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  ملخ
بات اإلعالم الجدید الیوم بسماتھ وخصائصھ المتمّیزة، وبوسائلھ وتطبیقاتھ 

المتنوعة لھ انتشار واسع وتزاید مّطرد في أعداد مستخدمیھ وتأثیره الملموس فیھم، 

وھذه السمات وھذا االنتشار الواسع أسھم في نشر كثیر من المضامین الخاطئة 

لى وعي متلقیھا وعلى فكرھم وقیمھم والمنحرفة والتي أصبحت تشكل خطًرا ع

  .وأخالقھم وسلوكیاتھم

واستشعاًرا بدور ھذه الوسائل وأثرھا، وبخطر ھذه المضامین وتأثیرھا، 

وحرًصا على ترشید استخدام ھذه الوسائل وتوجیھ مستخدمیھا التوجیھ اآلمن 

واألسلم واألمثل؛ جاءت ھذه الدراسة التي حرصت على تقدیم جملة من الرؤى 

المقترحات لترشید استخدام اإلعالم الجدید في ضوء التصور اإلسالمي وضوابطھ و

  .الشرعّیة

وكون الدراسة تقدم ھذه المقترحات في ضوء التصور اإلسالمي فھي 

تستھدف النخب الدینیة المختصة؛ إذ ھم األقدر على تقدیم الرؤى والمقترحات التي 

  .تثري ھذه الدراسة في ھذا المجال

لدراسة من جانبین؛ الجانب األول وھو الجانب النظري؛ عرض فیھ وتكّونت ا

الباحث لتعریف اإلعالم الجدید وبیان أبرز مزایاه وسماتھ، واألدلة والشواھد التي 

تبّین قوة تأثیر اإلعالم الجدید من خالل استدعاء الشواھد واألمثلة الواقعیة على 

وأّما .  ّوة الفاعلة والمؤثرة لھاذلك، ثم استخالص أھم األسباب العلمیة لھذه الق

الجانب الثاني فھو جانب الدراسة المیدانّیة التي توجھت إلى استطالع آراء النخب 

  .الدینّیة حول مقترحات ترشید استخدام اإلعالم الجدید في ضوء التصور اإلسالمي

وخلصت الدراسة إلى تقدیم جملة من الرؤى والمقترحات وفق آراء النخب 

لمتخصصة لترشید استخدام اإلعالم الجدید، ومقترحات للتعامل مع مضامین الدینیة ا

اإلعالم الجدید المنحرفة في المجاالت المختلفة؛ الفكریة، والعقدیة، والدینیة، 

  . واألخالقیة، والسلوكیة

وأوصت الدراسة بضرورة االلتفات إلى اإلعالم الجدید وإیالئھ مزیدا من 

وث التي تعنى بوضع خطط استراتیجیة محكمة لترشید األھمیة في الدراسات والبح

  .استخدامھ وتوجیھ مستخدمیھ استخداما آمنا ورشیًدا

  .ترشید، اإلعالم الجدید، التصور اإلسالمي، النخب الدینّیة: الكلمات المفتاحّیة
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Rationalizing the use of the new media in light of 

the Islamic perception 

A vision proposed from the point of view of 

religious elites  

Abstract 

Today, the new media has become known for its 
distinctive characteristics and characteristics. It has a 
wide spread and a steady increase in the number of 
users and its tangible impact. These characteristics 
have contributed to the spread of many 
misconceptions, which have become a danger to the 
recipient's awareness, thoughts, values, morals and 
behavior. 

Taking into consideration the role and impact of 
such means, and the risk and impact of these 
implications, and in order to rationalize the use of these 
means and to guide their users to safe, safe and 
optimal guidance. This study, which was keen to 
provide a number of visions and proposals to 
rationalize the use of new media in the light of the 
Islamic perception and its legitimate controls. 

And the fact that the study offers these proposals in 
the light of the Islamic perception is aimed at the 
competent religious elites; they are able to provide the 
visions and proposals that enrich this study in this 
area. 

The study consisted of two aspects: the first aspect 
is the theoretical aspect; the researcher presented the 
definition of the new media and the most prominent 
features and features, evidence and evidence that show 
the strength of the impact of the new media by calling 
the evidence and real examples, and then draw the 
most important scientific reasons for this force and 
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influential. The second aspect is the side of the field 
study, which was directed to the opinion of religious 
elites on the proposals to rationalize the use of the new 
media in the light of the Islamic perception. 

The study concluded by presenting a number of 
visions and proposals according to the opinions of the 
religious elite specialized in rationalizing the use of the 
new media and proposals to deal with the new media 
contents deviant in various fields; intellectual, religious, 
ideological, moral and behavioral. 

The study recommended the need to pay attention 
to the new media and give it more importance in the 
studies and researches that are concerned with the 
development of strategic plans to rationalize its use and 
guide its users in a safe and rational manner. 

Keywords: rationalization, new media, Islamic 
perception, religious elites.
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  املبحث األول       

   املدخل املنهجي

حيبس  ل حم  ل   هللا 

هميتها: ًل سة  ل مة     :مق

الحمد هللا رّب العالمین الذي عّلم اإلنسان ما لم یعلم، وأشرف الصالة والسالم 
على نبّینا محّمد معّلم الناس الخیر ومرشدھم إلى الطریق السوّي، وعلى آلھ 

  وأصحابھ الكرام، وبعد؛

في تقنیاتھ، وتنوًعا في وسائلھ فإّن الفضاء اإلعالمي یشھد الیوم تطوًرا 
ووسائطھ، واّطراًدا ملحوًظا في أعداد مستخدمیھ، وتنامًیا في كثافة الرسائل 

وھذه السمات التي تمّیز بھا اإلعالم الجدید، . والمضامین المبثوثة والمتناقلة خاللھ
ونوعیة جمھوره وخصائص مستخدمیھ، وتغّیر طبیعة العملیة االتصالیة والبیئة 

وھذا . ثرة فیھ، جعلت منھ نمًطا سائًدا، وفاعًلا ومؤثًرا في جماھیره ومستخدمیھالمؤ
أكدت أّن ) Maxwell( فالدراسات التي أجراھا )١(ما ذكره خبراء االتصال ومنظِّروه؛

لوسائل اإلعالم دوًرا كبیًرا في تحدید أو ترتیب أولویات أفراد المجتمع، وأّن لھا دوًرا 
 وأن وسائل اإلعالم تقوم بدور رئیس، وفي )٢(.ل الحقائقمؤثرا في صیاغة وتشكی

  )٣ (.الغالب تأثیرھا حتمي
ومن العوامل المؤثرة في نوع التأثیر وحجمھ طبیعة الوسیلة اإلعالمیة؛ فوسائل 
االتصال التقلیدیة أثبتت أثرھا عبر عصور خلت، كالصحافة واإلذاعة والتلفزیون 

ولكن بتطور الوسائل وظھور . ندوات وغیرھاووسائل االتصال المباشر كالخطب وال
التقنیات االتصالیة الحدیثة وظھور نمط اإلعالم الجدید؛ سھل نقل المعلومات بسرعة 
فائقة إلى أوسع الشرائح االجتماعیة مما أظھر أثره الملموس على مستخدمیھ في 

  .كثیر من القضایا الفكریة والدینیة والسیاسیة واالجتماعیة وغیرھا
أذكى فاعلیة ھذا النمط االتصالي الجدید وضاعف من قوة تأثیره، تغّیر ومما 

طبیعة العملیة االتصالیة والبیئة والعوامل األخرى ذات الصلة بھا؛ فھذه التقنیات 
المتطورة بما لھا من سمات وبما فیھا من تطبیقات وبرامج مختلفة، وفرت مجتمًعا 

رت سبل التشارك والتفاعل في ھذا افتراضًیا بدیًلا عن المجتمع الحقیقي، ویس
المجتمع، ورفعت من سقف الحریة اإلعالمیة حتى أصبح بإمكان أي فرد أن یطّلع 
على ما شاء من الرسائل والمضامین وفي الكیفیة والوقت الذي یشاء، وبالتالي یتم 

إضافة إلى ذلك فإّن . تداول المعلومة والتعلیق علیھا والتفاعل معھا بحریة وسھولة
ط اإلعالم الجدید وّفر بیئة اتصال خاصة ینفرد فیھا الشخص بالوسیلة، فیتلقى ما نم

یشاء من الرسائل وینشر ما یشاء من غیر استئذان أو رقابة، وال تمر عبر حارس 
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أو ُیعمل مقصھ فیھا قبل نشرھا، وال ) یفلترھا(بوابة، وال تنتظر قرار مسئول یشذبھا 
  .ا في نمط اإلعالم التقلیدي غالًباتنتقل على مرحلتین كما كان سائًد

ھذا وغیره مما طرأ على النمط االتصالي وتمّیز بھ اإلعالم الجدید، أسھم في 
نشر كثیر من المضامین الخاطئة والمنحرفة، التي أصبحت تشكل خطًرا على وعي 

ومن خالل الرصد والمتابعة لما . متلقیھا وعلى فكرھم وقیمھم وأخالقھم وسلوكاتھم
 من مضامین خالل وسائل اإلعالم الجدید یمكن تصنیف ھذه المضامین الخطرة ینتشر

مضامین خطاب الكراھیة والدعوة إلى : أوًلا: والضالة بأربعة مجاالت رئیسة، ھي
التفسیرات : المضامین الدینیة المنحرفة مثل: ثانًیا. الغلو والتطرف واإلرھاب والعنف

مضامین االنحرافات الفكریة : ثالًثا. المكذوبةالشاذة، والفتاوى الضالة، واألحادیث 
اإللحاد والكفر، الشعوذة، عبدة الشیطان، األلعاب اإللكترونیة : والعقدیة، مثل

متابعة المواقع : مضامین االنحرافات األخالقیة والسلوكیة، مثل:  رابًعا...الخادعة
لشذوذ والمثلیة اإلباحیة وإدمانھا، تشجیع العالقات غیر الشرعیة بین الجنسین كا

وزنا المحارم، والترویج للمخدرات بأنواعھا التقلیدیة والرقمیة، وتلمیع القدوات 
  .المزیفة واإلغراء بتقلیدھم

ھذه المضامین تشّكل خطًرا على وعي األفراد وفكرھم وعقیدتھم وقیمھم 
وسلوكاتھم، وتجعلھم عرضة لالستالب الفكري أو االستھداف واالختطاف التي باتت 

صطاد شباب أمتنا وتھدد مجتمعاتنا وتقّض مضاجع اآلمنین من العالمین، وھذا ت
ُیشعر بخطورة ھذه الوسائل وینبئ بأثر ھذه المضامین، وھذا یدعو الساسة 
والخبراء الغیورین على أبنائنا وأوطاننا أن یلتفتوا إلى ھذه الوسائل ومزایاھا 

ءنا وتوعیھم وتحصنھم من مثل ومستجداتھا، فیحكموا وضع الخطط التي ترشد أبنا
ھذه المضامین الضالة والمنحرفة؛ لئال تختطفھم المواقع الملوثة فكریا وسلوكیا، 
ولكي ال تستحوذ علیھم الجماعات المتطرفة من خالل االنفراد بھم في حوارات 
خاصة تتیحھا مثل ھذه الوسائل والتقنیات الحدیثة، ولئال تنفرد بتوجیھھم وتحریكھم 

  .ن قیم األمة وثوابتھا الدینیة والوطنیة واألخالقیةبعیدا ع
واستشعاًرا بدور ھذه الوسائل وأثرھا، وإدراًكا لخطر ھذه المضامین وتأثیرھا، 
وحرًصا على ترشید استخدام ھذه الوسائل وتوجیھ مستخدمیھا التوجیھ اآلمن 

ؤى واألسلم واألمثل؛ جاءت ھذه الدراسة التي حرصت على تقدیم جملة من الر
والمقترحات لترشید استخدام اإلعالم الجدید في ضوء التصور اإلسالمي وضوابطھ 

كما ُتبرز ھذه . مستنیرة برأي النخب الدینیة وخبراھم في ھذا المجال. الشرعّیة
الدراسة في جانبھا النظري مزایا اإلعالم الجدید وخصائصھا، وتبرھن على قوة 

ثلة الواقعیة، كما تبّین األسباب العلمیة لھذه تأثیره من خالل استدعاء الشواھد واألم
  . القّوة الفاعلة والمؤثرة لـھا

واَهللا تعالى أسأل أن یجعلھ في میزان حسناتنا ووالدینا وذریتنا، وأن یقبلھ منا 
  آمین  . خدمة ألمتنا
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سة: ثانيا ل   مشكلة 

دام تتمحور مشكلة الدراسة حول بیان أھم الرؤى والمقترحات لترشید استخ
اإلعالم الجدید وما ینتشر خاللھ من رسائل ذات مضامین منحرفة فكریا وعقدیا 
وأخالقیا وسلوكیا، وتتجھ الدراسة إلى االستنارة بآراء النخب الدینیة المتخصصة 
. لالسترشاد بھا في تقدیم ھذه المقترحات والرؤى في ضوء التصّور اإلسالمّي

كیف یمكن ترشید : محوري التاليویمكن تلخیص مشكلة الدراسة بالسؤال ال
  اإلسالمي من وجھة نظر النخب الدینّیة ؟ التصور ضوء في الجدید اإلعالم استخدام

سة : ثالثا ل   ه 

تھدف ھذه الدراسة إلى تقدیم رؤى ومقترحات لترشید استخدام اإلعالم الجدید 
طئة والمضللة وتوجیھ مستخدمیھ إلى آلیة التعامل مع رسائلھ خاصة مضامینھ الخا

التي تنتشر خاللھ، ولتحقیق ھذا الھدف تتجھ الدراسة في إطاریھا؛ النظري، 
  :والمیداني لتحقیق األھداف الرئیسة والفرعیة التالیة

لن .١ لخاصة بالجان  سة  ل   :ه 

ي  .  لج إلعال  ل م خالللتأكي على ق تأثي  يتضح   ،: 

  .برز مسمیاتھ، وأشكالھ، وسماتھبیان مفھوم اإلعالم الجدید، وأ
 .استدعاء أھم الشواھد واألمثلة الواقعیة التي  تؤكد قوة تأثیر اإلعالم الجدید

 .بیان أھم العوامل واألسباب التي تؤثر في فاعلیة التأثیر لوسائل اإلعالم الجدید

ني  .٢ لمي لخاصة بالجان  سة  ل لنخ(ه    ):سة 

اإلسالمي من  التصور ضوء في الجدید اإلعالم خداممعرفة كیفیة ترشید است  .أ 
 النخب الدینّیة وجھة نظر

بیان الرؤى والمقترحات لترشید استخدام وسائل اإلعالم الجدید من وجھة   .ب 
 . نظر النخب الدینیة

ضيتها : بع�ا ف سة  ال ل   :تسا

 كیف یمكن: یسعى ھذه الدراسة إلى اإلجابة على السؤال المحوري للدراسة
  ترشید استخدام اإلعالم الجدید في ضوء التصور 

اإلسالمي من وجھة نظر النخب الدینّیة ؟  كما یجیب البحث على تساؤالت 
  :الدراسة بجانبیھا؛ النظري والمیداني، والمتمثلة بما یلي

سة لخاصة بالجان لن .١   :سئلة ل

  سماتھ ؟ما مفھوم اإلعالم الجدید، وما أبرز مسمیاتھ، وأشكالھ، و  . أ
 ما أبرز الشواھد واألمثلة الواقعیة التي  تؤكد قوة تأثیر اإلعالم الجدید ؟  . ب
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ما أھم العوامل واألسباب التي تؤثر في فاعلیة التأثیر لوسائل اإلعالم   . ت
 الجدید ؟

ني .٢ سة لخاصة بالجان لمي   :سئلة  ل

ي م  - سائل إلعال لج ستخ  شي  حا لت لمقت ل  جهة ما 

ينية ؟  ل لنخ   ن 

سة  .٣ ل ضية    : ف

على ) a = ٠٫٠٥(  ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -
مقترحات ترشید اإلعالم الجدید من وجھة نظر النخب الدینیة ُتعزى الختالف 

 ؟)الجنس، المؤھل العلمي، مجال العمل( المتغیرات 

مناهجها : خامس�ا سة    تهان ل

تقوم ھذه الدراسة على جانبین؛ الجانب النظري لموضوع الدراسة وما یتعلق 
بمفاھیم ومصطلحات الدراسة، وأشكال وسمات اإلعالم الجدید والشواھد التاریخیة 
والواقعّیة على قوة تأثیره في مستخدمیھ، وأسباب ھذا التأثیر، والمنھج المتبع في 

قرائي الذي یعتمد على استقراء الجھود السابقة مثل ھذه الدراسات ھو المنھج االست
للمھتمین في ھذا الجانب، إضافة إلى المنھج التاریخي الذي یقوم على منھجي 
االستدعاء واالستلھام؛ من خالل استدعاء الشواھد التاریخیة واألحداث الشاھدة 

  .للموضوع، واستلھام الدالالت والدروس منھا
لدراسة فھو الجانب المیداني الذي یھدف إلى وأّما الجانب الثاني من ھذه ا

استطالع آراء النخب الدینیة المتخصصة في ھذا الجانب، وتندرج ھذا الدراسة في 
التي تستھدف تصویر وتحلیل وتقویم جانبھا المیداني ضمن إطار البحوث الوصفیة؛ 

خصائص مجموعة معینة أو موقف معین یغلب علیھ صفة التحدید وذلك بھدف 
 وتستخدم ھذه الدراسات الوصفیة ٤ل على معلومات كافیة ودقیقة عنھ،الحصو

لدراسة األوضاع الراھنة للظواھر من حیث خصائصھا وأشكالھا وعالقاتھا والعوامل 
 ٦وتھتم بوصفھا وصفا دقیقا وتعبر عنھا تعبیرا كیفیا أو تعبیرا كمیا،٥المؤثرة فیھا،

  .وذلك تحقیقا ألھداف الدراسة وتساؤالتھا
لموضوع الذي ُتعنى بھ ھذه الدراسة ھو؛ ترشید استخدام اإلعالم الجدید في وا

ضوء التصور اإلسالمي من خالل تقدیم رؤى ومقترحات من وجھة نظر النخب 
ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة ومعالجة مشكلتھا واإلجابة على تساؤالتھا، . الدینیة

 الدینّیة المتخصصة لبیان فإن الدراسة تعنى بإجراء دراسة على عینة من النخب
  .رأیھم حول مقترحات ترشید استخدام اإلعالم الجدید

واعتمد الباحث في إجابتھ على تساؤالت الدراسة النظریة على جھود السابقین 
باإلضافة لرصد بعض الشواھد التاریخیة الشاھدة على ذلك، وأما في إجابتھ على 

على أداة االستبانة؛ وُتعّد االستبانة من تساؤالت الجانب المیداني فقد اعتمد الباحث 
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األدوات التي تستخدم في جمع بیانات أولیة أساسیة أو مباشرة من العینة المختارة 
أو من جمیع مفردات مجتمع البحث عن طریق توجیھ مجموعة من األسئلة المحددة 

ــ  وعمد الباحث إلى تصمیم أداة دراستھ إلكترونّیا وھو ما یعرف بـ)٧(.مقدمًا
 وھذا النوع بات نمطا شائعا في معظم البحوث خاصة التي )٨("االستبانة اإللكترونیة"

تتمیز بزیادة أعداد المبحوثین وانتشارھم وصعوبة الوصول إلیھم، فضال عن أّن 
التطور التقني قد سھل طرائق البحث ووسائلھ وآلیة الوصول إلى الفئة المستھدفة 

مستھدفة في ھذه الدراسة، وھم ممن یستخدمون منھ، وحیث والنخب ھم العینة ال
التقنیات اإللكترونیة ویتفاعلون معھا، فناسب استخدام ھذه األداة اإللكترونیة في ھذه 

  .الدراسة

س�ا سا لسابقة: سا   :ل

ھناك كثیر من الدراسات والبحوث ذات الصلة غیر المباشرة بموضوع الدراسة، 
  :ي جوانب من دراستھ ھذه، وفیما یلي ذكر بعضھااطلع علیھا الباحث وأفاد منھا ف

آلیات : ، اإلعالم الجدید واإلرھاب اإللكتروني)م٢٠١٧(دراسة محمد قیراط  .١
ھدفت الدراسة إلى بیان أنواع المحطات والمنابر )٩ (.االستخدام وتحدیات المواجھة

 وأكدت التي تستعملھا الجماعات اإلرھابیة وأھدافھا المرجّوة من ذلك االستعمال،
الدراسة على قوة اإلعالم الجدید واالستخدام المكثف لھذه الوسائط الجدیدة من قبل 
اإلرھابیین، وتطرقت الدراسة إلى ماھیة اإلعالم الجدید وممیزاتھ، وجذور اإلرھاب 

وخلص الباحث إلى . وأسبابھ وتحدیاتھ، وماھیة اإلرھاب اإللكتروني وخصائصھ
رھاب اإللكتروني وأن ھذا اللون أصبح ھاجًسا یشغل التأكید على خطورة جرائم اإل

الدول، وخطر مستخدمیھ یتفاقم یوما بعد یوم، وخلصت الدراسة إلى أّن الجھود 
المبذولة لمواجھة اإلرھاب اإللكتروني ما زالت بحاجة إلى المزید من الجھود 

خطیرة؛ والبحوث والدراسات والتنسیق والتشریع والتنظیم الحتواء ھذه الظاھرة ال
فمواجھة اإلرھاب اإللكتروني تحتاج إلى استعدادات كبیرة من قبل كّل دولة سواء في 

 . الجانب المعرفي، أو اللوجیستي، أو القانوني والتشریعي
أثر وسائل التواصل االجتماعي في ) م٢٠١٧(دراسة جیدور حاج بشیر،  .٢

ھدفت الدراسة إلى   )١٠(.دراسة مقارنة: عملیة التحول الدیمقراطي في الدول العربیة
معرفة دور تكنولوجیا االتصال والمعلومات وأدوات اإلعالم الجدید في عملیة 

ما : وسعى الباحث إلى اإلجابة عن التساؤل اآلتي. الدیموقراطیة في الدول العربیة
مدى مساھمة وسائل التواصل االجتماعي في التحول الدیمقراطي في الدول العربیة 

 السیاسیة فیھا وإعطائھا بعدًا تفاعلیًا ؟ واستعان الباحث بعدد من وفي تنشیط العملیة
المنھج التاریخي لمتابعة التسلسالت التاریخیة لبعض األحداث : المناھج، منھا

المتعلقة بموضوع الدراسة، ودراسة الوثائق التاریخیة، والمنھج المقارن في دراسة 
، ودراسة نقاط )الدول العربیة( سة نقاط التشابھ واالختالف بین البیئات محل الدرا

التشابھ واالختالف بین أنواع وسائل التواصل االجتماعي، وإمكانیات وتأثیر وطریقة 
عمل كل واحدة منھا، واعتمد الباحث أیضًا على المنھج الوصفي التحلیلي في وصف 
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ت من وقام الباحث باالعتماد على جمع المعلوما. الظاھرة المراد دراستھا ثم تحلیلھا
خالل البحث البیبلیوغرافي، وأرشیف الصحف، ومقاالت ودراسات المجالت 

وقد . األكادیمیة والعلمیة، والمواقع اإللكترونیة الرسمیة والحكومیة والمتخصصة
أّن الحراك العربي الذي جاء من خالل : خلص الباحث إلى جملة نتائج من اھمھا

الجتماعي، وامتد بنفس األداة إلى عدد أدوات اإلعالم الجدید وعبر وسائل التواصل ا
وأّن الشبكات االجتماعیة قدمت للثوار عونًا . من الدول العربیة بنفس الوتیرة تقریبًا

وساعدتھم على الوصول إلى جماھیر تشاطرھم أفكارھم وتحمل معھم فلسفتھم، 
وأّن الحراك العربي . وربط خطوط اتصال وتواصل لشد أطراف الحراك ببعضھا

د من تطور اإلعالم الجدید، واكتسب اتقانًا وكفاءة مع أدواتھ خاصة وسائل استفا
 .التواصل االجتماعي

تقییم النخبة السیاسیة واإلعالمیة ) م٢٠١٦(دراسة عائشة خالد البطش، .٣
 ھدفت ھذه الدراسة إلى )١١(للخطاب اإلعالمي الفلسطیني نحو قضیة حصار غزة

عالمیة للخطاب اإلعالمي الفلسطیني نحو التعرف على تقییم النخبة السیاسیة واإل
وتعّد ھذه الدراسة من البحوث الوصفیة، استخدمت منھج . قضیة حصار غزة

الدراسات المسحیة وفي إطاره مسح جمھور وسائل اإلعالم، واعتمدت الدراسة على 
نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم، وتم جمع بیاناتھا بواسطة صحیفة االستقصاء 

واختارت الباحثة عینة عشوائیة بسیطة من النخبة السیاسیة . لة غیر المقننةوالمقاب
واإلعالمیة الفلسطینیة بحجم مائة وخمسون مفردة من المجتمع األصلي من الضفة 

أّن قضیة حصار : الغربیة وقطاع غزة، وخلصت الدراسة إلى جملة نتائج من أھمھا
 التي ركز علیھ اإلعالم الفلسطیني، غزة لم تحظ باالھتمام الكافي من بین القضایا

وأّن االنقسام الفلسطیني الداخلي أحد أھم المعوقات الداخلیة المؤثرة على الخطاب 
  .اإلعالمي الفلسطیني نحو قضیة الحصار

سازان سامان عبد الحمید، وعبد ) م٢٠١٦(دراسة سازان والدبیسي،  .٤
م العراقیة في مواجھة الكریم علي الدبیسي، تقییم النخبة لدور وسائل اإلعال

 ھدفت الدراسة إلى تقییم النخبة العراقیة لدور وسائل اإلعالم العراقیة )١٢(الطائفیة
في مواجھة الطائفیة، واستخدم الباحثان المنھج المسحي على عینة عمدیة من فئات 

وخلصت الدراسة إلى أّن . السیاسیة، واألكادیمیة، واإلعالمیة: النخبة العراقیة الثالث
لقنوات الفضائیة تحظى باألولویة في متابعة النخبة، وأن وسائل اإلعالم العراقیة ا

تنشر بعض المواضیع التي تثیر الصراع الطائفي، وأنھا تستخدم خطابا مؤججا 
 .للصراع الطائفي والعرق، ویغلب على رسائلھا لغة التحریض الطائفي

.." م الجدید اإلرھاب واإلعال) م٢٠١٥(دراسة الرمیح، یوسف بن أحمد  .٥
تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على الدور الفاعل  )١٣ ("اإلرھاب الرقمي

والنشط والخطیر لوسائل اإلعالم الجدید ووسائطھ، واستغالل المنظمات اإلرھابیة 
لمزایا اإلعالم الجدید في توظیفھ لخدمة أجنداتھم وترویج أفكارھم واستقطاب أتباع 

من الذین انتسبوا إلى تنظیم % ٨٠وذكرت الدراسة أّن . لھم وممولین لمنظماتھم
وذكرت الدراسة أشكال التوظیف . داعش تم تجنیدھم عبر وسائل التواصل االجتماعي
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التنقیب عن المعلومات، حیث إن شبكة اإلنترنت : الخطر لإلعالم اإللكتروني، منھا
واالتصاالت، حیث عبارة عن مكتبة ھائلة وملیئة بالمعلومات الحساسة والخطیرة، 

تساعد الشبكة اإللكترونیة على االتصاالت بین أعضاء الخلیة اإلرھابیة بعضھم 
ببعض والتنسیق فیما بینھم ویرجع ذلك لقلة تكالیف االتصاالت مقارنة بالوسائل 

أضف ، األخرى، كما تمتاز بوفرة المعلومات التي یمكن تبادلھا بالصوت والصورة
لكبیرة التي من الممكن تفعیلھا بسھولة، والتعبئة وتجنید لذلك السریة والخصوصیة ا

إرھابیین جدد، وإعطاء التعلیمات والتلقین اإللكتروني، وذلك بواسطة مواد مرئیة 
 وخلصت .ومسموعة تشرح وببساطة طرق صنع القنابل واألسلحة الكیماویة وغیرھا

ابي اإللكتروني، الدراسة إلى بعض التوصیات والمقترحات لتطویق ھذا المد اإلرھ
سن قوانین فعالة وصارمة للتعامل مع الجرائم واإلرھاب اإللكتروني : ومن ذلك

وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي واستشھد بتجربة المملكة العربیة 
السعودیة بإصدار قرار یقضي بعقاب یصل إلى السجن لحد عشر سنوات وغرامة 

ریم ما تفعلھ المنظمات اإلرھابیة بجمیع تصل لخمسة مالیین ریال، وضرورة تج
أعمالھا التخریبیة والتجسسیة والحربیة وتشدید العقوبات على من فعلھا أو دعمھا، 
وكذلك قیام مزودي خدمة اإلنترنت باإلبالغ عن النشاط اإلرھابي الملموس إن شعر 

م بأنھ یتضمن التھدید أو اإلصابة الجسدیة الخطیرة ألي شخص أو مؤسسة، وقیا
األجھزة األمنیة بعملیات التشویش أو التعطیل ألجھزة الحاسب اآللي لمواجھة أعمال 

 .القصف اإللكتروني
دور شبكات ) م٢٠١٣(دراسة عبد الكریم علي الدبیسي، وزھیر الطاھات،  .١

 تھدف )١٤(.الّتواصل االجتماعّي في تشكیل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنیة
رفة معدالت استخدام طلبة الجامعات األردنّیة لشبكات الّتواصل ھذه الّدراسة إلى مع

االجتماعّي الرقمیة، والكشف عن العوامل المؤثرة في تشكیل اتجاھات الرأي العام 
لدى الّطلبة ومستوى منافسة شبكات التواصل االجتماعي لوسائل اإلعالم الّتقلیدیة 

باحثان المنھج الوصفي عن واستخدم ال. باعتمادھا مصادر لألخبار والمعلومات
طریق تصمیم استبانة لمسح آراء الطلبة، واستخدم الباحثان االستبانة كأداة للحصول 
على المعلومات المتعلقة بموضوع الّدراسة، وخلصت الّدراسة إلى نتائج عدة 

انتشار استخدام شبكات التواصل االجتماعي بین الطلبة، وأن تلك الشبكات :أبرزھا
صدرًا من مصادر حصولھم على األخبار والمعلومات التي من شأنھا أصبحت تشكل م

التأثیر في تشكیل الرأي العام، ومنافسة وسائل اإلعالم التقلیدیة والصحافة 
اإللكترونیة، وكان بعض معلوماتھا إیجابیًا مثل تعزیز الروح الوطنیة والوالء 

 الجاریة في الدول واالنتماء، والبعض اآلخر سلبیًا مثل محاولة ربط األحداث
المجاورة بالوضع الداخلي، والتشكیك في مصداقیة ما تبثھ وسائل اإلعالم الوطنیة 
الرسمیة وشبھ الرسمیة، والتحریض على التظاھر أو االعتصام أو اإلضراب، 
واستخدام اإلعالم الدیني إلثارة سلوك أفراد المجتمع، أو الدعوة لمقاطعة األنشطة 

 .و إلیھا الحكومةوالفعالیات التي تدع
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 )١٥(.اإلعالم وصناعة الرأي العام) م٢٠١٣(دراسة سالم خطاب أسعد،  .٢
تھدف ھذه الدارسة إلى التعرف على أسس ووسائل صناعة الرأي العام في 
المجتمعات المعاصرة خاصة بعد اضمحالل الدور الذي كانت تقوم بھ الوسائل 

