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 دور الصفحات الدينية على مواقع التواصل االجتماعي 
 دعم ثقافة التسامح لدي الشباب الجامعي  يف

 " دراسة تحليلية وميدانية "
 إعـــــــداد  

ف   /الدكتور   هاني فوزي عبد الغني خّلا
 جامعة جنوب الوادي -وتکنولوجيا االتصال مدرس بكلية االعّلم 

 
  المستخلص
الى    هذهتهدف   صفحات  الدراسة  على  المقدمة  الدينية  المعلومات   الفيسبوكرصد 

 الفيسبوك واالساليب المستخدمة في عرض المعلومات الدينية المقدمة علي صفحات  
المعلومات    أساليب و  الدراسة   التيعرض  عينة  الدينية  الصفحات  مستخدمي  يفضلها 

على   الدينية  الصفحات  نحو  المصري  الشباب  الص  الفيسبوكواتجاه  فحات وتأثير 
المصري   الفيسبوكالدينية على   الشباب  التسامح لدي مستخدميها من  ثقافة  في دعم 

على   الدينية  الصفحات  من  االستفادة  مستخدميها    الفيسبوكومظاهر    وكثافة لدي 
على   الدينية  للصفحات  الدراسة  مستخدمي  عينة  دوافع   الفيسبوكتعرض  ومعرفة 

وتأتي هذه الدراسة في اطار   الفيسبوك  استخدام عينة الدراسة للصفحات الدينية على
الدينية    التيالدراسات الوصفية   الذي   بالفيسبوكتستهدف توصيف الصفحات  والدور 

تؤديه سواء کانت صفحات الدولة الرسمية مثل صفحات دار االفتاء او االوقاف او 
الدراسة  هذه  واعتمدت  الدعاة  من  االشخاص  الى صفحات  باإلضافة  االزهر  مشيخة 

المسحي   على   المنهج  الدينية   باإلضافةاستخدام  للصفحات  الکيفي  المسح  الى 
( مفردة من الشباب   300بواقع )    ةالدراسة عشوائي موضوع الدراسة  جاءت عينة هذه  
  ( بواقع  التطبيق  تم  وقد  جامعة   100الجامعي  وهي  جامعات  ثالث  على  مفردة   )
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الخاصة واالزهر الشريف وجامعة   الى تحليل عينة من  ب  اإلسكندريةفاروس  اإلضافة 
نتاج الدراسة على  الدينية الرسمية والشخصية تحلياًل کيفيًا  وجاءت ابرز  الصفحات 

والحقيقة   بوكاهتمام الشباب بالجامعات عينة الدراسة بالتواصل عبر الفيس   التاليالنحو  
بوك يس افراد العينة لحساب على الف  بامتالكأن هذه النسبة المئوية المرتفعة الخاصة  
في   المشتركيناالدمان و تفوق عدد    أشكالتشير إلي أن االنترنت أصبح شکال من  

الثقافة  تعلم  إلى  تميل  دراستهم  األزهر آلن  الدينية وخاصة طالب جامعة  الصفحات 
يمکن أن تساهم    الفيسبوكالدينية  و ال يعتقد افراد العينة أن الصفحات الدينية علي  

 .خراآل  كراهيةمظاهر  د تتزايفي 

 
 الصفحات الدينية  , مواقع التواصل االجتماعي , ثقافة التسامحالكلمات المفتاحية : 
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The role of religious pages on social networking sites in 

supporting a culture of tolerance among university youth 

Abstract  

This study aims to monitor the religious information presented on 

Facebook pages, the methods used to display religious 

information presented on Facebook pages, the methods of 

displaying information preferred by users of religious pages, the 

study sample, the Egyptian youth’s attitude towards religious 

pages on Facebook, and the impact of religious pages on 

Facebook in supporting a culture of tolerance among its users. Of 

the Egyptian youth and the manifestations of benefiting from 

religious pages on Facebook among its users and the intensity of 

exposure of the sample of the study users to religious pages on 

Facebook and knowing the motives of the study sample’s use of 

religious pages on Facebook. Official pages such as Dar Al Iftaa, 

Endowments or Sheikh Al-Azhar in addition to the pages of 

people from the preachers. This study relied on the use of the 

survey method in addition to the qualitative survey of the 

religious pages subject of the study. The sample of this study was 

random with (300) individuals from university youth, and the 

application was implemented by (100) ) Single on three 

universities, which is the University of Fa Ross Private, Al-Azhar 

Al-Sharif and Alexandria University, in addition to analyzing a 

sample of official and personal religious pages, a qualitative 

analysis was made. A form of addiction and the number of 

subscribers to religious pages exceeds, especially Al-Azhar 

University students, because their studies tend to learn religious 

culture, and the sample members do not believe that religious 

pages on Facebook can contribute to the increasing 

manifestations of hatred of the other. 

 

Keywords: religious pages, social networking sites, culture of 

tolerance 
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 مقدمه 
وسائل  مزايا  بين  الجمع  على  بالقدرة  تتميز  االجتماعي  التواصل  شبكات  كانت  لما 

فهي تتيح لكافة   الصدىدقة قياس رجع  االتصال الشخصي والجماهيري من تفاعل و 
هذه  فى  ليجدوا  والتعليق  بالنقد  المثارة  القضية  فى  الرأي  بإبداء  المشاركة  مواطنيها 
على  والتعرف  المعلومات  ونقل  االفكار  وتبادل  الرأي  لحرية  رحبَا  مجااًل  الوسيلة 

مية معهودة الثقافات المختلفة والتواصل مع انصارها فنحن بذلك لسنا امام وسيلة اعال
وعلى الرغم من ان الخطاب اإلسالمي ،    1األولويات   ب تنصاع للقرارات ويحدها ترتي

بالتزام  يتميز  خطاب  انه  كما  والرحمة  والعدل  والتسامح  االسالمية  القيم  عمق  يؤكد 
الدولي  التمويل  رغم  والمسواة  العدل  في  االسالمية  الحتمية  يعكس  قوى  اجتماعي 

حقيقة االمر  فيبل اننا , 2باتت تؤثر على صورة المسلمين   للجماعات المتطرفة والتي
امام عالم من المعرفة ونهر جارف ال يعني معني الحدود حيث تفيض امواجه بالعلم 

حال ر والقد  ولسان  بل  معه  والتواصل  االخر  وادراك  الوعي  تشكيل  على  البناءة  ة 
هذه المؤشرات علي اننا امام    المفكرين واالعالميين والمثقفين والهواة من االفراد لتبرهن 

مجتمع يتسم بالكينونة ويعرف بالقرية المعلوماتية وبالنظر الى العالم فى العقد االخير  
 نجد انه اصبح يموج بالتطرف والعنف وغياب ثقافة التسامح وعدم قبول االخر .  

ي كما تتميز مواقع الفيسبوك بالقدرة على الجمع بين مزايا  وسائل االتصال الشخص 
لرجع   قياس  ودقة  تفاعل  من  الجماهيري  موقع   الصدىواالتصال  يشكل  حيث   ...

فى  العالم  الي  وبالنظر  االفكار  وتبادل  الرأي  حرية  مجال  فى  رحبًا  مجااًل  الفيسبوك 
ير نجد انه اصبح يموج بالتطرف والعنف وغياب ثقافة التسامح وعدم قبول خالعقد اال
الدراسة    3االخر  هذه  جاءت  موقع وبالتالي  على  الدينية  الصفحات  دور  فى  لتبحث 

تكنولوجيا   ساعدت  وقد   ، المصري  الشباب  لدي  التسامح  ثقافة  دعم  فى  الفيسبوك 
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الدين   رجال  من  االتصال  على  القائمين  الحديثة  مواقع   فياالتصال  استخدام 
الدعاة   إلشاعة   4الفيسبوك  والتواصل مع مستخدميه سواء جانب  التسامح  ثقافة  ودعم 
والتي بلغ عدد متابعيها ) د او المؤسسات الدينية للدولة مثل دار االفتاء المصرية االفرا
مليون    2)     وصل عدد متابعيها لـ    مؤسسة االزهر الشريفمليون متابع ( اما    11

ان عدد   ايضا  نجد و   وصل عدد متابعيها إلى ) مليون متابع (  ووزارة االوقاف  متابع (  
الجمهور لصفحة الداعية المصري مصطفي حسني ) مستخدمي الصفحات الدينية من  

متابع  35 مستخدمي صفح  مليون  بينما  )    ة(  بلغوا  خالد  عمرو  مليون    31الداعية 
المختلفة   متابع(   بأشكالها  االجتماعي  التواصل  شبكات  ان  المستخدمون  يري  ولذلك 

قد ادت الي سواء الفيسبوك او االنستجرام او اليوتيوب وغيره على االنترنت يرون انها  
الحدود على  الدولي من خالل تالشي  المجتمع  تغيير  الذي يعمل على  الفكر  ظهور 

تكنولوجية صغيرة بل غرفة صغيرة كما قال بذلك   ار قرية  المستوي العالمي الذي ص
 مارشال مكلوهان من خالل استخدام االنترنت الذي يخترق الحدود والزمان .

االجتماعي   التواصل  شبكات  ان  اكتشاف خاصة  من  لها  المستخدم  الجمهور  تمكن 
تحقيق التوافق الثقافي ودعمًا لثقافة التسامح    إطار   فياهتمامه ومحاولة ايجاد المناسبة  

 5بالفيسبوك.فى القضايا المثارة على الصفحات الدينية 
وعلي الرغم من تأكيد معظم نتائج الدراسات بأن شبكات االنترنت بمختلف مواقعها  

فوبيا او الخوف   باإلسالمم بدرجة كبيرة ساعدت على ظهور ما يسمي تهاجم االسال
 6السامية. رسالة االسالم  فيمن االسالم والطعن 

وتصوير المسلمين على انهم ال يغضلون التسامح انهم متطرفون خاصة فى ظل  
  وحتى 2001سبتمبر  11االحداث المتسارعة ابتداءا من التشدد المواكب لتفجيرات  

سمي بالدولة االسالمية فى بالد العراق والشام او ما تم االصطالح عليه  ظهور ما ي
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باسم " داعش " وهي حمالت تشويه وخطابات مغلوطة .... وبالتالي جاءت هذه  
الدراسة للبحث فى دور مواقع التواصل االجتماع فى دعم ثقافة التسامح لدي عينة من  

ات الرسمية كصفحات مشيخة  مستخدمي الصفحات الدينية بالفيسبوك سواء الصفح
   الدعاة.الى صفحة االفراد من  باإلضافةاالزهر او دار االفتاء او االوقاف 

 مشكلة الدراسة  اواًل:
لقــد اصــبحت مواقــع التواصــل االجتمــاعي عــاماًل مهمــا فــى تهيئــة متطلبــات التغيــر عــن 

التغييـر  طريق تكوين الـوعي فـى نظـرة االنسـان الـى مجتمعـه والـى العـالم ، لكـي يحـدث 
فــى المجتمــع المصــري البــد ان يصــاحبه تغييــر فــى الذهنيــة والعقليــات و لــك مــن خــالل 

بشــكل صــحيح ســوف بحــدث تغييــرًا فــى الممارســات  ت بــث ثقافــة التســامح الــذي ا ا تمــ
ولـــذلك فـــإن  7 ثر فـــى بنـــاء المجتمـــع المصـــري ؤ واالقتصـــادية تـــ يـــة السياســـية واالجتماع
متابعتـه للصـفحات الدينيـة الرسـمية والشخصـية علـى   الي  باإلضافةمشكلة هذه الدراسة  
في التساؤل الرئيسـي التـالي " مـا دور الصـفحات الدينيـة بموقـع   تبلورت موقع الفيسبوك  

 الفيسبوك فى دعم ثقافة التسامح ؟      
         
 الدراسة:اهمية  ثانيًا:

تلــف شــرائح صــاحب التطــور التكنولــوجي وانتشــار وســائل التواصــل االجتمــاعي بــين مخ
ــ ــدة ظـ ــامي عـ ــباب تنـ ــة الشـ ــلبية واخـــري  واهرالمجتمـــع وخاصـ فمـــن الظـــواهر  ايجابيـــة،سـ

والدعوة للعنف واالرهـاب والتطـرف امـا الظـواهر االيجابيـة   الكراهية،السلبية تفشي ثقافة  
فهــي النقــيض لــذلك منهــا التســامح االيجــابي وقبــول االخــر وروح التعــايش الســلمي بــين 

  الناس.
مــن االهميــة بمكــان دراســة وبحــث دور منصــات االعــالم الجديــد فــى  أصــبحومــن هنــا 

مـع ضـرورة تبنـي وتشـجيع مظـاهر  المجتمعـات،نشر هذه االنماط الفكرية والثقافية بين 
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الشباب يشكلون الفئـة  وكان واالرهاب،التسامح والتعايش ونبذ مظاهر العنف والتطرف  
ــاعي فـــإن ــع التواصـــل االجتمـ الحاجـــة اصـــبحت ماســـة لبحـــث  االجتماعيـــة االكثـــر لمواقـ

  االدوار.طبيعة هذه 
الحاجـة الماسـة لتزويـد القـارع العربـي والمكتبـة العربيـة ببحـوث علميـة    لـك،الي    أضف

ودراسات عن موضوع ثقافة التسامح والتعايش االجتماعي وتناول اهميتها لـدي مجتمـع 
  الجامعي.الشباب 

 
 اهداف الدراسة  ثالثًا:
  التحليلية: ةالدراس
 رصد المعلومات الدينية المقدمة على صفحات الفيسبوك  –أ 
صـفحات  علـىرصد االساليب المستخدمة في عرض المعلومات الدينيـة المقدمـة   –ب  

 الفيسبوك 
 الميدانية:الدراسة 
رصـد اسـاليب عـرض المعلومـات التـى يفضـلها مسـتخدمي الصـفحات الدينيـة عينــة  –أ 

 الدراسة 
 صري نحو الصفحات الدينية على الفيسبوك رصد اتجاه الشباب الم –ب 
رصـــد تــــأثير الصــــفحات الدينيـــة علــــى الفيســــبوك فــــي دعـــم ثقافــــة التســــامح لــــدي  –ت 

 مستخدميها من الشباب المصري 
ــدي  الكشــــف عــــن –ث  ــبوك لــ ــة علــــى الفيســ ــفحات الدينيــ ــتفادة مــــن الصــ ــاهر االســ مظــ

 مستخدميها 
 ت الدينية على الفيسبوك كثافة تعرض عينة مستخدمي الدراسة للصفحا رصد  –ج 
 معرفة دوافع استخدام عينة الدراسة للصفحات الدينية على الفيسبوك –ح 

 -السابقة: : الدراسات  رابعا
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جــا ت هـــدر الدراســات فـــي إمـــار االهتمــام باســـتخدام مــبكات التواصـــل االجتمـــاعي 
 والدراسات التي اهتمت باستخدام البعد الديني على النحو التالي 

 بعنوان  محمد اللعبون  ةدراسة جميل .1
إســمام االعــّلم فــي تنميــة اــيم التســامح الفلــعي "دراســة علــى عينــة مــ  الممتمــي  

 8 2021 والمتخصصي  والعاملي  في االعّلم"
ا فـي نظـام القـيم فـي أي تهدف هـذه الدراسـة الـى ابـراز دور  وسـائل اإلعـالم دوًرا محوريـً

ــيم ال ــة لغـــرس قـ ــأداة حيويـ ــتخدامه كـ ــن اسـ ــع. يمكـ ــي مجتمـ ــدعم النفسـ ــة والـ ــامح والمحبـ تسـ
والتضامن والدعم والتفاهم والحوار بين أفراد المجتمع. لذلك أجريت هذه الدراسة بعنوان 

 )جزء اإلعالم في تنمية قيم التسامح الفكري(. الدراسة
الكـــادر اإلعالمـــي والمحتـــوى(  اإلعـــالم،بهـــدف التعـــرف علـــى الـــدور الـــذي تل بـــه )إدارة 

اإل اعيـة والتلفزيونيـة فـي الخلـيج العربـي فـي تنميـة التسـامح الفكـري المذاع عبر القنوات 
ــى  ــور. باإلضـــافة إلـ ــدى الجمهـ ــك،لـ ــدور   لـ ــرح لـ ــور المقتـ ــد التصـ ــة تحديـ ــت الدراسـ حاولـ

الخدمــة االجتماعيــة فــي هــذا الصــدد. ولتحقيــق هــذه األهــداف اســتخدم الباحــث المــنهج 
ــع البيانـــات. ــأداة لجمـ ــتبانة كـ ــي وطـــور اسـ ــفي التحليلـ ــة  الوصـ ــة عينـ ــا اختـــارت الباحثـ كمـ
( مـن دول الخلـيج العربـي. 200عشوائية مـن اإلعالميـين والمتخصصـين والهـواة عـدد )

وجــاءت أهــم نتــائج الدراســة علــى النحــو التــالي: إدارة اإل اعــة والتلفزيــون ال تتبــع سياســة 
يـة. توظيف متحيزة تميز بين المتقدمين من مختلف االنتماءات القبليـة والعائليـة والطائف

أظهــرت النتــائج أن البــث اإل اعــي والتلفزيــوني يجــذب المتقــدمين مــن   لــك،عــالوة علــى 
خلفيــات ثقافيــة وفكريــة متنوعــة وأن قــرارات إدارة اإلعــالم تأخــذ فــي االعتبــار المصــالح 

كــان العــاملون فــي   لــك،المتعارضــة وتلتــزم بمبــدأ الشــورى )أي التشــاور(. عــالوة علــى 
ى حد كبير بالصبر عند التعامـل مـع الجمهـور. أمـا محتـوى البث اإلعالمي يتميزون إل
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ــاون  والتلفزيونيـــة،القنـــوات اإل اعيـــة  ــيم التعـ ــة الجمهـــور بقـ ــتهدف باألســـاس توعيـ ــد اسـ فقـ
 والتطوع وإبعاد الشباب عن التطرف. 

