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 ، واتجاىاتيم نحو العمميات اإلرىابية الشباب العربي لدىمصادر المعمومات الدينية 
 دراسة ميدانية

  مها عبد المجيد صالح عطية
 : تمييد

تقوم وسائل اإلعالم بدور رئيس في تزويدنا بالمعلومات التي نحتاج إليهاا فاي حياتناا اليومياةل والتاي 
هاال وتسسايراال وتاؤثر بالتبعياة فاي تماايل موااسناا واتجاااتناا و رائناا تؤثر بادوراا فاي إدرااناا لاحادافل وفهم

  (.3102إزاء القضايا واألحداف المجتمعية )رأفت مهندل 

اما تقوم وسائل اإلعالم بدور مهم في نمر الوعي والثقافة الدينية داخل المجتمعل وتاؤثر فاي مساار 
(ل أماا موااااع Afsaneh Hosseinzadeh, 2011ونوعياة الاوعي الااديني ومادش انتمااارم فاي المجتمااع )

التواصاال اتجتماااعي ومختلااق تطبيقااات اإلعااالم التساعليااةل فقااد أصااب  دوراااا فااي تمااايل وعااي الجمهااور 
بالقضااايا المجتمعيااة المهمااة صا خصوصااية ت يمااان إبسالهاااس بساابن مااا تتساام بااك ماان تساعليااة وديناميايااة 

ت تزودناااااا  ائااااارش انتمااااااراال فتلاااااف التطبيقاااااات التساعلياااااةومروناااااة فاااااي تاااااداول المعلوماااااات وا راء وتوسااااايع د
بالمعلومااات فقااطل باال تاادعمها بااالحوار والنقاااش والتحلياالل وتبااادل وجهااات النظاارس لااصا يمااان تصااور الاادور 
المحاااورل الاااصل مااان المماااان أن تقاااوم باااك بسااابن نماااط اتتصاااال التسااااعلي الاااصل تعتماااد علياااك فاااي تااااداول 

 المعلومات واألفاار.

وسااااائل اإلعااااالم التساعليااااة فااااي نماااار وتااااداول مااااع تصاااااعد دور  -دور وسااااائل اإلعااااالم واااااد امتااااد 
ليممل أيًضا المعلومات الدينية والستاوش واثيًرا من أمور العبادات والمرائع الساماويةل  -المعلومات وا راء 

مؤسساات بماال رئايس لل -لعهاود طويلاة  -بعد أن اانت المعلومات وا راء بمأن تلف الموضوعات ترجع 
الدينيااة الرسااميةل ووساااائل اإلعااالم المعروفااةل دون إنااااار وجااود محاااوتت للخاااروج علاا  صلاافل إت أن ااااصم 
المحااااوتت ااتسااابت القاااوش واتنتماااار والوضاااوح والاثااارش عنااادما ااترنااات بماااباة اإلنترناااتس لماااا تتسااام باااك مااان 

 تنتمار الواسع. تمرازية في نمر المعلوماتل وانخساض السيطرش الراابيةل إضافة إل  ا

والااادليل علااا  أن وساااائل اإلعاااالم الجديااادش التساعلياااة تقاااوم بااادور ااااول فاااي التاااأثير فاااي الاااوعي الاااديني 
وتماااايلكل أنهاااا أصااابحت أحاااد أاااام أدوات التواصااال التاااي تساااتخدمها الجماعاااات اإلراابياااة لتاااروي  أفاارااااا 

تقاديم خطاان داعام لثقافاة العناق  ونمراا بين جمهوراا المستهدق من المابانل بال وتساتخدمها باسااءش فاي
والتعصن والتطرقل وتوظق استماتت إاناعية مختلسة لحاف المابان علا  اعتناا  ماا تاروج لاك مان أفااار 

 .(0)(3102ل 3102)مها عبدالمجيدل 
                                                           

 إلنسانيةل جامعة عجمان.مها عبد المجيد صالح عطيةل أستاص ممارف بالية اإلعالم والعلوم ا 
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واد أفادت تقارير أمنية أمرياية تناولتها الصحافة العربيةل أنك بينما يمان أن تتناااص القادرش القتالياة 
ماا تخوضاك مان معاارف ومواجهاات ماع ااوات ماافحاة اإلرااان فاي الاثيار مان  أمام -ت اإلراابية للجماعا

اوتها وادرتها اتتصالية تازداد ااوش بتطاور وتزاياد اساتخدام وساائل اتتصاال التساعلياةس  فإن -الدول المعنية 
وتعبئاتهم وتاوريطهم لصا تحرص تلف الجماعات عل  اساتثمار وساائل اتتصاال التساعلياة فاي تجنياد المابان 

 . في تنسيص عمليات إراابية لصالحها في أل ماان بالعالم

جماًتل يمان مالحظة ظهور المحتوش الديني عبر موااع التواصل اتجتماعي مان خاالل: الستااوش  وا 
بااين مسااتخدمي موااااع التواصاال اتجتماااعل أًيااا اااان مصاادراال وماان  والمعلومااات الدينيااة التااي يااتم تااداولها

- Prayer Groupsالمجموعات )العامةل والخاصة( التي تتبادل النقاش فاي الموضاوعات الدينياة  خالل
Religious-Themed Social Networking Groups  ل والحسابات اإللياترونية الرسمية للمؤسسات

ينيين سااواء والهيئااات الدينيااة الرساامية وبياار الرسااميةل واااصلف الحسااابات اإللياترونيااة لافااراد ماان الاادعاش الااد
الرسااميين أو بياار الرسااميينل فضاااًل عاان الحسااابات اإللياترونيااة للجماعااات المتطرفااة واإلراابيااةل واألفااراد 

 التابعين لها. 