لى الدور المتنامي تأثیرًا وفاعلیة التقلیدیة مثل األسرة والمدرسة، وذلك بالتركیز ع
لوسائل اإلعالم الجماھیریة المرتبطة بشكل كبیر بالتقنیات والتكنولوجیا الحدیثة، بل 
وأخذت تتفوق بشكل ملحوظ على الوسائل التقلیدیة في إعادة صناعة وصیاغة جدیدة 

لسیاسیة للرأي العام، وتكوین أسس ومبادئ قد ال تتماشى في أحیان كثیرة مع النظم ا
واتبع الباحث . واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة السائدة محلیًا وإقلیمًیا أو وطنیًا

وقد توصلت الدراسة  المنھج الوصفي في وصف طریقة تشكیل وتصنیع الرأي العام،
 في وسائل االتصال واألقمار الصناعیة وأن العالم أصبح بما النفجاریةإلى أن الثورة ا

لصغیرة التي حدثت في نھایات القرن العشرین كانت من العوامل یعرف بالقریة ا
األساسیة التي دخلت في تكوین وصناعة الرأي العام على اختالف مستویاتھ، 

  .وأصبحت ھذه الظاھرة ذات أبعاد سیاسیة واجتماعیة وعالمیة بالغة الخطورة
تقییم النخبة لدور وسائل االتصال ) ٢٠١٢(دراسة عجیزة، مروة شبل، .٣

ھدفت  )١٦ (إللكترونیة الحدیثة في تشكیل اتجاھات الرأي العام نحو الثورة المصریةا
الدراسة إلى معرفة الدور السیاسي واإلعالمي لوسائل االتصال اإللكترونیة في 
الثورة المصریة والمجتمع المصري، وتأثیراتھا في معارف الجمھور واتجاھاتھم 

نت الدراسة من نوع الدراسات المسحیة ومستوى تقییم النخبة لھذه الوسائل، وكا
المیدانیة، وتوصلت الدراسة إلى أّن النسبة األكبر من النخبة المصریة یتابعون 

وھذه النتیجة  %) ٧٣٫٣(وسائل االتصال اإللكترونیة الحدیثة بشكل دائم وبنسبة 
  .جدیدةالمرتفعة تؤكد المكانة التي بدأت تحتلھا الوسائل اإللكترونیة كوسائل إعالمیة 

دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي ) م٢٠١١(دراسة مبارك زوده،  .٤
 تھدف ھذه الدراسة إلى بیان عالقة اإلعالم )١٧(.الثورة التونسیة أنموذجًا: العام

االجتماعي بتحریك الثورة التونسیة وتصدیرھا إلى الكثیر من األقطار العربیة، 
ل اإلعالم االجتماعي في تشكیل الرأي العام ومحاولة تحدید الدور الذي تقوم بھ وسائ

 - اإلعالم االجتماعي-التونسي، ومعرفة مدى حضور ھذه الوسائل اإلعالمیة البدیلة
لإلعالم التقلیدي في الحیاة الیومیة للمواطن التونسي، وتحدید الوضعیة التي تتموقع 

اكتساح فیھا مواقع التواصل االجتماعي ضمن المنظومة االتصالیة خصوصا مع 
 وعّمد الباحث في دراستھ إلى استخدام المنھج .اإلنترنت للحیاة الیومیة اإلنسانیة

المسحي، واعتمد الباحث على أداتین من أدوات البحث العلمي وھي االستمارة 
یعد موقع الفیسبوك ھي الشبكة : وقد خلص الباحث إلى نتائج، منھا. واالستبیان

وأن أكثر من ثلثي ). %٦٨٫٧٩( ھذا بنسبة األكثر استخداما لدى المبحوثین و
وأّن أكثر من . المبحوثین یرون أن وسائل اإلعالم االجتماعي تعبر عن الواقع بصدق

وأسھمت مواقع ). %١٨٥٫٥٢(نصف المبحوثین قاموا باعتصام وھذا ما نسبتھ 
اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام التونسي، وأسھمت بشكل فعال ومباشر 

  .نجاحھافي إ
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٥. Jorge Matthes,(٢٠١٠) Mass media and public 
opinion: Manipulating or enlightening. ) ١٨(  

مدى قوة تأثیر وسائل : ھدفت الدراسة إلى اإلجابة على تساؤل محوري ھو
اإلعالم في عملیة تشكیل الرأي لدى الجماھیر؟ وبین الباحث أن الھدف من ھذه 

مسألة اإلعالم الجماھیري بشكل عام، وظروف تشكیل الدراسة ھو إعادة النظر في 
الرأي العام وعملیة تغییر الرأي بشكل خاص، وتتمثل الفكرة األساسیة في تأطیر ھذا 
المنظور في أن وسائل اإلعالم الحدیثة تختار بعض المعلومات وتلقي الضوء علیھا، 

أّن تأثیر : ھمھاوخلص الباحث في دراستھ إلى نتائج من أ. وتستبعد معلومات أخرى
وسائل اإلعالم الجدید تقتصر على أصحاب اآلراء المترددة وغیر المؤكدة والثابتة 
على وجھة نظر محددة، وعلى الرغم من التأثیر القوي لإلعالم، إال أن أصحاب 
الوجھات الثابتة لن یتأثروا بالتغطیات اإلعالمیة، كونھم یعتمدون في الدرجة األولى 

وأّن اإلعالم الجدید غیر . عیة التي تتوافق مع قناعاتھم الخاصةعلى الحجج الموضو
الواعي ال یؤثر وال یشكل تھدیدًا حقیقیًا، ما دام اإلعالم یزود الرأي العام بالحجج 

لخطر الحقیقي یتضاعف عندما تتوقف الموضوعیة وینال ثقة المواطنین، وأن ا
  .عالمیة الموضوعیةوسائل اإلعالم عن القیام بدورھا في نشر األخبار اإل

من خالل استقراء جھود السابقین ذات العالقة المباشرة وغیر المباشرة 
 -وبحدود اطالعھ وفق منھج االستقراء الناقص-بموضوع ھذه الدراسة، فإن الباحث 

لم یطلع على دراسة متخصصة ُعنیت بتقدیم رؤى ومقترحات لترشید استخدام 
ى آلیة التعامل مع المضامین الخاطئة والمضللة اإلعالم الجدید وتوجیھ مستخدمیھ إل

التي تنتشر خاللھ، ولم یجد دراسة ُتعنى باستطالع آراء النخب الدینیة المتخصصة 
  .في تقییم وتقدیم رؤى ومقترحات خاصة بترشید وتوجیھ ھذا االستخدام

والدراسات آنفة الذكر مع قیمتھا وأھمیتھا إال أنھا جاءت بمجملھا تشخیصیة؛ 
ص ظاھرة اإلعالم الجدید، وتؤكد في نتائجھا على دور اإلعالم الجدید في التأثیر تشخ

على الجماھیر، وما اختص منھا بدراسة النخب فمع قلتھا ومحدودیتھا إال أنھا 
اتجھت إلى استطالع آراء النخب حول أداء الوسائل اإلعالمیة وتقییم أثرھا ودورھا، 

مقترحات محددة للحد من ظاھرة اإلرھاب وأّما دراسة الرمیح فقد أشارت إلى 
اإللكتروني، وكانت ھذه المقترحات قاصرة على الجانب الرقابي وتخاطب الجھات 

  . األمنیة والرقابیة
 وتمّیزت ھذه الدراسة في كونھا لم تأت تشخیصّیة كغیرھا من الدراسات وإنما 

رھا ومناھجھا، استفادت من بعض جوانب من الدراسات التشخیصیة السابقة في أفكا
ولكنھا اتجھت إلى تقدیم رؤیة وعالج مقترحة للتعامل مع ھذه الظاھرة وما تبث فیھا 
من مضامین خطرة وضالة ومنحرفة، لذا فقد جاءت ھذه الدراسة غیر مسبوقة في 
موضوعھا، ولعلھا انفردت وتمّیزت في أنھا قدمت رؤى ومقترحاتھا وفق رأي 

  .النخب الدینیة المتخصصة
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ئية: اسابع� يفا إلج   :لتع

تحتوي ھذه الدراسة على مصطلحات یتكرر استخدامھا وورودھا في متن 
  :الدراسة، وفیما یلي بیان بإیجاز للمقصود منھا

إلى الجذر الثالثي رشد، " ترشید"ترجع كلمة : )Rationalizing (ترشید .١
والھدایة إلى الخیر ومدار ھذا اللفظ باشتقاقاتھ المختلفة على معنى التوجیھ والداللة 

 .التقنین واالتساق والتنظیم:  ومن المعاني المستوحاة من ھذا الجذر)١٩ (.والصواب
)٢٠( 

وقصد منھ أیًضا ترسیخ الشعور )٢١(.والترشید یعني االستخدام األمثل للشيء  
وأخذا بھذا المعنى كانت بعض الدول في ستینات القرن الماضي تطلق . بالمسؤولیة

  )٢٢( ..اد على مؤسسات إعالمیة اسم وزارة اإلرش

شي   : في ھذه الدراسة یقصد بھإجرائّیـــًا استخدام اإلعالم الجدید  ي�قص بت

توجیھ استخدام وسائل اإلعالم الجدید ووسائطھ نحو االستخدام األمثل واألسلم من 
خالل تقدیم رؤى ومقترحات یستفید منھا األفراد المستخدمون لھ أو األسر أو 

  .ت ذات العالقةالمؤسسا

ي  .٢  تحدید على االتفاق صعوبة من على الرغم): New media(إلعال لج

والمتطورة  المتغیرة حالتھ الدینامیكیة بسبب الجدید لإلعالم المعالم واضح مفھوم
 أشكال فیھ ظھرت لإلعالم جدیدا واقعا ھناك أّن ینفي ال أن ھذا إال مستمر بشكل

   )٢٣ (.اإلعالمیة الجدیدة والمختلفة عما سبق ة والوسائلاالتصالی الرسائل من متعددة

يي�قص   إجرائّیـــًا في ھذه الدراسة ھو الوسائل والوسائط   باإلعال لج

والتطبیقات الحدیثة والمستجدة التي ُتستخدم الیوم لتناقل الرسائل والمضامین 
یتر، ووسائط المتنوعة؛ ومن ذلك وسائل التواصل االجتماعي كالفیس بوك والتو

  .االتصال كالواتس أب والسناب شات وغیرھا

مصطلح التصور اإلسالمي من المصطلحات الحدیثة التي  :لتص إلسالمي .٣

تستعمل في الدراسات اإلسالمیة، ویطلقھا بعض الباحثین مرادفا أو بدیال لمصطلح 
طیة أو الفكر اإلسالمي، ویقصر البعض داللة ھذا المصطلح على الجوانب االستنبا

 )٢٤(. االجتھادیة في اإلسالم

إجرائّیـــًا في ھذه الدراسة بأنھ المعاییر والضوابط  يقص بالتص إلسالمي  

المستوحاة من روح اإلسالم وتشریعاتھ وفلسفتھ، والتي تتحّدد في ضوئھا الرؤى 
والمقترحات لترشید استخدام اإلعالم الجدید والتعامل مع مضامینھ وفق الضوابط 

شرعیة، ویكون میزان الحكم على ھذه المقترحات المقدمة ھو میزان الشریعة ال
 . اإلسالمیة

يني�ة .٤  وتشیر كلمة النخبة )Elite(: باإلنجلیزیةالنُّخب جمع نخبة، و :لنخ ل

عن طبقة معینة أو شریحة منتقاة من أيِّ نوع عام، وھي تعني أیضا األقلیة المنتقاة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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من مجموعة اجتماعیة، تتمّیز غالبا عن غیرھا بفضل مواھبھا الفعلیة أو الخاصة 
  .المفترضة

ة من ھي مجموعة قلیل: النخبة من منظور الباحثین اإلیطالیین موسكا وباریتو
األشخاص الذین توافرت لدیھم شروط معینة ومواھب ذاتیة بالشكل الذي یجعلھا 

تلك الطبقة التي "أما الزویل فقد عّد النخبة أنھا . متمیزة عن باقي أفراد المجتمع
   )٢٥ (".تتمیز بقدرتھا على التأثیر أكثر من غیرھا

ّینة تتمّیز عن والنخب تكون نوعّیة؛ ففي كّل نشاط من أنشطة الحیاة نخبة مع
والنخبة تمثل مجموعة من األفراد الذین تتوافر لدیھم القدرة على القیادة . "غیرھا

والتوجیھ واتخاذ القرار، وعلیھ فإنھم یضطلعون بدور تجاه مجتمعاتھم في تكوین 
  )٢٦ (.اآلراء واالتجاھات والمواقف

يني�ةيقص   متخصصون في إجرائّیـــًا في ھذه الدراسة، أنھم ال  بالنخ ل

الشریعة اإلسالمیة والعاملون في المجال الدیني، حیث تّم تحدیدھم وفق معیارین 
الشریعة اإلسالمیة وما فھم المختصون ب: التخصص العلمي: المعیار األّول: ھما

اإلعالم اإلسالمي واإلصالح األسري من : یتصل بھا من علوم ذات صلة مباشرة مثل
مجال : والمعیار الثاني). توراه، ماجستیر، بكالوریوسدك(حملة الشھادات الجامعیة 

األكادیمیین : " للنخبة، ویتحدد ذلك في مجاالت العمل التالیةالعمل والوظیفة الدینّیة
المتخصصین في الشریعة في كلیات الشریعة، والمفتین والدعاة واألئمة في مدیریة 

رعیین والمختصین في اإلفتاء ووزارة األوقاف والشؤون الدینیة، والقضاة الش
اإلصالح األسري، والمختصین أو الممارسین لإلعالم الدیني، والمدرسین الشرعیین 

  ."في المؤسسات التربویة التعلیمیة

سة: ثامنا ية إلعالمية لل   :لن

من أنسب النظریات اإلعالمّیة اتفاقا مع غرض الدراسة، نظریة المسؤولیة 
  : وتوجیھھا وفق التصور اإلسالمياالجتماعیة، وفیما یلي بیانھا

إلعال .١ الجتماعية لوسائل  لية  ملسؤ نظریة المسؤولیة االجتماعیة جاءت : نظرية 

، وجاءت نتیجة إسھامات لجنة حریة )اللیبرالیة(أصال ردة فعل على نظریة الحریة 
 (William Hockingالصحافة في الوالیات المتحدة األمریكیة، وكتابات ھوكنج 

وتقوم ھذه النظریة . یجة دراسات اللجنة الملكیة للصحافة البریطانیة وغیرھا، ونت)
أّن الحریة حّق وواجب ومسؤولیة في الوقت نفسھ، : على مسلمات أساسیة منھا

فاإلعالم في ظل المجتمعات الدیمقراطیة یتمتع بامتیازات ولكن علیھ مسؤولیة تجاه 
مھنیة لإلعالم مثل الصدق المجتمع، من خالل وضعھ والتزامھ بمعاییر  

والموضوعیة والتوازن والدقة، وھذه المسؤولیة إن قصر اإلعالم بااللتزام بھا وجب 
على جھات أخرى في المجتمع التأكید على دوره ووظائفھ ومسؤولیاتھ التي یجب أن 
یتحملھا ویقوم بھا تجاه المجتمع، وبناء على معطیات ھذه النظریة فإنھ یحظر على 
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عالم نشر أو عرض ما یساعد على الجریمة أو العنف أو ما لھ تأثیر سلبي وسائل اإل
 )٢٧(. في المجتمع

وعلى الرغم من قیمة ھذه النظریة ووجاھة طرحھا ودورھا في محاولة ضبط 
الممارسة اإلعالمیة وأداء الوسائل اإلعالمیة، إال أنھا في ظل اإلعالم الجدید قد 

أغراضھا؛ ألّن اإلعالم الجدید بمیزاتھ وقدراتھ یتراجع دورھا وقدرتھا على تحقیق 
سیكون من الصعوبة قیامھ بأدواره ومسؤولیاتھ، واألصعب ھو مساءلتھ عن قیامھ 

  .بدوره أو تقصیره بواجبھ أو مخالفتھ لقیم وثوابت المجتمع
وھنا یضطلع دور المسؤولیة االجتماعیة لإلعالم في ضوء التصور اإلسالمي، 

ب واألقدر على التعامل مع بیئات اإلعالم على اختالفھا وتنوعھا؛ وتبرز لتكون األنس
ألنھا ال تستمد الشعور بالمسؤولیة من ضغط العقل الجمعي وال من اإلرھاب المادي 
والمعنوي وال حتى من مواثیق الشرف اإلعالمیة العالمیة، وال من وثیقة حقوق 

الم اإلسالمي بالرقابة الذاتیة اإلنسان، وإنما ترتبط المسؤولیة االجتماعیة في اإلع
والوازع اإلیماني االلتزامي الداخلي، ولیس من جھة إلزامیة قسریة بحیث یمكن 

   )٢٨(. التھرب منھا أو مخالفتھا في ظل غیاب عین الرقیب أو الغیاب عن القانون
: الرعایة :وھناك أركان ثالثة للمسؤولیة االجتماعیة في المجتمع المسلم ھي"

وھي مسؤولیة األمر : الجماعة راٍع، وھو مسؤول عن رعیتھ، والھدایةفكل من في 
بالمعروف والنھي عن المنكر، والسعي إلصالح الفساد والمفسدین الذین یضرون 

فالمسلم مطالب بإتقان كل عمل یكلف بھ وبذل أقصى طاقاتھ : المجتمع، واإلتقان
في الشریعة اإلسالمیة  فالمسؤولیة اإلعالمیة .بحیث یكون على درایة كافیة فیھ

مجموعة القیم واألخالقیات التي یلزم اإلنسان بھا نفسھ إلزاًما  " :یمكن تعریفھا أنھا
فطریا بالخلقة، ومكتسًبا بالمھنیة لرعایة حق الجمھور في المعرفة الصادقة 
والھادفة المستندة إلى مفاھیم القرآن والسنة النبویة ویكون مسؤوًال عنھا في الدنیا 

  :ویمكن أن تنعكس أركان ھذه المسؤولیة على اإلعالم بما یلي.  "آلخرةوا
الدفاع عن الحریات العامة، : ھي أھم معالم مسؤولیة اإلعالم إزاء المجتمع -

والدفاع عن القیم االجتماعیة، وتأكید حق المجتمع في المعرفة، والدفاع عن مصالح 
 .المجتمع بشكل عام ومحاربة الفساد واالنحراف

الحفاظ على أمن الدولة وحمایتھا،  :ولیة اإلعالم اإلسالمي إزاء الدولةمسؤ -
 واالمتناع عن نشر المعلومات التي یمثل نشرھا ضرًرا بالمصلحة العامة

المجال اإلعالمي یجب أن یحتل األمر بالمعروف والنھي عن في  -
 فالواجب یحتم على اإلعالمي المؤمن برسالتھ: مساحة مھمة في العمل المنكر

الواعي لھا، أن ینھض باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فیما یكتبھ وینشره من 
أخبار ومقاالت وغیرھا حتى یسھم بمجھوده في تبصیر الناس بما یجب علیھم عملھ 

  .لتجنب الوقوع في المعاصي والضالل والفساد واتباع الشھوات والھوى
القوانین والتعلیمات التي الحكومات في الدولة اإلسالمیة تعمل على إصدار  -

الَِّذیَن ِإْن  ﴿ :-  تعالى-تنظم العمل اإلعالمي وفق ضوابط الشریعة اإلسالمیة؛ لقولھ 
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َمكَّنَّاُھْم ِفي اْلَأْرِض َأَقاُموا الصََّلاَة َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعِن اْلُمْنَكِر 
 )٢٩( ) .٤١: الحج(﴾  وِرَوِللَِّھ َعاِقَبُة اْلُأُم

نظریة المسؤولیة االجتماعیة في اإلسالم تتمّیز بكونھا تجعل اإلعالم والقائمین 
علیھ من أفراد أو مؤسسات مسؤولین عّما یقدموه لمجتمعاتھم، وكذلك مسؤولین 

وعلى مختلف النخب الواعیة في . من قبل مجتمعاتھم عن تقصیرھم أو مخالفتھم
ى تولي دورھا الریادي والقیادي في إصالح اإلعالم وترشید المجتمع أن تتجھ إل

  .وھذا ما تسعى الدراسة لتحقیقھ. استخدامھ االستخدام األسلم واآلمن
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  املبحث الثاني

  اإلعالم اجلديد مفهومه وأشكاله ومساته وقوة تأثريه

ال لتالية   :يحت لم

  مفھوم اإلعالم الجدید ومسمیاتھ: المطلب األول
  أشكال اإلعالم الجدید:  الثانيالمطلب

  سمات اإلعالم الجدید ومثالبھ: المطلب الثالث
  قوة تأثیر اإلعالم الجدید: المطلب الرابع

  أسباب قوة تأثیر اإلعالم الجدید: المطلب الخامس

  اطب اول

   New Media  و وم ام ادد

 یبث الذي اإلعالمي حتوىالم على New media الجدید اإلعالم مصطلح یدل
 التقلیدیة الوسائل من أي تحت إدراجھا یصعب التي اإلعالمیة الوسائل عبر أو ینشر

 إنتاج في الكبیر التكنولوجي التطور بفعل وذلك والتلیفزیون،  كالصحافة والرادیو
  . المضامین اإلعالمیة وتوزیع

 جموعةم أنھ إلى لیستر قاموس بحسب الجدید اإلعالم مفھوم ویشیر
 التقلیدیة والوسائل بین الكمبیوتر التزاوج من تولدت تكنولوجیات االتصال التي

ویعرفھ قاموس  ) ٣٠( .والفیدیو والصوت والتصویر الفوتوغرافي الطباعة لإلعالم،
الطرق الجدیدة في یشیر المفھوم إلى : Computing Dictionaryالكمبیوتر

جموعات األصغر من الناس بإمكانیة االلتقاء االتصال في البیئة الرقمیة بما یسمح للم
والتجمع على اإلنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وھي بیئة تسمح لإلفراد 

  ٣١.والمجموعات بإسماع صوتھم وصوت مجتمعاتھم إلى العالم أجمع
واإلعالم الجدید یشیر إلى مجموعة من األسالیب واألنشطة الرقمیة الجدیدة التي 

ج ونشر واستھالك المحتوى اإلعالمي بمختلف أشكالھ من خالل تمكننا من إنتا
 فھو  ) ٣٢.(المتصلة أو غیر المتصلة باإلنترنت) الوسائط(األجھزة اإللكترونیة 

مجموعة من تطبیقات ومواقع وبرامج الحاسب اآللي واإلنترنت والھواتف الذكیة، "
مواقع اإلخباریة على وھي مواقع التواصل االجتماعي، والیوتیوب، باإلضافة إلى ال

شبكة اإلنترنت، وھي المواقع اإلخباریة غیر المرتبطة بنشر ورقي، وخدمات 
  ٣٣".الرسائل النصیة، ومحادثات البالك بیري

فه علي شق بـأنه ، )مسموعًا ومرئیًا ومقروءًا(إعالم متعدد األشكال " :ع

یعتمد .....) یة، یوتیوب، مدونات، مواقع، صحافة إلكترون( والوسائط والنماذج 
بشكل أساسي على شبكة اإلنترنت بمزایاھا المتعددة، وعلى تحویل وسائل اإلعالم 

 مع تمیزه عن اإلعالم التقلیدي بخصائص كالحریة إلكترونیةالتقلیدیة إلى وسائل 
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العملیة االتصالیة : " عرفھ الشمیمري بـ و٣٤".الواسعة والتفاعل والتنوع والشمول
  ٣٦ ٣٥".الكمبیوتر، الشبكات، الوسائط المتعددة:  ثالثة عناصرالناتجة عن اندماج

 جدة ھي اإلعالم من النمط ھذا بھا یتسم التي أّن الجّدة إلى اإلشارة المھم ومن
 نراه ما أّن أو الغد، في جدیدا یكون وال الیوم جدیدا یكون ربما أنھ نسبیة، بمعنى

 . باألمس كان جدیدا الیوم جدید غیر
 الجدید لإلعالم المعالم واضح مفھوم تحدید على االتفاق صعوبة من وعلى الرغم

 أّن ینفي ال أن ھذا إال مستمر والمتطورة بشكل المتغیرة حالتھ الدینامیكیة بسبب
 االتصالیة والوسائل الرسائل من متعددة أشكال فیھ ظھرت لإلعالم جدیًدا واقًعا ھناك

 اإلعالمیة التي المفاھیم من كثیر تفتغیر. اإلعالمیة الجدیدة والمختلفة عما سبق
 تقوم بھا التي واألكادیمیین، وتغیرت األدوار الباحثین عند طویلة لسنوات استقرت
 ورجع والوسیلة والرسالة والمتلقي باالتصال كالقائم االتصالیة، العملیة عناصر
 بلوالمستق المرسل من لكل بالسماح الجدیدة الوسیلة اإلعالمیة تكتِف  ولم.الصدى
االتصال  المحتوى في نوعیة ثورة أحدثت ولكنھا االتصالیة، أدوار العملیة بتبادل

 ، وتحول مصورة فیدیو ولقطات صوتیة وملفات نصوص وصور من ، المتنوع
 الھاتف كامیرات مثل االتصالیة الجدیدة التقنیات بفضل إعالمي منتج إلى المستخدم

  )٣٧( .وغیره النقال
 مفھوم اإلعالم الجدید في ضوء السیاقات التاریخیة وتتعدد مداخل النظر في

والتكنولوجیة المختلفة؛ فبعض من درسوا ھذه الظاھرة یراه من خالل مدخلي الثورة 
الرقمیة واالنترنت وما صاحبھما من تطبیقات مثل جون بافلیك، وبعضھم مثل 

التي غّیرت ریتشارد دیفس ودیانا اوین یریاه من خالل األشكال اإلعالمیة الجدیدة 
 والبرامح المتنوعة Talk Showشكل اإلعالم التقلیدي كبرامج الحوار التلفزیوني 

والحیة األخرى، وبعضھم مثل غلیتمان وبنغري یعودان باإلعالم الجدید إلى مراحل 
  )٣٨( .م١٧٤٠متقدمة مذ ظھور التلغراف سنة 
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 ھذا النمط واختالف المسمیات یرجع إلى السمة التي نظر إلیھا مطلقوھا في
الجدید من الوسائل، ومن ھذه المصطلحات؛ اإلعالم الجدید، واإلعالم البدیل، 
واإلعالم الرقمي، واإلعالم اإللكتروني، واإلعالم الشبكي، واإلعالم الشعبي، وإعالم 

  )٣٩( :الوسائط المتعددة، وإعالم العولمة، وغیرھا، وفیما یلي أشھر االطالقات

يل  .١ لب   ) : Alternative media(إلعال 

والمراد أن ھذا اإلعالم التقني جاء بدیال عن اإلعالم التقلیدي في جمیع جوانبھ 
وتطبیقاتھ؛ سواء من حیث التقنیة المتاحة أو كونھ جاء عوضا عن اإلعالم السلطوي 
المھیمن، حیث أتاح المجال أمام كثیر من أفراد المجتمع ال سیما الفئات العادیة 

م وإسماع أصواتھم فجاء بحریة التعبیر بدیال عن سیاسة تكمیم للتعبیر عن آرائھ
 )٤٠(.األفواه، وكذلك نقل العملیة االتصالیة من أحادیة االتجاه إلى تشاركیة تفاعلیة

اإلعالم البدیل إلى أّنھ إعالم مواز لإلعالم الرسمي، وأنھ لیس باإلعالم وُیشیر 
  )٤١(.نتقال من أسفل إلى أعلى رأسیاالحكومي وال التقلیدي، وأنھ یسیر على أساس اال

قمي إلعال .٢  :)Digital media  (ل

 مواقع مثل الرقمیة، یعتمد على التكنولوجیا الذي اإلعالم ھو الرقمي اإلعالم
 كل یشمل بھذا وغیرھا، وھو والنصوص والصوت ، والفیدیو Websitesالویب
 أو التفاعلي، تلیفزیونفیھا ال بما الرقمیة النظم وفق تعمل التي اإلعالم وسائل

وبث  إنتاج في) Digital(الرقمیة  النظم یستخدم الذي التفاعلي غیر التلیفزیون
یمثل النقطة الفاصلة بین وسائل االتصال   واألعالم الرقمي.)٤٢(اإلعالمیة المضامین

الحدیثة والوسائل التكنولوجیة حیث یقوم اإلعالم الرقمي على ترجمة المعلومات 
خزینھا ونقلھا في ھیئة سالسل أو تشكیالت رمزیة تبدأ من الصفر المختلفة وت

والواحد، بحیث تشمل عناصر جرافیكیة كالصوت والنصوص والصور الفوتغرافیة 
 )٤٣( .وغیرھا من العناصر األخرى

لتفاعلي  .٣    ).(Interactive mediaإلعال 

 إعالمیة  من الخصائص أو الوسائط أو الخدمات الملحقة بأي وسیلةمجموعةھو 
مطبوعة أو مرئیة أو إلكترونیة تتیح للجمھور أن یتفاعل معھا عبر المشاركة بإبداء 

وھي صفحة القراء في كل ما ھو مطبوع، وتعقیباتھم على موادھا إضافة إلى . رأیھ
 المرئیة واإلذاعیة، ومداخالتھم في قاعات البرامجمشاركات الجمھور في 

منتدیات إلكترونیة ملحقة بمواقع النشر المحاضرات والندوات، وھو أخیرًا 
وتأسیسًا على ذلك فإن فعالیات إعالمیة كثیرة تدخل . اإللكتروني أو مستقلة بذاتھا

  )٤٤(.تحت ھذه العناوین
والخالصة؛ إن اإلعالم الجدید على اختالف مسمیاتھ وتنوع اطالقاتھ یمثل ظاھرة 

تصال والبث الجدید مع تقنیات اتصالیة جدیدة تولدت من التزاوج بین تكنولوجیات اال
وما صاحبھا من حالة التزامن في الرسائل  الحاسوب وشبكاتھ واألجھزة الذكیة، 

  )٤٥( .النصّیة والصور الثابتة والمتحركة والفیدیوھات وغیرھا
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ب اطا  

  أل ام ادد

تسمت یندرج تحت اإلعالم الجدید أشكال كثیرة من الوسائل والوسائط التي ا
الشبكة العنكبوتیة :  ولعل أھمھا؛(Interactive)والتفاعلیة  )Digital (بالرقمیة

) اإلنترنت(وما تضمھ من أشكال وتطبیقات واسعة، تعّد الشبكة العنكبوتیة ) اإلنترنت(
من أھم صور اإلعالم الجدید، فھي تضم أشكاًال كثیرة وتطبیقات واسعة للعملیة 

شبكات التواصل االجتماعي، والمدونات، مواقع : المثالاالتصالیة، منھا على سبیل 
  : وفیما یلي استعراض موجز ألھمھا . مشاركة الفیدیوھات والصور

الجتماعي  .١ صل  لت   :شبكا 

تمثل الشبكات االجتماعیة التي انتشرت وتزاید عددھا وعدد مستخدمیھا على 
احت ربما للمرة األولى في شبكة الویب ثورة جدیدة في االتصال اإلنساني، إذ إنھا أت

التاریخ البشري التواصل اللحظي والتفاعلي بین الناس المرتبطین بشبكة االنترنت 
  .من خالل جماعات مصنفة ذات اھتمامات مشتركة ودون وسیط

بأنھا Lenhart. Amanda, Madden Mary ویعرفھا لینھارت ومادن 
ھا المستخدمون إنشاء مساحات افتراضیة في شبكة اإلنترنت، یستطیع بواسطت

