة لمواجية (ّ)( بعنوانم1993) راسة الخميسي  (1
 التطرف.

ىدفت ىذه الدراسة إلي الكشؼ عف بعض أكجو العالقات بيف ظاىرة التعصب الفكرم أك العقائدم،      
كالتطرؼ كالعنؼ لدم الشباب المصرم المتعمـ بشكؿ خاص، كالشباب العربي بكجو عاـ؛ كبيف التعميـ 

مكاناتو كفعالياتو الكاقعية، كالجيكد التربكية، كالخطاب التربكم المعاصر كمضمكف كآل يات كتكجيات؛ كا 
اتبع الباحث في دراستو النظرية منيج التحميؿ النفسي لإلجابة عمي تساؤؿ الدراسة الرئيسي، حيث زاكج 
عادة التركيب كاستجالء المفاىيـ كتفسير اآلراء كمناقشة اإلجراءات كالعمميات، كمعالجة  بيف التحميؿ كا 

طار معرفي لتفسير  كالتعصب تربكيان، ثـ تقديـ الصيغة التربكية  التطرؼالمادة المتكفرة برؤية خاصة كا 
 :م  يمي وتوصمت ال راسة إلي   ة نت ئج، ك ن أىمي كالتعميمية المقترحة لمكاجية التطرؼ الفكرم؛ 

نما عكامؿ داخمية محمية،  - أف مسببات كعكامؿ ظيكر مشكمة التطرؼ الفكرم ليست جميعيا جغرافيا، كا 
 .يكرىا كتنامييا كتعقيد تفاعالتياعالمية دكران فاعالن في ظحيث تؤدم المتغيرات اإلقميمية كال

أف الكضع الراىف لمكاقع الثقافي كالفكرم كالعربي العاـ ال يخمك مف أزمات تسيـ إلي حد كبير في إنتاج  -
 .مي حساب التسامح الفكرم كالثقافيالتعصب كالجمكد الفكرم، كالتطرؼ العقدم ع

:" خط ب التطدرف والكراىيدة  مدي شدبكة اإلنترندت (4)( بعنوان  Banks, James, 2010(  راسة )2
 .ل األطر الق نونية والتكنولوجية"خل مف 
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سػػعت ىػػذه رالدراسػػة إلػػي التعػػرؼ عمػػى تعقيػػدات خطػػاب التطػػرؼ كالكراىيػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت مػػف      
ىيػة فػي الفضػاء اكالكر خالؿ األطر القانكنيػة كالتكنكلكجيػة؛ خاصػة فػي ظػؿ التزايػد المطػرد لنشػاط التطػرؼ 

إلػى صػعكبة القضػاء عمػى ىػذا المػكف مػف التطػرؼ نظػران لمطبيعػة العالميػة  وتوصدمت ال راسدة:اإللكتركني، 
لشبكة اإلنترنت األمر الذم يجعميا متاحة لممستخدميف حكؿ العالـ، إضافة إلى عدـ نجػاح أسػاليب فػرض 

اسة إلى ضركرة االعتماد عمى أساليب التكجيو قيكد عمى الشبكة أك إغالؽ بعض المكاقع، كما أشارت الدر 
 .األفكار كالمعمكمات عمى اإلنترنتكاإلرشاد دكف أف يؤثر ذلؾ عمى التدفؽ الحر لممعرفة ك 

:" استكشد ف مك فحدة التطدرف  مدي شدبكة (5)( بعندوان  Sharyl N. Cross, 2013(  راسدة )3
 اإلنترنت".

سعت ىذه الدراسػة إلػى استكشػاؼ آفػاؽ التعػاكف بػيف ركسػيا كالكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػي مكافحػة      
التطػػرؼ عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، كأكػػدت عمػػي أف تعمػػؿ كػػؿ مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كركسػػيا عمػػى 

ة إلػى ضػركرة تعزيز التعاكف البحثػي المشػترؾ لمكاجيػة الخطػاب المتطػرؼ عمػى شػبكة اإلنترنػت، باإلضػاف
 .البمداف المنتجة لمتطرؼ كاإلرىابالعمؿ عمى تشجيع الديمقراطيات الناشئة كتعميؽ ركح المكاطنة في 

: "توظيددف الجم  دد ت اإلرى بيددة لشددبكة اإلنترنددت (6)( بعنددوانMark D. Chang,2015(  راسددة )4
 واإل لم الج ي  في نشر أفك رى  المتطرفة" .

عمي مدم تكظيؼ الجماعات اإلرىابية لشبكة اإلنترنت كاإلعالـ الجديػد فػي  استيدفت الدراسة التعرؼ    
نشػر أفكارىػا المتطرفػػة، كتجنيػد أعضػػاء جػدد؛ كاعتمػػدت الدراسػة عمػي أسػػمكب المقارنػة بػػيف تنظػيـ القاعػػدة 

 وتوصمت ال راسة إلي:كتنظيـ داعش، في تكظيؼ ىذه الكسائؿ، 
تكظيؼ شبكة اإلنترنت في نشر أفكارىا، كجذب كتجنيػد أف جماعات التطرؼ نجحت إلي حدو كبير في  -

 .ة مف التقنيات اإلعالمية الحديثةأعضاء جدد، معتمدةن في ذلؾ عمي مجمكعة كاسع
 .  كة اإلنترنت كاإلعالـ الجديدتفكؽ تنظيـ داعش عمي تنظيـ القاعدة في تكظيؼ شب -
لتنظديم  سدتراتيجية االتصد لية:" اال(7)( بعندوان  Christina Schori Liang, 2015(  راسدة )5

 . ا ش  بر شبكة اإلنترنت"
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى دراسػػػة االسػػػتراتيجية االتصػػػالية لتنظػػػيـ داعػػػش عبػػػر شػػػبكة اإلنترنػػػت، كالتػػػي     

تستخدميا لمدعاية متعددة األبعاد، ككذلؾ التعرؼ عمي تكظيؼ شبكة اإلنترنت لتجنيد الشباب؛ كبث الفكر 
الدراسة: إلى أف الجيكد المبذكلة لمكاجية األساليب االتصالية التي تستخدميا داعش المتطرؼ، كتكصمت 

ػػ  كتكسػػيع العمػػؿ عمػػى بنػػاء ا إلػػى ضػػركرة ليسػػت ذات فعاليػػة حتػػى اآلف، كمػػا أشػػارت نتػػائج الدراسػػة أيضن
 ةالمتطرفػػ األطركحػػات لمكاجيػػة إيجابيػػة كبػػدائؿ مصػػداقية مذ محتػػكل كنشػػر إنشػػاء لػػدعـ الػػدكلي؛ التعػػاكف

 .التي تبثيا جماعات التطرؼ عبر ىذه الكسائؿ
: "مع لجة المواق  اإللكترونية لممراص  اإل لمية (ٖ)م( بعنوان2115 راسة أيمن بريك )( 6

 . سة تحميمية مق رنة را –ب لمؤسس ت ال ينية الرسمية لقض ي  التطرف 
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استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمي قضايا التطرؼ التي تقكـ المراصد اإلعالمية بالمؤسسات الدينية     
الرسمية بمعالجتيا؛ كالكقكؼ عمي أبرز أساليب المعالجة التي تعتمد عمييا مكاقع المراصد اإلعالمية في 

ادلة في دراستو، كاستخدـ تناكليا لقضايا التطرؼ، كاستخدـ الباحث منيج المسح، كمنيج العالقات المتب
الباحث استمارة تحميؿ المضمكف، كذلؾ بالتطبيؽ عمي مكقعي المرصد اإلعالمي لألزىر الشريؼ، 

ـ؛ َُِٔأكتكبر ُّـ كحتي َُِٔيكنيك ُكالمرصد اإلعالمي لدار اإلفتاء المصرية في الفترة مف 
 وتوصمت ال راسة إلي   ة نت ئج، ك ن أىمي  م  يمي:

 امكقع تناكليا التي التطرؼ قضايا حيث مف األكلى المرتبة في المغمكطة" األفكار "نشر جاءت قضية ( أ
" الديف باسـ القتؿ" ثـ ،%ّ.ُٕ بنسبة" العنؼ عمى التحريض" يمييا ،% ُ.ِِ بنسبة كذلؾ الدراسة،
" قضية مف أكثر" ك" جدد أعضاء تجنيد" يمييا ،%ٔ.ٗ بنسبة" التعصب دعكات"فػ ،%ْ.ُٓ بنسبة
 .% ٕ.ْ بنسبة" أخرل" فئة كأخيرا ،% ٖ.ْ بنسبة" رىائف احتجاز" ثـ منيما، لكؿ% ٕ.ٖ بنسبة

 اقاـ مكقع التي التطرؼ قضايا نطاؽ حيث مف األكلى المرتبة في اإلقميمي" الجغرافي "النطاؽ جاء ( ب
 "النطاؽ كأخيرا ،%ِ.ْْ بنسبة الدكلي" اؽ"النط يمييا ،%ِ.ْٓ بنسبة كذلؾ الدراسة بمعالجتيا،

 .%ٔ.َُ بنسبة المحمي"

:توظيف وس ئل االتصد ل الح يثدة فدي الوق يدة مدن الفكدر (9)( بعنوانم2115الحمو ) اهلل  ب  (  ارسة7
 التكفيري

 االتصػاؿ بيئػة عقيػدت" األكؿ المحػكر يتنػاكؿ ،يفرئيسػ محػكريف فػي العمميػة الكرقػة هىػذ محتػكل يػأتي     
كطبػؽ الباحػث ، محػدد مػيإعال جيػد باعتباررػا "الكقايػة"ب الثػاني المحػكر نػيع يفحػ فػي الكقائي، التكعكم

نخبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المتخصصػػػػػػػػيف الميتمػػػػػػػػيف كالمسػػػػػػػػتخدميف لمكاقػػػػػػػػع التكاصػػػػػػػػؿ  اسػػػػػػػػتمارة االستقصػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى
( مػف مسػتخدمي الفػيس ِّ( مػف مسػتخدمي تػكيتر ك)ُِّ( مفرده مف الجنسػيف؛ مػنيـ )ُْٔاالجتماعي)

االجتمػػاعي فػػي التكعيػػة الكقائيػػة ضػػد الفكػػر  تكظيػػؼ شػػبكات التكاصػػؿومددن أىددم نتدد ئج ال راسددة: بػػكؾ؛ 
فػي قضػايا  كطػةمالمغ ـريىالمفػا كتصػحيح رصػد فػي راراالسػتم ضػركرة مػيع الدارسػة أكػدتالتفكيػرم؛ كمػا 

م صحة المناىج كاألفكار الفكر بشكؿ عاـ، كمناقشة الجميكر عبر إعماؿ الفكر كالتحميؿ العقمي حكؿ مد
 .المتطرفة

:" التعدرف  مدي  ور اإل دلم الج يد  فدي (11)( بعندوانWilliam Robert Avis, 2016(  راسدة )8
 .ة التطرف العنيف في شرق أفريقي "مواجي
اسػػتيدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػي دكر اإلعػػالـ الجديػػد فػػي مكاجيػػة التطػػرؼ العنيػػؼ فػػي شػػرؽ أفريقيػػا،      

لتسػػييؿ اليجمػػات اإلرىابيػػة كتكصػػمت الدراسػػة إلػػي ضػػركرة العمػػؿ عمػػي مكافحػػة اسػػتخداـ شػػبكة اإلنترنػػت 
بمعمكمات تغيير عف بعد عبر أنظمة الحاسب اآللػي؛ ككػذلؾ ضػركرة تكظيػؼ المنصػات اإللكتركنيػة غيػر 
التقميديػػػة، كالتػػػي تشػػػتمؿ لػػػيس فقػػػط عمػػػي مكاقػػػع اإلنترنػػػت، كصػػػفحات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي، كالتطبيقػػػات 
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، كتػػػكعيتيـ خاصػػػة مػػػع فئػػػة الشػػػباباألخػػػرم، مثػػػؿ: الػػػكاتس آب كغيرىػػػا بيػػػدؼ تحقيػػػؽ سػػػيكلة التكاصػػػؿ 
 .بمخاطر الفكر المتطرؼ

 

 المتطرفة اإللكترونية اق و لمم العربي الشب ب تعرض: (11)( بعنوانم2116 راسة غ  ة البطريق)( ٗ
 تأثير نظرية إط ر في انية مي  راسة -اإلرى بية لمتنظيم ت ال   ئي لممنطق بإ راكيم و لقتو فكرًي 

 . -الث لث الشخص
سعت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمي درجة تعرض الشباب العربي لممكاقع اإللكتركنية المتطرفة      

فكرينا، كالكقكؼ عمي أكثر مكاقع التكاصؿ االجتماعي التي يتعرض ليا ىذه الفئة مف المجتمع لألفكار 
استخدمت الصادرة عف التنظيمات اإلرىابية؛ كاعتمدت الدراسة عمي نظرية تأثير الشخص الثالث، ك 

( مفردة، مكزعيف ََّالباحثة منيج المسح بالعينة، كتـ تطبيؽ الدراسة عمي عينة مف الشباب العربي )
عمي ثالث جامعات عربية، كىـ: )جامعة القاىرة بالقاىرة، كجامعة اإلماـ محمد بف سعكد بالسعكدية، 

ضماف شرط التعرض لممكاقع كالجامعة الخميجية بالبحريف( مستخدمة في ذلؾ العينة العمدية، كذلؾ ل
 وتوصمت ال راسة إلي     من النت ئج الميمة، مني :اإللكتركنية المتطرفة فكرينا، 

 أشارت حيث ا،فكرين  المتطرفة لكتركنيةإلا مكاقعمل كبيرة بدرجة كفيتعرضبشكؿ عاـ  العربي الشباب إف (ُ
 .كغير المنتظمة % يتعرضكف ليذه المكاقع بيف المتابعة المنتظمةٕٗالنتائج أف نسبة 

تجاه ىذه التنظيمات اإلرىابية، كأنو لـ يبمكر فكر كرؤية كاضحة  ةإف الشباب العربي أفكاره مشكى (ِ
كاتجاه محدد نحك ىذه التنظيمات الفكرية المتطرفة، كىك ما يدؿ داللة كاضحة عمي نجاح ىذه 

كراء ىذه األفكار  ؽالتنظيمات التي استطاعت أف تشكه فكر الشباب مما ييسيؿ عممية اإلنسيا
 . المتطرفة

: "المع لجة البحثية والتنظيرية الستخ ام تكنولوجي  (12)( بعنوانم2117(  راسة حسن ني زي )11
 .إل لم الج ي  لنشر ثق فة العنف"ا

اسػػػتيدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػي تتبػػػع كتحميػػػؿ المعالجػػػة البحثيػػػة كالتنظيريػػػة فػػػي بحػػػكث كدراسػػػات العنػػػؼ     
كاإلرىاب في إطار عالقتو باإلعالـ الجديد، كما استيدفت إلي كشؼ كتحميؿ كتكصيؼ خمس مناطؽ في 

كتكظيػػؼ  بحػػكث كتقػػارير اإلرىػػاب كاإلعػػالـ الجديػػد، ىػػي: الجماعػػات الجياديػػة عبػػر الفضػػاء اإللكتركنػػي،
داعش لإلعالـ الجديد، كالدعاية لإلرىاب عبر اإلنترنت، كسمات إرىابيي اإلعالـ الجديد، كاآلثار المترتبة 
عمػػي اسػػتراتيجية داعػػش لإلعػػالـ الجديػػد، اعتتمػػدت الدراسػػة عمػػي مػػنيج المسػػح الكيفػػي، كأداة التحميػػؿ مػػف 

اإلشػكاليات البحثيػة المثػارة فػي  تمثمػت فػي صػحيفة تحميػؿ تضػمنت – Meta–Analysisالمستكم الثاني 
مجػػػاؿ اإلعػػػالـ الجديػػػد كعالقتػػػو باإلرىػػػاب؛ كتػػػـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػي عينػػػة متاحػػػة مػػػف بحػػػكث كمؤلفػػػات 

( بحثػػان، كاقتػػرح الباحػػث مجمكعػػة مػػف التكصػػيات ُٔاإلرىػػاب كاإلعػػالـ الجديػػد العربيػػة كاألجنبيػػة، بمغػػت )
 يا:الميمة لمكافحة اإلرىاب عبر اإلعالـ الجديد، من
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 .زيادة سالمة كأمف كبيئة اإلنترنتتقييد تكزيع المعمكمات مف قبؿ الجماعات اإلرىابية مف أجؿ  -
 .المسجميف عمي الشبكات االجتماعيةتطكير نظـ فعالة لإلشراؼ عمي جميع المستخدميف  -
 . أكبر الستخداـ اإلعالـ االجتماعيتعزيز برامج مشتركة  لخمؽ تأميف  -

 الح لية ب ل راس ت الس بقة:*  لقة ال راسة 
 من العرض الس بق ل راسة "الفكر المتطرف"، يمكن استخلص     من المؤشرات الت لية، وىي:

  ال بأس بػو مػف الدراسػات التػي تناكلػت مصػطمح "اإلعػالـ الجديػد" مػف ناحيػة  الحظ الباحث اىتماـ عددو
المفاىيـ، كالتعرؼ عمي األىمية النسبية لو، كالكشؼ عف العكامؿ التي تجعؿ الجميػكر يقبػؿ عميػو، أمػا 
الدراسػػػة الحاليػػػة فقػػػد تعرضػػػت لتكظيػػػؼ الػػػدعاة لإلعػػػالـ الجديػػػد فػػػي مكاجيػػػة الفكػػػر المتطػػػرؼ )عينػػػة 

 .ة مف قبؿ، كمف ثـ تميزت عف غيرىاك ما لـ تركز عميو أم دراسالدراسة( كى

  معظػػـ الدراسػػات التػػي تناكلػػت "اإلعػػالـ الجديػػد" تناكلتػػو مػػف ناحيػػة تحميػػؿ المكاقػػع اإللكتركنيػػة فػػي نشػػر
(، كدراسػػػة )أيمػػػف ـَُِٔ(، كدراسػػػة )غػػػادة البطريػػػؽـَُِٕثقافػػػة العنػػػؼ، مثػػػؿ: دراسػػػة )حسػػػف نيػػػازم

مف خالؿ عينػة مػف العممػاء ( كغيرىا، أما الدراسة الحالية فتناكلتو عف طريؽ االستقصاء، ـَُِٓبريؾ
 .كالدعاة

  لػػػـ تتطػػػرؽ الدراسػػػات السػػػابقة إلػػػي تكظيػػػؼ اإلعػػػالـ الجديػػػد مػػػف قبػػػؿ الػػػدعاة، الػػػذيف تقػػػع عمػػػي عػػػاتقيـ
 . لباطمةالمسؤكلية األكلي في المجتمع لمرد عمي ىذه الشبيات كاألفكار ا

 اىج كاألدكات البحثية التي كظفتيا الدراسػات السػابقة لخدمػة أىػدافيا البحثيػة، إاٌل أف المػنيج تعددت المن
األكثر استخدامنا ىك المنيج المسحي، باإلضافة إلي استخداـ منيج دراسة الحالة، كما تعددت كتنكعػت 

ني، عػػف طريػػؽ أدكات جمػػع البيانػػات مػػا بػػيف أدكات كميػػة، كذلػػؾ باسػػتخداـ اسػػتمارة االستقصػػاء ) ميػػدا
المقابمػػػػػػة، البريػػػػػػد اإللكتركنػػػػػػي....(، كأدكات كيفيػػػػػػة، كذلػػػػػػؾ باسػػػػػػتخداـ ) المقابمػػػػػػة المتعمقػػػػػػة، كمناقشػػػػػػة 

التػي  –عينات احتمالية أك غير احتمالية  –المجمكعات المركزة ......(، كما تعددت كتنكعت العينات 
 )غرضية( كمتاحة.... . تـ استخداميا إلجراء ىذه البحكث مف عينات عشكائية بسيطة كعمدية 

 الجديد في محاربة الفكر المتطرؼ تكصمت العديد مف الدراسات السابقة إلي أىمية استخداـ اإلعالـ. 
 

ىنوعىالدرادةىومنهجها:
التػي تسػتيدؼ تقريػر خصػائص   Descriptive Researchالدراسة إلػي البحػكث الكصػفية   تنتمي

ظػػػػاىرة معينػػػػة أك مكقػػػػؼ يغمػػػػب عميػػػػو صػػػػفة التحديػػػػد، كتعتمػػػػد عمػػػػي جمػػػػع الحقػػػػائؽ كتحميميػػػػا كتفسػػػػيرىا 
السػػتخالص داللتيػػا، كتصػػؿ عػػف طريػػؽ ذلػػؾ إلػػي إصػػدار تعميمػػات بشػػأف المكقػػؼ أك الظػػاىرة التػػي يقػػـك 

كصػؼ كتحميػؿ الكاقػع الفعمػي مػف حيػث ، كبناءن عمي ذلؾ فإف ىذه الدراسة تسعي إلػي (13)الباحث بدراستيا
مفيكـ اإلعالـ الجديد كالفكر المتطرؼ مف كجية نظر الػدعاة )عينػة الدراسػة(، إلػي جانػب معرفػة تكظيػؼ 

ففػي سػبيؿ تحقيػؽ  أم  مدن ن حيدة المدنيج المسدتخ م الدعاة لإلعالـ الجديد في مكاجية الفكر المتطرؼ .
 Descriptiveبشػقيو الكصػفي  Survey Method سػح أىػداؼ الدراسػة؛ اعتمػد الباحػث عمػي مػنيج الم

ػػا معيارينػػا لخطػػكات جمػػع البيانػػات مػػف المفػػردات البشػػرية، كيعػػد Analyticalكالتحميمػػي  ، كالػػذم يعػػد نمكذجن
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، كمػا (14)مة لمدراسات الكصفية التي تنتمي إلييا ىذه الدراسػةءمنيج المسح مف أنسب المناىج العممية مال
مكانية اسػتخداـ األرقػاـ لمتكصػؿ إلػي نتػائج جديػدة لػيس فقػط فيمػا يتعمػؽ بكجػكد يساعد منيج المسح عمي إ

نمػػػا فػػػي درجػػػة تػػػأثيره عمػػػي المتغيػػػرات األخػػػرم ، ككػػػذلؾ إمكانيػػػة خضػػػكع (15)متغيػػػر مػػػا أك عػػػدـ كجػػػكده، كا 
 وفي إط ر منيج المسح استخ م الب حث: البيانات لمتحميؿ اإلحصائي؛ 

، كالػػػذم ييعػػػد التعبيػػػر األكثػػػر اإلعػػػالـ الجديػػػد كالفكػػػر المتطػػػرؼمسػػػح التػػػراث العممػػػي المػػػرتبط بمفيػػػـك  -
 . استخدامان  في الكقت الراىف

كيفيػة اسػتخداميـ ، كذلػؾ فػي سػبيؿ معرفػة استخداـ الدعاة )عينة الدراسة( لشبكات التكاصؿ االجتماعي -
 .تطرؼ، كالرد عمي الشبيات الباطمةجية الفكر المليا، ككيفية تكظيؼ الدعاة ليذه الكسائؿ في مكا

ىالدرادة:ىىمجتمع
ف فػػي كزارة ياألئمػػة كالػػدعاة، المػػكظف فػػي دراسػػتو مجتمػػع الباحػػث، حػػدد المسػػتخدـ المػػنيج إطػػار ففػػي     

عضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس األكقػػػاؼ، أك عممػػػاء الػػػكعظ كاإلرشػػػاد بػػػاألزىر الشػػػريؼ، أك خطبػػػاء المكافػػػأة، أك أ
 .األزىربجامعة 
ى:الدرادةىرونة
مفردة، كزعػت عمػييـ  (َِٓ) قكاميا( متاحة) عمدية عينة عمي الباحث فاعتمد الدراسة عينة عف أما     

استمارة االستبياف يدكيان، كما تـ نشرىا عف طريؽ الشبكة العنكبكتيػة)اإلنترنت(، كالصػفحة الرسػمية لػبعض 
 كبعدىا ،(ـَُِٕمارس/فبراير/يناير) متتالية شيكر ثالثة البيانات جمع عممية العمماء كالدعاة، كاستغرقت

 بإسػػػتخداـ اإلحصػػػائية المعػػػامالت ذلػػػؾ فػػػي مسػػػتخدمنا كالتفسػػػير، التحميػػػؿ عمميػػػات بمختمػػػؼ الباحػػػث قػػػاـ
مكانيػػة الدراسػػة، لطبيعػػة متػػوءلمال Spss 15 برنػػامج باسػػتخداـ كذلػػؾ اآللػػي، الحاسػب  لجػػداكؿ عرضػػو كا 
 بمتغيدددرات المرتبطدددة العيندددة خصددد ئص وجددد ءت الدراسػػػة، تحتاجيػػػا ارتباطيػػػة عالقػػػات أك بسػػػيطة تكراريػػػة
 :اآلتية ب لج اول موضح ىو كم  ال راسة،

 ( 0جدول )
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب النوع

 % ك النوع
 88.8 222 ذكر (1
 11.2 28 أنثي (2

 100 250  ليددددددجماال
نتائج الجدكؿ السابؽ ارتفاع نسبة "الذككر"، حيث جاءت في المرتبة األكلي بنسبة  أوضحت     
%، كلعؿ ذلؾ يرجع إلي طبيعة عينة الدراسة؛ فالرجاؿ ىـ المنكطكف بيذه الكظيفة)إماـ كخطيب( ٖ.ٖٖ

المية %، فمنيف مف تعمؿ داعية إسِ.ُُفي الدكلة، بينما جاءت نسبة "اإلناث" في المرتبة الثانية بنسبة 
عمي الفضائيات، كمنيف مف تعمؿ داعية بكزارة األكقاؼ؛ كيتـ استخراج تصريح ليا؛ فمما نشر عمي 

 َُِٕ" "تأييد أزىرم لتعييف كاعظات بالمساجد كاألكقاؼ تستيدؼ (16)مكقع "كزارة األكقاؼ المصرية
فإف اإلسالـ أكد عمى  في إصالح المجتمع كتكجييو، كلذا ميـمممرأة دكر ("، فَُِٖكاعظة العاـ الجارم)

أىمية إصالح المرأة كتأىيميا ليذا الدكر العظيـ، ثـ بث فييا ىذه الركح الطيبة التي تدفعيا إلى العمؿ، 
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كغير ذلؾ مف  ،(17)قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" النساء شقائؽ الرجاؿ" :كذلؾ في عدة نصكص مثؿ
يي كالرجؿ عمييا ؛ فؤديو كتحرص عميوالنصكص التي تبيف أف لممرأة دكرا في المجتمع ال بد أف ت

نكار المنكر، فإف التعاليـ تعـ الجميع، كالقرآف يعـ الجميع، كالسنة تعـ الجميع،  كاجبيا، بالدعكة إلى اهلل كا 
ككالـ أىؿ العمـ يعـ الجميع، فعمييا أف تدعك إلى اهلل، كأف تأمر بالمعركؼ كأف تنيى عف المنكر باآلداب 

قد ضربت لنا عائشة رضي اهلل عنيا أركع المثؿ في إقباؿ المرأة ك  الرجؿ، الشرعية التي تطمب مف
المسممة عمى التعمـ فقد كانت رضي اهلل عنيا تمتاز بعمميا الغزير الكاسع في مختمؼ نكاحي العمـك 

: "لك جمع عمـ عائشة إلى عمـ قاؿ اإلماـ الزىرم عنيا. كالحديث، كالطب، كالشعر، كالفقو كالفرائض
 رأيت أحدان  "ما كقاؿ ىشاـ بف عركة:"عمـ عائشة أفضمو أميات المؤمنيف كعمـ جميع النساء لكافجميع 

ككانت رضي اهلل عنيا شديدة التمحيص كالتنقيب فقد ذكر ، أعمـ بفقو كال طب كال بشعر مف عائشة
اة الحديث المزم: أنيا كانت ال تسمع شيئا ال تعرفو إال راجعت فيو حتى تعرفو، كما أنيا تعد مف رك 

ا لبيت النبكة تفتي كتعمـ كتنشر ديف ا رائعن ميو كسمـ أنمكذجن عكبقيت بعد كفاة الرسكؿ صمى اهلل  ،المكثريف
 .ا لمخمفاء كاألمراء مف بعده صمى اهلل عميو كسمـ.. حتى كانت عضدن .اهلل 

 (1جدول )
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب العمر 

 % ك العمر
 49.2 123 سنة . 41إلى أقل من  31من ( 1
 24.8 62 سنة . 51إلى أقل من  41من ( 2
 14.8 37 سنة . 31أقل من ( 3
 11.2 28 سنة . 51أكثر من ( 4

 100 250 جم لياال
    

" بنسبة َْإلي أقؿ مف  َّيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ ارتفاع نسبة الفئة العمرية مف "     
انتيي مف المرحمة الجامعة، كمرحمة الخدمة العسكرية ثـ تـ  % كىك سف الشباب كيككف الفرد قدِ.ْٗ

تعيينو في ىذه الكظيفية الدعكية ليؤدم أفضؿ كأشرؼ كظيفة عمالن بقكؿ الحؽ سبحانو كتعالي"كمف 
، بينما جاءت الفئة العمرية مف (18)ممف دعا إلي اهلل كعمؿ صالحان كقاؿ إنني مف المسمميف" أحسف قكالن 

سنة" في  َّ%، ثـ جاءت الفئة العمرية " أقؿ مفٖ.ِْ" في المرتبة الثانية بنسبة َٓإلي أقؿ مف  َْ"
سنة" في المرتبة الرابعة كاألخيرة  بنسبة َٓ%، ثـ الفئة العمرية أكثر مف "ٖ.ُْالمرتبة الثالثة بنسبة 

لمقارنة %، ككاف المتكقع أف تأتي في المراتب األكلي لما ليذا السف مف نضج كمعرفة األشياء كاِ.ُُ
بينيا، كذلؾ لما اكتسبو أفرادىا مف خبرة في حياتيـ طيمة ىذا العمر، كلكف تكنكلكجيا العصر الحديث ال 

نما تعتمد عمي الممارسة   .  كالخبرة ككيفية التعامؿ معياتعرؼ الصغير أك الكبير كا 
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 ( 2جدول )

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل الدراسي)العلمي(

 % ك المؤىل
 60.4 151 . ج معي (1
 28.8 72 . فوق ج معي (2
 10.8 27 . فوق متوسط (3

 100 250  ليددددددجماال
بيانات الجدكؿ السابؽ إلي ارتفاع نسبة حممة "المؤىؿ الجامعي"، حيث جاءت في المرتبة ُتشير     

عمي  %، بينما جاءت فئة الحاصميف عمي مؤىؿ "فكؽ الجامعي" كىـ الحاصمكفْ.َٔاألكلي بنسبة 
%، كىذه مف السمات ٖ.ِٖالدكتكراة( في المرتبة الثانية بنسبة  –الماجستير -)دبمكمة الدراسات العميا

اإليجابية لعينة الدراسة، حيث تنكع المبحكثيف، فمنيـ المعيد كالمدرس المساعد كالدكتكر كاألستاذ المساعد 
يو كسمـ لتبميغ دعكتو، كلمكاجية األفكار كاألستاذ الدكتكر، ككميـ يعتمكف منبر رسكؿ اهلل صمي اهلل عم

المنحرفة كالمتطرفة، ثـ جاءت في المرتبة الثالثة كاألخيرة فئة الحاصميف عمي مؤىؿ "فكؽ المتكسط" بنسبة 
( فرد، كىي نسبة ضيئمة، حيث إنيـ يشغمكف مناصب إدارية بكزارة األكقاؼ كاألزىر ِٕ%، كىـ )ٖ.َُ

 . نكب عف اإلماـ كيؤدم دكره تمامان يـ الشعائر كىك مف يالشريؼ كخطباء مكافأة، كمنيـ مق
 

 ( 3جدول )
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية .

 % ك الح لة االجتم  ية
 80.8 202 . متزوج (1
 12.8 32 . أ زب (2
 3.2 8 . مطمق (3
 3.2 8 . أرمل (4

 100 250  ليدددددددجماال
الحالة الزكاجية لعينة الدراسة، كبقراءة الجدكؿ السابؽ تبيف أف تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلي     

%(، ٖ.َٖالغالبية العظمي "متزكجكف أك سبؽ ليـ الزكاج" ، حيث جاءت في الترتيب األكؿ بنسبة )
%(، بينما ٖ.ُِحيث ارتفاع الفئة العمرية في عينة الدراسة، ثـ فئة "أعزب" في الترتيب الثاني بنسبة)

 .%(ِ.ّتيب الثالث كاألخير بنسبة )كأرمؿ" في التر  جاءت فئتي"مطمؽ
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 ( 4جدول )
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الوظيفية)طبيعة العمل(.

 % ك العمل
 44.8 112 . بوزارة األوق ف –إم م  –يعمل ( 1
 21.6 54 أك  يمي )أست ذ ج معي( .( 2
 16.4 41  ا ية إسلمي .( 3
 15.2 38 ب لمك فأة .يعمل خطيب ( 4
 2.0 5 .أخري ( 5

 100 250  ليدددددددددددددددددجماال
تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلي ارتفاع نسبة مف يشغمكف كظيفة "إماـ" بكزارة األكقاؼ، حيث جاءت      

التػدريس %(، يمييا "أكػاديمي" كتشػمؿ فئػة الييئػة المعاكنػة كأعضػاء ىيئػة ٖ.ْْفي المرتبة األكلي بنسبة )
%(، ثـ جاءت في الترتيػب الثالػث فئػة "داعيػة ٔ.ُِبجامعة األزىر مف الكميات الشرعية المختمفة، بنسبة)

%(، كأخيران جاءت فئة"أخرم" ِ.ُٓ%(، ثـ مف يعممكف "خطباء بالمكافأة" بنسبة )ْ.ُٔإسالمي" بنسبة )
األكقػاؼ كالػكعظ بػاألزىر الشػريؼ، ، كتشػمؿ األئمػة كالػدعاة فػي كزارة %(، كىي نسبة ضػئيمة جػدان ِبنسبة)

 . ارة، كمدير إدارة التدريب كغيرىاكيشغمكف مناصب إدارية عميا مثؿ: مدير إد
 

 (5جدول )
 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الدخل الشهري . 

 االنحراف المعي ري المتوسط الحس بي % ك ال خل
 56.0 140 . ةجني 3111إلى أقل من 2111من ( 1

2.3240 .97098 

 19.2 48  ة .جني 4111إلى أقل من  3111من ( 2
 14.0 35 . شيري ً  ةجني 2111أقل من ( 3
 5.6 14 . ةجني 5111أكثر من ( 4
 5.2 13  ة.جني 5111إلى أقل من  4111من ( 5

 100 250  ليددددددددددجماال
"، حيث َََّإلي أقؿ مف  َََِبيانات الجدكؿ السابؽ إلي ارتفاع فئة الدخؿ الشيرم "مف  تشير

%، حيث ارتفاع نسبة األئمة كالخطباء، بينما جاءت في المرتبة ٔٓجاءت في المرتبة األكلي بنسبة 
لثالثة %، يمييا في المرتبة اِ.ُٗجنيو"، بنسبةَََْإلي أقؿ مف  َََّالثانية فئة الدخؿ الشيرم "مف 

%، كىـ الخطباء بالمكافأة، كجاءت في المرتبة الرابعة ُْجنيو" بنسبة  َََِفئة الدخؿ الشير "أقؿ مف
%، كىـ فئة أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر، ٔ.ٓجنيو" بنسبة َََٓفئة الدخؿ الشيرم أكثر "مف 

الحسابي العاـ مقدار آالؼ جنيو"، كبمغ المتكسط  َََٓإلي أقؿ مف  َََْكأخيرا جاءت فئة "مف 
، كيعكد السبب في استخداـ المبحكثيف األقؿ دخالن شبكات التكاصؿ االجتماعي بشكؿ أكبر مف 4َِِّْ

الدخكؿ األخرم إلي أنيـ ييربكف مف الكاقع إلي عالـ الفضاء الكاسع؛ كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة عصاـ 
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، كالتي (21)(ـََِٔمع دراسة نانسي عثماف) ، كالتي تكصمت إلي أف اإلنترنت، ككذلؾ(19)(ـََُِسميـ)
 .ىي محؿ اىتماـ أفراد عينة دراستوتكصمت إلي أف اليركب مف الكاقع 

ى:البواناتىجمعىأداة
 بطريقػػو المبحػػكثيف اسػػتثارة يسػػتيدؼ الػػذم البيانػػات، لجمػػع كأسػػمكب االسػػتبياف صػػحيفة اسػػتخداـ تػػـ     

 كأىػػدافيا، الدراسػة بمكضػػكع المرتبطػة البيانػات إطػػار فػي معينػػة، كأفكػار كآراء حقػائؽ لتقػػديـ مقننػة منيجيػة
 تغطػي أف االسػتمارة تصػميـ فػي الباحػث راعػي كقػد لممبحػكثيف، الػذاتي التقػدير فػي الباحث مف تدخؿ دكف
أنػػػكاع  :مثػػؿ منيػػػا، بػػالغرض تفػػي األسػػػئمة مػػف عػػددنا االستقصػػػاء اسػػتمارة كتضػػمنت الدراسػػػة، أىػػداؼ كػػؿ

شبكات التكاصؿ االجتماعي، كدكافع استخداميا، كأىـ المكضكعات كالقضايا المطركحة، كأىـ مػا يقكمػكف 
 عمػي لمتعػرؼ المبحكثيف، مف البيانات جمع مف الباحث يتمكف ثـ كمف ؛......بتكظيفو عبر ىذه الشبكات

 عمػػػي كاإلجابػػػة فركضػػػيا، كاختبػػػار الدراسػػػة ألىػػػداؼ تحقيقنػػػا كذلػػػؾ الدراسػػػة، مكضػػػكع فػػػي نظػػػرىـ كجيػػػات
 .المختمفة تساؤالتيا

 

ىقواسىالصدقىوالثبات:
الصدؽ أف المقياس الذم يستخدمو الباحث يقيس بالفعؿ ما  يعني :Validity Testر الص ق  : اختبأواًل 

، كيػػرتبط معيػػار الصػػدؽ اينبغػػي أف ييقػػاس، كيعنػػي مػػدم صػػدؽ أداة القيػػاس فػػي تحديػػد تعريػػؼ متغيػػر مػػ
، كتستيدؼ ىذه الخطكة التأكد مف صالحية االستمارة لمتطبيؽ، كتحقيؽ أىػدافيا فػي جمػع (21)باإلستمرارية

فقدد  قدد م الب حددث ب سددتخ ام األسدد ليب البيانػػات المطمكبػػة، كلمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ فػػي استمارة)االسػػتبياف(، 
 الت لية:

مػػف خػػالؿ  ": وذلددك  Logical، أو الصدد ق المنطقددي " Content Validity( صدد ق المضددمون "1
مراجعػػة أسػػئمة االسػػتبياف مراجعػػة دقيقػػة لمتأكػػد مػػف تضػػمينيا لالسػػتجابات التػػي سػػعت الدراسػػة إلػػي تحقيقيػػا 

 كصياغتيا، كلمعرفة مدم فيـ العينة لألسئمة، كطريقتيا، ككيفية اإلجابة عمييا . 