ويعاس التنوع الساب  في مصادر المحتوش الاديني علا  مواااع التواصال اتجتمااع ل إمااالية ابيارش 
تاااي يااادراها الجمهاااورل وماااع تناااوع وتعااادد مصاااادر تتعلااا  بمااادش مصاااداايتها السعلياااةل ومااادش مصاااداايتها ال

المعلومااات واألخبااار المتاحااة علاا  موااااع التواصاال اتجتماااعيل تاازداد أيًضااا حاجااة مسااتخدميها إلاا  تااداي  
تتااول  تااداي  صااحة  Facebookاااصم المعلوماااتس األماار الااصل يسساار ظاااارش نمااأش حسااابات علاا  مواااع 

 س ممااااااااااا يؤاااااااااااد الحاجااااااااااة الماسااااااااااة لاااااااااادش جمهااااااااااور المعلومااااااااااات المتداولااااااااااة والمنمااااااااااورش علاااااااااا  المااااااااااباة
 موااااااااع التواصاااااال اتجتماااااااع  لوجااااااود  ليااااااات تسيااااااد فااااااي تقياااااايم مصاااااادااية المعلومااااااات المنمااااااورش عليهاااااااا

(2015) Ruohan Li Ayoung Suh  & . 

من جانن  خرل تمهد السنوات الراانة تصاعًدا في حدش العمليات والحوادف اإلراابية التي أصبحت 
لدان العالم اإلسالمي والغربيل ومع تزايد حدش التوترات واألزمات وأعمال العناقل تنطلا  تطال الاثير من ب

وسائل اإلعالم الجديد بمختلق تطبيقاتها بما فيها موااع وتطبيقات التواصل اتجتماع ل لتااون واحادش مان 
ء واألفاااارس األماار أااام الوسااائل التااي يسااتخدمها الماابان فااي ااال العااالم لتااداول األخبااار والمعلومااات وا را

الااصل يزياااد ماان خطاااورش وأامياااة األبعاااد اتجتماعياااة والثقافياااة تسااتخدام ااااصم الوساااائل فااي تماااارف الخبااارات 
 والتجارن والتروي  ألفاار بعينها. 

                                                           

  تغطية صحسية مترجمةل بعنوان "اوش داعش العسارية تتضاءل لان خطرم اإلراابي لم يتراجع"ل منمورش في النسخة الوراية
 .(3ل ص )3102أاتوبر  3من جريدش الحياشل بتاريخ 
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وتعااد العالاااة بااين اإلعااالم واإلراااان ماان أاثاار العالاااات الجدليااة التااي فتحاات مجاااًت بحثًيااا ثرًيااا أمااام 
تثياارم ماان دتتت عميقااة وجواريااةل سااواء علاا  مسااتوش تمااايل وعاا  الساارد دينًيااال أو  الباااحثينس بساابن مااا

التااأثير فيااك واسااتقطابكل والعماال علاا  تجنيااد الماابان لصااال  الجماعااات اإلراابيااة وفاا   ليااات واسااتراتيجيات 
جماعاات ممنهجة تعتمداا تلف الجماعاتل أو عل  مستوش عالاة المنسعة المتبادلاة باين وساائل اإلعاالم وال

اإلراابياااة ممثلاااة فاااي تحقيااا  اإلثاااارش والتماااوي  للطااارق األولل ومضااااعسة القاااوش الرمزياااة لاعماااال اإلراابياااة 
لتحقي  أاداق الطرق الثاني من خالل اإلعالمل أو مستوش المواجهة السارية للتعصن والتطرق وماا يقاود 

 إليك من تورط ف  أعمال العنق واإلراان. 

                              ل إلاا  أن اااوش اإلراااان اااوش رمزيااة  Kalkhoven (2010) &  Landtsheer( 2)  لااصا يمااير ااال ماان
إن أخطار ماا يحصال علياك اإلرااان مان دعام ل بال واإلعالم او الصل يعطيها السرصاة لتظهار          اصطناعيةل 

 يأت  إليك عن طري  اإلعالم.

فااي وممااا ت مااف فيااك أن دراسااة الروافااد التااي يسااتمد منهااا الماابان العربااي معلوماتااك الدينيااةل وتسااهم 
تماااايل خباااراتهم ووعااايهم وثقاااافتهم الدينياااةل وماااوااسهم و رائهااام إزاء الحاااوادف اإلراابياااة المختلساااةل يماااان أن 
يامق عن أوجك الخلل المحتملة في عالاة المبان بمصادر معلوماتهم الدينيةل والتي يمان أن تاون أحد 

هاًل أمااام محاااوتت اتسااتقطانل األساابان وراء اناازت  الاابعض فااي اااوش التساياار المتطاارقل وجعلااك ااادًفا ساا
وتوضااا  ااااصلف اإلماااااليات المختلساااة المرتبطاااة بالثقاااة فاااي مصاااادر المعلوماااات الدينياااةل ومعاااايير تقييمهاااال 

 وتأثير صلف في توجهات السرد نحو أعمال العنق واإلراان. 