 دراسة ميعفت السيد احمد سليمان بعنوان  .2
 9 2021دور االعّلم الجديد في نشع ثقافة التسامح وقبول االخع 

تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف األدوار اإلعالمية الجديدة من خـالل المـؤثرين فـي نبـذ 
الفتنة الطائفية أو إشـعالها. تحديـد االسـتراتيجيات التـي يمكـن اسـتخدامها للسـيطرة علـى 

 آخـر،وتحويلـه مـن جانـب إلـى  االجتمـاعي،الرأي العام المصري على وسائل التواصـل 
ــ ــبوك وتـ ــى فيسـ ــا علـ ــة علـــى وتطبيقهـ ــة مطبقـ ــة وتحليليـ ــة تجريبيـ ــد علـــى دراسـ ويتر. نعتمـ

المســتخدمين والمــؤثرين علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي. وتشــير النتــائج إلــى الــدور 
المهـــم لمعـــالم الجديـــد مـــن خـــالل المـــؤثرين فـــي نشـــر التســـامح وقبـــول اآلخـــر. صـــغار 

لنشر الـوعي العـام  ومن المفيد االعتماد عليهم المشاهير،المؤثرين هم أكثر فاعلية من  
 ودعم بلدنا الحبيب.

 
 دراسة دينا محمد السعيد ابوالعّل بعنوان  .3

 10 2021 نشع ثقافة التسامح: دراسة تحليلية فيدور وثيقة األزهع لنبد العنف 
ــدف ت ــة هـ ــذه الدراسـ ــرفض هـ ــر لـ ــة األزهـ ــي وثيقـ ــواردة فـ ــيم الـ ــم القـ ــد أهـ ــى رصـ ــف،إلـ  العنـ

وأهميـة وجـود القــوى  الوثيقـة،لهـا تنفيـذ مبـادع والتعـرف علـى األسـاليب التـي تـم مـن خال
دور األزهر والكنيسة المصرية في نشر ثقافة التسـامح ونبـذ   وأهمية  المصرية،السياسية  

تحليــل مــواد الوثيقــة للكشــف عــن مــدى اهتمامهــا بنشــر مبــادع  -العنــف وقبــول اآلخــر. 
يحــاول  -لعنــف. ونبــذ التعصــب وا المجتمــع،الديمقراطيــة والتعــايش الســلمي بــين أفــراد 

البحــث الحــالي تقــديم رؤيــة مســتقبلية للوســائل التــي يــتم مــن خاللهــا نشــر ثقافــة التســامح 
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والتأكيــد علــى نبــذ العنــف ونشــر التعــايش الســلمي بــين أفــراد المجتمــع وتحقيــق الضــمان 
االجتماعي. كما تتميـز بأنهـا تهـدف إلـى رصـد أهـم القـيم الـواردة فـي وثيقـة األزهـر لنبـذ 

وأهميـة وجـود  الوثيقـة،تعرف على األساليب التي تم من خاللها تنفيذ مبـادع وال  العنف،
وأهميــــة دور األزهــــر والكنيســــة المصــــرية فــــي نشــــر ثقافــــة  المصــــرية،القــــوى السياســــية 

تحليــل مـواد الوثيقـة للكشــف عـن مـدى اهتمامهــا  -التسـامح ونبـذ العنــف وقبـول اآلخـر. 
ونبـذ التعصـب والعنـف.  المجتمـع،ين أفـراد  بنشر مبادع الديمقراطية والتعايش السلمي ب

يحاول البحث الحالي تقديم رؤيـة مسـتقبلية للوسـائل التـي يـتم مـن خاللهـا نشـر ثقافـة   -
التســامح والتأكيــد علــى نبــذ العنــف ونشــر التعــايش الســلمي بــين أفــراد المجتمــع وتحقيــق 

 الضمان االجتماعي.
 وي بعنوان الزعبّل   دراسة داليا حس  سّلمة وفوزي عبد العحم .4

اإلسّلمي نشع ثقافة وتعاليم الدي   فياإلنتعنت  مبكةدور المواقع اإلسّلمية على 
2018 11 

ــبكة  ــى شـ ــالمية علـ ــع االسـ ــدى اهتمـــام المواقـ ــرف علـــى مـ ــة الـــى التعـ ــذه الدراسـ ــدف هـ تهـ
االنترنت بنشر ثقافة التسامح باإلضافة الى تحليل  ورصد االشكال والمضامين الدينيـة 

لدراسة في اطارها النظري على نظريتي ثراء الوسـيلة والمسـئولية االجتماعيـة واعتمدت ا
وتنتمى هذه الدراسة الـى الدراسـات الوصـفية حيـث يتمثـل مجتمـع الدراسـة التحليليـة مـن 
خــــالل رصــــد وتحليــــل المضــــامين واالشــــكال الدينيــــة ألكبــــر مــــوقعين همــــا دار االفتــــاء 

ة التــابع لــوزارة االوقــاف المصــرية وجــاءت المصــرية والمجلــس االعلــى للشــئون االســالمي
ابرز نتائج الدراسة على النحو التالي بإن االهتمام االول للمواقع عينة الدراسة جاء في 
المرتبــة االولــى  عــرض القــران الكــريم وعلومــه واهتمــام المواقــع االســالمية عينــة الدراســة 
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ــ ــين اهـ ــيام واحـــتالل الهـــدف التثقيفـــي المرتبـــة االولـــى مـــن بـ ــمون بالصـ ــديم المضـ داف تقـ
 الديني 
 12 (2017دراسة سحع خليفة ) .5

علـــــــى االتجاهـــــــات  وانعكاســـــــاتهابعنـــــــوان اســـــــتخدامات مواقـــــــع التواصـــــــل االجتمـــــــاعي 
  العراقية.االجتماعية لطلبة الجامعات 

حيث جاءت أهداف الدراسًة للتعرف على معدالت استخدام المبحوثين لمواقـع التواصـل 
ة عــن اســتخدامهم لمواقــع مــاتجاهــات المبحــوثين الناج طبيعــة ناالجتمــاعي والكشــف عــ

لمســحي بــالتطبيق علــى كليتــين مختلفتــين مــن االتواصــل االجتمــاعي باســتخدام المــنهج 
عـــالم واالدارة واالقتصـــاد و لـــك بـــالتطبيق علـــى عينـــة عمديـــة اال يكليـــات الجامعـــة وهـــ

 ت ليكبــــر لكــــل كليــــة باســــتخدام مقيــــاس ( مفــــردة 100) مبحــــوث بواقــــع  200 )قوامهــــا 
الخماســي حيــث توصــلت أهــم نتــائج البحــث إلــى أن معــدالت اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتماعي عالية جـدا بـين طلبـة الجامعـات و أن موقـع الفيسـبوك هـو األكثـر اسـتخدام 
مــن جانـــب طـــالب بـــالمجتمع المصـــري فيســبوك نمو جـــا حيـــث جاعـــت الدراســـة بهـــدف 

ستخدام منصـات األعـالم الجديـد " الفيسـبوك رصد أهمية القضايا التنموية و عالقتها با
واقع الـدور الـذي يقـوم بـه الفيسـبوك مـن دور فعـال  علكنمو ج" باإلضافة إلى التعرف 

فــي خدمــة قضــايا التنميــة المجتم يــة وقــد اســتخدمتا الباحثتــان نظريــة المجــال العــام فــي 
ت تنمويـة إطار البحوث الوصـفية باسـتخدام اداة تحليـل المضـمون باختيـار سـبع صـفحا

ــتخدام  ــى اسـ ــنيف باإلضـــافة إلـ ــي التخصـــ  والتصـ ــوع فـ ــي التنـ ــث روعـ ــة حيـ متخصصـ
ــبوك مـــن ســـن ) ــتخدم الفيسـ ــبة 25االســـتبيان علـــى فئـــة عمريـــة تسـ ــنة بنسـ % 64.9( سـ
( مبحــوث وقــد جــاءت أهــم 130واجمــالي العينــة مــن خــالل عينــة عمديــة اجــاب فيهــا )
مجــال عــام بــين الصـــفحات  النتــائج بــأن مواقــع التواصــل االجتمــاعي تســـاعد فــي خلــق

التنموية ومشتركيها حيـث نجـد أم الجـال العـام علـى الفيسـبوك قـادر علـى الوصـول إلـى 
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أكبـــر عـــد د م مكـــن مـــن الجمهـــور خاصـــة فئـــة الشـــباب وقـــد أوصـــت الدراســـة بضـــرورة 
مشـاركة مؤسسـات الدولــة مـع مـؤس ســات المجتمـع المـدني فــي تبنـي خطـ  مشــروعات 

 التنمية المجتم ية .
 

 ة احمد فاروق رضوان بعنوان دراس .6
  استعاتيجيات توظيف اإلعّلم في مواجمه العنف والتعصب ونشع ثقافة التسامح

2016 13 

تهدف هـذه الدراسـة الـى التعـرف علـى مفـاهيم التسـامح والعنـف ودور االعـالم فـي نشـر 
ثقافة التسامح ونبـذ العنـف ورصـد اسـاليب نشـر االعـالم للعنـف والتعـرف علـى صـحافة 

الم وتحديـد بعـ  االسـتراتيجيات لـدعم دور االعـالم فـي مواجهـة العنـف والتعصـب الس
وحــددت الدراســة اســتراتيجيات لمواجهــة العنــف مــن قبــل االعــالم أبرزهــا تطــوير مواثيــق 
ــة  ــه الصــــورة االعالميــ ــا تنقلــ ــاة مــ ــتخدمة ومراعــ ــة المســ ــاة اللغــ الشــــرف اإلعالمــــي ومراعــ

 المصاحبة لألخبار.
 14 (6201ماهينار رمزي ) والدكتورةوهاب جودة دراسة الدكتور عبد ال

 بعنوان تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي عبر الهواتف الذكية 
ــاد طــــالب الجامعــــة علــــى شــــبكات التواصــــل  وتهــــدف هــــذه الدراســــة تحديــــد مــــد  اعتمــ
ــذا االعتمـــاد بـــاالغتراب لـــدي هـــؤالء  ــف الذكيـــة وعالقـــة هـ االجتمـــاعي باســـتخدام الهواتـ

ــدخ ــا يـ ــباب كمـ ــا الشـ ــد عليهـ ــي يعتمـ ــالية التـ ــات االتصـ ــد التطبيقـ ــار رصـ ــذا اإلطـ ــي هـ ل فـ
ــتخدمت  ــباب، حيـــث اسـ ــؤالء الشـ ــد  هـ ــك بـــاالغتراب لـ ــل  لـ ــة كـ ــه وعالقـ ــباب ودوافعـ الشـ
ــفية  ــة وصــ ــة دراســ ــاء نــــوع الدراســ ــالم وجــ ــائل االعــ ــاد علــــى وســ ــة االعتمــ ــة نظريــ الدراســ

كور واالنـاث بواقـع باستخدام منهج المسـح االجتمـاعي باسـتخدام العينـة العمديـة مـن الـذ 
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مفردة وتوصلت إلى أن أكثر من ثلثي عينة البحث تستخدم تطبيقات التواصـل   (300)
 %( 17االجتمــاعي لمــده تزيــد عــن ســاعتان يوميــا كمــا اشــارت النتــائج إلــى أن هنــاك )

 من العينة يستخدمون الهاتف الذكي . 
 

 Rauniar, Ruawski, yang and Johonson,  15 2014دراسة  .7
ولوجيــا واســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي بــالتطبيق مــع الفيســبوك مــن منظــور التكن

هدفت هذه الدراسـة إلـى معرفـة سـلوك المسـتخدمين للفيسـبوك وهـو  الكمية حيث الدراسة  
مـــــن ادوات ومكونـــــات التحـــــديث التكنولـــــوجي وتبينهـــــا ومعرفـــــة ســـــلوك الجمهـــــور نحـــــو 

صــحيفة استقصــاء الكترونــي علــ  اســتخدامات الفيســبوك وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة 
للفيسبوك وكانت أهم نتائج الدراسة وتدعيم األفكار والفروض المتعلقة   مستخدم(  398)

 الدراسة.بسلوك مستخدمي الفيسبوك في هذه 
 

 16 (2014)دراسة بو عمع سميلة  .8
االتجاهات النفسية االجتماعية ل لطلبة الجامعي ين نحو شـبكة التواصـل االجتمـاعي  

ك( والتي تهـدف إلـى الكشـف عـن آيـة فـروق  ات داللـة إحصـائية فـي  لـك تبعـا )فيسبو 
لمتغيــرات الجــنس وســنوات االســتخدام وســاعاته وباســتخدام المــنهج الوصــفي وباســتخدام 

الخــامس وكانــت أهــم النتــائج أن أغلــب افــراد العينــة تراوحــت اتجاهــاتهم  ت ليكبــر مقيــاس 
 الفيسبوك.يدة نحو النفسية واالجتماعية بين اإليجابية والمحا

 
 Zeynep Tuefekci  2012 17دراسة  .9

 واالجتماعي السياسيدور االعّلم الجديد وعّلقته بحعكات التغيع بعنوان 
 

 
 

 

 



ف   /د       هاني فوزي عبد الغني خّلا

 

 16 مجلة بحوث كلية اآلداب   

هـــدفت الـــى رصـــد دور االعـــالم الجديـــد وعالقتـــه بحركـــات التغيـــر  التـــيوهـــي الدراســـة  
 25ضـوء احـداث  فـيد  لـك الـدور صـواالجتماعي وقـد قامـت الدراسـة علـى ر   السياسي
اسلوب المالحظة المباشرة فى ميـدان التحريـر خـالل   باستخداممصر    في  2011يناير  

ــل  ــتخدام التواصــ ــين اســ ــة بــ ــة ايجابيــ ــاك عالقــ ــي ان هنــ ــة الــ ــلت الدراســ ــداث وتوصــ االحــ
 مصر . فياالجتماعي واتخا  القرار بالمشاركة الفعلية فى تغيير الوضع السياسي 

 
 18(2012) دراسة سماح المحمدي .10
ــوان اع  ــبوك" بعنــــ ــاعي "فيســــ ــل االجتمــــ ــع التواصــــ ــى موقــــ ــامعي علــــ ــباب الجــــ ــاد الشــــ تمــــ

 للشباب حال اعتمادهم على الفيسبوك أثناء انتخابات الرئاسة الديموغرافية
وقـــد توصـــلت هـــذه الدراســـة إلـــى ارتفـــاع نســـبة المبحـــوثين الـــذين يســـتخدمون الفيســـبوك  

ادة الشـباب مـن اسـتف الدراسـة علـىسـاعات يوميـا كمـا أكـدت   1بشكل كثيف ألكثر من  
ــحين  ــي المرشـ ــة آراء الغيـــر فـ ــابي ومعرفـ ــويت االنتخـ ــرار بالتصـ ــا  القـ ــي اتخـ ــبوك فـ الفيسـ
الرئاســة باإلضــافة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة احصــائيا بــين متغيــر كثافــة اعتمــاد 
الشــباب الجــامعي علــى الفيســبوك أثنــاء انتخابــات الرئاســة المصــرية مــع متغيــرات دوافــع 

 الفيسبوك. علىفيسبوك التأثيرات الناتجة عن االعتماد االعتماد على ال
 
 
 

 19 (2011دراسة منال منصور ) .11
 استخدام الشباب الجامعي لموقع الفيسبوكبعنوان 
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اهتمــت بدراســة التــأثيرات المترتبــة علــى اســتخدام الشــباب الجــامعي لموقــع  التــيوهــي  
لشـــباب وتأثيراتـــه د دوافـــع التعـــرض للموقـــع مـــن جانـــب اصـــالفيســـبوك وقـــد هـــدفت الـــى ر 

المعرفيـة والوجدانيــة والســلوكية الناتجــة عــن تعـرض الشــباب مــن خــالل العينــة العموميــة 
-18)      للشباب بجامعة قناة السويس بمحافظة بورسعيد خالل المرحلة العمرية من

 في( سنة وجاءت اهم نتائج هذه الدراسة لتؤكد ان شبكة التواصل االجتماعي تأتي 21
ل مــن حيــث االســتخدام لــدي الشــباب عينــة الدراســة والتــي يقــف الفيســبوك الترتيــب االو 
 مقدمة االستخدام .  فيمنها 
 

 20( 2011) دراسة زينب محمد حامد .12
تمدف الى رصد معارف وسـلوكيات   والتيبعنوان تأثيع االعتماد على الفتاوي الدينية  

ــتخدمت ا الجممـــور العع ـــي ــة واسـ ــائيات العربيـ ــاوي الفضـ ــابع فتـ ــذي يتـ لباحثـــة ادوات الـ
التحليل والدراسة الميدانيـة علـى بـرامج الفتـاوي الدينيـة باسـتطالع عينـة عشـوائية مكونـة 

% يوافقون على الفتاوي الدينية 73( مفردة وتوصلت الدراسة الى ان نسبة  4000من )
% 62حـين ان نسـبة  فـيتعمل على تغييـر التـأثيرات السـلوكية للمسـلم باتجـاه لألفضـل 

ج الفتاوي تستطيع ان تغير اتجاهاتهم نحو قضايا معينـة وهـي تـؤثر علـى اكدوا ان برام
 % .46.9االمور الحياتية بنسبة  فيسلوك االفراد 

 
 
 
 

 بعنوان 21(2011) دراسة عبد النبي خزعل .13
 

 
 

 



ف   /د       هاني فوزي عبد الغني خّلا

 

 18 مجلة بحوث كلية اآلداب   

 الخطاب الديني سماته وانعكاساته على معائح المجتمع
الدينيــة  ات الخطابــ تمثلهــا تعدديــة التــيحيــث تهــدف هــذه الدراســة الــى بحــث المخــاطر  

ومختلـــــف ابعـــــاده ســـــواء نفســـــية او سياســـــية او  التاريخيـــــة ومرجعتيـــــهبمنطقـــــة الفكريـــــة 
ي العاطفيــة والعقليــة ، وجــاء عينــة هــذه الدراســة عينــة حاجتماعيــة باإلضــافة الــى النــوا

( مفردة متعددة المذاهب وقد جاءت اهم نتائج البحث لتشـير   142عمدية مكونة من )  
% ( مــن 54.6عينــة علــى مشــاهدة البــرامج الدينيــة بانتظــام بنســبة )الــى عــدم حــرص ال

% ( مـن العينـة العمديـة وافقـت علـى ان البـرامج 82.3حـين ان نسـبة )   فـيالمبحوثين  
 الدينية قد اوضحت مذهبهم الذي يعتنقونه بشكل مميز وواضح . 