عف مراعاة  راعي الباحث اختيار األسئمة، فضالن حيث  ": Construction Validityص ق البن ء " (2
 الترتيب المنطقي لكضع األسئمة بما يكفر الجيد كالكقت كيفي بالبيانات المطمكبة .

ىػػذه الخطػػكة قػػاـ الباحػػث بعػػرض اسػػتمارة  وفددي ": Fase Validityالصدد ق الظدد ىري لممحتددوي "( 3
فػػي الدراسػػات  (22) )االستقصػػاء( عمػػي مجمكعػػة مػػف السػػادة المتخصصػػيف كالخبػػراء أصػػحاب اإلختصػػاص

اإلعالمية، كمناىج البحث العممي، لفحصو كالحكـ عمي مدم صالحيتو، كمعرفػة صػحة كمنطقيػة أسػمكب 
القيػػاس كمػػدم مالءمػػة المقيػػاس لجمػػع البيانػػات المػػراد جمعيػػا، ككفقنػػا آلراء المحكمػػيف قػػاـ الباحػػث بعمػػؿ 

ا اآلخػػر، لتصػػبح اسػػتمارة التعػػديالت الضػػركرية مػػف خػػالؿ إضػػافة بعػػض الفئػػات كاألسػػئمة، كحػػذؼ بعضػػي
 )االستبياف(، جاىزة لمتطبيؽ، كفي صكرتيا النيائية، كذلؾ بما يتفؽ مع أىداؼ الدراسة كمتطمباتيا .  

باختبار الثبات، التأكد مف درجة اإلتساؽ العالية ليا بمػا يتػيح ويقص   : Reliabity : اختب ر الثب ت ث نيً 
عاليػة مػف الدقػة، كالحصػكؿ عمػي نتػائج متطابقػة أك متشػابية قياس ما تقيسو مف ظكاىر كمتغيرات بدرجػة 

كبنػػاءن عمػػي ذلػػؾ اختػػار الباحػػث لمتأكػػد مػػف ، إذا تكػرر اسػػتخداميا أكثػػر مػػف مػػرة فػػي جمػػع نفػػس المعمكمػات
، كفيػو تػـ إعػادة تطبيػؽ " Test - Retest "طريقػة إعػادة االختبػار  Reliabilityالمقيػاس أك ثبػات األداة 
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مرة أخرم عمي العينة نفسيا، بعد مركر فترة زمنية، ) بمغت ثالثة أسابيع(، كتقدير قيمة  المقياس أك األداة
الثبػػات بػػيف نتػػائج اإلختبػػاريف، كيعػػد المقيػػاس أك األداة ثابتػػة مػػا إذا كػػاف اخػػتالؼ النتػػائج بسػػيطنا أك ارتفػػع 

ترجمػة إحصػائية لالرتبػاط  معامؿ االرتباط بيف نتائج االختباريف، فطرؽ تقدير قيمة الثبات في النياية ىي
%(، كىػي نسػبة قريبػة مػف الكاحػد الصػحيح َٗالبسيط بيف متغيريف، ككانت نسبة اإلتفاؽ بيف التطبيقػيف )

 تؤكد عمي اإلستقرار فيما يتـ جمعو مف إجابات . 
 :* اإلط ر النظري لم راسة

ىػذه  ؛ حيث تػرتبط(23)شباعات "إلتعتمد ىذه الدراسة في إطارىا النظرم عمي مدخؿ " االستخدامات كا    
 مػف الجمػاىيرم اإلعػالـ كسػائؿ لكظػائؼ المفيػكـ بػالنظر ىػذا كييػتـ ،- الفرديػة الكظيفيػة - بمفيػكـ النظريػة
الكسػػائؿ؛ كتعػػػٌرؼ بأنيػػػا "  لتمػػػؾ تعرضػػػيـ مػػف احتياجػػاتيـ كدكافعيػػػـ عمػػػى بػػػالتركيز الجمػػاىير نظػػػر كجيػػة

 .ردية معينة"بدكافع معينة الشباع حاجات فدراسة جميكر كسائؿ اإلعالـ الذيف يتعرضكف 
نمػػا متاحػة يػاأن بحكػـ لػيس اإلعػالـ لكسػػائؿ يتعػرض الجميػكر أف يتضػح التعريػؼ ىػذا كبحكػـ      فقػط، كا 
 ليذه طريؽ التعرض عف تحقيقيا كيمكف إلييا، حاجة في أنو يشعر معينة، حاجات إشباع إلي ييدؼ ألنو

 فعػػؿ جػػاء كػػرد كاالشػػباعات االسػػتخدامات نمػػكذج تأسػػيس أف إلػػي"  كزمػػالؤه إدلسػػتايف" كيػػذىب .الكسػػائؿ
 كسػػػائؿ عمػػػى جميػػػكر اإليجابيػػػة صػػػفة النمػػػكذج ىػػػذا كيضػػػفي ،" الطاغيػػػة اإلعػػػالـ كسػػػائؿ قػػػكة: " لمفيػػػكـ

 االتصػػػاؿ سػػػمبييف لرسػػػائؿ مسػػػتقبميف مجػػػرد الجمػػػاىير تعػػػد ال االسػػػتخدامات منظػػػكر خػػػالؿ فمػػػف اإلعػػػالـ،
نما الجماىيرم،  المضػمكف كنػكع التعػرض إلييػا، فػي يرغبػكف التػي االتصػاؿ كسػائؿ بػكعي األفػراد يختػار كا 

 نظريػة ؛ كمػا تعنػى" المتاحػة كالترفيو المعمكمات قنكات خالؿ مف كاالجتماعية النفسية حاجاتيـ يمبي الذم
 الجميكر استخداـ كيفية كتحميؿ بتفسير Uses and Gratifications theoryكاإلشباعات االستخدامات

 التعػػػرض كخصػػػائص كأنمػػػاط دكافػػػع عمػػػى كالٌتعػػػرؼ، كتكقعاتػػػو حاجاتػػػو إلشػػػياع المختمفػػػة اإلعػػػالـ لكسػػػائؿ
 المترتبػة النتػائج قيػاس خػالؿ مػف اإلعػالـ كسػائؿ بيػا تقػكـ التػى الكظػائؼ حقيقػة كمعرفػة، اإلعالـ لكسائؿ
 لكؿ متساكيان  اىتمامان  يعطى ال التميفزيكف يشاىد أك صحيفة يقرأ عندما فالفرد الكسائؿ، لتمؾ التعرض عمى

 كمػا لػو، داللػة ذات غيػر تكػكف المعمكمػات فػبعض، ليػا تعػرض التػى المكضػكعات فػى  الكاردة المعمكمات
 ىك،  Katz كاتز الياىك المصدر، كيعد يتكقعيا ال بطريقة اإلعالـ كسائؿ مضمكف يستخدـ الجميكر  أف
 فػى العممػى البحػث أف إلػى أشػار عنػدما، ـُٗٓٗ عػاـ النظريػة ىػذه بنػاء فػى األكلػى المبنػة كضع مف أكؿ

  عمػى التركيػز مػف بػدالن  االتصػاؿ، كسػائؿ مػع الجميػكر تعامػؿ كيفيػة عمػى يركػز أف ينبغػى االتصػاؿ مجاؿ
 , Katzكجػػكرفينش  كبالمػر كػػاتز  قػػدـ ـُْٕٗ عػػاـ كفػى، (24)الجميػػكر عمػػى الكسػائؿ تمػػؾ تػػأثير كيفيػة

Blumler , Gurevitch(25) ،يشػير كالػذل اإلنسػانية الحاجػات مفيػكـ ضػكء فػى متكامػؿ بشػكؿ النظريػة 
 حيػػث اإلعػػالـ، لكسػػائؿ التعػػرض بينيػػا مػػف، متعػػددة بطػػرؽ حاجاتػػو إشػػباع محاكلػػة إلػػى يمجػػأ الفػػرد أف إلػػى
 .احتياجاتو تشبع أف يتكقع التى بالطرؽ اإلعالـ لكسائؿ بالتعرض يقكـ الفرد أف إلى النظرية تشير
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 :واالشب   ت االستخ ام ت نظرية أى اف
 :ىي كم  يمي رئيسية أى اف ثلثة تحقيق إلي واالشب   ت االستخ ام ت نظرية تسعى

 الػػذم النشػػط إلػػي الجميػػكر بػػالنظر كذلػػؾ االتصػػاؿ، كسػػائؿ األفػػراد يسػػتخدـ كيػػؼ اكتشػػاؼ إلػػي السػػعي (ُ
 .كتكقعاتو حاجاتو تشبع التي الكسائؿ كيستخدـ يتأثر أف يستطيع

 .التعرض ىذا يحدث نتيجة الذم كالتفاعؿ االتصاؿ، كسائؿ مف معينة لكسيمة التعرض دكافع شرح (ِ

 .الجماىيرم االتصاؿ عممية فيـ بيدؼ االتصاؿ كسائؿ استخداـ نتائج عمى التأكيد (ّ
 : النظرية فروض

 – كاإلشػػباعات االسػتخدامات نظريػة بحػػكث عمييػا تقػكـ  التػػى األساسػية التفصػيمية لمفػػركض التعػرض قبػؿ
 تنطمػػؽ التػػى كالمبػػادئ كالمفػػاىيـ، إلييػػا تسػػتند التػػى كالعكامػػؿ األسػػس عمػػى يشػػتمؿ الػػذل اإلطػػار إلػػى نشػػير
 النحدو  مدى وذلدك ،المختمفػة كجكانبيػا كمظاىرىػا أبعادىػا كتشػرح طبيعتيػا تفسػر كالتػى الفػركض ىػذه منيا
 :الت لى
 بػػأنيـ أفػػراده إلػػى النظػػر كيػػتـ االتصػػالية، العمميػػة فػػي كفػػاعالن  نشػػطان  أساسػػيان  عنصػػران  الجميػػكر يعتبػػر :أوالً 

 االتصػػػاؿ كسػػػائؿ يسػػػتخدمكف إذ الجمػػػاىيرل، االتصػػػاؿ عمميػػػة فػػػي إيجػػػابيكف فػػػاعمكف مشػػػارككف أعضػػػاء
 الػػػػدكافع مػػػػف إطػػػػار فػػػػي تكقعػػػػاتيـ تمبػػػػى كمحػػػػددة مقصػػػػكدة أىػػػػداؼ لتحقيػػػػؽ رسػػػػائميا لمحتػػػػكل كيتعرضػػػػكف
 .المعمنة أك الكامنة الممحة غير أك الممحة كالحاجات

 كالػػػدكافع الحاجػػػات عػػػف رسػػػائميا لمحتػػػكل كالتعػػػرض الجمػػػاىيرل االتصػػػاؿ كسػػػائؿ اسػػػتخداـ يٌعبػػػر: ث نيددد ً 
 الشػػعكرية المعمنػػة، أك الكامنػػة ممحػػة، غيػػر أك الممحػػة جكىريػػة، كغيػػر أساسػػية غيػػر أك الجكىريػػة األساسػػية

 مػػػف العديػػد عمػػى ذلػػؾ كيتكقػػؼ أعضػػاؤه، يػػدركيا ال كالتػػى شػػعكرية، غيػػر أك الجميػػكر أفػػراد يػػدركيا التػػى
 الشخصػػػية كمتغيػػػرات النفسػػػية الفرديػػػة كالخصػػػائص كالسػػػمات، كاالجتماعيػػػة النفسػػػية كالمتغيػػػرات العكامػػػؿ
 . االجتماعى السياؽ كعكامؿ كظركؼ الفردية كالفركؽ، الثقافى كالتككيف
 بعمميػػػة مرتبطػػػة عكامػػػؿ لعػػػدة نتيجػػػة تكػػػكف أف يمكػػػف الجميػػػكر ألفػػػراد تتحقػػػؽ التػػػى االشػػػباعات إف: ث لثددد ً 

 قيمػة مػف مضػمكنيا يحممػو كمػا االتصػالية الرسػالة محتػكل بطبيعػة عالقػة مالػو، منيػا كالتعرض االستخداـ
 المكقػػؼ كظػػركؼ االجتمػػاعى السػػياؽ بطبيعػػة عالقػػة مالػػو كمنيػػا كدالالت، معػػانى مػػف عميػػو ينطػػكل كمػػا

 بظػػركؼ عالقػػة لػػو مػػا كمنيػػا كالمحتػػكل، لمرسػػالة التعػػرض خاللػػو كمػػف، إطػػاره فػػى يػػتـ الػػذل االجتمػػاعى
 .بيا تتميز التى كسماتيا كخصائصيا الكسيمة بطبيعة عالقة لو ما كمنيا ذاتيا، حد فى االتصالية العممية
إف ىنػاؾ العديػػد مػػف الػػدكافع كاألىػداؼ المرتبطػػة باسػػتخدامات كسػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاىيرل، كأنمػػاط  :رابعدد ً 

خالؿ المعمكمات التى يتـ الحصكؿ عمييا مف التعرض لمحتكل رسائميا يمكف استنتاجيا كاستخالصيا مف 
أفراد الجميكر عندما يقكمكف بالكشؼ عنيا كاإلفصاح بيػا، حينمػا تػتـ مػكاجيتيـ كمناقشػتيـ كالطمػب مػنيـ 

 : (26)وتحتوى ىذه النظرية  مى ثلث فروض ىى؛ اإلعالف عنيا
 . الجميكر بيدؼ تحقيؽ أىداؼ محددة التعرض لكسائؿ اإلعالـ يتـ بشكؿ ايجابى مف قبؿ( ُ
دافيـ كتشػػبع يقػػـك أفػػراد الجميػػكر بأخػػذ المبػػادرة فػػى اختيػػار المػػادة اإلعالميػػة التػػى يػػركف أنيػػا تحقػػؽ أىػػ( ِ

 . مالدييـ مف احتياجات
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، (27)وتّقسدددم النظريدددة كسػػػائؿ اإلعػػػالـ تتنػػػافس مػػػع غيرىػػػا مػػػف الكسػػػائؿ إلشػػػباع حاجػػػات الجميػػػكر . ( ّ
الفئد ت  يسدعى أفدرا  الجميدور إلدى إشدب  ي   دن طريدق التعدرض لوسد ئل اإل دلم إلدىاالحتي ج ت التدى 
 :الخمسة اآلتية

:  مثػؿ حاجػة الفػرد لممعمكمػات، أك رغبػة لفيػـ كمحاكلػة الػتحكـ  Cognitive Needsحاجػات معرفيػة . ُ
 .أك إشباع الفضكؿ كرغبة االستكشاؼفى البيئة المحيطة، 

شػػػباع الحاجػػػات Affective Needsحاجػػات كجدانيػػػة . ِ : مثػػؿ الرغبػػػة فػػى إشػػػباع التػػػذكؽ الجمػػالى كا 
 . طفية كالترفيييةالعا
أك الحاجػػات الشخصػػية:  مثػػؿ تقكيػػة   Personal integrative Needsتحقيػػؽ االنػػدماج الػػذاتى:. ّ

العالقػػات االجتماعيػػػة مػػػع اآلخػػػريف، كىػػػذا يتضػػػمف أفػػراد األسػػػرة كاألصػػػدقاء كالمجتمػػػع ككػػػؿ، كتكػػػكف ىػػػذه 
 .اجات مستمرة مف الرغبة كاالنتماءالح
القػات مػع أفػراد : مثػؿ تحسػيف الع Social interactive  Needsالحاجػة إلػى التفاعػؿ االجتمػاعى . ْ

 .األسرة كاألصدقاء
، كىػى حاجػات ؿ اليػركب مػف الكاقػع،  أك المشػاكؿ: مثػ Tension release Needsإزالػة التػكتر . ٓ

 التكتر النفسى كالرغبة فى التسمية كالترفيو. متعمقة بالشركد الذىنى كتخفيؼ حدة
 

 :واصطلح ً  لغةً  التطرف( 1
جاء في لساف العرب البف منظكر قكلو: )تطرؼ الشيء صػار طرفنػا . . كتطرفػت الشػمس أم دنػت       

بيػػػكط أليػػػدم الالمسػػػات  كأكرد بيتنػػػا مػػػف الشػػػعر نصػػػو:، (28)لمغػػػركب(  كؼه يالحػػػظ ظمػػػو خى كفػػػي الحػػػي مطػػػري
كيػػكضي  ًمػػفٍ : } الكػػريـ القػػرآف فػػي كجػػاء، رى ػػب حٍ  الم ٍيػػؿً  آنىػػاءً  كى ػػى لىعىم ػػؾى  الن يىػػارً  كىأىٍطػػرىاؼى  فىسى التطرؼ، فػػ، {(29)تىٍرضى

الطػػرؼ كالطػػاء كالغػػاء  أك منتيػػى كػػؿ شػػيء، كتطٌػػرؼ أم اقتػػرب مػػف لغػػةن، مشػػتؽ مػػف الطػػرؼ أم الناحيػػة
فيو. ككؿ ما زاد عمى النصػؼ طػرؼ.  حركةكالثاني يدؿ عمى حد الشيء كحرفو، كالراء أحدىما يدؿ عمى 

ف شػاع اسػتخدامو فػي المغػاالة  اإلعتداؿ كالتكسط، كقد يقصد بوعكس كقيؿ التطرؼ  التسيب كالمغػاالة. كا 
المصػػباح المنيػػر غػػال غمػػكان مػػف بػػاب تعػػد أم تعصػػب كتشػػدد  كاإلفػػراط فقػػط. كالتطػػرؼ يعنػػي الغمػػك، كفػػي

 ككؿ اعتدؿ، فقد تناسب ما ككؿ كيؼ، أك كـ في حاليف بيف حاؿ تكسط فيك االعتداؿ أما كتجاكز الحد.
 الرأم في ىك "التعصب أك كالتفريط، اإلفراط ىما: طرفيف بيف كسط كعٌدلتو، كاالعتداؿ عدىلتو فقد ما أقمتو
 " ىػػك أك. العنيػػؼ" اإلنسػاني السػػمكؾ ألػػكاف مػف ىػػذا التعصػػب عمػى يترتػػب كمػػا فيػو، اإلعتػػداؿ حػػد كتجػاكز
 الجماعػة أك الشػخص معتقػدات عػف تختمؼ معتقدات أية تقبؿ عمى بعدـ القدرة يتسـ لمتفكير مغمؽ أسمكب

ممػا تػدؿ عميػو المغػة،  وح صدل مد  تقد م . كالعنيفػة" القاسػية المعاممػة ىك التطرؼ» منظكر قانكني كمف. "
كمػػا جػػرل عميػػو البيػػاف فػػي التفسػػير كالحػػديث: أف معنػػى التطػػرؼ سػػكاء مػػف جػػنس األفكػػار كالتصػػكرات، أـ 
مػػػف جػػػنس السػػػمكؾ كالكقػػػائع، ىػػػك أخػػػذ األمػػػكر بشػػػدة، كاإلقبػػػاؿ عمييػػػا بمػػػا يجػػػاكز حػػػد الكسػػػط كاالعتػػػداؿ، 
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د عالقػة اقتضػػاء كجػكار، بحيػػث قػد يتحػػكؿ كالعالقػػة بػيف التطػػرؼ كالتشػد، كمجانبػة اليسػر كالمػػيف كالسػماحة
 .كبينيما تبادؿ كترابط في المعنى التطرؼ إلى التشدد كالعنؼ،

 :اصطلح ً  واال ت ال ( التطرف2
 الكقػت فػي اصػطالحان  المنضػبط بمعنػاه قػديمان  العربيػة كالمراجع الكتب في يعرؼ لـ مصطمح التطرؼ     

ف الراىف،  كعمػى لمشػرع، المخػالؼ القائػؿ عمػى الػديني التطػرؼ كممػة اسػتخدمكا قػديمان  العمماء بعض كاف كا 
 مقصػكد عػف بعيػدان  فيمػان  الشػرعية النصػكص فيػـ فيك لمشرع، المخالؼ الفعؿ كعمى لمشرع، المخالؼ القكؿ
 كىمػا المكػركىتيف، النتيجتػيف إحػدل إلػى يػؤدم الػذم "الفيػـ ىػك الػديف فػي فالتطرؼ اإلسالـ، كركح الشارع
 في مغاؿ فكؿ كىديو، أحكامو عف كالجافي حدكده، المتجاكز ىك الديف في التفريط"، كالمتطرؼ أك اإلفراط
 بعػػػض بحسػػب أٌنػػػو نجػػد التطػػرؼ مفيػػػكـ عمػػى أشػػػمؿ كبنظػػرة كيسػػره، لكسػػػطيتو مجػػاؼ فيػػػو متطػػرؼ دينػػو

 فػي الشػائعة السػمككية كاألسػاليب كالمعػايير كالقػيـ الفكريػة، القكاعػد عف الخركج إلى يؤدم ما كؿ المصادر
 عنيػا الػدفاع يصػؿ قػد مختمفػة كمعػايير ًقػيىـ تبنػي أك كاالنسػحاب، بالسػمبية أك بالعزلػة عنػو ميعبػران  المجتمع،

بأنو" الغمك كالتنطع في قضػايا الشػرع، كاإلنحػراؼ المتشػدد  كم  ُ رف التطرف؛ (30)العنؼ نحك االتجاه إلى
بأنػػو "التباعػػد كالتجػػافي، كتجػػاكز حػػدكد اإلعتػػداؿ فػػي الفكػػر  وُ ددرف، (31)فػػي فيػػـ قضػػايا الكاقػػع كالحيػػاة" 

قػكؿ النػككم ( قاليا ثالثان ي(32)كالديف، كثبت لنا عف رسكؿ اهلل )صمي اهلل عميو كسمـ( قكلو)ىمؾ المتنطعكف
 كالتطػرؼ.  أم: المتعمقكف، الغالكف، المجاكزكف الحدكد في أقكاليـ كأفعػاليـ (َِِ/ُٔفي "شرح مسمـ" )

 كىػك كالسػمكؾ، كاألخػالؽ كالسياسػة، الفكػر فػي يكػكف كمػا الػديف، فػي يكػكف محدث ىك مصطمح حيث مف
 كأفعػاؿ، كاتجاىػات، كمشػاعر، معتقػدات، أنشػطة "بأنػو ىػك كمد   درف، (33) كمنتيػاه الشػيء غايػة إتيػاف

 مكاقػؼ فػي كىى الناس؛ بيف األكضاع السائدة عف تبعده بطريقة جماعة أك شخص يتبناىا كاستراتيجيات
 القػكؿ يمكػف ذلػؾ الصػراع، كمػع فػي أشكاؿ االنغمػاس مف عنيفان  شكالن  باعتبارىا نفسيا عف تعمف الصراع

 أم فػي العاديػة األكضػاع تعريػؼ ككػذلؾ كالنػاس كالجماعػات، األنشػطة عمػى التطػرؼ صػفة إطػالؽ إف
 .(34)أخرل ناحية مف ناحية، كسياسية مف ذاتية مسألة ىي مكقؼ،

 :مفيوم الفكر المتطرف
" ذلؾ النكع مف الفكر الذم يبث عبر الشبكة العنكبكتية الذم يخالؼ القيـ  أم  الفكر المتطرف فيو     

الركحية كاألخالقية كالحضارية لممجتمع، كيخالؼ الضمير المجتمعي" أك ىك " ذلؾ النكع مف الفكر الذم 
 الصحيح التفكير بعدىك "  يخالؼ المنطؽ كالتفكير السميـ؛ كيؤدم إلي ضرب كحدة ككياف المجتمع، أك

أك ىك ذلؾ النكع  ".(35)باآلخريف الضرر إلحاؽ بيدؼ نترنتإلا شبكة عمى كاالعتداؿ الحؽ عف لإلنساف
مف أنكاع التطرؼ الذم يصعب فيو النقاش مع صاحبو حكؿ ما يؤمف بو، كما يعتقد بو مف أفكار، حيث 
يتسـ ىذا النكع مف التطرؼ باإلنغالؽ الفكرم، كاإلكتفاء عمي الذات، كمصادرة آراء اآلخريف مما 

قش فكر غيره، أم أنو يتصؼ يعارضكنو الرأم، كيصؿ بو األمر إلي درجة تجعؿ الشخص يرفض أف ينا
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تمنح شبكات التكاصؿ  ومن ىذا المنطمقبالجمكد الذم ال يقبؿ معو أم حكار فيما يؤمف بو مف مبادئ . 
االجتماعي فرصة ذىبية ألصحاب الفكر المتطرؼ كالجماعات اإلرىابية لبث سمكميا في المجتمع، 
كنشر أفكار ىدامة كقناعات مضممة تتنافي مع المعايير كالقيـ األخالقية كاالجتماعية، كتميد الطريؽ 

 مقبكلة تكف لـ كالعنؼ التطرؼ اىر. كمظ(36)لمكقكع في أخطار اإلنحراؼ، كارتكاب السمكؾ غير السكم
 ذلؾ. .  كالتساىؿ التضييؽ بيف كسط) أنو اإلسالـ طبيعة مف ألف التاريخ؛ مر عمى اإلسالـ في أبدنا

 التكسط أم االعتداؿ، ىك الفاضمة الصفات قكاـ أف عمى كاتفقكا الحكماء، أساطيف لو نكه الذم المعنى
 مكاضع في منو اهلل حذرنا الذم اليكل إلييما يدعك الطرفيف ذىٍيًنؾى  ألف كالتفريط؛ اإلفراط: طرفيف بيف

 .(37){ الم وً  سىًبيؿً  عىفٍ  فىييًضم ؾى  اٍليىكىل تىت ًبعً  كىالى : } تعالى قكلو: منيا كثيرة،
 :التطرف اإللكتروني

 كالخػػدمات المتنقمػػة كاليكاتػػؼ اإلنترنػػت شػػبكة تكظيػػؼ أنشػػطة"  بأنػػو فعػػرؼ" اإللكتركنػػي التطػػرؼ" أمػػا     
نشػػاء كاسػػتقباؿ كبػث نشػػر فػي المرتبطػػة االلكتركنيػة  المػػكاد كتػػركيج انتقػاؿ تسػػيؿ التػي كالخػػدمات المكاقػع كا 

 الجماعػػة أك الشػخص أك التيػػار كػاف اأينػػ العنػؼ عمػػى المحػرض كخاصػػة الفكػرم، لمتطػػرؼ المغذيػة الفكريػة
 األنشػػطة سػػكاء أكانػػت فػػي ىػػذه مثػػؿ تػػركيج دائػػرة تكسػػيع شػػأنو مػػف مػػا كػػؿ تمػػكؿ أك تشػػجع أك تتبنػػى التػػي
. اآلخػريف عمػى بقكة الرأم كفرض المجتمع، في التغير إحداث بيدؼ منظـ، جماعي سمكؾ أك فردم شكؿ
 مػف ليػا كالدعكة المخالفات، ىذه عف كالتعبير القيـ لمخالفة اإلنترنت شبكة مف أحسف فال التكصيؼ كبيذا
حداث كاألفالـ كالنصكص الصكتي البث خالؿ  أىميػة صػاحبيا يػرل التػي األفكػار عػف لمتعبير الضجيج كا 

 سػمكؾ فكػر إلػى مجػرد مػف يتحػكؿ قػد كاأليدلكجيػة، الثقافيػة لممفػاىيـ كفقػا كالتطػرؼ؛ (38)لمنػاس إيصػاليا
 التػي المبػادئ تحقيػؽ إلػى كسػيمة  Violenceالعنػؼ  اسػتخداـ إلػى عػادة يمجػأ سياسػي، عمػؿ أك ظػاىرم
 في عقبة يقؼ ما كؿ ضد الفكرم أك المادم أك النفسي إلى اإلرىاب المجكء أك المتطرؼ، الفكر بيا يؤمف
سػٌخرت الجماعػات المتطػرؼ، كمػف ىنػا  الفكػر ىػذا بيػا ينػادم التػي كاألفكػار المبػادئ تحقيػؽ تمػؾ طريػؽ

 مػف اإلرىػابيكف استفاد الحاؿ . كبطبيعةرىابية الشبكةى الرقمٌية كالفضائيات ألغراضيا الدعائيةاإلالمتطرفة ك 
يػػذاء ميػػاميـ تسػػييؿ فػػي العصػػر أدكات كػػؿ  شػػكالن  تطػػكر كظػػاىرة اإلرىػػاب أف عمػػى كلمتػػدليؿ .الخصػػكـ كا 

 سنة طككيك أنفاؽ في ساـ غاز بنشر يابانية عقائدية مجمكعة قامت كيؼ المثاؿ: سبيؿ عمى نجد كأسمكبان 
 مجمكعػات اسػتيداؼ أنبػاء تتػالي أثػر اليمػع مػف مكجػة المتحػدة الكاليػات عٌمت كيؼ شاىدنا كما ،ـُٓٗٗ
 .(39)ككاشنطف نيكيكرؾ تفجيرات خمفٌية عمى( األنثراكس) الخبيثة الجمرة بطركد ألمريكييف إرىابية

 

 :االجتم  ية الشبك ت  بر ال  وي التف  ل
 الكسػائؿ ىػذه فاعميػة كتختمػؼ كمتعػددة، كثيػرة اإلنترنػت عبػر الدعكية التفاعمية كالكسائؿ األدكات إف     
مكانات خصائص مف تكفره بما ككذلؾ شعبيتيا، كازدياد عمييا الجميكر إقباؿ بمدل  يمكف لمدعاة متاحة كا 

 كالقػكائـ،  Email اإلليكتركنػي البريػد :مثػؿ الكسػائؿ كتعػد الدعكيػة، التفاعميػة العمميػةلخدمػة  تسػخيرىا
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 الكسػائؿ مػف األخػرل، التفاعميػة المكاقػع إلػى باإلضػافة ،كالمػدكنات ،الدردشة كغرؼ ،كالمنتديات ،البريدية
عنػو،  كالػذكد الحنيػؼ اإلسػالمي الػديف كمبػادئ أفكػار كنشػر لمنػاس دعػكتيـ فػي الػدعاة يسػتخدميا التػي

 لنقػؿ المتػكفرة الكسػائؿ أفضػؿ التفػاعمي اإلعػالـ أك الجديػد بػاإلعالـ يسػمى مػا أك 2.0الكيػب  كيعتبػر
يصاليا األفكار لنقؿ سيمة أدكات مف تكفره بما الناس بيف ، كتداكليااألفكار  لممستخدميف، كػذلؾ إمكانيػة كا 
 ىػذه كبظيػكر لمعمميػة التفاعميػة، اعائقنػ يككف قد الذم بتميز الزمني العامؿ كبتخطي معيا السريع التجاكب
 إلػػػى المػػػدعكيف لمكصػػػكؿ الػػػدعاة أمػػػاـ الفرصػػػة زادت االجتماعيػػػة، الشػػػبكات كخصكصػػػا التفاعميػػػة الكسػػػائؿ
يصػػػاؿ  فػػػي المسػػػتخدميف ماليػػػيف تضػػػـ كالتػػػي الكبيػػػرة الشػػػبكات ىػػػذه عبػػػر ليػػػـ الصػػػحيح اإلسػػػالـ مػػػنيج كا 
 بثالثػػة النػػاجح الػػدعكم لمتفاعػػؿ االجتماعيػػة الشػػبكات عبػػر الػػدعكم التفاعػػؿ ممارسػػة ، كيمكػػف(41)مكاقعيػػا

 كالمشػاركة،النشػر،  كىػي -الف أكف الػدعكة حػكؿ دراسػة فػي بعض البػاحثيف أكردىا رئيسية؛ كما مستكيات
كفي عصػرنا الحاضػر اشػتٌدت حاجػة الػدعكة إلػى تطػكير كسػائميا؛ حتػى تكاكػب التطػكر الظػاىر،  .كالتعبئة

كحتػى نقابػؿ بيػا الػدعكة التنصػػيرية كاإلباحيػة كالتفسػيقة كسػائر أنػكاع الػػدعكات الباطمػة. كالكاجػب دائمػان فػػي 
سػػتفادة مػػف لػػذلؾ كجػػب اال؛ رد كييبطػػؿمثػػؿ ىػػذه الحػػاالت مقابمػػة الباطػػؿ بجنسػػو كنكعػػو مػػف الحػػؽ حتػػى ييػػ

الكسائؿ المعاصرة في الدعكة إلى اهلل تعالي، دكف المساس بالشريعة اإلسالمية كمخالفتيا كتعدم حدكدىا؛ 
ألف المكاكبػػػة تكسػػػب اإلنسػػػاف مسػػػاحات كاسػػػعة فػػػي الػػػدعكة كتعينػػػو فػػػي الكصػػػكؿ إلػػػى قمػػػكب كآذاف النػػػاس 

 ىػذا ليؤكػد الشػريؼ النبػكم الخطاب ؛ لذا جاءـ االعتباريةبسيكلة كيسر مع المحافظة عمي شخصية المسم
 الكضػع مػع يتناسػب الػذم باألسػمكب مكػة فػي كأىمػو قكمػو كسػمـ عميػو اهلل صػمى النبػي خاطب فقد المنحى
 كلػػذلؾ الداعيػػة، مسػػيرة يصػػكف بمػػا الس ػػرية الػػدعكة طريػػؽ عػػف الخطػػاب فكػػاف الػػكحي، نػػزكؿ أكؿ فػػي القػػائـ
 كربيبػػو كمػػكاله زكجتػػو: مثػػؿ صػػالت، بػػو تػػربطيـ الػػذيف كسػػط كخطابػػو تحركػػو ككػػاف بالصػػبر، تعػػالى أمػػره

 سػػاد حيػػث الزمػػان، أمػػران  كػػاف السػػرية طػػابع أفٌ  شػػؾ كال سػػره، يكتمػػكف أنيػػـ إلػػى يطمػػئف مػػف ككػػؿ كصػػديقو،
 مرحمػة كانػت كاإلرىػاب؛ ثػـ بالتعػذيب الرأم كقكبؿ بالحجة الحجة كاستحالت الشرؾ، أىؿ كسيطر الطغياف
 اهلل ألمػر امتثػاالن  أكالن لألقػربيف، الخطػاب ككػاف األتباع، كزيادة الكضع تطكرات مع متناسبة بالدعكة الجير
تىؾى  كىأىٍنًذٍر : }سبحانو ًبيفى  عىًشيرى اأٍلىٍقرى

 مف كمكاطنيو كعشيرتو ألىمو جامعان  الخطاب كاف تالية مرحمة ، كفي(41)
 صػػمى اهلل رسػكؿ لسػػاف عمػى الػدعكم الخطػػاب جػاء كىكػػذا اهلل إلػى كدعػاىـ الصػػفا صػعد حيػػث مكػة، أىػؿ
 المسػتيدؼ الجميػكر طبيعػة ككفػؽ جانػب، مػف الػدعكة تعيشػيا التي المرحمة مقتضيات كفؽ كسمـ عميو اهلل
 الجزيػرة خػارج العػرب لغيػر النبػكم الخطػاب كالمجتمػع، كجػاء الكاقػع تناسػب التػي بالكسػائؿ آخر جانب مف

 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ رجع حيف السادسة السنة أكاخر ففي المخاطبيف، طبيعة مع متسقان  العربية
 أمثػػاؿ كالسػػالـ( بػػأفٌ  الصػػالة )عميػػو عمػػـ أفٍ  كيػػكـ لإلسػػالـ، يػػدعكىـ الممػػكؾ مكاتبػػة فػػي بػػدأ الحديبيػػة مػػف

 عميػو نقشػت فٌضػة مف كالسالـ( خاتمان  الصالة )عميو اتخذ خاتـ، عميو ليس خطابان  يقبمكف ال الممكؾ ىؤالء
رسكؿ اهلل، كاختار مف أصحابو رسالن ليـ معرفة كخبرة، كأرسػميـ إلػى ىػؤالء الممػكؾ، ككػاف ذلػؾ فػي  محمد

ممػػػؾ  "النجاشػػػي"إلػػػى خيبػػػر كتػػػب إلػػػى:  (صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ)السػػػنة السػػػابعة مػػػف اليجػػػرة قبػػػؿ خركجػػػو 
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لى  لػى  "المقكقس"الحبشة، كا  لػى  "كسػرل"ممػؾ مصػر، كا  ممػؾ الػركـ. ككانػت معظػـ  "قيصػر"ممػؾ فػارس، كا 
ىذه الرسائؿ تبدأ بالتعريؼ بالرسالة كحامميا كمبمغيا، ثـ تدعك المرسؿ إليو إلى اتبػاع ىػذا الػديف بمػا يعػكد 

مف خالؿ ىذه المؤشرات السريعة نممس حرص اليػادم األمػيف  عميو بالسالمة في الدنيا كالنجاة في اآلخرة
مسيرة الدعكة الجديدة كتفسح مجاالن أرحب لنمػك الدكلػة  الحص عمى اتخاذ األسمكب األمثؿ الذم يصب في

  (42)الكليدة
 :العصر لتطورات مواكب اجتي   إلى الّ  وة ح جة
 فػي ىػذا العظػيـ العممي لمتقدـ تبعان  كتنكعت؛ العصر ىذا في تعالى اهلل إلى الدعكة كسائؿ تعددت لقد     