ر اإلرااانل ويمان أن تسيد دراسة وفهم توجهات األفراد نحو اإلراانل فاي إدارش إدراف األفاراد لمخااط
اما يمان أن تحسن من اتصاتت ما ابل وما بعد األزمات والحاوادف اإلراابياة والتاي لهاا دور فاي تماايل 

دراف   . (3)(3102تقرير اتجااات الرأل العام األمرياي نحو اإلراانل الجمهور )وعي وا 

عااض فئااات الماابان امااا أن السائاادش التااي تقاادمها دراسااة فااار الجماعااات اإلراابيااةل وأساابان اناازت  ب 
لالنخراط في صسوفهال والتعرق علا  ساماتهم وظاروفهمل تتاامال ماع أامياة معرفاة إلا  أش مادش يماان أن 

القاعادش  –بطريقاة أو باأخرش  –تدعم بعض فئات المجتمع العام اإلراانل ولماصاس حيف تمال اصم السئاات 
 وتنسيااااااااااص مخططاتهااااااااااا  األساسااااااااااية التاااااااااا  تعتمااااااااااد عليهااااااااااا الجماعااااااااااات اإلراابيااااااااااة فااااااااااي تقويااااااااااة نسسااااااااااها

(Kaltenthaler & Others, 2014.) 

وربم أامية دراسة مصادر المعلومات الدينية للمبان في ا ونة األخيرشل حيف تتزايد وتتناوع البادائل 
المختلسة التي أصبحت تتوافر لديهمل مع ما ينطاول علياك صلاف مان دتتت جاديرش بالبحاف والدراساة خاصاة 

ر الرسامية وبيار الرساميةل وعالااة صلاف أو دورم فاي توجياك ماوااسهم نحاو التعصان عند التمييز بين المصاد
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واإلراانل فإن صلف الموضوع لم يتم تناولك عل  نحو واض  وااٍق في الدراسات العلمية المختلسةل خاصاة 
 الدراسات العربية. 

مابان العربايل لصا يختص موضوع اصا البحاف بدراساة مصاادر المعلوماات الدينياة التاي يساتخدمها ال
ودراسااة الجواناان المختلسااة المرتبطااة بهااصا اتسااتخدام بمااا يماامل: العواماال التااي تااؤثر فااي ثقااة الماابان فااي 
المصااادر الدينيااةل وتسضاايالتك فااي اسااتخدامهال ونوعيااة اااصم المصااادرل واسااتخدامك للمصااادر التقليديااة فااي 

 ير الرسمية. مقابل المصادر الجديدشل والمصادر الرسمية في مقابل المصادر ب

اما يتناول موضوع البحف اتجااات المبان العرباي نحاو العملياات اإلراابياة التاي تحادف فاي بلادان 
العالم المختلسةس إللقاء الضاوء علا  طبيعاة العالااة المماناة باين مصاادر المعلوماات الدينياة التاي يعتمادون 

 عليهال وتمايل توجهاتهم نحو أعمال العنق واإلراان. 
 السابقة: الدراسات 

ااتمت الدراسات اإلعالمية بالعوامل التي تؤثر في تقييم الجمهاور لمصادااية المحتاوش الاصل يتلقوناك 
ماان وسااائل اإلعااالمل وزادت أاميااة دراسااة مصاادااية المعلومااات بعااد ظهااور تطبيقااات اإلعااالم اتجتماااعي 

تقطابهم لتبناااي فاااار إرااااابي التساعلياااةل وتناولااات دراساااات أخااارش العوامااال التاااي تاااؤثر فاااي دفاااع المااابان واسااا
متعصاااانل وفيمااااا يااااأتي نسااااتعرض الدراسااااات السااااابقة التااااي اسااااتساد منهااااا البحااااف عباااار محااااورينس مصااااادر 
المعلومااات وعواماال تقياايم مصااداايتهال وماادش وعااي الجمهااور بمخاااطر اإلراااان وتوجهاااتهم نحااو العمليااات 

  اإلراابية.
 مصادر المعمومات وعوامل تقييم مصداقيتيا: 

لما يثيرم المحتوش المنمور عل  مباة اإلنترنت بصسة عامةل وعل  موااع التواصل اتجتماعي نظًرا 
بأامياة خاصاة فاي الدراساات الساابقةس تحديًدال مان جادل واساع بماأن مصاداايتكل فقاد حظاي ااصا الموضاوع 

ي ل العوامل التي تاؤثر فا  تقيايم مساتخدمRuohan Li Ayoung Suh  & (4) (2015) فاختبرت دراسة
درااهاام ماادش مصااداايتها بااالتطبي  علاا  موااااع  موااااع التواصاال اتجتماااعي للمعلومااات المنمااورش عليهااال وا 

Facebook مساردش مان مساتخدمي المواااعل  022ل واساتخدمت الدراساة المسا  الميادان  علا  عينااة اوامهاا
 واعتمد التطبي  وجمع البيانات عل  أداش اتستبيان اإللياتروني. 

                                                                        وجااود عالاااة ارتباااط إيجابيااة دالااة بااين ماادش التساعليااة التااي ياادراها مسااتخدم مواااع                أظهاارت النتااائ و 
                                                                                        التواصاااال اتجتماااااعيل وماااادش مااااسافية الوساااايلة المرتبطااااة بإمااناتهااااا فااااي نماااار وتااااداول المحتااااوش بمااااسافية 

                                                   وعالنيةل وتقييم السرد لمصدااية المعلومات المنمورش. 
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دتلاااة معنوياااة باااين مااادش ااااوش الحجااا  المقدماااة فاااي  وبينماااا أاااادت النتاااائ  وجاااود عالااااة ارتبااااط صات
المحتوش وتقييم السرد لمصداايتكل أظهرت النتائ  عدم وجود عالااة دالاة باين مصادااية المحتاوش واال مان: 

 اتعتماد عل  وسيلة إعالم مال وجودش المحتوش. 