 
   للدراسة:النظعي   رخامسا: اإلما

ن دور مواقع التواصل االجتماعي في دعـم ثقافـة نظرًا الن هذه الدراسة تهتم بالبحث ع
نظريـــة "  إطـــار فـــيالتســـامح ممـــا يجعلهـــا تحتـــاج الـــي النقـــام والـــى الجـــدل المجتمعـــي 

ضـوع الـذي يكـون االهتمـام فيـه بالشـأن و المجال العام " كنظرية مناسبة لطبيعـة هـذا الم
التجـاوز االعالمـي الـى ان هـذه الدراسـة تحتـاج الـى عـدم   باإلضـافةالعام عاماًل رئيسـيًا  

 فــيحيــث تقــف نظريــة المســئولية االجتماعيــة  المجتمعــي،ال يــؤدي الــي الضــرر  حتــى
التـاليتين: تناسب هذه الدراسة وعليه فأن البحث يتبنـي النظـريتين  التيمقدمة النظريات  

- 
 
 
 
 

 نظعية المسئولية االجتماعية  اواًل:
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 Hutchinsالمعروفة بلجنة هوتشيز  قدمت اللجنة االمريكية لحرية الصحافة            
Commission 1947  وهــي بدايــة االحســاس  مســئولة،تقريرهــا بعنــوان صــحافة حــرة

نقلــت  التــيالمســئولية االجتماعيــة  إطــار فــيبــأن االعــالم ينبغــي ان يكــون حــر ولكــن 
االعالم من الحرية بال ضواب  الـى الحريـة المسـئولة تجـاه المجتمـع لتحقيـق العديـد مـن 

اهمـــا ان تلتـــزم وســـائل االعـــالم بالقيـــام بالتزامـــات معينـــة تجـــاه المجتمـــع الـــذي  المبـــادع
ينبغــــي ان تتســـــم رســــالتها بالمصـــــداقية والموضـــــوعية  التـــــيتصــــدر لـــــه هــــذه الوســـــائل 

 22والتوازن.
والجريمـــة وعــــدم  والفوضـــىكمـــا ينبغـــي تجنـــب كــــل مـــا يـــؤدي الـــى االنحــــراف  •

 باألقليات.المساس 
 مسئوليته. إطار فياقع مسئول امام مجتمع جب ان يكون مسئول المو يكما  •
 العام:نظعية المجال  ثانيًا:

تقوم نظرية المجال العام في بنيتها الجديـدة علـى محاولـة فهـم حـدود الـدور الـذي تؤديـه 
اتاحــه النقــام العــام وتســهيل الكشــف عــن اتجاهــات الــرأي  فــيوســائل االعــالم الجديــدة 

 متكاماًل يمكن ان يوضح حدود الدور الذي تقوم العام النش  وبحيث تكون اطارًا نظرياً 
المجتمـع  فـيادارة وتوجيه النقـام السياسـي واالجتمـاعي  فيبه وسائل االعالم الجديدة 

مــن اجــل تعزيــز المشــاركة العامــة وترشــيد مــن خــالل صــناعة القــرار ووصــواًل الــى دعــم 
 باتفـاقويـات تحظـي المجتمعات عبر بلـورة رأي عـام لـه اول فيكفاءة الفعل الديمقراطي 

ــال ان  ــد قـ ــان اورلـــش قـ ــة وا ا كـ ــية المختلفـ ــات السياسـ ــرعية للعمليـ ــنح الشـ ــاهيري وتمـ جمـ
المجــال العــام كنظريــة يمكــن ان يــتم اســتخدامها عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي فــإن 

يقـوم االنترنـت علـى نقلهـا مـن خـالل  التـيالمجال العـام يصـبح قـادرًا علـى تـرويج القـيم 
 

  



ف   /د       هاني فوزي عبد الغني خّلا

 

 20 مجلة بحوث كلية اآلداب   

ممــا  ىاطــار المقارنــة غبــر االتصــال المــواجه فــيو لــك  23اآلراءوتبــادل الحــوار العــام 
 يساعد على فرص التفكير وتبادل الفهم حول الموضوع الذي يتم النقام فيه . 

 الدراسة:تساؤالت   سادسًا:
 تساؤالت الدراسة التحليلية 

 الفيسبوك؟ما نوعية المعلومات المقدمة على الصفحات الدينية لموقع  -1
يب المستخدمة فى عرض المعلومـات المقدمـة علـى الصـفحات الدينيـة ما االسال -2

 الفيسبوك؟على 
 تساؤالت الدراسة الميدانية 

  الفيسبوك؟ما مدي كثافة تعرض الشباب عينة الدراسة للصفحات الدينية على  .1
ما تجـاه الشـباب الجـامعي المصـري نحـو الصـفحات الدينيـة علـى الفيسـبوك فـي  .2

 التسامح؟دعم ثقافة 
مــن الصــفحات الدينيــة علــى الفيســبوك لــدي الشــباب عينــة  مظــاهر االســتفادةمــا  .3

  الدراسة؟
ما اسـاليب عـرض المعلومـات التـى يفضـلها مسـتخدمي الصـفحات الدينيـة عينـة  .4

  الدراسة؟
  الفيسبوك؟ما اتجاه الشباب المصري نحو مستخدمي الصفحات الدينية على  .5
 الفيسبوك؟حات الدينية على ما دوافع استخدام الشباب عينة الدراسة للصف .6
  الدراسة:فعوض   سابعًا:
ــة لـــالدوات  - ــفحات الدينيـ ــتخدام الصـ ــين اسـ ــائية بـ ــة احصـ توجـــد عالقـــة  ات داللـ

 التسامح.االكثر فعالية وبين دعم ثقافة 
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عالقـــــة  ات داللــــة احصـــــائية بــــين كثافـــــة تعــــرض المســـــتخدمين لعينـــــة  د توجــــ -
  التسامح.الصفحات الدينية وبين دعمها لقيم 

توجــد عالقــة  ات داللــة احصــائية بــي االســتفادة مــن الصــفحات الدينيــة وبــين  -
  التسامح.دعم ثقافة 

 
  للدراسة:االجعا ات المنمجية  ثامنًا:

  يلي:وتشمل ما 
 الدراسة:نوع 

تســــتهدف توصــــيف  التــــيالدراســــات الوصــــفية  إطــــارتــــأتي هــــذه الدراســــة فــــي 
ســواء كانــت صــفحات الدولــة الرســمية الصــفحات الدينيــة بالفيســبوك والــدور الــذي تؤديــه 

الــــى صــــفحات  باإلضــــافةمثــــل صــــفحات دار االفتــــاء او االوقــــاف او مشــــيخة االزهــــر 
االشــــخاص مــــن الــــدعاة و لــــك للحصــــول علــــى معلومــــات كافيــــة جــــول اتجــــاه الشــــباب 

  التسامح.المصري نحو هذه الصفحات ودورها في دعم ثقافة 
 
  الدراسة:منمج 

بهـدف  Survey studyاسـتخدام المـنهج المسـحي اعتمدت هذه الدراسـة علـى 
تحليــل وتفســير تناولهــا لــدعم ثقافــة التســامح وتجــاه الشــباب الجــامعي المصــري الــذي تــم 

الـــى المســـح الكيفـــي للصـــفحات الدينيـــة موضـــوع  باإلضـــافةنحـــو  لـــك  التطبيـــق عليـــه
  الدراسة.
 
  الدراسة:مجتمع 

الجـــامعي مســـتخدمي  يتمثـــل مجتمـــع الدراســـة فـــى عينـــة مـــن الشـــباب المصـــري 
الصــفحات الدينيــة علــى الفيســبوك لقيــاس اتجاهــاتهم نحوهــا بشــأن قيــاس مــدي دعمهــا 
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الى التحليل الكيفي لبعض الصفحات الدينيـة المطروحـة علـى   باإلضافةلثقافة التسامح  
  الفيسبوك.موقع 
  الدراسة:عينة 

التــى  نظــرًا الن شــبكات التواصــل االجتمــاعي اصــبحت مــن الوســائل االتصــالية
يســتخدمها معظــم الجمهــور وخاصــة الشــباب فــى ضــوء مــا نالحظــه بصــفة عامــة ومــا 

بواقـع  مديـةفأن عينة هذه الدراسة جـاءت ع  وبالتالياكدته مختلف البحوث  ات الصلة  
مفردة من الشباب الجامعي التى تم اختيـاره مـن السـنوات النهائيـة و لـك تمهيـدًا   (300)

بما يحمله مـن افكـار اكتسـب بعضـها مـن الصـفحات النخراطه بعد شهور فى المجتمع  
مفـردة علـى ثـالث جامعـات وهـي جامعـة فـاروس  (100)الدينية وقـد تـم التطبيـق بواقـع 

  االسكندرية.الخاصة واالزهر الشريف وجامعة 
  كيفيًا.باإلضافة الى تحليل عينة من الصفحات الدينية الرسمية والشخصية تحلياًل 

 
 الدراسة:ادوات 
   الستبيان:ااداة  

لجمــع البيانــات علــى عينــة مــن  Questionnaireتــم تطبيــق اســتمارة اســتبيان 
و لك بقياس دوافع وكثافة تعرضهم للصفحة الدينية   متم اختياره ذينشباب الجامعات ال

  التسامح.بالفيسبوك وقياس اتجاهاتهم نحو دور هذه الصفحات فى دعم ثقافة 
  المضمون:اداة تحليل 

م اســتمارة تحليــل المضــمون للصــفحات الدينيــة الخاصــة بــوزارة حيــث تــم تصــمي
ــن الداعيـــة مصـــطفي حســـني  االوقـــاف ومشـــيخة االزهـــر ودار االفتـــاء وصـــفحة كـــال مـ

  خالد.وعمرو 
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  والثبات:اختبار الصدق 

  الصدق:اختبار  –أ 
ــمون فـــى ضـــوء  ــتمارة تحليـــل المضـ ــد صـــياغته لالســـتبيان واسـ ــام الباحـــث بعـ قـ

الت والفــروض الخاصــة بالدراســة بعرضــها علــى مجموعــة مــن الســادة االهــداف والتســاؤ 
المحكمين للحكم على مدي صدقهما وصالحيتهما للموضوع وضـب  التسـاؤالت وحـذف 
الزائد منها واغالق بعض االسئلة التي كانت مفتوحة فـى اداة االسـتبيان واضـافة بعـض 

مجاالت التخص  بحيث البنود فى الجانب التحليلي وقد روعي في اختيار المحكمين 
  االلكترونية.كانوا فى مجاالت االعالم والدين والمواقع 

 الثبات:اختبار  –ب 
ــالتطبيق  تــم اختبــار ثبــات االســتمارة عــن طريــق اســتخدام هولســتي حيــث قــام الباحــث ب

% مـــن هيئـــة الشـــباب مســـتخدمي الصـــفحات الدينيـــة بالفيســـبوك 10مبـــدئيًا علـــى نســـبة 
مجمـوع التطبيـق مـع االلتـزام بضـواب  التطبيـق المشـار اليهـا  مفردة مـن  30و لك بواقع  

فــى عينــة الدراســة عــل نفــس العينــة لقيــاس ثبــات االســتمارة حيــث جــاء معامــل الثبــات 
تــم  المطلوبــة،% وهــو مــا يعــد مؤشــرًا علــى ثبــات االداة وصــالحيتها لجمــع البينــات 91

 التحليل.تطبيق استمارة 
حيث تـم اجـراء  Test Re-Testق القيام بأسلوب بالنسبة للثبات فتم تحقيقه عن طري
% مـــن مجتمـــع 10علـــى عينـــة قـــدرها  البـــاحثين،اختبـــار ثبـــات التحليـــل مـــع اثنـــين مـــن 

ــة،الدراســـة  ــل  التحليليـ ــتمارة تحليـ ــبة ثبـــات اسـ ــد نسـ حيـــث شـــرح  المضـــمون،و لـــك لتحديـ
ــتمارات  ــن اسـ ــ  مـ ــدهم بنسـ ــم تزويـ ــا وتـ ــة بهـ ــات الخاصـ ــل والفئـ ــتمارات التحليـ الباحـــث اسـ
ــتي  ــة هولسـ ــات بحســـاب معادلـ ــل الثبـ ــة معامـ ــت قيمـ ــة وبلغـ ــات االجرائيـ ــل والتعريفـ التحليـ

          التالي:على النحو  (0.91)
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 معامل الثبات = 
 
 

 ت = عد حاالت االتفاق بين المرمزين   ان:حيث 
 = عدد الحاالت التى رمزها المرمز االول  1ن    
 ها المرمز الثاني= عدد الحاالت التى رمز  2ن    

  يلي:و قًا لمدر المعادلة كانت ايم الثبات كما 
 0.91=  ثبات الباحث مع نفسه  -
 0.91=   ثبات أ مع ب  -
  0.91=   ثبات أ مع ج  -
  0.92=   ثبات ب مع ج  -

  0.91وبحساب المتوس  الحسابي بين هذه القيم يكون معامل الثبات = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت2

 2+ ن 1ن
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  والميدانية  ةالدراسة التحليلي
 أوال: الدراسة التحليلية

 صفحة مشيخة األزهع الشـعيفقام الباحث بعمل دراسة تحليلية ألربع صفحات هما " 
& صـفحة الداعيــة عمـعو خالــد & صـفحة الداعيــة  دار االفتـا  المصــعية & صـفحة

 -كما يلى :مصطفى حسنى  " 
 صفحة مشيخة األزهع الشعيف .1

 -يلي: من خالله على ما  تحليل الشكل الخاص بالصفحة حيث تم التأكيد  -1
 صفحتها مؤمنة بالعالمة الزرقاء   -أ 
 GPSتوضح للمتصفح موقعها عن طريق  -ب 
 مليون متابع 2عدد المشتركون بها  -ت 
 قامت برب  صفحتها على الفيس بوك على االنترنت  -ث 
 تضع رقم لالتصال بها للرد على االستفسارات  -ج 
 بعد الظهر ۳-۹عملها من  توضح أنها جهة حكومية ومواعيد  -ح 
 لها خلفية ثابتة بأنها المرج ية األولى للمسلمين في العالم -خ
 تستخدم الفيديوهات والصور والبث المباشر للمؤتمرات  -د 

 تحليل المضمون  -2
 ويتصفح الفيسبوك الخاص بمشيخة األزهر نجد أن مضمونها احتوى على مايل 

 االهتمام بتقديم وعرض الندوات - -أ
 على أنه دين وسطي لمسالمصور ايجابية  قديمت -ب 
تدعم الصفحة فكرة الحوار مع االخر مثل بث مباشر لكلمة الرؤساء السابقين فـي   -ت 
ــدوة  ــاألزهرنـ ــات  بـ ــن أخالقيـ ــتفادة الغـــرب مـ ــامح االســـالم واسـ ــن تسـ ــاهرة عـ الشـــريف بالقـ
 اإلسالم
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الل استعراض من خ و لكالمضامين تدعو الى االبتعاد عن خطابات التحريض  -ث 
مـــن خـــالل ال لقـــاء مـــع البابـــا  و لـــكالســـلمي  التعـــايشتـــاري  اإلســـالم فـــي الـــدعوة الـــي 