 المعمكمػات كغيػر كتقنيػات االتصػاالت أىميػا مف اإلنساف، حياة مف متعددة مجاالت شمؿ كالذم العصر،
كسػػائؿ  فػػي الميػػـ األصػػؿ ذلػػؾ تحػػت ينػػدرج تعػػالى اهلل إلػػى الػػدعكة فػػي الدكليػػة الشػػبكة اسػػتخداـ ذلػػؾ، إف
 ممػف أحػده  يختمػؼ ، كمػا ال(43)عصػره فػي المتاحػة المشركعة الكسائؿ لجميع الداعية استخداـ كىك الدعكة،
 دائمة حاجة في اإلسالمية الدعكة أفٌ  الدعكية مسيرتو في كالعقبات اإلشكاالت مف لو كتقع بالدعكة يشتغؿ
 أك متجددة، تككف كذلؾ كالكسائؿ متجددة، الدعكية القضايا أف باعتبار متجدد، مكاكب اجتياد إلى مستمرة
 بمكجػػب كتتنػػكع تتجػػدد شػػؾٌ  ال التػػي الدعكيػػة كاألىػػداؼ المقاصػػد بحسػػب كذلػػؾ متجػػددة، تكػػكف أف يجػػب
 لمتغيػرات كالمكاكػب المتجػدد الػدعكم االجتيػاد نكع إلى الحاجة كانت كلذلؾ كالبيئة، كالحاؿ كالمكاف الزماف
 األمنية األمة قضايا في تغٌيرات مف ذلؾ عف ينتج كما كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالدكلية البيئية

 االجتيػػػاد ىػػػذا لكػػػف بصػػػيرة، عمػػػى اهلل إلػػػى يػػػدعك متبٌصػػػر عمػػػى يخفػػػى ال كالدينيػػػة كالسياسػػػية كاالجتماعيػػػة
 مصػػػمحة بحجػػػة المػػػنيج عػػػف الػػػدعاة ينحػػػرؼ كال المطمػػػكب األثػػػر يحقػػػؽ لكػػػي قكاعػػػد؛ إلػػػى يحتػػػاج الػػػدعكم
 :(44)ومن أبرز ىذه القوا   التي يجب أن ترا ىالدعكة، 

 تجػاكز يمكػف كال المباركػة، الشػريعة منعتيػا إذا الظػركؼ كانػت ميمػا لمػدعكة كسػيمة استخداـ يجكز ال :أوالً 
 .المعاصرة بدعكم فييا الشرع
 اسػتيعاب عمػى الشػريعة قػدرة يؤكػد الػذم األمر استخداميا جاز معينة، كسيمة بحرمة نص يرد لـ إذا :ث ني ً 

 .كالمكاكبة المعاصرة ضركرة عمى ذلؾ كيؤكد المستجدات،
 .يمنعيا ال الشرعي النص أف ماداـ الكسائؿ مف كالحديث الجديد رفض تعني ال الدعكة أصالة :ث لث ً 
. العممػانيكف يفعػؿ كمػا الكسػائؿ اختيػار فػي الشرع تجاكز حاؿ بأم تعني ال العصر كمكاكبة التجديد: رابعان 
 مػػػا إذا عظػػػيـ خيػػػر مػػػف فيػػػو لمػػػا األىميػػػة، بػػػالغ االجتماعيػػػة الشػػػبكات عبػػػر الػػػدعكم التفاعػػػؿ ممارسػػػة إف

 كالتػػػي المسػػػممكف، ليػػػا يسػػػعى التػػػي األىػػػداؼ تحقػػػؽ التػػػي بالطريقػػػة لممسػػػتخدميف إدارتػػػو كتكجييػػػو أحسػػػنت
 المسػػمميف غيػػر دعػػكة فػػي ككػػذلؾ بخدمتػػو، كيقػػكـ الصػػحيح بشػػكمو يفيػػـ اإلسػػالـ مسػػمـ إعػػداد فػػي تػػتمخص
 الشػػػبكات عبػػػر الػػػدعكم لمتفاعػػػؿ فائػػػدة كال المشػػػركعة، كالػػػدفاع عػػػف حقكقػػػو مناصػػػرتو أك اإلسػػػالـ، لػػػدخكؿ

 لمدعاة كيمكف سمككيـ، في التغيير أك ثـ التعديؿ كمف المدعكيف كمبادئ أفكار في يغير لـ ما االجتماعية
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 اإلسالـ تخدـ التي كاألنشطة بكؿ الفعاليات لممشاركة الناس يجذبكا كأف التغيير ىذا يمارسكا أف المحترفيف
 في التطكر ىذا تكاكب أف البد كخططيا اإلسالمية الدعكة أف برامج الباحث يرل المنطمؽ ىذا . كمفكأىمو

 األمية كأصبحت الناس، مف كثير يفيميا التي العصر لغة ىك أصبح الحاسكب المعاصرة فقد المجتمعات
 الدعكيػة كاألعماؿ البرامج حكسبة أف الباحث كيرل منو، كاالستفادة بالحاسكب كتشغيمو الجيؿ ىي عندىـ
 كجميػػػكر تعػػػالى اهلل إلػػى الػػػدعاة قبػػؿ مػػػف المجػػػاؿ ىػػذا فػػػي المبذكلػػة الجيػػػكد الشػػػبكة الدكليػػة، كتقػػػكيـ عبػػر

 كأصػػػػحاب كالنصػػػػارل، الييػػػػكد، مػػػػف المسػػػػمميف غيػػػػر كأف سػػػػيما ال منػػػػو، أمػػػػر البػػػػد لمشػػػػبكة المسػػػػتخدميف
مشػػػاربيـ  اخػػػتالؼ عمػػػى البػػػدع كأىػػػؿ ،(كالبيائيػػػة كالقاديانيػػػة) اإلسػػػالـ المنتسػػػبة إلػػػى الباطنيػػػة التكجيػػػات

 .(45)معتقداتيـ نشر في ظاىر بشكؿ الدكليةالمعمكمات  شبكة استغمكا
 المتطرفة: لمجم   ت مواق  التواصل االجتم  ي ميزات
 المحتػػػػكل سػػػػيبقي حيػػػػث اإلرىابيػػػػة لمجماعػػػػات لمغايػػػػة فعالػػػػة كسػػػػيمة االجتمػػػػاعي التكاصػػػػؿ مكاقػػػػع إف     

 االنترنػػػػت لتقنيػػػػات المتطرفػػػػة الجماعػػػػات تكظيػػػػؼ تكثيػػػػؼ لكضػػػػكح نظػػػػران  القضػػػػايا قضػػػػية ىػػػػك لكتركنػػػػيإلا
 مػػف اكبيػػرن  قػػدران  تمػػنح جماىيريػػة ككسػػيمة كسػػيط االجتمػػاعي التكاصػػؿ كالبرمجيػػة، كمػػا أف مكاقػػع االتصػػالية

 إلى وغيرىم لممتطرفين ج ذبيتي  أسب ب بعض متصفحً ؛ وتعو  أك ناشػران  لمستخدميا كالخصكصية السرية
 :(46)حيث من خص ئصي  بعض

 .العالـ شعكب لمختمؼ كالثقافات المغات بكؿ اآلخريف مع االجتماعي التكاصؿ تحقيؽ عمى قدرتيا (ُ
 .االتصاؿ أطراؼ بيف التكاصؿ عمى رقابة كجكد عدـ (ِ
 . بالخصكصية االتصاالت تتميز (ّ
 .كبير بشكؿ الكسيمة ىذه عمى الشباب إقباؿ (ْ
 كمعتنقػي زكارىػا مػع جػذاب تحريضػي بخطػاب كتكاصميا التكفيرم، الفكر لرمكز الفكرية المكاقع انتشار (ٓ

 .األفكار ىذه
 المكاقػػػع طريػػػؽ عػػػف إال جمػػػاىيرم بشػػػكؿ يعرفػػػكا لػػػـ التكفيػػػرم الفكػػػر رمػػػكز أف الجػػػدد المتطرفػػػكف يعمػػػـ (ٔ

 . األتباع كاستقطبت ألفكارىـ ركجت التي اإللكتركنية
 بعػػض إف بػػؿ خصػػكمو مػػع المتطػػرؼ لمفكػػر الفكػػرم الصػػراع كقػػكد المتطرفػػة الحكاريػػة المنتػػديات تشػػكؿ (ٕ

 .األسبكع نياية جازاتإ في زائر مميكف ربع زكاره عدد يتجاكز يكاد المكاقع ىذه
 األفكػػار أقطػاب بػيف الكصػؿ حمقػة لكتركنيػةإلا المكاقػع مػػديرك عمييػا يشػرؼ التػي البريديػة القػكائـ تشػكؿ (8

كمد  أن مدن  .تأثيرىػا مػف يعزز ما كىك الخاصة دكائرىـ في الفكر ىذا ينشركف الذيف كاألتباع المضممة
  بر مواق  التواصل االجتم  ي: والعنف التطرف ثق فة خواص

 .قط راخي قائـ ىك فيما يرل كال أمر كؿ في امنيجن  كالغمك التطرؼ يعتمد -ُ
 .تكفره كأحياناكتخكنو  تقمعو بؿ المخالؼ الرأم مع لمحكار الفرصة تاحةإ عدـ -ِ
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 .سراره كنشرىاأ كتتبع سمعتو كتشكيو المخالؼ عمى كالتأليب االستعداء  -ّ
نزاؿ النصكص عسؼت -ْ  .كالمكاف الزماف تبدؿ مراعاة مع عدـ جديدة عمى حكادث القديمة الحكادث كا 
 كالتمييع التفسيؽ تيـ كتبادؿ ،الكاحد المذىب داخؿ المتطرفة التيارات تباعأ بيف كالتشاحف الكراىية  -ٓ

 .كاالقصاء العزؿ كعبارات
 عمييػا نقػالباإل ثػـ كمػف ،المتشػدد لمفكػر تنتسػب مثاليػة كشخصػيات لمجتمعػات براقػة صػكر خمػؽ  -ٔ

 .لالعتداؿ مكاقفيا تغير حاؿ
 

 :خطورة الفكر المتطرف
تأتي خطكرة الفكر المتطرؼ مف آثاره السػمبية الباىظػة عمػي الفػرد كالمجتمػع، كمػف ثػـ نجػد أف خطػكرة     

الفكػر المتطػرؼ عبػر ىػذه الشػبكات: تكػريس الحقػػد كالكراىيػة فػي المجتمػع، كالطعػف كالتشػكيؾ فػي العممػػاء 
كالػػػػػدعاة المعتػػػػػدليف، كنشػػػػػر أفكػػػػػار التبػػػػػديع كالتكفيػػػػػر كالتفسػػػػػيؽ، كالتحػػػػػريض ضػػػػػد أالنظمػػػػػة كالحككمػػػػػات، 
قنػاع  كالمسؤكليف فييػا، كفػي التخطػيط كالتنسػيؽ كالػدعكة إلػي العمميػات التخريبيػة كالقتػؿ، كجمػع األمػكاؿ، كا 

د العاطفيػػػة التػػػػي المتطػػػكعيف كتجنيػػػدىـ، ككػػػػذلؾ بعػػػض فتػػػاكم المحرضػػػػيف، كخطػػػبيـ الحماسػػػية كاألناشػػػػي
يخدعكف بيا، كمػا أنػو يقػدـ دكرات مفتكحػة عبػر عشػرات المكاقػع التػي تقػدـ دركسػان فػي التسػميح، كصػناعة 
المتفجرات، كأساليب حرب العصػابات كالمػدف، عبػر الكتػب، كالمجػالت، كالمقػاالت المقػركءة، ككػذلؾ عبػر 

، كأبػػرز أخطػػار الفكػػر المتطػػرؼ عبػػر الصػػكت كالصػػكرة، مػػف خػػالؿ األفػػالـ كالمقػػاطع المرئيػػة كالمسػػمكعة
الشبكة العنكبكتيػة ىػك، نشػر األفكػار المضػممة التػي تزعػزع عقيػدة المػكاطف، كنشػر فكػر التكفيػر بمسػكغات 
باطمة كشبيات فكرية، كما تأتي خطكرة الفكر المتطرؼ مف خالؿ المكاقع التي تعطي مساحة ال بأس بيا 

فكر المتطرؼ مف أنو يمكف بثو سكاء كاف سياسيان أك دينيػان اك لدعاة العنؼ كاإلرىاب، كما تكمف خطكرة ال
عنصػػريان، كبالتػػالي السػػيطرة عمػػي كجػػداف الشػػباب كاسػػتغالؿ طمكحػػاتيـ كانػػدفاعيـ كقمػػة خبػػرتيـ كسػػطحية 
تفكيػػرىـ فػػي إفسػػاد عقائػػدىـ، كاسػػتغالؿ معانػػاتيـ فػػي تحقيػػؽ مػػ رب خاصػػة تتعػػارض مػػع مصػػمحة الػػكطف 

 . (47)كاستقرار المجتمع
 لمح واتج ى ت ثق فة التطرف والعنف  بر الشبك ت االجتم  ية:م

 كأشػكاليا، صػكرىا بكافػة كالجريمػة لإلنحػراؼ المػؤدم النشػر تجػـر التػي القػكانيف ظيكر مف الرغـ عمى    
 أف إال العػػالـ دكؿ مػػف كثيػػر فػػي اإلنترنػت لمحتػػكل كالفنػػي األمنػػي الضػػبط مسػتكل ارتفػػاع مػػف الػػرغـ كعمػى
 المتطػرؼ لمفكػر لتػركيجا نشػئتأي  التي كالمنتديات كالمكاقع الكثائؽ بأالؼ حافال يزاؿ ما لكتركنيإلا المشيد

  د م وبشدكل .كالمعاصػريف القػدماء مػف االتجػاه ىػذا يخػدمكف الذيف كالمؤلفيف الباحثيف أدبيات نشر عادةا  ك 
 :(48)في تتمخص والعنف التطرف ثق فة مواق  واتج ى ت ملمح أبرز أن نج 
 لتفشػػي ذلػػؾ كيعػػكد: والتدد مير العنددف ثددم ومددن لمتطددرف تدد  و التددي المتشدد  ة والفتدد وى الكتددب نشددر .1

 مػف القريبػة الفكريػة المراجػع كغيػاب الشػباب بػيف الشريعة كمقاصد الديف بقكاعد الجيؿ مظاىر بعض
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ػ العتمادىػا الشػباب لجماىير الجاذبة المتشددة المكاقع خالؿ مف البدائؿ فظيرت ىمكميـ  احػادن  امنيجن
 التحػذيرات بػرغـ نػوأ الراصػد كيالحػظ.  الشػبكة عمػى كالتحػريض العنػؼ ثقافػة تشػكيؿ عػزز ما امتحدين 
 عمػػػى تػػػكزع زالػػػت مػػػا المغػػػالي الػػػنيج ذات كالفتػػػاكل الكتػػػب كثافػػػة أف إال نترنػػػتإلا فتػػػاكل مػػػف المبكػػػرة
 تفشػػي بػػدايات فػػي حػػٌذركا قػػد اتحديػػدن  السػػعكديكف العممػػاء ككػػاف. باإلقبػػاؿ كتحظػػى كالمنتػػديات المكاقػػع
 مػػف لكتركنػػيإلا الحػػكار كمنتػػديات مكاقػػع تحكيػػو مػػا خطػػكرة مػػف( ـََُِ) االلكتركنيػػة الفتػػاكل ظػػاىرة
 كالحكػاـ الػديف لعممػاء اإلسػاءات مػف المركػز كالػنيج المضممة كالشائعات المغمكطة األخبار ككثرة شبو
 عػدد كأجمػع. الفتػكل فػي الحػؽ يممكػكف ال أنػاس مػف العنػؼ عمػى المحٌرضػة الفتػاكل مػف كبير كـ مع
 األعمػػػاؿ مػػػف يعػػػد مػػػنيـ، كالنيػػػؿ الػػػديف عممػػػاء عمػػػى المكاقػػػع ىػػػذه فػػػي الػػػتيجـ أف عمػػػى العممػػػاء، مػػػف

 .الشباب مف خاصة المجتمع، كفئات الديف عمماء بيف الثقة كعدـ الفجكة تكقع التي المحرمة
 التطػػٌرؼ عػػف الناجمػػة كالعنػػؼ اإلرىػػاب حػػكادث تزايػػد بعػػد التطددرف: لرمددوز شخصددّية مواقدد  إنشدد ء .2

 عمػػػػى التحػػػػريض مجػػػاؿ فػػػػي نترنػػػػتإلا بتكظيػػػؼ يخػػػػتص فيمػػػا الخطػػػػرة الحقػػػػائؽ مػػػف الكثيػػػػر تكشػػػفت
 رمػػكز مػػف رمػػز ييعػػرؼ يكػػاد كال .خػػاص بشػػكؿ كاألجانػػب كالعسػػكرييف العامػػة الشخصػػيات اسػػتيداؼ
. أنصػػارىـ ينشػػرىا أك بأنفسػػيـ الرمػػكز ىػػؤالء ينشػػرىا التػػي تمػػؾ سػػكاء أكثػػر أك مكقػػع كلػػو إال التطػػرؼ
 مكقػػع مػػف أكثػػر عمػػى المنتشػػرة كفتػػاكاىـ المتشػػددة رسػػائميـ خػػالؿ مػػف نترنػػتإلا شػػيكخ بعػػض كاشػػتير

 .كمريدييـ لتالميذىـ
 كشخصػػيات مكاقػػع تكجػػد الشػػبكة مػػف أخػػرل ضػػفة عمػػى :المتطددرف الفكددر رمددوز فكددر وتبنددي تمجيدد  .3

 بشػػكؿ كتعاتبيػػا المتطرفػػة الشخصػػيات بعػػض عمػػى حػػذر بشػػكؿ تثنػػي اإلسػػالمي الفكػػر عمػػى محسػػكبة
 فػػي اأحياننػػ كتخالفيػػا الرؤيػػة فػػي معيػػا تتفػػؽ نجػػدىا حػػيف فػػي معالميػػا تتضػػح ال جزئيػػات كفػػي محػػدكد

 مػػف عشػػر الحػػادم أحػػداث بعػػد األكلػػى المتشػػدد المػػد سػػنكات فػػي خاصػػة مػػراكغ خطػػاب فػػي األسػػمكب
 تيػػػـ مػػػف الخػػػكؼ ضػػػغط تحػػػت جريئػػػة أصػػػكات تظيػػػر بػػػدأت ثػػػـ ـََِٔ عػػػاـ نيايػػػة حتػػػى سػػػبتمبر

 .كاالجتماعية السياسية التحكالت مف االستفادة بسبب أخرل كتارة تارة التحريض
 تكثؽ المتطرفة لممنظمات الكسائؿ كسيمة نترنتإلا كانت :مرتكبيي  وتمجي  اإلرى بية العممي ت توثيق .4

 أف يكفػػي الشػػبكة صػػفحات كعمػػى) أفػػالـ +صػػكر +نصػػكص( الصػػيغ مختمػػؼ عمػػى عممياتيػػا كتبػػث
 منظميػو أك مرتكبيػو كبيانػات كصػكره الحػدث كثائؽ لتجد العنؼ جماعات بتنظيـ إرىابي حدث يحدث
، نفس في المتشددة كالمكاقع الركابط عشرات عمى  :خلل من وذلك اليـك

 .كالمجتمع لمدكلة مفتيا المستيدؼ كاف لك حتى المخالؼ مع األدب كسكء السباب (1
 .الحسنى بغير كالدعكة كالضجيج كالخمكد الشيرة: البطؿ صكرة بتركيج االىتماـ (2
 .كالعدكاف كالتفجير القتؿ تبرير (3
 .األمف عيكف عف األثر كمسح التخفي كسائؿ األعضاء تعميـ (4
 .اليكتيكب قناة عمى المكثؼ اإلعالمي النشاط (5
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 .القكة كاظيار لمتدريب تكظيؼ فيديك اإلنترنت (6
 .األجيزة كاختراؽ كسرقة االختراؽ برامج تكفير (7

 :التكفيري والفكر التطرف ض  االجتم  ي التواصل شبك ت توظيف
يمكف تكظيؼ شبكات التكاصؿ االجتماعي مف قبؿ الدعاة كغيرىـ في التكعية الكقائية ضد الفكر التكفيرم 
كالمتطػػػرؼ، كيمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف اإلعػػػالـ الجديػػػد قػػػد سػػػاىـ بالفعػػػؿ فػػػي ىػػػذا األمػػػر، مػػػف خػػػالؿ المراصػػػد 

 الفكػر لمحاربػة المختمفػة؛ كالدكليػة اإلقميمية المؤسسات مع لممؤسسات الدينية الرسمية، كالتعاكفاإلعالمية 
االعتبػػارات المينيػػة التػػي يراىػػا مسػػتخدمك  بػػبعض رىػػف ذلػػؾ العػػالمي، لكػػف السػػالـ ثقافػػة كنٍشػػر المتطػػرؼ

 :(49)ومن ذلكشبكات التكاصؿ أنفسيـ، 
 لو. كمخػطط كمدركس سميـ بشكؿ االتصالية الجيكد تتـ أف -
 .د الحممة باالستمرار مف كقت آلخرحمالت إعالمية منظمة، مع تعي كعبر ىاشتاقات عبر تككف أف -
كتتمتػػػع بعمػػػؽ شػػػرعي  كخصػػػائص المتمقػػػي، ىػػػذا المكضػػكع، كطبيعػػػة تتناسػػػب إعالميػػػة رسػػػائؿ تبػػث أف -

 كمعرفة نفسية في المقاـ األكؿ .
 .كمكاجية التحديات الفعمية ككاقعيـ الشباب بمغة كالتكمـ بالتكعية الحديثة تكظيؼ الطرؽ يتـ أف -
 .الذم يستيدفو الجميكر عمى االستعالء يتجنب كأف بعمـ، الكقاية لعممية يتصدل مف يتكمـ أف -
 اإلفػادة مػف ينبغػي التكفيػرم كالمتطػرؼ، الفكػر مػف الكقايػة اإلعػالـ الجديػد فػي كسائؿ تفعيؿ يمكف حتى -

 .بدقة المستيدفة الشرائح لتحديد البرامج ىذه تقنية خبراء
 .منيا كالتحذير عمييا، كالرد كمتابعتيا الحسابات المشبكىة، رصد يتـ أف -
االستمرار في رصد كتصحيح المفاىيـ المغمكطة فػي قضػايا الفكػر بشػكؿ عػاـ، كمناقشػة الجميػكر عبػر  -

 كاألفكار المتطرفة.إعماؿ الفكر كالتحميؿ العقمي حكؿ مدم صحة المناىج 
يسكد مفيكـ شبكات التكاصؿ االجتماعي باعتبارىا منصات كلسيت كسائؿ، لذا يمكف اسػتثمار النخػب   -

في مختمؼ المجاالت، لكجكد عدد كبير مػف المتػابعيف لػدييـ ليشػاركك فػي إيصػاؿ محتكيػات مباشػرة كغيػر 
 مباشرة لمجميكر عمي أف تككف الرسائؿ معدة مف فريؽ ميني .

ترشيد نشر الكثائؽ الصكتية، كالصكر الفكتكغرافيػة، كالمػكاد الفيمميػة، كالدراسػات المختصػرة، كتقػديـ كػؿ  -
 :(51)كذلك يمكن توظيف ىذه الوس ئل في خ مة ال  وة اإلسلمية، كم  يميذلؾ بأساليب شيقة، 

 العػالـ، مسػتكل عمػى الماليػيف عميػو يػدخؿ شيير اجتماعي مكقع كىك «:Facebook» بوك الفيس أكال:
 كمف كزماف، مكاف أم في إنساف أم مع التكاصؿ يمكف خاللو كمف الكاقعي، كركاجو أىميتو يؤكد ما كىك
 كنشػر جمػاىيرىـ، لمخاطبػة عميػو ليػـ شخصية صفحات عمؿ كتـ زماننا، في كثر دعاة إليو انتبو فقد ىنا

 خلل من   وي ً  توظيفو ويمكن المطمكب، بالحجـ ليس كلكف كخارجو، العربي العالـ داخؿ كالدعكة الديف
 :ب آلتي القي م

 .الناس بيف كنشرىا الفضيمة عمى بالحث تقكـ« GROUPS» مجمكعات عمؿ -ُ
 مػف كغيرىا كأخالؽ قيـ مف تكصيمو تريد بما الداعية لدل المكجكدة الصفحات أصحاب جميع مراسمة -ِ

 .فاضمة أعماؿ
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 المخاطػػػب، لغػػػة بإتقػػػاف كذلػػػؾ العظػػػيـ؛ اإلسػػػالمي الػػػديف إلػػػى لػػػدعكتيـ المسػػػمميف غيػػػر مػػػع التكاصػػػؿ -ّ
  .إعالميـ عبر الغرب شكىيا التي الصحيحة اإلسالـ صكرة كتكضيح

 كىذا إلغالقيا، بكؾ الفيس مكقع عمى كالضغط اإلسالـ، صكرة بتشكيو تقكـ التي المجمكعات محاربة -ْ
 .مختمفة مكاقؼ في كتكرارا مرارا بالفعؿ حدث ما

 كالتػػدكيف االجتمػػاعي لمتكاصػػؿ مجانيػػة خػػدمات تقػػدـ التػػي المكاقػػع أحػػد ىػػك «:TWITTER» تددويترث نيدد : 
 عػػف تزيػػد ال نصػػية تػػدكينات شػػكؿ فػػي حيػػاتيـ فػػي المحظػػات أىػػـ بإرسػػاؿ لممسػػتخدميف كيسػػمح المصػػغر،

 اإللكتركنػي، البريد أك الفكرم، التراسؿ برامج القصيرة، النصية الرسائؿ خدمة خالؿ مف كذلؾ حرفا؛ َُْ
، صفكة باستقطاب كيتميز  .الجنسيف مف الشباب مف بو بأس ال كقطاع القـك

 Hotmail - Yahoo maktoob)اإللكتروندي  البريد  ومجمو د ت( E:mails) ث لثد : اإليمديلت
Gmail) 

 :خللي  من يمكن التي
 فاضؿ خمؽ إلى تدعك أك مفيكما تصحح مؤثرة رسالة إرساؿ أك معينة، إسالمية فكرة نشر. 
 مػف دعػكة: ذلػؾ كمثػاؿ: فييا الصالح العمؿ إلى كالدعكة كقتيا، في اإلسالمية المناسبات بفضؿ التذكرة 

 .القرآف قراءة أك جارية صدقة إلى أك كالخميس، االثنيف صياـ إلى الخاص بريدؾ عمى لديؾ
 التعػػػػاكف خػػػػالؿ مػػػػف اإلسػػػػالمية المجتمعػػػػات تخػػػػدـ اجتماعيػػػػة أعمػػػػاؿ أك خيػػػػر، أعمػػػػاؿ فػػػػي المشػػػػاركة 

 .فييا لممشاركة األعماؿ رجاؿ كدعكة بيا، القياـ عمى اإليجابي
 :ب آلتي القي م خللي  من يمكن التي(: bloggers) الم ون ت رابع :

 .الصالح نحك أفكارىـ كتكجيو مدكنتو متصفحي إلى المدكف رسالة أ( تكصيؿ
 .كتحميالت كأخبار كمقاالت مكاعظ نشر خالليا مف ب( يمكف
 فعاليػػة أكثػػر يجعميػػا مػػا كىػػك األحػػداث؛ عمػػى كتعميقاتػػو المػػدكف فكػػرة كنشػػر الجاريػػة األحػػداث ج( مكاكبػػة

 .ككاقعية
 «فجػرا كممنػي» حممػة مثػؿ متكاصمة، إيمانية حمالت عمؿ في االجتماعي التكاصؿ مكاقع استخداـ كيمكف

(CALL ME DAWN :)لمتحػرش ال» حممػة جماعػة، في الفجر لصالة المسمميف مف عدد أكبر إليقاظ» 
(NO HARSSEMENT:)، كفمسػػػطيف غػػػػزة نصػػػػرة» حممػػػػة» (HELP GAZA)، الحجػػاب، حمػػالت 

 حممػػة الفقػػراء، عػػالج حممػػة ،" كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى"   الرسػػكؿ نصػػرة حممػػة السػػاقط، البنطمػػكف ضػػد حممػػة
 فػػي الكقػػكع بعػػدـ الجنسػػيف مػػف المسػػمـ الشػػباب كتكعيػػة الػػخ،...األسػػعار ارتفػػاع ضػػد كحممػػة البيئػػة، نظافػػة
 األجيػزة شػباؾ فػي السػقكط مػف التحػذير أشػد كتحػذيرىـ منيـ، كثير مستقبؿ دمرت التي االفتراضية الرذيمة

 الشػباب إلييػا فيتيافػت كمغريػة، محػددة كظػائؼ تطمػب أك أصػدقاء، صػكرة فػي فتيػات تجنػد التي المشبكىة
 .الجيات ليذه فريسة يقعكف ما كسرعاف

 الشريف و مم ئو األجلء في مواجية الفكر المتطرف: ور األزىر 
الشؾ أنو مع انتشار خطاب التطرؼ بشكؿ غير مسبكؽ كتعدد الجماعات كالتنظيمات اإلرىابية كالداعمػة 
لإلرىػاب، فػػإف المسػػئكلية الكبػػرل تقػع عمػػى عػػاتؽ المؤسسػػات الدينيػػة الرسػمية التػػي تتبنػػى المػػنيج الكسػػطي 
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كمع استخداـ تنظيمات التطرؼ كسائؿ كآليات جديدة ، كالسنة النبكية الصحيحة ،المستمد مف القرآف الكريـ
لنشر ما تتبناه مف أفكار، فإنػو كػاف لزامػان عمػى المؤسسػات الدينيػة الرسػمية أف تطػكر مػف خطابيػا الػدعكل 

لمػا مع استخداـ آليات جديدة لمتكاصؿ مع كافة فئات المجتمع كبخاصػة فئػة الشػباب حتػى ال يقعػكا فريسػة 
لقػػد عممػػت المؤسسػػات ، تبثػو التنظيمػػات المتطرفػػة مػػف خطػػاب بعيػػد كػػؿ البعػػد عػػف تعػػاليـ اإلسػػالـ السػػمحة

الدينيػػػة الرسػػػمية عمػػػى مكاجيػػػة ىػػػذا الخطػػػاب التكفيػػػرم كمكاجيتػػػو فػػػي عقػػػر داره كباسػػػتخداـ نفػػػس آليػػػات 
كلحمايػة الشػباب مػف التكاصؿ التي تستخدميا التنظيمات المتطرفة لكشؼ زيػؼ مػا تػدعي ىػذه التنظيمػات 

الكقكع في براثف ما تدعك إليو مف عمميات قتؿ كذبح ك حػرؽ، كغيرىػا مػف األعمػاؿ العدكانيػة التػي تتبناىػا 
 األمػكر بػو تػكزف الػذم الميزاف بمؤسساتو كعممائو ىك أف األزىر الشريؼ الحقيقة ، كفي(51)ىذه التنظيمات

 ىػـ بػراء، مػنيـ كالػديف الػديف، باسػـ كيقتمػكف الػديف ىػؿأ أنفسػيـ عمػي يطمقكف الذيف أما كاعتدالو، لكسطيتو
 ىدذا وفدي .المجتمػع أبنػاء مػف األبريػاء كيقتمػكف المسػيحييف، أك المسػمميف سكاء المجتمع يركعكف إرىابيكف
  :يمي م   مى الضوء إلق ء يمكن فإنو اإلط ر

 شػػيخ الطيػػب أحمػػد. د.أ األكبػػر اإلمػػاـ فضػػيمة افتػػتح: (52)األجنبيددة ب لمغدد ت الشددريف األزىددر ( مرصدد 1
 الػػػدعائـ أىػػػـ أحػػد ليكػػػكف ـَُِٓ يكنيػػػك شػػير مػػػف الثالػػػث فػػي" األجنبيػػػة بالمغػػػات األزىػػر مرصػػػد" األزىػػر
 كأنػو سػيما ال ،"العػالـ عمػى النػاظرة األزىػر عػيف" بأنو فضيمتو كصفو كقد العريقة، األزىر لمؤسسة الحديثة
 المغػػات الفارسػػية، األكرديػػة، اإلسػػبانية، األلمانيػػة، الفرنسػػية، اإلنجميزيػػة،) حيػػة أجنبيػػة لغػػات بثمػػاف يعمػػؿ

 مػػع كالمسػػمميف اإلسػػالـ عػف المغػػات بيػػذه نشػػره يػتـ مػػا كتتبػػع بقػػراءة خالليػا مػػف يقػػكـ ،(الصػػينية اإلفريقيػة،
 مػف العػالـ فػى يحػدث لمػا منػو متابعػة كذلؾ مغمكطة؛ كمفاىيـ أفكار مف المتطرفكف ينشره ما عمى التركيز

 كحياديػػة، بمكضػػكعية عمييػػا كالػػرد بػػأكؿ، أكالن  كتحميميػػا كمتابعتيػػا رصػػدىا عمػػى يعمػػؿ كقضػػايا مسػػتجدات
 كتفكيكػػػو كالمتطػػػرؼ المنحػػػرؼ الفكػػػر مجابيػػػة ثػػػـ كمػػػف ككسػػػطيتو، اإلسػػػالـ لتعػػػاليـ الصػػػحيح الفيػػػـ لنشػػػر

ال يعتمػد فػى األصػؿ عمػى كالمرصػد  .براثنػو فػى فريسػة الكقػكع مػف األعمػار مختمػؼ مػف الشػباب لتحصيف
اآليػػات القرآنيػػة كاألحاديػػػث النبكيػػة كالنصػػػكص الدينيػػة، كلكػػػف كيفيػػة فيػػػـ ىػػذه اآليػػػات القرانيػػة كاألحاديػػػث 

سػقاطيا عمػى الكاقػع فػى ظػؿ المتغيػرات ا صحيحن النبكية كالنصكص الدينية فيمن  ا ككيفية تناكليا كتطبيقيػا كا 
الخطاب الدينى ليقدـ لنػا فػى النيايػة كاختالؼ البيئات كالثقافات األمر الذل ينعكس بالضركرة عمى تجديد 

ا يتسػػػـ ببسػػػاطة األسػػػمكب ككضػػػكح المقصػػػد كدقػػػة العبػػػارة كاعتمػػػاد الشػػػرع كالعقػػػؿ صػػػنكاف ال ا متكازننػػػخطابنػػػ
ا عػػػػػف التحػػػػػذلؽ أك التقعػػػػػر أك ينفصػػػػػالف، ألنػػػػػو يخاطػػػػػب الجميػػػػػع ميمػػػػػا اختمفػػػػػت ثقػػػػػافتيـ كألػػػػػكانيـ كبعيػػػػػدن 

ا بػيف الشػػباب كاسػعن  لن أطمقيػا المرصػد كمػا زاؿ يطمقيػا صػد كمػف ىنػا كػاف لحمػالت التكعيػة التػى  التنفيػر.
ا عمػى أفكػارىـ كتكجيػاتيـ األمػر الػػذل يالحظػو المراقػب لمكىمػة األكلػى مػف الزيػادة المطػػردة ا إيجابينػدن كمػردك 

 وتتمثل أنشطة المرص  في اآلتي:    .فى أعداد المتابعيف ليذ الحمالت
 اليومية . الرص  أ م ل 
 المق الت .  بةوكت األخب ر تحميل 
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 والشيرية . واألسبو ية اليومية التق رير 
 الترجمة . نش ط 
 المجمعة . التحميمية القض ي  كت بة 

 : (53)والتكفيرية الش ذة لمفت وى المصرية اإلفت ء  ار ( مرص 2
 اإلسالمية المرجعية باعتبارىا الدينية المؤسسة لخدمة كبحثية رصدية أداة المصرية، اإلفتاء دار يتبع     
 مػف اإلفتائيػة المؤسسػة لتمكػيف الػالـز كالشػرعي كالفنػي العممػي الػدعـ يقػدـ حيػث الفتػكل، مجػاؿ في األكلى
 إلػى كصػكال كادعاءاتيا، كمقكالتيا فييا، الفاعمة كاألطراؼ المختمفة، كسياقاتيا أسبابيا كبياف لظاىرة تحديد
 المرصد يقدـ كما اليدؼ، ىذا لتحقيؽ كخطكات عمؿ برامج كتقديـ الظاىرة، تمؾ عالج كأسباب أطر تقديـ
 إلػػى باإلضػػافة كآثارىػػا، الظػػاىرة تمػػؾ مكاجيػػة فػػي المصػػرية كاالجتماعيػػة الدينيػػة لممؤسسػػات كالػػدعـ العػػكف
 الفكػػر، كمػػا يقػػكـ ليػػذا كالمتبنػػي المنتمػػي كالفػػرد الفكػػر مػػع تعامػػؿ كدليػػؿ كالمتشػػدديف، التشػػدد أنمػػاط تقػػديـ

 شػػبكة كعمػػي كالمرئيػػة، كالمسػػمكعة المقػػركءة التكاصػػؿ كسػػائط جميػػع فػػي التكفيػػر مقػػكالت بمتابعػػة المرصػػد
 كالمتابعػػة لمرصػػد متكاممػػة منظكمػػة امػػتالؾ خػػالؿ مػػف بأنػػو اإيماننػػ االجتمػػاعي التكاصػػؿ كمكاقػػع نترنػػت،إلا

 كتتنػػػػػكع إيجابيػػػػػة، كأكثػػػػػر كأسػػػػػرع أفضػػػػػؿ بشػػػػػكؿ الحػػػػػدث مػػػػػع كيتعػػػػػاطى كيتفاعػػػػػؿ يتكاصػػػػػؿ أف يسػػػػػتطيع
 تتسػػػـ الرصػػد عمميػػػة فػػإف عػػػاـ كبشػػكؿ اإلعالمػػي، المرصػػػد اىتمػػاـ دائػػػرة داخػػؿ تػػػدخؿ التػػي المكضػػكعات