صفحات شخصیة، واستخدام األدوات المتنوعة للتفاعل، والتواصل مع من یعرفونھم 
  ٤٦.من ذوي االھتمامات المشتركة، وطرح الموضوعات واألفكار ومناقشتھا

وفي تعریفھا الموجز ھي مواقع أسسھا أفراد وتبنتھا فیما بعد شركات كبرى، 
ات االجتماعیة على الویب ھي بدیل افتراضي وبرؤیة اجتماعیة خالصة فإن الشبك

للجماعات االجتماعیة الحقیقیة التي تراجعت بسبب تغیر أسالیب الحیاة وسرعة 
 ویعود تاریخ الشبكات ٤٧.إیقاعھا وتباعد المسافات العاطفیة والنفسیة بین البشر

 بظھور شبكة زمالء الدراسة ١٩٩٧االجتماعیة على شبكة الویب إلى العام 
  )٤٨(.  والتي أسسھا راندي كونرادزClassmates.comوفة باسم  المعر

 ومتعددة كثیرة الجدید اإلعالم بیئة في الفاعلة االجتماعي التواصل وشبكات

 في مستخدمیھا وأعداد حضورھا لقوة بیان وسیأتي حصرھا، مقام ھذا لیس ومتنامیة،

 وتویتر، فیسبوك، :اقعالمو ھذه أشھر ومن تأثیرھا قوة على باالستدالل الخاص الجزء

 LINKED إن ولینكد ، + وجوجل شات، وسناب آب، وواتس وانستقرام، ویوتیوب،

IN، ٤٩(.والتطبیقات األشكال من الكثیر وغیرھا( 

نا .٢   : لم

یعد ظھور المدونات ثورة في مجال االنترنت أسھمت في نشوء اإلعالم التدویني، 
وقد انتشرت المدونات انتشارا واسعا بحكم سھولة إنشائھا وتھیئة المواقع القوالب 

، فضال عن أنھا تتیح للمدونین الجاھزة التي تمكن أي شخص من فتح مدونة خاصة
 باعتبارھا وسیلة حرة للتعبیر والتفاعل واألخبارالحریة في التعبیر وتناقل األفكار 

http://ahmadmg.wordpress.com/2008/02/22/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA/
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والتواصل بل وحشد الرأي العام وتكوین مجموعات الضغط مع إمكانیة تحمیل الصور 
ومقاطع الصوت والفیدیو؛ مما أدى إلى نمو غیر مسبوق في إعداد المدونات 

 والمصورة والمصحوبة بصوت وصورة وحركة، حیث یشھد العالم ظھور المكتوبة
 ألف مدونة یومیا ١٢١ مدونة في الدقیقة و٨٤ ثانیة بمعنى ١٫٤مدونة جدیدة كل 

  ومن أشھر المواقع وأكثرھا استضافة موقع )٥٠( .متنوعة في مختلف المجاالت
، مدونات جیران، مدونات مكتوب: ، باإلضافة إلى بعض المواقع العربیة منھاربلوج

  ٥١.مدونات البوابة، و كوم.اكتبمدونات 

ت  .٣ لة ألجه له لمحم كية    :ل

تعّرف الھواتف الذكیة بأنھا أحد وسائل اإلعالم الجدید ووسائل االتصال، یعتمد 
على االتصال الالسلكي عن طریق شبكة أبراج موزعة في منطقة معینة، كما یستخدم 

خبار من خالل االشتراك في خدمة جھاز حاسوب بالید یستطیع حاملھ معرفة آخر األ
ویتیح لمستخدمھ تحریر عروض الفیدیو والصور بما توفره من برامج . االنترنت

  ٥٢.وتطبیقات
وتعّد الھواتف المحمولة الجدیدة شكال آخر من أشكال وسائل اإلعالم الجدیدة؛ 
وذلك ألن ھذه األجھزة مع ما تتیحھ من إجراء المكالمات بالصوت أو الفیدیو، 

رسال الرسائل النصیة أو المصورة فقد أصبحت ذات تطور وتقنیة فائقة؛ فھي وإ
 من التقاط ما شاء من صور إضافة إلى حاملھامزودة بعدسات عالیة الجودة تمكن 

، )النت ( إمكانیة التسجیل الصوتي والفیدیو، فضال عن اتصالھا بالشبكة العالمیة 
مما . ونیة أو سماع المحطات اإلذاعیة كذلك تتیح إمكانیة مشاھدة القنوات التلفزی

وقد أسھم ھذا الجھاز في . جعل ھذا الجھاز یعد بحق من أھم أشكال اإلعالم الجدید
كثیر من األحداث التي لم تتمكن كمرات اإلعالمیین من الوصول إلیھا سواء كونھم 
 حجبوا أو لتعذر وصولھم إلى الحدث فقد استطاع بعض أفراد المجتمع والھواة من
التقاط الصور وتسجیل المواقف ونشرھا من قلب الحدث، وھذا كثیر جدا نذكر منھا 
على سبیل المثال؛ الجرائم البشعة وانتھاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت وُترتكب في 

  .الحروب، كذلك األحداث المدمرة من زالزل وبراكین وفیضانات وغیرھا

: ال سبیل لحصرھا، منھاوھناك وسائل وتطبیقات أخرى مختلفة ومتنوعة 
محركات البحث المتعددة مثل یاھو وجوجل، البرید اإللكتروني، والمنصات 

  .اإللكترونیة وغیرھا

 وسھلةھذه الوسائل والتطبیقات المتنوعة والتي غدت الیوم في متناول الجمیع، 
االستخدام، وبال قیود وال ضوابط، أسھمت في تنّوع مصادر التلقي لدى األفراد، 

تقائیة األخذ ممن یشاءون، ھذا ضاعف من المشكلة وزاد في تأزمھا؛ ذلك أنھا وان
سھلت انتشار المضامین الفاسدة من أخبار مكذوبة وشائعات وأراجیف، وانحرافات 
فكریة وخلقیة وسلوكیة، ووفرت مجتمعا افتراضیا بدیال عن المجتمع الحقیقي، یلتقي 

ادلون المنشورات المختلفة، ویتطارحون فیھ أفراده ویتناقلون فیھ األخبار، ویتب

http://www.blogger.com/www.blogger.com
http://www.maktoobblog.com/
http://www.jeeran.com/blogs/?ref=505&lang=a
http://www.ektob.com/
http://blogs.albawaba.com/ar/
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إلخ، وكّل ذلك دون أن یعلم ھؤالء بھویة بعضھم ودون أن تتحقق لدیھم ..اآلراء، 
  .أدنى مستویات المصداقیة في التواصل والنقل

  اطب اث

د ودم ازات ا  

بالتقنیة ینفرد اإلعالم الجدید بسمات ومزایا خاّصة اكتسبھا بفضل ارتباطھ 
الحدیثة والمتجددة، والتي أضفت علیھ مجموعة من التحوالت التي غّیرت بیئة 
االتصال واإلعالم التقلیدي، وھذه السمات في تطور ونماء وتجدد یوًما عن یوم 
بفضل التطور التقني المستمر، وبما یضمھ من وسائل ووسائط وتطبیقات مختلفة في 

  . ناتھاأشكالھا ومتنوعة في أغراضھا وإمكا

ومن أوضح مزایا اإلعالم الجدید دمجھ للوسائل المختلفة القدیمة والمستحدثة 
على منّصة واحدة، وما ینتج عن ذلك االندماج من تغییر انقالبي للنموذج االتصالي 
الموروث بما یسمح للفرد العادي إرسال رسالتھ إلى من یرید في الوقت الذي یرید 

 من أعلى إلى أسفل وفق النموذج االتصالي بطریقة واسعة االتجاھات ولیس
 ومن أمیز السمات التي یتسم بھا اإلعالم الجدید بأشكالھ )٥٣( ".التقلیدي

  :وتطبیقاتھ، ما یلي

سائ  .١ ل ویعني أن المضامین التي یعرضھا تكون ؛ )Multimedia(تع 

ھل مزیًجا من النّص والصورة والفیدیو، ومما سھل ھذا أنھا معلومات رقمیة یس
مما یجعل المعلومة أكثر قوة . إعدادھا وتخزینھا وتعدیلھا ونقلھا بشكل إلكتروني

 )٥٤(.وتأثیًرا

لقة؛ .٢ لم ية  فسقف الحریة الذي یوفره لمستخدمیھ مفتوح ال حدود لھ؛  لح

جاء "فبعد أن كان اإلعالم التقلیدي یخضع للسلطة وحارس البوابة ومقص الرقیب، 
متعددة وقدرتھ على اختراق الحواجز الحدودیة والزمانیة اإلعالم الجدید بوسائلھ ال

لیعطي لمستخدمیھ حریة واسعة في التعامل مع مضامینھ ورسائلھ؛ أخذا وتفاعال 
 ".وتعدیال ونشرا

لتفاعلية  .٣ وھي خصیصة أتاحت للمتلقي للمضامین  ،Interactiveسمة 

برأیھ ُتجاھھا مصححًا اإلعالمّیة مھما كانت أن یشارك في مناقشة ھذه المادة ویدلي 
أو مضیفًا أو موضحًا، وعن طریق ھذه الخاصیة یمكن للمتابع أن یتحاور مباشرة 
عن طریق الدردشة أو المشاركة في المنتدیات، وھي من أھم خصائص اإلعالم 
الجدید؛ فبعد أن كان دور المتلقي للرسالة اإلعالمیة یقتصر على تلقي ھذه الرسالة 

ل معھا، أصبح بإمكانھ أن یصبح مشاركًا في ھذا اإلعالم عن دون قدرة على التفاع
  .طریق التفاعل مع ما ینشر خاللھ
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ية .٤ لف توصیل األخبار والمعلومات فورًا إلى المتلقي مثل خدمة وتعني  سمة 

 وخدمة الحصول على آخر األخبار ،SMSالرسائل اإلخباریة على الھاتف الجوال 
األخبار في المواقع اإلخباریة على شبكة  ومتابعة RSSعلى شبكة األخبار 
وھي سمة اختّص بھا عن اإلعالم Chatting)  (الدردشة واإلنترنت والمحادثات 

 ولفاعلیتھا وجاذبیتھا وتأثیرھا اتجھت كثیر من الوسائل اإلعالمیة ٥٥،"التقلیدي
 .الیوم لتطبیقھا

ضية سمة  .٥  من ھي تجربة للفرد تكون غیر واقعیةو  Virtualityالفت

حیث أن شخصیة الفرد تعبر فضاءات تفاعلیة باستخدام التقنیة الرقمیة، وتأخذه 
التقنیة خارج حدود الذات لتسمح لھ بصنع ھویة جدیدة بالسیطرة على المعلومات 

 ٥٦".واإلبحار في عالم جدید بعیدًا عن الواقع المادي الذي اعتاده الناس

نة لم م الجدید الوصول إلى كثیر من حیث یمكن لمستخدم وسائل اإلعال سمة 

مصادر المعلومات بكل سھولة ویسر، وإتاحة ھذه المصادر للمستخدم یزید من 
قدرتھ على الحصول على المعلومات المختلفة والمفاضلة بینھا واختیار المناسب 

 ٥٧.منھا

وھناك سمات أخرى تناولھا الباحثون في مجال اإلعالم الجدید، یمكن االستزادة 
  ٥٨.رجوع إلى مظانھا وما كتب حولھاحولھا بال

 ومع ھذه السمات والمزایا التي تمّیز بھا اإلعالم الجدید والتي أكسبتھ إمكانات 
وإیجابیات في مجال االتصال، إال أّن ھذه السمات لھا محاذیرھا ومخاطرھا والتي 
 ُتسّجل في جانبھا السلبي على أنھا من المثالب ومخاطر اإلعالم الجدید، ومن ذلك
العزلة االنقطاع عن المجتمع الحقیقي بشكل متفاوت بین مستخدمیھ؛ فمنھم من 

 على وسائل اإلعالم الجدید وتطبیقاتھ واعتزل المجتمع ٥٩وصل إلى درجة اإلدمان
  . الحقیقي واكتفى بالمجتمع االفتراضي الذي یقربھ إلیھ اإلعالم الجدید

غدا الیوم ساحة ال سیاج لھا د الذي وفّره اإلعالم الجدیّن المجتمع االفتراضي إ
 –وال راع؛ غاب فیھا الرقیب والحسیب، وتالشى دور حارس البوابة الذي كان 

 فتراجع دوره وتقّزم وجوده وغاب عن –وجوده محّل نقد في اإلعالم التقلیدي 
یتلقى ویتفاعل ساحات اإلعالم الجدید المفتوحة؛ وأصبح المجال مفتوحا أمام الجمیع، 

 .یحلو لھ في ھذا المجتمع الجدید الرحبما كوینشر 

ھذا النشر من قبل األفراد افتقر إلى أخالقیات المھنة األساسیة، وأخذ طابع 
العشوائیة والفوضویة، واالنتقائیة والالمنھجّیة، واختلط الحابل بالنابل والغث 

دقة بالسمین، والحق بالباطل، ولم تعد المصداقّیة والموضوعّیة وال األمانة وال ال



 - ٢٠٣٤ -

والتحري في النقل أسسا لكّل ما ُینشر أو ُیبث، ومعاییر تحكم ما ُینشر وُتوزنھ 
  !!وتضبطھ 

ومن السلبیات التي انعكست على اإلعالم الجدید جراء ما یتمتع بھ من مزایا 
وخصائص وإمكانات حیث أصبح وسیلة سھلة بید أصحاب الفكر المتطرف 

ھ من مزایا وإمكانات تتعدى الحدود الزمانیة والمنحرف؛ فوظفوا اإلعالم الجدید بما ل
والمكانیة، والوصول إلى األفراد واالنفراد بھم، والوسائط المتعددة التي مكنتھم من 
نشر ما یشاءون من أفكار نصیة أو مصورة أو فیدیوھات، فسھل اإلعالم على أرباب 

یر من الشباب ھذا الفكر نشر أفكارھم ورسائلھم التي تمكنوا من خاللھا اختطاف كث
  .وتجنیدھم معھم

كما مكن اإلعالم الجدید المنظمات اإلرھابیة من توظیف ھذه الوسائل التقنیة "
الحدیثة لنشر الخوف بین األفراد وإلحاق األذى بھم ونشر الفوضى وھدر الدماء، 
فأصبحت الفیدیوھات والكمرات أكثر خطورة من األسلحة،  وأتاح اإلعالم الجدید 

ن یكونوا كغیرھم من األفراد لدیھم متابعین وجمھور یتفاعل معھم لإلرھابین أ
   ٦٠ ".كاستخدام الیوتیوب لنشر اإلرھاب عبر العالم

ومن مثالب اإلعالم الجدید من حیث توظیفھ واستخدامھ أنھ أسھم في نشر كثیر 
مواقع اإلعالم الجدید فالتنقل عبر "من المضامین الخاطئة والمنحرفة والمضللة؛  

ك سیًال من المواد الخبریة مجھولة المصدر یصنف معظمھا ضمن قائمة ُیری
التي ال تستند إلى الحد األدنى من المصداقیة، وقد تتسبب في مشكالت ال " الشائعات"

حصر لھا، إضافة إلى صعوبة التحقق من مصداقیتھا والتأكد من مصادرھا؛ كونھا لم 
ولھا الصحف ومحطات الرادیو والتلفزة ُتنقل عن وكاالت األنباء المعتمدة، ولم تتدا

الموثوقة والتي تحترم ذاتھا ومھنیتھا وتحرص أن تحافظ على سمعتھا وموثوقیتھا 
  ٦١ ."لدى جماھیرھا

سائل  لتي تنتش بق في  فة  لمنح ئة  لخا لمضامي  يمك تصني ه 

لت لنح  يتنتش بينه على  ها  م يتع لها مستخ ي  لج   :اليإلعال 

لمتعلقة  .١ هية لمضامي  لك ا  ما ینتشر یتضمن ھذا المجال ؛ لعنبخ

تحّرض لغلو والتطرف و تدعو إلى امضامینعبر وسائل اإلعالم الجدید من 
اإلرھاب والعنف، باإلضافة إلى الشائعات المرجفة والمزعزعة لألمن على 

  .وما شابھھا 

فةمضاميل .٢ لمنح ة  ن ل ما ینتشر عبر وسائل جال یتضمن ھذا الم:  

مضامین دینیة منحرفة؛ كالتفسیرات الشاذة للنصوص اإلعالم الجدید من 
الدینیة التي ال تستقیم مع الفھم الصحیح للقرآن والسنة الصحیحة، والفتاوى 
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الضالة التي ال تستند إلى تأصیل شرعي وال مستند علمّي، والروایات 
  .واألحادیث المكذوبة

فم .٣ النح ةضامي  لعق ة  لفك ما ینتشر عبر یتضمن ھذا المجال  ؛ا 

تدعو إلى اإللحاد والكفر، وترّوج  مضامینوسائل اإلعالم الجدید من 
الواقعیة والفضائیة واإللكترونیة، واأللعاب ذات الحیل : للشعوذة بأنواعھا

والخداع التي تستجّر األطفال والنشء والمراھقین، عبدة الشیطان، والجنس 
  .لث، وما یماثلھاالثا

ألخالقيمضام .٤ فا  النح كي  لسل ما ینتشر عبر یتضمن ھذا المجال  ؛ةية 

 كاألفالم والصور والقصص ؛الالأخالقیة مضامینوسائل اإلعالم الجدید من ال
اإلباحیة والجنسیة، والمضامین المحفزة لإلنحرافات السلوكیة؛ كالعالقات 

، والشذوذ، وزنا المحاررم، والترویج غیر الشرعیة بین الجنسین، والمثلیة
للمخدرات بأنواعھا التقلیدیة والرقمیة، وتلمیع القدوات المزیفة واإلغراء 

 .بتقلیدھم وما شابھھا

ة التي تنعكس على خطیرالر لھ من اآلثاوترویجھا مثل ھذه المضامین انتشار و
ا ومشتتة ذھنّیا تسھم في تنشئة أفراد ومجتمعات فارغة علمّیالمجتمع؛ فھي الفرد و

في المجتمع الفوضى نشر تفضًلا عن كونھا . ومنحرفة فكرّیا وعقدیا وسلوكّیا
ومما یزید من ھذه . الخوف والقلق بین أفراد المجتمع الحیاة، وتورث وتعرقل حركة

متاحة أصبحت التي وسائل اإلعالم الجدید عبر یتّم  انتشارھا المخاطر واآلثار أّن
، ویضاعف من حجم المشكلةزید بیر، الواعي والجاھل، وھذا یللجمیع؛ الصغیر والك

إیقافھا أو  وأ مضامین اإلحاطة بھذه الیتعذر؛ ألنھ من خطورتھا وآثارھا السیئة
  .معالجتھا، وإنما تبقى في توسع وانتشار

خطیرة یتوجب على النخب الواعیة في المجتمع مضامین الھذا السیل من الوأمام 
جتمعنا األردني خاصة أن یضعوا الخطط المحكمة للحّد من اإلسالمي عامة وفي م

تأثیر ھذه المضامین على األفراد والمجتمع، وأن یسھموا في ترشید استخدام اإلعالم 
  .الجدید وتوجیھ مستخدمیھ التوجیھ اآلمن واألسلم

راب اطا  

  وة ر ام ادد

التأثیر على المتلقین سواء أكانوا كان اإلعالم وما یزال یلعب دورًا بارزًا في 
أفراًدا أم جماھیر، وھذا ما أثبتھ المختصون وأفرزتھ الدراسات التي أجریت على 

 ومع تقدم التقنیة ٦٢.الوسائل اإلعالمیة التقلیدیة؛ كالتلفاز واإلذاعة والصحافة
وانتشار وسائلھا المختلفة صارت ھي األكثر قوة واألعمق تأثیرا؛ فكلما كانت 
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سیلة أوسع انتشارًا وأكثر جمھورًا كانت أعظم حضورًا وأقوى تأثیرًا، وھذا ما الو
ینطبق على اإلعالم الجدید الذي حقق انتشاًرا واسًعا وإقباًلا علیھ مطرًدا من األفراد 

  .والجماھیر

 عن قصة ظھور New Media  في كتابھ Paul Levinson٦٣یذكر 
دیین أن یكون ھناك إعالمًا جدیدًا، حیث أتاح اإلعالم الجدید وماذا یعني لنا كأناس عا

ھذا النمط من اإلعالم سیما مواقع التواصل االجتماعي لمتصفحیھا إمكانیة مشاركة 
الملفات والصور وتبادل مقاطع  الفیدیو، وكذلك مكنت مستخدمیھا من إنشاء 
المدونات اإللكترونیة وإجراء المحادثات الفوریة وإرسال الرسائل، وتصدرت 

لشبكات االجتماعیة، ونتیجة لتنامي وتطور ھذه المواقع االجتماعیة، فقد أقبل علیھا ا
ما یزید عن ثلثي مستخدمي شبكة اإلنترنت، ولعبت الكوارث الطبیعیة كالفیضانات 
والزالزل والتسونامي، واألحداث السیاسیة وحركة الجماھیر الشعبیة الواسعة 

اقع التواصل االجتماعي، دورًا ھامًا في وخصوصًا الشباب منھم، ممن یرتادون مو
شعبیة ھذه الشبكات، وأصبحت الوسیلة األساسیة لتبادل المعلومات واألخبار الفوریة 

  . في متابعة مسار وتطورات األحداث

فالحدیث عن مدى تأثیر وسائل اإلعالم الجدید على الرأي العام ال سیما الشبكات 
ة التي یتناولھا الدارسون والباحثون، ففي االجتماعیة غدا من الموضوعات الساخن

دراسة استطالعیة أجرتھا شبكة األخبار العربیة محیط على ُقّرائھا حول مدى تأثیر 
من الُقّراء ُیؤكدون على % ٤٨٫١١: الشبكات االجتماعیة على الرأي العام تبّین بأّن

 ذي أكّد فیھالشبكات االجتماعیة ُتؤثر بشدة على الرأي العام، في الوقت ال أّن
منھم إلى أنھا ال تؤثر % ٩٫٩١أّن تأثیر ھذه المواقع محدود، بینما ذھب  %٤١٫٩٨

   ٦٤.اإلطالق على

ما ُتنبئ  تأثیرھا في مستخدمیھا، عمیقما یؤكد قوة فاعلیة ھذه الوسائل ومو
واقعیة، وفیما ، وما ُرصد من أمثلة وشواھد وأحداث اإلحصاءات واألدلة الرقمیةعنھ 
  : ذلكبیانیلي 

مي لها: ال لمستخ ع  ي  ها بت   :ق� تأثي

مما یدل على مكانة ھذه الوسائل الجدیدة وقوة تأثیرھا ما تشھده من تناٍم مطرد، 
 المواقع اإللكترونیة وتوسع ملحوظ، وإقبال كبیر ومتناٍم في أعداد المشتركین في

حتى غدت ھي الوسیلة األكثر فاعلیة بحكم ما تضمھ من مشتركین، فمنذ ظھور 
اإلنترنت في بواكیر التسعینیات ارتفع عدد سكان العالم المرتبطین بالشبكة العنكبوتیة 

  .من بضعة مالیین إلى بالیین
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وتشھد شبكة االنترنت ووسائل اإلعالم 

ایدا ملموسا في الجدید توسعا ملحوظا وتز
أعداد المشتركین والمستخدمین لھا، وھذا ما 
تؤكده آخر البیانات اإلحصائیة الصادرة عن 
المواقع المتخصصة والمھتمة برصد 
ومتابعة وسائل التواصل االجتماعي؛ ففي 
دراسة استطالعیة عرضھا موقع 

VpnMentor م كما في شكل ٢٠١٨ عام
لى أوضحت مدى تأثیر اإلنترنت ع) ١(رقم 

الجمھور، وتبّین بأّن عدد المواقع في 
 ملیار موقع في ١٠٢٤ بلغ أكثر من ٢٠١٨

  .جمیع أنحاء العالم

  

تظھر فیھا البیانات الرقمیة منشورة في موقع  ) ١(الشكل 
VpnMentor.٦٥  

كما تشیر اإلحصاءات والبیانات  
 Weالرقمیة في التقریر الصادر عن موقع 

are social وكما ھو ) م٢٠١٨( ھذا العام
إلى تزاید أعداد ) ٢(مبین في شكل رقم 

المستخدمین لشبكة اإلنترنت ووسائل 
التواصل االجتماعي والھاتف المحمول في 

حیث بلغ عدد مستخدمي : م ھي٢٠١٨عام 
، .٪٥٤ بلیون، بنسبة ٤٫١٢شبكة اإلنترنت 

وعدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعیة 
٪، وعدد ٤٤ بلیون، بنسبة ٣٫٣٦

ستخدمي الھواتف النقالة فریدة من نوعھا م
٪، وعدد مستخدمي ٦٧بلیون، بنسبة 

وسائل اإلعالم االجتماعیة من خالل 
    .٪٤٠ بلیون بنسبة ٣٫١٠المحمول 

  ٦٦٦٧. We are socialالبیانات الرقمیة منشورة في موقع ) ٢(الشكل 

رنت حتى  حركة المرور على اإلنترنت أّن عدد مستخدمي اإلنتإحصاءاتوتشیر 
، وتحتل قارة أسیا نصف مستخدمي  )٤،١٥٦،٩٣٢،١٤٠(م بلغ ٢٠١٧دیسمبر 

  ٦٨ ).٣(كما في الشكل رقم . اإلنترنت في العالم
م، وكما ھو مبین ٢٠١٨وأما على مستوى الشرق األوسط فتظھر إحصاءات 

ملیون ) ١٦٤(أّن عدد مستخدمین اإلنترنت في الشرق األوسط بلغ ) ٢(في شكل رقم 
من عدد السكان الكلي، وأن عدد مستخدمي الھاتف النقال قد % ٦٥، بنسبة مستخدم

یستخدم شبكات % ٤٦من عدد السكان الكلي في الشرق األوسط، وأن % ١٢٨بلغ 
  ٦٩ .التواصل االجتماعي عبر الھاتف
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تظھر فیھا البیانات الرقمیة ) ٣(الشكل 
  VpnMentorمنشورة في موقع  

یانات الرقمیة منشورة في تظھر فیھا الب) ٤(الشكل 
  Digital marketing communityموقع 

وفیما یلي ذكر موجز ألبرزھا وأكثر تأثیرًا وشعبیة حسب إحصائیات وسائل 
  ٧٠ :م٢٠١٨التواصل االجتماعي ابریل 

قع : لفيسب .١ أن عدد المستخدمین النشطین یقدر بنحو  Facebookفا م

وفي المتوسط یتم یار مستخدم نشط یومیًا،  مل١٫٤ ملیار مستخدمًا شھریًا و٢٫٢
من مستخدمي % ٣٠ حسابات فیسبوك في كل ثانیة، وما یقرب من ٥إنشاء 

وُیعّد الفیسبوك وسیلة . " سنة٣٤ و ٢٥الفیسبوك تتراوح أعمارھم بین 
مصر، ( :التواصل االجتماعي األكثر استخدامًا في عشرة دول عربیة ھي

  ٧١".ردن، الكویت، المغرب، لبنان، تونس، ُعمانالبحرین، العراق، الجزائر، األ

تي .٢ م، أن عدد الزیارات الشھریة على ٢٠١٨أشارت اإلحصائیات ابریل  :لي

 ملیار زیارة شھرًیا، وعدد المستخدمین النشطین یومًیا على ١٫٥یوتیوب تبلغ 
 ملیار مشاھدة للفیدیوھات ٥ ملیوًنا، وھناك أكثر من ٣٠الیوتیوب یزید عن 

ساعة من الفیدیوھات كل دقیقة على الیوتیوب٣٠٠ا، ویتم تحمیل یومی . 