 فرنسيس بابا الفاتيكان
مضـــامين تـــدعو الـــي مفهـــوم التســـامح دوليـــا و لـــك مـــن خـــالل زيـــارة شـــي  الجـــامع  -ج

 األزهر إلى الدول األوروبية دار االفتاء 
 دار االفتا  المصعية صفحة .2
 من حيث الشكل  -1
 صفحتها مؤمنة بالعالمة الزرقاء -أ
 مليون متابع 11عدد المَتصفحين  -ب 
 خريطة توضح مكائها بالقاهرة وهي GPSتضع  -ت 
 مساءاً  ۸الى  ۸ساعة من  ۱۲موضح أنها تعمل  -ث 
تســتخدم فيــديوهات للمشــاي  بــاألزهر للــرد علــى تســاؤالت الجمهــور بالبــث المباشــر  -ح

 بالصفحةبشكل محدود 
 موعد البث المباشر تعلن عن -خ 
 تستخدم الصور بشكل محدود  -د 

 حيث المضمون  -2
 تجيب على فتاوي الجمهور -أ
 تدعو إلى السالم بين األشخاص  -ب 
 االجابة على تساؤالت بها بعض الغرابة مثل هل يجوز األكل مع غير المسلم -ت 
 نشر الصفات الحسنة ل لمسلم -ث 
 الشريف والحديث لكريم االستعانة بالشواهد واالدلة من القرآن ا-ج
التي تعقدها دار االفتاء مصحوبة بصـور  والدورات المؤتمرات والندوات   إلىالدعوة    -ح

 المؤتمر
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 تشير إلى االسالم الوسطي  -خ 
مـــن خـــالل كلمـــة  لآليـــات الكراهيـــة وبعـــض التفســـيرات الخاطئـــة  محاربـــةتـــدعو الـــى  -د 

 مفتي الديار د/شوقي عالم
 وى الصحيحة تجفف منابع االرهاب األسود اإلشارة إلى تجديد الفت -  

 صفحة الداعية عمعو خالد  .3
 م  حيث الشكل -1
 صفحتها مؤمنة بالعالمة الزرقاء -أ
 مليون متابع 31عدد المستخدمين  -ب 
 أمكانية ارسال رسائل للصفحة  -ت 
 الصفحة مرتبطة بموقع عمرو خالد على االنترنت  -ث 
  Likeميع عن طريق جاالشتراك متاح لل –ج 
  باستمرارالتحديث  –ح 
 LIVE NOWتنـوع عناصـر الجا بيـة البصـرية مـن خـالل التقنيـة المختلفـة مثـل  –خ 

ل لصــور  باإلضــافةالهــواء مباشــرة أثنــاء البــث المباشــر  علــىوتســتخدم دائمــًا بــالظهور 
 من الفيديوهات  وغيرهاوالرسوم  

 م  حيث المضمون  -2
الــدفن فــي تــابوت كالــديانات األخــرى  الجابــة علــى الموضــوعات الشــائكة دينيــا مثــل -أ 
 استجاب من فتوى للشي  علي جمعة بالفيديو  وقد 
 الكريممن القرآن  والشواهد استخدم الداعية عمرو خالد األدلة  -ب 
 نصائح للشباب للعمل وحل مشكالتهم -ت 
 قص  للعبرة للمستخدمين من خالل حلقات بسمة أمل بتقدير االهتمام -ت 
 وته بشكل مباشرتقديم الدعاء بص -ج
 



ف   /د       هاني فوزي عبد الغني خّلا

 

 28 مجلة بحوث كلية اآلداب   

 صفحة الداعية مصطفى حسني .4
 م  حيث الشكل -1
 باستمرار وتحديث صفحته مؤمنة بالعالمة الزرقاء  -أ
 مليون متابع 35مستخدمي الصفحة  –ب 
  LIKEمتاحة للعمل من خالل  –ت 
 ال تستقبل لهذه الصفحة رسائل –ث 
 الصفحة مرتبطة بصفحته على االنستجرام -ج
 واإلطــــــارات  والفيــــــديوهات  والصــــــوروعناصــــــر الجا بيــــــة  LIVEيســــــتخدم امكانيــــــة  -ح

 على استفساراتهم واإلجابةمع الجمهور  المباشرة والمحادثةالمختلفة 
ــفحته علـــى الفـــيس بـــوك  -خ  يضـــع بعـــض األفكـــار مـــن برامجـــه التليفزيونيـــة علـــى صـ

 التعليقات من الجمهور ويستقبل
 للمنشور الواحد  SHAREمليون  ويبلغللمنشورات المختلفة  SHAREامكانية  -د 

 تحليل المضمون  -1
 تقديم األدعية مكتوبة -أ
 تقديم النصح للموضوعات االجتماعية -ب 
 صفحة متخصصة أكثر في البعد االجتماعي -ت 
 العبرة من حكايات عمار األرض  ألخذ تقديم قص   –ث 
 االستعانة بدار االفتاء بالرد على بعض الفتاوي المتخصصة –ج 
 الصلوات والدعوة الى التسامح بشكل عاماعالن توقيت  –ح 
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 ثانيا نتائج الدراسة الميدانية
 مدي امتالك افراد العينة لحساب على الفيسبوك.

 
 ( 1جدول رقم )

   الفيسبوك علىامتّلك افعاد العينة  يوضح مدي
 الجامعة         

 
 مدي امتّلك 

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 100 300 100 100 100 100 100 100 م نع
 - - - - - - - - ال 

 100 300 100 100 100 100 100 100 المجموع
الفيســبوك وفقــا للجامعــة حيــث  علــىيوضــح الجــدول الســابق مــدي امــتالك افــراد العينــة 

 %.100جاء فى المقدمة )نعم( بنسبة 
 التفصيلية:اما عن النتائج 

 لفاروس:بالنسبة 
 %100لمقدمة )نعم( بنسبة حيث جاء في ا

 لألزهر:بالنسبة 
 %100حيث جاء في المقدمة )نعم( بنسبة 

 لمسكندرية:بالنسبة 
 %100حيث جاء في المقدمة )نعم( بنسبة 

بالنظر إلى الجدول السابق نجد أنه يوضح ارتفـاع نسـبة امـتالك عينـة الدراسـة لحسـاب 
 خاص بها على الفيسبوك
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لــذين لــديهم حســابات علـى الفــيس بــوك و بقيــة عينــة ا األزهـرحيـث بلعــت نســبة طــالب 
مــــن لديــــه حســــاب  %100طــــالب جــــامعتي فــــاروس الخاصــــة واإلســــكندرية الحكوميــــة 

فيسبوك مما يشير إلى اهتمام الشـباب بالجامعـات عينـة الدراسـة بالتواصـل عبـر الفـيس 
لحســاب بــوك والحقيقــة أن هــذه النســبة المئويــة المرتفعــة الخاصــة بــامتالك افــراد العينــة 

علــى الفــيس بــوك تشــير إلــي أن االنترنــت أصــبح شــكال مــن أشــكال االدمــان ، و هــذه 
( عــن تــأثير 2019فــق مــع مــا  هبــت اليــه دراســة محمــد بــن صــالح الخليفــي )تالنتيجــة ت

االنترنــت فــي المجتمــع كمــا اتفقــت النتيجــة أيضــا مــع دراســة ســحر خليفــة وهــي حصــول 
 واقع التواصل األخرى .الفيسبوك على المرتبة األولى عن باقي م

 ( 2جدول )
 مدي استخدام افعاد العينة للفيسبوك يوميا وفقًا للجامعة 

 الجامعة      
 

 مدي االستخدام

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 19.3 58 17 17 18 18 58 58 احيانا
 71.3 214 74 74 72 72 68 68 نعم
 9.3 28 9 9 10 10 9 9 ال

 100 300 100 100 100 100 100 100 المجموع
 0.844مستوي المعنوية =  4درجة الحرية =  1.402=  2قيمة كا
 مستوي الداللة = غير دالة 

يوضـح الجـدول السـابق مـدي اسـتخدام افـراد العينـة للفيسـبوك يوميـا وفقـا للجامعـة حيـث 
نيــــة )نعــــم( بنســـــبة ثــــم فــــى المرتبــــة الثا %،71.3جــــاء فــــي المقدمــــة )أحيانــــا( بنســــبة 

 %.9.3ثم في المرتب الثالثة )ال( بنسبة  %،19.3
  للجامعات:اما عن النتائج التفصيلية 
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 لفاروس:بالنسبة 
ــة  ــاء فـــى المقدمـ ــًا(حيـــث جـ ــبة  )احيانـ ــبة  %،68بنسـ ــم( بنسـ ــة )نعـ ــة الثانيـ ــم فـــى المرتبـ ثـ

  %.9ثم فى المرتبة الثالثة )ال( بنسبة  %،58
 لألزهر:بالنسبة 

 %۱۸ثم في المرتبة الثانية )نعم( بنسبة  ،%72المقدمة )أحيانا( بنسبة   حيث جاء في
 %10، ثم في المرتبة الثالثة )ال( بنسبة 

 لمسكندرية:بالنسبة 
ــبة  ــا( بنسـ ــاء فـــي المقدمـــة )أحيانـ ــبة  %،۷4حيـــث جـ ــم( بنسـ ــة )نعـ ــة الثانيـ ــم فـــي المرتبـ ثـ

 %.9ثم في المرتبة الثالثة )ال( بنسبة  ،۱۷%
 اسكندرية،، )فاروسجود عالقة  ات داللة إحصائيا بين الجامعات كذلك يتضح عدم و 

ــر( ــوك  األزهـ ــراد العينـــة للفـــيس بـ ــتخدام أفـ ــدي اسـ ــا،ومـ ــة کـــا يوميـ ــت قيمـ ــث كانـ =  ۲حيـ
 إحصائيا.( وه  غير دالة 4عند درجة الحرية ) ۱.40۲

و تشير نتائج هذا الجدول إلى أن نسبة مرتفعة من مستخدمي الفـيس بـوك يسـتخدمونه 
حيث يتفـق  لـك مـع  الفيسبوك،نا بشكل يومي مما يشير الي كثافة استحداد العينة أحيا

 .  ۲۰۱۸الدراسات السابقة مثل دراسة حسن نيازي 
 الفترة الزمنية التي يقضيها افراد العينة للفيس بوك يوميا
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 ( 3جدول )
 الفتعة الزمنية التي يقضيما افعاد العينة للفيس بوك يوميا

 لجامعةا     
 

 الفتعة الزمنية

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 29.3 88 29 29 25 25 34 34 ساعة
 17 51 11 11 20 20 20 20 ساعتان

 10 30 6 6 17 17 7 7 ثّلث ساعات
ــع مـــ  ثـــّلث  اكثـ

 43.7 131 54 54 3 3 39 39 ساعات

 100 300 100 100 100 100 100 100 المجموع
  0.844مستوي المعنوية =  4درجة الحرية =  1.402=  2قيمة كا

 مستوي الداللة = غير دالة
ــتخدام  يوضـــح الجـــدول الســـابق الفتـــرة الزمنيـــة التـــي يقضـــيها افـــراد العينـــة يوميـــا فـــي اسـ
صــفحات الفيســبوك وفقــا للجامعــة حيــث جـــاء فــي المقدمــة )أكثــر مــن ثــالث ســـاعات(  

ــبة  ــي المرتبـــة %43.7بنسـ ــم فـ ــبة  ، ثـ ــاعة( بنسـ ــة )سـ ــة ۲۹.۳الثانيـ ــي المرتبـ ــم فـ % ، ثـ
 % ۱۰% ، ثم في المرتبة الرابعة )ثالث ساعات( بنسبة ۱۷الثالثة )ساعتان( بنسبة 
  للجامعات:اما عن النتائج التفصيلية 

 لفاروس:النسبة ب
% ، ثـم فـي المرتبـة الثانيـة 3۹حيث جاء في المقدمة )أكثر من ثالث سـاعات( بنسـبة 

% ، ثـم فـي المرتبـة ۲۰% ، ثم في المرتبة الثالثة )ساعتان( بنسـبة 34ة  )ساعة( بنسب
 % .۷الرابعة )ثالث ساعات( بنسبة 
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 بالنسبة لألزهر :
% ، ثم في المرتبـة الثانيـة )سـاعاتان( بنسـبة ۲۵حيث جاء في المقدمة )ساعة( بنسبة 

 ، ثم في المرتبة الثالثة )ثالث ساعات ( . ۲۰%
 بالنسبة لمسكندرية :

% ، ثـم فـي المرتبـة الثانيـة 54حيث جاء في المقدمة )أكثر من ثالث سـاعات( بنسـبة 
ــبة  ــاعة( بنسـ ــبة ۲۹)سـ ــة ) ســـاعتان ( بنسـ ــة الثالثـ ــي المرتبـ ــم فـ ــم فـــى 11% ، ثـ % ، ثـ

 % .6المرتبة الرابعة ) ثالث ساعات ( بنسبة 
وس، فـار )كذلك يتضح وجود عالقة  ات داللة إحصائيا بـين الجامعـات، عينـة الدراسـة 

ــر  ــكندرية ، األزهـ ــرة الزمنيـــة( اسـ ــتخدام  والفتـ ــي اسـ ــا فـ ــة يوميـ ــراد العينـ ــتغرقه افـ التـــي تسـ
( وهـ  6عنـد درجـة الحريـة ) 15.642=  ۲قيمـة کـاصـفحات الفيسـبوك ، حيـث كانـت 

 غير دالة إحصائيا .
 أريـع الـي سـاعتين مـن تفـوق  الي إشارات  سحر خليفة التي دراسة مع النتيجة هذه  تتفق
 فـي اليهـا المشـار األخـرى   السـاعات   بـوك  الفـيس  فـي تصـفح  المسـتخدم  هايقضي  ساعات 
 السابق  الجدول نتائج
 الفيسبوك. على الدينية الصفحات  في العينة افراد  اشتراك ( مدي4
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 ( 4) رقم جدول

 للجامعة: وفقا الفيسبوك على الدينية الصفحات في  العينة افعاد امتعاك مدي
 الجامعة     
 

 متعاكاالمدي 

 االجمالي االسكندرية االزهع فاروس

 % ك % ك % ك % ك

 61.3 184 54 54 83 83 47 47 نعم
 38.7 116 46 46 17 17 53 53 ال

 100 295 100 97 100 100 100 100 المجموع
مســتوي الداللــة  0.001مســتوي المعنويــة =  2درجــة الحريــة =  30.725=  2قيمــة كــا
 = دالة
 الفيسـبوك علـى الدينيـة الصـفحات  فـي العينـة افـراد  اشـتراك مدي ابقالس  الجدول  يوضح
% ثـم فـى المرتبـة الثانيـة )ال( 61.3المقدمـة )نعـم( بنسـبة  فـي  جـاء  حيث   للجامعة  وفقا
 %.38.7بنسبة 

 اما عن النتائج التفصيلية للجامعات:
 بالنسبة لفاروس 

  %46 )ال( بنسبة يةالثان المرتبة في ثم %،54 )نعم( بنسبة المقدمة في جاء حيث 
 بالنسبة لألزهر :

  %17 )ال( بنسبة الثانية المرتبة في ثم ،% 83 )نعم ( بنسبة المقدمة في جاء حيث 
 بالنسبة لمسكندرية 

  %46 )آل( بنسبة الثانية المرتبة في ثم ،% 54 )نعم ( بنسبة المقدمة في جاء حيث 
 ، أســكندرية ) فــاروس، عــات الجام بــين إحصــائية داللــة  ات  عالقــة وجــود  يتضــح كــذلك
 كانـت  حيـث  الفيسـبوك، علـى الدينيـة الصفحات  العينة في افراد  اشتراك  ( ومدي  األزهر
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ــة ــا قيمـ ــد  30.725 – 2کـ ــة عنـ ــة درجـ ــتوي 6) الحريـ ــة ( ومسـ ــة وهـــي 0.001 معنويـ  دالـ
 .احصائيًا 
 جامعـــة طـــالب  وخاصــة الدينيـــة الصـــفحات  فــي المشـــتركين عـــدد  تفــوق  الـــي يشـــير ممــا
 تعلم الثقافة الدينية.  إلى تميل دراستهم آلن األزهر

 ( 5) رقم جدول
مدي مساهمة الصفحات الدينية على الفيسبوك فى تطعف االفعاد م  وجه نظع  

 عينة المستخدمي  
 الجامعة      

 
 المساهمة مدي 

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 9.8 18 9.3 5 7.2 6 14.9 7 نعم
 12.5 23 11.1 6 15.7 13 8.5 4 اأحيان
 77.7 143 79.6 43 77.1 64 76.6 36 ال

 100 184 100 54 100 83 100 47 المجموع
  0.524مستوي المعنوية =  4الحرية =  درجة 3.206=  2قيمة كا

 دالةغير مستوي الداللة = 
 خدمهايسـت التـي الفيسبوك على الدينية الصفحات  مساهمة  مدي  السابق  الجدول  يوضح
)ال(  المقدمــة فــي جــاء حيــث  للجامعــة وفقــا نظــرهم مــن وجهــة التطــرف فــي العينــة افــراد 
 الثالثـة المرتبـة فـي ثـم ،%12.5 بنسـبة )أحيانـا( الثانية المرتبة في ثم  ،%77.7  بنسبة