 كافػػة فػػي بيػػا المرتبطػػة الدينيػػة كاآلراء الفتػػاكل بػػأمكر مباشػػر، غيػػر أك مباشػػر بشػػكؿ كاالتسػػاع بالشػػمكلية
 اآلراء تمػػػؾ مثػػػؿ لنشػػػكء المؤديػػػة كاألسػػػباب الظػػػكاىر برصػػػد المرصػػػد يقػػػكـ كمػػػا كالمكضػػػكعات، المجػػػاالت
 ييػػػتـ لػػػذا. المجتمػػػع فػػي المختمفػػػة بػػػاألطراؼ كعالقتػػو إطػػػاره، فػػػي يػػػأتي الػػذم كالسػػػياؽ المتشػػػددة، كالفتػػاكل
 التابعػة كالييئػات كاإلفتػاء كاألكقػاؼ األزىػر) المصػرية الدينية المؤسسة عف الصادرة الفتاكل بكافة المرصد

 عػػػف الصػػػادرة الفتػػػاكل بمتابعػػػة المرصػػػد يقػػػكـ كمػػػا ة،المختمفػػػ اإلسػػػالمية كالفػػػرؽ كالتيػػػارات كالحركػػػات( ليػػػـ
 ومن أنشطتو: .(54)المختمفة كالتيارات االتجاىات كافة مف كاألفراد الديف عمماء
 الكرقية كالمجالت الصحؼ. 
 الفضائية القنكات. 
 ىػػػك" األزىػػػر مراصػػػد" االجتمػػػاعي . فاليػػػدؼ الػػػرئيس إلنشػػػاء التكاصػػػؿ كشػػػبكات اإلنترنػػػت مكاقػػػع 

 عػػػػف يينشػػػػر مػػػػا كمالحقػػػػة أشػػػػكالو، بكػػػػؿ المتطػػػػرؼ الفكػػػػر كمحاربػػػػة الخاطئػػػػة، المفػػػػاىيـ تصػػػػحيح
 التكاصػػػؿ كسػػػائؿ عمػػػى عمييػػػا كالػػػردٌ  كتفنيػػػدىا كمتطرفػػػة، منحرفػػػة أفكػػػارو  مػػػف المتطرفػػػة التنظيمػػػات
 .بيا نيشرت التي نفًسيا كبالمغة االجتماعي،

   :(55)واإلرى ب التطرف مواجية في الع لمي األزىر بي ن
ـي  ييكاًجػو      تعتمػػدي  متطرفػػةو  حركػػاتو  ظيػػكرً  نتيجػػةى  كاالضػػطرابً  التػكترً  مػػف مسػػبكقةو  غيػػر حالػػةن  العربػػي   العػػال

 كعمػػػى اإلنسػػانيًة، كرامػػػاًتيـ عمػػى االعتػػداءً  إلػػػى آًمنػػكف مكاطنػػػكف تعػػر ضى  فقػػد م رًبيػػػا؛ لتنفيػػذً  أداةن  اإلرىػػابى 
 أجػؿً  مػف .بىػراءه  منيػا كالديف الديًف، باسـً  االعتداءاتي  ىذه كجرت الدينيًة، مقدساًتيـ كعمى الكطنيًة، حقكًقيـ
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ػػذى  أف جميعنػػا لممسػػمميف ًدينيػػةو  مرجعيػػةو  مػػف ييمث ميػػو بمػػا الشػػريؼً  لألزىػػرً  بيػػد   ال كػػاف ذلػػؾ  لتحديػػدً  المبػػادرةى  يأخي
 الصػػػكتى  يرفىػػػعى  كأف اإلرىابيػػػًة، عممي ػػػاًتيـ فػػػي تكظيفىيػػػا المتطرفػػػكف أسػػػاء التػػػي المقػػػكالتً  كتحريػػػرً  المفػػػاىيـً 
 الشػريؼً  األزىرً  لدعكةً  كاستجابةن  .كافةن  كأنكاًعو بأشكاًلو اإلرىابً  كضد   كالغمك   التطرؼً  ضد   عالينا اإلسالمي  

 العربيػة مصػر بجميكريػة القاىرة في مكسعه  مؤتمره  عيًقد الطيب أحمد/ الدكتكر فضيمةً  األكبرً  األماـً  برئاسةً 
 حضػػػره ـ،َُِْ ديسػػػمبر ْكّ المػػػكافقيف ىػػػػُّْٔ صػػػفر مػػػف ُِك ُُ كالخمػػػيس األربعػػػاء يػػػكمي فػػػي

ػػرىه كمػا الشػػرًؽ، كنػائسً  كرؤسػاءي  .اإلسػػالمية المػذاىبً  رؤسػاءي   مختمػػؼً  مػف كمسػػيحي كف مسػممكف عممػاءي  حضى
ٍيف العػػػالـ، كبعػػػد أقطػػػارً   عمػػػى تكافىقيػػػكا بيػػػافو  إصػػػدارً  إلػػػى الميجتًمعػػػكف انتيػػػى كالمناقشػػػاتً  األبحػػػاثً  مػػػف يػػػكمى
و يمي وفيم  العالمي "، األزىرً  " بيافى  تسميًتو  :نصُّ
 كجػػو فػػي كاإلرىػػابى  العنػػؼى  اسػػتعممت التػػي الطائفي ػػةً " المميشػػيات"ك الميسػػم حةً  كالجماعػػاتً  الًفػػرىؽً  كػػؿ   إف   :أوَّالً 

 مػػف كليسػػت سػػمككنا، كعاصػػيةه  فكػػرنا آثمػػةه  جماعػػاته  ىػػي دينيػػةن، رايػػاتو  – كبيتاننػػا زكرنا – رافعػػة األمػػةً  أبنػػاء
، فػػػي الصػػػحيحً  اإلسػػػالـً   كاألمػػػكاًؿ، األعػػػراضً  عمػػػى كاالعتػػػداءى  األبريػػػاًء، كقتػػػؿى  اآلًمنػػػيف، تركيػػػعى  إف   شػػػيءو
ـي  ىػػػي - الدينيػػػةً  المقد سػػػاتً  كانتيػػػاؾى   فػػػإف   ككػػػذلؾ كمكضػػػكعنا، شػػػكالن  اإلسػػػالـي  ييػػػًدينيا اإلنسػػػاني ةً  ضػػػد جػػػرائ
 مػػف .اإلسػػالـ مػػف كرييػػةن  مشػػكىةن  صػػكرةن  لمعػػالـ ييقػػد ـ بالتفتيػػًت، الكطنيػػةً  كالػػدكؿً  بالتقسػػيـً  األكطػػافً  اسػتيداؼى 

ـى  ىذه فإف   ذلؾ أجؿً   ديػف ىػك الػذم الػد يف إلػى تيسػيء كلكن يػا فحسػب، الػد يف صػحيحً  مػع تتعػارىضي  ال الجرائ
 .اإلنسانيةً  كاأليخكةً  كاإلحساف العدؿ كًديف كالكحدة، السالـ
 كأمػػةو  كاحػػدةو  حضػػارةو  إلػػى معنػػا ينتمػػكف إخػػكةه، ىػػـ الشػػرؽً  فػػي كالمسػػيحييف المسػػمميف أف   عمػػى التأكيػػدي  :ث نًيدد 

 سػي دةو  كطنيػةو  دكؿو  فػي معنػا العػيشً  ميكاصػمةً  عمػى عػاًزمكف كىػـ عديػدة، قيػركف مدل عمى معنا عاشكا كاحدةو،
ػػرةو،  ظػػػاىرة لػػػيس كالمػػػذاىب األديػػافً  تعػػػد دى  إف   .الحري ػػػات كتحتػػرـي  جميعنػػػا، المػػػكاطنيف بػػيف المسػػػاكاةى  تيحق ػػػؽي  حي
 ذلػػػؾ عمػػػى يىشػػػيدي  كلمعػػػالـ، ليػػػـ غنػػػى مصػػػدرى  كسػػػيبقى التعػػػدد ىػػػذا كػػػاف فقػػػد المشػػػترؾ؛ تاريخنػػػا فػػػي طارئػػػة
 كلػدينا كميثًمػر، ميشػتىرؾ عػيشو  كتجربػةي  تاريخي ػةه، عالقاته  ىي المسيحييف مع المسمميف عالقاتً  إف   .التاريخ
 الكاممػة المكاطنػة باتجاه تطكيريىا جرىل األخرل العربية الدكؿ مف العديد كفي مصرى  في بيا ييحتىذل تجاربي 
 ًديني ػةو  ابو بأسػ باصطناع األخرل كالعقائد األدياف كألىؿ لممسيحييف التعر ضى  فإف   ىنا كمف ككاجبات، حقكقنا
 .كالمكاطفً  الكطفً  لحقكؽً  كتنكره  كسمـ، عميو اهلل صمى النبي   كتكجيياتً  الد يفً  صحيحً  عمى خيركجه  ىك
 عمػى نيجًمػع ميسػتىنكرةه، جريمػةه  األخػرل كالًعرقي ػةً  الد يني ػةً  الجماعػاتً  مػف كغيػًرىـ المسػيحييف تيجيػرى  إف   :ث لث 

 منيػػا نيعػػاني التػػي التطػػر ؼً  مكجػػةي  تػػزكؿى  حتػػى أكطػػانيـ، فػػي التجػػذ رى  المسػػيحييف أىمىنػػا نيناشػػد لػػذلؾ إدانًتيػػا؛
 فػػاليجرةي  إلػػييـ؛ تيقػػد مييا التػػي الميسػػاعداتً  جػػدكؿً  مػػف اليجػػرةً  تسػػييؿً  اسػػتبعادى  العػػالـ دكؿى  نيناًشػػدي  كمػػا جميعنػػا،
 .األىمي ة مجتمعاًتنا كتمزيؽ الكطني ة دكًلنا ضربى  تستيدؼي  التي العيدكاني ةً  التيجيرً  قيكىل أىداؼى  تيحق ؽي 
عالمي يػػػو ميفك ريػػػو كبعػػػض الغػػػرب فػػػي المسػػػؤكليف بعػػػضى  إف   :رابًعددد   الميخالفػػػةى  الجماعػػػاتً  ىػػػذه يىسػػػتثًمركفى  كا 

ػػكىرو  لتىقػػديـً  الػػد يفً  لصػػحيحً  ػػا ًشػػرعةن  اإلسػػالـً  عمػػى فييػػا يىفتيػػركف نمطيػػةو  صي  الظػػاىرةً  ىػػذه كلميكاجيػػة. كًمنياجن
كىرً  ىذه تصحيحى  كميسؤكًليو الغربً  ميفك رم مف المنًصفيف المؤتمري  ييطالب السمبيةً  عادة الشريرةً  الص   النظىػرً  كا 

 يىرفيضػػيا جماعػػاتو  بأفعػػاؿً  ييحػػاكىـ ال كحتػػى منػػو، بىػػراء ىػػك بمػػا اإلسػػالـي  ييػػت يـ ال حتػػى السػػمبي ة؛ المكاقػػؼ فػػي
ا الد يف  .قاطعنا رفضن
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شػػاعةً  السػػالـً  ًصػػناعةً  عمػػى لمتعػػاكف عػػالمي   حػػكارم   لقػػاءو  إلػػى المػػؤتمري  يىػػدعك :خ مًسدد   إطػػارً  فػػي العػػدؿً  كا 
خالصو  بجد   كالعمؿً  العينصرم، كاالختالؼً  كالمذىبي   العقدم   التعد دً  احتراـً   الميتعم ػدةً  الحرائػؽً  إطفػاء عمى كا 
 .إذكاًئيا مف بدالن 

 التػركيجً  ًخػالؿ مػف" األدمغػة غسػؿ" عممي ػةً  إلػى يىتعر ضي  يىزاؿي  كال األيم ةً  شباب مف عدده  تعر ض لقد :س  ًس 
 العممػاء عمػى ييكًجػبي  مم ػا اإلرىػاب، إلػى أفضػت العيممىاء كاجتيادات كالس ن ة القيرآف لنصكصً  مغمكطةو  ألفياـو 
رً  ىؤالء بأيدم األخذ مسئكلي ة الفكر كأىؿً  ، كدكراتً  تكجيػوو، بػرامجً  ًخػالؿ مػف بيـ الميغر   عػف تكشػؼي  تثقيػؼو
؛ لمنصكصً  الصحيحً  الفىيـً   المفػاىيـً  ىػذه كمف .التكفير كميرك جي العينًؼ، لديعاة نيبنا يىبقكا ال حتى كالمفاىيـً

ػػا كانػػت فقػػد. كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى اهلل رسػػكؿً  صػػحابةً  عصػػر فػػي الراشػػدةً  الًخالفػػة مفيػػكـي   لمصػػمحةً  تنظيمن
 يىتأس ػسي  اإلسػالـ فػي فالحكـي  الناًس، بيف كالميساكاة العدؿً  كتحقيؽي  الد نيا، كًسياسة الد يف ًحراسةي  غايتيو الناسً 
قػكؽ كًحمايػةً  كالميسػاكاةً  العىػدؿً  ًقيىـً  عمى  أك الجػنسً  أك المػكفً  بسػببً  تمييػزو  بػال الػكطف أبنػاءً  لكػؿ   الميكاطنػة حي

ـى  ىػػذه ييحق ػػؽي  نظػػاـو  ككػػؿ   المعتقػػًد،  .اإلسػػالـ مصػػادر مػػف الشػػرعي ةى  يكتسػػبي  نظػػاـه  ىػػك الرئيسػػةى  اإلنسػػانيةى  القػػي
ا المحرفة المفاىيـً  كمف ػا كاف ما أنو ىك اإلسالـ في الصحيح كمعناه الجياد، مفيكـ أيضن  الػنفس عػف دفاعن
عالنيو لمعدكاف، كردًّا  .شأنيا كاف ميما جماعة أك فرد ألم امترككن  كليس األمر كلي مف إال يككف ال كا 

لػػى تعاكنيػا تنظػػيـ إلػػى العربػػي العػالـ دكؿ دعػػكة: سدد بًع   االسػػتقرار يحقػػؽ بمػػا التعػػاكف ىػذا آليػػات تطػػكير كا 
ػػػا جمركيًّػػػا، كاتحػػػادنا كتجػػػارة اقتصػػػاديًّة سػػػكقنا أقامػػػت الػػػدكؿ ىػػػذه أف كلػػػك .كاالزدىػػػار كاألمػػػف  مشػػػتركنا كدفاعن
مػػات لىػػػتىحق قت  اسػػتراتيجية فػػي المتعػػددة الكطنيػػة الػػدكؿ تجمػػع كاحػػدة دائػػرة إطػػار فػػي كالتكامػػؿ التضػػاميف ميقك 
 .بيا كتحتمي تحمييا مكحدة
 مسػؤكلياتيـ يتحممػكا أف كاإلسػالمي العربػي العػالـ فػي الدينيػة كالمراجػع العممػاء بقػكة المػؤتمر يطالب :ث مًن 
 .كسكريا كاليمف كالعراؽ البحريف في كبخاصة كالعرقية المذىبية الحرائؽ كؿ إطفاء في كالتاريخ اهلل أماـ

 المحتمػػة، الفمسػػطينية األراضػػي فػػي الصػػييكني ة القػػكات بيػػا تقػػكـ التػػي اإلرىابيػػة االعتػػداءات إدانػػة :ت سددًع 
 كمػػا سػػكاء، حػػد عمػػى كالمسػػيحي المسػػمـ الفمسػػطيني اإلنسػػاف تسػػتيدؼ كالتػػي الشػػريؼ، القػػدس فػػي كخاصػػة
 المجتمػع المجتمعػكف كيناشػد حكلػو، اهلل بػارؾ الػذم األقصى المسجد كبخاصة كالكنائس المساجد تستيدؼ
حالػة اآلثمػة االعتػداءات ليػذه حد لكضع كمسؤكلية بفاعمية التدخؿ الدكلي  العػدؿ محكمتػي إلػى مرتكبييػا كا 

 .الدكليتيف كالجنايات
 التصدم كأف كالغمك التطرؼ مكاجية أف يرل كمسيحييو بمسمميو الشرؽ أف عمى يؤكد المؤتمر إف :  شرًا

 –عمػي مػا سػبؽ فقػد كػاف األزىػر  كبنػاءن  .جميعنػا مسػؤكليتييـ ىك أىدافو كانت اكأين  مصدره كاف اأين  لإلرىاب
قبمة كثير مف المسمميف في العمـ كالفيـ، تتجو األنظار إليو كتصغي اآلذاف لقكلو عند كػؿ نازلػة  -كما زاؿ
  (56)كميمة
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ىمناقذةىنتائجىالدرادة:
 تممن خلل تجمي  وتحميل وتفسير البي ن ت األولية الخ صة ب ستم رة "االستبي ن" لعينة ال راسة،      

 :اآلتية النتائج إلي التوصل
 ( 1جدول )

 يوضح مدي استخدام عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي.

 االنحراف المعي ري المتوسط الحس بي % ك العب رات
 54.8 137 .  ائم  (1

2.4280 .69768 
 33.2 83 . أحي ن  (2
 12.0 30 . ن  را (3
 100 250 جم لياال

 :( إلي م  يمي7ير بي ن ت الج ول )تش
%" كىػػي نسػػبة مرتفعػػة تػػدؿ عمػػي أف معظػػـ أفػػراد 4ْٖٓاحتمػػت عبػػارة "دائمػػان" الترتيػػب األكؿ بنسػػبة "

تعتبػػػر ىػػػذه الشػػػبكات مػػػف أكثػػػر الكسػػػائؿ عينػػػة الدراسػػػة يسػػػتخدمكف شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي؛ حيػػػث 
اسػػػػػتخدامان مػػػػػف قبػػػػػؿ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي الكقػػػػػت الحاضػػػػػر، كتتميػػػػػز ىػػػػػذه الشػػػػػبكات بسػػػػػيكلة اسػػػػػتخداميا كقػػػػػدرة 

تتسػػـ ىػػذه الشػػبكات بقػػدرتيا إلػػى الكصػػكؿ كقػػت قصػػير، كمػػا  كصػػكؿ إلػػى مػػا يريػػدكف خػػالؿلمالمسػػتخدميف 
%"، ِ.ّّثػـ جػاءت عبػارة "أحيانػان" فػي الترتيػب الثػاني بنسػبة" آلالؼ مف األشخاص خالؿ ثػكافو معػدكدة،

 . 2.4280%، كبمغ المتكسط الحسابي العاـ مقدار ُِكأخيران جاءت عبارة "نادران" بنسبة 
 (1جدول )

 يوضح مدة استخدام عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي. 

 االنحراف المعي ري المتوسط الحس بي % ك العب رات
 42.0 105 أكثر من أرب  سنوات  (1

2.1320 .83268 
 29.2 73 .  سنوات أرب  من أقل إلى سنتين من (2
 28.8 72 سنتين . من أقل (3

 100 250 جم لياال
تشػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػي أف عينػػة الدراسػػة كانػػت تسػتخدـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي منػػذ      

%، كىػي نسػبة كبيػرة تػدؿ ِْفترة طكيمة؛ فجاءت عبارة "أكثر مف أربع سنكات" فػي المرتبػة األكلػي بنسػبة 
نكات" بنسػػػبة عمػػػي أىميػػػة اسػػػتخداـ ىػػػذه الشػػػبكات، ثػػػـ جػػػاءت عبػػػارة "مػػػف سػػػنتيف إلػػػي أقػػػؿ مػػػف أربػػػع سػػػ

%، كبمػػػغ المتكسػػػط ٖ.ِٖ%، كأخيػػػرا جػػػاءت عبػػػارة " أقػػػؿ مػػػف سػػػنتيف" فػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة بنسػػػبة ِ.ِٗ
 . 2.1320الحسابي العاـ مقدار 
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 (1جدول )

 يوضح توزيع عينة الدراسة وفق استخدامها األسبوعي لشبكات التواصل االجتماعي. 

 المعي رياالنحراف  المتوسط الحس بي % ك العب رات
 39.2 98 يومًي  .( 1

2.7320 1.18057 
 25.2 63 من يومين إلي ثلثة أي م .( 2
 20.4 51 يوم واح  في األسبوع .( 3
 15.2 38 من ثلثة إلي خمسة أي م .( 4

 100 250 االجم لي
التكاصػؿ االجتمػاعي فػي ارتفػاع نسػبة اسػتخداـ عينػة الدراسػة لشػبكات  السابؽ الجدكؿ تكضح بيانات     

 درجػػة عمػػؽ إلػػى النتيجػػة %، كتشػػير ىػػذهِ.ّٗاألسػػبكع؛ فجػػاءت عبػػارة "يكميػػان" فػػي الترتيػػب األكؿ بنسػػبة 
اليكمي ليذه الشبكات االجتماعية، ثـ جاءت عبػارة "مػف يػكميف إلػي ثالثػة  عينة الدراسة باالستخداـ ارتباط

%، كجػػاءت فػػي المرتبػػة ْ.َِي االسػػبكع" بنسػػبة %، بينمػػا جػػاءت عبػػارة "يػػـك كاحػػد فػػِ.ِٓأيػػاـ" بنسػػبة 
 نسػبة أيضػان  تػدعـ النتيجة أف ىذه الباحث %، كيرلِ.ُٓاألخيرة عبارة "مف ثالثة إلي خمسة أياـ" بنسبة 

 . 2.7320 اليكمي ليذه الشبكات، كبمغ المتكسط الحسابي العاـ مقدار االستخداـ
 (01جدول )

 يوميا   لشبكات التواصل االجتماعي استخدامها معدل وفق الدراسة عينة توزيع يوضح 

 االنحراف المعي ري المتوسط الحس بي % ك العب رات
 38.8 97  . س  تين من أقل إلى س  ة من (1

2.0200 .78362 
 31.6 79 فأكثر . س  تين من (2
 29.6 74 س  ة . من أقل (3

 100 250 اإلجم لي
 كيكضح الجدكؿ السابؽ ما يمي:

 :ىي ثالث مستكيات في لعينة الدراسة اليكمي االستخداـ معدالت جاءت
 % .ٔ.ِٗ نسبةبت  ، حيث جاءفأقؿ بساعة زمنيان  يقاس ما كىك ،المتكسط أك مالعاد المعدؿ( ُ
 %،ٖ.ّٖ فجػاءت بنسػبة ،سػاعتيفإلػي أقػؿ مػف  إلػى سػاعة مػف زمنيػان  يقػاس مػا كىػك ،الجيػد المعػدؿ (ِ

 .العينة أفراد بيف ممحكظ عدد تمثيؿ كلو ،مرتفع المعدؿ ليذا النسبي لكجكدا بركيعت
%، أم بمػا ٔ.ُّ، كلكف جاءت ىنػا بنسػبة معتدلػة أكثر مف ذلؾ زمنيان  يقاس ما كىك ،المرتفع المعدؿ( ّ

الدراسة عمي شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي  عينة إقباؿ عمى السابقة النتائج تؤكدك يكازم ثمث العينة تقريبان، 
 العينة بثمث فأقؿ بساعة كذلؾ تصنيفيا يمكف كالتي، استخدامو في يكميان  يقضكنيا التي الساعات كاقع مف

، كىذه النتيجة تتفػؽ مػع 2.0200، كجاء المتكسط الحسابي العاـ مقدار الثمثيفبقرابة  فأكثر تقريبا، كساعة
شػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي  ، كالتػػي تبػيف االرتفػػاع الممحػػكظ فػي اسػػتخداـ(57)ـ(َُِِدراسػة زىيػػر عابػد)

 .اليكمي
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 ( 00جدول )
  لشبكات التواصل االجتماعي استخدامها معدل وفق الدراسة عينة مقياس تعرض يوضح

 االنحراف المعي ري المتوسط الحس بي % ك مقي س التعرض
 37.6 94 مرتف ( 1

2.1240 .78427 
 37.2 93 متوسط( 2
 25.2 63 منخفض( 3

 100 250 اإلجم لي
تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلي أف مقياس تعرض عينة الدراسػة لشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي كػاف      

%، بينمػػا جػػاء مقيػػاس التعػػرض ٖ.ْٕمرتفعػػان، كذلػػؾ بػػدمج العبػػارتيف االكلػػي كالثانيػػة، حيػػث جػػاءا بنسػػبة 
مما يدؿ عمي شدة اىتمػاـ ، 2.1240%، كبمغ المتكسط الحسابي العاـ مقدار ِ.ِٓلعبارة منخفض بمقدار

، كالتػػي (58)ـ(َُِْعينػػة الدراسػػة لمتعػػرض ليػػذه الشػػبكات، كىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع دراسػػة محمػػد السػػكيد)
 .تعرضكف لمكاقع التكاصؿ االجتماعيكضحت بأف أكثر مف ثمثي العينة ي

 ( 01جدول )
  شبكات التواصل االجتماعي التي تتابعها عينة الدراسة يوضح أنواع

 العب رات
المتوسط  اإلجم لي  رجة االستخ ام 

 الحس بي
االنحراف 
 المعي ري

 ال استخ مو أحي ن   ائم 
 % ك % ك % ك % ك

 Facebookفيس بوك  (1
. 

200 80.0 42 16.8 8 3.2 250 100 2.7680 .49310 

 YouTube . 119 47.6 88 35.2 43 17.2 250 100 2.3040 .74687يوتيوب  (2
 Twitter . 74 29.6 64 25.6 112 44.8 250 100 1.8480 .85076توتير  (3
 Yahoo . 49 19.6 85 34.0 116 46.4 250 100 1.7320 .76846ي ىو  (4
م ي اسبيس  (5

MySpace . 
19 7.6 32 12.8 199 79.6 250 100 1.2800 .59584 

 Googleجوجل بمس  (6
Plus 

41 16.4 69 27.6 140 56.0 250 100 1.6040 .75463 

 انستجرام (7
Anastigram . 

22 8.8 39 15.6 189 75.6 250 100 1.3320 .63196 

االجتمػػاعي التػػػي يتابعيػػػا  تشػػير بيانػػػات الجػػدكؿ السػػػابؽ أف "الفػػيس بػػػكؾ" تصػػػدر شػػبكات التكاصػػػؿ      
 التكاصػؿ شػبكات أحػد فيػك، 2.7680ف في المجاؿ الدعكم، حيث بمغ المتكسط الحسابي مقدارالمبحكثك 

 عمػى كتػأثيران  اسػتخدامان  كاألكثػر أصػبحت األشػير مكاقعيػا أف إالقصػير   عمرىػا أف رغػـ التػي االجتماعي
 كالتعارؼ التكاصؿ كيتـ الشخص، ىكية تحدد شخصية صفحة كضع طريقو عف يتـ كالذم، العالـ مستكل

 أك قيػكد دكف كالتكجيػات الػرؤل كتكػكيف كاألخبػار، المعػارؼ لنقػؿ المكقػع ىػذا فػي المشػتركيف جميػع مػع
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جػػراء المحادثػػات الفكريػػة، ، كمػػا يمكػػف مػػف خاللػػو حػػدكد تبػػادؿ مقػػاطع الفيػػديك كالصػػكر كمشػػاركة الممفػػات كا 
كىػػك مػػا يتفػػؽ مػػع دراسػػة غػػزاؿ مػػريـ، ك، شػػعكبي نػػكر ، كالتكاصػػؿ كالتفاعػػؿ المباشػػر بػػيف جميػػكر المتمقػػيف

الفيس بكؾ، كما اختمفت % مف عينة الدراسة يستخدمكف ٓ.ّٕ، كالتي تبيف أف نسبة (59)(ـَُِْاليدم)
% ِْ، كالتػي تكضػح أف الفػيس بػكؾ جػاء فػي المركػز الثػاني بنسػبة(61)(ـَُِٔمع دراسة غادة البطريػؽ)

ثػػػـ جػػػاء ، 2.3040مػػػف إجمػػػالي العينػػػة، ثػػػـ جػػػاء "اليكتيػػػكب" فػػػي الترتيػػػب الثػػػاني بمتكسػػػط حسػػػابي مقػػػداره 
ك مػػػػػا يتفػػػػػؽ مػػػػػع دراسػػػػػة غػػػػػادة كىػػػػػ، 2.3040"اليكتيػػػػػكب" فػػػػػي المركػػػػػز الثػػػػػاني بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي مقػػػػػداره 

، حيػػث تكصػػمت دراسػػتيا أف اليكتيػػكب تصػػدر مكاقػػع شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي (ُٔ)(ـَُِٔالبطريػػؽ)
، ثـ"الياىك" 1.8480%، يميو "تكيتر" بمتكسط حسابي ٖٗمتابعة مف قبؿ أفراد العينة، كمف ثـ جاء بنسبة 

، كأخيػػػران جػػػاء "مػػػام 1.3320"انسػػػتجراـ" بمقػػػدار، ثػػػـ 1.6040ثػػػـ "جكجػػػؿ بمػػػس" بمقػػػدار ، 1.7320بمقػػػدار
 . 1.2800اسبيس" في المركز األخير بمقدار

كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ يػػرم الباحػػث أف الغالبيػػة العظمػػي مػػف عينػػة الدراسػػة تسػػتخدـ شػػبكات التكاصػػؿ       
 ويرج  ذلك آلني  تتميز بع ة مميزات:االجتماعي، 

كالمكانية، كتتحطـ فييا الحدكد الدكلية، حيث يستطيع الفرد في العالمية: حيث تمغى الحكاجز الجغرافية  -
 الشرؽ التكاصؿ مع الفرد في الغرب، في بساطة كسيكلة.

التفاعمية: فالفرد فييا كما أنو مستقبؿ كقارئ، فيك مرسؿ ككاتب كمشارؾ، فيي تمغي السمبية المقيتة في  -
 ا لممشاركة الفاعمة مف المشاىد كالقارئ.التمفاز كالصحؼ الكرقية كتعطي حيزن  -اإلعالـ القديـ 

التنكع كتعدد االستعماالت، فيستخدميا الطالب لمتعمـ، كالعالـ لبث عممو كتعميـ الناس، كالكاتب لمتكاصؿ  -
 مع القراء... كىكذا.

سيكلة االستخداـ: فالشبكات االجتماعية تستخدـ باإلضافة لمحركؼ كبساطة المغة، تستخدـ الرمكز  -
 التي تسيؿ لممستخدـ التفاعؿ. كالصكر

التكفير كاالقتصادية: اقتصادية في الجيد كالكقت كالماؿ، في ظؿ مجانية االشتراؾ كالتسجيؿ، فالفرد  -
البسيط يستطيع امتالؾ حيز عمى الشبكة لمتكاصؿ االجتماعي، كليست ذلؾ حكرنا عمى أصحاب األمكاؿ، أك 

حكرنا عمى جماعة دكف أخرل
(62) . 

 
 

2.768 
2.304 

1.848 1.732 1.604 
1.332 1.28 

Facebook YouTube Twitter Yahoo Google Plus Anastigram MySpace
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 ( 02جدول )
 دوافع استخدام عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعييوضح 

 العب رات
المتوسط  اإلجم لي  رجة الموافقة

 الحس بي
االنحراف 
 المعي ري

 مع رض مح ي  موافق
 % ك % ك % ك % ك

زي  ة المعرفة واإلطلع ( 1
 مى أح ث التطورات المحمية 

 وال ولية
178 71.2 70 28.0 2 .8 250 100 .7040 .47464 

لمت بعة قض ي  الع لم ( 2
اإلسلمي )ال اخمية، 

 والخ رجية(.
142 56.8 108 43.2 0 0 250 100 .5680 .49635 

لمعرفة آراء اآلخرين  ن ( 3
 قض ي  المجتم 

123 49.2 119 47.6 8 3.2 250 100 .4600 .56005 

 57943. 4400. 100 250 4.4 11 47.2 118 48.4 121 لزي  ة المعرفة ال ينية.( 4
للستف  ة من البحوث ( 5

 والمق الت اإلسلمية المنشورة.
124 49.6 119 47.6 7 2.8 250 100 .4680 .55335 

لتنزيل الكتب والمح ضرات ( 6
 والتسجيلت اإلسلمية.

112 44.8 126 50.4 12 4.8 250 100 .4000 .58082 

لمتف  ل م  المنت ي ت ( 7
 اإلسلمية

75 30.0 164 65.6 11 4.4 250 100 .2560 .52876 

الوصول لمموا  غير ( 8
المت حة ومش ى تي  أو 

 تصفحي  .
77 30.8 158 63.2 15 6.0 250 100 .2480 .55473 

لسيولة البحث  ن ( 9
المعموم ت، والتف  ل 

 االجتم  ي م  اآلخرين
107 42.8 130 52.0 13 5.2 250 100 .3760 .58308 

لغ ي ت أك  يمية تتعمق ( 11
 ب لبحث العممي .

93 37.2 138 55.2 19 7.6 250 100 .2960 .60152 

لمتواصل م  الشب ب في ( 11
 طرح قض ي   ينية .

75 30.0 160 64.0 15 6.0 250 100 .2400 .55101 

لمر   مي الشبي ت ( 12
 واألفك ر المتطرفة .

74 29.6 158 63.2 18 7.2 250 100 .2240 .56489 

يمكن استخ امي   مي ( 13
 م ار الس  ة .

65 26.0 157 62.8 28 11.2 250 100 .1480 .59288 

سر ة نقل المعموم ت ( 14
 واألخب ر

107 42.8 134 53.6 9 3.6 250 100 .3920 .55820 

تب  ل وجي ت النظر ( 15
حول بعض القض ي  ذات 

 االىتم م المشترك
86 34.4 156 62.4 8 3.2 250 100 .3120 .52894 
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تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػي أف دكافػػع اسػػتخداـ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي لعينػػة الدراسػػة جػػاءت 
" المرتبػػة زيػػادة المعرفػػة كاإلطػػالع عمػػى أحػػدث التطػػكرات المحميػػة كالدكليػػة متعػػددة، كمػػف ثػػـ احتمػػت عبػػارة"

، كىك يرجع إلي كعي عينة الدراسػة بأىميػة شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، 7040.األكلي بمتكسط حسابي 
كنظران ألنو قد تحقؽ فػي العصػر الحػديث كثيػر مػف المنجػزات كدكرىا في زيادة المعرفة كاألحداث الجارية؛ 

الحضارية المتطكرة في مختمؼ المجاالت كالمياديف كالسيما مجػاؿ االتصػاالت كالتقنيػة كنقػؿ المعمكمػات ؛ 
ف الدعاة إلى اهلل تعالى مطالبكف بالتفاعؿ اإليجابي مع ىذه الميستجدات كالمينجزات العصرية التي يمكػف فإ

كىػػػػػػػك مػػػػػػػا يتفػػػػػػػؽ مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة تركػػػػػػػي ، تسػػػػػػػخيرىا كاإلفػػػػػػػادة منيػػػػػػػا فػػػػػػػي ميمػػػػػػػة الػػػػػػػدعكة إلػػػػػػػى اهلل تعػػػػػػػالى
فػي  ، ثػـ جػاءت%( يستخدمكف كسائؿ التكاصؿ االجتماعيّ.ُٕ، حيث إف نسبة )(63)ـ(َُِْالسديرم)

 " بمتكسػػػط حسػػػابي مقػػػدارهمتابعػػػة قضػػػايا العػػػالـ اإلسػػػالمي )الداخميػػػة، كالخارجيػػػة(المرتبػػػة الثانيػػػة عبػػػارة " 
فيي شيغؿ األمة عامة، كاألئمة كالدعاة خاصة، فيػي مسػؤكلية دينيػة لمتابعػة أحػكاؿ المسػمميف فػي  5680.

ممة كدعميػػا كمشػػاركتيا، كالعمػػؿ عمػػي العديػد مػػف بمػػداف العػػالـ المختمفػػة، لإلسػػياـ فػػي رعايػػة األقميػػات المسػػ
" بمتكسػػط لمعرفػػة آراء اآلخػػريف عػػف قضػػايا المجتمػػع حػػؿ مشػػكالتيا بكػػؿ مػػا أيكتينػػا مػػف قػػكة، يمييػػا عبػػارة "

، حيث إف ىذه الشبكات تتميػز بعػرض طػرح القضػايا كاألفكػار؛ كمػف ثػـ مناقشػة اآلخػريف، 4600.حسابي 
سػػتفادة مػػف البحػػكث الا "ثػػـ جػػاءت عبػػارة جتمعيػػة المختمفػػة، كالتعػػرؼ عمػػي ردكد األفعػػاؿ تجػػاه القضػػايا الم

زيػػادة المعرفػػة  يمييػػا عبػػارة " 4680." فػػي المرتبػػة الرابعػػة بمتكسػػط حسػػابي كالمقػػاالت اإلسػػالمية المنشػػكرة
نمػا ىػك فضػاء ، إ4400." بمتكسط حسابي الدينية ف الديف بقيمو كمعارفو المتنكعة، ليس صندكقان مغمقػان، كا 

كالمعػػارؼ  ؛يتحمػػؿ النػػاس بكػػؿ فئػػاتيـ كمسػػتكياتيـ مشػػركع حمػػؿ كفيػػـ كتطبيػػؽ قػػيـ الػػديف مفتػػكح، بحيػػث
 قػػد االجتمػػاعي التكاصػػؿ ؛ كمػػا أف كسػػائؿالدينيػػة ال يمكػػف أف تتطػػكر، بػػدكف تطػػكر كاقػػع النػػاس كالمجتمػػع

 كالقصػػػص الفتػػػاكل، نشػػػر ذلػػػؾ كمػػػف زيػػػادة المعرفػػػة الدينيػػػة لألئمػػػة كالػػػدعاة، فػػػي -كبيػػػر بشػػػكؿ- أسػػػيمت
 عمػػى الػػدعاة إقبػػاؿ عمػػى التنػػكع ىػػذا شػػجع فقػػد القػػراء، مػػف كبيػػر لعػػدد القرآنيػػة لمقػػراءات كاالسػػتماع لقرآنيػػة،ا

" بمتكسػػط حسػػابي مقػػداره لتنزيػػؿ الكتػػب كالمحاضػػرات كالتسػػجيالت اإلسػػالمية الشػػبكات، يمييػػا عبػػارة " ىػػذه
يسػػتطيع الداعيػػة تنزيميػػا ، حيػػث إف ىػػذه الكتػػب كالمحاضػػرات متاحػػة عبػػر ىػػذه الكسػػائؿ، كمػػف ثػػـ 4000.