           صاادااية إلاا                                                                          وفساارت الدراسااة عاادم وجااود عالاااة بااين اتعتماااد علاا  وساايلة مااا وتقياايم محتوااااا بالم
                                                                                             سمات العينة التاي ياأتي معظمهاا مان المابان الاصين اعتاادوا اساتخدام مواااع التواصال اتجتمااعي المختلساة 
                                                                                        وبيراااااا ماااان مصااااادر المعلومااااات المتنوعااااة والمتعااااددش والمتاحااااة لهاااام طااااوال الواااااتس ممااااا يجعلهاااام يميلااااون 

ً          تسااتخدام مصااادر المعلومااات البديلااةس ولااصا فهاام أااال إحساًسااا باتعتمااا                                 د علاا  وساايلة معينااة مقارنااة بأولئااف                                                   
                                                                                           الاااصين يساااتخدمون وساااائل اإلعاااالم التقليدياااة المعروفاااة ويقااال اساااتخدامهم لمصاااادر المعلوماااات البديلاااةل اماااا 
                                                                                          أظهرت الدراسة عدم وجود تأثيرات دالة لمستوش خبرش المخص فاي العالااة باين عوامال مصادااية المحتاوش 

             بالمصدااية.                                         وعوامل مصدااية الوسيلة وتقييم السرد لها 

                          ل ماادش ثقااة جمهااور الماابان فااي  Sharon Wilson & Others, (2014)( 5)              واختباارت دراسااة 
                                                                                                المجتمعات الريسيةل في األخبار المنمورش عل  اإلنترنتل وتقييمهم لمصداايتهال مقارنة بتلف المعروضة في 

         مسااردش ماان       0111       اوامهااا                                                                       وسااائل اإلعااالم التقليديااةل واعتماادت الدراسااة علاا  المساا  الميااداني الامااي لعينااة 
                                                                                            المبانل عن طريا  تطبيا  أداش اتساتبيانل وانتهات النتاائ  إلا  أن المابان فاي العيناة يساتخدمون األخباار 
                                                                                                الراميةس ألن وسائل اإلعالم التقليدية بير فعالة في تلبية احتياجاتهم لمعرفة األخبار والوصاول للمعلوماات 

                                                عاان تمااااهم فااي مصااداايتها واعتقااادام فااي أنهااا تخضااع                                        ً الاافيااةل والمطلوبااة فااور واااوع األحاادافل فضاااًل 
                                                                         للراابة والتحيزات عل  نحو يسو  مصادر المعلومات المتاحة لهم عبر اإلنترنت. 

                                                                                      ولنسس اصم األسبان رأت العينة أن مصادر األخبار البديلة والمتاحة عل  اإلنترنت أاثر موضاوعية 
                                                   ديم تغطياات مااملة وفورياة لاحاداف المهماة واضاايا الماأن      ً                                       وتحرًرا من القياود والرااباةل وأاثار اسااءش فاي تقا

                                                                                                  العام والقضايا الخالفيةل اما ترش العينة أن اصم المصادر البديلة عن وسائل اإلعالم التقليدية تقدم وجهات 
            ً                   ً                                                            ً  نظر أاثر تنوًعال وتحليالت أاثر عمقًاال وأن الاتاان والمحاررين الاصين ياتباون عبار اإلنترناتل أاثار تحارًرا 

                                                                                         قيود والتحيزات المهنياة التاي تسايطر علا  العااملين فاي وساائل اإلعاالم التقليدياةل دون أن يعناي صلاف      من ال
نما اتجك الغالبية إل  استخدام المصادر الرامية                                                  ً                                                     تخل  العينة عن استخدام وسائل اإلعالم التقليدية تماًمال وا 

            امامل لها. 
                              ثرش فاا  تقيااايم الجمهاااور لمصااادااية                ل العوامااال الماااؤ  Westerman (2013)( 6)                 امااا اختبااارت دراساااة 

                                                                                             المعلومات المنمورش علا  مواااع التواصال اتجتمااعيل وأماارت الدراساة إلا  أامياة التميياز فاي الترمايحات 
  ل System generated cues                                              ً                   واتنتقاءات اإلخبارياة باين الترمايحات المدعوماة تقنًياا بماال أوتومااتياي 

                                                      ستخدمي اصم الموااع لغيارام مان المساتخدمينس صلاف أن الناوع                                          والترميحات الت  يقدمها أفراد الجمهور من م
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                                                                                          األول مااان الترمااايحات والاااصل ياااتم بماااال أوتومااااتياي يعتقاااد الجمهاااور أناااك أاثااار حيادياااة مقارناااة بغيااارم مااان 
                                                           الترميحاتس ألنك يستقر إل  التحيزات المخصية الخاصة باألمخاص. 

                        مسااردشل ماان طلبااة اإلعااالم فااي      080    مهااا                                                  واااد اسااتخدمت الدراسااة األساالون التجريباايل علاا  عينااة اوا
                             س لمااا ينساارد بااك ماان ساارعة تااواتر Twitter                                                        إحاادش الجامعااات األمريايااةل وتاام تطبياا  التجربااة باسااتخدام مواااع 

                                                                                  ُ            نمر المعلومات واألخبار عليكل وتصس  أخبار بعينها تم بثها عليكل وف  عدش مهام معرفية ُطلن مان أفاراد 
                    العينة القيام بها. 