 ملیون مستخدم نشط شھریًا، وعدد ٨٠٠لدى أنستقرام أكثر من  :نستق .٣

 ملیون، ومنذ إنشاء ٥٠٠مستخدمي االنستقرام النشطین یومیًا أكثر من 
 ٩٥  ملیار صورة، وفي المتوسط، یتم تحمیل٤٠انستقرام تمت مشاركة أكثر من 

 ملیار إعجاب ٤٢ملیون صورة على انستقرام یومیًا، ویتم التفاعل وعمل حوالي 
  . كل یوم

 ملیون مستخدم نشط ٧٠٠یقدر عدد مستخدمي واتس اب بنحو  :ت  .٤

 ملیون مستخدم نشط یومًیا على واتس آب، ٣٢٠شھرًیًا، وھناك ما یقرب من 
 ٤٢ا، ویتم إرسال وفي المتوسط، یسجل ملیون شخص على واتس آب یومًی

 . ملیار صورة عبر تطبیق واتس آب یومًیا١٫٦ملیار نص تقریًبا، ویتم مشاركة 
وتشیر أحدث البیانات ُتظھر أن الواتساب یتمتع بموقع جغرافي أفضل، حیث 

  . دولة من دول العالم١٢٨أصبح الواتساب اآلن أفضل تطبیق للمراسلة في 
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يت .٥  ملیار في ١٫٣المسجلین على تویتر بـ یقدر عدد المستخدمین : Twitter ت

 ملیون مستخدم نشط شھریًا، ٣٣٠الوقت الحاضر، یوجد لدى تویتر أكثر من 
 ملیون، ویتم ١٠٠ویبلغ عدد المستخدمین النشطین یومًیا على تویتر حوالي 

 حساب جدید على تویتر كّل یوم، عدد التغریدات ٤٦٠٫٠٠٠تسجیل ما یقرب من 
 ملیون تغریدة یصل إلى ملیار تغریدة في األسبوع، ١٤٠الیومیة ھو أكثر من 

 . ملیون حساب على تویتر قام بإرسال تغریدة واحدة على األقل٥٥٠

جل  .٦ أكثر + یقدر عدد المستخدمین المسجلین في جوجل  : "+ Google+ " ج

 ملیون ٣٩٥ ملیار مستخدم على مستوى العالم، وھناك ما یقرب من ٢من 
 ٣٤ و ١٥تتراوح أعمارھم بین % ٢٨على جوجل بلس، مستخدم نشط شھرًیا 

  .عامًا

 ملیون مستخدم نشط شھریًا، ٢٠٠لدى لینكد ما یقرب من  :Linked Inلينك   .٧

 ملیون حساب جدید في الشھر، ویوجد على األقل عضوان جدیدان في ٥٫٢٦و 
  .لینكد إن في الثانیة الواحدة

 ملیون مستخدم نشط ٣٠١یحتوي سناب شات على ما یقرب من  : شاسنا .٨

 ملیون مستخدم نشط یومًیا، ومن ١٧٨شھرًیا، ویبلغ عدد مستخدمي سناب شات 
 ٪ من مستخدمي سناب شات ٦٠بین ھؤالء المستخدمین النشطین یومًیا، و

 سنة، وأصبح سنا بشات ینافس بعض المواقع ٣٤ و ١٨تتراوح أعمارھم بین 
    .القویة كالفیس بوك

 والمتزایدة ألعداد المستخدمین لھذا النوع من وسائل ھذه األرقام الضخمة
اإلعالم الجدید تؤكد على أن شبكات التواصل االجتماعي على االنترنت بات لھا 
حضورھا وتأثیرھا، وأصبح بمقدور من یملك مفاتیح التحكم بھذه الشبكات 

ذا أضاف االجتماعّیة العالمّیة أن یوصل رأیھ ویبلغ كلمتھ لمالیین المستخدمین، وإ
إلى ذلك قدرتھ على الخطاب واإلقناع واالستدالل ودعم ذلك بوثائق وحقائق 
ومشاھدات مصورة أو مسجلة كان تأثیره على المتلقین أقوى واستجابتھم لھ أسرع 

  . وتشكیلھ للرأي العام أبلغ
ومما ُیعّمق قوة تأثیر ھذه الوسائل أّن أكثر الفئات التي تستخدم ھذه الوسائل ھم 

ئة الشباب، كما أشارت إلیھ البیانات الرقمیة السابقة، وھذه الفئة العمریة ھي من ف
من أكثر الفئات تأثًرا بالمضامین التي تنتشر خالل ھذه الوسائل؛ فھو عمر المغامرة 
والرغبة في استكشاف الجدید وخوض التجارب وإن كانت مجھولة النتائج، فضال 

ا قد یجعلھم لقمة سائغة لألفكار المنحرفة أو عن قلة الخبرات العلمیة والحیاتیة مم
  .   االنجراف في األفكار والسلوكیات الخاطئة
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ي: ثاني�ا قعية على ق تأثي إلعال لج ه    :ش

 على التأثیر والتغییر، تلك ومما یؤكد فاعلیة وسائل اإلعالم الجدید وقدرتھا
لإلعالم األحداث الواقعیة والشواھد التاریخیة التي ُرصدت وسجلھا التاریخ؛ وكان 

  :فیما یلي ذكر بعض منھاالجدید فیھا دور بارز في التأثیر على الرأي العام، و

يةقضايا  .١ يفال لفسا تع   :س

 من خالل ما تضطلع بھ ُتشكل وسائل اإلعالم السلطة الرابعة في المجتمع وذلك
من دور بارز في ممارسة الرقابة على مؤسسات المجتمع وكشف الحقائق وانتقاد 

وقد زاد دور اإلعالم في ممارسة ھذه السلطة بظھور وسائل اإلعالم . الخلل والفساد
الجدیدة كالمدونات ومواقع التواصل االجتماعي وانتشار الھواتف الذكیة ومواقع 

حیث أتاحت ھذه الوسائل المجال أمام أي فرد من . دیو والصوتتحمیل مقاطع الفی
أفراد المجتمع أن ینتقد ویتكلم بحریة تامة وذلك بنشر ما یشاء من التعلیقات 
واالنتقادات في المنتدیات والمدونات وصفحات التواصل االجتماعي، وتحمیل الصور 

 الشواھد التاریخّیة ومن أوضح. والمقاطع التي التقطھا بنفسھ أو وصلتھ من صدیق
عالم الجدید في كشف قضایا الفساد ونقد إلالتي تسفر عن الدور الواضح لوسائل ا

  :الواقع

ل سيش  في جن لصي  . أ الزلزال المدمر الذي ھذا كان لنتائج  :ل

 ألف ٦٢م، وأسفر عن أكثر من ٢٠٠٨ضرب إقلیم سشوان جنوب الصین في سنة 
 وانھیار كثیر من المباني والمدارس على رؤوس  ألف مفقود٢٣قتیل وأكثر من 

على الرغم من كونھ كارثة طبیعیة إال أن الفساد والغش والتواطؤ بین  و.الطالب
  .المؤسسات اإلنشائیة والمسؤولین فاقم من حجم الكارثة

وقد لعبت وسائل اإلعالم االجتماعي دورا ھاما في الكشف عن جوانب الفساد 
احتجاجات صارخة وانتقادات واسعة من قبل الشعب ھذه، حیث انفجرت عقبھ 

أظھروا فیھا جوانب الفساد وكشفوا عن حقائق كانت مستورة أصبحت بفضل وسائل 
مما . اإلعالم االجتماعي صفحة مقروءة للجمیع وتأجیج الرأي العام ضد الحكومة

ثیر اضطر الحكومة فجأة إلى التضییق على ھذه الوسائل ومنعھا؛ ألنھا شعرت بالتأ
   ٧٢. الكبیر لھذه الوسائل وأصبح ما تنشره مھددا لھا

يكيليك   . ب موقع ویكیلیكس والذي یعني  مسماه  :Wikileaks فضائح 

من أوضح األمثلة على قوة اإلعالم الجدید وسلطتھ وتأثیره ،  ُیعّد تسریبات الویكي
، بدأ الموقع بالعمل على نشر ٢٠٠٧ومنذ تأسیسھ في شھر یولیو من عام 

علومات والوثائق السریة التي تفضح االنتھاكات والتجاوزات والمخالفات التي الم
ھذا العمل جعلھ یخوض الصراعات . ترتكبھا الدول والحكومات وكبار الساسة

والمعارك القضائیة والسیاسیة ضد الحكومات والساسة وصناع القرار وغیرھم 
  . اإلنسان واحترامھاللدفاع عن المبادئ التي قام علیھا، ومنھا حمایة حقوق
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كان لھذا الموقع دوره البارز في فضح الممارسات األمریكیة التي صاحبت 
 ألف ٤٠٠احتالل العراق، ومن شارك أو تواطأ في حدوثھا، وذلك بتسریب ما یقارب 

ھذا التسریب . وثیقة تتعلق بقتل أعداد كبیرة من المدنیین في العراق والتنكیل بھم
إلعالم واالتصال الجدید شكل ضغطا واضحا وتأثیرا قویا على الوثائقي عبر وسائل ا

كّل من كان لھ ید في ھذه االنتھاكات وعرضھم للمساءلة أما المجتمع الدولي 
والمنظمات الحقوقیة العالمیة، وھذا ما یؤكد بجالء على أن سلطة اإلعالم باتت الیوم 

 قتل المضمون ال" فمقطع فیدیو بعنوان ٧٣.أكثر تأثیرًا وقوة من ذي قبل
"Collateral Murder نشره موقع ویكیلیكس وصل عدد مشاھدیھ وقت نشره 

 ملیون شخص بنسخة ویكیلیكس، ھذا بدون عدد المشاھدین من قنوات ١٦أكثر من 
  )٧٤.(أخرى في الموقع نفسھ أو في مواقع أخرى

 وقد أصبح اإلعالم الجدید بوسائلھ وتطبیقاتھ الیوم وسیلة یستخدمھا كثیر من
األفراد في بالدھم ومجتمعاتھم للكشف عن وقائع وأحداث ونشر حقائق وفضائح، 

لم تكن لتظھر لوال ھذه الوسائل التي صارت متاحة .. وتعریة فساد ومفسدین 
  .للجمیع

لسياسي .٢ لتغيي    :ها في 

بأشكالھ المختلفة ال سیما شبكات التواصل االجتماعي كان لإلعالم الجدید 
 تألیب الرأي العام وتحریض ه فيال یستطیع أحد أن ینكرواضح  والمدونات دور

الجماھیر للقیام بمظاھر یعبرون بھا عن استیائھم وغضبھم تجاه قضیة معینة أو 
فقد كان لھذا اللون من اإلعالم قوة في تألیب الرأي العام . رفضھم لقرار أو وضع ما

ات، واألمثلة على ذلك من ودفع الشعوب إلى االحتجاجات والمظاھرات وتحریك الثور
  :الواقع كثیرة، أذكر منھا على سبیل المثال

ست عا   . أ ي  لفلبيني ج ئي  ل كان لإلعالم فقد  :٢٠٠١قضية تنحية 

الجدید دوره الفعال في تألیب الرأي العام ضد قرار الكونغرس الفلبیني الذي صّوت 
لة الواضحة المقدمة ضده من لصالح الرئیس الفلبیني جوزیف إسترادا وتجاھل األد

من العام ) ینایر( كانون الثاني ١٧ففي یوم . قبل الشعب مطالبین بتنحیتھ ومعاقبتھ
م، حین صدر قرار الكونغرس لصالح الرئیس وفي أقل من ساعتین من ٢٠٠١

اإلعالن عن ذلك القرار توافد اآلالف من الفلبینیین الغاضبین من القرار على میدان 
وكان ذلك استجابة لرسائل نصّیة . لوس سانتوس في العاصمة مانیالإیبافنیو دي 

  ) ٧٥".(اذھب إلى إسدا وارتِد األسود: "تدعو الناس إلى التجمھر تقول
وكان لھذه الرسائل التي بلغت ما یقارب سبعة مالیین رسالة نصیة في ذلك 

اھیر العریضة األسبوع الدور الكبیر واألثر الفعال في حشد الرأي العام وتحریك الجم
وسرعان ما تضخم الحشد ففي . للتظاھر ضد ھذا القرار الذي تعارض مع رغبتھم

غضون األیام القلیلة التالیة وصل أكثر من ملیون شخص إلى المكان، متسببین 
باختناق المرور في وسط مانیال مما اضطر المشرعین في البلد إلى اتخاذ قرار 

  .بتنحیتھ وذلك خالل ثالثة أیام
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 شكلت ھذه الحادثة أول سابقة تتمكن فیھا وسائل اإلعالم االجتماعي من وقد
وقد اعترف استرادا نفسھ بدور ھذه الوسائل . إجبار زعیم دولة على ترك الحكم

  .وألقى اللوم على جیل الرسائل النصیة في التسبب بسقوطھ

نا عا   . ب يا  سيه ما إلسباني خ ل  ئي  سقا   :٢٠٠٤قضية 

كان للرسائل النصیة التي تمثل شكال من أشكال اإلعالم الجدید دور بارز أیضا قد ف
في إسقاط رئیس الوزراء اإلسباني خوسیھ ماریا أزنار، وذلك من خالل المظاھرات 

  . م٢٠٠٤التي ُنظمت بواسطة الرسائل النصیة في العام 

لعا   . ت فا في  ل ة في م لسل عي  لشي لح  كما  :٢٠٠٩قضية فق 

في فقدان الحزب الشیوعي السلطة في بوضوح وسائل اإلعالم الجدید أسھمت 
م، فقد انفجرت المظاھرات التي تم تنظیمھا جزئیًا بواسطة ٢٠٠٩مولدوفا في العام 

الرسائل النصیة وموقعي التواصل االجتماعي الفیسبوك والتویتر احتجاجا على 
 خسارة الحزب الشیوعي وسوف یكون من المستحیل وصف .االنتخابات المزورة

 من دون الحدیث عن استخدام الھواتف ٢٠٠٩المولدوفي للبرلمان بعد انتخابات 
  .النقالة وأدوات الشبكة اإللكترونیة في التحشید

لفي بليهحتجاجا   . ث قع  كان الحتجاجات الیھود  : على م

البین موقع  مط الیھودواحتجاإللكترونیة دور في الضغط والتغییر لصالحھا؛ فقد 
فیس بوك بإغالق موقع االنتفاضة الفلسطینیة الثالثة الذي أنشأه شّبان فلسطینیون 

م یدعون فیھ إلى انتفاضة فلسطینیة ٢٠١١آذار من العام / في السادس من مارس
ثالثة حیث بلغ عددھم ربع ملیون شاب خالل شھر واحد، ورصد دخول أكثر من 

 یھودفي بعض األحیان، وتحت ضغط ال كثرخالل عشر دقائق أو ربما أ  شخص٢٠٠
وا احتج كما )٧٦.(اضطرت إدارة موقع الفیس بوك إلى إغالق الموقع الفلسطیني

على موقع الفیس بك الذي یدرجھم كسكان في فلسطین، وضغطوا على إدارة أیًضا 
الموقع الستبدال ھذا الخیار ب إسرائیل مما اضطر إدارة موقع الفیس بوك أن 

   ٧٧.جاجاتھم وسمحت لھم باختیار إسرائیل بدال من فلسطینتستجیب الحت

بية   . ج لع ل  ل بي(الحتجاجا في بع  لع بيع  ال یخفى على أحد  ):ل

الدور البارز الذي لعبھ اإلعالم الجدید في تحریك الجماھیر في بعض الدول العربیة 
 بأشكالھ ووسائلھ وإثارة االضطرابات واالحتجاجات فیھا، وقد كان ھذا اإلعالم الجدید

المختلفة ساحة للنقاش وتبادل األفكار وتطارح اآلراء، وإقناع األطراف المشاركین 
في ھذه المواقع التواصلیة بأّن ھذه الثورات ما جاءت إال للتخلص من ربقة الذل 
والھوان والفقر والحرمان، ومحاولة تزیین ھذه االحتجاجات وبناء اآلمال المستقبلیة 

  . ؛ كّل ذلك لتزیینھا وإقناع المشاركین بھا"الربیع العربي"موھا علیھ، حتى س
وقد كان لإلعالم الجدید دور واضح في تألیب الرأي العام التونسي من خالل نقل 

وتداولتھ عبر مواقع التواصل االجتماعي ) حرق البوعزیزي نفسھ(الحادث المؤلم 
وتیوب، وحین حجبتھ الفیس والتویتر، والمنتدیات وصفحات النت، وموقع الی
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الحكومة التونسیة لجأوا إلى مواقع تقوم بالبث المباشر منھا موقع 
"Bambuster" وأخذ المتصفحون یعبرون عن المشھد باستیاء وتذمر حتى غدت

صورة البوعزیزي حاضرة في ضمیر كل واحد وموقدة فتیل ثورة دعوا إلیھا من 
لدول العربیة األخرى عدوى الثورات، ثّم توارثت بعض ا. خالل وسائل اإلعالم الجدید

وعلى الرغم من أّن ھذه الثورات . واحتذت الجماھیر حذو تونس ومن بعدھا مصر
اختلفت من دولة إلى أخرى إال أنھا جمیعھا استخدمت سالحا جدیدا أتقنھ الشباب ولم 
یلتفت إلیھ الساسة وصّناع القرار فعظم تأثیره وقوي دوره، ھذا السالح ھو وسائل 

  .اإلعالم الجدیدة
وقد انتشرت عبارة تؤكد قوة تأثیر ھذه الوسائل وتناقلتھا مواقع التواصل 

وھذا ما یلتقي مع تأكید رئیس . ٧٨".(فیس بوك... على كل ظالم"االجتماعي 
اإلسرائیلیة العامة  الوزراء اإلسرائیلي السابق شمعون بیریز  في حدیثھ إلى اإلذاعة

إن االنتفاضات التي اندلعت : " ھذا النوع من اإلعالم فقالعن الدور الكبیر الذي لعبھ
وفیسبوك  فھم راحلون،... الشرق األوسط تدّل على نھایة األنظمة الدیكتاتوریة في
 وھذا التأكید من سیاسّي مثلھ لیدل على قوة تأثیر ھذا النوع من اإلعالم ٧٩".باق

  .وقدرتھ على التأثیر والتغییر
 ُیشعر بخطورة ھذه ،األمثلة والشواھداإلحصاءات، واألرقام وھذا وغیره من 

الوسائل وُیضاعف مسؤولیتنا ُتجاه أبنائنا وشباب األّمة، الذین غدت ھذه الوسائل 
طوع أیدیھم بال حدود زمانیة وال مكانّیة وال موانع وال قیود رقابیة، وھذا یدعو 

یاھا ومستجداتھا، الغیورین من النخب الواعیة أن یلتفتوا إلى ھذه الوسائل ومزا
فیحكموا وضع الخطط التي تحّصن النشء وتوعیھم وتربطھم بالنخب الواعیة 
والموثوقة؛ لئال تختطفھم المواقع الملوثة فكریًا وسلوكیًا، وال تستحوذ علیھم 
الجماعات المتطرفة من خالل االنفراد بھم في حوارات خاصة تتیحھا مثل ھذه 

ایتھم من االنحرافات العقدیة والتشویھات الفكریة الوسائل والتقنیات الحدیثة، وحم
والفتاوى الضالة والتفسیرات الشاذة للنصوص الدینیة، واالنحالالت األخالقیة 

  .والسلوكیة
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  اطب اس

  )٨٠(أب وة ر ام ادد 

من المعلوم أن العملیة االتصالیة تتكون من عناصر رئیسة یرتبط بھا حجم 
ومقداره، وقد تعّرض الباحثون في مجال اإلعالم إلى العوامل واألسباب التي التأثیر 

وھذا المطلب یحاول الربط بین . تلعب دورا في تأثیر وسائل اإلعالم على الجمھور
. عناصر العملیة االتصالیة ودورھا في فاعلیة التأثیر من خالل وسائل اإلعالم الجدید

التصالیة ودورھا في وسائل اإلعالم الجدید في وسیتركز الحدیث عن أركان العملیة ا
  :إحداث األثر القوي والتأثیر على متابعیھا، ومن أھم ھذه األسباب

سل : ال لم   سبا تتعل بالمص  

أكثر إقناعا ) المرسل(یلخص الكسیس تان العوامل التي تجعل المصدر 
  :وتأثیرا على الجماھیر، ومن أھم ھذه العوامل 

قي .١ وقد حدد المصداقیة بأنھا تعنى مدى رؤیة القائم باالتصال على  :ةلمص

فكلما كان . أنھ خبیر ویزّود الجمھور بالمعلومة الصحیحة وبموضوعیة ودون تحّیز
القائم باالتصال معروفا بالصدق یكون أبلغ في التأثیر على المتلقي وكلما قلت 

  )٨١. (مصداقیتھ كلما قل تأثیره
 باالتصال في وسائل اإلعالم الجدید لوجدنا أنھم یتمتعون ولو تأملنا القائمین

بدرجة عالیة من المصداقیة والموضوعیة مشاركیھم في ھذا المجتمع االفتراضي 
الجدید؛ ویرجع سبب ھذه المصداقیة بین المتفاعلین في وسائل اإلعالم الجدید كونھم 

ات والوالءات الخاصة، غالبا ما یتم اختیارھم بناء على جوانب مشتركة من االھتمام
وكونھم من عامة الشعب ولیسوا تابعین لمؤسسات إعالمیة تفرض علیھم سلطتھا 
وأجندتھا وسیاستھا، فضال عن أنھم في طرحھم ومناقشاتھم على صفحات االنترنت 
المختلفة یعرضون لھموم مشتركة وینتقدون الواقع الذي یعیشھ الجمیع، ویعززون 

ھم بالصور والمقاطع التي یلتقطونھا بأنفسھم من الواقع ما ینشرونھ من رسائل بین
  .بعیدة عن الحذف واالجتزاء والفبركة اإلعالمیة

بية .٢ والمقصود بالجاذبیة أن یكون المتصل بما یمتلكھ من خصائص  :لجا

وكذلك توافر الشبھ . دیمغرافیة وأیدلوجیة متكافئا ومنسجما ومتالئما مع المتلقین
  )٨٢. (ین المرسل والمتلقيواأللفة واالنسجام ب

وبالنظر إلى وسائل اإلعالم الجدید نجد أّن األدوار متبادلة بین المرسل 
والمستقبل وأنھا عملیة تشاركیة تفاعلیة، وأّن مدى األلفة واالنسجام بین 
المتشاركین في العملیة االتصالیة قویة جدا كون المشتركین من فئة الشباب وھذا 

ري والفكري، أضف إلى ذلك التوافق في المعرفة والتعلم غایة في االنسجام العم
وھذا ما جعل التوافق بین المصدر والمتلقي كبیرا مما . والخبرة في التقنیات الحدیثة

  .  حقق الجاذبیة وبالتالي قوة التأثیر
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ففي ندوة أقامھا المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات في قطر ذكر 
وانعكاساتھا على ) كأنموذج(التونسي  ئج ثورة الشعبفیھا الباحثون أسباب ونتا

بأن مما ساعد : "الساحة العربیة حیث ذكر الباحث التونسي عز الدین عبد المولى
الثورة أن عدد مستخدمي فیسبوك في تونس یتجاوز الملیونین، وھو أكبر رقم في 

 من مستخدمي% ٧٥النسب في العالم العربي، وأضاف أن  أفریقیا ومن أرفع
  ) ٨٣ (". سنة٣٤ و١٨بین  فیسبوك التونسیین تتراوح أعمارھم

سيلة : ثانيا   سبا تتعل بال

ُعنیت بحوث اإلعالم بدراسة أي الوسائل اإلعالمیة أكثر تأثیرا وقدرة على 
تغییر االتجاھات؟ أھي الوسائل المقروءة أم المسموعة أم المرئیة أم الوسیلة التي 

  تمزج بینھا؟
الدراسات إلى أن الوسائل الحیة المسموعة والمرئیة وخلصت البحوث و

تكون أكثر الوسائل فاعلیة في تغییر االتجاھات والقدرة على التأثیر على الرأي العام 
  ) ٨٤. (ویتبعھا الرسائل الشفویة المسموعة ثم الرسائل المكتوبة المقروءة

سباب وبتأملنا لخصائص اإلعالم الجدید ومیزات وسائلھ المتنوعة ندرك أ
قوة تأثیره وقدرتھ الھائلة على تشكیل الرأي العام، وھذا ما بدا واضحا في األحداث 

إذ أن وسائل اإلعالم . التي شھدتھا الدول العربیة بل وغیرھا من الدول من قبل
الجدید من شبكات اجتماعیة ومنتدیات حواریة وبرید إلیكتروني وھواتف ذكیة 

 تجعلھا أكثر تأثیرا؛ فھي وسائل متعددة الوسائط وغیرھا قد جمعت كّل المیزات التي
تجمع بین المعلومات المكتوبة والمقاطع المسجلة والمشاھد المصورة، ومما زادھا 
قّوة أنھا وسائل واقعیة تنقل الصورة من الواقع وتنشر الحقیقة من قبل من عاینھا 

وسائل متاحة؛ وعایشھا وھم األفراد الذین أصبحوا یقومون بعمل إعالمي من خالل 
فمن خالل ھواتفھم یلتقطون الصور والمشاھد، ویبثونھا من خالل االنترنت لتصل 

  .إلى القریة العالمیة بلحظات
یضاف إلى ذلك أن التفاعلیة التي تعتبر من أھم میزات اإلعالم الجدید، جعلت 

الیة تزید الوسائل أكثر تأثیرا، فلحوار والمناقشة والتفاعلیة بین أطراف العملیة االتص
  . من قوة اإلقناع والتأثیر

ومن میزات وسائل اإلعالم الجدید سعة االنتشار وتجاوز الحدود وارتفاع 
سقف الحریة وقلة التكالیف واالستیعاب، فكلھا سمات توافرت في ھذه الوسائل مما 

  .جعلھا أكثر جمھورا وأكثر تأثیرا وقوة في تشكیل الرأي العام

  سالة سبا تتعل بال: ثالثا

حتى تكون الرسالة ناجحة ومؤثرة فال بد من توافر عدة سمات فیھا، ومن 
  :أھم ھذه السمات

ئية .١ إلنق ومعنى ذلك أن یكون مضمون الرسالة واضحا  )٨٥(:النسماعية 

مستوعبا من قبل المتلقیین، سواء أكان ھذا المضمون معلومات مكتوبة أم مواد 
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الرسالة واضحة ومفھومة من قبل المتلقي كلما مسموعة أو حتى مرئیة، فكلما كانت 
 .زاد تأثیرھا فیھ واستجابتھ لمضمونھا

فالرسائل التي تداولھا أججت الثورات في بعض الدول العربیة لم تكن تحوي 
أیة رموز معقدة أو عبارات غامضة، بل كانت تتسم بالوضوح والیسر والبساطة، 

  ھا بأنفسھم ومدعمة بمقاطع الصوت والفیدیو التي التقطو
  .وحملوھا في مواقعھم

الستمالة  .٢ والمراد بذلك أن تكون الرسالة قادرة على استمالة  ) :لمناش( 

فمخاطبة الرسالة لعقل . المخاطبین؛ سواء أكانت استمالة عاطفیة أم استمالة عقلیة
 .المتلقي وإقناعھ، وتحریكھا لمشاعره وعواطفھ تجعل الرسالة أكثر تأثیرا وإقناعا

مثال مشھد حرق البوعزیزي نفسھ في تونس، وقتل الشرطة المصریة لخالد ف
سعید، ووحشیة الشیعة في دھس الشرطي البحریني، وحرق الطیار األردني معاذ، 
ھذه المشاھد وغیرھا مما كانت تعرضھ وسائل اإلعالم الجدید أّلبت مشاعر الجماھیر 

  .مالعربیة والعالمیة واستمالت تعاطف الناس وتأییدھ

٣. ، لعا ل  سالة تتعل بقضية تشغل  ل مما یجعلھم ینشدون   تك 

ومن ھنا یتضح سبب قوة تأثیر الشائعات غالبا؛ ألنھا ) ٨٦.(إلیھا ویتفاعلون معھا
تتركز على جوانب تھم المجتمع؛ كارتفاع األسعار أو انتشار األمراض أو نشر 

 .الفضائح وغیرھا
للقیام باالحتجاجات في دولھم تعلق ھذا القرار وكان اقتناع الكثیر من الشباب 

بقضیة تشغل الرأي العام لھذه الشعوب، وتركیز الرسائل المنشورة والمتداولة على 
إقناعھم بالمطالبة بحقوقھم المھظومة وتخلیصھم من حیاة الظلم والقھر والتسلط؛ 

 للتظاھر وھذا ما جعلھم یتفاعلون مع الوسائل ویستجیبون للرسائل التي تدعوھم
  .واالحتجاج

   سبا تتعل بالجمه: بعا   

تأثر الجمھور واستجابتھ للرسالة ھو الذي یحدد مدى نجاح العملیة 
االتصالیة، ولذا فمن أبجدیات العمل اإلعالمي معرفة خصائص الجمھور وصفاتھم 

 ھذه كلھا. وقیمھم ومعتقداتھم وظروفھم المحیطة ومستویاتھم العلمیة والثقافیة
محددات تلعب دورا مھما في مدى استجابة الجمھور وتأثرھم بالرسائل التي 

  .یتلقونھا
وإذا القینا نظرة عاجلة على خصائص الجماھیر العربیة التي تلقت رسائل 
الثورة لوقفنا على حقائق مھمة كانت لھا دور بارز في قوة تأثرھم وتفاعلھم مما 

  : ومن ھذه الحقائق.دفعھم للثورات التي شارك فیھا المالیین
طبیعة الجمھور الذي تلقى رسائل البدء بالثورة غالبیتھم العظمى إن لم  -١

  .یكونوا جمیعا من الشباب المندفع والمتحمس الرافض للذل والحرمان
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جمھور الشباب كانوا قد نشأوا على معایشة التقنیات الحدیثة ومارسوھا  -٢
خبرة والقدرة والتأھیل في حیاتھم الیومیة والعملیة، فھم على قدر من ال

 .للتعامل مع وسائل االتصال الجدیدة
المستوى العلمي للشباب الذین شاركوا في تحریك الثورات، فقد كان  -٣

مستواھم العلمي ما جعلھم یدركون الرسائل ویتفاعلون معھا ویتبادلون 
 .اآلراء ویخططون وینظمون للقیام بالثورات وإنجاحھا

بأن الوضع یعیشونھ وعاشھ من قبلھم وضع معتقدات الجمھور وقناعاتھم  -٤
سرمدي مظلم ولن یزول إال بانفجار ثورة شعبیة ترفع الظلم وتثبت الحقوق 

  . التي حرموا منھا
 جملة من العوامل واألسباب التي جعلت )٨٧(وقد ذكر الدكتور عمار بكار 

، وضرب اإلعالم االجتماعي أكثر تأثیرا، حیث أشار إلى أھمیة التعلیم عند الجمھور
الشعب التونسي : "بالشعب التونسي مثال على ارتفاع نسبة التعلیم عندھم، فقال

. فیسبوك وتوتیر  في المائة من التونسیین مسجلون في مواقع١٩شعب متعلم، و 
عبر   ألف شخص في الكتابة عن تونس٥٠وفي یوم سقوط النظام شارك أكثر من 

 ھذا دور. ألیام األخیرة عن تونستوتیر، وسجل الموقع نحو ملیون مشاركة في ا
غیر مسبوق في تاریخ اإلنسانیة، ولم یكن ممكنا دون مواقع الشبكات 

كما كان للتعلیم دور مھم في نقل الصورة الواقعیة في أحداث الثورة إلى .االجتماعیة
العالم الخارجي؛ مما كان لھ أثره في كسب التأیید الدولي وتعاطفھم مع القضیة، 

شباب المثقف والمتعلم في ترجمة األحداث إلى لغات غربیة إذ أن وبرز دور ال
  ".الشباب التونسي استطاعوا نقل األحداث إلى اإلنجلیزیة والفرنسیة
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  املبحث الثالث

  الدراسة امليدانية

آراء النخب الدينية جتاه مقرتحات ترشيد استخدام اإلعالم اجلديد 
ّ

  

لتالية ال  لم   :يحت 

أل ل  نية: للم لمي سة  لمنهجية لل   إلج 

لثاني ل  مناقشتها: لم نية  لمي سة  ل   نتائج 

  اطب اول

 داا درا راءات اب(اا(  

مناهجها: ال سة  ل   ن 

تندرج ھذه الدراسة في جانبھا المیداني الذي یھدف إلى استطالع آراء النخب 
التي تستھدف المتخصصة في ھذا المجال ضمن إطار البحوث الوصفیة؛ الدینیة 

تصویر وتحلیل وتقویم خصائص مجموعة معینة أو موقف معین یغلب علیھ صفة 
 وتستخدم ھذه ٨٨التحدید وذلك بھدف الحصول على معلومات كافیة ودقیقة عنھ،

 وأشكالھا الدراسات الوصفیة لدراسة األوضاع الراھنة للظواھر من حیث خصائصھا
وتھتم بوصفھا وصفا دقیقا وتعبر عنھا تعبیرا ٨٩وعالقاتھا والعوامل المؤثرة فیھا،

  . وذلك تحقیقا ألھداف الدراسة وتساؤالتھا٩٠كیفیا أو تعبیرا كمیا،
 الذي ُتركز علیھ ھذه الدراسة ھو؛ ترشید استخدام اإلعالم الجدید في والموضوع

ى ومقترحات من وجھة نظر النخب ضوء التصور اإلسالمي من خالل تقدیم رؤ
ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة ومعالجة مشكلتھا واإلجابة على تساؤالتھا، . الدینیة

فإن الدراسة تعنى بإجراء دراسة على عینة من النخب الدینّیة المتخصصة لبیان 
  . رأیھم حول مقترحات ترشید استخدام اإلعالم الجدید

عينتها : ثاني�ا سة    مجتمع ل

 الذي تستھدفھ ھذه الدراسة ھم النخب الدینیة المتخصصة من حملة المجتمع
الشھادات الجامعیة؛ بكالوریوس، وماجستیر، ودكتوراه ضمن تخصص الشریعة 

اإلعالم اإلسالمي : اإلسالمیة وما یتصل بھا من علوم ذات صلة مباشرة مثل
األكادیمیین : "لتالیةوتحددت العینة المستھدفة بمجاالت العمل ا.واإلصالح األسري

المتخصصین في الشریعة في كلیات الشریعة، والمفتین والدعاة واألئمة في مدیریة 
اإلفتاء ووزارة األوقاف والشؤون الدینیة، والقضاة الشرعیین والمختصین في 
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اإلصالح األسري، والمختصین أو الممارسین لإلعالم الدیني، والمدرسین الشرعیین 
  ".ویة التعلیمیةفي المؤسسات الترب

وتّم اختیار النخب الدینیة المبحوثة وفق العینة القصدیة المتاحة من مجتمع 
تستخدم في ) Purposive Sample(والعینة الغرضیة أو القصدیة "الدراسة؛ 

البحوث في حال كان مجتمع البحث غیر محدد وأفرادھم غیر معروفین، وال یمكن 
باحث إلى العینة العمدیة بما یتناسب مع أغراض أخذ عینة ممثلة لھم بدقة، فیعمد ال