" عبػػر ىػػذه الكسػػائؿ سػػرعة نقػػؿ المعمكمػػات كاألخبػػاربسػػيكلة لالسػػتفادة منيػػا بعػػد ذلػػؾ، ثػػـ جػػاءت عبػػارة "
ا مباشػران يصػمح أف ف مكاقع التكاصؿ االجتماعي باتػت تػكفر إعالمػان حينػ، إ3920.بمتكسط حسابي مقداره 

كاقػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي ، كمػػا أف مطريقػة يكميػػةا لكػؿ مػػف يريػػد أف يعػرؼ الحيػػاة الحقيقيػػة بيكػكف مصػػدرن 
أصػػبحت منصػػات ميمػػة لنقػػؿ الحػػدث فػػي الظػػركؼ الطارئػػة، ككنيػػا تػػكفر منبػػران لكػػؿ مسػػتخدـ يمكنػػو أف 
يكصػػؿ الخبػػر مػػف كاقػػع الحػػدث، كمػػف المكػػاف الػػذم يتكاجػػد بػػو كالظػػركؼ المحيطػػة بػػو لينقميػػا عبػػر الكممػػة 

طالع عمػى مسػتجدات الظػركؼ عمػى ا لممستخدميف لإلميمن  ران كالصكرة كمقاطع الفيديك، فقد أصبحت مصد
صبحت المعمكمة تصػؿ إلػى المتمقػي دكف أف أكتعتبر أننا في عصر  مدار الساعة، كالتفاعؿ معيا كنشرىا

فزيكف أك اإلذاعة أك ينتظر حتى الصباح ليطمػع عمػى الجريػدة، مػا أدل إلػى يينتظر نشرة األخبار عمى التم
باألخبار التي يحصؿ عمييا مف مسػتخدمي مكاقػع التكاصػؿ، كنجػده يسػارع بنشػرىا لديػو تعزيز ثقة المتمقي 

دكف تػػردد أك تشػػكيؾ بػػالخبر خاصػػة عنػػدما تكػػكف مكثقػػة بالصػػكر كالفيػػديك، أكثػػر ممػػا يصػػدؽ الخبػػر مػػف 
سػيكلة " ، يمييػا عبػارةالمكاقع اإلخبارية التي فقدت ثقة القارئ كفقدت الكثير مف متابعييا في اآلكنة األخيرة
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تبػػادؿ  ، ثػػـ عبػػارة "3760." بمتكسػػط حسػػابي البحػػث عػػف المعمكمػػات، كالتفاعػػؿ االجتمػػاعي مػػع اآلخػػريف
، حيػػػث إف ىػػػذه 3120." بمتكسػػػط حسػػػابي كجيػػػات النظػػػر حػػػكؿ بعػػػض القضػػػايا ذات االىتمػػػاـ المشػػػترؾ

ثػـ جػاءت عبػارة " الكسائؿ تتيح إمكانية التبادؿ ككجيات النظر كطرح األفكار كالرؤم مع مختمؼ الفئات، 
، حيػػث أصػػبحت ىػػذه الكسػػائؿ 2960." بمتكسػػط حسػػابي مقػػداره لغايػػات أكاديميػػة تتعمػػؽ بالبحػػث العممػػي

تكفر خدمات كمكاقع مختمفة تسيؿ عمي البػاحثيف كغيػرىـ سػرعة الحصػكؿ عمػي كػؿ مػا يريدكنػو بػدكف أم 
" بمتكسػػػػط حسػػػػابي تصػػػػفحياالكصػػػػكؿ لممػػػػكاد غيػػػػر المتاحػػػػة كمشػػػػاىدتيا أك تعػػػػب أك عنػػػػاء، يمييػػػػا عبػػػػارة "

 ، حيػػػث تيشػػػاىد عمػػػي قنػػػكات مثػػػؿ "اليكتيػػػكب كغيرىػػػا" كقػػػت كقػػػكع الحػػػدث أك الخبػػػر، ثػػػـ عبػػػارة "2480.
، كعمي الرغـ مػف أىميػة ىػذه العبػارة 2400." بمتكسط حسابي لمتكاصؿ مع الشباب في طرح قضايا دينية

مف ناحيػة كبعػدىـ عػف قضػايا األمػة إاٌل أنيا جاءت بمتكسط حسابي ضعيؼ نظرا لبعد الشباب عف الديف 
 ، 2240." بمتكسط حسابي رد عمي الشبيات كاألفكار المتطرفةال مف ناحية أخرم، يمييا عبارة "

يكلػػد الشػػعكر عنػػد بعػػض األميػػيف كغيػػرىـ البخػػارم كمسػػمـ  ، مثػػؿ:فػػالفكر المتطػػرؼ الػػذم يحػػارب الثكابػػت
تعصب، فكؿ إفػراط متشدد كالمال لكره كالبغض ليذا الفكركيعذم الشباب الفارغ داخميػػنا با ؛بالكراىية كالعنؼ

القضاء عمي اإلرىاب فالبد مف القضاء عمي الفكػر المتطػرؼ فػي كػؿ مػف  نافإذا أرد، كالعكس ايكلد تفريطن 
ػػذىًلؾى  كى االتجػاىيف )اإلفػػراط كالتفػريط(، كاإلسػػالـ بػػرئ مػف كػػؿ ىػؤالء، فاإلسػػالـ ديػػف الكسػطية، قػػاؿ تعالي:)كى

عىٍمنىاكي  ـٍ شىػًييدان(جى مىػٍيكي يىكيػكفى الر سيػكؿي عى مىػى الن ػاًس كى سىطان ًلتىكيكنيكا شييىدىاءى عى ـٍ أيم ةن كى
، كعمػي شػباب المسػمميف  (64)

إحسػػاف الظػػف بعممػػائيـ كالتمقٌػػي عػػنيـ، كليعممػػكا أف ممػػا يسػػعي إليػػو أعػػداء الػػديف الكقيعػػة بػػيف شػػباب األمػػة 
 شككتيـ كتسيؿ السيطرة عمييـ . كعممائيا، كبينيـ كبيف حكاميـ؛ حتي تضعؼ

 (03جدول )
 دوافع استخدام عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعييوضح  

 االنحراف المعي ري المتوسط الحس بي % ك  واف  االستخ اممقي س 
 50.8 127 متوسط (1

2.4680 .52352 
 48.0 120 مرتف  (2
 1.2 3 منخفض (3

 100 250 اإلجم لي
تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلػي ارتفػاع متكسػط دكافػع اسػتخداـ شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي لعينػة       

%، كأخيػرا جػاءت ْٖ%، يمييا عبارة "مرتفع" بنسبة 4َٖٓالدراسة، حيث جاءت في المرتبة األكلي بنسبة 
أف دكافػػع  كمػػف ثػػـ نجػػد، 2.4680%، كبمػػغ المتكسػػط الحسػػابي العػػاـ مقػػدار 4ُِعبػػارة "مػػنخفض" بنسػػبة 

سػياـ فػي ضػركرة اإل"عينة الدراسة" الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي متعددة، كذلػؾ نظػرا ألىميتيػا كل
ا لمجػداؿ ساسنػأتكعية المجتمع بمخاطبػة العقػؿ كالمنطػؽ كالفكػر بأسػمكب الحجػة كالبرىػاف لتكػكف الخطابػات 

كالتكفيػػر فػػي تشػػييدىا كاسػػتغالليا،  ا لكسػػر اليالػػة التػػي تسػػعى مقػػكالت التطػػرؼحسػػف كمنطمقنػػأبػػالتي ىػػي 
 .، كمف ثـ جاءت النسبة مرتفعةنجرار كراء الشعارات كالشبياتتحصينا لمشباب مف اإل
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 (04جدول )
 مدي حرص عينة الدراسة علي متابعة الموضوعات والقضايا عبر الشبكات االجتماعية يوضح  

 االنحراف المعي ري المتوسط الحس بي % ك العب رات
 54.8 137 . دائما (ُ

2.4720 .63469 
 37.6 94 . أحيانا (ِ
 7.6 19 . أحرص عمييا كقت األزمات فقط (ّ

 100 250 اإلجم لي
تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ عمػػي أف عينػػة الدراسػػة تحػػرص عمػػي متابعػػة األحػػداث كالقضػػايا عبػػر      

%، يمييػػا عبػػارة "أحيانػػان" 54.8الشػػبكات االجتماعيػػة، حيػػث جػػاءت عبػػارة "دائمػػا" فػػي الترتيػػب األكؿ بنسػػبة 
غ المتكسػػط %، كبمػػ7.6%، كأخيػػرا عبػػارة "أحػػرص عمػػي متابعتيػػا فػػي أكقػػات األزمػػات" بنسػػبة 37.6بنسػػبة 

 2.4720الحسابي مقدار 
 

 

فعػػػادة مػػػا تيسػػػتخدـ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي خػػػالؿ األزمػػػات كالكػػػكارث بسػػػبب مػػػا تتمتػػػع بػػػو مػػػف      
 :خصائص تتفرد بيا عف غيرىا مف الكسائؿ، كمف أىـ تمؾ الخصائص ما يمي

  نشر ك تبادؿ المعمكمات كالتعميمات الفكرية كالتزامف في. 
  تخػاذ إجػراءات إتاحة خاصية البث المباشر التي مف شأنيا تنبيو الجيػات المختصػة لسػرعة التحػرؾ كا 

 .األماف كالسالمة
  القدرة عمى الكصكؿ إلى الجماىير الكاسعة متجػاكزة كػؿ الحػدكد الطبيعيػة ك"المصػطنعة" بفعػؿ الرقابػة

 .كالحجب
 تعزيز التفاعمية كاالتصاؿ الثنائي باتجاىيف. 
  اإلشاعات، ككضع الخطط الكفيمة بمكاجيتيا كمحاصرتياالقدرة عمى رصد. 
 سيكلة االستخداـ كالكصكؿ إلييا مف عدة منافذ أىميا اليكاتؼ الذكية. 
  اسػػػػتخداـ الكسػػػػـك )الياشػػػػتاج( بمػػػػا يسػػػػيؿ عمميػػػػة تجميػػػػع أكبػػػػر قػػػػدر مػػػػف المعمكمػػػػات المتػػػػكافرة حػػػػكؿ

 .المكضكع في مكاف كاحد

 منخفض
1.2% 

 متوسط
50.8% 

 مرتفع
48% 

أحرص عليها وقت 
 األزمات فقط

 أحيانا 7.6%
37.6% 

 دائما
54.8% 
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 لتي تسبب إشكاالت بسرعة قياسيةالقدرة عمى تعديؿ الرسائؿ االتصالية ا. 
 مشاركة اآلخريف التعميقات كاألخبار كالصكر كالفيديكىات. 
 الرد عمى االستفسارات كتمبية نداءات االستغاثة اإلنسانية لطمأنة المكاطنيف. 

ىذه الخصائص كغيرىا يمكف تكظيفيا في إدارة األزمات كغيرىا، مػف خػالؿ كظػائؼ كميػاـ أساسػية تسػيـ 
 .أعمى الجتماعية في تحقيقيا بمينية ككفاءةالشبكات ا

 ( ُٔجدكؿ )
 المكضكعات كالقضايا التي تحرص عينة الدراسة عمي متابعتيا كمناقشتيا عبر الشبكات االجتماعية  يكضح

 % ك العب رات
 83.2 208    الدينية . (ُ
 49.6 124  السياسية . (ِ
 49.2 123  الثقافية . (ّ
 48 120   االقتصادية . (ْ
 36.4 91 االجتماعية . (ٓ
 33.2 83  الرياضية . (ٔ
 30.8 77 الترفييية  (ٕ
 29.2 73 .المكضكعات المتعمقة بمكاجية األفكار المتطرفة (ٖ
 0.8 2 تذكر . أخرم (ٗ

 250 اإلجم لي
الجػػدكؿ السػابؽ إلػػي المكضػكعات كالقضػػايا التػي تحػػرص عينػة الدراسػػة عمػي متابعتيػػا تشػير بيانػات       

كمناقشػػتيا عبػػر الشػػبكات االجتماعيػػة، كمػػف ثػػـ جػػاءت المكضػػكعات "الدينيػػة" فػػي المرتبػػة األكلػػي بنسػػبة 
%، كىػػي نسػػبة عاليػػة تػػدؿ عمػػي اسػػتخداـ كتكظيػػؼ الػػدعاة لإلعػػالـ الجديػػد، كمػػف ثػػـ يػػرم العممػػاء 83.2

استخداـ ىذه الكسائؿ في الدعكة إلي اهلل عزكجؿ، حيث تندرج تحت األصػؿ الميػـ كىػك "اسػتخداـ بكجكب 
%، ثػـ ٔ.ْٗعصػره، يمييػا المكضػكعات "السياسػية" بنسػبة  فػي المتاحػة المشركعة الكسائؿ الداعية لجميع

لرابعػة بنسػبة %، بينمػا جػاءت المكضػكعات "االقتصػادية" فػي المرتبػة اِ.ْٗالمكضكعات "الثقافية" بنسبة 
%، ثػـ ِ.ّّ%، ثـ المكضكعات "الرياضية" بنسػبة ْ.ّٔ%، يمييا المكضكعات "االجتماعية" بنسبة ْٖ

%، بينما جاءت المكضكعات المتعمقة بمكاجية األفكار المتطرفة في ٖ.َّالمكضكعات "الترفييية" بنسبة 
%، كيػػػرم 4َٖاألخيػػػرة بنسػػػبة %، كأخيػػػران جػػػاءت أخػػػرم تػػػذكر فػػػي المرتبػػػة ِ.ِٗالمرتبػػػة الثامنػػػة بنسػػػبة 

الباحػػػث أف الغالبيػػػة العظمػػػي مػػػف عينػػػة الدراسػػػة تحػػػرص عمػػػي متابعػػػة المكضػػػكعات كالقضػػػايا المختمفػػػة 
كمناقشتيا مع اآلخريف عبر الشبكات االجتماعية المتنكعة كالتي أصبحت كسػائؿ ال غنػي عنيػا ألم فػرد؛ 

 كاجتماعيػػػة ،كاقتصػػػادية ،سياسػػػيةدينيػػػة، ك  :شػػػبكات التكاصػػػؿ اإلجتمػػػاعي أدكاران عديػػػدة، أىميػػػا كمػػػا تػػػؤدم
 في حياة الشعكب في كافة أنحاء العالـ، كبات تأثيرىا يتصدر أحداث السػاعة كغير ذلؾ مف المكضكعات

نظران الرتباط قطاع كبير مف األفراد بتمؾ الشبكات، كأصبح تأثير تمػؾ الشػبكات اإلجتماعيػة عمػى النػكاحي 
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حيػػث  (65)(ـَُِٓ)فػػكزم بػػف دريػػدمكىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع ، يػػة كاضػػحان السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماع
برزت المكضكعات الدينية ضمف أكثػر النسػب التػي يركػز عمييػا الػدعاة كالشػيكخ عمػى صػفحات الشػبكات أ

كالشػكؿ التػالي يكضػح ىػذه المكضػكعات ؛ االجتماعية، تمييا المكضكعات التربكيػة فاالجتماعيػة فالسياسػية
 . عينة الدراسة عبر ىذه الشبكاتيا التي تتابع

 
 ( يوضح الموضو  ت والقض ي  التي تحرص  ينة ال راسة  مي مت بعتي  ومن قشتي   بر الشبك ت االجتم  ية4شكل )
تتيح ىذه الشبكات اإلمكانية لمستخدمييا بإرفاؽ الممفات كالكتابة حكؿ مكاضيع محددة كمعينة، كما       

نفس الصفحة كتخدـ مصالحيـ المشتركة، ففي كؿ المكاقع اإلجتماعية تتكفر تيـ المشتركيف اآلخريف في 
إمكانية التعميؽ عمى المكاضيع المطركحة فييا، كىذا ما يدفع زائرم تمؾ الشبكات لممشاركة بعد التعريؼ 

 بأنفسيـ ككتابة شيء عنيـ كالمينة كاالختصاص كاالىتماـ.
محػػػددة مثػػػؿ: منتػػػديات إعالميػػػة أك ثقافيػػػة أك تربكيػػػة ىنػػػاؾ مكاقػػػع إجتماعيػػػة متخصصػػػة بمجػػػاالت      

كغيرىا تيـ مجمكعة محددة مػف النػاس، كمػا تكجػد مكاقػع إجتماعيػة خاصػة بالتجػارة كالتسػكؽ، كىػي أيضػان 
تيػػػـ شػػػريحة معينػػػة مػػػف النػػػاس يرتادكنيػػػا كيتفػػػاعمكف معيػػػا، يضػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ نػػػكع جديػػػد مػػػف الشػػػبكات 

جػػراء محادثػػات اإلجتماعيػػة، التػػي يتكاصػػؿ فييػػا مرتاد ييػػا مػػف خػػالؿ اليكاتػػؼ النقالػػة، كتكػػكيف صػػداقات كا 
 كنقاشات كتبادؿ المعمكمات عبر شاشات اليكاتؼ النقالة.

 (01جدول)
 النمط الغالب عند متابعة عينة الدراسة للموضوعات المختلفة عبر شبكات التواصل االجتماعييوضح  

 % ك العب رات
بداء تعميؽ  (ُ  54.8 137 .عميو أك مشاركتوقراءة المضمكف كا 
 52 130  قراءة المضمكف فقط . (ِ
 37.2 93 مشاىدة فيديكىات أك صكر أك فالشات . (ّ
 36 90 أقـك بإرساؿ المحتكم لألصدقاء  (ْ
 28 70 إنتاج مضمكف إسالمي خاص بي كنشره . (ٓ
 1.2 3 .أخرم تذكر (ٔ

 250 اإلجم لي

83.2 

49.6 49.2 48 36.4 33.2 30.8 29.2 
0.8 
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إلي النمط الغالب لعينة الدراسة لممكضكعات كالقضايا التي يتابعكنيا تشير بيانات الجدكؿ السابؽ      
بداء  عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي، كمف بيانات الجدكؿ السابؽ جاءت عبارة " قراءة المضمكف كا 

كىي نسبة عالية تدؿ عمي متابعة الدعاة %، 54.8في المرتبة األكلي بنسبة  "تعميؽ عميو أك مشاركتو
لقضايا التي تنشر عبر ىذه الكسائؿ مف خالؿ قراءة المضمكف كالتمحص كالنظر في لممكضكعات كا

مضمكنو ثـ إبداء التعميؽ عميو بالرأم السديد كالحجة الدامغة الساطعة، أك مشاركتو فقط دكف تعميؽ، 
 فالمدعكي مع بالتكاصؿ الداعية خالليا مف يقـك اإلنترنت عبر اتصالية عممية" فالتفاعؿ الدعكم ىك:

 متزامف، غير أك متزامف بشكؿ كالتعبئة، كالمشاركة النشر خالؿ مف دعكية كمنبيات رسائؿ كتبميغيـ
 اكممبين  اإلنترنت الستخداـ المدعكيف دكافع امستثمرن  كبيئتيـ، سمككيـ في كالتغيير أفكارىـ في التأثير بقصد

" بنسبة قراءة المضمكف فقطيمييا عبارة "، (66)فباتجاىي أك باتجاه الدعكم التفاعؿ يككف كقد فيو، حاجتيـ
%، يمييا 37.2" في الترتيب الثالث بنسبة مشاىدة فيديكىات أك صكر أك فالشات %، بينما جاءت "52

" بنسبة إنتاج مضمكف إسالمي خاص بي كنشره%، ثـ "36" بنسبة إرساؿ المحتكم لألصدقاء عبارة "
يحسب لشبكات التكاصؿ اإلجتماعي إنيا كمف ثـ فإنو %، 1.2%، كأخيران جاءت عبارة "أخرم" بنسبة 28

تتعامؿ مع المعمكمة كالخبر كالحدث لحظة كقكعيا، كيمكف تبادؿ ىذه المعمكمات بيف األصدقاء معززة 
بالصكر كمقاطع الفيديك كالتعميؽ كالرد عمى بعضيا، كىذا ما لـ تتمكف منو كسائؿ اإلعالـ الحديثة، فإنيا 

سمى )عاجؿ أك مباشر(، فإنيا تقـك فقط بدكر المرسؿ مف خالؿ كسيمتيا كلك قدمت الخبر تحت م
، كلـ تتمكف مف أف تجعؿ المشاىد يتفاعؿ معيا في لحظة بثيا لتمؾ اإلعالمية كالفضائيات مثالن 

األحداث، إال بعد فترة مف الكقت عندما تككف تمؾ األخبار قد نشرت عمى مكقعيا اإللكتركني، كبيذه 
، أما شبكات تصفح تمؾ المكاقع لمقنكات الفضائية أف يرد أك يعمؽ عمى تمؾ األخبارالحالة يمكف لم

التكاصؿ االجتماعي فإنو يستطيع المستخدـ أف يعمؽ أك يشارؾ المكضكعات كغيرىا لحظة نشرىا؛ 
 اآلخريف مشاركة عميو باإلسالـ، تتعمؽ التي المعمكمات نشر مف الداعية بو يقـك ما إلى باإلضافةف

 عمى المعتمد ليا الصحيح الفيـ كتكضيح االجتماعية، الشبكات عمى طرحيا يتـ التي القضايا كمناقشة
 الصالةب يتعمؽ ما فقط ليس الحياة، كمجاالت نكاحي كؿ تشمؿ كالمناقشة اإلسالمية، كاألفكار األسس
 الدنيكية القضايا كؿ تشمؿ حيث ذلؾ، مف أكسع المشاركة تككف أف بد ال بؿ العبادات، كبقية كالصـك
، كيرم بعض الباحثيف أنو (67)كغيرىا كالتربية كالسياسة كاالقتصاد لممسمميف مصمحة فييا يككف قد التي
 مستكيات بثالثة الناجح الدعكم لمتفاعؿ االجتماعية الشبكات عبر الدعكم التفاعؿ ممارسة يمكف
 . ئة(، ىي: )النشر، المشاركة، التعب(68)رئيسية
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 (01جدول )
 توظيف الدعاة لوسائل التواصل االجتماعي في مجال عملهم الدعوي يوضح 

 % ك العب رات
 74.8 187 نعم (1
 25.2 63 ال (2

 100 250 اإلجم لي
تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلي أف الغالبية العظمي لعينة الدراسػة تقػـك بتكظيػؼ كسػائؿ التكاصػؿ        

%، يمييػا 74.8االجتماعي في مجاؿ عمميـ الدعكم، حيػث جػاءت عبػارة "نعػـ" فػي الترتيػب األكؿ بنسػبة 
ف حيػػث إدعكة؛ %، كيرجػػع ارتفػػاع النسػػبة لتكظيػػؼ الػػدعاة لإلعػػالـ الجديػػد فػػي الػػ25.2عبػػارة "ال" بنسػػبة 

، كسائؿ التكاصؿ االجتماعي تتجاكز في نجاعتيا اإلعالـ التقميدم كتتفكؽ عميو في أداء الرسالة المطمكبة
كنظػران ألنػػو قػػد تحقػػؽ فػػي العصػػر الحػػديث كثيػره مػػف المنجػػزات الحضػػارية المتطػػكرة فػػي مختمػػؼ المجػػاالت 

؛ فػػػإف الػػػدعاة إلػػػى اهلل تعػػػالى مطػػػػالبكف  كالميػػػاديف كالسػػػيما مجػػػاؿ االتصػػػاالت كالتقنيػػػة كنقػػػػؿ المعمكمػػػات
بالتفاعػؿ اإليجػابي مػع ىػذه الميسػتجدات كالمينجػزات العصػرية التػي يمكػف تسػخيرىا كاإلفػادة منيػا فػي ميمػػة 
الػػػػدعكة إلػػػػى اهلل تعػػػػالى ، كيػػػػأتي مػػػػف أبػػػػرز كأىػػػػـ ىػػػػذه الكسػػػػائؿ الميسػػػػتجدة مػػػػا ييعػػػػرؼ بشػػػػبكات التكاصػػػػؿ 

ف اإلفػػػػادة " مػػػػف عشػػػػرات الخػػػػدمات الميختمفػػػػة، كالتخاطػػػػب مػػػػع االجتمػػػػاعي، كالتػػػػي تيمكػػػػف ميسػػػػتخدمييا مػػػػ
الميستخدميف اآلخريف؛ فيي نافذة العػالـ بشػعكبو كثقافاتػو كعمكمػو المختمفػة، ككسػيمة اتصػاؿ بػيف البػاحثيف، 

 كرجاؿ األعماؿ، كالدكائر، كالقطاعات ذات العالقات الميشتركة "
 (01جدول )

 وسائل التواصل االجتماعي في المجال الدعوي أهم ما يقوم بتوظيفه الدعاة عبر يوضح 

 % ك العب رات
 58.8 110  الرد عمي الدعاكم كالشبيات الباطمة . (ُ
 47.6 89 .تكذيب الشائعات كاألخبار المغمكطو عف اإلسالـ كالمسمميف  (ِ
 38.5 72 . أكٌكف رأم نحك ما ينشر عبر ىذه الكسائؿ (ّ
 34.8 65 . الميمةكتابة آراء العمماء في بعض القضايا  (ْ
 31.0 58 الخالفية . الدينية القضايا بمناقشة الجميكر مع التفاعؿ (ٓ
 28.3 53 . أتفاعؿ مع ىذه الكسائؿ مف خالؿ التعميؽ أك رفع المحتكم ألصدقائي (ٔ
 19.8 37 الدعكة . مجاؿ في كلمعمماء لي بمحاضرات خاصة كفيديكىات محاضرات رفع (ٕ
 19.8 37 الدعكة . سبيؿ في عربي غير جميكر مع التكاصؿ (ٖ

(69) اإلجم لي 187 
تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػي أىػػـ مػػا يقػػـك بتكظيفػػو الػػدعاة فػػي المجػػاؿ الػػدعكم عبػػر كسػػائؿ       

%، 58.8التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي، فاحتمػػػت "الػػػرد عمػػػي الػػػدعاكم كالشػػػبيات الباطمػػػة" الترتيػػػب األكؿ بنسػػػبة 
لمكاجيػػة ىػػذا الكبػػاء الخطيػػر،  شػػبيات المتطػػرفيفيسػػتطيع الػػدعاة عبػػر ىػػذه الشػػبكات كالكسػػائؿ الػػرد عمػػي ف

 سػػػػالـكتصػػػػحيح المفػػػػاىيـ حػػػػكؿ بعػػػػض القضػػػػايا التػػػػي يحػػػػاكؿ المتطرفػػػػكف مػػػػف خالليػػػػا تشػػػػكيو صػػػػكرة اإل
لصاؽ التيـ جزافان ليـ، مف خالؿ تجنيػد ىػذه الكسػائؿ لصػالح الػدعاكم الكاذبػة التػي يقكمػكف  كالمسمميف؛ كا 
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بالمسػػػؤكلية الدينيػػػة كالتاريخيػػػة  استشػػػعاران ، كيػػػأتي ىػػػذا الػػػرد مػػػف قبػػػؿ الػػػدعاة بإرسػػػاليا عبػػػر ىػػػذه الكسػػػائؿ
إلػي  المصػارحة كالنصػيحة مػف خػالؿ الػدعكة عامة كالػدعاة خاصػة، نسانية التي تفرض عمى المسمميفكاإل

، ثػػػـ كطػػػافمػػػف األأنسػػػاف ك ككرامػػػة اإلمػػػة ، لمحفػػػاظ عمػػػى كحػػػدة األاهلل عزكجػػػؿ بالحكمػػػة كالمكعظػػػة الحسػػػنة
%، 47.6احتمػػت " تكػػذيب الشػػائعات كاألخبػػار المغمكطػػو عػػف اإلسػػالـ كالمسػػمميف" المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة 

أف كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي بمختمػػؼ أنكاعيػػا أصػػبحت كػػالكقكد الػػذم مػػا إف يػػرل شػػرارة إال حيػػث نجػػد 
ف أف يحسػػب حسػػابان ل ثػػار التػػي يمكػػف أف تعقػػب ىػػذا كعمػػؿ عمػػى تأجيجيػػا كنشػػرىا لتبمػػغ اآلفػػاؽ، مػػف دك 

لكثيػػػػر مػػػػف ضػػػػعاؼ النفػػػػكس بيئػػػػة خصػػػػبة لممارسػػػػة ىكايػػػػاتيـ فػػػػي بػػػػث فأصػػػػبحت ىػػػػذه الكسػػػػائؿ العمػػػػؿ، 
أف الػبعض قػد يسػيـ  كمػاقية، اصدمكمفتقدة ال ،المعمكمات المغمكطة كالتركيج ألخبار غير صحيحة مطمقان 

اد المجتمػػػع، كذلػػػؾ عبػػػر إرسػػػاؿ كػػػؿ مػػػا يصػػػمو مػػػف أخبػػػار أك فػػػي نشػػػر تمػػػؾ الشػػػائعات كانتشػػػارىا بػػػيف أفػػػر 
التصػػدم لتمػؾ الشػػائعات كمػف ثػػـ البػد مػف ، المعمكمػػة معمكمػات إلػى غيػػره مػف دكف أف يتحقػػؽ مػف مصػدر

يمييػا عبػارة "أكػٌكف رأم كالقضاء عمييا في مصػادرىا، إلػى جانػب المبػادرة بنشػر الحقػائؽ كتعزيػز الشػفافية، 
%، بينما جاءت "كتابة آراء العمماء في بعػض القضػايا الميمػة" 72بنسبة كسائؿ"نحك ما ينشر عبر ىذه ال
الخالفيػػة" فػػي  الدينيػػة القضػػايا بمناقشػػة الجميػػكر مػػع %، ثػػـ عبػػارة "التفاعػػؿ65فػػي الترتيػػب الرابػػع بنسػػبة 
م %، يمييػا عبػارة "أتفاعػؿ مػع ىػذه الكسػائؿ مػف خػالؿ التعميػؽ أك رفػع المحتػك 58الترتيب الخػامس بنسػبة 

 لػػػي بمحاضػػػرات خاصػػػة كفيػػػديكىات محاضػػػرات رفػػػع %، كأخيػػػران جػػػاءت عبػػػارتي "53ألصػػػدقائي" بنسػػػبة 
%، كػؿ 37الػدعكة" بنسػبة  سػبيؿ فػي عربػي غير جميكر مع الدعكة"، كعبارة "التكاصؿ مجاؿ في كلمعمماء

فكاجػػب أىػػؿ ىػػذه البػػدائؿ كانػػت أبػػرز مػػا تقػػكـ بػػو عينػػة الدراسػػة لتكظيػػؼ ىػػذه الكسػػائؿ فػػي خدمػػة الػػدعكة، 
العمػػـ كالػػدعاة مراقبػػة مػػا ينشػػر فػػي ىػػذه الكسػػائؿ، ليتصػػدكا ليػػؤالء، بإبطػػاؿ كيػػدىـ، كفضػػح نفػػاقيـ كغشػػيـ، 
ظيار الزيؼ في بضاعتيـ. كلنتذكر بأف الباطؿ ال يصػكؿ كال يجػكؿ إال فػي غفمػة الحػؽ، أمػا إذا انتشػر  كا 

 كسػائؿ تطكيػع عمػى اإلرىابيػة المنظمػات قدرةحيث نجد  ،(71)النكر فإف كتائب الظالـ تكلي فزعة مذعكرة
 كمخططاتيػا جنػدتياأك  عممياتيػا تنفيػذ فػي المتقدمػة االتصػاالت ثػكرة مػف كاالسػتفادةالجديػد  اإلعػالـ

 فكارىػاأل لمتػركيج المعمكماتيػة كسػائط مػف كغيػره نترنػتاإل عمػى الفاعػؿ حضػكرىا إلػى إضػافة اميػة،ر اإلج
 في ران خطي سالحان  تمثؿ أصبحت كسائؿىذه ال بأف يؤكد الذم األمر، صفكفيا في الشباب كتجنيد اليدامة،

، (71)كالمجتمعػاتفػراد األ عمػى مباشػر سػمبي تػأثير ليػا رسػائؿ تكجيػو بمقػدكرىـ بػات الػذيف اإلرىػابييف، يػد
عمػػي عػػػاتقيـ،  ةكىػػذا ىػػك دكر العممػػاء كالػػدعاة انطالقػػان مػػف المسػػؤلية الشػػرعية كالكطنيػػة كاإلنسػػانية الممقػػا

يمانان منيـ بضركرة المكاجية العممية لألفكار المنحرفة، كالمفاىيـ الخاطئة حكؿ كثير مف القضايا؛ حيث  كا 
 .مسئكلية عما يحدث لممسمميف اليكـإنيـ ىـ أكلي الناس بال
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 (11جدول )
 الدعويعدم رغبة بعض عينة الدراسة بتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في المجال  يوضح 

 % ك العب رات
 52.4 33 . عدـ الرغبة في المشاركة (ُ
 50.8 32 . عدـ كجكد الكقت الكافي لٌدم (ِ
 20.6 13 . عدـ اإللتزاـ بالمسؤكلية االجتماعية مف جانب المستخدميف (ّ
 20.6 13 . عدـ تخصص القائميف عمييا في العمـك الشرعية (ْ
 11.1 7 . عدـ المعرفة بكيفية الدخكؿ (ٓ
 11.1 7 . تتبنى آراء متشددة ال تمثؿ كسطية اإلسالـألنيا  (ٔ
 1.6 1 . أخرم تذكر (ٕ

(72) اإلجم لي 63 
تشير بيانات الجػدكؿ السػابؽ إلػي عػدـ تكظيػؼ بعػض عينػة الدراسػة لشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي لخدمػة 

فقػط، كتراكحػت إجابػاتيـ  ا( مبحكثنػّٔالعمؿ الدعكم، كمػف كاقػع بيانػات الجػدكؿ نجػد أنيػـ فئػة قميمػة كىػـ )
(، حيػػث نجػػد أف عبػػارة "عػػدـ الرغبػػة فػػي المشػػاركة" احتمػػت َِبػػيف البػػدائؿ المكضػػحة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

نمػػا ىػـ يطمعػػكف 52.4الترتيػب األكؿ بنسػبة   %، حيػػث نجػد أف ىػػؤالء األفػراد ال يرغبػكف فػػي المشػاركة، كا 
%، حيػث االنشػغاؿ 50.8الكػافي" بنسػبة عمي المضمكف فقػط دكف أم مشػاركة، يمييػا "عػدـ كجػكد الكقػت 

عدـ اإللتزاـ بالمسؤكلية االجتماعيػة مػف جانػب " اباألعماؿ العممية كالعممية لدل ىؤالء العمماء، يمييا عبارت
%، فالمسػػػؤكلية 20.6" بنسػػػبة عػػػدـ تخصػػػص القػػػائميف عمييػػػا فػػػي العمػػػـك الشػػػرعية" كعبػػػارة "المسػػػتخدميف

التي تيسيـ في اعتبارات أخالقيػة كاجتماعيػة " أك أنيػا تقػكـ عمػي أسػاس جميع المحاكالت االجتماعية ىي "
إلتزاـ المستخدميف بالمعايير المينية كاألخالقية؛ كمف ثـ نجد أف تطبيػؽ المسػؤكلية االجتماعيػة مػف جانػب 

 :(73)المستخدميف ييسيـ في تحقيؽ اآلتي
 زيادة التكافؿ االجتماعي، كاإلنتماء في المجتمع .  -ُ

 ستقرار االجتماعي في المجتمع . تحقيؽ اإل -ِ

 تحسيف نكعية الحياة بالمجتمع .  -ّ

إيحاد بيئة اجتماعية أفضؿ تعكد بالنفع المباشر عمي المنظمة في األجؿ الطكيؿ . أما عدـ اإللتزاـ مف  -ْ
جانب المستخدميف، كعدـ تخصص القائميف عمي ىذه الشبكات االجتماعية في العمـك الشرعية جعؿ جزء 

عدـ المعرفة دراسة يحجـ عف تكظيؼ ىذه الشبكات في المجاؿ الدعكم، ثـ جاءت عبارتي "مف عينة ال
" في الترتيب الرابع بنسبة ألنيا تتبنى آراء متشددة ال تمثؿ كسطية اإلسالـ" كعبارة "بكيفية الدخكؿ

إلي  %، كىـ فئة قميمة جدان مف عينة الدراسة، حيث يركف أف عدـ تكظيفيـ ليذه الشبكات يرجع11.1
عدـ معرفتيـ بكيفية الدخكؿ عبر ىذه الشبكات كالتعميؽ عمي المضاميف المنشكرة أك مشاركتيا، كذلؾ 
يركف أف ىذه الشبكات بيا آراء متشددة ال تمثؿ كسطية اإلسالـ، فالديف يسر؛ لذا قاؿ الرسكؿ محمد 

"بشركا كال تنفركا كيسركا كال )صمي اهلل عميو كسمـ( في أحاديث كثيرة عف ىذا، فقاؿ صمي اهلل عميو كسمـ 
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"، كقاؿ )صمي اهلل عميو كسمـ( فيما ركاه عنو أبك ىريرة )رضي اهلل عنو( "إف الديف يسر، كلف (74)تعسركا
"، كتكعد (75)يشاد الديف أحد إال غمبو، فسددكا كقاربكا كأبشركا كاستعينكا بالغدكة كالركحة كشئ مف الدلجة

( قاليا (76)المتنطعيف باليالؾ، فقاؿ فيما ركاه مسمـ: )ىمؾ المتنطكفالنبي محمد )صمي اهلل عميو كسمـ( 
ثالثان؛ كمف ىذه األدلة الشرعية الصحيحة يبدك كاضحان أف االعتداؿ كالكسطية أصؿ مف أصؿ اإلسالـ، 
كأف اليسر كرفع الحرج مف مبادئو، كمف يخرج عمي تمؾ المبادئ يككف قد عارض مبادئ اإلسالـ، كخرج 

 . (77)الصحيحةعمي أصكلو 
 

 (10جدول )

 يوضح القضايا التي جذبت اهتمام عينة الدراسة أثناء استخدام الشبكات االجتماعية 

 % ك العب رات م
 60.8 152 الخمط بيف الديف اإلسالمي ككاقع المسمميف. 1
 50 125  . قضية تجديد الخطاب الديني 3
 46.4 116 كالسياسية في بالد المسمميف.إثارة النزاعات الدينية كالطائفية كالعرقية  2
 44.4 111   تصحيح صكرة اإلسالـ كالمسمميف. 9
 40 100 عمميات القتؿ كالتعذيب لممسمميف في سكريا كبكرما كالعراؽ كغيرىـ. 8
 38.4 96 جرائـ الكراىية ضد المسمميف. 4
 34 85  السعي الحتالؿ البالد اإلسالمية أك تفتيتيا. 6