              لم يرتبط بمال   Twitter                                                     الدراسة أن التواتر في تحديف المحتوش المنمور عل  مواع              وأظهرت نتائ  
نمااا ظهاارت عالاتااك باترتباااط المعرفاا  بااين الساارد واألخبااار التاا                                                                                                مباماار بتقياايم المسااتخدمين لمصااداايتكل وا 

       لمحتااوش                                                                                      يتعاارض لهااال والااصل يااؤثر باادورم فاا  تقياايم الساارد لمصاادااية المحتااوشس أل أن العالاااة بااين حداثااة ا
                                                                                             وتقاادير األفااراد لمصااداايتك عالاااة بياار مباماارشل يتاادخل فيهااا عاماال اترتباااط المعرفاا  بااين الساارد والمحتااوشل 
              ً                                                                                    والصل يعد مؤمًرا عل  تقييمك لمصدااية المحتوش وف  ما أظهرتك نتائ  الدراسةس لصا انتهت الدراساة إلا  أن 

                                     اااااع التواصااال اتجتمااااع  تزياااد مااان اترتبااااط                                                       التحاااديثات المتاااواترش للمعلوماااات واألخباااار المنماااورش علااا  مو 
                                                              المعرف  بين السرد والمحتوشس مما يؤثر ف  تقييمك لك بالمصدااية.

               مصدااية المصدر                    العوامل صات الصلة ب  ل  Bonachristus Umeogu (2012)  ( 7)              وتناولت دراسة 
                   اية ماازي  باين الثقااة                                                                           لادش الجمهاور فااي مجااتت السياسااة والادين والدعايااةل وأماارت الدراساة إلاا  أن المصادا

                                                                                                     والخبااارش والجاصبياااة أو القباااولس لاااصا فاااإن الخبااارش الدينياااة التاااي يتمتاااع بهاااا ااااادش الااارأل الااادينيونل أو يبااادو أنهااام 
  .                                             يتمتعون بهال تؤثر ف  إدراف الجمهور لمصداايتهم

   ها                                                    ً                                     وأظهرت الدراسة أن اادش الرأل في المجال الديني تحدياًدال يتمتعاون بمااناة فاي المجتماعل ياتسابون
                                                                                               من التقدير الصل يوليك الجمهور ألصحان الخبرش الدينية والمتخصصين في األمور الدينيةل من الهالة التي 
             ً                                                                            تحاايط بهاام أحياًنااال بصاارق النظاار عاان مسااتوش خبااراتهم الحقيقيااة فااي األمااور الدينيااة وماادش عماا  دراساااتهم 

ً                          اًحاا فاي تحقيا  الهادق المطلاون                                                                 فيهال وأن الحج  التي يسواها رجل الدين إلاناع الجمهاور تااون أاثار نج  
  .                                                                            إصا اانت مرتبطة بالنصوص الدينية المقدسةل أاثر من اونها مرتبطة بوجهات نظرم او

                                                                                  وأمارت أيضا إل  أن ماانة رجال الدين في المجتمع تختلق من مجتمع  خرل فابعض المجتمعاات 
                                ن درجاة عالياة مان التاأثير والنساوص                               ياتسن فيها اادش الرأل الدينيو   -                                  التي يتمتع فيها الدين بأامية خاصة   -

                                                                                       عل  النحو الصل يجعلهم ماؤثرين فاي الجمهاور حتا  عنادما يتحادثون فاي مجااتت أخارش بيار الادينل مثال 
                                                          السياسة وبيراا من اضايا المأن العام المختلسة بير الدينية.

                    ل إلا  أن العالاااة بااين  (8 )(Kamarulnizam Abdullah & Others, 2012)            أماارت دراسااة   و 
                                                                                        ؤسسااات الدينيااة فااي المجتمااع والجمهااور العااام فااي ساايا  اتتصااال الرامااي التساااعلي تااأثرت باإلماانيااات    الم
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ماانيااة وجااود اسااتجابة فوريااة ماان                                                                                              التااي تنساارد بهااا وسااائل التواصاال اتجتماااع ل خاصااة التساعاال الراماا ل وا 
ً     بينهمااال وأمااارت أيًضااا إلاا  Real-time chat                                    المؤسسااة الدينيااة للجمهااورل وحااوار لحظااي                 بااروز مسهااوم                  

                  امتغياار مهاام لااك دور   Digital-communication Involvement                              "اتناادماج أثناااء اتتصااال الرامااي" 
ً                 اماا توصالت أيًضاا إلا  أناك يارتبط   ل                                                             حيول في دراسة استخدام موااع التواصل اتجتماعي في المأن الديني             

                              موااعهااا أو حساااباتها علاا  موااااع    ً                                                             جزئًيااا بتساعليااة الساارد أثناااء عمليااة اتتصااال مااع المؤسسااات التااي يسااتخدم 
                   التواصل اتجتماعي. 

                                                                                واعتمااادت الدراساااة علااا  التحليااال الايساااي للمحتاااوش المنماااور علااا  الحساااابات المخصاااية لعااادد مااان 
                                                                                       األعضااء الممااتراين فاي إحاادش المجموعاات صات الطبيعااة الدينياة علاا  موااع يتبااع إحادش مؤسسااات الاادين 

                                                 ا األفااااراد موااااااع التواصاااال اتجتماااااعي للتعبياااار عاااان ااااايمهم                                       المساااايحيس لتحلياااال الايسيااااة التااااي يسااااتخدم بهاااا
                     ومعتقداتهم الدينية. 