، وال تتوافر دراسة مجتمع النخب الدینیة واسع وغیر محدد وحیث إّن ٩١".دراستھ
إحصائیة موثقة باألرقام تبین حجم ھذا المجتمع، وإضافة إلى كونھا األنسب لدراسة 

ة لمشاركة المجتمعات االفتراضیة، إذ تتیح االستبانة المنشورة إلكترونیا الفرص
المھتمین، وبالتالي تكون إجاباتھم على االستبانة نابعة من دوافع شخصیة ال دوافع 

  .تقلیدیة أو إلزامیة
وسبب حصر الدراسة في النخب من حملة الشھادات الجامعیة؛ كون الدراسة 
تقصد التعرف إلى اآلراء والمقترحات األنسب للخروج بتصور أشبھ بخطة محكمة 

وإرشاد الجھات والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع، وھذا األمر قابلة للتطبیق 
وأّما . یتطلب مستوى معینا من الثقافة یتسنى بھا الحصول على رأي دقیق وحكیم

اقتصار الدراسة على النخب الدینیة مع وجود كفاءات وخبرات في المتخصصین غیر 
نضوي تحت مجال الشرعیین كالتربویین والسیاسیین وغیرھم، ألن مجال الدراسة ی

اإلعالم الدیني المتخصص ویحرص على تقدیم رؤیة ومقترح ضمن التصور 
اإلسالمي المنضبط، والنخب الدینیة المتخصصة ھم األنسب لھذه الدراسة واألقدر 
على تقییم وتقدیم مقترحات ترشید استخدام اإلعالم الجدید في ضوء التصور 

  . مارسة في ھذا الجانباإلسالم؛ سیما أنھم من أھل االختصاص والم
) ١٨٠) (االستبانة( أفراد العینة الذین أجابوا على أداة الدراسة مجموعوقد بلغ 

خمسة استبانات كونھا لم تستوف شروط ) ٥(مستجیبا، استبعد الباحث منھم 
) ١(استبانة صالحة، وُیظھر الجدول رقم ) ١٧٥(المعالجة اإلحصائیة، وحلل الباحث 

ن حسب متغیرات الدراسة الضروریة لتحقیق أھداف الدراسة، أفراد العینة موزعی
حیث إنھ لیس ثّمة اتفاق على "وُیعدُّ ھذا العدد مقبوًال إلجراء مثل ھذه الدراسات، 

تحدید الحجم األمثل للعینة في البحوث االجتماعیة واإلنسانیة حتى اآلن، وكثیرًا ما 
  ٩٢".سابقة في تحدید حجم العینةیلجأ الباحثون لالسترشاد بالخبرات والدراسات ال
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ل    )١(ج

تها فقا لمتغي سة  ل ف عينة  يع    ت

توزیع أفراد عینة الدراسة وفًقا لمتغیراتھا؛ فمن حیث ) ١(یوضح جدول 
 عدد المستجیبین من فبلغالجنس؛ كان المستجیبون من الذكور أكثر عدًدا من اإلناث، 

ویعزو %. ٣٩وبنسبة ) ٦٩(، بینما كان عدد اإلناث %٦٠وبنسبة ) ١٠٦(الذكور 
الت الدینیة؛ بوظیفة أكادیمي جامعي، أو الباحث ذلك على أّن النخب العاملة في المجا

مفتي، أو أمام في األوقاف، أو في القضاء الشرعي واإلصالح األسري غالبا ما 
  .یكونون من الذكور لطبیعة ھذا العمل ومتطلبات الوظیفة ومسؤولیاتھا

وأّما من حیث متغّیر المستوى العلمي، كان المستجیبون من النخب الدینیة من 
، وجاء  %)٣٩٫٤(، وبنسبة مستجیًبا) ٦٩(وریوس ھم األكثر وبعدد مستوى البكال

مستجیًبا، وبنسبة ) ٦٢(بعدد ھم في مستوى الدكتوراه في المرتبة الثانیة ممن 
) ٤٤( وجاء في المرتبة األخیرة ممن ھم في مستوى الماجستیر بعدد ، %)٣٥٫٤(

 على درجة ویفسر الباحث ذلك إلى أّن أعداد الحاصلین%). ٢٥٫١(وبنسبة 
البكالوریوس في أي نوع من أنواع النخب سواء أكانت دینیة أم تربویة أو سیاسیة 

یكونون أكثر في مقابل من تسنح لھم فرصة استكمال الدراسة والحصول على .. 
درجتي الماجستیر أو الدكتوراه، وھذه نسبة واقعیة في سیما أّن الدراسة استھدفت 

  .ثھذه المستویات التعلیمیة الثال
فكان األكادیمیون في كلیات  متغّیر مجال العمل والوظیفة الدینیة، حیثوأما من 

، وجاء في المرتبة   %)٢٥٫٧(مستجیًبا، وبنسبة ) ٤٥(الشریعة ھم األكثر وبعدد 

 النسبة المئویة  التكرار المتغّیرات

   %٦٠٫٦ ١٠٦  ذكر
   %٣٩٫٤  ٦٩  أنثى  الجنس

   %٣٩٫٤  ٦٩  بكالوریوس
   %٢٥٫١  ٤٤  ماجستیر
   %٣٥٫٤  ٦٢  دكتوراه

المـــــؤھل 
  العلمي

   %١٠٠  ١٧٥  المجموع
   %٢٥٫٧   ٤٥  أكادیمي في كلیات الشریعة
   %٢٢٫٩  ٤٠  األوقاف والشؤون الدینیة
/ اإلفتاء والقضاء الشرعي 

  اإلصالح األسري
١٤٫٣   ٢٥%   

   %١٧٫٧   ٣١  مجال اإلعالم اإلسالمي

  

مجـــــــــــال 
  العمل

مدرس شریعة في المؤسسات 
  التربویة والتعلیمیة

١٩٫٤    ٣٤%   

   %١٠٠  ١٧٥  المجموع  
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  ٢٢٫٩(مستجیًبا، وبنسبة ) ٤٠(بعدد ھم في األوقاف والشؤون الدینیة والثانیة ممن 
ممن ھم في مجال اإلفتاء والقضاء الشرعي وبعدد  وجاء في المرتبة األخیرة ،%)

ویعزو الباحث ذلك إلى أّن األكادیمین الجامعیین أوسع  %). ١٤٫٣(وبنسبة ) ٢٥(
اطالعا وأقوى صلة وأكثر اھتماما بھذه القضایا، واطالعھم المتجدد على ھذه 

ت في الموضوعات التي بناء على طبیعة وظیفتھم التي تتطلب االطالع على المستجدا
الجوانب ذات الصلة بمجال تدریسھم، یضاف إلى ذلك أن ھذه الفئة أكثر تفاعال مع 
التقنیة الحدیثة ووسائل التواصل واإلعالم الجدید، فكانوا األكثر استجابة ألداة 

  .الدراسة اإللكترونیة

قها: ثالثا ص  ، لبيانا    جمع 

اني من الدراسة والمتعلق اعتمد الباحث في إجابتھ على تساؤالت الجانب المید
ببیان آراء النخب الدینیة ومقترحاتھم تجاه ترشید استخدام اإلعالم الجدید في ضوء 
التصور اإلسالمي على أداة االستبانة؛ وُتعّد االستبانة من األدوات التي تستخدم في 
جمع بیانات أولیة أساسیة أو مباشرة من العینة المختارة أو من جمیع مفردات 

  )٩٣.( البحث عن طریق توجیھ مجموعة من األسئلة المحددة مقدمًامجتمع
وقد صّمم الباحث أداة للدراسة یتحقق بھا معالجة لمشكلة البحث وإجابة على 

  :تساؤالتھ، وذلك حسب الخطوات التالیة

أل أعّد الباحث أداة االستبانة بناء على الخبرات السابقة وباالستفادة  :ع 

سابقة ذات العالقة بالموضوع، وُبنیت األداة على نمط مقیاس لیكرت من الدراسات ال
درجات، ومستوى ) ٥(موافق بشدة ویعطى : خماسي التدریج على النحو اآلتي

درجات ، ومستوى غیر ) ٣(درجات ، ومستوى محاید ویعطى ) ٤(موافق ویعطى 
تم و. درجة) ١(درجتین ومستوى غیر موافق بشدة ویعطى ) ٢(موافق ویعطى 

 ).مرتفع، متوسط، منخفض(استخدام مقیاس الحكم على النتائج الذي تم تقسیمھ إلى 
االستبانة "وصمم الباحث أداة دراستھ إلكترونّیا وھو ما یعرف بـــ 

وبات ھذا النوع نمطا شائعا في معظم البحوث خاصة التي تتمیز ) ٩٤"(اإللكترونیة
صول إلیھم، فضال عن التطور التقني بزیادة أعداد المبحوثین وانتشارھم وصعوبة الو

الذي سھل طرائق البحث ووسائلھ والنخب الذین تستھدفھم ھذه الدراسة ممن 
  .یستخدمون التقنیات اإللكترونیة ویتفاعلون معھا

أل  .١ حرصا على تحقق صدق األداة المستخدمة، فبعد بناء محاور  :ص 

 األداة في قیاس االستبانة وفقراتھا، وفق منھجیة محكمة تضمن صدق
، )Face Validity(الظاھرة المدروسة، وللتحقق من الصدق الظاھري 

لمحتوى االستبانة تّم تحكیم ھذه ) Logical Validity(والصدق المنطقي 
االستبانة لدى خبراء ومختصین من النخب األكادیمیة والعلمیة ممن لھم 

الدراسة، وقد حصل خبرة علمیة ومیدانّیة في المجاالت ذات الصلة بموضوع 
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مختصا، ثّم عدلت األداة في ضوء مالحظات ) ١٤(الباحث على تحكیم 
 ) قائمة بأسماء المحكمین) ١(ملحق . (المحكمین المقترحة

أل  .٢ تّم حساب معامل كرونباخ ألفا لإلتساق  ):(Reliability testثبا 

مجاالت الداخلي بین الفقرات، وحسب معامل كرونباخ ألفا لكّل مجال من 
كما تم حساب ). ٢(الدراسة ولمجمل الفقرات كما في الجدول التالي رقم 

 Corrected item- total Correlation)(معامالت التمّیز لكّل فقرة 
، )٨..٠(وزاد عن ) ٠٫٠٢(، وتم حذف الفقرات التي نقص تمّیزھا عن 

 ).٠٫٩٦(وكانت قیمة ألفا اإلجمالي 
  

  )٢(الجدول 
لمحاور األداة ومجمل ) كرونباخ ألفا(االتساق الداخلي (ت األداة نتائج اختبار ثبا

  )فقراتھا

  المحاور 
عدد 

  الفقرات
كرونباخ (

  )الفا
  المقترحات الخاصة بمضامین خطاب الكراھیة والدعوة

   إلى الغلو والتطرف واإلرھاب والعنف
٠٫٩٢ ١٢ 

  المقترحات الخاصة بالمضامین الدینیة المنحرفة 
  )شاذة، الفتاوى الضالة، األحادیث المكذوبةالتفسیرات ال(

٠٫٨٧ ٩ 

  المقترحات الخاصة بمضامین االنحرافات الفكریة والعقدیة
  اإللحاد والكفر، الشعوذة، عبدة الشیطان، (

  ..) األلعاب اإللكترونیة المخادعة 
٠٫٩٠ ٨ 

  المقترحات الخاصة بمضامین االنحرافات األخالقیة والسلوكیة
  ع اإلباحیة، العالقات غیر الشرعیةمتابعة المواق (

   بین الجنسین، المخدرات، التقلید األعمى للقدوات المزیفة
٠٫٩٣ ١٧ 

  ٠٫٩٦  ٤٦  مجمل الفقرات
  

لمحاور الدراسة ) كرونباخ ألفا(أن قیم معامالت ثبات ) ٢(یظھر من جدول 
) ٠٫٩٦(لألداة ككل ) كرونباخ ألفا( كما بلغ معامل ؛)٠٫٨٧-٠٫٩٣(تراوحت بین 

 والتحلیل اإلحصائي لتحقیق وھي قیم مرتفعة تجعل األداة مناسبة ألغراض التطبیق
أربعة ) ٤(ست وأربعین فقرة موزعة على ) ٤٦(، وتكونت من أھداف الدراسة

محاور رئیسة، یتبع كّل محور منھا سؤاال مفتوحا یطلب إلى المبحوث إضافة 
  :الرئیسةمقترحات أخرى یراھا، وفیما یلي محاور االستبانة 

مقترحات خاصة بمضامین خطاب الكراھیة والدعوة إلى الغلو والتطرف  .١
 .واإلرھاب

التفسیرات الشاذة، : مقترحات خاصة بالمضامین الدینیة المنحرفة، مثل .٢
  .الفتاوى، الضالة، األحادیث المكذوبة

مقترحات خاصة بمضامین االنحرافات الفكریة والعقدیة؛ كاإللحاد والكفر،  .٣
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  ..عبدة الشیطان، األلعاب اإللكترونیة المخادعة الشعوذة، 
متابعة : مقترحات خاصة بمضامین االنحرافات األخالقیة والسلوكیة، مثل .٤

المواقع اإلباحیة، العالقات غیر الشرعیة بین الجنسین، المخدرات، التقلید 
 .األعمى للقدوات المزیفة

تبانة بصورتھا وبعد التأكد من صدق األداة ومناسبتھا صمم الباحث االس
 وبعد التأكد من  ،)Google Drive(اإللكترونیة على الموقع المخصص لذلك 

فاعلیتھا وإمكانیة فتحھا والتعامل معھا إلكترونیا، نشر الباحث ھذه االستبانة 
إلكترونیا على شبكة اإلنترنت، وتّم تعمیم رابط االستبانة عبر شبكة االنترنت، والعدید 

اضیة وشبكات التواصل االجتماعي، والمنتدیات، ومواقع من المجتمعات االفتر
الجامعات، والمؤسسات الدینیة المختلفة، والتطبیقات االتصالیة المتاحة، وھذا یتیح 

  .المجال لوصول االستبانة لشریحة أوسع من النخب المبحوثة

أل .٣ لحك على   :معيا 

یف األوساط ن تصبھدف تحلیل نتائج إجابات أفراد مجتمع الدراسة فقد تم
من خالل ) درجة التقییم(الحسابیة لمجتمع الدراسة باحتساب المتوسط المرجح 

  : المعادلة التالیة 
  عدد المستویات) / الحد األدنى للبدیل/ الحد األعلى للبدیل= (طول الفقرة 
  ١٫٣٣ =  ٣ ) / ٤/٥= ( طول الفقرة 

  :) ٣(وبالتالي یصبح التوزیع كما ھو موضح في الجدول 
  )  ٣(جدول 

   األوساط المرجحة إلجابات عینة الدراسة

  المتوسط المرجح  درجة التقییم

  ٢٫٣٤أقل من  -١  منخفضة
  ٣٫٦٧ أقل من - ٢٫٣٤  متوسطة
  ٥ - ٣٫٦٨  مرتفعة

  
  .محددات الدراسة المیدانیة .٤

  :تتحدد ھذه الدراسة بالمحددات التالیة
 .یتحدد جمھورھا بالمجتمع األردني: المحدد المكاني  . أ

انحصرت المدة الزمنیة لھذه الدراسة في جانبھا المیداني : المحدد الزماني  . ب
ھــ ١٤٣٩خالل شھر ذي القعدة من العام الھجري ) استطالع آراء النخب(

م؛ وھي مدة توزیع االستبانة وتلقي إجابات النخب ٢٠١٨الموافق لشھر آب 
 .المستھدفة حولھا

یة في األردن، من حملة تنحصر النخب في النخب الدین: محدد النُّخب  . ت
، وممن یعملون في )بكالوریوس، ماجستیر، دكتوراه( الشھادات الشرعیة 
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المجال الدیني؛ إذ ھم األقدر على تقدیم رؤیة دقیقة حول مقترحات ترشید 
 .استخدام اإلعالم الجدید في ضوء التصور اإلسالمي

  :المعالجة اإلحصائیة .٥
) ١٧٥(لى استبانة الدراسة، وقبول  الردود اإللكترونیة عالباحثبعد تلقي 

استبانھ صالحة للتحلیل، قام الباحث بمراجعة االستمارات وترمیزھا وترتیبھا، 
الخاص بالمعالجات )  Spss(وإدخال البیانات في الحاسب اآللي من خالل برنامج 

اإلحصائیة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، وتم االستعانة بالمعالجات اإلحصائیة 
  :یةالتال

للتعرف على مدى ) Cronbach's Alpha   كرونباخ ألفا(معامل  .١
 .االتساق الداخلي لفقرات االستبانة

 .استخراج التكرارات والنسب المئویة .٢
 .المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة على أسئلة الدراسة .٣
الخاص بتحلیل التباین الخماسي  لمعرفة الفروق  )ANOVA(استخدام  .٤

 .إلحصائیة الدالة بین المجموعات وداخلھاا
  

ب اطا  

و داا دراا   

یختص ھذا المطلب بعرض وتحلیل البیانات التي استخرجھا الباحث من أداة 
  :الدراسة المیدانیة، وھي على نوعین

المستوى : ، وھي)عینة الدراسة(البیانات المتعلقة بسمات النخب الدینیة   - أ
 . لعلمي، مجال العملا
البیانات المتعلقة بآراء النخب الدینیة حول الرؤى المقترحة لترشید  - ب

 .استخدام اإلعالم الجدید، إضافة إلى مقترحاتھم األخرى التي یرونھا

ل فيها، هسيع  ألسئلة  لتي تجي على  سة  ل ل لنتائج  لم  

آلتي لنح    :على 

لمتعل: ال سة لنتائج  ل سئلة  ل م  أل ل  لس قة باإلجابة على 

نية  ينية(لمي ل لنخ    ):سة 

ما آراء النخب الدینیة نحو مقترحات ترشید استخدام اإلعالم الجدید في  -
 مجمل مضامینھ ؟

وستتم اإلجابة على ھذا السؤال من خالل بیانات الجداول التالیة الخاصة بكل 
  .ئیسةمحور من محاور الدراسة الر
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  )٤(الجدول رقم 
  آراء النخب الدینیة نحو مقترحات ترشید استخدام اإلعالم الجدید في مجمل مضامینھ

المتوسط   المجاالت/ األبعاد   الترتیب
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  التقییم

٤  
المقترحات الخاصة بمضامین 
خطاب الكراھیة والدعوة إلى 

  الغلو والتطرف واإلرھاب 

٠٫٦٦٥ ٤٫٥٤ 
  مرتفعة

١  

المقترحات الخاصة بالمضامین 
التفسیرات (الدینیة المنحرفة 

الضالة، ، الشاذة، الفتاوى
  )األحادیث المكذوبة

٠٫٥٥٥ ٤٫٦٤ 

  مرتفعة

٢  

المقترحات الخاصة بمضامین 
االنحرافات الفكریة والعقدیة 

الشعوذة، عبدة  اإللحاد والكفر،(
الشیطان، األلعاب اإللكترونیة 

   ..)المخادعة

٠٫٥٥١٨ ٤٫٦٣ 

  مرتفعة

٣  

المقترحات الخاصة بمضامین 
االنحرافات األخالقیة والسلوكیة 

متابعة المواقع اإلباحیة، (
العالقات غیر الشرعیة بین 
الجنسین، المخدرات، التقلید 

  األعمى للقدوات المزیفة

٠٫٥٥٩ ٤٫٦٣ 

  مرتفعة

 مرتفعة ٠٫٥٨٥ ٤٫٦١  الكلّي

 إلجابات أفراد العینة عن آرائھم الحسابیةسطات أن المتو) ٤(یظھر من الجدول 
بدرجة ) ٤٫٦٤- ٤٫٥٤(حول مقترحات ترشید مضامین اإلعالم الجدید تراوحت بین 

المقترحات الخاصة "تقییم مرتفعة لجمیع مجاالت الدراسة، وجاء في المرتبة األولى 
حادیث التفسیرات الشاذة، الفتاوى الضالة، األ( المنحرفة الدینیةبالمضامین 

المقترحات " ، وفي المرتبة الثانیة جاء )٤٫٦٤(بمتوسط حسابي )" المكذوبة
اإللحاد والكفر،الشعوذة، عبدة (الخاصة بمضامین اإلنحرافات الفكریة والعقدیة 

، وجاء في )٤٫٦٣(بمتوسط حسابي ..)" الشیطان، األلعاب اإللكترونیة المخادعة 
ضامین اإلنحرافات األخالقیة والسلوكیة المقترحات الخاصة بم" المرتبة الثالثة 

متابعة المواقع اإلباحیة، العالقات غیر الشرعیة بین الجنسین، المخدرات، التقلید (
" ، وفي المرتبة األخیرة جاءت )٣٫٦٣(بمتوسط حسابي " األعمى للقدوات المزیفة 

رھاب المقترحات الخاصة بمضامین خطاب الكراھیة والدعوة إلى الغلو والتطرف واإل
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وبلغ المتوسط الحسابي الكلّي لمقترحات ترشید ). ٣٫٥٤(بمتوسط حسابي " والعنف
  .بدرجة تقییم مرتفعة) ٤٫٦١(مضامین اإلعالم الجدید 

الباحث ارتفاع المتوسطات الحسابیة لھذه المضامین إلى أّن أفراد العینة ویعزو 
 الجانب، وكون  ھذاالذین استھدفتھم الدراسة جمیعھم من النخب المتخصصة في

المقترحات التي تضمنتھا الفقرات ركزت على حلول عملیة ممكنة، وُبنیت في ضوء 
 بآراء نخب وكفاءات متخصصة في جوانب مختلفة مما لھ واسترشادخبرات تراكمیة 

صلة في مقترحات الدراسة، فقد اطلع الباحث على أدبیات متنوعة في موضوع 
ستفاد الباحث من آراء المحكمین ألداة الدراسة الدراسة وفي مجاالت مختلفة، كما ا

الذین أثروھا وجعلوھا أكثر عمقا وشمولیة؛ حیث أرسل الباحث أداتھ إلى نخب 
متخصصة في مجاالت متعددة؛ دینیة، وسیاسیة، وتربویة، واجتماعیة، وقانونیة، 

  )قائمة بأسماء المحكمین من شتى التخصصات) ١(ملحق : ُینظر(. وأمنیة، وغیرھا
 المعیاریة إلجابات أفراد واالنحرافاتكما تم استخراج المتوسطات الحسابیة 

العینة الدراسة على فقرات كّل بعد من أبعاد ومحاور مضامین اإلعالم الجدید بشكل 
  ).٥(خاص، كما یوضحھ جدول 

  ): ٥(جدول 
 خطاب الكراھیة والدعوة إلىبمضامین آراء النخب الدینیة نحو المقترحات الخاصة 

  واإلرھاب والعنف الغلو والتطرف

 الفقرة رقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعیاري

 درجة التقییم

١ ٦ 
  إعداد برامج ومواد إعالمیة توعویة

   في الوسائل 
 اإلعالمیة للتحذیر من ھذه المضامین 

 مرتفعة ٦١٤. ٤٫٦٠

٢ ٥ 
  إعداد منصات خاصة في اإلعالم 

   مدّربالجدید یشرف علیھا فریق
  ومؤھل لمواجھة ھذه المضامین

 مرتفعة ٦٥١. ٤٫٦٠

٣ ٢ 

  إنشاء موقع إلكتروني رسمّي یشرف
  مسؤول وموثوق   علیھا جھاز

  ُیعنى بكشف الشائعات المرجفة
 والتحذیر منھا

 مرتفعة ٦١١. ٤٫٦٢

٤ ٤ 
  تفعیل دور الخطاب المسجدي 

  في التحذیر ومواجھة
  ھذه المضامین 

 مرتفعة ٦٠٤. ٤٫٦١

٥ ١٠ 
  تعزیز دور التربیة اإلعالمیة 

  في المدارس للتحذیر
  ومواجھة ھذه المضامین

 مرتفعة ٦٩٣. ٤٫٥٠

٦ ٧ 
  تعزیز دور التربیة اإلعالمیة

   في الجامعات والمعاھد
  العلمیة للتحذیر و ومواجھة ھذه المضامین

 مرتفعة ٦٣١. ٤٫٥٤
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 الفقرة رقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعیاري

 درجة التقییم

٧ ٣ 

توجیھ األسر ألخذ دورھا في تحصین 
 أفرادھا

  ھم وتحذیر
  امواجھة ھذه المضامین

 مرتفعة ٦٠٤. ٤٫٦١

٨ ١ 

علماء الدین، (تفعیل دور النخب الفكریة 
 اإلعالم، 
لتوعیة أفراد )  السیاسة، وغیرھمالتربیة،
 المجتمع

   من ھذه المضامین

 مرتفعة ٦٠١. ٤٫٦٢

٩ ١٢ 

تفعیل دور مؤسسات الدولة الرقابیة 
 والقانونیة
   للتصدي

  لھذه المضامین 

 مرتفعة ٨٤٧. ٤٫٣٣

١٠ ١١ 

 األندیة(تفعیل دور منظمات المجتمع المدني 
والثقافیة، والریاضیة،  ، االجتماعیة

  ) وغیرھا
     من ھذه المضامینلتحصین أفراد المجتمع 

 مرتفعة ٦٩٧. ٤٫٤٢

١١ ٨ 

  بناء خطة استراتیجیة وطنیة بالتنسیق 
بین المؤسسات المعنیة لمواجھة ھذه 

  المضامین 
  اإلعالم الجدیدفيالمبثوثة 

 مرتفعة ٦٨٣. ٤٫٥٤

١٢ ٩ 

  إنشاء مراكز وطنیة متخصصة بالحوار 
واإلقناع لمحاورة وإقناع الفئات التي تتبنى 

  األفكار
  المنحرفة وتروج لھا

 مرتفعة ٧٤٩. ٤٫٥٠

 مرتفعة ٠٫٦٦ ٤٫٥٤  الكلّي  

ین أّن آراء النخب الدینیة نحو المقترحات الخاصة بمضام) ٥(یتضح من الجدول 
خطاب الكراھیة والدعوة إلى الغلو والتطرف واإلرھاب والعنف من وجھة نظر عینة 

  للدرجات الكلیة في ھذا المحور المتوسط، حیث بلغ مرتفعةالدراسة جاءت بدرجة 
 أما بشأن العبارات الفرعیة في ھذا المحور فیالحظ ٠٫٦٦بانحراف معیاري  ٤٫٥٤

  :أنھ
كلتاھما في الترتیب األول من حیث ) ٣(رقم والفقرة ) ٨(جاءت الفقرتان رقم 

 الوزني الستجابات أفراد المتوسطدرجة التحقق، وبدرجة مرتفعة؛ حیث بلغت قیمة 
وتقترح الفقرة رقم . ٠٫٦٠ وبانحراف معیاري قدره ٤٫٦٢عینة الدراسة حولھما 

) رھمعلماء الدین، اإلعالم، التربیة، السیاسة، وغی(تفعیل دور النخب الفكریة ) "٨(
 إنشاء موقع ) "٣(وتقترح الفقرة رقم ". لتوعیة أفراد المجتمع من ھذه المضامین



 - ٢٠٥٨ -

إلكتروني رسمّي یشرف علیھ جھاز مسؤول وموثوق ُیعنى بكشف الشائعات المرجفة 
   ".والتحذیر منھا

تفعیل دور مؤسسات الدولة الرقابیة "وجاءت الفقرة المتضمنة مقترح 
، التحققفي الترتیب األخیر من حیث درجة " امینوالقانونیة للتصدي لھذه المض

وتحققت بدرجة مرتفعة حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني الستجابات أفراد عینة 
  .٠٫٨٤، وبانحراف معیاري قدره ٤٫٣٣الدراسة حول ھذه العبارة 

ویعزو الباحث ذلك إلى أن اآلثار السلبیة التي خلفتھا العملیات اإلرھابیة سواء 
 وما جلبتھ من سمعة الدولي األمني أو على الصعید الفكري أو حتى على الصعید

سیئة لإلسالم وما تسببت بھ من مشاكل للمسلمین في عدد من دول العالم، جعل 
  .الحاجة ماسة لمثل ھذه المقترحات، فجاءت درجة الموافقة علیھا بصورة عالیة جدًا

 في المرتبة األولى .."تفعیل دور النخب الفكریة " مجيء مقترح الباحثویفسر 
الفئة المستجیبة ھم من النخب، وھم األقدر على استشعار قیمة النخب في إلى أّن 

توجیھ الشباب والنشء نحو االستخدام األمثل لإلعالم الجدید والتعامل مع مضامینھ، 
وكون النخب في أي مجتمع ھم األقدر على التعامل مع مثل ھذه المستجدات واألكفأ 

كما .  مفرزاتھا وعواقبھا واألكثر قبوًلا وإقناًعا لفئات المجتمع وأفرادهفي معالجة
إنشاء موقع إلكتروني رسمّي یشرف علیھ جھاز : "یفسر الباحث مجيء مقترح

في المرتبة األولى أیًضا إلى أّن الكشف عن الشائعات ومتابعة  .." مسؤول
 وكفاءات متخصصة مستجداتھا یحتاج إلى متابعة وتنسیق دقیق، وتحدیث مستمر

ونفقات مخّصصة، وھذا یقع ضمن اختصاص ومسؤولیة الجھات الرسمیة؛ لقدرتھا 
على التنظیم والمتابعة والمؤاخذة، وأّما األفراد فجھودھم غالبا تكون مشتتة ویعوزھا 

ما خلصت إلیھ دراسة عمر وھذه النتائج جاءت متوافقة مع . التنظیم والمتابعة
 تفعیل التواصل بین كبار ات أكدت في نتائجھا على أھمیة من نتائج وتوصی٩٥قرملة

علماء المساجد وشبابھا وااللتقاء بھم والسماع منھم ومحاورتھم، وتفعیل دور 
العلماء والمفكرین المسلمین للمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمنتدیات الفكریة 

إلسھام في إثرائھا والثقافیة لمناقشة موضوعات اإلرھاب والتطرف وما أشبھھا، وا
في حوارات ھادئة ومتزنة وبیان وجھة النظر اإلسالمیة ودحض الشبھ بالحجة 

  .والبرھان، وتفعیل رقابة الدولة على وسائل اإلعالم
تفعیل دور مؤسسات الدولة الرقابیة والقانونیة "ویعزو الباحث مجيء مقترح 

ى في ترتیب ول جدلكونھا األق؛ في الترتیب األخیر" للتصدي لھذه المضامین
المقترحات؛ إذ أّن كثیًرا من الدول العظمى قد وقعت فیھا أحداث إرھابیة ، واستھدف 
أفرادھا واختطفت أفكارھم ولم تتمكن مؤسساتھم الرقابیة على الرغم من قوتھا 
ودقتھا من كشف ذلك، وذلك ألّن إمكانات اإلعالم الجدید ودیمومة تطورھا وتجددھا 

یضاف إلى ذلك أّن محاربة الفكر . لسیطرة على مثل ھذه األفكاریحول دون إحكام ا
المتطرف ال یجدي فیھ إال التوجھ إلى الفكر واإلقناع، وأّما الجھاز الرقابي فقد یحّد 
من لكنھ ال یجففھ وال یمنعھ، بل قد یزید من تعنت أصحابھ وسعیھم المستمر للبحث 

  . عن بدائل أخرى
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):٦(جدول   
مضامین الدینیة المنحرفة المنتشرة بالیة نحو المقترحات الخاصة آراء النخب الدین