 34 85  بحمالت إعالمية معادية ضد اإلسالـ كالمسمميف. القياـ 11
 32.8 82 ما تبثو الحركات الدينية المتطرفة. 5
 30.8 77 ما يحدث مف صراع عربي إسرائيمي. 7

 0.4 1 أخرم تذكر 11
(78) اإلجم لي 250 

تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلي أىـ القضايا التي جذبت اىتماـ الدعاة أثناءاستخداـ الشبكات االجتماعية 
المختمفػػػة؛ كمػػػف ثػػػـ نجػػػد أف الػػػدعاة حػػػيف اسػػػتخداميـ ليػػػذه الشػػػبكات، كانػػػت ىنػػػاؾ قضػػػايا عديػػػدة جػػػذبت 

ت فػي المقدمػة "الخمػط مذككرة بالجدكؿ السابؽ، ككاف عمي رأس ىذه القضػايا التػي جػاءىي اىتماميـ كما 
%، فمػػػـ ينكػػػر أحػػػد ٖ.َٔبػػػيف الػػػديف اإلسػػػالمي ككاقػػػع المسػػػمميف" حيػػػث جػػػاء فػػػي الترتيػػػب األكؿ بنسػػػبة  

صالحية الشريعة اإلسالمية لكؿ زماف كمكاف، كلكف الخطأ الذم كقع فيو الكثير مف أتباع ىػذه األمػة ىػك 
إلفػػراط كالتفػػريط، كجعػػؿ الػػبعض اآلخػػر الفيػػـ الخػػاطئ لمعنػػي الصػػالحية، ممػػا جعػػؿ الػػبعض ينسػػاؽ كراء ا

يبتعػػػػػػد بالنصػػػػػػكص دكف التحميػػػػػػؿ لممعػػػػػػاني، كالبحػػػػػػث عػػػػػػف تنزيػػػػػػؿ الكقػػػػػػائع كالمسػػػػػػتجدات عمػػػػػػي المفػػػػػػاىيـ 
%، فػػػال شػػػؾ أف َٓ، ثػػػـ جػػػاءت قضػػػية "تجديػػػد الخطػػػاب الػػػديني" فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة بنسػػػبة (79)كالمعػػػاني

األمػػر مػف العممػػاء كالػدعاة خاصػػة؛ فيػػي  يقضػية تجديػػد الخطػاب الػػديني ىػػي قضػية المسػػمميف عامػة كأكلػػ
قضية حياة لمف يريد أف يجمي الغبػار عػف الكجػو الحضػارم لػديننا اإلسػالمي الكسػطي السػمح، كلمػف يريػد 
أف يبني كطنان أك أمة عمي حضارة سمحة مستقيمة ال اعكجاج فييػا، ذلػؾ ألف مػا أصػاب الخطػاب الػديني 

http://www.epra.org.eg/


 توظيف الدعاة لإلعالم الجديد في مواجهة الفكر المتطرفمحمد حسني حسين محروص: د/  41 

متخصصػيف مػف المحسػكبيف عميػو مػف بعػض أبنائػو مػف الخمػؿ عمي أيدم أعدائو، كغير المؤىميف كغيػر ال
زالتػػو ، فعمػػي الػػذيف ينػػادكف بتجديػػد (81)كالعطػػب فػػي الفيػػـ كالتفكيػػر يحتػػاج إلػػي جيػػكد مضػػنية إلصػػالحو كا 

الخطػػاب الػػديني عمػػي الفضػػائيات كغيرىػػا ليػػؿ نيػػار، ليعممػػكا أف تجديػػد الخطػػاب لػػيس التغييػػر فػػي الثكابػػت 
نما التمسؾ با ألصؿ مع مكاكبة العصر، فالفتاكم تتغير بتغير الزماف كالمكاف؛ لػذا قػاؿ النبػي كاألصكؿ، كا 

"، (81)محمد )صمي اهلل عميو كسمـ( "إف اهلل يبعث ليذه األمة عمػي رأس كػؿ مأئػة سػنة مػف يجػدد ليػا دينيػا
لمرتبػة الثالثػة المسػمميف" فػي ا بػالد فػي كالسياسية كالعرقية كالطائفية الدينية النزاعات إثارة"ثـ جاءت عبارة 

%، حيػػث نػػرم كنسػػمع عمػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ عامػػة كمكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي خاصػػة مػػا ْ.ْٔبنسػػبة 
تثيره كتبثو بعض الفئات المعاديػة لإلسػالـ كالمسػمميف عبػر ىػذه الكسػائؿ مػف نزاعػات كفػتف؛ فينػاؾ ىجمػة 

ـ كالمسػمميف منيػا بػراء، ثػـ جػاءت إعالمية شرشة عمي بػالد اإلسػالـ كالمسػمميف إلثػارة ىػذه الفػتف، كاإلسػال
%، فاألئمػة كالػدعاة ىػـ أكلػي النػاس ْ.ْْ"تصحيح صػكرة اإلسػالـ كالمسػمميف" فػي المرتبػة الرابعػة بنسػبة 

بتصحيح ىذه الصكرة الظالمة لإلسػالـ كأىمػو، فيػـ كرثػة األنبيػاء كمػا أخبػر حبيبنػا محمػد )صػمي اهلل عميػو 
اثة ليست مقصكرة عمي كراثة العمـ كالتشريع فحسب، بؿ تشمؿ أكؿ كسمـ(، كالبد أف نعمـ جيدا أف ىذه الكر 

ما تشمؿ رسالتيـ )عمييـ الصػالة كالسػالـ( فػي اإلصػالح كفػي التغييػر كبػذؿ المجيػكد كالعػرؽ كالتعػب مػف 
سعاده عمميات القتؿ كالتعذيب لممسمميف فػي سػكريا كبكرمػا كالعػراؽ ثـ جاءت عبارة "(، 82)أجؿ إنقاذ األمة كا 

%، فمػا نشػػاىده كنسػمعو مػف قتػؿ كتعػػذيب كغػزك لػبالد المسػػمميف َْفػي المرتبػة الخامسػػة بنسػبة  "كغيػرىـ
ىنا كىناؾ ليك مف أكبر األدلة عمي ىذه العمميات اإلجرامية مف قبؿ ىػؤالء المجػرميف القتمػة، ثػـ بعػد ذلػؾ 

جػرائـ الكراىيػة ضػد عبػارة   "يمفقكف التيـ كالعمميات اإلجراميػة لإلسػالـ كالمسػمميف، كىػك مػنيـ بػراء، يمييػا 
القيػػاـ تفتيتيػػا" كعبػػارة " أك اإلسػػالمية الػػبالد الحػػتالؿ "السػػعي ا%، ثػػـ جػػاءت عبارتػػ38.4" بنسػػبة المسػػمميف

%، فػالحمالت اإلعالميػة ّْ" في المرتبة السابعة بنسػبة بحمالت إعالمية معادية ضد اإلسالـ كالمسمميف
مدد  تبثددو الحركدد ت ال ينيددة مجػػرميف تػػدبر ليػػؿ نيػػار، يمييػػا عبػػارة "عمػػي الفضػػائيات كاإلعػػالـ الجديػػد ليػػؤالء ال

، فيناؾ حركات متشددة كمف ثـ نجػد ىػذا التشػدد يػؤدم إلػي التطػرؼ لقػكؿ النبػي %ٖ.ِّبنسبة  "المتطرفة
"، كقػػد (83)محمػد )صػمي اهلل عميػو كسػمـ( فػػي حديثػو "إف الػديف يسػر كلػف يشػػاد الػديف أحػد إال الغمبػو .....

المتطرفػػػػكف مػػػػف اإلسػػػػالـ زريعػػػػة لتحقيػػػػؽ مػػػػ ربيـ المريضػػػػة فػػػػي القتػػػػؿ كالحػػػػرؽ، لػػػػيس ألنيػػػػـ اتخػػػػذ ىػػػػؤالء 
مػػا يحػػدث مػػف صػػراع عربػػي ، يمييػػا عبػػارة "(84)ينتصػػركف لإلسػػالـ، بػػؿ ألغراضػػيـ كمصػػالحيـ الشخصػػية

%، كخير دليؿ عمي ذلؾ ما تفعمو إسرائيؿ بأطفالنا في القدس الشريؼ، كفي غيرىا ٖ.َّ" بنسبة إسرائيمي
غيػر أنيػـ يريػدكف  -كلػيس ليػـ أم حػؽ–البمداف اإلسالمية بحجة الدفاع عػف مقدسػاتيا، كعػف حقكقيػا  مف

مف كراء ذلؾ غزك كاحتالؿ البالد اإلسالمية ألخذ خيراتيا، كتقسيـ البالد كما في معتقدىـ كأني ليػـ ذلػؾ، 
فػػي المرتبػػة األخيػػرة بنسػػبة "، كأخيػػران جػػاءت "أخػػرم تػػذكر" (85)قػػاؿ تعػػالي "ككػػاف حقػػان عمينػػا نصػػر المػػؤمنيف

%، مما يدؿ عمي أف عينة الدراسػة لػـ تضػؼ إلػي ىػذه البػدائؿ السػابقة شػيئان، كمػف ثػـ تػـ ْ.َضئيمة جدان 



                            www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg               مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السادس عشرالعدد  41 

اإلكتفاء بيذه البدائؿ، كذلؾ ألنيا غالبان جمعت كؿ القضايا الميمة كالتي تتابعيا عينة الدراسة عبر كسائؿ 
 التكاصؿ االجتماعي . 

 (11جدول )

 مشاركة عينة الدراسة بالرأي والحوار عبر شبكات التواصل االجتماعييوضح  

 نحراف المعي رياإل  المتوسط الحس بي % ك العب رات
 43.2 108 . دائما (ُ

 39.2 98 . أحيانا (ِ 73800. 2.2560
 17.6 44 . ال أشارؾ (ّ

 100 250 اإلجم لي
تشػػػػير بيانػػػػات الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ إلػػػػي مػػػػدم مشػػػػاركة الػػػػدعاة بػػػػالرأم كالحػػػػكار عبػػػػر شػػػػبكات التكاصػػػػؿ     

( تبػػيف أف الغالبيػػة العظمػػي مػػنيـ تشػػارؾ، حيػػث جػػاءت عبػػارة ِِاالجتمػػاعي، كمػػف كاقػػع بيانػػات جػػدكؿ )
ارة ال %، كأخيػػرا جػػاءت عبػػ39.2%، يمييػػا عبػػارة "أحيانػػان" بنسػػبة 43.2"دائمػػا" فػػي الترتيػػب األكؿ بنسػػبة 

%، كيرم الباحث أف مشاركة النسبة الغالبة مف الدعاة بالرأم كالحكار يرجػع إلػي قػدرة 17.6أشارؾ بنسبة 
كسػائؿ كأسػاليب الػدعكة لإلسػالـ ىػذه الكسػائؿ مػع عػدد كبيػر مػف الجمػاىير ذات الفئػات المتعػددة، كمػا أف 

الجمػػكد، مػػع مالحظػػة أٌف الكسػػائؿ  متجػػددة، كالمػػؤمف مطالػػب باإلبػػداع كاالبتكػػار فػػي كسػػائؿ الػػدعكة كعػػدـ
فأصػػبح مػػف كاجػػب دعػػاة اإلسػػالـ كعممائػػو أف يسػػتفيدكا مػػف جميػػع أنػػكاع ؛ تأخػػذ حكػػـ الغايػػات فػػي شػػرع اهلل

إليصاؿ دعكة اهلل تعػالى إلػى كػؿ  -التي ظيرت في عصر ثكرة المعمكمات كاالتصاالت -الكسائؿ الحديثة
، خاصػة كأف التحػديات الماثمػة أمػاـ الفكػر الكسػطي  (86)الناس ) الحكمة ضػالة المػؤمف اف كجػدىا اخػذىا(

كثػر فاعميػة كحيكيػة لترسػيخ بػكاب األأكالمعتدؿ تتمثؿ في العداء الخارجي كالتفرؽ الداخمي تتطمب طػرؽ اال
، كالشػػكؿ التػػالي يكضػػح مشػػاركة عينػػة الدراسػػة (87)كنشػػر الفكػػر الكسػػطي لقيػػادة األمػػة لمنيػػكض الحضػػارم

 . ات التكاصؿ االجتماعيكار عبر شبكبالرأم كالح

 
 مش ركة  ينة ال راسة ب لرأي والحوار  بر شبك ت التواصل االجتم  ي ( يوضح5شكل )

 
 ( 12جدول )

 يوضح لماذا يفضل الدعاة المشاركة عبر شبكات التواصل االجتماعي

 % ك العب رات
 57.8 119 لتكضيح كجية النظر في المكضكع المطركح . (ُ
 39.3 81 . لتقديـ بعض المعمكمات (ِ

 ال أشارك
17.6% 

 أحيانا
39.2% 

 دائما
43.3% 
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 36.9 76 لالستفادة مف آراء الشيكخ كالدعاة في أمكر خاصة بي .  (ّ
 19.4 40 تعكدت عمي التكاصؿ مع ىذه المكاقع . (ْ
 0.5 1 . أخرم (ٓ

 206(88) اإلجم لي
تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلي تفضيؿ الدعاة المشاركة عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي، كمف ثـ      

%، حيػػث 57.8جػػاءت عبػػارة "تكضػػيح كجيػػة النظػػر فػػي المكضػػكع المطػػركح" فػػي الترتيػػب األكؿ بنسػػبة  
لنظػر تكجد عبر ىذه الشبكات مكضكعات كقضايا كثيرة تيطرح، كمف ثـ يجب الرد عمييا كتكضػيح كجيػة ا

فييػػا؛ كذلػػؾ مػػف أجػػؿ أف تكػػكف كػػؿ كجيػػات النظػػر المنشػػكرة مطركحػػة لمقػػراء كلػػيس فقػػط كجيػػات النظػػر 
فال تطرح كجية النظر السائدة أك كجية نظر تكفيقية بيف عػدة كجيػات عمػى أنيػا الصػحيحة ممػا  ،الشائعة

، ثػـ ار بػيف اآلراءيجعؿ كجيات النظر األخػرل معركضػة بشػكؿ يقمػؿ مػف أىميتيػا، بػؿ يتػرؾ لمقػراء االختيػ
%، حيػث تكػكف ىنػاؾ مكضػكعات 39.3جاءت عبارة "لتقديـ بعض المعمكمات" في المرتبػة الثانيػة بنسػبة 

لالستفادة مف آراء الشيكخ كالػدعاة  دينية كغيرىا تحتاج إلي تكضيح كتقديـ بعض المعمكمات، يمييا عبارة "
%، حيػث تكػكف ىنػاؾ بعػض األمػكر كالمسػائؿ الشػائكة مثػؿ: الفتػاكم، 36.9" بنسػبة في أمكر خاصػة بػي

كالمكاريث، كالمسائؿ الفقيية كغيرىا التي تحتاج إلي عمماء مشػيكد ليػـ بػالعمـ فػي ىػذه األمػكر، ثػـ جػاءت 
%، لالستفادة منيا في أمػكر 19.4عبارة "تعكدت عمي التكاصؿ مع ىذه المكاقع" في الترتيب الرابع بنسبة 

 .%0.5كغيرىا، كأخيران جاءت عبارة "أخرم" في الترتيب الخامس كاألخير بنسبة دعكية 
 (13جدول )

 يوضح وسائل مشاركة الدعاة مع اآلخرين عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 % ك العب رات
 50.0 103 إرساؿ رسالة إلكتركنية . (0
 41.7 86  أشارؾ بتعميؽ أك إبداء رأم . (1
 34.0 70  إعجاب بالمضمكف . (2
 31.1 64 مشاركة الممفات أك الفيديكىات. (3
 31.1 64  نشر مكاد مكتكبة أك مصكرة . (4
 29.6 61  المحادثة الفكرية . (5
 20.4 42 عمؿ مدكنات كنشرىا عمى المكقع . (1
 12.1 25  أتابع بدكف مشاركة . (1
 10.7 22 المشاركة في منتديات الحكار كالدردشة . (1

 206(89) اإلجم لي
تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػي الكسػػائؿ التػػي يسػػتخدميا الدعاة)عينػػة الدراسػػة( فػػي المشػػاركة مػػع       

آخػريف عبػػر شػػبكات التكاصػػؿ اإلجتمػػاعي، كتشػػير النتػػائج إلػػي أف عبػػارة "إرسػػاؿ رسػػائؿ إلكتركنيػػة" احتمػػت 
يف المسػتخدميف، %، فيي كسيمة مرنة كتمتاز بالسيكلة كاليسر ب50.0الترتيب األكؿ؛ حيث جاءت بنسبة 

%، فينػاؾ مكضػكعات كقضػايا عبػر ىػذه الشػبكات 41.7يمييا عبارة "أشارؾ بتعميػؽ أك إبػداء رأم" بنسػبة 
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كمف ثـ تشارؾ عينة الدراسة بالتعميؽ أك إبداء آرائيػـ عمػي مثػؿ ىػذه األمػكر، بينمػا احتمػت عبػارة "إعجػاب 
ي كممة إعجاب عند قضية أك مكضكع %، فالمستخدـ يضغط عم34.0بالمضمكف" الترتيب الثالث بنسبة 

%، 31.1"مشػػاركة الممفػػات أك الفيػػديكىات" ك "نشػػر مػػكاد مكتكبػػة أك مصػػكرة" بنسػػبة  احسػػف، يمييػػا عبارتػػ
ف كجيػػات ك %، حيػػث يتبػػادؿ المسػػتخدم29.6بينمػػا جػػاءت "المحادثػػة الفكريػػة" فػػي المرتبػػة الخامسػػة بنسػػبة 

النظػػػر فػػػي القضػػػية المنشػػػكرة بػػػدال مػػػف كسػػػائؿ أخػػػرم، يمييػػػا "عمػػػؿ مػػػدكنات كنشػػػرىا عمػػػي المكقػػػع" بنسػػػبة 
 ،شػير كسػائؿ مشػاركة المحتػكل عمػى شػبكة االنترنػتأتعتبر المدكنات االلكتركنية كالمكاقػع مػف %، 20.4

صػػكتية، بػػرامج،  إذ يػػتـ اسػػتعماليما لنشػػر مكاضػػيع قػػد تكػػكف عمػػى شػػكؿ نصػػكص، صػػكر، فيػػديك، مقػػاطع
ىػػػي منصػػػة يػػػتـ ؛ أك لعػػػاب، فضػػػاءات تعمػػػـ عبػػػر صػػػفحات يػػػتـ تصػػػميميا لمتنقػػػؿ بينيػػػا باسػػػتعماؿ ركابػػػطأ

كالمػػػدكنات تعتبػػػر ؛ قػػػدـاسػػػتعماليا لنشػػػر مكاضػػػيع يػػػتـ اظيارىػػػا عمػػػى الصػػػفحة الرئيسػػػية مػػػف األحػػػدث لأل
المد ون ت تنقسدم و  ة،مفػة صػغير كىذا ما يجعميا في المجمؿ مجانية أك بك ،محدكدة فيما تكفره مف إمكانيات

  :لنو ين
لديػػو مدكنػػة عامػػة ينشػػر فييػػا مجمكعػػة مػػف األخبػػار كالمسػػتجدات حػػكؿ  مكقػػع جكجػػؿ مػػثال :م ونددة   مددة

 .الشركة كجديد أعماليا
كىػػػي مػػػدكنات شخصػػػية ينشػػػركف فييػػػا بعػػػد المسػػػتجدات حػػػكؿ مشػػػاريعيـ  :م وندددة شخصدددية أو خ صدددة

 الشخصية . 
، يمييػػا عبػػارة يعتبػػر التػػدكيف اإللكتركنػػي طريقػػة سػػيمة لمشػػاركة الخػػكاطر كاألفكػػار مػػع العػػالـ الخػػارجيكمػػا 

%، حيػػث تكجػػد مجمكعػػة مػػف المبحػػكثيف يتػػابعكف المكضػػكعات 12.1"أتػػابع بػػدكف مشػػاركة" كذلػػؾ بنسػػبة 
المشاركة ئؿ التكاصؿ االجتماعي، كلكف بدكف مشاركة المحتكم أك أم تعميؽ عمييا، يمييا عبارة "عبر كسا

%، فينػػاؾ بعػػض المنتػػديات يشػػارؾ فييػػا المبحػػكثيف إلبػػداء 10.7" بنسػػبة فػػي منتػػديات الحػػكار كالدردشػػة
 آرائيـ، كمناقشة المكضكعات كالقضايا التي تطرح عمي الساحة . 

 (14جدول )

 يوضح أسباب عدم مشاركة الدعاة )عينة الدراسة(عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 % ك العب رات 
 79.5 35 . عدـ كجكد كقت كافي لدمٌ  (ُ
 43.2 19 . عدـ كجكد دافع لممشاركة (ِ
 25.0 11 . أفضؿ اإلطالع فقط عمي المكاقع األخرل (ّ
 18.2 8 عدـ المعرفة بكيفية التكاصؿ مع المكاقع . (ْ
 13.6 6 . كجكد سبب لمتكاصؿعدـ  (ٓ

 44(90) اإلجم لي
تشػػػير بيانػػػات الجػػػدكؿ السػػػابؽ إلػػػي األسػػػباب التػػػي تػػػؤدم إلػػػي عػػػدـ مشػػػاركة الػػػدعاة عبػػػر شػػػبكات       

%، 79.5، بنسػػبة ىالتكاصػؿ االجتمػاعي، حيػػث احتمػت عبػارة "عػػدـ كجػكد كقػػت كػافي لػدٌل" المرتبػػة األكلػ
أفضؿ اإلطالع %، يمييا عبارة "43.2بينما احتمت عبارة "عدـ كجكد دافع لممشاركة" المرتبة الثانية بنسبة 

" في المرتبة دـ المعرفة بكيفية التكاصؿ مع المكاقع%، ثـ عبارة "ع25.0" بنسبة فقط عمي المكاقع األخرل
%، 13.6جػػكد سػػبب لمتكاصػػؿ" بنسػػبة %، كفػػي المرتبػػة األخيػػرة جػػاءت عبػػارة "عػػدـ ك 18.2الرابعػػة بنسػػبة 
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حيػػث يػػرم ممػػف ال يشػػارككف المكضػػكعات كالقضػػايا عبػػر شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي بػػأف ىػػذه الكسػػائؿ 
مضيعة لمكقت، كالذم يتابعيا باستمرار يدخؿ في دكامة كدائرة الكحدة كاالنقطاع عف العالـ؛ كما أف ىناؾ 

ذه الكسػائؿ ليسػت مػف مصػادر مكثكقػة، كبالتػالي يشػكبيا الكثيركف مف يركف بأف غالبية المعمكمات عبر ى
الكثير مف الشائعات، فال جػدكم مػف المشػاركة عبػر ىػذه الكسػائؿ، كمػف ثػـ جػاءت ىػذه النسػبة مػف العينػة 

 التي ال تشارؾ المكضكعات كالقضايا عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي . 
 ( 15جدول )

 استخدام شبكات التواصل االجتماعييوضح االشباعات المتحققة لدي الدعاة نتيجة 

 العب رات
المتوسط  اإلجم لي  رجة الموافقة

 الحس بي
االنحراف 
 مع رض مح ي  موافق المعي ري

 % ك % ك % ك % ك
عٌرفنػػػػػػػػي بأحػػػػػػػػداث كقضػػػػػػػػايا ( ُ

 عديػػدة فػػي مجػػاؿ عممػػي الػػدعكم
. 

172 68.8 68 27.2 10 4.0 250 100 .6480 .55618 

الػػػػػػػػػػػػدعاكم تعرفػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػي ( ِ
كالشػػػػػػػبيات الباطمػػػػػػػو لمجماعػػػػػػػات 

 . المنحرفة
142 56.8 93 37.2 15 6.0 250 100 .5080 .60944 

جعمنػػػػػػػػػي أكػػػػػػػػػٌكف آراء  عػػػػػػػػػف ( ّ
القضػػػػػايا كاألحػػػػػداث التػػػػػي تػػػػػدكر 

 . مف حكلي
137 54.8 102 40.8 11 4.4 250 100 .5040 .58253 

أكسػػػػػػػػػػبني ميػػػػػػػػػػارات جديػػػػػػػػػػدة ( ْ
 تفيػػدني فػػي التعامػػؿ مػػع اآلخػػريف

. 
116 46.4 123 49.2 11 4.4 250 100 .4200 .57700 

عزز آرائي مف خالؿ ( ٓ
 61148. 3280. 100 250 7.6 19 52.0 130 40.4 101 . مناقشاتي مع اآلخريف

جعمنػػػػػػػػػػػي أتبنػػػػػػػػػػػى رأم مػػػػػػػػػػػف ( ٔ
يعجبنػػػػػي مػػػػػف آراء المسػػػػػتخدميف 

 . اآلخريف
90 36.0 135 54.0 25 10.0 250 100 .2600 .62767 

آرائػػػػػػي  جعمنػػػػػػي أعٌبػػػػػػر عػػػػػػف( ٕ
 64961. 2360. 100 250 12.0 30 52.4 131 35.6 89 . بحرية مطمقة

تابعػػػت التنػػػاقض فيمػػػا يقكلػػػو ( ٖ
 64285. 2200. 100 250 12.0 30 54.0 135 34.0 85 . المتطرفكف

 الػػػػػدعاة )عينػػػػػة الدراسػػػػػة( نتيجػػػػػة لػػػػػدم المتحققػػػػػة تشػػػػػير بيانػػػػػات الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ إلػػػػػي االشػػػػػباعات     
عٌرفنػػػػػػػػي بأحػػػػػػػػداث االجتمػػػػػػػػاعي، حيػػػػػػػػث تشػػػػػػػػير النتػػػػػػػػائج إلػػػػػػػػي أف عبػػػػػػػػارة " التكاصػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػبكات اسػػػػػػػػتخداـ

%، كبمتكسػػػػػػػط 68.8" احتمػػػػػػػت المرتبػػػػػػػة األكلػػػػػػػي بنسػػػػػػػبة كقضػػػػػػػايا عديػػػػػػػدة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ عممػػػػػػػي الػػػػػػػدعكم
" تعرفػػػػػػػت عمػػػػػػػي الػػػػػػػدعاكم كالشػػػػػػػبيات الباطمػػػػػػػو لمجماعػػػػػػػات المنحرفػػػػػػػة، يمييػػػػػػػا عبػػػػػػػارة "6480.حسػػػػػػػابي 
جعمنػػػػػػي أكػػػػػػٌكف آراء عػػػػػػف القضػػػػػػايا جػػػػػػاءت عبػػػػػػارة " ، ثػػػػػػـ5080.%، كبمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي 56.8بنسػػػػػػبة 

%، كبمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي مقػػػػػػداره 54.8" فػػػػػػي المرتبػػػػػػة الثالثػػػػػػة بنسػػػػػػبة كاألحػػػػػػداث التػػػػػػي تػػػػػػدكر مػػػػػػف حػػػػػػكلي
%، 46.4" بنسػػػػػبة أكسػػػػػبني ميػػػػػارات جديػػػػػدة تفيػػػػػدني فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع اآلخػػػػػريف، يمييػػػػػا عبػػػػػارة "5040.
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اقشػػػػاتي مػػػػع اآلخػػػػريف" فػػػػي المرتبػػػػة ، ثػػػػـ عبػػػػارة "عػػػػزز آرائػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ من4200.كبمتكسػػػػط حسػػػػابي 
جعمنػػػػػػي أتبنػػػػػػى رأم مػػػػػػف ، ثػػػػػػـ جػػػػػػاءت عبػػػػػػارة "3280.%، كبمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي 40.4الخامسػػػػػػة بنسػػػػػػبة 

%، كبمتكسػػػػػط حسػػػػػابي 36.0" فػػػػػي المرتبػػػػػة السادسػػػػػة بنسػػػػػبة يعجبنػػػػػي مػػػػػف آراء المسػػػػػتخدميف اآلخػػػػػريف
متكسػػػػػط حسػػػػػابي كب %،35.6" بنسػػػػػبة جعمنػػػػػي أعٌبػػػػػر عػػػػػف آرائػػػػػي بحريػػػػػة مطمقػػػػػة، يمييػػػػػا عبػػػػػارة "2600.
" تابعػػػػػػت التنػػػػػػػاقض فيمػػػػػػا يقكلػػػػػػػو المتطرفػػػػػػػكف، كفػػػػػػي المرتبػػػػػػػة الثامنػػػػػػة كاألخيػػػػػػػرة جػػػػػػاءت عبػػػػػػػارة "2360.
يسػػػػػتطيع المشػػػػػارككف التعبيػػػػػر عػػػػػف  ، كمػػػػػف ىػػػػػذا المنطمػػػػػؽ2200.%، كبمتكسػػػػػط حسػػػػػابي 34.0بنسػػػػػبة 

أفكػػػػارىـ، كتكصػػػػيؿ معمكمػػػػاتيـ كرؤاىػػػػـ ل خػػػػريف فػػػػي أكبػػػػر كأضػػػػخـ عمميػػػػة تفاعػػػػؿ إنسػػػػاني تحػػػػدث منػػػػذ 
 . بدء الحياة عمى سطح األرض

 (11جدول )

 يوضح مقياس االشباعات المتحققة لدي الدعاة نتيجة استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

مقي س االشب   ت 
 اإلنحراف المعي ري المتوسط الحس بي % ك المتحققة 

 55.2 138 مرتفع (ُ

 41.2 103 متكسط (ِ 56836. 2.5160
 3.6 9 منخفض (ّ

 100 250 اإلجم لي
تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػي أف االشػػباعت المتحققػػة لػػدم الػػدعاة كانػػت مرتفعػػة، حيػػث احتمػػت      

%، 3.6%، كأخيرا عبارة "منخفض" بنسػبة 41.2%، يمييا عبارة متكسط بنسبة 55.2الترتيب األكؿ بنسبة 
كىي نسبة ضيئمة تدؿ عمي أف عينػة الدراسػة كانػت االشػباعات المتحققػة لػدييـ نتيجػة اسػتخداميـ شػبكات 
التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كانػػػت مرتفعػػػة، كتػػػدؿ ىػػػذه النتجيػػػة عمػػػي تحقيػػػؽ ىػػػدؼ مػػػف أىػػػداؼ الدراسػػػة، كبمػػػغ 

 .  2.5160بي المتكسط الحسا
 ( 11جدول )

 يوضح وجهة نظر عينة الدراسة في استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 اإلنحراف المعي ري المتوسط الحس بي % ك العب رات
 80.0 200 تفيد أكثر مما تضر . (ُ

 16.0 40 تضر أكثر مما تفيد . (ِ 74338. 6400.
 4.0 10 ال تفيد كال تضر . (ّ

 100 250 اإلجم لي
تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػي كجيػػة نظػػر الػػدعاة )عينػػة الدراسػػة( فػػي اسػػتخداـ شػػبكات التكاصػػؿ      

تيعتبر %، حيث إنيا 80" في المرتبة األكلي بنسبة تفيد أكثر مما تضراالجتماعي، كمف ثـ جاءت عبارة "
ث مػػف خػالؿ الرسػػائؿ تتػيح فرصػػة التحػد كسػيمة سػريعة لمتكاصػػؿ مػع اآلخػػريف عبػر شػػبكاتيا المختمفػة فيػػي

تعتبر كسيمة لنقؿ آخر األخبار ؛ كما القصيرة كالطكيمة، باإلضافة إلى التحدث مف خالؿ الصكرة كالصكت
كاألحػػداث الميٌمػػة التػػي تحػػدث فػػي جميػػع أرجػػاء العػػالـ سػػكاء كانػػت سياسػػٌية أك اقتصػػادٌية أك اجتماعيػػة أك 

األحداث عف طريؽ مستخدميف ىػذه الشػبكات قبػؿ أف ٌننا أصبحنا نعمـ الكثير مف إرياضٌية أك فنٌية، حيث 
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نشاىدىا عبر التمفاز، كأف نسمعيا عبر اإلذاعة، أك حتى نقرأىا في أحد الصحؼ المطبكعة كاإللكتركنٌية، 
كما أٌف ككاالت األخبار المتعددة باتت تقكـ بإنشاء صفحات مختصة عمى ىذه الشبكات لمكاكبة التطػكر، 

؛ يمييػا عبػارة "تضػر أكثػر ممػا تفيػد" بنسػبة الدكلٌية كالعالمٌيةكمات عمى الساحتيف لنشر آخر األخبار كالمعم
يالحػظ أف مكاقػع %، حيث إف ىناؾ نسبة مف المستخدميف يستخدمكنيا في أشياء غير مفيدة، كمػا 16.0

فػػي ، الػػذيف يمجػػكف اسػػتحكذت عمػػى عقػػكؿ كثيػػر مػػف النػػاس، كبخاصػػة الشػػباب مػػنيـ التكاصػػؿ االجتمػػاعي
كىػػػي ال تخفػػى عمػػػى أحػػد، بػػػؿ أكػػدتيا الدراسػػػات  الظممػػػات الممػػيء بمكبقػػػات التكاصػػؿ مػػػع اآلخػػريف،بحػػر 

العممية كغيرىا، كمنيا دراسة أجريت عمى عينة مف طالب الجامعة، حيث أكدكا أف الفيسبكؾ قد يتعػارض 
؛ (91)عػف متابعتػو مع الثقافػة كالقػيـ كالمبػادئ السػائدة فػي مجتمعػاتيـ، كمػع ذلػؾ فيػـ ال يمكػنيـ االسػتغناء 

لكف األخطر مف ذلؾ، كمف ىذه الصفحات اإلباحية كالتي تيدؼ إلى نشػر الفاحشػة فػي الػذيف آمنػكا، ىػي 
تمػػؾ الصػػفحات التػػي تشػػكؾ المسػػمميف فػػي ديػػنيـ كفػػي عقيػػدتيـ، كقػػد انتشػػرت تمػػؾ الصػػفحات االجتماعيػػة 

حة تسػمي اسػميا فػػي البدايػة بػػأم ، خصكصػا فػػي األعػكاـ الثالثػة المنصػػرمة، فتجػد الصػػفبكثافػة كبيػرة جػػدان 
حتراـ اإلسػالـ إاسـ عممي، ثـ تأخذ في عرض مميزات اإلسالـ، كالتي تتفؽ مع ما يريدكنػو مػف أىػداؼ، كػ

لممرأة مثال، ككيؼ أف اهلل عزكجػؿ كصػى بيػا ككرميػا، ثػـ بعػد ذلػؾ يػأتي بطػرح شػبية تمػس المػرأة أيضػا، 
شػػبية أخػػرل، كغالبيػػة تمػػؾ الشػػبيات إنمػػا ىػػي مػػف كتػػب ثػػر لتمػػؾ الصػػفحة، ثػػـ كي  كذلػػؾ بعػػد أف جػػذب ركادان 

، حتػى كفكريػان  كاجتماعيػان  كاقتصػاديان  كسياسػيان  المستشرقيف، ثـ يأخذ في تشكيؾ المسمميف في ديػنيـ عقائػديان 
يرسخ عند المسمـ فكرة أف ىذا الديف إنما ىك بينؾ كبيف ربؾ، كال يصمح أبدا أف يخرج إلى الحياة بعد ىذا 

 "ال تفيػػد كال تضػػر، كأخيػػران جػػاءت عبػػارة "(92)ي الصػػارخ الػػذم لػػف يسػػتطيع اإلسػػالـ مجاراتػػوالتطػػكر العممػػ
ارككف فػػي ىػػذه ، كىػػي نسػػبة ضػػئيمة جػػدان كػػانكا محايػػديف لمعبػػارتيف السػػابقتيف، أك أنيػػـ ال يشػػ%4.0بنسػػبة 

 .  المكاقع االجتماعية
 (11جدول )

 في العمل الدعوي، ومواجهة الفكر المتطرف يوضح مقترحات الدعاة لتفعيل وسائل التواصل االجتماعي

 (93)% ك العب رات
 63.6 159 . تشكيؿ فريؽ مف عمماء الديف لمرد عمي ىذه األفكار (ُ
 63.2 158 . كجكد رقابة عمي مستخدمي ىذه الكسائؿ (ِ
 61.2 153 . محاكلة تقديـ مكاد إسالمية مناسبة لمخاطبة جيؿ الشباب (ّ
 59.6 149 . بالمسائؿ كالمعمكمات الصحيحةمشاركة الدعاة في ىذه الكسائؿ  (ْ
 41.2 103 . تقميؿ اإلعالنات الدعائية المكجكدة بيا (ٓ

 250 اإلجم لي
تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػي مقترحػػات الػػدعاة لتفعيػػؿ كسػػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي العمػػؿ      

" عممػاء الػديف لمػرد عمػي ىػذه األفكػارتشػكيؿ فريػؽ مػف الدعكم، كمكاجية الفكر المتطرؼ، فجػاءت عبػارة "
%، 63.2بنسدبة  "كجكد رقابة عمي مستخدمي ىذه الكسائؿ%، يمييا عبارة "63.6في المرتبة األكلي بنسبة 

%، 61.2" فػي المرتبػة الثالثػة بنسػبة محاكلػة تقػديـ مػكاد إسػالمية مناسػبة لمخاطبػة جيػؿ الشػبابثـ عبػارة "
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بينما جاءت "مشاركة الػدعاة فػي ىػذه الكسػائؿ بالمسػائؿ كالمعمكمػات الصػحيحة" فػي المرتبػة الرابعػة بنسػبة 
" فػػػػي المرتبػػػػة األخيػػػػرة بنسػػػػبة تقميػػػػؿ اإلعالنػػػػات الدعائيػػػػة المكجػػػػكدة بيػػػػا%، كأخيػػػػران جػػػػاءت عبػػػػارة "59.6
فكػار الضػالة كالمنحرفػة %، كيرم الباحث أف ىذه المقترحات كغيرىػا تػؤدم إلػي ضػبط الفكضػي كاأل41.2

عػػف الطريػػؽ الصػػحيح عبػػر ىػػذه الكسػػائؿ، كالتػػي أصػػبحت ضػػركرة ال غنػػي عنيػػا فػػي ظػػؿ التقػػدـ التقنػػي 
كالتكنكلػػكجي الحػػديث؛ كالتػػي تسػػتخدميا الجماعػػات المتشػػددة كاإلرىابيػػة إلطػػالؽ التيديػػدات عبػػر حسػػابات 

اة كالعممػػػاء تكظيػػؼ ىػػػذه الكسػػػائؿ ، ممػػػا يتطمػػب مػػػف الػػدع(94)مجيكلػػة فػػػي حالػػة مػػػف اإلرىػػاب اإللكتركنػػػي
 . ار الشاذة كالضالة مف ناحية أخرملخدمة الدعكة أكالن، كلمكاجية ىذه األفك
ىثالثًا:ىنتائجىاختبارىفروضىالدرادة:

 :يمي كم  وىي ال راسة، فروض اختب ر ىذه السطور اآلتية إلي في الب حث يسعى
االجتمػػػاعي، كبػػػيف الخصػػائص الديمكجرافيػػػة ليػػػـ  الفػػركؽ بػػػيف كثافػػػة اسػػتخداـ الػػػدعاة لشػػػبكات التكاصػػؿ -

رؼ لمتعػ Te – Testكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ثػـ اسػتخداـ اختبػار . ( )النكع، العمر، التعميـ، العمؿ
 .عمي الفركؽ بالنسبة لممتغيرات

 وبدين كث فدة لممبحدوثين، ال يموجرافيدة الخصد ئص بدين إحصد ئية  اللة ذات فروق توج : األول الفرض
  .االجتم  ي التواصل مواق  استخ ام

 االجتماعي، التكاصؿ الدعاة )عينة الدراسة( لمكاقع استخداـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كثافة -
ىذا الفرض الفروض الفر ية (؛ ويتفرع  ن )النكع، العمر، التعميـ، العمؿ  الديمكجرافية كبيف خصائصـ

 :اآلتية
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كثافة استخداـ الدعاة لإلعالـ الجديد تبعنا لمنكع.   ( أ)

 (21جدول )
 يوضح الفروق بين كثافة استخدام الدعاة لشبكات التواصل االجتماعي تبعا  للنوع . 