                                          ممالة ايسية تحديد مصادر موثواة للحصول علا     Kevin R. Canini (2011)( 9)             تناولت دراسة 
                                                                                              المعلومااات ماان موااااع التواصاال اتجتماااع ل واختباارت الدراسااة العواماال المااؤثرش فاا  تقياايم األفااراد لمصاادااية 

                                                                                          ات المنمورش عليهال والتي تجعلهم يختارون مصادر بعينها لمتابعتها واتمتراف فاي تلقاي التحاديثات        المعلوم
                                                                    التي يقدمها أفراداا عل  موااع التواصل اتجتماع  والمباات اتجتماعية. 

                                                                                      واد أظهرت نتائ  الدراسة أن موضاوع المحتاوش نسساكل وتحليال اياال البنياة اتجتماعياة للماباة مان 
                                                                              تباطات بين الحسابات المختلسةل من العوامل المؤثرش في تقييم مصدااية المعلومات.         حيف اتر 

                                                                                       واعتمدت الدراسة عل  تحليل الروابط امؤمر عل  حراة تداول المعلومة داخل المباةل وما يعاساك 
                                                                                          صلااف عاان بنيااة أو ايااال المااباة اتجتماعيااة التااي يااتم تااداول المعلومااات بااين أعضااائهال إضااافة إلاا  مؤماار 

                        انماوصج لمواااع التادوينات   Twitter                                                           خر واو النص األصلي للمحتوش المنمورل واستخدمت الدراسة موااع 
                                                                          المصغرشس لمالحظة ايق يختار مستخدموم حسابات األمخاص التي يتابعون تغريداتهم. 

                                                                                      وأظهاارت النتااائ  أن تقياايم األفااراد لمصاادااية الحسااان الااصل يتابعونااك علاا  المواااع ياارتبط لاايس فقااط 
ً                                                       لتغريااادات المنماااورش علياااكل ولاااان أيًضاااا بالتوجاااك العاااام لصااااحن الحساااان اماااا يوضاااحك الملاااق التعريساااي   با                                

           الخاص بك. 

                                                                                   ماان جاناان  خاار ااتماات الدراسااات العربيااة بدراسااة اسااتخدامات الماابان لموااااع التواصاال اتجتماااعي 
              اماتهم لوساااائل                                                                           امصاااادر للمعلومااااتل وتاااأثيرات صلاااف فااا  ااتساااابهم للمعرفاااة وتماااايل وعااايهمل وفاااي اساااتخد

      لمواع        السعودل       المبان          استخدامات   (10 ) (    3102                                 اختبرت دراسة محمد بن علي السويد ) ف                 اإلعالم التقليديةس 
     727                                             التقليدياةل وتام تطبيا  الدراساة علا  عيناة اوامهاا       اإلعاالم       لوساائل             اساتخداماتهم   فا            ل وتأثيرااا)      )تويتر

                                ياض بالمملاة العربية السعودية.                                                      مسردش من طلبة الجامعات الحاومية والخاصة في مدينة الر 
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   فاي         الجاامعي       المابان          ينتمار باين           موااع تاويتر                                               وانتهات الدراساة لعادش نتاائ  مان أامهاال أن اساتخدام
عاادش         والقاراءش                                                      بالبةل وترازت اثافة استخدام العيناة للموااع فاي المتابعاة               السعوديةل اسمة         اإلرساالل              فقاطل وا 

        الوسم.    في          والمماراة         والتعلي      الرد    أال                      والتغريدل يليها بدرجة

                                                                                         وبرز ااتمام الدراسات العربية بدراساة تاأثيرات اساتخدام المابان لوساائل اإلعاالم الحديثاة فا  تماايل 
                       اختبرت دراساة رأفات مهناد                                                                         الوعي السياسي للمابان العربايل واتجااااتهم نحاو القضاايا السياساية المختلساةس فا

                                        لاوعي السياسايل باالتطبي  علا  عيناة مان طلباة                                      دور موااع التواصل اتجتماعي فاي تماايل ا   (11 ) (    3102 )
         وتاريت.         واألنبار       الموصل   من      في ال       المعبي       الحراف                            الجامعات العرااية إبان حالة

                  مساردشل وانتهات إلا       021                                                                 واعتمدت الدراسة عل  أداش اتستبيان فاي جماع البياناات مان عيناة اوامهاا 
       جامعاات     لطاالن                  اتتجاااات السياساية     ماايل ت   فاي              اتجتمااعي تساهم        التواصال      مواااع                   عادش نتاائ  منهاال أن

   فا           والتاأثير         الجاامعيل           تهام المابان       معاصارش      اضاايا    طارح   فاي           وأنهاا تساهم  ل       وتاريات        واألنباار       الموصال
 .       العرااي        السياسي       المارع             وانعااسك عل         الجامعي       المبان    لدش        السياسي       والسار         السياسية          السلوايات

                               ل توظياق ماباات التواصال اتجتمااعي  (12 ) (    3100                                          واختبرت دراسة تراي بن عباد العزياز الساديرل )
                                                                                          فااي التوعيااة األمنيااة ضااد خطاار المااائعاتل بااالتطبي  علاا  العاااملين فااي إدارات العالاااات العامااة بقطاعااات 

                                                             مسردشل تم تطبي  أداش اتستبيان عليهم لجمع البيانات المطلوبة.      039                       وزارش الداخليةل وعددام 

ات التاي تحاد مان توظياق ماباات التواصال اتجتمااعي فاي وأمارت الدراسة إل  أن مان أاام المعواا
التوعية األمنية ضد خطر المائعاتل لهسة مستخدم اصم المباات عل  معرفة أش خبر مثيرل وسهولة تأثر 
بعاااض مسااااتخدميها بمااااا ُينمااار ماااان مااااائعاتل وضاااعق اللااااوائ  واألنظمااااة العقابياااة المطبقااااة ضااااد مروجاااا  