  عبر وسائل اإلعالم الجدید 
   )التفسیرات الشاذة، الفتاوى الضالة، األحادیث المكذوبة(

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقییم

١ ١ 

  تفعیل دور الخطاب المسجدي
یر من والتحذ في التحصین 

  المضامین
  الدینیة المنحرفة 

٥٤٣٠. ٤٫٦٩  

  مرتفعة

٢ ٢ 

  تفعیل دور اإلعالم اإلسالمي 
   الحّق؛لتقدیم رسالة اإلسالم

   من خالل زیادة مساحة
  واختیار أوقات البرامج الدینیة 

   البث المناسبة في وسائل
   اإلعالم الجماھیریة

  
 

 مرتفعة  ٥٣٤٠. ٤٫٦٨

٣ ٥ 

  ميتجدید عرض الخطاب اإلسال
   المقّدم عبر وسائل

بأسالیب واستراتیجیات  اإلعالم 
  حدیثة 

 مرتفعة ٥٣٦٠. ٤٫٦٤

٤ ٣ 

  إعداد وتأھیل دعاة وإعالمیین 
    تقدیم الخطاب الدینيمختصین في

   وفق استراتیجیات اتصال
  إقناعي مدروس

 مرتفعة ٥٤٥٠. ٤٫٦٨

٥ ٦ 

  حّث الدعاة واإلعالمیین
   اإلسالمیین األكفاء الثقات

  وظیف وسائل اإلعالم الجدید في  لت
   دیني یتفق مع رسالةتقدیم خطاب

  اإلسالم الحّقة 
  

 مرتفعة  ٥٤٩٠. ٤٫٦٣

٦ ٧ 

  إنشاء مواقع ومنصات عبر 
  وسائل اإلعالم الجدید
   یشرف علیھا نخب 

  متخصصة ُتعنى بالتحذیر من
  المضامین الدینیة المنحرفة

 مرتفعة ٥١٧٠. ٤٫٦٣

٧ ٤ 
 العلمیة تفعیل دور المؤسسات

  والتربویة
..)جامعات، مدارس، مراكز ثقافیة، (  

 مرتفعة ٥٠٥٠. ٤٫٦٧
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 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقییم

 لتحصین والتحذیر من ھذه 
 المضامین المنتشرة

٨ ٩ 

إنشاء أقسام وجھات في المؤسسات 
  ذات 

  ..)األوقاف، اإلفتاء، (الشأن الدیني 
 معنّیة بالرصد والمتابعة والتقییم 

  والتصّدي
   لھذه المضامین المنتشرة

 مرتفعة  ٦٥٧٠. ٤٫٥٦

٩ ٨ 

إنشاء مركز بحثي متخصص ُیعنى 
  برصد

   ومسح ما ھو شائع من مضامین 
االنحرافات الدینیة ومتابعة ما یستجّد 

  منھا 
 وموافاة الجھات المعنّیة بھا

 مرتفعة ٦٠٦٠. ٤٫٦٠

 مرتفعة ٠٫٥٥٥ ٤٫٦٤ المجموع  

حات الخاصة أن آراء النخب الدینیة نحو المقتر) ٦(الجدول یتضح من 
 الشاذة، التفسیرات(بالمضامین الدینیة المنحرفة المنتشرة عبر وسائل اإلعالم الجدید 

؛ حیث بلغ مرتفعةجاءت متحققة بدرجة ) الفتاوى الضالة، األحادیث المكذوبة 
 أما بشأن ٠٫٥٥بانحراف معیاري   ٤٫٦٤ في ھذا المحورالكلیةالمتوسط للدرجات 

  :المحور فیالحظ أّنھالعبارات الفرعیة في ھذا 
تفعیل دور الخطاب المسجدي في "والمتضمنة مقترح ) ١(جاءت الفقرة 

في الترتیب األول من حیث " التحصین والتحذیر من المضامین الدینیة المنحرفة
درجة التحقق، وتحققت بدرجة مرتفعة حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني الستجابات 

. ٠٫٥٤ وبانحراف معیاري قدره ٤٫٦٩رة أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبا
إنشاء أقسام وجھات في المؤسسات ذات : "المتضمنة مقترح) ٨( الفقرة جاءتو

معنّیة بالرصد والمتابعة والتقییم والتصّدي لھذه .. الشأن الدیني؛ كاألوقاف، اإلفتاء، 
 في الترتیب األخیر من حیث درجة التحقق، وتحققت بدرجة" المضامین المنتشرة 

مرتفعة حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني الستجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه 
  .٠٫٥١، وبانحراف معیاري قدره ٤٫٣٣العبارة 

ویعزو الباحث ذاك إلى طبیعة المضامین وأنھا مضامین دینیة متخصصة 
والخطاب المسجدي ھو األقدر على تقدیم ھذه المعالجات كونھ المؤسسة الدینیة 

المؤھلة لتقدیم خطاب متخصص حول ھذه المضامین، إضافة إلى أّن الرئیسة 
الخطاب المسجدي أكثر قبوال وتأثیرا في القضایا الدینیة نظرا لقداسة المكان واّن 
المتلقي یقبل على البیئة المسجدیة بنفسھ؛ حیث یأتي المسلمون ألداء فریضة 

 والخطاب الدیني المقدم  أن دور المسجدیتبینوبھذا . الصالة؛ الجمعة والجماعات
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فیھ على درجة كبیرة من األھمیة، من حیث الثقة التي یولیھا الناس لھ كمؤسسة 
دینیة بامتیاز، وكذلك لوجود أوقات اجتماع متعددة یتمكن فیھا القائم على الخطاب 

 للمسلمین، التي تسھم في فع المختلفةمن تقدیم المعالجات المناسبة للموضوعات 
ندھم  وتزید من درجة مناعتھم ضد التطرف والغلو أو الكراھیة تجاه درجة الوعي ع

   .اآلخر
 من نتائج وتوصیات دعا في ٩٦وتلتقي ھذه النتیجة مع ما انتھى إلیھ الوادعي

واحدة منھا إلى العنایة بالخطاب الدیني من خالل حسن االختیار للقائمین على 
 یقدم ھذا الخطاب إال من توافرت المؤسسات التي تلي مھمة الخطاب الدیني، بحیث ال

فیھم الكفاءة والضوابط المنھجیة، باإلضافة إلى تضمین الخطاب الدیني مضامین 
تعزیز الثوابت الدینیة والوطنیة لدى الشباب وفئات المجتمع، والحرص على التوازن 

  .  والتناغم في الطرح اإلعالمي والدیني
 المؤسسات ذات الشأن الدیني؛ إنشاء أقسام وجھات في: "مقترحوأّما مجيء 

معنّیة بالرصد والمتابعة والتقییم والتصّدي لھذه المضامین .. كاألوقاف، اإلفتاء، 
 لعدم قناعة النخب بجدوى ھذه األقسام وبالدور الذي في الترتیب األخیر" المنتشرة 

 ستضطلع بھ، غذ أّن مثل ھذه المضامین یحتاج إلى معالجة میدانیة ال إداریة وال
رقابیة، والخطاب المسجدي أو اإلعالمي الذي یوعي الناس بمثل ھذه المضامین 

  .ویقدم لھم خطابا مقنعا في الرد علیھا ھو األكثر جدوى واألنفع في التصدي لھا
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  ): ٧(جدول 
 االنحرافات الفكریة والعقدیة بمضامینآراء النخب الدینیة نحو المقترحات الخاصة 

  الم الجدیدالمنتشرة عبر وسائل اإلع
  ).. اإللحاد والكفر، الشعوذة، عبدة الشیطان، األلعاب اإللكترونیة الخادعة (

  الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  درجة
 التقییم

١ ١ 
  توجیھ األسرة ألخذ دوھا التربوي

   والتوعوي والرقابي ألفرادھا حول
  ھذه المضامین

 مرتفعة ٤٦٦. ٤٫٧٣

٢ ٣ 
  وجیھ األسرة إلى ضرورة الوعيت

   بطبیعة المنصات والمجموعات
) Groups ( التي یشارك فیھا أفرادھا 

 مرتفعة ٥٢٦. ٤٫٦٤

٣  ٦  
  إعداد حمالت إعالمیة مدروسة 

  ومكثفة تتصدى للكشف عن مخاطر 
 ومحتوى ھذه مضامین 

 مرتفعة ٥٥٤. ٤٫٦١

٤  ٤  

  تفعیل دور المسجد في تقدیم
  األمور خطاب توعوي ألولیاء 

  لتعریفھم بآلیة التعامل مع 
 أبنائھم تحصینا وعالجا ضد ھذه المضامین

 مرتفعة ٥٩١. ٤٫٦٢

٥  ٨  
  العنایة بتقدیم خطاب مسجدي

   توعوي إقناعي موجھ للنشء
  لتوعیتھم وتحصینھم في وجھ ھذه المضامین

 مرتفعة ٥٨٨. ٤٫٥٩

٦  ٧  
  تفعیل دور المؤسسات العلمیة

   النشءلتتولى تحصین  والتربویة
  ضد ھذه المضامین

 مرتفعة ٥٥٨. ٤٫٥٩

٧  ٢  

  إطالق حمالت إعالمیة مدروسة
   للتحذیر من خطر األلعاب اإللكترونیة

   الخادعة وإدمانھا، مثل لعبة الحوت األزرق،
  ومریم وغیرھا

 مرتفعة ٥٨٤. ٤٫٦٥

٨  ٥  

  التأكید على ضرورة التنسیق بین 
  المؤسسات ذات الصلة إلبراز 

  م ومزایاه العظیمة حقیقة اإلسال
  والتصدي لمضامین التشكیك 

 والتشویھ لإلسالم والمسلمین 

 مرتفعة ٥٤٤. ٤٫٦١

 مرتفعة ٠٫٥٥١ ٤٫٦٣ المجموع    

آراء النخب الدینیة نحو المقترحات الخاصة بمضامین  أّن) ٧(یتضح من الجدول 
لحاد والكفر، اإل( االنحرافات الفكریة والعقدیة المنتشرة عبر وسائل اإلعالم الجدید

 متحقق بدرجة  جاءت).. الشعوذة، عبدة الشیطان، األلعاب اإللكترونیة الخادعة 
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بانحراف معیاري  ٤٫٦٣ حیث بلغ المتوسط للدرجات الكلیة في ھذا المحور ة؛مرتفع
  :ھّنأ أما بشأن العبارات الفرعیة في ھذا المحور فیالحظ ٠٫٥٥

األسرة ألخذ دوھا التربوي والتوعوي توجیھ "المتضمنة مقترح ) ١(فقرة جاءت ال
في الترتیب األول من حیث درجة التحقق، " والرقابي ألفرادھا حول ھذه المضامین

وتحققت بدرجة مرتفعة حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني الستجابات أفراد عینة 
فقرة جاءت ال و.٠٫٦٤نحراف معیاري قدره با و٤٫٧٣ ا المقترحالدراسة حول ھذ

العنایة بتقدیم خطاب مسجدي توعوي إقناعي موجھ للنشء " نة مقترحالمتضم) ٥(
األخیر من حیث درجة  في الترتیب" لتوعیتھم وتحصینھم في وجھ ھذه المضامین

التحقق، وتحققت بدرجة مرتفعة حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني الستجابات أفراد 
  .٠٫٥٥ه ، وبانحراف معیاري قدر٤٫٥٩عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى أّن مثل ھذه المضامین تضطلع األسرة بدور أساس 
في تحصین أبنائھا من الوقوع فیھا؛ ألّن األسرة ھي مأوى أفرادھا وتوفر المكان 
المناسب للتواصل معھم، وأّما تراجع مقترح الخطاب المسجدي مع أھمیتھ وعالقتھ 

 المنحرفة فكریا وعقدیا ومظاھر اإللحاد والكفر المباشرة في كثیر من المضامین
إال أّن الخطاب المسجدي للتصدي لمثل ھذه المضامین یتراجع عن .. وعبدة الشیطان 

دور األسرة واإلعالم؛ ألّن األفراد الذین ینتمون إلى ھذه االنتماءات ویحملون ھذه 
الدین وما یتعلق بھ األفكار المنحرفة ال یصلھم الخطاب المسجدي؛ ألنھم یفرون أصل 

من خطاب أو مواطن عبادة، وبالتالي فإّن وجھة نظر النخب مسّوغة في ذلك وجاءت 
عن وعي ومؤشر على دقة تعاملھم مع أداة الدراسة ومضامینھا المقترحة، إذ لو 
كان العكس لكان المتوقع مجيء الخطاب المسجدي في مرتبة متقدمة كون 

لعاملین في الحقل الدیني من دعاة وأئمة وخطباء المستجیبین من النخب الدینیة وا
  . ووعاظ وغیرھم

  ):٨(جدول 
آراء النخب الدینیة نحو المقترحات الخاصة بمضامین االنحرافات األخالقیة 

  والسلوكیة المنتشرة عبر وسائل اإلعالم الجدید
قلید متابعة المواقع اإلباحیة، العالقات غیر الشرعیة بین الجنسین، المخدرات، الت(

  )األعمى للقدوات المزیفة

 الفقرة الرقم الرتبة
  المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقییم

١ ١ 
  تعمیق اإلیمان لدى مستخدمي وسائل اإلعالم

   الجدید من خالل تعزیز الرقابة الذاتیة والحیاء
   والخوف من هللا تعالى للوقایة من ھذه المضامین

 مرتفعة ٤٣٥. ٤٫٧٤

٢ ٣ 
  لتأكید على دور األسرة في تحصین وتوجیھا

  أفرادھا وتحذیرھم من ھذه المضامین
 مرتفعة ٤٤١. ٤٫٧٣

٣  ٦  
  تكثیف البرامج اإلعالمیة التوعویة وزیادة

   مساحتھا في وسائل اإلعالم المختلفة للتوعیة 
  والتحذیر من ھذه المضامین

 مرتفعة ٥٥٧. ٤٫٦٨
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 الفقرة الرقم الرتبة
  المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقییم

٤  ٨  
  یة من ھذهإطالق حمالت إعالمیة منظمة للتوع

  المضامین 
 مرتفعة ٥٥٨. ٤٫٦٤

٥  ٧  
  تفعیل دور المسجد في تقدیم خطاب دیني توعوي

   إقناعي یبّین األحكام الشرعیة لھذه المضامین
 والعواقب الدنیویة واألخرویة 

 مرتفعة ٥٤٦. ٤٫٦٤

٦  ١٢  

  توجیھ المؤسسات المعنیة بالتنشئة والتربیة
  خطةلبناء ) األسریة والتربویة وغیرھا (

   مدروسة تعّزز بناء شخصیة النشء  المستخدم 
 لوسائل اإلعالم الجدید

 مرتفعة ٥٨٩. ٤٫٥٨

٧  ١٠  
  توجیھ وسائل اإلعالم المختلفة لتقدیم

   أنموذجات صالحة تكون قدوات للنشء تحمھم
  من التقلید األعمى للقدوات المزیفة

 مرتفعة ٥٣٢. ٤٫٦١

٨  ١٦  
   المختلفة توجیھ القائمین على وسائل اإلعالم

  إلیالء القالب الدرامي عنایة خاصة ومدروسة
  للتصدي لھذه المضامین

 مرتفعة ٧٠١. ٤٫٥٠

٩  ٢  

  العنایة بالمناھج الدراسیة في المدارس 
  والجامعات وتضمینھا القیم والمبادئ

   والقدوات التي تبني النشء بناء سلیما
  ومحصّنا وواعیا ضّد ھذه المضامین

 مرتفعة ٤٩٩. ٤٫٧٤

١٠  ١٧  

  توجیھ األسر لتزوید أفرادھا بالضروري
   من الثقافة الجنسیة وضوابطھا وبما 

  یتناسب مع أعمارھم في ضوء القیم اإلسالمیة
   والمبادئ األخالقیة

 مرتفعة ٧٨٦. ٤٫٤٦

١١  ١١  

  إطالق منصات في وسائل اإلعالم الجدید
   تتولى أدوار التوعیة والتحذیر لمستخدمیھا

   ذات المضامین الالأخالقیة من مزالق المواقع
   واإلنحرافات السلوكیة

 مرتفعة ٥٢٥. ٤٫٦٠

١٢  ٩  

  تكثیف الرسائل التوجیھیة والتحصینیة للنشء
   من قبل المؤسسات المعنیة 

  ) الدینیة، التربویة، اإلعالمیة(
لتحذیرھم من رفقاء السوء في المجتمع الحقیقي 

  واالفتراضي

 مرتفعة ٥٣٩. ٤٫٦٣

١٣  ١٣  

ر المؤسسات الرقابیة المعنّیة بوسائل تأكید دو
  اإلعالم

   ووسائطھ لرصد ومتابعة المواقع التي تنشر
 ھذه المضامین والمالحقة القانونیة للقائمین علیھا 

  ومروجیھا

 مرتفعة ٦٠٨. ٤٫٥٨

١٤  ٤  
  تبني خطة مدروسة من قبل المؤسسات

   الرقابیة اإلعالمیة لحجب المواقع الالأخالقیة
 عةمرتف ٥١٧. ٤٫٧٠
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 الفقرة الرقم الرتبة
  المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التقییم

١٥  ١٤  
  توجیھ مستخدمي وسائل اإلعالم الجدید إلنشاء

   مجامیع إلكترونیة بدیلة ُتعنى بتكثیف نشر
   المضامین البدیلة واآلمنة لمواجھة ھذه المضامین 

 مرتفعة ٥٦٩. ٤٫٥٨

١٦  ٥  

  إعداد وتأھیل فریق خاص من مستخدمي
   وسائل اإلعالم الجدید للمواجھة اإللكترونیة

لى تعطیل المواقع الالأخالقیة  من خالل العمل ع
  وتھكیرھا

 مرتفعة ٥٥٥. ٤٫٦٨

١٧  ١٥  
  توسیع دور مراكز اإلصالح األسري 

  لتشمل التوعیة بالمضامین الالأخالقیة 
  واالنحرافات السلوكیة وجعلھا ضمن أولویاتھا

 مرتفعة ٥٥١. ٤٫٥٧

 مرتفعة ٠٫٥٥٩ ٤٫٦٣ المجموع    

ینیة نحو المقترحات الخاصة بمضامین أن آراء النخب الد) ٨(یتضح من الجدول 
متابعة المواقع ( االنحرافات األخالقیة والسلوكیة المنتشرة عبر وسائل اإلعالم الجدید

اإلباحیة، العالقات غیر الشرعیة بین الجنسین، المخدرات، التقلید األعمى للقدوات 
ة في ھذا حیث بلغ المتوسط للدرجات الكلیة؛  بدرجة مرتفعةمتحقق جاءت )المزیفة

 أما بشأن العبارات الفرعیة في ھذا المحور ٠٫٥٥بانحراف معیاري  ٤٫٦٣المحور 
تعمیق اإلیمان لدى مستخدمي  "المتضمنة مقترح) ١(فقرة جاءت ال :ھّنأفیالحظ 

وسائل اإلعالم الجدید من خالل تعزیز الرقابة الذاتیة والحیاء والخوف من هللا تعالى 
في الترتیب األول من حیث درجة التحقق، وتحققت " للوقایة من ھذه المضامین

بدرجة مرتفعة حیث بلغت قیمة المتوسط الوزني الستجابات أفراد عینة الدراسة حول 
) ١٠(فقرة جاءت ال بینما .٠٫٤٣انحراف معیاري قدره ب و٤٫٧٤ھذه العبارة 

 توجیھ األسر لتزوید أفرادھا بالضروري من الثقافة الجنسیة"المتضمنة مقترح 
" وضوابطھا وبما یتناسب مع أعمارھم في ضوء القیم اإلسالمیة والمبادئ األخالقیة

في الترتیب األخیر من حیث درجة التحقق، وتحققت بدرجة مرتفعة حیث بلغت قیمة 
، وبانحراف ٤٫٤٦المتوسط الوزني الستجابات أفراد عینة الدراسة حول ھذه العبارة 

  .٠٫٧٠معیاري قدره 
ك إلى طبیعة المضامین التي تضمنھا ھذا المحور؛ فھي مضامین یفسر الباحث ذلو

تتجھ إلى الخصوصیة في تلقیھا والتعامل معھا من قبل األفراد، إذ أّن مثل ھذه 
المضامین التي تحمل رسائل إیحائیة أو تصریحیة وھذه ھي األكثر یتلقاھا الفرد 

فھي مضامین ال أخالقیة ویتابعھا بمفرده وفي عزلة خاصة ال یطلع علیھ أحد غالبا، 
تحوي صورا أو قصصا أو مقاطع جنسیة، أو تغري بإقامة عالقات غیر شرعیة، أو 

ومثل ھذا التلقي یحتاج لمعالجة خاصة تركز . تعاطي ممنوعات ومحظورات وغیر ذل
على بناء الذات وتنمیة وازع الرقیب الداخلي، وتقویة صلة الفرد بربھ سبحانھ 

وخشیتھ في قبتھ سبحانھ والحیاء منھ وإجاللھ والخوف منھ وتعمیق استشعاره بمرا
 والتي أكدت في نتائجھا ٩٧ وھذا ما یتفق مع نتائج دراسة عمر قرملة .السر والعلن
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على أھمیة مساعدة األسرة لألبناء في ظل التوجیھ اإلسالمي على تكوین الوازع 
 اآلباء مجالسة أبنائھم الدیني أو الضمیر الحّي لیكون موجھا ورقیبا، وھذا یتطلب من

  .ومحاورتھم وتربیتھم على یقظة الضمیر ورقابتھ الداخلیة
توجیھ األسر لتزوید أفرادھا بالضروري من الثقافة الجنسیة "وأّما عن تأخر مقترح 

، فیفسر الباحث ذلك إلى أّن تزید النشء بالثقافة الترتیب األخیرومجیئھا في " .. 
 عالیة متّوجة بخبرة علمیة وحیاتیة، وھذا لعلھ ما الجنسیة وضوابطھا یعوزه حكمة

دعا النخب إلى عدم رؤیة مثل ھذا المقترح؛ كون كثیر من األسر غیر مؤھلة لتقدیم 
مثل ھذه الثقافة الجنسیة الدقیقة، وأنھا تحتاج إلى خبراء مختصین في ھذا المجال، 

فتحوا علیھم بابا ربما ال أو أسر واعیة وعیا كافیا یؤھلھم أن یحصنوا األفراد ال أن ی
  . یحسنون التعامل معھ وال تقدیمھ بالصورة والقدر المطلوبین

  
النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة المیدانیة : ثانیًا

  ):دراسة النخب الدینیة(
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في آراء النخب نحو مقترحات ترشید استخدام 

 اإلعالم الجدید ؟
لداللة الفروق بین المجموعات المستقلة ) ت(استخدم الباحث اختبار 

)Independent Sample T-Test ( وتتضح اإلجابة على ھذا السؤال من
  :خالل بیانات الجداول التالیة الخاصة بكل محور من محاور الدراسة الرئیسة، وھي

خب نحو مقترحات ترشید استخدام ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في آراء الن
 ؟)ذكر، أنثى(اإلعالم الجدید  بناء على متغّیر الجنس 

 )٩(جدول 
  )ذكر، أنثى(نتائج تحلیل التباین األحادي لمتغیر الجنس 

 المجال
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

الداللة  قیمة ت
 اإلحصائیة

  ٥٫٨١٤  ٥٤٫٧٠ ١٠٦ ذكر
 المجال األول

 ٦٫٣٢٥ ٥٤٫٣١  ٦٩ أنثى
.٤١٧٠ 

.٦٧٧٠  

    ٣٫٦٤٩  ٤١٫٦٣ ١٠٦ ذكر
 ٣٫٤٠٣  ٤٢٫٠٨ ٦٩ أنثى المجال الثاني

-.٨٢٧- 
.٤٠٩٠  

 ٣٫٥٦١  ٣٦٫٨٦ ١٠٦ ذكر
 المجال الثالث

 ٣٫١٣٠ ٣٧٫٣٩  ٦٩ أنثى
-.٩٩٥- 

.٣٢١٠ 
 

 ٧٫٢٨١  ٧٨٫١٥ ١٠٦ ذكر
 المجال الرابع

 ٦٫٠٣٣ ٧٩٫٦٥ ٦٩ أنثى
-١٫٤٢٣- 

.١٥٦٠ 

 ١٨٫٤٧٩ ٢١١٫٣٥ ١٠٦ ذكر
 درجة الكلیةال

 ١٥٫٧٦١ ٢١٣٫٤٤ ٦٩ أنثى
-.٧٧٤- 

.٤٤٠٠ 

أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٩(یتضح من الجدول 
ویفسر  .ة واألبعاد الفرعیة وفقا لمتغیر الجنسلیلدرجة الكا، على )٠٥.=a (الداللة

تجھ إلى أخذ رأي النخب حول مقترحات ن طبیعة الدراسة تالباحث ھذه النتیجة بأ
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ترشید استخدام اإلعالم الجدید والتعامل مع المضامین المنحرفة التي تنتشر خاللھا، 
وھذه النخب تتالقى في مستواھا العلمي وفي طبیعة الوظیفة ومجال العمل والخبرات 

ھذا التوافق في ھذا المجال، فیكون تأثیر متغّیر الجنس في ھذه الحالة ال أثر لھ أمام 
كال الجنسین من النخب فجاءت إجابات . في المستوى العلمي والخبرة المیدانیة

والمضامین اآلثار السلبیة متوافقة جًدا ولیس فیھا فروق ذات داللة إحصائیة؛ ألّن 
المنحرفة التي تنتشر خالل وسائل اإلعالم الجدید غدت الیوم بائنة للعیان ال فرق في 

  .ھا بین ذكر أو أنثىمالحظتھا أو تقدیر
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في آراء النخب نحو مقترحات ترشید استخدام 

 اإلعالم الجدید  بناء على متغّیر المستوى العلمي؟
لمعرفة داللة الفروق وفقا لمتغیر المؤھل العلمي قام الباحث بعمل اختبار تحلیل 

  ) :١٠(التباین األحادي وكما ھو مبین في الجدول 
 )١٠(جدول 

  نتائج تحلیل التباین األحادي لمتغیر المؤھل العلمي
درجات  مجموع المربعات مصدر التباین المجاالت

 الحریة
  قیمةمتوسط المربعات

 )ف (
الداللة 

 اإلحصائیة
 ٧٦٫٨٠١ ٢ ١٥٣٫٦٠١ داخل المجموعات
 ٣٥٫٦٠٣ ١٧٢ ٦١٢٣٫٦٣٣ خارج المجموعات

  المجال
 األول

  ١٧٤ ٦٢٧٧٫٢٣٤ الكلي
٠٫١١٩ ٢٫١٥٧ 

 ٢٣٫٩٨٣ ٢ ٤٧٫٩٦٧ داخل المجموعات
 ١٢٫٤٨١ ١٧٢ ٢١٤٦٫٨١٠ خارج المجموعات

  المجال
 الثاني

  ١٧٤ ٢١٩٤٫٧٧٧ الكلي
٠٫١٥٠ ١٫٩٢٢ 

 ١٤٫٥٣٤ ٢ ٢٩٫٠٦٨ داخل المجموعات
  المجال ١١٫٥١٧ ١٧٢ ١٩٨٠٫٩٦٦ خارج المجموعات

 الثالث
  ١٧٤ ٢٠١٠٫٠٣٤ الكلي

٠٫٢٨٦ ١٫٢٦٢ 

 ٥٩٫٦٤٦ ٢ ١١٩٫٢٩١ داخل المجموعات
 ٤٦٫٦١٧ ١٧٢ ٨٠١٨٫١٣٧ خارج المجموعات

  المجال
  الرابع
  ١٧٤ ٨١٣٧٫٤٢٩ الكلي 

٠٫٢٨١ ١٫٢٧٩ 

 ٥٩٣٫١٢١ ٢ ١١٨٦٫٢٤٢ داخل المجموعات
  الدرجة ٣٠٠٫٨٤٨ ١٧٢ ٥١٧٤٥٫٩٠٧ خارج المجموعات

 الكلیة
  ١٧٤ ٥٢٩٣٢٫١٤٩ الكلي

١٤٢٠. ١٫٩٧١  

  

أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ١٠(یتضح من الجدول 
  .، على لدرجة الكیة واألبعاد الفرعیة  وفقا لمتغیر  المؤھل العلمي)٠٥.=a(الداللة 

وھي اكبر من ) ٠٫١٤٢(أن قیمة مستوى الداللة بلغت ) ١٠(یبین الجدول رقم 
ت داللة إحصائیة من حیث متغیر ، وھذا یدل على عدم وجود فروق ذا)٠٫٠٥(

  .المؤھل العلمي
ویعلل الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة من حیث متغیر المؤھل العلمي 
ألن أفراد عینة الدراسة جمیعھم من النخب العلمیة المتخصصة ذات الكفاءة العلمیة 
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 عینة قصدیة (والخبرات المیدانیة، سیما أنھ تم اختیار أفراد الدراسة بشكل قصدي 
كذلك فإن اآلثار السلبیة للمادة لإلعالم الجدید أصبحت ظاھرة للعیان مما ، .)متاحة

أسھم في تأكید الحاجة لوجود عملیة ترشید تشرف علیھا جھات علمیة ومؤسسات 
رسمیة تعمل على ضبطھا وترشیدھا بغیة تقلیل اآلثار السلبیة لھا، وكذلك المساھمة 

 .المجاالت المناسبةفي االستفادة منھا في 
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في آراء النخب نحو مقترحات ترشید استخدام 

  اإلعالم الجدید  بناء على متغّیر مجال العمل ؟
لمعرفة داللة الفروق وفاق لمتغیر مجال العمل قام الباحث باستخدام تحلیل التباین 

  ):١١(الثنائي كما یتضح في الجدول 
  )١١(جدول 

 تائج تحلیل التباین األحادي لمتغیر مجال العملن
درجات  مجموع المربعات مصدر التباین المجاالت

 الحریة
  قیمة  متوسط المربعات

 )ف(
  الداللة 

 اإلحصائیة
 ٣١٫٦٢٩ ٤ ١٢٦٫٥١٨ داخل المجموعات
 ٣٦٫١٨١ ١٧٠ ٦١٥٠٫٧١٧ خارج المجموعات

  المجال
  األول

  ١٧٤ ٦٢٧٧٫٢٣٤ الكلي
.٤٨١٠. ٨٧٤ 

 ٦٫٧٥٨ ٤ ٢٧٫٠٣٢ داخل المجموعات
 ١٢٫٧٥١ ١٧٠ ٢١٦٧٫٧٤٥ خارج المجموعات

  المجال
  الثاني

  ١٧٤ ٢١٩٤٫٧٧٧ الكلي
.٧١٤٠. ٥٣٠ 

 ١٥٫١٨٥ ٤ ٦٠٫٧٣٨ داخل المجموعات
 ١١٫٤٦٦ ١٧٠ ١٩٤٩٫٢٩٦ خارج المجموعات

  المجال 
 الثالث

  ١٧٤ ٢٠١٠٫٠٣٤ الكلي
٢٦٣٠. ١٫٣٢٤ 

 ٥٨٫٩١٧ ٤ ٢٣٥٫٦٧٠ داخل المجموعات
 ٤٦٫٤٨١ ١٧٠ ٧٩٠١٫٧٥٩ خارج المجموعات

  المجال 
  لرابعا

  ١٧٤ ٨١٣٧٫٤٢٩ الكلي 
٢٨٥٠. ١٫٢٦٨ 

 ٣٤٣٫٨٩٢ ٤ ١٣٧٥٫٥٦٧ داخل المجموعات
  خارج 

 المجموعات
٣٠٣٫٢٧٤ ١٧٠ ٥١٥٥٦٫٥٨١ 

  الدرجة 
 الكلیة

  ١٧٤ ٥٢٩٣٢٫١٤٩ الكلي

٣٤٢٠. ١٫١٣٤ 

ول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة یتضح من الجد
)a=.على لدرجة الكیة واألبعاد الفرعیة  وفقا لمتغیر  مجال العمل )٠٥ ،  