 كث فة االستخ ام
 الع   النوع

N 
 المتوسط الحس بي

Mean 
االنحراف 
 المعي ري

  Tقيمة
(95) 

 الحرية رج ت 
df 

 مستوى المعنوية
)Sig96) 

 001. 248 3.523 76528. 2.1847 222 ذكر
 78004. 1.6429 28 أنثي  الة

 : يمي م  إلي( 31) رقم الج ول بي ن ت تشير
كثافػة اسػتخداـ  تكصػمت الدراسػة إلػي كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف Te- Testبإجراء اختبار  -

(، ككانػػت دالػػة، 3.523) Tشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كبػػيف النػػكع )ذكػػر، أنثػػي(، حيػػث بمغػػت قيمػػة 
حيػث إف ىػذه الشػبكات تيسػتخدـ مػف قبػؿ الػدعاة كالػداعيات عمػي حػد ؛ (001.كذلؾ عنػد مسػتكم معنكيػة )

سػػالمية نجػػد الكثيػػر مػػف سػػكاء، فكمػػا يسػػتخدمو الرجػػؿ تسػػتخدمو المػػرأة كػػذلؾ، خاصػػة فػػي مجػػاؿ الػػدعكة اإل
المكاقػػع كالمنتػػديات اإلسػػالمية ليػػؤالء، كنشػػرت كزارة األكقػػاؼ المصػػرية عمػػي مكقعيػػا الرسػػمي بػػأف الػػكزارة 

 تستيدؼ تعييف الداعيات لمعمؿ بالمساجد، كذلؾ بعد إصدار تصاريح ليف لمعمؿ في مجاؿ الدعكة .
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وب لت لي يمكدن القدول بصدحة الفدرض الق ئدل بوجدو  فدروق ذات  اللدة إحصد ئية بدين كث فدة اسدتخ ام  -
 ال   ة لشبك ت التواصل االجتم  ي تبًع  لمنوع. 

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كثافة استخداـ الدعاة لإلعالـ الجديد تبعنا لمعمر. ( ب)
 ( 20جدول )

 الدعاة لشبكات التواصل االجتماعي تبعا  للعمريوضح الفروق بين كثافة استخدام 

كث فة 
 االستخ ام

 الع   العمر
N 

 المتوسط الحس بي
Mean االنحراف المعي ري 

 رج ت 
 الحرية
df 

 مستوى المعنوية Fقيمة 
Sig 

 83378. 2.1622 37 َّأقؿ مف 

3 
246 6.530 .000 

 دالة

َّ- َْ 123 2.3008 .73479 
َْ- َٓ 62 1.9516 .75590 
 77237. 1.6786 28 فأكثر َٓ

 78427. 2.1240 250 المجموع
 : يمي م  إلي( 31) رقم الج ول بي ن ت تشير

تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػي كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف كثافػػػة اسػػػتخداـ  Anovaبػػػإجراء اختبػػػار  -
، ككانت دالػة عنػد مسػتكم F (6.530)الدعاة لشبكات التكاصؿ االجتماعي تبعان لمعمر، حيث بمغت قيمة 

(، كلعؿ ذلؾ يرجع إلي استخداـ ىذه الشبكات يستخدميا الكبير كالصػغير عمػي حػدو سػكاء؛ 000.معنكية )
  .ه الكسائؿ يكجد فرؽ بيف فئة عمرية أصغر أك أكبر في معرفتيـ بيذأنو الكما 
وب لت لي يمكدن القدول بصدحة الفدرض الق ئدل بوجدو  فدروق ذات  اللدة إحصد ئية بدين كث فدة اسدتخ ام  -

 ال   ة لشبك ت التواصل االجتم  ي تبًع  لمعمر. 
 لإلعالـ الجديد تبعنا لممستكم التعميمي .)ج( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كثافة استخداـ الدعاة 

 (21جدول )
 يوضح الفروق بين كثافة استخدام الدعاة لشبكات التواصل االجتماعي تبعا  للمؤهل العلمي

كث فة 
 االستخ ام

 الع   التعميم
N 

 المتوسط الحس بي
Mean 

االنحراف 
 المعي ري

 رج ت 
 الحرية
df 

 Fقيمة 
مستوى 
 المعنوية
Sig 

 75862. 2.0370 27 المتكسطفكؽ 
2 

247 12.848 .000 
 دالة

 79062. 1.9603 151 جامعي
 65003. 2.5000 72 فكؽ جامعي
 78427. 2.1240 250 المجموع

 : يمي م  إلي( 32) رقم الج ول بي ن ت تشير
تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػي كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف كثافػػػة اسػػػتخداـ  Anovaبػػػإجراء اختبػػػار  -

، ككانػت دالػة F (12.848)، حيػث بمغػت قيمػة ممؤىػؿ العممػيالػدعاة لشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي تبعػان ل
حيث مف سمات عينة الدراسة المسػتكم التعميمػي المرتفػع )الجػامعي، كفػكؽ  (،000.عند مستكم معنكية )

 ( بخصائص عينة الدراسة .ّ% كما جاء بالجدكؿ رقـ )َٗالجامعي(، حيث بمغت ىذه النسبة 
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 اسدتخ ام كث فدة بدين إحصد ئية  اللدة ذات فدروق بوجدو  الق ئدل الفدرض بصدحة القدول يمكن وب لت لي -
 .لممؤىل العممي  تبًع  االجتم  ي التواصل لشبك ت ال   ة

 . تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كثافة استخداـ الدعاة لإلعالـ الجديد تبعنا لمعمؿ )د(
 (22جدول )

 يوضح الفروق بين كثافة استخدام الدعاة لشبكات التواصل االجتماعي تبعا  للعمل 

كث فة 
 االستخ ام

 الع   العمل
N 

 المتوسط الحس بي
Mean رج ت الحرية االنحراف المعي ري  

df  قيمةF 
مستوى 
 المعنوية
Sig 

 74903. 1.9196 112 إماـ  بكزارة األكقاؼ

4 
245 7.820 .000 

 دالة 

 73907. 2.3158 38 خطيب بالمكافأة
 80471. 1.9512 41 داعية إسالمي

 71935. 2.4630 54 أكاديمي
 00000. 3.0000 5 أخرم
 78427. 2.1240 250 المجموع

 : يمي م  إلي( 33) رقم الج ول بي ن ت تشير
تكصمت الدراسة إلي كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف كثافػة اسػتخداـ الػدعاة  Anovaبإجراء اختبار 

، ككانت دالة عند مستكم معنكية F (7.820)، حيث بمغت قيمة معمؿلشبكات التكاصؿ االجتماعي تبعان ل
كلعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ يرجػػػػػع إلػػػػػي أف المسػػػػػمي الػػػػػكظيفي يفػػػػػرض عميػػػػػو اسػػػػػتخداـ ىػػػػػذه الكسػػػػػائؿ بكثافػػػػػة،  (،000.)

فاألكػػاديمي )أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس، كالداعيػػة االسػػالمي كبعػػض األئمػػة....( يظيػػركف عمػػي الفضػػائيات 
رد عمػػي كغيرىػػا لػػذا كجػػب عمػػييـ أف يتعػػاممكا مػػع ىػػذه الكسػػائؿ بكثافػػة ليتفػػاعمكا مػػع الجميػػكر المتمقػػي كالػػ

 رسائميـ كاستفساراتيـ .
 اسدتخ ام كث فدة بدين إحصد ئية  اللدة ذات فدروق بوجدو  الق ئدل الفدرض بصدحة القدول يمكدن وب لت لي -

 .لممؤىل العممي  تبًع  االجتم  ي التواصل لشبك ت ال   ة
الفدددرض الثددد ني: توجددد   لقدددة ارتب طيدددة ذات  اللدددة إحصددد ئية بدددين كث فدددة اسدددتخ ام مواقددد  التواصدددل 

 االجتم  ي و واف  ىذا االستخ ام.
 (23جدول )

 يوضح العالقة بين كثافة االستخدام، وبين دوافع هذا االستخدام 

  واف  االستخ ام  كث فة التعرض
:دكافع االستخداـ كتتمثؿ في معامؿ االرتباط 279.  

)زيادة المعرفة الدينية، الرد عمي 
المعرفة  الشبيات كاالفكار المتطرفة،

 الدينية.....(

.000   
الداللة مستكم دالة  

 الع   250

 : يمي م  إلي( 33) رقم الج ول بي ن ت تشير
، تكصمت الدراسة إلي كجكد عالقة ارتباطية (Pearson Correlation) بيرسكف ارتباط بإجراء معامؿ -

كدكافػػع ىػػذا االسػػتخداـ؛ حيػػث بمػػغ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف كثافػػة اسػػتخداـ مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي 
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، كلعػؿ ذلػؾ 000.، ككانت العالقة طردية ضعيفة دالة، عنػد مسػتكم معنكيػة 279.معامؿ االرتباط مقدار
 يرجع إلي أف عينة الدراسة كمما زاد دكافع استخداميـ ليذه الكسائؿ زاد كثافة تعرضيـ ليذه الكسائؿ .

 مواقد  اسدتخ ام كث فدة بدين إحصد ئية  اللة ذات رتب طيةا  لقة وب لت لي صحة الفرض الق ئل بوجو  -
 .االستخ ام ىذا و واف  االجتم  ي التواصل

الفرض الث لث: توج   لقة ارتب طية ذات  اللة إحص ئية بين كث فة استخ ام مواق  التواصل 
 االجتم  ي واإلشب   ت المتحققة من ىذا االستخ ام.
 ( 24جدول )

 االستخدام، وبين االشباعات المتحققةيوضح العالقة بين كثافة 

        كثافة التعرض
كتتمثؿ  اإلشباعات المتحققة

في )التعرؼ عمي الشبيات 
الباطمة، المعرفة بأحدث 

 القضايا....(

االرتباط معامؿ 243.  

.000 
الداللة مستكم دالة  

 الع   250
 :يمي م  إلي( 33) رقم الج ول بي ن ت تشير

 التكاصػػؿ مكاقػػع اسػػتخداـ كثافػػة بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات ارتباطيػػة عالقػػة كجػػكد إلػػي الدراسػػة تكصػػمت -
 ككانػػت ، 243.مقػػدار االرتبػػاط معامػػؿ بمػػغ حيػػث كاالشػػباعات المتحققػػة مػػف ىػػذا االسػػتخداـ؛ االجتمػػاعي

 زاد كممػا الدراسػة عينػة أف إلػي يرجػع ذلػؾ كلعػؿ .،َََ معنكيػة مسػتكم عنػد دالػة، ضػعيفة طردية العالقة
 .ازدادت االشباعات المتحققة لدييـكثافة تعرضيـ  كاستخداميـ 

 مواق  استخ ام كث فة بين إحص ئية  اللة ذات ارتب طية  لقة بوجو  الق ئل الفرض صحة وب لت لي -
 .قة من ىذا االستخ اماالجتم  ي، وبين اإلشب   ت المتحق التواصل

إحص ئية بين اإلشب   ت المتحققة من استخ ام مواق  الفرض الراب : توج   لقة ارتب طية ذات  اللة 
 التواصل االجتم  ي واالتج ه نحوى .

 (25جدول )
 يوضح العالقة بين االشباعات المتحققة من استخدام شبكات التواصل االجتماعي واالتجاه نحوها 

  االتج ه

 معامؿ االرتباط 280. اإلشب   ت المتحققة
 مستكم الداللة دالة 000.

 الع   250
 : يمي م  إلي( 36) رقم الج ول بي ن ت تشير

بػػيف االشػػباعات المتحققػػة مػػف اسػػتخداـ  إحصػػائية داللػػة ذات ارتباطيػػة عالقػػة كجػػكد إلػػي الدراسػػة تكصػػمت
شبكات التكاصؿ االجتماعي، كبيف االتجاه نحك استخداـ ىػذه الشػبكات، حيػث بمػغ معامػؿ االرتبػاط مقػدار 

كيرجع ذلؾ إلي أف االتجاه مف  .،َََ معنكية مستكم عند دالة، ضعيفة طردية العالقة ككانت، (280.)
قبؿ أفراد عينة الدراسة كاف نحك ىذه الكسائؿ الحديثة حيث ال غني عنيا بأم حاؿ مػف األحػكاؿ ممػا أدم 
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حققػػػت االشػػػباعات لػػػدم عينػػػة إلػػػي ظيػػػكر مسػػػاحات جديػػػدة لممارسػػػة حريػػػات التعبيػػػر كالػػػرأم، كمػػػف ثػػػـ ت
 .الدراسة

االشب   ت المتحققة  بين إحص ئية  اللة ذات ارتب طية  لقة بوجو  الق ئل الفرض صحة وب لت لي -
 .االجتم  ي، وبين االتج ه نحوى  التواصل مواق  من استخ ام

ى:أبرزىنتائجىالدرادة
 ،....(جكجػؿ يػاىك، تػكيتر، يكتيػكب، بكؾ، الفيس) االجتماعي التكاصؿ شبكات الدراسة عينة تستخدـ (ُ

 فرصػػة تتػػيح فيػػي المختمفػػة شػػبكاتيا عبػػر اآلخػػريف مػػع لمتكاصػػؿ سػػريعة كسػػائؿ أصػػبحت إنيػػا حيػػث
 كالصػػكت الصػػكرة خػػالؿ مػػف التحػػدث إلػػى باإلضػػافة كالطكيمػػة، القصػػيرة الرسػػائؿ خػػالؿ مػػف التحػػدث
 بػػػيف المسػػػافات الجكانػػػب؛ كمػػػا قػػػرب مختمػػػؼ مػػػف العػػػاـ الػػػرأم عمػػػى التػػػأثير اسػػػتطاعت كمػػػا كغيرىػػػا،
 بػػػ)شبكات النػػاس بػػيف التكاصػػؿ مػػف النػػكع ىػػذا كسػػمي الثقافػػات، بػػيف كزاكج الحػػدكد، كألغػػى الشػػعكب،
 األحػداث كلعبػت المتمقػيف، مػف كاسػع بجميكر كاستأثرت الشبكات ىذه كتعددت االجتماعي(، التكاصؿ
ػا الفضػؿ كاف كبالمقابؿ الشبكات، بيذه التعريؼ في بارزنا دكرنا العالـ في كالطبيعية السياسية  ليػذه أيضن
 األمػر األحػداث، تمػؾ عػف الفيػديك، كمقػاطع النصػية، كالرسػائؿ السػريعة، األخبػار إيصاؿ في الشبكات

 .الشبكات ىذه كانتشار شيرة في ساعد الذم
 بنسػػػػبة جػػػػاءت حيػػػػث مرتفعػػػػان، االجتمػػػػاعي التكاصػػػػؿ لشػػػػبكات الدراسػػػػة( الػػػػدعاة )عينػػػػة تعػػػػرض جػػػػاء (ِ

، حيػػث إنيػػا أصػػبحت كسػػائؿ ال لمتعػػرض ليػػذه الشػػبكات، ممػػا يػػدؿ عمػػي شػػدة اىتمػػاـ الػػدعاة %ٖ.ْٕ
 مف بحاؿ لو ينبغي عز كجؿ ال اهلل إلى كالداعيغني عنيا في ظؿ التقدـ التقني كالتكنكلكجي اليائؿ، 

 التقنيػػات ىػػذه مػػف يسػػتفيد أف فعميػػو الػػدعكة، كسػػائؿ فػػي الحػػادث التقػػدـ ىػػذا عػػف ينفصػػؿ أف األحػػكاؿ
 . الحديثة، لذا جاءت النسبة مرتفعة

ف فػي المجػاؿ الػدعكم، حيػث ك تصدر "الفيس بكؾ" شبكات التكاصػؿ االجتمػاعي التػي يتابعيػا المبحكثػ (ّ
 أف رغػـ التػي االجتمػاعي التكاصػؿ شػبكاتكأىػـ  أحػد فيػك، 2.7680بمػغ المتكسػط الحسػابي مقػدار

 فيػك، العػالـ مسػتكل عمػى كتػأثيران  اسػتخدامان  كاألكثػر أصػبحت األشػير مكاقعيػا أف إالقصػير   عمرىػا
(  profile) غالبػا يتضػمف بأصػدقائيـ االتصاؿ عمى الناس يساعد االجتماعية لمشبكة إلكتركني مكقع

 يمكػف...  شخصػية كاىتمامػات صػكر ممؼ المستخدمكف ينشئ االنترنت عبر أكثر بفعاليتيـ كعائمتيـ
 الػػى التعػػرؼ أك يعرفػػكف الػػذيف األشػػخاص مػػع كالتفاعػػؿ بػػكؾ الفػػيس مكقػػع الػػى الػػدخكؿ شػػخص ألم

جػػػػراء الممفػػػػات، كمشػػػػاركة كالصػػػػكر الفيػػػػديك مقػػػػاطع تبػػػػادؿ خاللػػػػو مػػػػف يمكػػػػف ، كمػػػػاجػػػػدد أشػػػػخاص  كا 
 .المتمقيف جميكر بيف المباشر كالتفاعؿ كالتكاصؿ، الفكرية المحادثات

أف الغالبيػػػة العظمػػػػي لعينػػػػة الدراسػػػػة تقػػػػـك بتكظيػػػػؼ كسػػػػائؿ التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي فػػػػي مجػػػػاؿ عمميػػػػـ  (ْ
%، يمييػػػػػا عبػػػػػارة "ال" بنسػػػػػبة 74.8نعػػػػػـ" فػػػػػي الترتيػػػػػب األكؿ بنسػػػػػبة الػػػػػدعكم، حيػػػػػث جػػػػػاءت عبػػػػػارة "

ف كسػائؿ التكاصػؿ حيػث إ%، كيرجع ارتفاع النسبة لتكظيؼ الدعاة لإلعالـ الجديد في الدعكة؛ 25.2
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، كنظػران ألنػو اإلعالـ التقميػدم كتتفػكؽ عميػو فػي أداء الرسػالة المطمكبػة نجاحيااالجتماعي تتجاكز في 
الحديث كثيره مف المنجزات الحضارية المتطكرة فػي مختمػؼ المجػاالت كالميػاديف  قد تحقؽ في العصر

كالسػػيما مجػػاؿ االتصػػاالت كالتقنيػػة كنقػػؿ المعمكمػػات ؛ فػػإف الػػدعاة إلػػى اهلل تعػػالى مطػػالبكف بالتفاعػػؿ 
 اإليجابي مع ىذه الميستجدات كالمينجزات العصرية التي يمكف تسخيرىا كاإلفادة منيػا فػي ميمػة الػدعكة
إلى اهلل تعالى ، كيأتي مف أبرز كأىـ ىذه الكسائؿ الميستجدة ما ييعرؼ بشبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، 
كالتػػي تيمكػػػف ميسػػػتخدمييا مػػف اإلفػػػادة " مػػػف عشػػرات الخػػػدمات الميختمفػػػة، كالتخاطػػب مػػػع الميسػػػتخدميف 

ف البػػاحثيف، كرجػػاؿ اآلخػػريف؛ فيػػي نافػػذة العػػالـ بشػػعكبو كثقافاتػػو كعمكمػػو المختمفػػة، ككسػػيمة اتصػػاؿ بػػي
 األعماؿ، كالدكائر، كالقطاعات ذات العالقات الميشتركة "

 "االجتمػاعي  التكاصػؿ كسػائؿ عبػر الػدعكم المجػاؿ فػي الدعاة بتكظيفو يقكـ ما أىـ إلي النتائج تشير (ٓ
 الػدعاة فيسػتطيع ،%ٖ.ٖٓ بنسػبة األكؿ الترتيػب ، حيث احتمت"الباطمة  كالشبيات الدعاكم عمي الرد
 كتصػػحيح الخطيػػر، الكبػػاء ىػػذا لمكاجيػػة المتطػػرفيف شػػبيات عمػػي الػػرد كالكسػػائؿ الشػػبكات ىػػذه عبػػر

 كالمسػػمميف؛ اإلسػػالـ صػػكرة تشػػكيو خالليػػا مػػف المتطرفػػكف يحػػاكؿ التػػي القضػػايا بعػػض حػػكؿ المفػػاىيـ
لصاؽ  بإرسػاليا يقكمػكف التػي الكاذبة الدعاكم لصالح الكسائؿ ىذه تجنيد خالؿ مف ليـ، جزافان  التيـ كا 

 كاإلنسػانية كالتاريخيػة الدينيػة بالمسػؤكلية استشػعاران  الػدعاة قبػؿ مػف الػرد ىػذا كيػأتي الكسػائؿ، ىػذه عبر
 اهلل إلػػي الػػدعكة خػػالؿ مػػف كالنصػػيحة المصػػارحة خاصػػة، كالػػدعاة عامػػة المسػػمميف عمػػى تفػػرض التػػي

 ثػػـ األكطػػاف، كأمػػف فاإلنسػػا ككرامػػة األمػػة كحػػدة عمػػى لمحفػػاظ الحسػػنة، كالمكعظػػة بالحكمػػة عزكجػػؿ
 ،%ٔ.ْٕ بنسػبة الثانية المرتبة" كالمسمميف اإلسالـ عف المغمكطو كاألخبار الشائعات تكذيب"  جاءت
 شػرارة يػرل إف مػا الػذم كػالكقكد أصػبحت أنكاعيػا بمختمػؼ االجتمػاعي التكاصػؿ كسػائؿ أف نجػد حيث
 تعقػب أف يمكػف التػي ل ثػار حسػابان  يحسػب أف دكف مف اآلفاؽ، لتبمغ كنشرىا تأجيجيا عمى كعمؿ إال
 بػث فػي ىكايػاتيـ لممارسػة خصػبة بيئػة النفػكس ضػعاؼ مف لكثير الكسائؿ ىذه فأصبحت العمؿ، ىذا

 قػػد الػػبعض أف كمػا المصػػداقية، كمفتقػدة مطمقػػان، صػػحيحة غيػر ألخبػػار كالتػركيج المغمكطػػة المعمكمػات
 أخبػار مػف يصػمو مػا كؿ إرساؿ عبر كذلؾ المجتمع، أفراد بيف كانتشارىا الشائعات تمؾ نشر في يسيـ
 لتمػػؾ التصػػدم مػػف البػػد ثػػـ كمػػف المعمكمػػة، مصػػدر مػػف يتحقػػؽ أف دكف مػػف غيػػره إلػػى معمكمػػات أك

 يمييػػا الشػػفافية، كتعزيػػز الحقػػائؽ بنشػػر المبػػادرة جانػػب إلػػى مصػػادرىا، فػػي عمييػػا كالقضػػاء الشػػائعات
 فػي العممػاء آراء كتابػة" جػاءت بينمػا ،%ِٕبنسػبة" الكسػائؿ ىػذه عبػر ينشػر مػا نحك رأم أكٌكف" عبارة
 بمناقشػػػة الجميػػػكر مػػػع التفاعػػػؿ" عبػػػارة ثػػػـ ،%ٓٔ بنسػػػبة الرابػػػع الترتيػػػب فػػػي" الميمػػػة القضػػػايا بعػػػض
 مػف الكسػائؿ ىػذه مع أتفاعؿ" عبارة يمييا ،%ٖٓ بنسبة الخامس الترتيب في" الخالفية الدينية القضايا
 محاضػػػرات رفػػػع"  عبػػػارتي جػػػاءت كأخيػػػران  ،%ّٓ بنسػػػبة" ألصػػػدقائي المحتػػػكم رفػػػع أك التعميػػػؽ خػػػالؿ

 غيػػر جميػػكر مػػع التكاصػػؿ" كعبػػارة ،"الػػدعكة مجػػاؿ فػػي كلمعممػػاء لػػي بمحاضػػرات خاصػػة كفيػػديكىات
 لتكظيػؼ الدراسػة عينػة بػو تقػكـ مػا أبػرز كانػت البدائؿ ىذه كؿ ،%ّٕ بنسبة" الدعكة سبيؿ في عربي
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 ليتصػدكا الكسػائؿ، ىػذه فػي ينشػر مػا مراقبػة كالػدعاة العمػـ أىػؿ فكاجب الدعكة، خدمة في الكسائؿ ىذه
ظيػار كغشػيـ، نفػاقيـ كفضح كيدىـ، بإبطاؿ ليؤالء،  ال الباطػؿ بػأف كلنتػذكر. بضػاعتيـ فػي الزيػؼ كا 
 حيث مذعكرة، فزعة تكلي الظالـ كتائب فإف النكر انتشر إذا أما الحؽ، غفمة في إال يجكؿ كال يصكؿ
 االتصػػػاالت ثػػػكرة مػػف كاالسػػػتفادة الجديػػػد اإلعػػالـ كسػػػائؿ تطكيػػع عمػػػى اإلرىابيػػػة المنظمػػات قػػػدرة نجػػد

 عمػػػى الفاعػػػؿ حضػػػكرىا إلػػػى إضػػػافة اإلجراميػػػة، كمخططاتيػػػا كأجنػػػدتيا عممياتيػػػا تنفيػػػذ فػػػي المتقدمػػػة
 األمػر صػفكفيا، فػي الشػباب كتجنيػد اليدامػة، ألفكارىػا لمتػركيج المعمكماتية كسائط مف كغيره اإلنترنت

 بمقػػدكرىـ بػػات الػػذيف اإلرىػػابييف، يػػد فػػي خطيػػران  سػػالحان  تمثػػؿ أصػػبحت الكسػػائؿ ىػػذه بػػأف يؤكػػد الػػذم
 انطالقػان  كالػدعاة العممػاء دكر ىػك كىػذا كالمجتمعػات، األفػراد عمى مباشر سمبي تأثير ليا رسائؿ تكجيو
يمانان  عاتقيـ، عمي الممقاه كاإلنسانية كالكطنية الشرعية المسؤلية مف  العمميػة المكاجيػة بضركرة منيـ كا 

 بالمسػئكلية النػاس أكلػي ىػـ إنيػـ حيػث القضػايا؛ مػف كثيػر حػكؿ الخاطئػة كالمفػاىيـ المنحرفة، لألفكار
 .اليكـ لممسمميف يحدث عما

حرصت عينة الدراسة عمي متابعة األحػداث كالقضػايا عبػر الشػبكات االجتماعيػة، حيػث جػاءت عبػارة  (ٔ
%، كأخيػرا عبػارة "أحػرص 37.6%، يمييػا عبػارة "أحيانػان" بنسػبة 54.8بنسػبة "دائما" في الترتيػب األكؿ 

 .  2.4720%، كبمغ المتكسط الحسابي مقدار 7.6عمي متابعتيا في أكقات األزمات" بنسبة 
 بػيف الخمػط " المختمفػة االجتماعية الشبكات أثناءاستخداـ الدعاة اىتماـ جذبت التي القضايا أىـ كانت (ٕ

 أحػػد ينكػػر فمػػـ ،%ٖ.َٔ  بنسػػبة األكؿ الترتيػػب فػػي جػػاءت حيػػث" المسػػمميف ككاقػػع اإلسػػالمي الػػديف
 األمػة ىػذه أتباع مف الكثير فيو كقع الذم الخطأ كلكف كمكاف، زماف لكؿ اإلسالمية الشريعة صالحية

 الػبعض كجعػؿ كالتفػريط، اإلفػراط كراء ينسػاؽ الػبعض جعػؿ ممػا الصػالحية، لمعنػي الخاطئ الفيـ ىك
 المفػاىيـ عمػي كالمسػتجدات الكقػائع تنزيػؿ عػف كالبحػث لممعاني، التحميؿ دكف بالنصكص يبتعد اآلخر

 أف شػػؾ فػػال ،%َٓ بنسػػبة الثانيػػة المرتبػػة فػػي" الػػديني الخطػػاب تجديػػد " قضػػية جػػاءت ثػػـ كالمعػػاني،
 خاصػػة؛ كالػػدعاة العممػػاء مػػف األمػػر كأكلػػك عامػػة، المسػػمميف قضػػية ىػػي الػػديني الخطػػاب تجديػػد قضػػية
 السػػمح، الكسػػطي اإلسػػالمي لػػديننا الحضػػارم الكجػػو عػػف الغبػػار يجمػػي أف يريػػد لمػػف حيػػاة قضػػية فيػػي
 أصػاب مػا ألف ذلػؾ فييػا، اعكجػاج ال مسػتقيمة سػمحة حضػارة عمػي أمػة أك كطنػان  يبني أف يريد كلمف

 مػػف عميػػو المحسػػكبيف مػػف المتخصصػػيف كغيػػر المػػؤىميف كغيػػر أعدائػػو، أيػػدم عمػػي الػػديني الخطػػاب
زالتػو، إلصػالحو مضػنية جيػكد إلػي يحتػاج كالتفكيػر الفيـ في كالعطب الخمؿ مف أبنائو بعض  فعمػي كا 
 الخطػػاب تجديػػد أف ليعممػػكا نيػػار، ليػػؿ كغيرىػػا الفضػػائيات عمػػي الػػديني الخطػػاب بتجديػػد ينػػادكف الػػذيف
نمػا كاألصكؿ، الثكابت في التغيير ليس  بتغيػر تتغيػر فالفتػاكم العصػر، مكاكبػة مػع باألصػؿ التمسػؾ كا 

 كػؿ رأس عمػي األمػة ليػذه يبعػث اهلل إف( "كسػمـ عميػو اهلل صػمي) محمػد النبي قاؿ لذا كالمكاف؛ الزماف
 في كالسياسية كالعرقية كالطائفية الدينية النزاعات إثارة" عبارة جاءت ثـ ،"دينيا ليا يجدد مف سنة مأئة
 عامػػػة اإلعػػالـ كسػػائؿ عمػػػي كنسػػمع نػػرم حيػػػث ،%ْ.ْٔ بنسػػبة الثالثػػة المرتبػػػة فػػي" المسػػمميف بػػالد

http://www.epra.org.eg/
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 ىذه عبر كالمسمميف لإلسالـ المعادية الفئات بعض كتبثو تثيره ما خاصة االجتماعي التكاصؿ كمكاقع
 ىػػذه إلثػػارة كالمسػػمميف اإلسػػالـ بػػالد عمػػي شرشػػة إعالميػػة ىجمػػة فينػػاؾ كفػػتف؛ نزاعػػات مػػف الكسػػائؿ
 المرتبػػة فػػي" كالمسػػمميف اإلسػػالـ صػػكرة تصػػحيح " جػػاءت ثػػـ بػػراء، منيػػا كالمسػػمميف كاإلسػػالـ الفػػتف،
 كأىمو، لإلسالـ الظالمة الصكرة ىذه بتصحيح الناس أكلي ىـ كالدعاة فاألئمة ،%ْ.ْْ بنسبة الرابعة
 الكراثػة ىػذه أف جيػدا نعمػـ أف كالبػد ،(كسػمـ عميػو اهلل صػمي) محمػد حبيبنػا أخبػر كما األنبياء كرثة فيـ

 الصػػالة عمػػييـ) رسػػالتيـ تشػػمؿ مػػا أكؿ تشػػمؿ بػػؿ فحسػػب، كالتشػػريع العمػػـ كراثػػة عمػػي مقصػػكرة ليسػػت
سػعاده، األمػة إنقػاذ أجػؿ مػف كالتعػب كالعػرؽ المجيػكد كبػذؿ التغييػر كفػي اإلصػالح فػي( كالسالـ  ثػـ كا 
 المرتبػػػة فػػػي" كغيػػػرىـ كالعػػػراؽ كبكرمػػػا سػػػكريا فػػػي لممسػػػمميف كالتعػػػذيب القتػػػؿ عمميػػػات" عبػػػارة جػػػاءت

 ليػػك كىنػػاؾ ىنػػا المسػػمميف لػػبالد كغػػزك كتعػػذيب قتػػؿ مػػف كنسػػمعو نشػػاىده فمػػا ،%َْ بنسػػبة الخامسػػة
 التيـ يمفقكف ذلؾ بعد ثـ القتمة، المجرميف ىؤالء قبؿ مف اإلجرامية العمميات ىذه عمي األدلة أكبر مف

" المسػمميف ضػد الكراىية جرائـ"   عبارة يمييا براء، منيـ كىك كالمسمميف، لإلسالـ اإلجرامية كالعمميات
 القيػػػػاـ" كعبػػػػارة" تفتيتيػػػػا أك اإلسػػػػالمية الػػػػبالد الحػػػػتالؿ السػػػػعي" عبػػػػارتي جػػػػاءت ثػػػػـ ،%ْ.ّٖ بنسػػػػبة

 فػػػالحمالت ،%ّْ بنسػػػبة السػػػابعة المرتبػػػة فػػػي" كالمسػػػمميف اإلسػػػالـ ضػػػد معاديػػػة إعالميػػػة بحمػػػالت
 تبثػػو مػػا" عبػػارة يمييػػا نيػػار، ليػػؿ تػػدبر المجػػرميف ليػػؤالء الجديػػد كاإلعػػالـ الفضػػائيات عمػػي اإلعالميػػة
 إلػي يػؤدم التشػدد ىػذا نجػد ثػـ كمػف متشػددة حركػات فينػاؾ ،ٖ.ِّ بنسػبة" المتطرفػة الدينية الحركات
 إال أحػد الػديف يشػاد كلػف يسػر الػديف إف" حديثػو فػي( كسػمـ عميو اهلل صمي) محمد النبي لقكؿ التطرؼ
 القتػػػؿ فػػػي المريضػػػة مػػػ ربيـ لتحقيػػػؽ زريعػػػة اإلسػػػالـ مػػػف المتطرفػػػكف ىػػػؤالء اتخػػػذ كقػػػد ،....."الغمبػػػو
 يحػدث مػا" عبػارة يمييػا الشخصػية، كمصالحيـ ألغراضيـ بؿ لإلسالـ، ينتصركف ألنيـ ليس كالحرؽ،

 فػػي بأطفالنػػا إسػػرائيؿ تفعمػػو مػػا ذلػػؾ عمػػي دليػػؿ كخيػػر ،%ٖ.َّ بنسػػبة" إسػػرائيمي عربػػي صػػراع مػػف
 كلػيس– حقكقيػا كعػف مقدسػاتيا، عػف الػدفاع بحجػة اإلسػالمية البمػداف مف غيرىا كفي الشريؼ، القدس

 كتقسػيـ خيراتيػا، ألخػذ اإلسػالمية الػبالد كاحػتالؿ غػزك ذلػؾ كراء مػف يريػدكف أنيػـ غيػر -حػؽ أم ليـ
 ".المؤمنيف نصر عمينا حقان  ككاف" تعالي قاؿ ذلؾ، ليـ كأني معتقدىـ في كما البالد

بػداء المضػمكف قػراءة"  عنػد متابعػة المكضػكعات لمػدعاة عبػر شػيكات التكاصػػؿ كػاف (ٖ  أك عميػػو تعميػؽ كا 
 لممكضػكعات الػدعاة متابعػة عمػي تػدؿ عاليػة نسبة كىي ،%ٖ.ْٓ بنسبة األكلي المرتبة في" مشاركتو
 ثػـ مضػمكنو فػي كالنظػر كالػتمحص المضػمكف قػراءة خػالؿ مف الكسائؿ ىذه عبر تنشر التي كالقضايا

 فالتفاعػػؿ تعميػػؽ، دكف فقػػط مشػػاركتو أك السػػاطعة، الدامغػػة كالحجػػة السػػديد بػػالرأم عميػػو التعميػػؽ إبػػداء
 كتبمػيغيـ المػدعكيف مع بالتكاصؿ الداعية خالليا مف يقكـ اإلنترنت عبر اتصالية عممية: "ىك الدعكم
 بقصػػد متػػزامف، غيػػر أك متػػزامف بشػػكؿ كالتعبئػػة، كالمشػػاركة النشػػر خػػالؿ مػػف دعكيػػة كمنبيػػات رسػػائؿ
 كممبػي اإلنترنػت السػتخداـ المػدعكيف دكافػع مسػتثمرا كبيئػتيـ، سػمككيـ فػي كالتغييػر أفكارىـ في التأثير
 .باتجاىيف أك باتجاه الدعكم التفاعؿ يككف كقد فيو، حاجتيـ
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ى:همىالتوصواتىوالمقترحاتأ
المجتمػع؛ مػف قبػؿ  فػي فاعمػة إيجابيػة تكاصػؿ أداة تصػبح كي االجتماعية الشبكات تكظيؼ مف بد ال (ُ

 .األئمة كالدعاة

كافػة مػف قبػؿ الييئػات  اإلعالـ كسائؿ في ئمة كالدعاةاأل مستكل لرفع نكعية تدريبية رامجب إعداد ضركرة (ِ
 بالعمػؿ كلالرتقػاء المجتمػع ، تكاجػو التػي الميمػة كالمشػكالت القضػايا مػع لمتعامػؿ ككفػايتيـ المنكطػة،

 .عاـ بشكؿ اإلعالمي

 كالقضػػاء كمتابعتػػو منػػو كالحػػد كالتطػػرؼ اإلرىػػاب طكفػػاف لمكاجيػػة كاسػػتراتيجيات عمميػػة آليػػات كضػػع (ّ
 .عميو

ليسػػت مػػف  كالتطػػرؼ اإلرىػػاب أف كتكضػػيح باإلسػػالـ، لمتعريػػؼ المختمفػػة بالمغػػات تبػػث بػػرامج إعػػداد (ْ
 اإلسالـ في شئ.