 المائعات. 
ل إلااا  التعااارق علااا  مصاااادر المعلوماااات السياساااية لاااادش (13)(3102دراساااة محماااد رضاااا )وساااعت 

المبان المصرلل واختبرت دور وسائل اإلعالم التقليدية والجديدش فاي تثقايسهم سياساًيال واساتخدمت الدراساة 
مساااردش مااان  020امهاااا أسااالون المسااا  الميااادانيس حياااف تااام تطبيااا  أداش اتساااتبيان علااا  عيناااة عماااوائيةل او 

مساتوش  باين عالااة وجاود عادم تباينأناك تهات الدراساة إلا  عادش نتاائ  مان أامهاال وانالمابان المصارلل 
% من العينة يستخدمون 22لإلنترنتل اما أمارت إل  أن نسبة  ومستوش التعرض للعينة السياسية المعرفة

 الصحق واإلنترنت بهدق الحصول عل  المعلومات عن القضايا واألحداف الجارية. 
  ر اإلرىاب، وتوجياتيم نحو العمميات اإلرىابية:مدى وعي الجميور بمخاط

بالرجوع للدراسات السابقة التي تناولت اتجااات الجمهور نحو العمليات اإلراابيةل تبين وجود نقص 
واضااا  فاااي الدراساااات العربياااة التاااي اختبااارت الموضاااوعل وعلااا  الجانااان ا خااار يوجاااد عااادد مااان الدراساااات 

معظمهاا اعتماد علا  التطبيا  فاي مجتمعاات بيار إساالميةل مقابال األجنبية التاي عنيات بالموضاوعل ولاان 
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الة منها دمجت في التطبيا  مجتمعاات إساالميةل وحااول البحاف اتساتسادش مان الرصايد العلماي المتااح فاي 
اصا المجالل مع األخص في اتعتبار المرجعية السارية والسيا  الماامل الاصل انطلقات مناك الدراساات الغربياة 

 وضوعل والصل تبدو  ثارم في اراءش النتائ  والتحليالت التي ادمتها حول الموضوع. في تناول الم

(ل الخطااان اإلعالماا  للجماعااات اإلراابيااة علاا  موااااع 3102فقااد تناولاات دراسااة مهااا عبااد المجيااد )
التواصاال اتجتماااعي واسااتراتيجيات المواجهااة و لياتهااال وصلااف عباار دراسااة تحليليااة وميدانيااةل اعتماادت علاا  
تحلياال محتااوش عينااة ماان الحسااابات اإللياترونيااة التابعااة لعاادد ماان التنظيمااات والجماعااات اإلراابيااة علاا  

إضافة إل  إجراء مس  ميداني عل  عينة مان مساتخدمي مواااع التواصال ل Twitterو YouTubeمواعي 
 . شمسرد 010 اتجتماعي من الجمهور العربي بلغ اوامها

وجاااك ومجااااتت اساااتخدام الجماعاااات اإلراابياااة مواااااع وتطبيقاااات الاماااق عااان أ إلااا واااادفت الدراساااة 
اإلعاااالم اتجتمااااعي بااااختالق أنواعهاااال واتساااتراتيجيات السارياااة التاااي تنتهجهاااال والتعااارق علااا  توجهاااات 
مساااتخدمي تطبيقاااات اإلعاااالم اتجتمااااعي مااان العااارن نحاااو الموضاااوعات المرتبطاااة بالجماعاااات اإلراابياااةل 

في مواجهاة اإلرااانل وتأثيراتاك علايهم فاي ااصا الماأنل وطرحات نموصًجاا نظرًياا وايق يقيمون دور اإلعالم 
 يمرح استراتيجية اتتصال التي تطبقها الجماعات اإلراابية في استخدام تطبيقات اإلعالم اتجتماعي. 

وانتهت الدراسة إل  عدش نتائ  من بينهال وجود مؤمر إيجابي تمثل فاي بلباة نسابة مان يعتقادون أن 
اعااات اإلراابيااة ليساات باانسس القااوش التااي يظهراااا اإلعااالمل ووعاايهم بااأن اإلعااالم يسااع  ماان صلااف إلاا  الجم

 تحقي  اإلثارش والتموي  وجصن الجمهور. 

أماارت إلا  عادش مؤمارات سالبيةل مان بينهاال اطاالع نسابة مان العيناة علا  المضاامين الخاصااة اماا 
محاولااة التأاااد مساابًقا ماان صااحة اااصم المعلوماااتل  بالجماعااات اإلراابيااةل واسااتعدادام إلعااادش نمااراا دون

إضااافة إلااا  وجاااود نسااابة ملحوظاااة ممااان أمااااروا إلااا  أنهااام ااااد يقوماااون بزياااارش الصاااسحات والمواااااع الخاصاااة 
بزيارتها من ابلل يعن  أنهاا تانج   –عمًدا  –بالجماعات اإلراابية تحًقال فضاًل عن وجود أمخاص ااموا 

 مخاص للتعرق عليها عل  نحو أارن.في تحريف السضول لدش اؤتء األ

امااا أظهاارت النتااائ  أيًضااا نماااط الايانااات اإلراابيااة فااي تجديااد وتوساايع نطااا  نماار خطااابهم عباار 
تمثلاات مؤماارات صلااف فااي: تااواتر األخبااار وتحااديثات المااواد اإلعالميااة التااي ترفعهااا و اإلعااالم اتجتماااعيل 