 . %9.8 )نعم( بنسبة
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 للجامعات:  التفصيلية النتائج عن اما
 لفاروس: بالنسبة
 )نعــــم( بنســــبة الثانيــــة المرتبــــة فــــي ثــــم %،۷6.6 بنســــبة )ال( المقدمــــة فــــي جــــاء حيــــث 
 %. 8.5)أحيانا( بنسبة  الثالثة المرتبة في ثم ،14.9%
 لألزهر: بالنسبة
 )أحيانـــا( بنســـبة الثانيـــة المرتبـــة فـــى ثـــم ،%77.7 )ال( بنســـبة المقدمـــة فـــي جـــاء حيـــث 
 )نعم(  الثالثة المرتبة فى ثم ،15.7%
 لمسكندرية: بالنسبة
 ) أحيانــا( بنســبة الثانيــة المرتبــة فــي ثــم ،% ۷۹.6 )ال( بنســبة المقدمــة فــي جــاء حيــث 

أن  إلــــى كبيــــر بوضــــوح النتيجــــة هــــذه )نعــــم( وتشــــير الثالثــــة المرتبــــة فــــي ثــــم 14.9%
 وبالتالي التطرف في تساهم ال الدراسة عينة تتصفحها التي الدينية  الصفحات   مضمون 
 مـن نسـبة أن و صـوره جميـع يفـ العنـف إلى يدعو  ال  معتدل  مضمون   أنه  الواضح  من
 أحيانا  نسبة أن و قطعي بشكل% 14 عن تزيد  ال  التطرف ض يفة في  يساهم انه  ير  
 متوسـ  إلـى كبيـر بالقيـاس حـد  إلـى أيضـا ضـ يفة نسـبة  هي  و  %۱۲.۵  بنسبة  جاءت 
 أفــراد  يســتخدمها التــي بــوك الفــيس علــي الدينيــة لــديهم الصــفحات  تــؤثر ال %۷۸ نســبة
 6۳.۲۰= 2کــا كانــت قيمــة حيــث  للجامعــة، وفقــا نظــرهم وجهــة نمــ التطــرف فــي العينــة
 .إحصائيا دالة غير ( وه 4) الحرية درجة عند 
ــة أفـــراد  اعتقـــاد  ــة الصـــفحات  أن العينـ ــاهم أن يمكـــن الفيســـبوك علـــى الدينيـ ــد  فـــي تسـ  تزايـ
 .االخر كراهية مظاهر
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 ( 6) رقم جدول
  في تساهم أن يمك  يسبوكالف على الدينية الصفحات أن العينة افعاد اعتقاد مدي

   اآلخع كعاهية مظاهع تزايد
 الجامعة     
 

 االعتقاد مدي 

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 27.7 51 24.1 13 31.3 26 25.5 12 نعم
 14.7 27 9.3 5 18.1 15 14.9 7 احيانا

 57.6 106 66.7 36 50.6 42 59.6 28 ال
 100 184 100 54 100 83 100 47 المجموع
  0.410مستوي المعنوية =  4درجة الحرية =  3.971=  2قيمة كا

 دالةغير مستوي الداللة = 
 الفيســبوك علــى الدينيــة الصــفحات  أن العينــة افــراد  اعتقــاد  مــدي الســابق الجــدول يوضــح
 المقدمــة فــي جــاء حيـث  للجامعــة اآلخـر وفقــا مظــاهر كراهيــة تزايـد  فــي تســاهم أن يمكـن
ثـــم فـــى المرتبـــة  ،%۲۷.۷ )نعـــم( بنســـبة الثانيـــة المرتبـــة فـــى ثـــم %،57.6 ال( بنســـبة)

 % 14.7الثالثة )احيانا( بنسبة 
 اما عن النتائج التفصيلية للجامعات: 

 لفاروس: بالنسبة
 )نعــــم( بنســــبة الثانيــــة المرتبــــة فــــي ثــــم %،54.6 المقدمــــة )ال( بنســــبة فــــي جــــاء حيــــث 
 %.14.9حيانا( بنسبة )أ الثالثة المرتبة في ثم %،۲۵.5
 لألزهر: بالنسبة

%، ثــــم فــــى المرتبــــة الثانيــــة )نعــــم( بنســــبة 50.6حيــــث جــــاء فــــى المقدمــــة )ال( بنســــبة 
 %. 18.1%، ثم فى المرتبة الثالثة )احيانًا( بنسبة 31.3
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 بالنسبة لمسكندرية: 
 24.1%، ثم فى المرتبة الثانية )نعم( بنسبة    66.7حيث جاء فى المقدمة )ال( بنسبة  

 %. 9.3%، ثم فى المرتبة الثالثة )احيانًا( بنسبة 
 الفــيس ( بــأن5) رقــم السـابق الجــدول نتيجــة مـع التوافــق الــى الجـدول هــذا نتيجــة وتشـير
 ال الفيســبوك أن علــى ( يؤكــد 6) رقــم الجــدول وأيضــا هــذا التطــرف فــي تســاهم ال بــوك
% مــن 57.6لي اجمــا بنســبة مســتخدمينه لــد  األخــر كراهيــة مظــاهر تزايــد  فــي يســاهم

 العينة يرون  لك.
 اسكندرية، )فاروس، الجامعات  بين إحصائيا داللة  ات  عالقة وجود   عدم  يتضح  كذلك

 أن يمكـن التـي الفيسـبوك علـى الدينيـة الصـفحات  افـراد العينـة أن اعتقـاد   األزهر( ومدي
 3.971=  ۲ کـا              قيمة كانت  حيث  األخر، كراهية  مظاهر  تزايد   في  تساهم

 ( وهي غير دالة احصائيًا.4عند درجة الحرية )
 ( 7جدول رقم )

  في تساهم الفيسبوك على الدينية الصفحات أن العينة افعاد اعتقاد يوضح مدي
 . األقليات تمميش

 الجامعة      
 

 االعتقاد مدي 

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 15.2 28 11.1 6 16.9 14 17 8 نعم
 16.3 30 11.1 6 18.1 15 19.1 9 احيانا

 68.5 126 77.8 42 65.1 54 63.8 30 ال
 100 184 100 54 100 83 100 47 المجموع
 0.531مستوي المعنوية =  4درجة الحرية =  3.162=  2قيمة كا
 دالةغير مستوي الداللة =  
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 الفيســبوك علــي يــةالدين الصــفحات  أن العينــة افــراد  اعتقــاد  مــدي الســابق الجــدول يوضــح
 %،68.5 )ال( بنسـبة المقدمـة فـي جـاء حيث  وفقا للجامعة األقليات  تهميش  في  تساهم
المرتبــة الثالثــة ) نعــم ( بنســبة  فــي ثــم ،%16.3 )أحيانــا( بنســبة الثانيــة المرتبــة فــي ثــم

150.2 . % 
 للجامعات  التفصيلية النتائج عن اما

 لفاروس: بالنسبة
 )أحيانـــا( بنســـبة الثانيـــة المرتبـــة فـــي ثـــم %،63.8 ســـبة)ال( بن المقدمـــة فـــي جـــاء حيـــث 
 %.  17)نعم( بنسبة  الثالثة المرتبة في ثم ،۱۹.۱%
 لألزهر: بالنسبة
 )أحيانـــا( بنســـبة الثانيـــة المرتبـــة فـــي ثـــم %،65.1 )ال( بنســـبة المقدمـــة فـــي جـــاء حيـــث 
 %16.9)نعم(  الثالثة المرتبة في ثم ،۱۸.۱%
 لمسكندرية: بالنسبة
 )أحيانـــــا( و الثانيـــــة المرتبـــــة فـــــي ثـــــم ،%77.8 )ال( بنســـــبة المقدمـــــة يفـــــ جـــــاء حيـــــث 

 ال الدينية الصفحات  أن إلى الجدول هذا  وتشير نتيجة منهما لكل  %11.1  )نعم(بنسبة
 %15.2 مـن نسـبة مقابـل% 68.5 إلى تصل كبيرة بنسبة األقليات   تهميش  في  تساهم
ــا ــالي% ۱۹6.3 وأحيانـ ــرى  وبالتـ ــتخدمون  يـ ــى نالقـــائمي أن المسـ ــال علـ ــي االتصـ ــذه  فـ هـ
 (.5) رقم الجدول نتائج اليه  هبت  ما الى تتفق نتيجة وهي معتدلين الصفحات 
 )فـــــاروس، الجامعـــــات  بـــــين إحصـــــائية داللـــــة  ات  عالقـــــة وجـــــود  عـــــدم يتضـــــح كـــــذلك

ــر( ومـــدي اســـكندرية، ــاد  األزهـ ــة اعتقـ ــراد العينـ ــفحات  أن افـ ــة الصـ ــى الدينيـ ــبوك علـ  الفيسـ
 4= درجـة الحريـة عنـد  ۲3.16=  ۲ کـا قيمـة كانـت  يـث ح األقليـات، تهميش  في  تساهم
  .إحصائيا دالة غير وه 
 

 ( 8جدول رقم )
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 الصفحات ع  للدولة العسمية الدينية للصفحات العينة افعاد تفضيل يوضح مدي
 .الدعار لبعض الدينية

 الجامعة       
 

 التفضيلمدي 

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

ــفحات أ ــل الصـ فضـ
الدينيــــة العســــمية 

 للدولة
21 44.7 47 56.6 14 25.9 82 44.6 

ــفحات  ــل الصـ أفضـ
ــبعض  ــة لــــ الدينيــــ

 الدعاة
9 19.1 17 20.5 28 51.9 54 29.3 

ــة  ــل متابعـــــ أفضـــــ
 26.1 48 22.2 12 22.9 19 36.2 17 االثني  معاً 

 100 184 100 54 100 83 100 47 المجموع
  0.008مستوي المعنوية =  4ية = درجة الحر  13.819=  2قيمة كا

 مستوي الداللة = دالة
 عـن للدولـة الرسـمية الدينيـة للصـفحات  العينة افراد  تفضيل السابق مدي  الجدول  يوضح
 وفقا للجامعات:  الدعاة لبعض  الدينية الصفحات 
 ثـم %،44.6 للدولـة( بنسـبة الرسـمية الدينيـة الصـفحات  )أفضـل المقدمـة في جاء  حيث 
 فــي ثــم ،%29.3 الــدعاة( بنســبة لــبعض  الدينيــة )أفضــل الصــفحات  الثانيــة المرتبــة فــي
 . %26.1 بنسبة معا( االثنين متابعة )أفضل الثالثة المرتبة
 للجامعات  التفصيلية النتائج عن اما

 لفاروس: بالنسبة
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 ثـم %،56,6 للدولـة( بنسـبة الرسـمية الدينيـة الصـفحات  )أفصـل المقدمـة فـى جاء  حيث 
 الثالثـة المرتبـة فـي ثـم %،36.2 معـا( بنسـبة متابعـة االثنـين )أفضـل نيةالثا  المرتبة  في

 %.19.1 الدعاة( بنسبة لبعض  الدينية الصفحات  )أفضل
 لألزهر: بالنسبة
 ثـم %، 44.6 للدولـة( بنسـبة الرسمية الدينية الصفحات  )أفضل  المقدمة  في  جاء  حيث 
 فــى ثــم ،%20.5 بنســبة الــدعاة( لــبعض  الصــفحات الدينيــة )أفضــل الثانيــة المرتبــة فــي
  %22.9 معا( بنسبة االثنين متابعة )أفضل الثالثة المرتبة
 ثــم %،51.9 الــدعاة( بنسـبة لـبعض  الدينيـة الصــفحات  )أفضـل المقدمـة فــي جـاء حيـث 
 فــي ثـم ،%25.9 للدولــة( بنسـبة الرسـمية الصـفحات الدينيـة )أفضــل الثانيـة المرتبـة فـي
 . %22.9 معا( بنسبة ناالثني متابعة )أفضل الثالثة المرتبة
 اســـكندرية، )فـــاروس، الجامعـــات  بـــين إحصـــائيا داللـــة  ات  عالقـــة وجـــود  يتضـــح كـــذلك

 تفضـــل أم للدولـــة الرســـمية الدينيــة الصـــفحات  العينـــة ان افــراد  وتفضـــيل األزهــر( ومـــدي
عنـد درجـة  13.819 = ۲کـا قيمـة كانـت  حيـث  للجامعـة، وفقا الدعاة  لبعض   الصفحات 
 احصائيًا. وهي دالة  4الحرية = 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 9جدول رقم )
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 القوة استعمال إلى تدعو الدينية الصفحات أن في العينة أفعاد يوضح مدي رؤية
  القصاص في " وللم مثل اآليات الخامئ لبعض التفسيع إمار في النزاعات لحل

 حياة “.
 الجامعة     
 

 رؤية االفعاد 

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 15.8 29 5.6 3 24.1 20 18.8 6 نعم
 19.1 31 13 7 18.1 15 19.1 9 احيانا

 68.1 124 81.5 44 57.8 48 68.1 32 ال
 100 184 100 54 100 83 100 47 المجموع
  0.027مستوي المعنوية =  4درجة الحرية =  10.920=  2قيمة كا

 مستوي الداللة = دالة
 اسـتعمال إلـى تـدعو الدينيـة الصـفحات  أن فـي  العينـة  فراد أ  السابق رؤية  الجدول  يوضح
 القصـاص  فـي ولكـم مثـل اآليـات  لـبعض  الخـاط  إطار التفسـير في النزاعات   لحل  القوة

%، ثـم فـى المرتبـة الثانيـة 6۸.1 )ال( بنسـبة المقدمـة فـي  جـاء  حيـث   للجامعة  حياه وفقا
 %. 15.8ة %، ثم في المرتبة الثالثة )نعم( بنسب19.1)احيانًا( بنسبة 

 اما عن النتائج التفصيلية للجامعات: 
 لفاروس: بالنسبة
 )أحيانـــا( بنســـبة الثانيـــة المرتبـــة فـــي ثـــم %،68.1 )ال( بنســـبة المقدمـــة فـــى جـــاء حيـــث 
 %.12.8)نعم( بنسبة  الثالثة المرتبة في ثم ،۱۹.۱%
 لمسكندرية: بالنسبة
 ،%7 )أحيانـا( بنسـبة انيـةالث المرتبـة فـي ثـم %،44 )ال( بنسـبة المقدمـة فـي جاء  حيث 
 %. 3)نعم( بنسبة  الثالثة المرتبة في ثم
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 اســـكندرية، )فــاروس، الجامعـــات  بــين إحصــائية داللـــة  ات  عالقــة وجـــود  يتضــح كــذلك
ــة أن الصــــفحات  العينــــة أفــــراد  االزهــــر( ورؤيــــة  لحــــل القــــوة اســــتعمال إلــــى تــــدعو الدينيــ

 حيث   حياه، في القصاص  كمول  مثل  اآليات  لبعض   الخاط   التفسير إطار في  النزاعات 
 .إحصائيا دالة وهي 4= الحرية درجة عند  ۱۰.۹۲۰=  ۲کا قيمة كانت 

 ( 10جدول رقم )
 تؤدي أن يمك  بوك الفيس على الدينية الصفحات أن العينة افعاد يوضح مدي رؤية

 العنف واالحتقان.  م  المزيد تحقيق إلى
 الجامعة      
 

 مدي العؤية

 االجمالي ة االسكندري االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

 14.7 27 3.7 2 18.1 15 21.3 10 نعم
 14.7 27 14.8 8 12 10 19.1 9 احيانا

 70.7 130 81.5 44 69.9 58 59.6 28 ال
 100 184 100 54 100 83 100 47 المجموع
مسـتوي الداللـة =  0.056مسـتوي المعنويـة =  4درجة الحرية =  9.230=    2قيمة كا
 دالةغير 
 بـوك الفـيس علـى الدينيـة الصـفحات  أن العينـة  افـراد   رؤيـة  مـدي  السـابق  الجدول  يوضح
 فــي جــاء حيــث  للجامعــة وفقــا العنــف واالحتقــان مــن المزيــد  تحقيــق إلــى تــؤدي أن يمكــن
% 14.7)أحيانـا( بنسـبة  )نعـم( و الثانيـة المرتبـة فـي ثـم ،%70.7 )ال( بنسبة  المقدمة

 لكل منهما. 
 