كأىميػػػة  الػػػكطف حػػػب كتكػػػريس العػػػاـ، الػػػكطني الػػكعي تنميػػػة إلػػػى تيػػػدؼ شػػػاممة إعالميػػػة بػػػرامج تبنػػي (ٓ
 كأفكػػار مغالطػػات مػػف اإلعػػالـ كسػػائؿ عبػػر يطػػرح لمػػا كالتصػػدم المجتمػػع، أكسػػاط فػػي إليػػو اإلنتمػػاء

 .الشباب عمى السمبي مغرضة لمتأثير

 مػػف اهلل تعػػالي، كتعػػد إلػػى الػػدعكة فػػي الحديثػػة التكنكلكجيػػا كسػػائؿ مػػف تػػكفر مػػا كتطكيػػع تسػػخير يجػػب (ٔ
 .اليكـ الدعكية الضركريات

 
ىرادة:مصادرىالد

                                                           
الغدٗد )هبل٘صٗب: الغبهؼخ الْطٌ٘خ الوبل٘صٗخ،كل٘ةخ  اإلػالم ػجس الدػْٕ الزفبػل أؼؼسٕ، هفِْم ف٘فل هؾود - ػز٘لٖ ئثساُ٘ن هؼبذ (1)

 . 262م ، ؾ2112(، ْٗلْ٘ 3، الؼدد )2الدزاظبد اإلظاله٘خ، هغلخ ثؾْس ئظاله٘خ ّاعزوبػ٘خ، هغلد 

( هؾوةةد هازةةبز عوؼةةخ، اطةةْزح الفيةةس الزيف٘ةةسٕ ّالفزةةْٕ ثةةدّى ػلةةن ػلةةٖ الوفةةبلؼ الْطٌ٘ةةخ ّالؼالقةةبد الدّل٘ةةخ ) ال ةةبُسح: ّشازح 2)

 .  5م( ؾ2114(، 222األّقبف، الوغلط األػلٖ للؽئْى اإلظاله٘خ، ظلعلخ قضبٗب ئظاله٘خ، الؼدد )

ثْٗخ ه زسؽخ لوْاعِخ الزطسف، ظلعخ أثؾبس رفةدز ػةي زاثطةخ الزسث٘ةخ ( الع٘د ظالهخ الاو٘عٖ، رسث٘خ الزعبهؼ الفيسٕ، ـ٘غخ رس3)

 م( . 1993( هبزض 11( العٌخ الؼبؼسح)26الؾدٗضخ، )االظيٌدزٗخ: األشازٗطخ، داز الوؼسفخ الغبهؼ٘خ، الؼدد العبدض ّالؼؽسّى)

(4)Banks, James . “Regulating hate speech online. International Review of Law, Computers and 

Technology”, Vol.24 . No. 3.2010. pp 233-239.  

(5)Cross, Sharyl N. Dr. "Russia and Countering Violent Extremism in the Internet and Social Media: 

Exploring Prospects for U.S.-Russia Cooperation Beyond the "Reset"." Journal of Strategic Security . 

Vol .6, No. 4 .2013. pp 1: 24. 

(6)Mark D. Chang.(Trolling Now Media: Violennt Extremist Groups Recruiting Through Social 

Media". Master Of Arts In Security Studies. Homeland Security And Defense. Naval Postgraduate 

School. December 2015 .  

(7)Christina Schori Liang. " Cyber Jihad: Understanding and Countering Islamic State 

Propaganda".Geneva Centre for Security Policy (GCSP). 2015 .Avilable Online: 

file:///C:/Users/dell%20i5/Downloads/file.pdf . 

دزاظةخ  –( أٗوي هؾود ئثساُ٘ن ثسٗك، هؼبلغخ الوْاقغ اإلليزسًّ٘خ للوساـد اإلػاله٘خ ثبلوإظعبد الدٌٗ٘خ السظةو٘خ ل ضةبٗب الزطةسف 8)

 م .2115( أكزْثس 44رؾل٘ل٘خ ه بزًخ، عبهؼخ األشُس، هغلخ الجؾْس اإلػاله٘خ، الؼدد الساثغ ّاألزثؼْى)

ظبئل االرفبل الؾدٗضخ فٖ الْقبٗخ هي الفيةس الزيف٘ةسٕ"، ّزقةخ ثؾض٘ةخ ه دهةخ للولز ةٖ الؼلوةٖ ثي ًبـس الؾوْد، "رْظ٘ف ّ هللا ( ػجد9)

 -األهٌ٘خ للؼلْم الؼسث٘خ ًبٗف ّالجؾْس، عبهؼخ الدازظبد الزيف٘سٕ" هسكص الفيس هْاعِخ فٖ ّالوٌبـؾخ السػبٗخ ثؼٌْاى:" دّز

 م .31/4/2115-28السٗبق، 

http://www.epra.org.eg/
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Africa" . GSDRC Helpdesk Research Report 1,380. Birmingham, UK: GSDRC, University of 

Birmingham.2016 . Avilable Online: file:///C:/Users/dell%20i5/Downloads/HDQ1380.pdf. 

 الةدػبئٖ للوٌطةت ّػالقزةَ ثةادزاكِن فيسًٗةب الوزطسفةخ اإلليزسًّ٘ةخ للوىةبقغ الؼسثةٖ الؽةجبة ( غةبدح هفةطفٖ الجطسٗةت، رؼةسق11)

الؽةس  األّظةظ، الؼةدد هغلخ ثؾْس الؼالقبد الؼبهخ  -الضبلش الؽاؿ رأص٘س ًظسٗخ ئطبز فٖ ه٘راً٘خ دزاظخ -اإلزُبث٘خ للزٌظ٘وبد

 م .2116( 13)

( ؽعي ً٘بشٕ الف٘فٖ، الوؼبلغخ الجؾض٘خ ّالزٌظ٘سٗخ الظزادام ريٌْلْع٘ب اإلػالم الغدٗد لٌؽس ص بفخ الؼٌةف، هغلةخ ػةسة ه٘ةدٗب آًةد 12)

 م . 2112، 23ظْظ٘زٖ، الؼدد 

 . 113م( ؾ2118ال بُسح: داز الفيس الؼسثٖ، ( ئثساُ٘ن ػجد هللا الوعلوٖ، هٌبُظ الجؾش فٖ الدزاظبد اإلػاله٘خ، ) 13)

 .   92( ؾ  1991( ظو٘س هؾود ؽع٘ي، رطج٘ بد فٖ هٌبُظ الجؾش الؼلوٖ، ) ال بُسح: ػبلن اليزت 14)

 

(15)Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick : Mass Media Research : An Introduction, ( New York, 

Wadsourth Publishing Company, 2003 " PP. 114 – 115.  

(16)http://ar.awkafonline.com/?p=40068 

(، ّالزسهرٕ فٖ كزبة الطِبزح، ثةبة هةب 5869( أاسعَ اإلهبم أؽود فٖ ثبقٖ هعٌد األًفبز هي ؽدٗش أم ظل٘ن ثٌذ هلؾبى ثسقن )12)

بزح، ثةبة فةٖ السعةل ٗغةد الجلةَ فةٖ هٌبهةَ (، ّأثْ داّد فٖ كزةبة الطِة115عبء ف٘وي ٗعز ٘ع ف٘سٓ ثلالً ّال ٗركس اؽزالهبً ثسقن )

 ).2144ثسقن )

 ( .33( ظْزح ففلذ آٗخ )18)

( ػفبم ظل٘ن، ؽدّد ؽسٗخ الةسإٔ فةٖ ظةبؽبد الؾةْاز الؼسثةٖ ػجةس اإلًزسًةذ، ثؾةش ه ةدم ئلةٖ الوةإروس الؼلوةٖ العةٌْٕ العةبثغ، 19)

 . 421 -433، ؾ ؾ 2111 كل٘خ اإلػالم ، -عبهؼخ ال بُسح -اإلػالم ّؽ ْ  اإلًعبى الؼسثٖ –ثؼٌْاى 

زظةبلخ هبععةز٘س غ٘ةس هٌؽةْزح،  -دزاظةخ ه٘داً٘ةخ –( ًبًعٖ ؽودٕ ػضوبى، دّز قبدح السإٔ فٖ رْػ٘ةخ الؽةجبة ثواةبطس اإلًزسًةذ 21)

 م( . 2116عبهؼخ الوٌْف٘خ، كل٘خ اٙداة، قعن اإلػالم، 

 . 236، ؾ (2111( ظبهٖ طبٗغ، " ثؾْس اإلػالم " ) ال بُسح: داز الٌِضخ الؼسث٘خ، 21)

 ( رن ػسق االظزوبزح ػلٖ العبدح األظبررح، ُّن كبٙرٖ:22)

 ( أ.د/ أؽود ػوس ُبؼن، زئ٘ط عبهؼخ األشُس األظجت، ّػضْ ُ٘ئخ كجبز الؼلوبء . 1

 عبهؼخ ال بُسح .   –( أ.د/ ػلٖ ػغْح، أظزبذ الؼالقبد الؼبهخ، ّالؼو٘د األظجت ليل٘خ اإلػالم 2

 عبهؼخ ال بُسح .  -ّك٘ل كل٘خ اإلػالم للدزاظبد الؼل٘ب ّالجؾْس( أ.د/ ثسكبد ػجد الؼصٗص، 3

 ثٌبد اٙشُس .  -( أ.د/ عوبل الٌغبز، أظزبذ الفؾبفخ ّالٌؽس، ّزئ٘ط قعن الفؾبفخ ّاإلػالم األظجت4

 عبهؼخ األشُس . –( أ.د/ ػجد الفجْز هؾود فبضل، ػو٘د كل٘خ اإلػالم 5

 عبهؼخ ال بُسح  -كل٘خ اإلػالم  –إلذاػخ ّالزل٘فصْٗى األظجت ( أ.د/ هؾود الوسظٖ، أظزبذ ّزئ٘ط قعن ا6

 عبهؼخ ال بُسح .  –(أ.د/ ؼسٗف دزّٗػ اللجبى، أظزبذ الفؾبفخ ّريٌْلْع٘ب االرفبل، ّّك٘ل كل٘خ اإلػالم 2

 ( أ.د/ ؼؼ٘ت ػجد الوٌؼن الغجبؼٖ، أظزبذ اإلػالم ثغبهؼزٖ األشُس ّالجؾسٗي .8

 هوليخ الجؾسٗي .  –عن اإلػالم ّالؼالقبد الؼبهخ عبهؼخ الووليخ ( د/ فْدح هؾود ػلٖ، زئ٘ط ق9

 ( أ.د/ زش  ظؼد ػجد الوؼطٖ، أظزبذ الؼالقبد الؼبهخ ّاإلػالى، ثغبهؼخ هفس الدّل٘خ  .11

 ( د/ هؾود ػجد الؼظ٘ن، هدزض الؼالقبد الؼبهخ ّاإلػالى ثيل٘خ اإلػالم، عبهؼخ االشُس .11

 هوليخ الجؾسٗي . -أه٘ي، أظزبذ الفؾبفخ اإلليزسًّ٘خ الوعبػد، ّػو٘د ثغبهؼخ الووليخ ( أ.د/ زضب ػجد الْاعد 12

 ( د. زهضبى ػجد الساش ، ػضْ اللغٌخ الؼل٘ب للدػْح ثبألشُس الؽسٗف .13

 ( ٗويي السعْع فٖ ُرٍ الغصئ٘خ ئلٖ : 23)

م( ؾ ؾ 2116سح: الةداز الوفةسٗخ اللجٌبً٘ةخ، )ال ةبُ 6ؽعي ػوبد هيبّٕ، ّل٘لٔ ؽعة٘ي العة٘د: االرفةبل ًّظسٗبرةَ الوؼبـةسح، ط -

236-249 . 

 . 189م(، ؾ2111) ال بُسح: ػبلن اليزت، 2هؾود ػجد الؾو٘د: ًظسٗبد اإلػالم ّارغبُبد الزأص٘س، ط  -

 للٌؽةس الفغةس داز)ال ةبُسح: 1، طّاالؼةجبػبد االظةزاداهبد ٖفة دزاظةخ الفةؾف٘خ  اإلػالًةبد ،الؼةبدلٖ الؾيةن ػجةد هةسشّ  -

 . 84م( ؾ 2004ّالزْشٗغ،

دزاظةخ فةٖ الؼةبداد ّاألًوةبط ّاالرغبُةبد، زظةبلخ هبععةز٘س غ٘ةس  -ٖ، اظزاداهبد الؽجبة الغبهؼٖ للوْاقةغ اإلظةاله٘خع٘طبً هدٗؾخ -

اإلظةاله٘خ، قعةن أـةْل الةدٗي، فةسع دػةْح ّئػةالم،  ّالؼلةْم االعزوبػ٘ةخ الؼلةْم هٌؽْزح )الغصائس:عبهؼخ الؾبط لاضةس ثبرٌةخ، كل٘ةخ

 . 41-35م( ؾ ؾ2111

 .88( ؾ2111فسط اليبهل : ثؾْس اإلػالم ّالسأٓ الؼبم رفو٘وِب ّئعساؤُب ّرؾل٘لِب )ال بُسح: داز الٌؽس للغبهؼبد، ( 24)

(25) Katz, E., Blumler, J., and Gurevitch, M: Utilization of Mass Communication by the individual, In 

J. G Blumler and E. Katz (ed.), the Uses of Mass Communications: Current Perspectives on 

Gratifications   research (Beverly Hills, California: Sage, (1974), P. 227-272              .  

(26) Joseph R .   Dominick: the Dynamics of mass communication 5th (New York: McGraw Hill, 

1996) p. 53. 
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-(27) Alexis, S. Tan: Mass communication theories and research (New York: John wiles and Sony chi 

Chester Toronto, 1985) pp. 235 – 238. 

 

 . 8ػ 146لعبى الؼسة الثي هٌظْز ، ؾ /  (28)

 . 131( ظْزح طَ، آٗخ 29)

الوالهؼ ّاالرغبُبد، ثؾش ه دم للٌدّح الؼلو٘خ رؾذ ػٌْاى: اظزؼوبل ( فبٗص الؽِسٕ، ص بفخ الزطسف ّالؼٌف ػلٖ ؼجيخ اإلًزسًذ: 31)

 . 3م ، ؾ22/11/2111-25اإلًزسًذ فٖ روْٗل اإلزُبة، ّرغٌ٘د اإلزُبث٘٘ي، ّالوٌؼ دح فٖ ال بُسح فٖ الفزسح هي 

ِزِةة ب هةة ي ّعِةة خ ًظةة س ( هؽةجت ًبـةةس هؾوةةد آل شثةةساى ، "  الوْاقةةغ االليزسًّ٘ةةخ ّدّزُةةب فةةٖ ًؽةس الغلةةْ الةةدٌٖٗ ّطةة س  هْاع31)

 . 29( ؾ 2111الوازف٘ي"، هبععز٘س غ٘س هٌؽْزح) السٗبق: عبهؼخ ًبٗف الؼسث٘خ للؼلْم األهٌ٘خ، 

 . )6235، ؽدٗش زقن )16( زّاٍ هعلن فٖ ـؾ٘ؾَ، كزبة الؼلن، ثبة ُلك الوزٌطؼْى، ط32)

 ( .2111)السٗبق: 2ط ( ظل٘وبى ػجد السؽوي الؾ ٘ل، ؽ ٘ خ هْقف اإلظالم هي الزطسف ّاإلزُبة،33)

  ّاألزثؼةْى الضةبًٖ ( ر٘عة٘س هؾ٘عةي، ثة٘ي االػزةدال ّالزطةسف، هغلةخ رعةبهؼ، هسكةص زام هللا لدزاظةبد ؽ ةْ  اإلًعةبى، الؼةدداى34)

 . 12-11، ؾ ؾ 2013 أّل كبًْى ّاألزثؼْى، ّالضبلش

 . 29( هؽجت ًبـس آل شثساى، هسعغ ظبثت، ؾ35)

رْظ٘ف ؼجيبد الزْاـل االعزوبػٖ فةٖ الزْػ٘ةخ األهٌ٘ةخ ضةد اطةس الؽةبئؼبد: دزاظةخ هعةؾ٘خ ( رسكٖ ثي ػجد الؼصٗص العدٗسٕ، 36)

ػلٖ الؼبهل٘ي فٖ ئدازاد الؼالقبد الؼبهخ ث طبػبد ّشازح الداال٘خ، زظبلخ هبععز٘س غ٘س هٌؽْزح )السٗبق:عبهؼخ ًبٗف الؼسث٘خ 

 . 41م( ؾ2114للؼلْم األهٌ٘خ، كل٘خ الؼدالخ الغٌبئ٘خ، قعن الدزاظبد األهٌ٘خ، 

 م .2111، 2( هؾود الطبُس اثي ػبؼْز: ه بـد الؽسٗؼخ، ط32)

 . 4( فبٗص الؽِسٕ، ص بفخ الزطسف ّالؼٌف، هسعغ ظبثت، ؾ38)

( فةةبٗص الؽةةِسٕ، الزطةةسف اإلليزسًّةةٖ ظةةوخ الوغزوؼةةبد فةةٖ ػفةةس الوؼلْهةةبد،  ثؾةةش ه ةةدم ئلةةٖ الوةةإروس الؼلوةةٖ ثؼٌةةْاى: ر ٌ٘ةةخ 39)

/ 24 -12السٗبق، كل٘خ الولك فِد األهٌ٘خ، هسكص الجؾْس ّالدزاظةبد ، ّالةرٕ ػ ةد فةٖ الفزةسح هةي  الوؼلْهبد ّاألهي الْطٌٖ،

11/1428. ٍ 

 ّاعزوبػ٘ةخ ئظةاله٘خ ثؾةْس أؼةؼسٕ، هفِةْم الزفبػةل الةدػْٕ ػجةس اإلػةالم الغدٗةد، هغلةخ ف٘فةل هؾوةد - ػز٘لةٖ ئثةساُ٘ن ( هؼبذ41)

 . 286-266، 2102 ْٗلْ٘ الؽِس ،3 الؼدد ،2 الوغلد هز دهخ،

 ( .214( الؽؼساء، آٗخ زقن )41)

 http://www.lahaonline.com/articles/view( الدػْح اإلظاله٘خ ّالؾبعخ لزطْٗس الْظبئل، هزبػ أّى الٗي: 42)

الدػْٗةخ،  ( ئثساُ٘ن ثي ػجدالسؽ٘ن ػبثد، ّظبئل الدػْح ئلٔ هللا رؼبلٔ فٖ ؼجيخ الوؼلْهبد الدّل٘ةخ ) اإلًزسًةذ(، ّك٘ف٘ةخ اظةزاداهِب43)

 .22ُ ( ؾ1422زظبلخ دكزْازح غ٘س هٌؽْزح، )الطبئف: عبهؼخ الطبئف، كل٘خ الوؼلو٘ي، قعن الدزاظبد اإلظاله٘خ،

 ( الوسعغ العبثت .44)

 . 5( ئثساُ٘ن ثي ػجدالسؽ٘ن ػبثد، ّظبئل الدػْح ئلٔ هللا رؼبلٔ فٖ ؼجيخ الوؼلْهبد الدّل٘خ ) اإلًزسًذ(، هسعغ ظبثت، ؾ45)

 . 11ثي ػجد هللا الؽِسٕ، هسعغ ظبثت، ؾ( فبٗص 46)

( أؽود ال٘فخ الدُبغ ، "اظزادام الؽجيخ الؼٌيجْر٘خ فٖ هْاعِخ اًزؽبز الفيس الوزطسف. هبععز٘س غ٘س هٌؽْزح. )السٗبق: عبهؼةخ 42)

 .61-52( ؾ ؾ  2119ًبٗف الؼسث٘خ للؼلْم األهٌ٘خ ، 

 . 26سًذ، هسعغ ظبثت، ؾ( فبٗص الؽِسٕ، ص بفخ الزطسف ّالؼٌف ػلٖ ؼجيخ اإلًز48)

 . 11( ػجد هللا ثي ًبـس الؾوْد، هسعغ ظبثت، ؾ49)

 ( ػجةةةةةةةةد الفةةةةةةةةةجْز فبضةةةةةةةةل، الةةةةةةةةةدػْح اإلظةةةةةةةةاله٘خ.. ّهْاقةةةةةةةةةغ الزْاـةةةةةةةةةل االعزوةةةةةةةةبػٖ، هزةةةةةةةةةبػ أّى الٗةةةةةةةةي:51)

http://alwaeialshababy.com/ar/index.php 

 .http://islamselect.net/mat/87638 ْفس اّى الٗي :ػبدل ػجدهللا ٌُدٕ، ّظبئل الزيٌْلْع٘ب الؾدٗضخ فٖ ادهخ الدػْح، هز -

 . 152-156( أٗوي هؾود ثسٗك، هسعغ ظبثت، ؾ51)

(52)http://www.azhar.eg/observer 

(53) http://www.dar-alifta.gov.eg 

(54) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF 

ُة / 1436ـةفس 12-11لوْاعِخ الزطسف ّاإلزُبة، ّالرٕ ػ د فةٖ ال ةبُسح فةٖ الفزةسح هةي ( هي أػوبل هإروس األشُس الؼبلوٖ 55)

 م2114دٗعوجس  3-4

 . 4( عبد الؾت ػلٖ عبد الؾت، الزطسف الدٌٖٗ ّأثؼبدٍ: أهٌ٘ب، ّظ٘بظ٘ب، ّاعزوبػ٘ب، )ال بُسح: داز أم ال سٕ للطجبػخ  د.د( ؾ56)

رؾل٘ل٘ةخ،  ّـةف٘خ دزاظةخ - االعزوةبػٖ ّالع٘بظةٖ الزغ٘٘ةس ًؾْ الفلعطٌٖ٘ الؼبم لسإٔا رؼجئخ فٖ االعزوبػٖ الزْاـل ؼجيبد ( دّز52)

 م . 2112( 26، هغلخ عبهؼخ الٌغبػ لألثؾبس )الؼلْم االًعبً٘خ(، هغلد)2112

قةزِن هؾود العْٗد، اظزاداهبد الؽجبة العؼْدٕ لوْقغ الزْاـل االعزوبػٖ )رْٗزس( ّرأص٘سُب ػلٖ دزعةخ ػال ثي ػلٖ ثي هؾود (58)

 فةٖ ه ةدم ثْظبئل االػالم الز ل٘دٗخ: دزاظخ ه٘داً٘خ ػلٖ ػٌ٘خ هي طالة الغبهؼبد الؾيْه٘خ ّالابـخ فٖ هدٌٗخ السٗةبق، ثؾةش

 ظةؼْد ثةي هؾوةد اإلهةبم عبهؼةخ, ّاالرفةبل اإلػةالم الوٌِ٘ةخ، كل٘ةخ ّاإلؼةيبالد الزطج٘ ةبد.. االعزوبػ٘خ الزْاـل ّظبئل هإروس

 السٗبق . ,م 2015 هبزض 11 - 10 الوْافت ,ٍ 1436 األّلٔ عوبدٓ 20 - -19اإلظاله٘خ،

الغةبهؼ٘٘ي، زظةبلخ  لدٓ الطلجةخ الع٘بظٖ الْػٖ رٌو٘خ االعزوبػٖ ػلٔ الزْاـل هْاقغ ( غصال هسٗن، ّ، ؼؼْثٖ ًْز الِدٕ، رأص٘س59)

 الؼلةْم ّاالعزوبػ٘ةخ، قعةن ً٘خاإلًعةب الؼلةْم ّزقلةخ: كل٘ةخ – هسثةبػ قبـةدٕ ه دهخ الظزيوبل ؼِبدح الل٘عةبًط أكةبدٗوٖ،) عبهؼةخ

 . 69( ؾ2114ّاالرفبل، رافؿ ارفبل ّػالقبد ػبهخ،  اإلػالم ػلْم اإلًعبً٘خ، ؼؼجخ

http://www.epra.org.eg/
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 الةدػبئٖ للوٌطةت ّػالقزةَ ثةادزاكِن فيسًٗةب الوزطسفةخ اإلليزسًّ٘ةخ للوىةبقغ الؼسثةٖ الؽةجبة ( غةبدح هفةطفٖ الجطسٗةت، رؼةسق61)

 .12الضبلش، هسعغ ظبثت، ؾ الؽاؿ رأص٘س ًظسٗخ ئطبز فٖ ه٘راً٘خ دزاظخ -اإلزُبث٘خ  للزٌظ٘وبد

 . 12( غبدح الجطسٗت، هسعغ ظبثت، ؾ61)

 https://www.bayt.com/en/specialties/q/278694/%D9%87%D9%84(62) 

 ( رسكٖ ثي ػجد الؼصٗص العدٗسٕ، رْظ٘ف ؼجيبد الزْاـل االعزوبػٖ فةٖ الزْػ٘ةخ األهٌ٘ةخ ضةد اطةس الؽةبئؼبد: دزاظةخ هعةؾ٘خ63)

ػلةةٖ الؼةةبهل٘ي فةةٖ ئدازاد الؼالقةةبد الؼبهةةخ ث طبػةةبد ّشازح الداال٘ةةخ، زظةةبلخ ه دهةةخ اظةةزيوبال لوزطلجةةبد الؾفةةْل ػلةةٖ دزعةةخ 

م( 2114الوبععز٘س فٖ الدزاظبد األهٌ٘خ )عبهؼخ ًبٗف الؼسث٘خ للؼلْم الؼسث٘خ: كل٘خ الؼدالخ االعزوبػ٘خ، قعن الدزاظةبد األهٌ٘ةخ، 

 .  112ؾ

 . 143( الج سح/64)

( فْشٕ ثةي دزٗةدٕ،" اطةبة ػلوةبء الةدٗي فةٖ ّظةبئل الزْاـةل االعزوةبػٖ" ّزقةخ ثؾض٘ةخ ه دهةخ ئلةٖ هسكةص الوعةجبز للدزاظةبد 65)

 . 11، ؾ2115ّالجؾْس، ثؼٌْاى: "الدٗي ّهٌبثس الزْاـل االعزوبػٖ" فجساٗس )ؼجبط(

 ّاعزوبػ٘ةخ ئظةاله٘خ ثؾةْس الغدٗةد، ، هغلةخ ػةالماإل ػجةس الةدػْٕ الزفبػةل أؼؼسٕ، هفِْم ف٘فل هؾود - ػز٘لٖ ئثساُ٘ن (  هؼبذ66)

 . 8، كل٘خ الدزاظبد اإلظاله٘خ( ؾUKM)هبل٘صٗب: الغبهؼخ الْطٌ٘خ الوبل٘صٗخ 2102 ْٗلْ٘،  الؽِس ،3الؼدد ،2 الوغلد هز دهخ،

 . 16أؼؼسٕ، هسعغ ظبثت، ؾ ف٘فل هؾود - ػز٘لٖ ئثساُ٘ن ( هؼبذ62)

 .15( الوسعغ العبثت، ؾ68)

 أعبثْا ػلٖ ُرا العإال .( عولخ هي 69)

 . 48( ظؼ٘د ثي ػلٖ ال ؾطبًٖ، الؼالقخ الوضلٖ ث٘ي الدػبح ّّظبئل االرفبل الؾدٗضخ فٖ ضْء اليزبة ّالعٌخ، )د.ى، د.د( ؾ21)

ه٘داً٘ةخ، ّزقةخ ػوةل ه دهةخ  ّالزطةسف، دزاظةخ اإلزُةبة ظةبُسح هيبفؾةخ فةٖ اإلػةالم ّظبئل ؼسادقخ،  دّز أً٘ط هؾود ( رؾع٘ي21)

س الةدّلٖ الوؾيةن رؾةذ ػٌةْاى: دّز الؽةسٗؼخ ّال ةبًْى ّاإلػةالم فةٖ هيبفؾةخ اإلزُةبة، رؾةذ ؼةؼبز: ػةبلن ثةال ئزُةبة، للوإرو

 .3م( ؾ3/2116/ 31-31)األزدى: عبهؼخ الصزقبء، هي 

 ( عولخ هي أعبثْا ػلٖ ُرا العإال .22)

االعزوبػ٘خ، )ال بُسح : الويزت الغةبهؼٖ الؾةدٗش، د. ( هدؽذ هؾود أثْ الٌفس، هوبزظخ الادهخ االعزوبػ٘خ فٖ هغبل الوعئّْل٘خ 23)

 .25د( ؾ

 ( زّاٍ الجابزٕ ّهعلن . 24)

 ثبة الدٗي ٗعس . –اإلٗوبى  -39ؾ -1ط-( ـؾ٘ؼ الجابزٕ هي فزؼ الجبزٕ  25)

 ثبة ُلك الوزٌطؼْى .  –كزبة الؼلن  -2621( أاسعَ هعلن فٖ ـؾ٘ؾخ زقن 26)

رفي٘ك الفيس الوزطسف، ثؾش ه دم ألػوةبل الوةإروس الاةبهط ّالؼؽةسٗي للوغلةط األػلةٖ للؽةإّى ( ػجد هللا هجسّك الٌغبز، آل٘بد 22)

(، 228اإلظاله٘خ )ال بُسح: ّشازح األّقبف، الوغلط األػلٖ للؽإّى اإلظةاله٘خ، ظلعةخ قضةبٗب ئظةاله٘خ، الطجؼةخ الضبً٘ةخ، الؼةدد )

 . 42م( ؾ2116ُ / 1432

 . ( ٗزبػ للوجؾْس ااز٘بز أكضس هي ثدٗل28)

( ػجد الؾٖ ػصة، األظجبة الفيسٗخ الداػوخ إلًجبد الزطسف ّػالعِب، ثؾةش ه ةدم ألػوةبل الوةإروس الاةبهط ّالؼؽةسٗي للوغلةط 29)

األػلٖ للؽإّى اإلظاله٘خ )ال بُسح: ّشازح األّقبف، الوغلط األػلٖ للؽإّى اإلظاله٘خ، ظلعخ قضةبٗب ئظةاله٘خ، الطجؼةخ الضبً٘ةخ، 

 . 32م( ؾ2116ُ / 1432(، 228الؼدد )

)ال ةبُسح: ّشازح األّقةبف، الوغلةط  228، الؼةدد2( هؾود هازبز عوؼَ، ًؾْ رفي٘ك الفيةس الوزطةسف، ظلعةلخ قضةبٗب ئظةاله٘خ، ط81)

 . 3م( ؾ2116األػلٖ للؽإّى اإلظاله٘خ، 

 .)599الفؾ٘ؾخ" )زقن/(، ّاأللجبًٖ فٖ "العلعلخ 149( ّـؾؾَ العابّٕ فٖ "الو بـد الؾعٌخ" )4291( زّاٍ أثْ داّد )زقن/81)

( هي كلوخ اإلهبم األكجس ؼ٘خ األشُس أ.د/ أؽود هؾود الط٘ت، فٖ الوإروس الابهط ّالؼؽسٗي للوغلةط األػلةٖ للؽةإّى االظةاله٘خ 82)

 م .  2116/  1432رؾذ ػٌْاى"....ًؾْ رفي٘ك الفيس الوزطسف" لؼبم 

 (2816( ّهعلن، ؽدٗش زقن )39( زّاٍ الجابزٕ، ثسقن )83)

 . 52ػجد هللا هجسّك الٌغبز، هسعغ ظبثت، ؾ( 84)

 ( .42( ظْزح السّم آٗخ )85)

 (51/  5( ؽدٗش زّاٍ  الزسهرٓ ) 86)

( هؾوةةةد األهةةة٘ي ػجةةةد الٌجةةةٖ، ّظةةةبئل اإلرفةةةبل الؾدٗضةةةخ ّدّزُةةةب فةةةٖ رؼصٗةةةص ص بفةةةخ الْظةةةط٘خ ّاالػزةةةدال، هزةةةبػ أّى الٗةةةي: 82)

http://www.wasatyea.net/?q=ar/content/%D9%88% 

 

 ( عولخ هي أعبثْا ػلٖ ُرا العإال )ظإال ئؽبلخ( .88)

 ( عولخ هي أعبثْا ػلٖ ُرا العإال )ظإال ئؽبلخ( .89)

 ( عولخ هي أعبثْا ػلٖ ُرا العإال )ظإال ئؽبلخ( .91)

هٌِةةب ( ػجةةداليسٗن الؼغوةةٖ الصٗةةبًٖ، اظةةزاداهبد ّروةةضالد الؽةةجبة الل٘جةةٖ لؽةةجيبد الزْاـةةل االعزوةةبػٖ ّاإلؼةةجبػبد الوزؾ  ةةخ 91)

 )الف٘عجْك ًوْذعب(. دزاظخ ه٘داً٘خ ػلٔ ػٌ٘خ هي طالة عبهؼزٖ الفبرؼ ًّبـس األهو٘خ فٖ ل٘ج٘ب.

( ػجةةةةةةةةد الفةةةةةةةةجْز هؾوةةةةةةةةد فبضةةةةةةةةل، الةةةةةةةةدػْح اإلظةةةةةةةةاله٘خ ّهْاقةةةةةةةةغ الزْاـةةةةةةةةل االعزوةةةةةةةةبػٖ، هزةةةةةةةةبػ أّى الٗةةةةةةةةي: 92)

http://alwaeialshababy.com/ar 

 ز أكضس هي ثدٗل .( أًَ ظإال فَ٘ اا٘ب111( عبءد الٌعجخ أكضس هي )93)

 .191( ػالء ؽ٘دز، هسعغ ظبثت، ؾ94)
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 . Te – Test( اازجبز 95)

 ال رْعد داللخ . 10115رْعد ػالقخ هؼٌْٗخ ذاد داللخ ئؽفبئ٘خ، ّأكضس هي  10115( أقل هي 96)
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relies on collecting, analyzing, and interpreting the facts to derive its 

significance, and through this, issuing generalizations about the situation or 

phenomenon that the researcher is studying. The study seeks to describe and 

analyze the actual reality in terms of the concept of new media and radical 

thought from the point of view of the preachers (the sample of the study), as 

well as the knowledge of the recruitment of preachers of the new media in the 

face of extremist thoughts. 

Methodology of the Study: 

This study is based on the Survey Method. In the survey methodology, the 

researcher used the following: 

• Surveying the scientific heritage associated with the concept of new media and 

extremist thought, which is the most widely used expression at the moment. 

• The use of preachers (sample study) for social networks, in order to know how 

to use them, and how to recruit advocates of these methods in the face of 

extremist thoughts, and respond to false suspicions. 

Data Collection Tools: 

- - Questionnaire. 

Study Society & Sample: 

In the framework of the methodology used, the researcher identified the 

community of his studies in imams and preachers, employees of the Ministry of 

Awqaf, or scholars of preaching and guidance in Al-Azhar Al-Sharif, or reward 

preachers or faculty members at Al-Azhar University. 

As for the study sample, the researcher relied on a random sample (250) 

available. The questionnaire was distributed manually. It was published via the 

Internet and the official page of some scholars and preachers. The data 

collection process lasted three consecutive months (January) February / March 

2017), and then the researcher conducted various analysis and interpretation. 

The most important conclusions are: 

1) The study sample uses social networks (Facebook, YouTube, Twitter, Yahoo, 

Google ....), as they become fast ways to communicate with others across their 

networks. 

2) The call of the preachers (the sample of the study) for the social networks 

was high, with 74.8%, indicating the keen interest of preachers to be exposed to 

these networks. 

3) Facebook publishes the social networks followed by respondents in the field 

of advocacy, where the arithmetic average reached 2.7680. 

4) The vast majority of the sample of the study employs social media in the 

field of advocacy work, where the word "yes" in the first ranking by 74.8%, 

followed by "no" by 25.2%. 
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Abstract 

        Social networking sites are among the most visited sites in the past five 

years by all segments of the society. This is because of the tremendous technical 

potential of these sites to create links and relationships between different 

individuals. Through the factors that are common to their information; thus 

restoring the broken communication links, and strengthening existing ones 

among all individuals everywhere. 

There is no doubt that any waves of militancy, violence or terrorism, or the 

acceleration of atonement, are negatively reflected on the issues of the 

homeland, its security, its stability, its supreme interests, and its international 

relations. Stable, at a time when the world became one village, what happens in 

the north affects the south, and what is in the east find its echo in the west. 

Hence, this research seeks to develop a perception about the recruitment of 

preachers for the new media or what is called "social networks" and the 

application of the foundations of the interaction through the Internet and social 

networks, which the researcher believes that these foundations consist of: 

persuasion, gravity, confidence and absorption. 

Objectives of Study 

This study aims to achieve several objectives including: 

1) Highlighting the recruitment of imams and preachers of the new media in 

spreading the culture of moderation and Methods of moderation among all 

members of society. 

2) Revealing the role of modern communication technology in adapting to the 

service of advocacy. 

3) Identifying the most important social networking sites used by preachers to 

spread the concepts of true religion. 

4) Cutting the road to the people of falsehood, by exposing their idols, and 

stripping them through these means. 

5) Identifying the mechanisms of employing social networking sites to 

overcome extremism and extravagance. 

Type of The Study: 

The study belongs to the Descriptive Researchs, which aim at determining the 

characteristics of a particular phenomenon or a position that is highly specific. It 
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