وھي اكبر من ) ٠٫٣٤٢(أن قیمة مستوى الداللة بلغت ) ١٠(یبین الجدول رقم 
تغیر مجال ، وھذا یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة من حیث م)٠٫٠٥(

  .العمل 
مجال العمل ویعلل الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة من حیث متغیر 

في الفقرات من ضمن اھتماماتھم جمیعھا المقترحات المقدمة والوظیفة الدینّیة؛ ألّن 
العمل الدعوي القائم على التذكیر والتنبیھ یحتم ، وومجال عملھم في المجال الدیني

تعرض لجملة ھذه النتائج من االستخدام غیر المنضبط لوسائل على النخب أن ت
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اإلعالم الجدید مما یسھم في زیادة معرفتھم بنوعیة المشاكل وحجمھا بل وإمكانیة 
توصیفھا بصورة مناسبة من حیث المجاالت التي تؤثر فیھا في المجتمع، مما یساعد 

التي تتالءم وطبیعة ھذه في زیادة القدرة على تقدیم المقترحات للحلول المناسبة 
قدیم صور ُمثلى لكیفیة توظیف ھذا التطبیق بالصورة التي تخدم ، وتالمشاكل

  .الجمھور وتساھم في تنمیتھ مواھبھ وتأكید ھویتھ
( النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة المیدانیة : ثالثًا

  ):دراسة النخب الدینیة
خب الدینیة التي اقترحھا النخب لترشید استخدام اإلعالم الجدید في ما أھم آراء الن

 ضوء التصور اإلسالمي؟
وستتم اإلجابة على ھذا السؤال من خالل رصد أھم ما قدمھ النخب من مقترحات 
وآراء إضافیة إثرائیة في إجاباتھم المفتوحة على أسئلة االستبانة من خالل حصر 

(  وبیانات الجدول التالیة ترصد أھم ھذه المقترحات .ھذه المقترحات وبیان تكرارھا
  )):١١(جدول 
  )١١(جدول 

آراء النخب الدینیة ومقترحاتھم لترشید استخدام اإلعالم الجدید في ضوء التصور 
 اإلسالمي

  المقترحات اإلضافیة من النخب الدینیة الرقم
  

  تكرارھا

١ 
بحیث یكونون  للمجتمع وتقدیمھمالحرص على إیجاد قدوات والعنایة بإعدادھم 

 ..قدوات مقبولة ومأمونة لدى النشء 
٦  

٢  
العمل على إعداد طاقات شبابیة إعالمیة وتأھیلھم لیكونوا قادرین على 

  .مواجھة الفكر والسلوك المنحرف والرد علیھ بالحجة و البرھان
٣  

٣  
بناء الطالب الجامعي من خالل طرح مساقات إجباریة، ودورات متخصصة 

 . وتحصینھ وتأھیلھ للتصدي لھذه المضامینلبنائھ
٣  

٤  
تفعیل القوانین والتعلیمات بخصوص الخروج عن دین الدولة ومعتقداتھا 
وقیمھا وثوابتھا، ومعاقبة المخالفین من ناشري األفكار المضللة ومروجي 

 .المخدرات أو المواقع اإلباحیة أو بیوت الفاحشة

٣  

٥ 
متخصصة في كیفیة توعیة الجیل بآلیة عقد دورات خاّصة للمعلمین تكون 

  .التعامل مع ھذه المضامین؛ لما للمعلمین من التأثیر الكبیر في طالبھم
٢  

٦  
تفعیل المناشط الدعویة وتنظیم النشاطات الشبابیة كالمخیمات الدعویة 

والفعالیات الدینیة والمسابقات والمسرحیات والبرامج الترفیھیة الھادفة تجذب 
 . في توجیھھم وتوعیتھمالشباب وتسھم

٢  

٧  
العمل على مّد جسور الثقة والتقارب والتالقي بین العلماء والمفكرین 

اإلسالمیین وبین شباب المسلمین، وتفعیل الحوار لتقریب وجھات النظر 
 وإیجاد حلول للشھوات والشبھات التي قد یتعرض لھا الشباب

٢  

٨  
 والتنویع في الوجوه الدعویة استضافھ علماء أكفاء في المنابر اإلعالمیة،

التي تظھر على منصات اإلعالم، وإشراك المختصین األكفاء في میادین العلوم 
 .األخرى في ذلك وعدم االقتصار على الشرعیین

٢  
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٩  
إنشاء قنوات إسالمیة ُتعنى بتوضیح صورة اإلسالم الحقیقة والوقوف في 

 .وجھ حمالت التشویھ المقصودة لإلسالم والمسلمین
٢  

١٠  
تفعیل دور اإلعالم اإلسالمي في أشكالھ المختلفة ومضامینھ المتنوعة 
، واالرتقاء بھ لیكون إعالما منافسا لإلعالم اآلخر من أمثال ھولیود وغیره

  .ونشر مضامین لتحسن صورة اإلسالم والدافع عنھ

٢  

  ١  .تشجیع المسلمین على الوقف على مشروع اإلعالم اإلسالمي ١١

١٢  
 بتأھیل المقبلین على الزواج؛ بھدف بناء أسر متماسكة؛ إذ أّن التفكك العنایة

 ..األسري ھو من أعظم األسباب النحراف األفراد في أفكارھم وسلوكاتھم 
١  

١٣  
العنایة بمراكز اإلصالح والتأھیل؛ كونھا األقدر على التعامل مع الفئات 

  ..المنحرفة وإعادة تأھیلھم 
١  

١٤  
ِقَبل األسرة المسلمة والنخب الدینیة لإلنترنت تھدف إلى مقاطعة مدروسة من 

  .حجب جمیع المواقع اإلباحیة التي تھدم النشء
١  

١٥  
تجفیف منابع الشّر ومحاربة أسباب الفتنة ودوافع االنحراف؛ كالتبرج 

  ..واالختالط ورفقة السوء 
١  

١٦  
الرسمي، العنایة بالمضامین والرسائل التي ُتقّدم خالل وسائل اإلعالم 

والحرص على خلّوھا من المضامین الخادشة للحیاء أو المخالفة للضوابط 
  .الشرعیة

١  

١٧  
القضاء على الفقر والبطالة واإلحباط عند جیل الشباب شعورھم بالظلم 

واإلحباط وعدم السماع لمشاكلھم ووجھات نظرھم وحاجاتھم ومتطلباتھا 
  .ومشاركتھم بتحمل المسئولیة

١  

١٨  
ر المرجعیة الدینّیة في الفتوى؛ بحیث یتصدر للفتوى األكفاء الثقات تفعیل دو

  ..األكثر إقناعا وتأثیرا 
١  

١٩  
خرط الشباب خاّصة طالب المدارس والجامعات في المناشط الھادفة والبّناءة 

 .بالتشارك مع األجھزة األمنیة ووزارة اإلعالم وفعالیات الدولة المتنوعة
١  

٢٠  

 التواصل األسري بین الوالدین وأفراد األسرة، وضرورة التأكید على أھمیة
عدم انشغال الوالدین بأجھزتھم الذكیة أثناء وجودھم في البیت لفتح مجال 

التواصل مع أبنائھم، وإیجاد البدائل النافعة ألبنائھم كاللعب بالتراب، واأللعاب 
  .الیدویة التركیبیة لألطفال بدًال من االلكترونیة

١  

 أكثر المقترحات التي أضافھا المبحوثون من النخب كانت لجدول السابق أّنتبین من ا
بحیث وتقدیمھم للمجتمع الحرص على إیجاد قدوات والعنایة بإعدادھم "تركز على 

وھذا المقترح لھ وجاھتھ وأھمیتھ؛ ، "..یكونون قدوات مقبولة ومأمونة لدى النشء 
و البوصلة التي یقتدون بھا ویسیرون إذ أّن القدوة في حیاة األفراد والجماعات ھ

على ھدیھ ومنھجھ، وكان األنبیاء علیھم السالم ھم قدوات أممھم، ومن بعدھم 
العلماء والحكماء والنخب العلمیة والمجتمعیة الثقات، وفي ھذه األیام باتت األجیال 

ة  التي یمكن للناشئات الثقاترحلة غیر مسبوقة من فقدان القدووالناشئة یعیشون م
، وفي غیاب القدوات الثقات قّدم اإلعالم الجدید أن یتمثلوا منھجھا ویسیروا علیھ

شخصیات وسّوقھا بأسالیب اإلبھار واإلشھار المعروفة إعالمّیا وغدت قدوات 
للنشء؛ وھذه القدوات قدوات مزیفة، وھمیة، مجھولة، اكتسب منھا النشء قیما 

  .سلبیة وأفكار موبوءة وسلوكات خاطئة
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في كفاء المقترحات التي تدعم فكرة إبراز القدوات الصالحة، إبراز العلماء األومن 
في المنابر المجتمع، وتقدیمھم في المحافل والمناشط الحیاتّیة، واستضافتھم 

اإلعالمیة، والتنویع في الوجوه الدعویة التي تظھر على منصات اإلعالم، وإشراك 
 .رى في ذلك وعدم االقتصار على الشرعیینالمختصین األكفاء في میادین العلوم األخ

العمل على مّد جسور الثقة والتقارب ومما یعزز إظھار القدوات للجیل والنشء 
والتالقي بین العلماء والمفكرین اإلسالمیین وبین شباب المسلمین، وتفعیل الحوار 

  بلتقریب وجھات النظر وإیجاد حلول للشھوات والشبھات التي قد یتعرض لھا الشبا
المرتبة الثانیة إعداد كوادر قادرة على ومنى المقترحات المھمة والتي جاءت في  

مواجھة ھذا المد الجارف من خالل تزویدھم بالمعارف وإمدادھم بالمعلومات 
والمھارات الالزمة التي تؤھلھم للقیام بواجبھم في ھذا المضمار، سواء أكانت ھذه 

و من التخصصات األخرى، أو ممن یعملون الكوادر من متخصصي الشریعة تحدیدًا أ
في الحقل الدعوي أو من غیره من الحقول العملیة األخرى وذلك لوجود الحاجة 
الماسة لتعدد المعارف والمجاالت التي تعطي قیمة مضافة للشخصیة التي یتم 

  .إعدادھا
ادئ  تفعیل القوانین الرادعة للخارجین على مبقترح مھاویأتي معھا في المرتبة نفس

الدین اإلسالمي، وأن تتم التعامل مع المسألة بإطار قانوني بعیدًا عن الغوغائیة 
، وھذا والتسرع التي قد تفضي إلى الفساد أو النتائج غیر المحسوبة العواقب

المقترح ُیعد من التدابیر العالجیة لمن وقع في مثل ھذه المضامین، وتدابیر تحصینیة 
  .ھم مثل ھذه المضامینوقائیة لألفراد الذین لم تطل

 تفعیل دور اإلعالم اإلسالمي في أشكالھ قترحمجاء من المقترحات ذات األھمیة و
المختلفة ومضامینھ المتنوعة واالرتقاء بھ لیكون إعالما منافسا لإلعالم اآلخر من 

وھذه . ، ونشر مضامین لتحسن صورة اإلسالم والدافع عنھأمثال ھولیود وغیره
من نتائج  ٩٨افقة مع ما خلصت إلیھ دراسة عمر قرملة النتائج جاءت متو

وتوصیات أوصت بإنشاء قنوات فضائیة إعالمیة إسالمیة موجھة إلبراز الصورة 
  .الصحیحة لإلسالم، وأنھ دین یدعو للسالم ونبذ العنف واإلرھاب بكّل أشكالھ وصوره

 والتوجیھ المقترحات السابقة جمیعھا قّیمة وذات أھمیة وجدوى عملیة الترشیدو
المقصودة، ومن المقترحات التي ینبغي أن یسلط الضوء علیھا وأن تؤخذ بعین 

أما مقترح عقد دورات خاصة للمعلمین في مجال التوعیة والتدریب على االھتمام 
؛ ألنھم ھم الذین یلون مھمة التربیة والتنشئة أسالیب المواجھة والعالج وغیرھا
تربویة والتعلیمیة ھي من المحاضن الرئیسة والتعلیم والتوجیھ، والمؤسسات ال

والفاعلة في المجتمع، وإیالء ھذا المقترح أھمیة معول علیھ في تأھیل شریحة 
  . واسعة من النخب التربویة سیجني ثمراتھا الفرد والمجتمع

مؤشر على ) المبحوثة(وإضافة ھذه المقترحات القّیمة من النخب المسؤولة 
 الدراسة، كما تنّم عن عمق في الوعي والمعرفة والتجربة داقیة التفاعل مع أداةمص

حرص واضح من النخب المبحوثة على إثراء الموضوع من قبلھم، وتدل أیًضا على 
  .وتقدیم الرؤى التي ترتقي بھدف الدراسة
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  :النتائج

  :نتائج، من أھمھاجملة  إلى الدراسةخلصت   
 تقدیر عالي جدًا من حازت مقترحات ترشید استخدام اإلعالم الجدید على .١

قبل عینة الدراسة من النخب الدینیة في المجتمع األردني، والتي تم 

، مما یشیر إلى أن )٥/ ٤،٦(ره ااستطالعھا حیث بلغت متوسطًا حسابیًا مقد

االقتراحات المقدمة كانت مقبولة بنسبة عالیة وأنھا فاعلة والحاجة إلیھا 

 .ماسة

ائیة بین المتغیرات المستقلة ال على لم تظھر أیة فروق ذات داللة إحص .٢

مستوى متغیر الجنس، أو مجال العمل أو المؤھل العلمي، وھذا یعطي داللة 

إیجابیة بأن أصحاب جمیع ھذه المتغیرات باتوا یؤمنون بنفس المستوى 

بضرورة تقدیم معالجات عملیة وحلول جذریة للمشاكل التي طرأت بسبب 

 .داستخدام تطبیقات اإلعالم الجدی

التركیز على دور المسجد في التوعیة الفكریة والدینیة وكذلك في معالجة  .٣

مظاھر الغلو والتطرف في كافة النواحي سواء أكانت فكریة أو عقدیة مما 

 .انتشر عبر وسائل اإلعالم الجدید

تبین وجود تقدیر عالي لمقترح تنمیة الرقابة الذاتیة عند اإلنسان، وتعزیز  .٤

 . التعامل مع تطبیقات اإلعالم الجدیددورھا في ضبط أشكال

  :التوصيات

الرؤى والمقترحات التي وردت في الدراسة وبنیت علیھا محاورھا لترشید   
  إلعالم الجدید ومضامینھ الخاطئة التعامل مع ا

 یوصي الباحث باألخذ بھا وتبنیھا من قبل توصیات مھمة للدراسةبجملتھا تمثل 
التي التوصیات فیما یلي إبراز ألھم ، والعالقةاألفراد واألسر والمؤسسات ذات 

  :خلصت إلیھا الدراسة
تفعیل دور الخطاب المسجدي بصورة أكثر واقعیة وحضاریة، تسھم في  .١

التوعیة والعالج على حد سواء، وتساعد في ردم الفجوة بین الناشئة 

 .ورموز الخطاب الدیني

ھم في التفاف الناس إبراز نماذج من القدوات الدینیة والمجتمعیة التي تس .٢

 .حولھا والتأسي بھا

تنظیم الورش التثقیفیة والتوعویة التي تعنى بتوجھ أفراد المجتمع نحو  .٣

ترشید استخدام تطبیقات اإلعالم الجدید، ببیان وسائل اإلفادة منھا، وكذلك 

 .محاذیر التھاون في التعامل معھا بإفراد أو عدم مسئولیة



 - ٢٠٧٣ -

العاملین في قطاع األوقاف أو اإلفتاء، أو تفعل دور النخب الدینیة سواء  .٤

حتى وزارة التربیة والتعلیم أو الجامعات، ومساعدتھم على تقدیم مقترحات 

ومشاریع عملیة تسھم في معالجة التشوھات الناجمة عن الفوضى في 

 .استخدام تطبیقات اإلعالم الجدید

 رادعة تفعیل دور المؤسسات الرسمیة وشبھ الرسمیة من خالل سن قوانین .٥

وكذلك تقدیم برامج عملیة توعویة بطریقة مؤسسیة ممنھجة ذات طابع 

علمي مخطط ومقنن ومدروس، تقیم نتائجھ في نھایة كل مرحلة من 

 .المراحل

 من دراسات التي تعنى بترشید استخدام اإلعالم الجدیدإجراء مزید من ال .٦

 نالسیاسیوالتربویین ووجھة نظر نخب متخصصة أخرى كاإلعالمیین 

 .والقانونیین وغیرھم
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 املالحق .١

ق  سة ) ١(ملح  ل نيةبالست(  إللكت   )انة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .. أخي الكریم 
   ..ةأختي الكریم

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ، وبعد؛

فقد بات اإلعالم الجدید الیوم بوسائلھ وتطبیقاتھ المتنوعة لھ انتشار واسع 

  .رد في أعداد مستخدمیھ وتأثیر ملموس فیھموتزاید مّط

واستشعاًرا بدور ھذه الوسائل وتأثیرھا، وحرًصا على ترشید استخدام ھذه 

الوسائل وتوجیھ مستخدمیھا التوجیھ اآلمن واألسلم واألمثل؛ جاءت ھذه الدراسة 

التي تقّدم بین یدیكم جملة من الرؤى والمقترحات للخروج بخطة مقترحة لترشید 

  .دام اإلعالم الجدید في ضوء تجاربكم الرشیدة وإجاباتكم السدیدةاستخ

وكون الدراسة تقدم ھذه المقترحات في ضوء التصور اإلسالمي فھي 

تستھدف النخب الدینیة المختصة؛ اذ ھم االقدر على تصور ھذه المقترحات والحكم 

  .علیھا وبیان درجة أھمیتھا

محكّمة تتكون من أربعة محاور رئیسة علما أّن أداة الدراسة تتمثل باستبانة 

  .یندرج تحت كّل محور منھا عدة فقرات خماسیة االختیار

فآمل منكم التكرم بملء االستبانة اإللكترونیة اسھاًما منكم في انجاح ھذه 

الدراسة والخروج برؤیة رشیدة تسھم في ترشید استخدام وسائل اإلعالم الجدید 

  .  اآلمن واألمثلوتوجیھ مستخدمیھ نحو االستخدام 

  شاكرا لكم حسن تعاونكم وجزاكم اهللا خیرا

  الباحث  
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  :السمات الدیمغرافیة للنخب: أوًلا
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  الخیار المتغّیرات الخاصة بالسمات الدیمغرافیة

   ذكر
    أنثى  الجنس

    بكالوریوس
المؤھل     ماجستیر

    دكتوراه  العلمي
    أكادیمي في كلیات الشریعة
    األوقاف والشؤون الدینیة

    اإلصالح األسري/ اإلفتاء والقضاء الشرعي 
    مجال اإلعالم اإلسالمي

  

  مجال العمل

مدرس شریعة في المؤسسات التربویة 
  والتعلیمیة
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  :المجال األّول
  خطاب الكراھیة بمضامین آراء النخب الدینیة في المقترحات الخاصة 

  واإلرھاب والعنف فوالدعوة إلى الغلو والتطر
   لتوجیھ مستخدمي وسائل والمقترحاتیتضمن ھذا المجال جملة من الرؤى 

  اإلعالم الجدید ووسائطھ للحذر والتحصن ضد مضامین الغلو والتطرف
   واإلرھاب والعنف، والشائعات المرجفة والمزعزعة لألمن وما شابھھا

  .فة مما ینتشر عبر وسائل اإلعالم الجدید ووسائطھ المختل

  رقم
  الفقرة

  الفقرة
موافق 
  بشدة

  موافق
 محاید

غیر 
 موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

١ 

   في توعویة إعالمیة ومواد برامج إعداد
  مضامین من للتحذیر اإلعالمیة الوسائل

   والدعوة إلى الغلوالكراھیةخطاب  
  والعنفرھابواإل  والتطرف

    

  

٢ 
   اإلعالم في خاصة منصات إعداد
  مدّرب فریقلیھا  عیشرف الجدید

  لمواجھة ھذه المضامینومؤھل 

     

٣  

  یشرف رسمّي إلكتروني موقع إنشاء
   وموثوق مسؤول علیھا جھاز 

 والتحذیر المرجفة الشائعات بكشف ُیعنى
 منھا

     

٤ 
  التحذیر في المسجدي الخطاب دور تفعیل

  مضامیناجھة ھذه الومو 
     

٥  
   في اإلعالمیة التربیة دور تعزیز

اجھة ھذه ومو للتحذیر المدارس
 مضامینال

     

٦  
  في اإلعالمیة التربیة دور تعزیز

  للتحذیر العلمیةعاھد والم الجامعات 
 مضامیناجھة ھذه الومو و 

     

٧  
  تحصین فيھا دور ألخذ األسریھ توج

اجھة ھذه موھم اتحذیرھا وأفراد 
 مضامینال

     

٨  

  تفعیل دور النخب الفكریة 
  الدین، اإلعالم، التربیة،علماء (

  لتوعیة أفراد )  السیاسة، وغیرھم
  المجتمع من ھذه المضامین

     

٩  
   الدولة مؤسسات دور تفعیل

 لھذه للتصدي والقانونیة الرقابیة
  لمضامینا

     

١٠ 

  المدني المجتمع منظمات دور تفعیل
  والثقافیة، االجتماعیة، األندیة (
  لتحصین) ھاوالریاضیة، وغیر 

   أفراد المجتمع من ھذه المضامین  
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١٢  
  بالحوار متخصصة وطنیة مراكز إنشاء

  لفئات لمحاورة وإقناع اواإلقناع 
  وتروج لھاالمنحرفة األفكار تتبنى التي 

     

  )آمل كتابتھا ھنا(  مقترحات أخرى 
............................................................................................................................  

............................................................................................................................ 
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  :المجال الثاني
  بالمضامین الدینیة المنحرفة المنتشرة عبر وسائل اإلعالم الجدیدآراء النخب الدینیة في المقترحات الخاصة 

   یتضمن ھذا المجال مقترحات لتوجیھ مستخدمي )التفسیرات الشاذة، الفتاوى الضالة، األحادیث المكذوبة : (مثل 
  صوصوسائل اإلعالم الجدید ووسائطھ للحذروالتحصن ضد المضامین الدینیة المنحرفة؛ كالتفسیرات الشاذة للن

  إلى تأصیل  الدینیة التي ال تستقیم مع الفھم الصحیح للقرآن والسنة الصحیحة، والفتاوى الضالة التي ال تستند
  . شرعي وال مستند علمّي، والروایات واألحادیث المكذوبة المنشورة عبر وسائل اإلعالم الجدید ووسائطھ المختلفة

رقم 
  الفقرة الفقرة

  موافق
   بشدة

  موافق
 محاید

ر غی
 موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

١ 
  تفعیل دور الخطاب المسجدي في التحصین
  والتحذیر من المضامین الدینیة المنحرفة 

     

٢ 

  تفعیل دور اإلعالم اإلسالمي لتقدیم رسالة
   اإلسالم الحّق؛ من خالل زیادة مساحة
   البرامج الدینیة واختیار أوقات البث 
 ریةالمناسبة في وسائل اإلعالم الجماھی

     

٣ 
  تجدید عرض الخطاب اإلسالمي المقّدم

  عبر وسائل اإلعالم بأسالیب واستراتیجیات حدیثة  
     

٤ 
  إعداد وتأھیل دعاة وإعالمیین مختصین

   في تقدیم الخطاب الدیني وفق استراتیجیات 
 اتصال إقناعي مدروس

     

٥ 
  حّث الدعاة واإلعالمیین اإلسالمیین األكفاء

  توظیف وسائل اإلعالم الجدید  الثقات ل
 في تقدیم خطاب دیني یتفق مع رسالة اإلسالم الحّقة

     

٦ 
  إنشاء مواقع ومنصات عبر وسائل اإلعالم

   الجدید یشرف علیھا نخب متخصصة 
 ُتعنى بالتحذیر من المضامین الدینیة المنحرفة

     

٧ 
  تفعیل دور المؤسسات العلمیة والتربویة 

  ..)، مراكز ثقافیة، جامعات، مدارس(
  لتحصین والتحذیر من ھذه المضامین المنتشرة

     

٨ 

  إنشاء أقسام وجھات في المؤسسات 
  ..)األوقاف، اإلفتاء، (ذات الشأن الدیني 

   معنّیة بالرصد والمتابعة والتقییم والتصّدي 
 لھذه المضامین المنتشرة 

     

٩ 

  إنشاء مركز بحثي متخصص ُیعنى برصد
  ما ھو شائع من مضامین االنحرافات ومسح 

   الدینیة ومتابعة ما یستجّد منھا وموافاة
  الجھات المعنّیة بھا

     

  )آمل كتابتھا ھنا( مقترحات أخرى 
............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................ 
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  : المجال الثالث
   المنتشرة عبر  الفكریة والعقدیةآراء النخب الدینیة في المقترحات الخاصة بمضامین االنحرافات

  )..  الشعوذة، عبدة الشیطان، األلعاب اإللكترونیة الخادعة اإللحاد والكفر،(وسائل اإلعالم الجدید
  مقترحات لتوجیھ مستخدمي وسائل اإلعالم الجدید ووسائطھ للحذریتضمن ھذا المجال 

   والتحصن ضد المضامین المحتویة على اإلنحرافات الفكریة والعقدیة؛ كالمضامین التي تدعو
  الواقعیة والفضائیة واإللكترونیة، واأللعاب: ج للشعوذة بأنواعھا إلى اإللحاد والكفر، وترّو

   ذات الحیل والخداع التي تستجّر األطفال والنشء والمراھقین، عبدة الشیطان، 
 والجنس الثالث، وما یماثلھا مما ھو منتشر عبر وسائل اإلعالم الجدید ووسائطھ

  الفقرة       
 

  موافق   
  بشدة    

  موافق
 محاید

  ر غی
 موافق

  موافقغیر 
   بشدة

   التربوي والتوعوي ھا األسرة ألخذ دویھتوج ١
 ھذه المضامین حول ھاألفراد     والرقابي 

     

  بطبیعة الوعي ضرورة إلى األسرةتوجیھ  ٢
  التي) Groups( المنصات والمجموعات 

  یشارك فیھا أفرادھا 

     

  تتصدى ومكثفة مدروسة إعالمیة حمالت إعداد ٣
  مضامین ومحتوى ھذه مخاطر عن للكشف 

     

  توعوي خطاب تقدیم في المسجد دور تفعیل ٤
   التعامل بآلیة لتعریفھم األمور ألولیاء 

  ھذه المضامینضد وعالجا تحصینائھم أبنا مع

     

  إقناعي توعوي مسجدي خطاب بتقدیم العنایة ٥
  ھم في وجھوتحصینھم لتوعیت للنشءھ موج 

 ین ھذه المضام

     

  والتربویة العلمیة المؤسسات دور تفعیل ٦
 مضامین ھذه الضد النشء تحصین لتتولى 

     

  من للتحذیر مدروسة إعالمیة حمالتإطالق  ٧
  ادعة وإدمانھا، الخ اإللكترونیة أللعاب اخطر 

 ھاوغیر ومریم األزرق، الحوت لعبة مثل

     

  المؤسسات بین التنسیق ضرورة على التأكید ٨
  العظیمة ومزایاه اإلسالم حقیقة إلبراز الصلة ذات 
  یھوالتشو التشكیك لمضامین والتصدي 
  والمسلمین إلسالم ل

     

  )آمل كتابتھا ھنا( مقترحات أخرى 
............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
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  :المجال الرابع
  رةالمنتش األخالقیة والسلوكیة االنحرافاتمضامین آراء النخب الدینیة في المقترحات الخاصة ب

  اإلباحیة، العالقات غیر الشرعیة بین الجنسین، المخدرات، متابعة المواقع( عبر وسائل اإلعالم الجدید
  مقترحات لتوجیھ مستخدمي وسائل اإلعالم الجدیدیتضمن ھذا المجال )التقلید األعمى للقدوات المزیفة

  صص اإلباحیة والجنسیة،ووسائطھ للحذر والتحصن ضد المضامین الالأخالقیة كاألفالم والصور والق
  والمضامین المحفزة لإلنحرافات السلوكیة؛ كالعالقات غیر الشرعیة بین الجنسین، والمثلیة، والشذوذ،
  وزنا المحاررم، والترویج للمخدرات بأنواعھا التقلیدیة والرقمیة، وتلمیع القدوات المزیفة واإلغراء

 م الجدید ووسائطھبتقلیدھم وما شابھھا مما ھو منشر عبر وسائل اإلعال

رقم 
 الفقرة

  الفقرة
  موافق
   بشدة

  موافق
 محاید

غیر 
 موافق

غیر 
موافق 

  بشدة

١ 
تعمیق اإلیمان لدى مستخدمي وسائل اإلعالم الجدید من 
خالل تعزیز الرقابة الذاتیة والحیاء والخوف من هللا تعالى 

  ھذه المضامینللوقایة من

     

٢ 
 ھا أفرادیھن وتوجالتأكید على دور األسرة في تحصی

 المضامین ھذه  منھموتحذیر
     

٣  
 في ھاتكثیف البرامج اإلعالمیة التوعویة وزیادة مساحت

ھذه وسائل اإلعالم المختلفة للتوعیة والتحذیر من 
  المضامین

     

       المضامین ھذه حمالت إعالمیة منظمة للتوعیة منإطالق  ٤

٥  
 إقناعي توعوي نيدی خطاب تقدیم في المسجد دور تفعیل

یبّین األحكام الشرعیة لھذه المضامین والعواقب الدنیویة 
 واألخرویة

     

٦  
األسریة ( المؤسسات المعنیة بالتنشئة والتربیة یھتوج

لبناء خطة مدروسة تعّزز بناء ) ھاوالتربویة وغیر
  المستخدم لوسائل اإلعالم الجدید شخصیة النشء

     

٧  
 صالحة أنموذجات لتقدیم المختلفة اإلعالم وسائلیھ توج

 للقدوات األعمى التقلید منھم تحم للنشء قدوات تكون
 المزیفة

     

٨  
 إلیالء المختلفة اإلعالم وسائل على القائمینیھ توج

ھذه ل للتصدي ومدروسة خاصة عنایة الدرامي القالب
 لمضامینا

     

٩  
 الدراسیة في المدارس والجامعات اھجالعنایة بالمن

 القیم والمبادئ والقدوات التي تبني النشء ھاتضمینو
 لمضامینھذه اضّد  بناء سلیما ومحصّنا وواعیا

     

١٠  
 الثقافة من بالضروريھا أفراد لتزوید األسریھ توج

 ضوء فيھم أعمار مع یتناسب وبماھا وضوابط الجنسیة
   والمبادئ األخالقیةاإلسالمیةالقیم 

     

١١  
 أدوار تتولى الجدید اإلعالم ئلوسا في منصات إطالق

 ذات المواقع مزالق منیھا لمستخدم والتحذیر التوعیة
  السلوكیة واإلنحرافات الالأخالقیة المضامین
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  وجزاكم اهللا خیراشاكرا لكم حسن تعاونكم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٢  