 فصيلية للجامعات: اما عن النتائج الت
 لفاروس: بالنسبة
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%، ثــــم فــــى المرتبــــة الثانيــــة )نعــــم( بنســــبة 59.6حيــــث جــــاء فــــى المقدمــــة )ال( بنســــبة 
 %19.1%، ثم في المرتبة الثالثة )احيانا( بنسبة 21.3
 لألزهر: بالنسبة
 )نعــــم( بنســــبة الثانيــــة المرتبــــة فــــي ثــــم %،6۹.9 )ال( بنســــبة المقدمــــة فــــي جــــاء حيــــث 
 %. 12)أحيانا( بنسبة  الثالثة لمرتبةا في ثم ،18.1%
 لمسكندرية: بالنسبة
 %،8 )أحيانـا( بنسـبة الثانيـة المرتبـة في ثم %، 44 )ال( بنسبة  المقدمة  في  جاء  حيث 
 %2)نعم( بنسبة  الثالثة المرتبة في ثم
 اسكندرية، )فاروس، الجامعات  بين إحصائيا داللة  ات  عالقة وجود   عدم  يتضح  كذلك

 تـؤدي أن يمكـن الفيسـبوك علـى الدينيـة الصـفحات  أن افـراد العينـة  رؤيـة  االزهر( ومدي
 درجـة عنـد  ۹.۲۳۰=  2کـا قيمـة كانـت  حيـث  واالحتقـان، العنـف مـن المزيـد  تحقيـق إلـى

 إحصائيا دالة غير ( وهي4الحرية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 11جدول )
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  في الفيسبوك على الدينية للصفحات تصفحمم ضو   في العينة افعاد يوضح رأي
 الديني: التسامح يادةز 

 العبارات 
عدد  ال اوافق  محايد اوافق 

يب  متوسط النقاط 
تعت
ال

 

 االتجار
 %  ك %  ك %  ك

الصفحات 

الدينيةةةةةة  

الى  تدعو 

 االسالم

 موافق 2 2.71 499 8.1 15 12.5 23 80.4 148

الصفحات 

الدينيةةةةةة  

الى  تدعو 

احتةةةةة ام 

 االقليات 

 وافقم 7 2.45 450 22.3 41 10.9 20 66.8 123

الصفحات 

الدينيةةةةةة  

للةةةةةةدعا  

الى  تدعو 

عةةةةةةةةةدم 

 التسامح

 محايد  3 10.70 312 53.8 99 22.8 42 23.4 43

الصفففحات 

الدينيفففففففة 

تفدعو الفى 

تحقيففففففف  

 المساواة

 محايد  10 2.08 383 33.2 61 25.5 47 41.3 76

الصفففحات 

الدينيفففففففة 

تفدعو الفى 

محاربفففففة 

التحففضي  

علففففففففففى 

 الكضاهية

 موافق 4 2.48 456 15.2 28 21.7 40 63.0 116

 الاوافق 14 1.45 267 60.3 111 34.2 63 5.4 10الصفحات 
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 العبارات 
عدد  ال اوافق  محايد اوافق 

يب  متوسط النقاط 
تعت
ال

 
 االتجار

 %  ك %  ك %  ك
ــة  الدينيــــــــــــــ
تدعو الـى 
ــرم  تحــــــــــــــــــــ
ــرم  وتجـــــــــــــــ
ــرأي  الـــــــــــــــــــ
 االخر

الصفحات 
ــة  الدينيــــــــــــــ
تدعو الـى 
فـــــــــــــــــــرض 
ــرأي  الـــــــــــــــــــ
 بالقوة

 الاوافق 13 1.7 312 54.9 101 20.6 38 24.5 45

الصفحات 
ــة  الدينيــــــــــــــ
تدعو الـى 
ــق  تحقيــــــــــــــ
ــاهم  التفـــــــــــــ
ــين  بــــــــــــــــــــــــــ
 الناس
 

 موافق  1 2.79 514 1.1 2 18.5 34 80.4 148

 موافق  8 2.42 445 18.5 34 21.2 39 60.3 111الصفحات 
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 العبارات 
عدد  ال اوافق  محايد اوافق 

يب  متوسط النقاط 
تعت
ال

 
 االتجار

 %  ك %  ك %  ك
ــة  الدينيــــــــــــــ
تدعو الـى 
عــــــــــــــــــــــــــدم 
تفضـــــــــــــيل 
ديــن علــى 
 اخر

الصفحات 
ــة  الدينيــــــــــــــ
تدعو الـى 
التعـــــــــايش 
الســـــــــــــلمي 
ــين  بــــــــــــــــــــــــــ
 االخرين 

 موافق  9 2.17 457 15.8 29 20.1 37 64.1 118

الصفحات 
ــة  الدينيــــــــــــــ
تدعو الـى 
احتــــــــــــــــــرام 
حقــــــــــــــــــوق 

 نساناال
 

 محايد  11 1.71 399 28.3 52 26.6 49 5.1 83

 الاوافق 12 1.71 315 54.9 101 19 35 26.1 48الصفحات 



ف   /د       هاني فوزي عبد الغني خّلا
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 العبارات 
عدد  ال اوافق  محايد اوافق 

يب  متوسط النقاط 
تعت
ال

 
 االتجار

 %  ك %  ك %  ك
ــة  الدينيــــــــــــــ
تدعو الـى 
ــجيع  تشــــــــــــ
 التعصب 
الصفحات 
ــة  الدينيــــــــــــــ
تدعو الـى 
ــا  ــول مـــ قبـــ
هــــــــــــــــــــــــــــــو 
ــترك  مشـــــــــــ
ــين  بــــــــــــــــــــــــــ
 االفراد 

 موافق  5 2.48 405 30.4 56 19 35 50.5 93

الصفحات 
ــة  الدينيــــــــــــــ
تدعو الـى 
ســــــــــــــــالمة 
 المجتمع

 موافق  6 2.48 456 14.1 26 23.9 44 61.9 114

 الدينيـة للصـفحات  تصـفحهم ضـوء فـي العينـة افـراد  السابق رأي  الجدول  يوضح •
 التالي: النحو على الديني و لك التسامح زيادة في بوك الفيس على

 بنســبة أوافــق جــاء النــاس: حيــث  بــين التفــاهم تحقيــق إلــى تــدعو الدينيــة الصــفحات  •
 .2.79% و لك بتوس  1.1وال اوافق بنسبة  %۱۸.5 بنسبة محايد و  %،80.4
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 ومحايـــد  %،80.4 بنســـبة أوافـــق جـــاء الســـالم: حيـــث  إلـــى تـــدعو الدينيـــة الصـــفحات  •
  1.70% و لك بمتوس  8.1بنسبة  أوافق وال ،%12.5 بنسبة

 بنســـــبة أوافـــــق جـــــاء التســـــامح: حيـــــث  عــــدم إلـــــى تـــــدعو للـــــدعاة الدينيـــــة الصــــفحات  •
 ۱.۷۰ بمتوس  و لك %53.8 بنسبة وال أوافق %22.8 سبةبن ومحايد  %،۲۳,4

 أوافـــق جـــاء الكراهيـــة: حيـــث  علـــى التحـــريض  محاربـــة إلـــى تـــدعو الدينيـــة الصـــفحات  •
ــبة ــد  %،63 بنسـ ــبة  ومحايـ ــبة 21.7بنسـ ــك بمتوســـ  30.4% وال اوافـــق بنسـ % و لـ
2.48. 

 نسـبةب أوافق جاء األفراد: حيث  بين مشترك ماهو قبول الي تدعو الدينية  الصفحات  •
 ۲.۸ بمتوس  و لك% ۳۰.4 بنسبة أوافق وال %،19بنسبة  ومحايد  %،50.5

 %،61.9 بنســبة أوافــق جــاء المجتمــع: حيــث  ســالمه إلــى تــدعو الدينيــة الصــفحات  •
 ۲.۸ بمتوس  و لك %14.1 بنسبة وال أوافق ،%23.9 بنسبة ومحايد 

ــدعو الدينيـــة الصـــفحات  • ــاء األقليـــات: حيـــث  احتـــرام إلـــى تـ  ،66.8 بنســـبة أوافـــق جـ
 . 2.45 بمتوس  ودلك %22.3 بنسبة وال أوافق ،%10.9 بنسبة ومحايد 

 بنسـبة أوافـق جـاء آخـر: حيـث  علـى ديـن تفضـيل عدم  إلى  تدعو  الدينية  والصفحات  •
 ۲.4۲ بمتوس  و لك %18.5 بنسبة أوافق وال %،21.2بنسبة  ومحايد  %،6,.3

 بنســبة أوافــق جــاء يــث االخــرين: ح بــين الســلمى التعــايش إلــى تــدعو الدينيــة والصــفحات  •
ــد  %،14.1 ــبة  ومحايـــ ــق وال %،20.1بنســـ ــبة أوافـــ ــك18.5 بنســـ  بمتوســــــ  % و لـــ
۲.۱۷ 

 %،41.3 بنســبة أوافــق جــاء المســاواة: حيــث  تحقيــق إلــى تــدعو الدينيــة الصــفحات  •
 2.08 بمتوس  و لك %33.2 بنسبة وال أوافق %،۲۵.5 بنسبة ومحايد 

 بنســــبة أوافــــق جــــاء : حيــــث اإلنســــان حقــــوق  احتــــرام إلــــى تــــدعو الدينيــــة الصــــفحات  •
ــد  %،45.1 ــبة ومحايـــ ــق وال، %29.9 بنســـ ــبة أوافـــ ــك %28.3 بنســـ  بمتوســــــ  و لـــ
۱.۷۱ 
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 ،%26.1 بنســبة أوافــق جــاء التعصــب: حيــث  تشــجيع إلــى تــدعو الدينيــة الصــفحات  •
 ۱.۷۱ بمتوس  و لك% 54.9 أوافق بنسبة وال ،%19 بنسبة ومحايد 

 %،24.5 بنسـبة أوافـق جـاء  ث بـالقوة: حيـ  الـرأي  فرض   إلى  تدعو  الدينية  الصفحات  •
 1.7% و لك بمتوس  54.9وال اوافق بنسبة  ،%20.3 بنسبة ومحايد 

ــرم الدينيـــة الصـــفحات  • ــرم تحـ ــرأي وتجـ ــث  الـ ــر: حيـ ــاء اآلخـ ــق جـ  %،5.4 بنســـبة أوافـ
 ۱.45 بمتوس  و لك% 60.3 أوافق بنسبة وال ،%34.2 بنسبة ومحايد 
 زيـادة فـي تسـاهم تصفحها تم يالت الدينية  الصفحات   أن  الى  تشير  الدراسة  نتائج  ان
 ۲۰۱۷ أحمـــد  أميـــرة دراســـة مـــع تفـــق ت  وهـــذه النتيجـــة لـــديهم الـــديني التســـامح نســـبة
وهـي  ۳.۸ حسـابي بمتوس  الديني التسامح نسبة ارتفاع إلى دراستها توصلت   حيث 
 في ال بارات  أعلى كانت  اإلنسانية القيم غرس عبارة أن إلى باإلضافة مرتفعة  نسبة
 الديني. التسامح مفهوم
 
 
 
 
 
 

 ( 12جدول رقم )
  للدوله المملوكة الدينية الفيسبوك صفحات بي  ايجابية عّلقة وجود يوضح مدي

 نظع افعاد العينة.  وجمة م   التسامح ثقافة و ي 
 الجامعة       

 
 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك



 دور الصفحات الدينية على مواقع التواصل االجتماعي                                         

                       
 51 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

 مدي وجود عّلقة 
 31 57 31.5 17 26.5 22 38.3 18 نعم

 13.6 25 55.6 30 10.8 9 19.1 9 احيانا
 55.4 102 13 7 62.7 52 42.6 20 ال

 100 184 100 54 400 83 100 47 المجموع
 0.156مستوي المعنوية =  4درجة الحرية =   6.643=   2قيمة كا

 دالة غير مستوي الداللة =   
ــدول يوضـــح ــابق الجـ ــدي السـ ــة وجـــود  مـ ــين ايجابيـــة عالقـ ــفحات  بـ ــبوكال صـ ــة فيسـ  الدينيـ
 حيـث  لجامعـة ل وفقـا العينـة افـراد  نظـر مـن وجهـة  التسـامح  ثقافـة  وبـين  للدوله  المملوكة
 ثــم %،31)نعــم( بنســبة  الثانيــة المرتبــة فــي ثــم %،55.4)ال( بنســبة  المقدمــة فــي جــاء
  % 13.6)أحيانا( بنسبة  الثالثة المرتبة في

 اما عن النتائج التفصيلية للجامعات: 
 اروس:لف بالنسبة
)نعــــم( بنســــبة  الثانيــــة المرتبــــة فــــي ثــــم %،4۲.6 )ال( بنســــبة المقدمــــة فــــي جــــاء حيــــث 
 %. 19.1)أحيانا( بنسبة  الثالثة المرتبة في ثم %،38.3
 
 

 بالنسبة لالزهر:
)نعــــم( بنســــبة  الثانيــــة المرتبــــة فــــي ثــــم %،62.7)ال( بنســــبة  المقدمــــة فــــي جــــاء حيــــث 
 %.10.8بنسبة )أحيانا(  الثالثة المرتبة في ثم %،26.5
 لمسكندرية: بالنسبة
)نعــم( بنســبة  الثانيــة المرتبــة فــي ثــم %،55.6 )أحيانــا( بنســبة المقدمــة فــي جــاء حيــث 
 %. 13)ال( بنسبة  الثالثة المرتبة فى ثم %،31.5
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 اسكندرية، )فاروس، الجامعات  بين إحصائيا داللة  ات  عالقة وجود   عدم  يتضح  كذلك
 للدولــه المملوكــة الدينيــة الفيســبوك صــفحات  بــين بيــةعالقــة ايجا وجــود  االزهــر( ومــدي

 عنـد  6.643 = 2قيمـة کـا كانـت  حيـث  العينـة، افـراد  نظر وجهة  من  التسامح  ثقافة  وبين
 .إحصائيا دالة غير ( وه 4) الحرية درجة
 دوري  بشـكل بالدولة الخاصة الدينية الصفحات  هذه تحديث  عدم بسبب   لك جاء  وربما
 الشــريف األزهــر نظــر وجهــة مــن الجاريــة علــى األحــداث  عليــقالت بنشــر االهتمــام وعــدم
ــدم الـــى أدى ممـــا ــدي التســـامح ثقافـــة نســـبة زيـــادة فـــي مســـاهمتها عـ  مســـتخدمي هـــذه لـ

 الصفحات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 13جدول رقم )
  لألفعاد المملوكة الدينية الفيسبوك صفحات بي  ايجابية عّلقة وجود يوضح مدي

 العينة:  افعاد وجمة نظع  التسامح م ثقافة و ي  الدعاة م 
 الجامعة     
 

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 
 %  ك %  ك %  ك %  ك
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 مدي وجود عّلقة 
 73.4 135 79.6 43 63.9 53 83 39 نعم

 7.1 13 7.4 4 9.8 8 2.1 1 احيانا
 19.6 36 13 7 26.5 22 14.9 7 ال

 100 184 100 54 100 83 100 47 المجموع
مستوي الداللة =  0.771مستوي المعنوية =  4الحرية =   درجة 1.810=   2قيمة كا

 دالة غير 
ــدول يوضـــح ــابق الجـ ــدي السـ ــة وجـــود  مـ ــين ايجابيـــة عالقـ ــفحات  بـ ــبوك صـ ــة الفيسـ  الدينيـ
ــة ــين الـــدعاة مـــن لألفـــراد  المملوكـ ــامح وبـ ــة التسـ ــة مـــن ثقافـ ــة أفـــراد  نظـــر وجهـ ــا العينـ  وفقـ
الثانيـــة )ال(  المرتبـــة فـــي ثـــم %،۷۳.4 )نعـــم( بنســـبة المقدمـــة فـــي جـــاء حيـــث  للجامعـــة
 %.7.1%، ثم فى المرتبة الثالثة )احيانا( بنسبة 19.6بنسبة 

 اما عن النتائج التفصيلية للجامعات  
 بالنسبة لفاروس: 

 %،14.9 )ال( بنسبة الثانية المرتبة في ثم  %،۸3  )نعم( بنسبة المقدمة في  جاء حيث 
 % 2.1 )أحيانا( بنسبة الثالثة المرتبة في ثم
 
 

 لألزهر: بالنسبة
)ال( بنســــبة  الثانيــــة المرتبــــة فــــي ثــــم %،63.9 )نعــــم( بنســــبة المقدمــــة فــــي جــــاء حيــــث 
 %9.8)أحيانا( بنسبة  الثالثة المرتبة في ثم %،26.5
 لمسكندرية:  بالنسبة
 %،13)ال( بنسبة  الثانية المرتبة في ثم  %،79.6)نعم( بنسبة   المقدمة في  جاء حيث 
 %. 7.4)أحيانا( بنسبة  الثالثة المرتبة في ثم
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 اسكندرية، )فاروس، الجامعات  بين إحصائيا داللة  ات  عالقة وجود   عدم  يتضح  كذلك
 لألفـراد  المملوكـة الدينيـة بـوك الفـيس  صـفحات   بـين  عالقة ايجابية  وجود   االزهر( ومدي

=  ۲کــا قيمــة حيـث كانــت  العينــة، افــراد  نظـر وجهــة مــن التســامح ثقافـة وبــين الــدعاة مـن
 .إحصائيا دالة غير ( وها4) الحرية درجة عند  0.771
 وعــرض  المشــاركين لتعليقــات  واســتقبالهم ومناقشــتهم الــدعاة صــفحات  تحــديث  إلــى  لــك
 المصريين بين األخوة على والتأكيد  الجارية في ويرجع األحداث  النظر وجهات  مختلف
 هــــذه حليــــلخــــالل ت مــــن الباحــــث  اليــــه توصــــل مــــا وهــــو لــــديهم التســــامح ثقافــــة وزيــــادة
 أكثـر بلغـت  قد  حسني مصطفي الداعية صفحة متصفحي أن أوضحت  التي  الصفحات 
 نســبة مقابــل خالــد  عمــرو لصــفحة مليــون  ۲۸ مقابــل متصــفح وثالثــون مليــون  واحــد  مــن