 قبل من للنشء والتحصینیةیھیة التوج الرسائل ثیفتك
) الدینیة، التربویة، اإلعالمیة( المعنیة المؤسسات

 الحقیقي جتمعالم في السوء رفقاء منرھم لتحذی
  واالفتراضي

     

١٣  
 اإلعالم بوسائل المعنّیة الرقابیة المؤسسات دور تأكید

 ھذه تنشر التي المواقع ومتابعة لرصدھ ووسائط
  یھا ومروجیھاعل للقائمین القانونیة والمالحقة المضامین

     

١٤  
 الرقابیة المؤسسات قبل من مدروسة خطة تبني

  الأخالقیةال المواقع لحجب اإلعالمیة
     

١٥  
 مجامیع إلنشاء الجدید اإلعالم وسائل مستخدميیھ توج

 البدیلة المضامین نشر بتكثیف ُتعنى بدیلة إلكترونیة
   لمواجھة ھذه المضامینواآلمنة

     

١٦  
 اإلعالم وسائل مستخدمي من خاص فریق لھیوتأ إعداد

 تعطیل على العمل خالل من اإللكترونیة ةجھللموا الجدید
  ھكیرھاوت الالأخالقیة لمواقعا

     

١٧  
 التوعیة لتشمل األسري اإلصالح مراكز دور توسیع

ھا وجعل السلوكیة واالنحرافات الالأخالقیة بالمضامین
  ھاأولویات ضمن

     

  )آمل كتابتھا ھنا( مقترحات أخرى 
............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................ 
 مجموع الفقرات الكلّي  ٤٦
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  )االستبانة(أسماء السادة المحكمین ألداة الدراسة ) ٢(ملحق رقم 
  القائمة مرتبة حسب الرتبة العلمیة ثم الحرف األول لالسم

 جھة العمل/ التخصص  اسم المحكم  الرقم
أستاذ اإلعالم واالتصال في جامعة عبد الحمید بن بادیس   العربي بوعمامة.  د . أ .١

   الجزائر-
   األردن-أستاذ القانون في جامعة الیرموك    الزبیديخالد لفتھ.  د . أ .٢
عبد الرزاق .  د . أ .٣

  الدلیمي
   األردن-أستاذ الدعایة واإلعالم في جامعة البترا 

عبد اهللا محمد .  د . أ .٤
 الرفاعي

أستاذ اإلعالم  في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
   الریاض -اإلسالمیة،

   األردن-امعة الیرموك أستاذ التربیة في ج  عبد اهللا الخطایبة.  د . أ .٥
عدنان مصطفى .  د . أ .٦

 خطاطبة
   األردن-أستاذ الدراسات اإلسالمیة في جامعة الیرموك 

عالء الدین حسین .  د . أ .٧
 رحال

   األردن-أستاذ الفقھ وأصولھ في جامعة الیرموك  

   األردن-أستاذ اإلعالم في جامعة الیرموك  علي عقلة نجادات.  د . أ .٨
    مصر –اذ اإلعالم في جامعة حلوان أست عماد علي جابر.  د . أ .٩

عوض إبراھیم .  د . أ١٠
 عوض

   السعودیة -  أبھا –أستاذ اإلعالم في جامعة الملك خالد 

غازي إسماعیل .  د . أ١١
 ربابعة

 الجامعة -أستاذ العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 
  األردنیة

مروان إبراھیم .  د . أ١٢
 القیسي

   األردن-الیرموك أستاذ الدراسات اإلسالمیة  في جامعة 

 القاضي محمود  . د١٣
  البشایرة

  القاضي الشرعي ومدیر دائرة اإلصالح األسري في إربد

أستاذ علم النفس المشارك في جامعة اإلمام محمد بن    یحیى مبارك خطاطبة . د١٤
   الریاض-سعود اإلسالمیة،

  

  واحلمد  أوال  وآخرا

  .وصلى ا وسلم على نبينا حممد وآله وأصحابه
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١ Look: Sidney Krause & Dennis Davis, The Effects of Mass 
Communication on Political Behavior, Pennsylvania State 
University Press, University Park, PN, ١٩٧٦. P ٢١٣ 
٢  Frederick Williams, The New Communications, California, 
١٩٨٤, p ٢٨١ 

 صیني، سعید إسماعیل، أثر اإلعالم في الحوار بین الحضارات والثقافات، دراسة ٣
  منشورة في موقع اإلسالم الیوم،

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-١٥٣٣٦٦-٨٦.htm  
                                                                         

  ١٣١م، ص٢٠٠٦ سمیر حسین، بحوث اإلعالم، عالم الكتب، القاھرة، ط ٤
ث العلمي، أسسھ، مناھجھ، أسالیبھ، إجراءاتھ، بیت األفكار الدولیة  ربحي علیان، البح٥

  ٤٧للنشر، ص 
  ١٩١ ذوقان عبیدات وآخرون، البحث العلمي مفھومھ، أدواتھ، أسالیبھ، دار الفكر، ص ٦
  .٢٠٦م، ص٢٠٠٦ سمیر محمد حسین، بحوث اإلعالم، عالم الكتب، القاھرة، ط ٧
ھو الذي یتم إرسال صحائفھ إلى العینة : ء البریدي االستبانة االلكترونیة أو االستقصا٨

المختارة من المبحوثین إلكترونّیا من خالل الوسائط الحدیثة كالبرید اإللیكتروني أو الموقع 
الشخصي أو غیرھا؛ لكي یقوموا یملئھ واستیفاء االستجابات المطلوبة، وعادة إرسالھ إلى 

م، ٢٠٠٦م، عالم الكتب، القاھرة، ط سمیر محمد حسین، بحوث اإلعال: انظر. الباحث
  .٢٠٩ص
آلیات االستخدام وتحدیات المواجھة، : قیراط، محمد، اإلعالم الجدید واإلرھاب اإللكتروني ٩

بحث محكم منشور في مجلة الحكمة للدراسات االتصالیة واإلعالمیة، العدد التاسع، 
  .م٢٠١٧

عملیة التحول الدیمقراطي في  بشیر، جیدور حاج، أثر وسائل التواصل االجتماعي في ١٠
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة في جامعة محمد خیضر بسكره، كلیة : الدول العربیة

  .م٢٠١٧الحقوق والعلوم السیاسیة، 
البطش، عائشة خالد، تقییم النخبة السیاسیة واإلعالمیة للخطاب اإلعالمي الفلسطیني  ١١

جستیر في الصحافة في كلیة اآلداب في نحو قضیة حصار غزة، دراسة میدانیة، أطروحة ما
  .م٢٠١٦الجامعة اإلسالمیة في غزة، 

سازان والدبیسي، سازان سامان عبد الحمید، وعبد الكریم علي الدبیسي، تقییم النخبة  ١٢
لدور وسائل اإلعالم العراقیة في مواجھة الطائفیة، كلیة اإلعالم، جامعة البترا، األردن، 

  ٣٨ – ٢١م، ص ٢٠١٦، العدد الثاني عشر، خریف دوریة إعالم الشرق األوسط
، دراسة "اإلرھاب الرقمي.." الرمیح، یوسف بن أحمد، اإلرھاب واإلعالم الجدید  ١٣

  ،)م٢٠١٥(منشورة في موقع الجزیرة 
http://www.aljazirah.com/

٢٠١٥/٢٠١٥٠٣٠٧/ar١.htmtm        
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الدبیسي، عبد الكریم علي، وزھیر الطاھات، دور شبكات الّتواصل االجتماعّي في  ١٤
تشكیل الرأي العام لدى طلبة الجامعات األردنیة، دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، 

  . م٢٠١٣، ١، العدد ٤٠المجلد 
ة ألسالیب ومسالك  أسعد، سالم خطاب، اإلعالم وصناعة الرأي العام؛ دراسة وصفی١٥

،  )١٧(صناعة الرأي العام، رسالة ماجستیر في اآلداب، مجلة آداب الفراھیدي، العدد 
  . م٢٠١٣

 عجیزة، مروة شبل، تقییم النخبة لدور وسائل االتصال اإللكترونیة الحدیثة في تشكیل ١٦
  .لثامناتجاھات الرأي العام نحو الثورة المصریة، دوریة إعالم الشرق األوسط، العدد ا

الثورة التونسیة : زوده، مبارك، دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام ١٧
 - باتنھ –أنموذجًا، رسالة ماجستیر في قسم اإلعالم واالتصال، جامعة الحاج لخضر 

  . م٢٠١١
١٨ Jorge Matthes, Mass media and public opinion: 
Manipulating or enlightening, University of Vinna, Article, 
٩th Dialogue on Science – October ٢٠١٠ ,١٥ – ١٣ in 
Engelberg, Switzerland 

، ٣محمد بن مكّرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة األولى، ج ابن منظور، ١٩
  ١٧٥ص 
األولى، :  عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة٢٠

  ٨٩٥ م، ج، ص ٢٠٠٨ -ـ  ھ١٤٢٩
دائرة الشؤون اإلسالمیة القیسي، كامل صكر، ترشید االستھالك في اإلسالم، :  انظر٢١

مصطفى، ھویدا، اإلعالن في ، ١٨م، ص ٢٠٠٨،  الطبعة األولى، بدبيوالعمل الخیري 
األنظمة اإلعالمیة المعاصرة، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، الجیزة، مصر، الطبعة 

  ،٢٢٦م، ص ٢٠١٧، األولى
 منصور، خیري، ترشید اإلعالم وترشیقھ، مقال منشور في زاویة رأي ودراسات، في ٢٢

  م،٢٠١٦ / ٣ / ١٠ صحیفة الخلیج،
http://www.alkhaleej.ae/portal                                                    
                                                    

المبحث ( سیأتي بیان لمفھوم اإلعالم الجدید في المبحث الثاني من ھذه الدراسة  ٢٣
  ..)اإلعالم الجدید؛ مفھومھ ومسمیاتھ : الثاني

 عبد الحمید، محسن، المذھبیة اإلسالمیة والتغییر الحضاري، تحدید المصطلح، الكتاب ٢٤
  .لة كتاب األمة، مؤسسة الرسالةالسادس من سلس

 الشیمي، محمد نبیل، النخبة في العالم العربي دراسة وصفیة نقدیة، دراسة منشورة في ٢٥
م، وقد ذكر في دراستھ تفصیال واسعا حول مفھوم النخب ٢٠١٠موقع الحوار المتمدن، 

.                   وتاریخ وتطور نشأة المصطلح
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٢٢٧٨٠٥  

 الرفاعي، عبد اهللا بن محمد، عالقة النخبة األكادیمّیة النسائیة السعودیة بوسائل اإلعالم، ٢٦
  ٨م، ص ٢٠١١ھـ ، ١٤٣٢الریاض، 
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لحادي والعشرین، دار الیازوري،  الدلیمي، عبد الرزاق، علوم االتصال في القرن ا٢٧

، وأبو أصبع، خلیل، االتصال واإلعالم ١٩٨م، ص ٢٠١٥عمان، األردن، الطبعة العربیة، 
م، ص ٢٠٠٤، ٤في المجتمعات المعاصرة، دار آرام للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة 

   بتصرف٩٩
 الكتب، الریاض،  ثابت، سعید بن علي، الحریة اإلعالمیة في ضوء اإلسالم، دار عالم٢٨

   بتصرف١٣١، ص ١٩٩١الطبعة األولى، 
المسؤولیة االجتماعیة في اإلعالم اإلسالمي، موقع اآللوكة اإللكتروني، :    انظر٢٩

  بتصرف، 
http://www.alukah.net/publications_competitions/٠/٥٤٨٩٩/#i

xzz٥PQAidP٧c                                                                         

٣٠ Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, 
Kieran Kelly, New Media: A Critical Introduction, 
edition,Pg.١٩, Routledge Taylor and Francis group, 
(London, Routledge and New York, ٢٠٠٩. 
٣١ Definition: New Media. Computing Dictionary, 
http://encyclopedia٢.thefreedictionary.com/ New media , 
July, ٢٠١٨. 

قینان عبد اهللا ، التوافق والتنافر بین اإلعالم التقلیدي واإلعالم االلكتروني،   الغامدي،٣٢
، جامعة األمیر نایف )اإلعالم واألمن اإللكتروني( ، ورقة بحثیة مقدمة إلى ندوة ٦: ص

 .م٢٠١٢العربیة للعلوم األمنیة، 
ن بن محمد، مدى اعتماد القائمین باالتصال بالصحف المطبوعة نایف بن ثنیا:  آل سعود٣٣

، المجلة العربیة لإلعالم واالتصال، ١٠: السعودیة في الحصول على المعلومات، ص
 .م٢٠١٥، ١٤الجمعیة السعودیة لإلعالم واالتصال، العدد 

 ، دار أسامة٥٣: علي خلیل، اإلعالم الجدید، شبكات التواصل االجتماعي ص:  شقرة٣٤
 .م٢٠١٤للنشر والتوزیع، األردن، عمان، الطبعة األولى، 

 فھد بن عبد الرحمن، التربیة اإلعالمیة، كیف نتعامل مع اإلعالم، فھرسة : الشمیمري٣٥
 ١٨٢ص . م٢٠١٠مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض، الطبعة األولى، 

ة، بحث منشور في الحمامي، الصادق، اإلعالم الجدید؛ مقاربة تواصلی:   ُینظر في ذلك٣٦
، وصادق، عباس مصطفى، ٣م، ص٢٠١٦مجلة إتحاد إذاعات الدول العربیة، العدد الرابع، 

اإلعالم الجدید دراسة في مداخلھ النظریة وخصائصھ العامة، ورقة مقدمة إلى أبحاث 
. م٢٠٠٩اإلعالم الجدید تكنولوجیا جدیدة لعالم جدید، المنامة، البحرین، : المؤتمر الدولي

موسوي، موسى جواد وآخرون، اإلعالم الجدید؛ تطور األداء والوسیلة والوظیفة، وال
الكتاب األول الصادر عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في جامعة بغداد، طبعة 

 .١٩م، ص٢٠١١
 انظر أمین، رضا عبد الواجد، استخدامات الشباب الجامعي لموقع الیوتیوب على شبكة ٣٧

 جامعة، جدید لعالم .. جدیدة الجدید، تكنولوجیا حاث المؤتمر الدولي اإلعالماالنترنت، من أب
 الجدید شیخاني، سمیرة، اإلعالم: وانظر. ٥٢٠-٥١٢ص ، م ٢٠٠٩ابریل  ٩-٧البحرین 
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ص ،  ٢٠١٠ األول والثاني العدد  ٢٦المجلد  – دمشق جامعة مجلة، المعلومات عصر في
  .بتصرف . ٤٤٣

د، مسمیات اإلعالم الجدید؛ استخدامات الشباب الجامعي لموقع  أمین، رضا عبد الواج٣٨
  بتصرف٥٢٠ -  ٥١٧الیوتیوب على شبكة االنترنت، ص 

 ٣ صادق، عباس مصطفى، اإلعالم الجدید، مرجع سابق،  ص ٣٩

ص ، ترجمة عالء أحمد إصالح، ،   أولجا جودیس بیدي وآخرون، فھم اإلعالم البدیل٤٠
  . بتصرف٤٧ ص -٣٦
الواقع واآلفاق، دراسة نظریة في تماذج .. ، سحر خلیفة، اإلعالم البدیل   الجبوري٤١

، ص ١٥وأشكال اإلعالم البدیل، كلیة اإلعالم ، الجامعة العراقیة،  الباحث اإلعالمي، العدد 
٤٨  
 Jadeed صادق، عباس، مظاھر تعدد تسمیات اإلعالم الجدید، اإلعالم الجدید ٤٢

Media على الرابط٣، ص ،:  
http://www.jadeedmedia.com                                                     
                                                   

 ، دار أسامة للنشر والتوزیع: اإللكتروني، عمان -الرحباني، عبیر، اإلعالم الرقمي ٤٣
  ٣٩، ص٢٠١١

 الشرافي، رامي حسین، دور اإلعالم التفاعلي في تشكیل الثقافة السیاسیة لدى الشباب ٤٤
  .٢٧:  م، ص٢٠١٢ غزة، -الفلسطیني، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزھر

، ٣ صادق، عباس، اإلعالم الجدید؛ دراسة في مداخلھ النظریة وخصائصھ العامة، ص ٤٥
، اإلعالم الرقمي ما ھو؟، مقال منشور في موقع نون، بتصرف                     والسالمي، حیدر

http://www.non١٤.net/٧٥٧٥٨                                                        
           

٤٦ Lenhart. Amanda, Madden Mary: Teens, Privacy and 
Online Social Networks, Unpublished report, the new 
internet and American life project, U.S.A, ٢٠٠٧ , Date of 
availability: ٢٢ September ٢٠١٤, on time: ١٧:٠٠, available on: 

http://www.pewinternet.org/~/media/files/reports/٢٠٠٧/pip-
Teens-Privacy-SNS-report-Final-pdf.pdf.               

 عبد الرشید، عزیز أحمد، وسائل التواصل االجتماعي وأثرھا على الفرد والمجتمع، ٤٧
 ٢م، ص٢٠١٥لریاض، جامعة اإلمام، كلیة اللغة العربیة، ا

 القرني، علي بن شویل، اإلعالم الجدید، من الصحافة التقلیدیة إلى اإلعالم االجتماعي ٤٨
  ٥٨ھــ، ص ١٤٣٢وصحافة المواطن، الریاض، 

 یمكن االستفادة بتوسع من كتاب القرني، علي بن شویل، اإلعالم الجدید، في االطالع ٤٩
علي خلیل، اإلعالم الجدید، شبكات :و شقرة. على أشكال اإلعالم الجدید ومزایا كّل منھا

یاسین خلیل، اإلعالم الجدید الدولة : ، البیاتي٥٧ – ٥٥: التواصل االجتماعي، ص
 ٢٠١٤، دار البلدیة ناشرون وموزعون، األردن، ٤٣٨ – ٤٣٥: االفتراضیة الجدیدة، ص

  م،
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)  المدونات-تدیات  المن-المواقع(أشرف جالل، أثر التقنیات االتصالیة الحدیثة :  حسن٥٠
دراسة تشخیصیة مقارنة في ضوء مدخل . على تشكیل الرأي العام فى المجتمع العربي

اإلعالم البدیل، المنتدى العربي للعلوم االجتماعّیة واإلنسانیة، مكتبة العلوم اإلنسانیة 
 :واالجتماعیة، منتدى نشر األبحاث والّدراسات،على الرابط

http://hishamsz.ahlamountada.com/t٤٣٢                                   
                    

 بضیاف، سوھیلة ، المدونات اإللكترونیة في الجزائر دراسة في االستخدامات ٥١
 باتنھ، –خضر واالشباعات، رسالة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الحاج ل

سلطان خلف، شبكات التواصل االجتماعي وعالقتھا : ، المطیري١٤:  م ، ص٢٠٠٩
بتحقیق األمن المجتمعي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم 

  ،٥٨ - ٥٧: ص. م٢٠١٥األمنیة، كلیة العلوم االستراتیجیة، الریاض، 
ائري للھواتف الذكیة، دراسة میدانیة على  حفصة، بن غوثي، استخدام الشباب الجز٥٢

عینة من شباب دائرة المقارین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة قاصدي مرباح 
 ٣٥ – ٣٢: ص م،٢٠١٦ورقلة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، 

 صادق، عباس، اإلعالم الجدید؛ دراسة في مداخلھ النظریة وخصائصھ العامة، مرجع ٥٣
  ٨سابق، ص

 شیخاني، سمیرة، اإلعالم الجدید في عصر المعلومات، مجلة جامعة دمشق، المجلد ٥٤
   .٤٤٣: م، ص٢٠١٠، العدد األول والثاني ٢٦

الدلیمي، عبد الرزاق، اإلعالم الجدید والصحافة اإللكترونیة، الطبعة  ) ٤- ٢( النقاط ٥٥
 ٥٧ – ٥٥م، ص٢٠١١األولى، عمان، دار وائل للنشر، 

لح خلیل، اإلعالم اإللكتروني، خصائص واتجاھات إلعالم جدید، جامعة صا:  أبو أصبع٥٦
  ٧-٦: م، ص٢٠١٥فیالدلفیا، عمان، 

 .٥٧ – ٥٥: شقرة، علي خلیل، اإلعالم الجدید، شبكات التواصل االجتماعي، ص ٥٧ 
 ، قیراط، ٧-٦:  أبو أصبع، اإلعالم اإللكتروني، خصائص واتجاھات اإلعالم جدید، ص٥٨

ألیات اإلستخدام وتحدیات المواجھة، مجلة :  الجدید واإلرھاب اإللكترونيمحمد، اإلعالم
، الشمیمري، فھد بن عبد الرحمن، التربیة ٢١-٢٠م، ص ٢٠١٧الحكمة، جامعة قطر، 

  ١٨٦ھــ، ص ١٤٣١اإلعالمیة، الریاض، الطبعة األولى، 
 الریاض، الحضیف، محمد، كیف تؤثر وسائل اإلعالم دراسة في النظریات واألسالیب، ٥٩

، و بن ھومي، شكري، أدوات حمایة الفكر من سلبیات شبكات التواصل .١١م، ص ١٩٩٨
االجتماعي وسبل اإلفاده من إیجابیاتھا عبر إدارة المعرفة، مؤتمر ضوابط استخدام 

  .١٦١التواصل االجتماعي في اإلسالم، الجزء الثاني، ص 
آلیات االستخدام وتحدیات : ني قیراط، محمد، اإلعالم الجدید واإلرھاب اإللكترو٦٠

  .٢٥-٢٤م، ص ٢٠١٧المواجھة، مجلة الحكمة، جامعة قطر، 
 فة الخلیجتحقیق صحفي لصحیالشائعات شوكة في ظھر اإلعالم الجدید، یاسین، محمد،  ٦١
 .، بتصرف٢٥/١٠/٢٠١١،الثالثاء :

com.jadeedmedia://http/٢٠١٢-٠٤-٢٢-١٥-٤٩-٥٤/٥٨-:انظر الرابط 
lhtm.٢٠١٢-٠٤-٢٢-١٥-٥٣-٣٦/١٥٧-٢٠١٢-٠٤-٢٧-٠٩-٠٧-٠٥  
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 من خبراء اإلعالم السابقین الذین ذھبوا إلى قوة تأثیر وسائل اإلعالم الزابیث نیرمان؛ ٦٢

حیث دعت إلى العودة إلى القول بقوة تأثیر وسائل اإلعالم،  وأنھا لھا تأثیرات قویة على 
الرأي العام، ودعت إلى ضرورة إجراء مزید من البحوث حول تأثیرات وسائل االتصال 

  .الجماھیري
Noelle-Neumann, N. ١٩٧٣. Return to the Concept of Powerful 
Mass Media. Quotes in communication theories, origins. 
Methods & Uses. By W. Severin& J. W. Tankard. N. Y. 
Hasting house. p. ٢٥٧ 

 Thomas Gackowski, What Power: ویمكن االستزادة بالرجوع إلى
Resides in the Mass Media? Typology of Media´s Power - a 
Proposal , Politické vedy (Political Sciences), Vol. (٢٠١٤) ١٧, 

No. ٤, pp. ١٤١-١٠٩. 
٦٣ Levinson Paul, New Media, ١ Edition, Allyn & Bacon, 
USA, ٢٠٠٩, p :٥ 

  :لتحریك الرأي العام العالمي، على الرابط" العصا السحریة.. " المواقع االجتماعیة٦٤
http://www.lebanon.ms/vb/showthread.php?١٣٦١٣-
%C٧٪E١٪E٣٪E٦٪C٧٪DE%DA-   

 ، إحصاءات وحقائق في الوالیات المتحدة وحول ٢٠١٨ اإلنترنت في عام ات توجھ٦٥
  VpnMontorالعالم، على موقع 

https://ar.vpnmentor.com/blog/                                                  
                                                     

           ،We are socialم، موقع ٢٠١٨ تقریر عن الرقمیة للعام ٦٦
https://wearesocial-net.s٣.amazonaws.com/uk  

٦٧ We are social website, Internet growth accelerates. 
https://wearesocial.com/uk/blog/٢٠١٨/٠٧/internet-growth 

 ، إحصاءات وحقائق في الوالیات المتحدة وحول ٢٠١٨ اإلنترنت في عام  توجھات٦٨
  VpnMontorالعالم، على موقع 

https://ar.vpnmentor.com/blog/                                                  
                                                     

٦٩ Digital marketing community website, ٦٥٪ of the Total 
Population in the Middle East AreUsing the Internet, ٢٠١٨ | 
Hoot suite & We Are Social, 
Link:https://digitalmarketingcommunity.com/indicators/activ
e-social-media-users-active-social-media-users-via-mobile/ 

 م،  ٢٠١٨، إحصائیات وسائل التواصل االجتماعي Expand cart موقع  ٧٠
https://www.expandcart.com/ar/٢١٣٨٣-  
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٧١ Internet world states website, Internet usage in the Middle 
East,Link:, https://internetworldstats.com/stats٥.htm 

بتصرف             ، صحیفة  الغد،  القوة السیاسیة لوسائل اإلعالم االجتماعي٧٢
http://www.alghad.com/?news=٥٥٣٨٨٤     

منشور قي ،  للدكتور محمد البشر،  السلطة المتجددة .. اإلعالم :  من مقال بعنوان٧٣
  :صحیفة الجزیرة  على الرابط 

http://www.al-jazirah.com.sa/٢٠١٠jaz/nov/١١/ar٦.htm   
 أنس، مقال اإلعالم الحدیث والقوة السیاسیة ویكیلیكس نموذًجا، موقع ھدي :األحمد٧٤

  :اإلسالم، على الرابط
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles٪٢
Farticle&id=٣١٦١٩ 

  .مختصر اسم المیدان:   اسدا ٧٥

 ،     االنتفاضة الفلسطینیة الثالثة: فیسبوك یغلق:  انظر الخبر بعنوان٧٦
http://www.aljazeera.net/news/arabic/٢٠١١/٣/٢٢  

    انظر أصل الخبر فیسبوك یغلق صفحة ضد إسرائیل٧٧
جریدة ، كیف تحّول اإلنترنت إلى إعالم بدیل ینطق باسم الثورات؟ منى كریم:  من مقال٧٨

 . م٢٣/٠٢/٢٠١١ تاریخ ١١٥٥٩، العدد الرأي
الموقع اإللكتروني  ، بشار إبراھیم، ھل سیرحل الطغاة ویبقى الفیس بوك ؟:   مقال٧٩

، على الرابط                                  ٢٠١١ مارس ٢٤الخمیس ، لشبكة الجزیرة الوثائقیة 
http://doc.aljazeera.net/cinema/٢٠١١/٠٣/٢٠١١٣٢٤١٢١٥٣٩٤٥٩٢

٣٥.html  
  أفدت في ھذا المبحث من التأصیل العلمي الذي ذكره الباحثون حول عوامل وشروط ٨٠

وجعلت ما قّعدوه وذكروه محاور وركائز طبقتھا على فاعلیة وسائل ، تأثیر وسائل اإلعالم
كتاب االتصال : ومن أھم الكتب التي أصلت لعوامل التأثیر. اإلعالم الجدید وقوة تأثیرھا

. د، وكتاب نظریات التأثیر اإلعالمي، ٢٣٩ – ٢٢٦ص ، ل أبو أصبعخلی. د، واإلعالم
  .٣٣-٣١ص، محمد البشر

، ٢٣٩ – ٢٢٦ص ، خلیل أبو أصبع. د، كتاب االتصال واإلعالم:   مقتبس بتصرف من٨١
  ٣٣-٣١ص، البشر. د، وكتاب نظریات التأثیر اإلعالمي

  .٢٢٨ ، ٢٢٦ص ، بعخلیل أبو أص. د، كتاب االتصال واإلعالم:   مقتبس بتصرف من٨٢
،                                  جیش فیسبوك ھزم ابن علي:  من مقال ٨٣

http://malakalwfa.forumw.biz/t١٦١٢٨-topic  
، ٢٣٩ – ٢٢٦ص ، خلیل أبو أصبع. د، كتاب االتصال واإلعالم:   مقتبس بتصرف من٨٤

  .٣٣-٣١ص، البشر. د، وكتاب نظریات التأثیر اإلعالمي
خلیل أبو . د، كتاب االتصال واإلعالم: یتا االنسماعیة واالستمالة مقتبسة من  خاص٨٥

  .٢٢٩ ، ٢٢٨ص ، أصبع
  ٣٢محمد البشر، غیناء للنشر، الریاض، ص.د،   نظریات التأثیر اإلعالمي٨٦
مقال على موقع ،  عمار بكار. د، ؟»تویتر« ھل نجح التونسیون في التغییر بسبب ٨٧

  ،صحیفة االقتصادیة
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http://www.aleqt.com/٢٠١١/٠١/٢٤/article_٤٩٥٣٥٢.html  

  ١٣١م، ص٢٠٠٦ سمیر حسین، بحوث اإلعالم، عالم الكتب، القاھرة، ط ٨٨
  ٤٧، مرجع سابق، ص ...مناھجھ.. حث العلمي، أسسھ ربحي علیان، الب٨٩
 ذوقان عبیدات وآخرون، البحث العلمي مفھومھ، أدواتھ، أسالیبھ، مرجع سابق، ص ٩٠

١٩١  
، وعبیدات ٨٩ الحیزان، محمد، البحوث اإلعالمیة؛ أسسھا وأسالیبھا، ومجاالتھا، ص ٩١

 .١٠٥وآخرون، مرجع سابق، ص 
البحث االجتماعي، دار المعارف الجامعیة،  غریب سید أحمد، تصمیم وتنفیذ ٩٢

 .٢٢٨ص. ١٩٨٦اإلسكندریة، 
  .٢٠٦م، ص٢٠٠٦ سمیر محمد حسین، بحوث اإلعالم، عالم الكتب، القاھرة، ط ٩٣
ھو الذي یتم إرسال صحائفھ إلى العینة :  االستبانة االلكترونیة أو االستقصاء البریدي٩٤

وسائط الحدیثة كالبرید اإللیكتروني أو الموقع المختارة من المبحوثین إلكترونّیا من خالل ال
الشخصي أو غیرھا؛ لكي یقوموا بملئھ واستیفاء االستجابات المطلوبة، وعادة إرسالھ إلى 

م، ٢٠٠٦سمیر محمد حسین، بحوث اإلعالم، عالم الكتب، القاھرة، ط : انظر. الباحث
  .٢٠٩ص
جتمع المدني في الوقایة من  قرملة، عمر بن حزام بن ناصر بن عمر، دور مؤسسات الم٩٥

اإلرھاب، رسالة ماجستیر مقدمة في جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 
 ٢٥٨،  ٢٥٧ھــ، ص ١٤٢٨

 الوادعي، سعید بن مسفر، الدور الفكري للمؤسسات الدینیة في مواجھة الغلو ٩٦
 ٢٦ھاب، الریاض، والتطرف، برنامج تدریبي لمواجھة ظواھر الغلو والتطرف المؤدیة لإلر

 .ھــ ١٤٣٣ / ٤ / ٢٨ –
 .٢٥٩ قرملة، عمر، مرجع سابق، ص ٩٧
  ٢٥٧ قرملة، عمر، مرجع سابق، ص ٩٨
  

  :املالحق

 ) االستبانة( ملحق أداة الدراسة  .١
 )االستبانة(أسماء السادة المحكمین ألداة الدراسة ) ٢(ملحق رقم  .٢
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