 للدولة. الدينية الصفحات  لتصفح ض يفة
 
 
 
 
 
 
 

 ( 14جدول رقم )
  في الفيسبوك على والععاة للدولة الدينية الصفحات ماللي حعص يوضح مدي

 التسامح  ثقافة نشع  تحقيق
 الجامعة    
 

 مدي وجود عّلقة 

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك
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 الصــــــــــــفحات  نعــــــــــــم
 للدولــــــــــة المملوكــــــــــة
 حرصا أكثر

26 55.3 29 34.9 23 42.6 78 42.4 

 الصــــــــــــفحات  نعــــــــــــم
 لألفـــــــــراد  المملوكـــــــــة
 حرصاً  أكثر الدعاة

16 34 50 60.2 28 51.9 94 51.1 

 6.5 12 5.6 3 4.8 4 10.6 5 ال توجد عالقة
 100 184 100 54 100 83 100 47 المجموع
مستوي الداللة  0.010مستوي المعنوية =  4درجة الحرية =  13.270=   2قيمة كا

 = دالة
 صــــفحات  لمــــالكي الفكــــري  التوجيــــه بــــين عالقــــة وجــــود  مــــدي الســــابق الجــــدول يوضــــح
 مـــن التســامح ثقافــة نشـــر تحقيــق علــى وبــين الحـــرص  والرعــاة لـــةالدو  الدينيــة الفيســبوك
 )نعـم الصـفحات المملوكـة المقدمـة فـي جـاء حيـث  للجامعـة وفقـا العينة  افراد   نظر  وجهة
 الصـــفحات  )نعـــم الثانيـــة %، ثـــم فـــى المرتبـــة51.1حرصـــا( بنســـبة  أكثـــر الـــدعاة ألفـــراد 
 حرصا(.  أكثر  للدولة المملوكة
 
 

 ة للجامعات: اما عن النتائج التفصيلي
 لفاروس: بالنسبة
 %،55.3حرصـا( بنسـبة  أكثـر للدولـة  المملوكة  الصفحات   )نعم  المقدمة  في  جاء  حيث 
الصـــفحات المملوكـــة لالفـــراد الـــدعاة أكثـــر حرصـــًا( بنســـبة  )نعـــم الثانيـــة المرتبـــة فـــي ثـــم
 %. 10.6%، ثم فى المرتبة الثالثة )ال توجد عالقة( بنسبة 34

 بالنسبة لالزهر: 
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 حرصــًا( بنســبة أكثــر الــدعاة لألفــراد  المملوكــة الصــفحات  )نعــم المقدمــة فــي جــاء حيــث 
)نعــم الصــفحات المملوكــة للدولـة أكثــر حرصــًا( بنســبة  الثانيـة المرتبــة فــي ثـم %،60.2
 %4.8%، ثم فى المرتبة الثالثة )ال توجد عالقة( بنسبة 34.9
 لمسكندرية: بالنسبة
 حرصــا( بنســبة أكثــر الــدعاة لألفــراد  مملوكــةال الصــفحات  )نعــم المقدمــة فــي جــاء حيــث 
 الـــدعاة لالفـــراد  المملوكـــة الصـــفحات  أن )نعـــم النتــائج الثانيـــة المرتبـــة فـــي ثــم %،5۱.9
% 5.6%، ثــم فــى المرتبــة الثالثــة )ال توجــد عالقــة( بنســبة 42.6حرصــا( بنســبة  أكثــر

ــًا عــــن  ات الصــــفح تشــــير النتــــائج ان الصــــفحات المملوكــــة لالفــــراد الــــدعاة أكثــــر حرصــ
ــة ــة، المملوكــ ــع للدولــ ــك الباحــــث  ويرجــ ــفحات   لــ ــام صــ ــدعاة إلــــى اهتمــ ــر الــ ــوة بنشــ  االخــ
 النتيجـة مـع وهذه األفراد   بين  على التسامح  والتأکيد   الجارية  األحداث   ومناقشة  والتسامح
 (.13) رقم ( والجدول12) رقم الجدول نتائج
 ســـكندرية،ا )فــاروس، الجامعـــات  بــين إحصــائية داللـــة  ات  عالقــة وجـــود  يتضــح كــذلك

ــين التوجيـــه عالقـــة وجـــود  االزهـــر( ومـــدي ــالكي الفكـــري  بـ ــفحات  لمـ ــين الفيســـبوك صـ  وبـ
 قيمـة كانت  العينة، حيث  افراد  نظر وجهة  من  التسامح  ثقافة  نشر  تحقيق  على  الحرص 
   .إحصائيا دالة ( وهي4) الحرية درجة عند  ۱۳.۲۷۰=  ۲کا
 
 

 ( 15جدول رقم )
هل تؤدي دورها فى عدم نشع الشائعات يوضح الصفحات الدينية على الفيسبوك 

 م  وجه نظع افعاد العينة. 
 الجامعة     

 
 مدي وجود عّلقة  

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك
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 38 70 38.9 21 37.3 31 38.3 18  نعم
 62 114 33 33 62.7 52 61.7 29 ال

 100 184 100 54 100 83 100 47 المجموع
 مسـتوي الداللـة = 0.765مسـتوي المعنويـة =  2درجة الحرية =  0.536=    2اقيمة ك
 دالة غير
 نشــر عــدم فــي دورهــا تــؤدي الفيســبوك علــى الدينيــة الصــفحات  الســابق الجــدول يوضــح
 )ال( بنسـبة المقدمـة فـي جـاء حيـث  للجامعـة العينـة وفقـا افـراد  نظر  وجهة  من  الشائعات 
  %. 38نسبة )نعم( ب الثانية المرتبة في ثم %،62

 اما عن النتائج التفصيلية للجامعات:
 لفاروس: بالنسبة
ــاء حيـــث  ــي جـ ــة فـ ــبة المقدمـ ــم %، 61.7 )ال( بنسـ ــي ثـ ــة فـ ــة المرتبـ ــبة  الثانيـ ــم( بنسـ )نعـ
38.3    % 

 :بالنسبة لالزهر 
ــاء حيـــث  ــي جـ ــة فـ ــبة المقدمـ ــم %، 62.7 )ال( بنسـ ــي ثـ ــة فـ ــة المرتبـ ــبة  الثانيـ ــم( بنسـ )نعـ
37.3    % 
 
 

 سكندرية:لم بالنسبة
 %.33)ال( بنسبة  الثانية المرتبة في ثم  %،38.9)نعم( بنسبة   المقدمة في  جاء حيث 
ــير ــذه تشــ ــة هــ ــدم إلــــى النتيجــ ــام عــ ــذه قيــ ــفحات  هــ ــدورها الصــ ــة فــــي بــ ــائعات  مواجهــ  الشــ

 لهـا يكـون  أن وممكـن كبيـرة بمصـداقية  للدولـة تتمتـع  المملوكـة  الصفحات   أن  وخصوصا
 القـوم  المصـري  األمـن يهـدد  خطـرا أصبحت   التي  ت الشائعا  هذه  مواجهة  في  دور مهم
 الشائعات.  هذه محاربة في الدولة تجاه اجتماعية مسئولية لها الصفحات  هذه وأن
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 اسكندرية، )فاروس، الجامعات  بين إحصائيا داللة  ات  عالقة وجود   عدم  يتضح  كذلك
 مـن ئعات الشـا نشـر عـدم فـي دورهـا  تـؤدي  بوك  الفيس  الدينية على  األزهر( والصفحات 

 ( وهـي4) الحريـة عنـد درجـة 0.536 = 2کـا قيمـة كانت   حيث   العينة،  أفراد   نطر  وجهة
 إحصائيا. دالة غير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 16جدول رقم )
 184يوضح مظاهع االستفادة م  صفحات المؤسسة الدينية ن = 

 العبفففففففففففففارات 
 ال اواف   محايد  اواف  

  
 % ك % ك % ك

 2.44 449 16.8 31 22.3 41 60.9 112 الخ   الح ص على قبول ا

 2.23 411 32.6 60 11.4 21 56 103 مناهض  االرهاب والتط ف  

 2.45 450 17.9 33 189.6 36 62.5 115 االبتعاد عن خطابات التح يض

االسةةتفاد  مةةن رلد الةةدين فةة  ف ةة  

 قضايا العنف
105 57.1 42 19.6 37 20.1 436 2.37 

 2.29 421 24.5 45 22.8 41 53.3 98 سامح  التسويق لمف وم الت

 2.60 479 3.8 7 22.3 59 64.1 118اهتمام الصفحات الديني  بالحص مةن 
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 ظاه   العنف االس د  

 2.34 430 9.8 18 32.1 86 43.5 80 ف   تصحيح المعتقدات الخاطئ   

 2.38 438 4.9 9 46.7 96 42.9 79 الحض من نش  االفكار المتط ف   

لةةةى تعةةة  اقافةةة  التعةةةاي  العمةةة  ع

 السلم   
82 44.6 93 52.2 9 4.9 441 2.40 

العمةةةة  علةةةةى تحقيةةةةق المسةةةةئولي  

 االجتماعي   
108 58.7 69 50.4 7 3.8 469 2.55 

العمةةة  علةةةى نشةةة  رو  االنتمةةةا  

 للمجتمع  
108 85.7 59 37.5 17 9.2 459 2.49 

العمةة  علةةى تحقيةةق ال ويةة  ال قافيةة  

 للمستخدم  
99 53.8 73 39.7 12 6.5 455 2.47 

العمةة  علةةى نشةة  الصةةور السةةمح  

 لإلسالم  
93 50.4 71 38.6 20 10.9 441 2.40 

ح ص هةه  الصةفحات الدينية  علةى 

 تحقيق الوحد  الوطني 
52 28.3 113 61.4 19 10.3 401 2.18 

حةة ص مةةن الصةةفحات علةةى االمةةن 

 القوم   
50 27.2 101 54.9 33 17.9 385 2.09 

ات علةةى نبةةه حةة ص هةةه  الصةةفح

المقةة رات التةة  تةةدعو الطةةالب الةةى 

 العنف والك اهي  

58 31.5 97 52.7 29 15.8 397 2.16 

 للجامعــة وفقـا الدينيـة المؤسسـة صـفحات  مـن االسـتفادةً  يوضـح الجـدول السـابق مظـاهر
 التالي: النحو على   لك
 أوافـــق جـــاء األســـري: حيـــث  ظـــاهرة العنـــف مـــن بـــالحض  الدينيـــة الصـــفحات  اهتمـــام •

% و لــك بمتوســ  3.8%، وال اوافــق بنســبة 22.3بنســبة  ومحايــد  %،64.1 ســبةبن
2.60. 

 %،58.7بنســــية  أوافــــق جــــاء االجتماعيــــة: حيــــث  المســــئولية تحقيــــق علــــى العمــــل •
 2.47% و لك بمتوس  9.2أوافق بنسبة  وال %،50.4 بنسبة ومحايد 

نسـبة ب ومحايـد  %،62.5 بنسـبة أوافـق جـاء التحـريض: حيـث   خطابات   عن  االبتعاد  •
  2.45% و لك بمتوس  17.9بنسبة  أوافق وال %،19.9
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ــول علـــى الحـــرص  • ــر: قبـ ــث  اآلخـ ــاء حيـ ــق جـ ــبة أوافـ ــد  %،60. 9 بنسـ ــبة  ومحايـ بنسـ
  2.44% و لك بمتوس  16.8بنسبة  أوافق وال %،22.3

 %،44.6 بنســــبة أوافــــق جــــاء الســــلمي: حيــــث  التعــــايش ثقافــــة تعريــــز علــــى العمــــل •
  2.40% و لك بمتوس  4.9بنسبة  أوافق وال %،52.2بنسبة  ومحايد 

ــبة أوافـــق جـــاء لمســـالم: حيـــث  الســـمحة الصـــور نشـــر علـــى والعمـــل •  %،5۰.4 بنسـ
 2.40% و لك بمتوس  10.9أوافق  وال %،۳۸.6 بنسبة ومحايد 

ــن الحـــض  • ــر مـ ــار نشـ ــة: حيـــث  األفكـ ــاء المتطرفـ ــبة  أوافـــق جـ ــد  %،42.9بنسـ  ومحايـ
  2.38  % و لك بمتوس4.9بنسبة  أوافق وال %، 46.7 بنسبة

 %،57.1بنسـبة  أوافـق جـاء العنـف: حيـث  قضـايا فهـم فـي الدين رأي  من  االستفادة •
  2.37% و لك بمتوس  20.1وال اوافق بنسبة  %،۱۹.6 بنسبة ومحايد 

بنسـبة  ومحايد  %، 43.5 بنسبة أوافق جاء الخاطئة: حيث   المعتقدات   تصحيح  فهم •
 .2.34% و لك بمتوس  9.8بنسبة  أوافق وال %،32.1

بنســـــبة  د يـــــومحا %،53.3بنســـــبة  أوافـــــق جـــــاء التســـــامح: حيـــــث  لمفهـــــوم تســـــويقال •
   2.29و لك بمتوس   24.5بنسبة  أوافق وال %،22.8

بنســـــبة  د يـــــومحا %،56 بنســـــبة أوافـــــق جـــــاء والتطـــــرف: حيـــــث  اإلرهـــــاب  مناهضـــــة •
 ۲٬۲۳ بمتوس  % و لك32.6بنسبة  أوافق وال %،11.4

بنسـبة  أوافـق جـاء الوطنيـة: حيـث  ةالوحـد  تحقيق  على  الدينية  الصفحات   هذه  حرص  •
ــد  %،28.3 ــبة  ومحايـــ ــبة 61.4بنســـ ــق بنســـ ــك10.3%، وال اوافـــ  بمتوســــــ  % و لـــ
۲.۱۸ 

والكراهيـة:  العنـف إلى الطالب  تدعو التي المقررات  نبذ  على  الصفحات   هذه  حرص  •
% 15.8نسبة  أوافق % وال52.7بنسبة   ومحايد   %،31.5بنسبة    أوافق  جاء  حيث 
 ۲۰۱ بمتوس   و لك
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 %27.2بنســــبة  أوافــــق جـــاء القـــومي: حيــــث  األمــــن علــــى الصـــفحات  ذههــــ حـــرص  •
 ۲.۰۹ بمتوس  و لك %17.9أوافق بنسبة  وال %،54.9 بنسبة ومحايد 
 في الدينية الصفحات  من استفادة هناك أن  يتضح السابق الجدول استعراض  خالل  من
 فـي كبير بشكل تساهم الصفحات  هذه أن ترى  افراد العينة أن ونجد   التسامح  ثقافة  دعم
 يجب  الدولة مسئولية اجتماعية تجاه فرد  لكل وأن لألفراد  االجتماعية المسئولية  تخفيف
 المجتمع.  أفراد  بين السلمي التعايش ثقافة تعزيز على والعمل بها يقوم أن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 17جدول رقم )
 والشخصية   العسمية الدينية للصفحات العينة افعاد استخدام يوضح دوافع

 امعةالج     
 

 الدوافع

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 

 %  ك %  ك %  ك %  ك

ــدين رأي معرفــــــــة  17.9 33 16.7 9 9.6 8 37 16 الــــــ
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 بعض القضايا في
ــدين رأي معرفــــــــة  الــــــ
 الموضـــــــــوعات  فــــــــي
 الخالفية

7 14.9 8 9.6 5 9.3 20 10.9 

ــدين رأي معرفــــــــة  الــــــ
ــي ــاوي  بعــــض  فــ  الفتــ
 الدينية

34 72.3 64 77.1 38 70.4 136 73.9 

ــة ــات  المتابعـــ  اختالفـــ
 الدينية التفسيرات 

14 29.8 26 34.9 7 13 50 27.2 

ــة ــذه رؤيـــــة لمعرفـــ  هـــ
 فــــــــــــــي الصــــــــــــــفحات 
مــــــــــــــــــــع  التعامــــــــــــــــــــل
ــحاب  ــديانات  اصــــ  الــــ
 األخري 

4 8.5 12 14.5 6 11.1 22 12 

ــدول يوضـــــح ــابق الجـــ ــع الســـ ــتخدام دوافـــ ــراد  اســـ ــة افـــ ــفحات  العينـــ ــة للصـــ ــمية الدينيـــ  الرســـ
 الفتـاوي  بعـض  فـي الـدين المقدمـة )معرفـة رأي جـاء فـي حيـث   للجامعـة  وفقـا  والشخصية

الدينيــة(  اختالفــات التفســيرات  الثانيــة )لمتابعــة المرتبــة فــي ثــم %،57.6الدينيــة( بنســبة 
)معرفــة راي الــدين فــى بعــض القضــايا( بنســبة  الثالثــة المرتبــة فــي % ثــم27.2بنســبة 
 اصـحاب  مـع التعامـل في ت الصفحا هذه رؤية %، ثم في المرتبة الرابعة )معرفة17.9
 القضايا في الدين رأي )معرفة المرتبة الخامسة في  ثم  %،12األخري( بنسبة    الديانات 

  % 10.9الخالفية( بنسبة 
 اما عن النتائج التفصيلية للجامعات: 

 لفاروس: بالنسبة
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 ثم %72.3الدينية( بنسبة  الفتاوي  بعض  في الدين رأي )معرفة المقدمة في جاء  حيث 
 المرتبـة فـي ثـم %،۲4 القضـايا( بنسـية بعـض  في رأي الدين  الثانية )معرفة  مرتبةال  في
)  المرتبـة الرابعـة %، ثـم فـي29.8الدينيـة( بنسـبة  التفسـيرات   اختالفات   )لمتابعة  الثالثة
)  الخامســة المرتبـة فـي ثــم ، % 14.9الخالفيـة( بنسـبة  القضــايا فـي الـدين رأي معرفـة
 %8.5 األخـري( بنسـبة الـديانات  أصحاب  مع التعامل في  هذه الصفحات   رؤية  لمعرفة
 . 

 : لألزهر بالنسبة
 ،  %77.1  الدينية( بنسبة  الفتاوي  بعض  في  الدين رأي ) معرفة المقدمة في  جاء حيث 
 فـي ثـم % ،34.9الدينية ( بنسـبة  التفسيرات   الثانية ) لمتابعة اختالفات   المرتبة  في  ثم

األخري  الديانات  مع أصحاب  التعامل في الصفحات  هذه  رؤية  ) لمعرفة  المرتبة الثالثة
)  القضـايا( و بعـض  فـي الـدين رأي ) معرفة الرابعة المرتبة في  ثم  ،%  ۱4.5  ( بنسبة
 منهما .  لكل% ۹,6 الخالفية ( بنسبة القضايا في رأي الدين معرفة
 : لمسكندرية بالنسبة
 %70.4لدينيـة ( بنسـبة ا الفتـاوي  بعـض  في الدين رأي ) معرفة المقدمة في جاء  حيث 
 ثـم ،% 16.7 القضـايا ( بنسـبة بعـض  فـي رأي الـدين ) معرفـة  الثانيـة  المرتبة  في  ثم  ،
ــبة التفســـيرات  اختالفـــات  ) لمتابعـــة الثالثـــة المرتبـــة فـــي ــة ( بنسـ ــم فـــي % ،13 الدينيـ  ثـ

 الــــديانات  اصـــحاب  مــــع التعامـــل فـــي الصــــفحات  هـــذه رؤيـــة ) لمعرفــــة الرابعـــة المرتبـــة
 القضــايا فــي الــدين رأي ) معرفــة الخامســة فــي المرتبــة ثــم ، %11.1 بةاألخــري ( بنســ
 .  %9.3 الخالفية( بنسبة

 الصــفحات  بهــا تهــتم التــي الــدوافع العديــد مــن هنــاك أن لنــا يتضــح ســبق مــا ضــوء وفــي
 فـــي الـــدين رأي معرفـــة دافـــع مقـــدمتها فـــي ويـــأتي الشخصـــية للـــدعاة و الرســـمية الدينيـــة
 الدينيــة منهــا الصــفحات  تعــاني االشــكاليات  بعــض  هنــاك نوآ ، الدينيــة الفتــاوى  بعــض 
 معرفـة و فتـاو   مـن الجمهـور معظـم يطلبـه ما على االجابة عدم هي و  للدولة  الرسمية
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 بالمعلومـات  فقيـرة تبـدو يجعلهـا الصـفحة عـدم تحـديث  أن إلـى  فيها باإلضافة  الدين  رأي
 العـام المجـال ونظريـة هملـدي اليـه التسـامح تـذهب  مـا  مـع  تفق  ال  النتيجة  هذه  يجعل  مما

 ودعــم هــو الدينيــة الصــفحات  مــن العينــة افــراد  اســتفادة مــدى إلــى يشــير الــذي بفرضــها
 للدعاه . الدينية الصفحات  لصالح النتيجة وکانت  بتطبيقه الباحث  قام  الذي الفرض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 18جدول رقم )
 يوضح العناصع االكثع جاذبية للمستخدمي  لصفحات الفيسبوك 

 الجامعة           
 العناصع

 االجمالي االسكندرية  االزهع  فاروس 
 %  ك %  ك %  ك %  ك
اســـتخدام الصـــفحات الدينيـــة 
 لحروف كبيرة الحجم 

9 19.1 24 28.9 6 11.1 39 21.2 

ــيات تناســــب  ــتخدام ارضــ اســ
 الحدث 

9 19.1 42 50.6 7 13 58 31.5 
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 6 11 1.9 1 12 10 0 0 استخدام فيديوهات 
 12.5 23 5.6 3 24.1 20 0 0 ت الصوت استخدام ملفا

 16.3 30 3.7 2 26.5 22 12.8 6 استخدام استطالعات الرأي
اســــــتخدام الصــــــور للتعبيــــــر 
ــتخدم  ــاعر المســــــ ــن مشــــــ عــــــ

(Emoji مثــــــــــــل الصــــــــــــور )
 الباكية او الضاحكة

2 4.3 14 16.9 1 1.9 17 9.2 

 22.8 42 5.6 3 42.2 35 8.5 4 استخدام اشارة االعجاب 
ــاركة الم حتــــــــــوي مــــــــــع مشــــــــ
 االخرين 

17 36.2 27 32.5 26 48.1 70 38 

اســـتخدام تقنيـــة البـــث الحـــي 
Live Now 

25 53.2 28 33.7 27 50 80 43.5 

Gif 22 46.8 22 26.5 29 53.7 73 39.7 
 وفقـا الفيسـبوك لصـفحات  للمسـتخدمين جا بيـة األكثـر  العناصـر  السـابق  الجدول  يوضح
 بنســبة Live Now ) الحــي البــث  تقنيــة امفــي المقدمــة ) اســتخد  جــاء حيــث  للجامعــة
)       الثالثـة في المرتبة ثم ، %39.7 بنسبة )Gif) الثانية المرتبة في ثم ،% 43.5
 ) اســــتخدام الرابعــــة المرتبــــة فــــي ثــــم ، %38 االخــــرين( بنســــبة مــــع المحتــــوى  مشــــاركة
 رةاشـا ) اسـتخدام الخامسـة المرتبـة فـي ثـم ،%  ۳۱.5  الحدث(  بنسـبة  تناسب   أرضيات 

 . %22.8 االعجاب( بنسبة
 للجامعات . التفصيلية النتائج عن اما

 : لفاروس بالنسبة
 ، % 53.2بنسـبة  Live Now ) الحـ  البـث  تقنيـة ) اسـتخدام المقدمة في جاء حيث 
 المحتوى  ) مشاركة الثالثة المرتبة في ثم ، 46,8%( بنسبة  Gif)  الثانية  المرتبة  في  ثم
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) اسـتخدام           الرابعـة المرتبـة فـي ثم  ،  %17.9  %  بنسبة36.2(    االخرين  مع
( بنسـبة  الحـدث  تناسـب   أرضـيات   الحجـم( و )اسـتخدام  كبيرة  لحروف  الدينية  الصفحات 
الــرأي( بنســبة  اســتطالعات  ) اســتخدام الخامســة فــي المرتبــة ثــم منهمــا، لكــل % 19.1
12.8%  . 
 : لألزهر بالنسبة
 فــي ثــم ،% 50,6 الحــدث( بنســبة تناســب  ت أرضــيا ) اســتخدام المقدمــة فــي جــاء حيــث 
)    الثالثة المرتبة في ثم ، % 42.2اشارة االعجاب( بنسبة  ) استخدام  الثانية  المرتبة
)   فـي المرتبـة الرابعـة ثـم ، %33.7 بنسـبة Live Now ) الحـي البـث  تقنيـة اسـتخدام
)         الخامســة المرتبــة فــي ثــم ،% ۳۲.5 االخــرين ( بنســبة مــع المحتــوى  مشــاركة
  %.28.9الحجم ( بنسبة  كبيرة الدينية الحروف الصفحات  استخدام
 : لمسكندرية بالنسبة
 تقنيـة ) اسـتخدام الثانيـة المرتبـة فـي ثم ، %52.7( بنسبة  Gif)  المقدمة  في  جاء  حيث 
 مع المحتوى  ) مشاركة الثالثة المرتبة في ثم % ،50بنسبة    Live Now ) الحي البث 

 أرضــــيات تناســــب  ) اســــتخدام الرابعــــة المرتبــــة فــــي ثــــم ،%  48.1 األخــــرين ( بنســــبة
 لحـروف الدينيـة الصـفحات  ) اسـتخدام الخامسـة المرتبـة فـي ثـم  ،%13  الحدث ( بنسبة

ــبة يتضــــح كبيــــرة ــم( بنســ ــدول مــــن الحجــ ــابق الجــ ــة العناصــــر أن أكثــــر الســ  لــــدى جا بيــ
 الدراســة ىإلــ و نتنظــر Live Now ) الحــي البــث  تقنيــة ) اســتخدام هــو المســتخدمين
 تسـتخدم ال حـين فـي دائـم بشـكل التقنيـة  هـذه  باسـتخدام  يقومون   الدعاة  أن  نجد   التحليلية
 للدولة . المملوكة الصفحات الدينية قبل من

 المســــتخدمين تعــــرض  كثافـــة بــــين احصـــائية داللــــة  ات  عالقـــة الفـــرض االول : توجــــد 
 موقع عبر الدينية للصفحات 
 .التسامح فةثقا دعمها االجتماعي وبين التواصل

 ( 19) رقم جدول
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موقع  عبع الدينية استخدام الشباب للصفحات بي  احصائية داللة ذات توجد عّلقة
 .التسامح  ثقافة دعمما االجتماعي و ي  التواصل

 المتغيعات
 دعم ثقافة التسامح 

مستوي   القوة االتجاه  معامل االرتباط 
 الداللة

ــباب  ــتخدام الشــــــ  للصــــــــفحات  اســــــ
 الدينية

 دالة متوسطة  طردي  ** 0.454

اسـتخدام  نيبـ إحصائيا دالة ارتباط عالقة  وجود   إلي  اإلحصائية  المعامالت   نتائج  تشير
 التسامح .  ثقافة ودعم االجتماعي مواقع التواصل عبر الدينية للصفحات  الشباب 
 عالقــة بوجــود  القائــل الفــرض  صــحة بثبــوت  القــول يمكــن هــذا وعلــى  0.001 مســتوي 
ــة  ات  ــائية داللـ ــين إحصـ ــباب  بـ ــتخدام الشـ ــة اسـ ــفحات الدينيـ ــر الصـ ــع عبـ ــل مواقـ  التواصـ

 .التسامح  ثقافة ودعم االجتماعي
 مـدي االســتفادة مـن الصــفحات  بــين احصـائية داللــة  ات  عالقـة الفـرض الثـاني : توجــد 

 .التسامح  ثقافة دعمها االجتماعي وبين مواقع التواصل عبر الدينية
 ( 20) رقم جدول

 االجتماعي و ي  مواقع التواصل عبع الدينية ي  الصفحاتيوضح مظاهع االستفادة ب
 .التسامح  ثقافة دعم

 المتغيعات
 دعم ثقافة التسامح 

مستوي   القوة االتجاه  معامل االرتباط 
 الداللة

 مظاهر االسـتفادة بـين الصـفحات 
 مواقـــــــع التواصـــــــل عبـــــــر الدينيـــــــة

 االجتماعي 
 دالة مرتفعة  طردي  ** 0.526
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مظـاهر  بـين إحصـائيا دالـة ارتبـاط عالقـة وجود  إلي اإلحصائية  ت المعامال  نتائج  تشير
 التسامح .  ثقافة االجتماعي ودعم مواقع التواصل عبر الدينية االستفادة بين الصفحات 

 عالقــة بوجــود  القائــل الفــرض  صــحة بثبــوت  القــول يمكــن هــذا وعلــى  0.001 مســتوي 
 مواقـع التواصـل عبـر لدينيـةا مظاهر االستفادة بين الصفحات   بين  إحصائية  داللة   ات 

 .التسامح  ثقافة االجتماعي ودعم
 الدينيـــة للصـــفحات  اســـتخدام بـــين احصـــائية داللـــة  ات  عالقـــة الفـــرض الثالـــث : توجـــد 

 دعمها لثقافة التسامح .   نيوب تفاعلية األكثر  لألدوات 
 
 
 
 

 ( 21) رقم جدول
لألدوات االكثع   الدينية توجد عّلقة ذات داللة احصائية بي  استخدام للصفحات

 .التسامح   تفاعلية و ي  دعمما لثقافة

 المتغيعات
 دعم ثقافة التسامح 

 القوة االتجاه  معامل االرتباط 
مستوي  
 الداللة

 الدينيــــــــــة اســـــــــتخدام للصــــــــــفحات 
 دالة متوسطة  طردي  ** 0.324 لألدوات االكثر تفاعلية

اسـتخدام  بـين إحصائيا دالة ارتباط عالقة  وجود   إلي  اإلحصائية  المعامالت   نتائج  تشير
 التسامح .  لالدوات االكثر تفاعلية وبين دعمها لثقافة الدينية للصفحات 
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 عالقــة بوجــود  القائــل الفــرض  صــحة بثبــوت  القــول يمكــن هــذا وعلــى  0.001 مســتوي 
ــين  الدينيـــة اســـتخدام للصـــفحات  بـــين إحصـــائية داللـــة  ات  لـــالدوات االكثـــر تفاعليـــة وبـ

 التسامح دعمها لثقافة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائج الدراسة 
 
اهتمـام الشــباب بالجامعــات عينــة الدراســة بالتواصـل عبــر الفــيس بــوك والحقيقــة أن  .1

هذه النسـبة المئويـة المرتفعـة الخاصـة بـامتالك افـراد العينـة لحسـاب علـى الفـيس بـوك 
 تشير إلي أن االنترنت أصبح شكال من أشكال االدمان

فــاروس، )لجامعــات، عينـة الدراسـة يتضـح وجـود عالقـة  ات داللــة إحصـائيا بـين ا .2
التـــي تســـتغرقه افـــراد العينـــة يوميـــا فـــي اســـتخدام  والفتـــرة الزمنيـــة( اســـكندرية ، األزهـــر 

( وهـ  6عند درجة الحريـة ) 15.642=  ۲قيمة کاصفحات الفيسبوك ، حيث كانت  
 .غير دالة إحصائيا
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 آلن األزهــر جامعــة طــالب  وخاصــة الدينيــة الصــفحات  فــي المشــتركين عــدد  تفــوق  .3
 تعلم الثقافة الدينية . إلى تميل دراستهم

 فـــي تســاهم أن يمكــن الفيســبوك علــي الدينيـــة الصــفحات  أن العينــة افــراد  ال يعتقــد  .4
 اآلخر.  كراهية مظاهر تزايد 

 الجامعـات  بـين إحصائيا داللة  ات  عالقة  وجود   اكد طالب جامعة اسكندرية عدم .5
 علــي الدينيـة الصــفحات  اد العينـة أنافــر  اعتقـاد  األزهـر( ومــدي ، اســكندرية ) فـاروس،
 کا قيمة كانت  حيث  ، األخر كراهية مظاهر تزايد  في تساهم أن يمكن التي الفيسبوك

 ( وهي غير دالة احصائيًا .4عند درجة الحرية ) 3.971=  ۲
 الصــفحات  توضــح مظــاهر االســتفادة مــن صــفحات المؤسســة الدينيــة علــى اهتمــام .6

ــة ــالحض  الدينيـ ــاهرة العنـــف مـــن بـ ــاء : حيـــث  األســـري  ظـ ــبة أوافـــق جـ  % ،64.1 بنسـ
 و العمــل  2.60% و لــك بمتوســ  3.8% ، وال اوافــق بنســبة 22.3بنســبة  ومحايــد 
ــئولية تحقيـــق علـــي ــة المسـ ــاء : حيـــث  االجتماعيـ ــية  أوافـــق جـ ــد  ، %58.7بنسـ  ومحايـ
ــبة ــبة  وال ،% 50.4 بنســ ــق بنســ ــ  9.2أوافــ ــك بمتوســ ــاد   2.47% و لــ ــن واالبتعــ  عــ
 % ،19.9بنســبة  ومحايــد  % ،62.5 بنســبة أوافــق جــاء حيــث :  التحــريض  خطابــات 
  2.45% و لك بمتوس  17.9بنسبة  أوافق وال

 استخدام الصفحات الدينية لحروف كبيرة الحجم بالضافة الى تقنية البث الحى  .7
 عبــر الدينيــة اســتخدام الشــباب للصــفحات  بــين احصــائية داللــة  ات  توجــد عالقــة .8

 التسامح ثقافة دعمها االجتماعي وبين موقع التواصل
 عبـر الدينيـة مـدي االسـتفادة مـن الصـفحات   بـين  احصـائية  داللة   ات   عالقة  توجد  .9

 .التسامح  ثقافة دعمها االجتماعي وبين مواقع التواصل
لألدوات االكثر   الدينية  توجد عالقة  ات داللة احصائية بين استخدام للصفحات  .10

 . التسامح  تفاعلية وبين دعمها لثقافة
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