ل باإلضااافة إلاا  تعاادد إضااافة ,Twitter YouTube, Vimeo, Facebookعلاا  حساااباتها علاا  موااااع 
باال وتحميااال بعضاااها فاااي  -خاصااة مضاااامين السياااديو -المضاامون الواحاااد ولاااان بأسااماء وعنااااوين مختلساااة 

صااورش حلقااات متسلساالةل ويااوفر اااصا اإلجااراء فرصااة أاباار للوصااول للمضاامون صاتااك بااأاثر ماان مسااارل امااا 
س P2P Strategyتصااال ماان نظياار إلاا  نظياار أمااارت إلاا  توظيااق الجماعااات اإلراابيااة اسااتراتيجية ات

 لتعزيز األثر اإلاناعي لخطابها. 
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ل فقااد ااتماات بااالتعرق علاا  الاارأل العااام (14) (Kaltenthaler & Others, 2014) أمااا دراسااة
دوافع دينيااة تتمثاال فااي الرببااة فااي حمايااة اإلسااالمل والامااق الموجهااة بااالبااسااتاني إزاء العمليااات اإلراابيااةل 

 والعوامل المختلسة المؤثرش فيك. عن المصادر 

وأظهرت نتائ  الدراسة إجماًت أن الغالبية العظم  من العيناة تعاارض األعماال اإلراابياةل وتارش أناك 
ن اختلساات  حاادش معارضااتها للسعااال  –نساابًيا  –فعاال بياار مباارر دينًيااال وأنااك يمثاال مماااالة فااي مجااتمعهمل وا 

اااانوا أاثاار تسااامًحا مااع األعمااال اإلراابيااة الموجهااة نحااو اإلراااابي باااختالق السئااة المسااتهدفة منااكل حيااف 
  الهنود مقارنة بتلف الموجهة نحو البااستانيين.

وأظهرت النتائ  أيًضا أن أفراد العينة الصين يدعمون حراة طالبان ويؤيدونهال اانوا ام األاثر دعًما 
عات للرأل تم تطبيقهاا علا  المجتماع للعمليات اإلراابيةل واعتمدت الدراسة عل  تحليل نتائ  ثالثة استطال

ل واسااتطالع للاارأل العااام 3112لابحاااف فااي  PEWالبااسااتانيل واااي اسااتطالع للاارأل العااام طبقااك معهااد 
ل واسااتطالع اااومي 3117لاادش المساالمين إزاء السياسااة الخارجيااة األمريايااة واجمااات تنظاايم القاعاادش عااام 

 . 3118ة خالل عام للرأل العام البااستاني نحو العمليات اإلراابي

وأثبتاات نتااائ  الدراسااة صااد  فرضااية وجااود عالاااة ارتباااط عاسااية بااين مسااتوش دخاال الساارد ودعمااك 
لإلرااانل حياف ارتابط التاادني فاي مساتويات الاادخل اتاتصاادل بادعم المسااتجيبين لإلرااانل وااصلف صااد  

انل بينماا نسات النتاائ  فرضاية فرضية عدم وجود عالاة ارتباط بين مستوش التعليم واتجام السرد لادعم اإلراا
وجاود عالاااة بااين تزايااد ارتباااط الساارد بهويتااك اإلسااالمية مقاباال تنااااص ارتباطااك بهويتااك المحليااة "البااسااتانية" 
واتجااك لدعم اإلراانل اما نست فرضية وجود عالاة ارتباط إيجابي بين مدش إدراف السرد لوجود خطر أو 

اوسيلة للدفاع عن اإلسالمل ونست اصلف فرضية وجود عالااة ارتبااط تهديد يواجك اإلسالم ودعمك لإلراان 
 طردية بين مدش رببة السرد في أن يقوم اإلسالم بدور حيول في العالم واتجااك لدعم اإلراان. 

اما أثبتت نتائ  الدراسة أن متغيرل النوع والعمر لهما تأثير دال في اتجام السرد نحاو دعام العملياات 
 ارتبطا بتمايل اتجام السرد نحو دعم اإلراان مدفوًعا بالرببة في حماية اإلسالم.اإلراابيةل حيف 

العوامل التي تاؤثر فاي إماانياة دعام    Adrian Cherney&   Povey( 15) (2013)واختبرت دراسة 
 المسالمين للعمليااات اتنتحاريااة اإلراابياةل واعتماادت علاا  البياناات والنتااائ  التااي انتها  إليهااا تقرياار الدراسااة

تستطالع اتجاااات الارأل العاام نحاو اإلرااانل خاالل الستارش  PEWالميدانية التي ُأجريت من خالل معهد 
دولاااةل تضااامنت بينهاااا عااادًدا مااان الااادول ديانتهاااا  33ل علااا  عيناااات مااان 3101مااان أبريااال إلااا  ماااايو عاااام 

وتام إجاراء تحلياال  الرسامية ااي اإلساالمل مان بينهاا إندونيسايال وبااساتانل ودول أخارش صات أبلبياة مسالمةل
للنتائ  التي ادمها المستجيبون من المسالمين فاي  Advanced aggregation analysisتدريجي متقدم 

 العينة. 
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واد انتهت الدراسة إل  عدش عوامل رأش الباحثان أنها يماان أن تعمال بمثاباة مؤمارات أولياة محتملاة 
ل ومساتوش التعلايمل واعتناا  معتقادات إساالمية معيناةل لتأييد العمليات اإلراابية اتنتحاريةل تتمثل فا  الناوع

 واتنتماء إل  األاليات الطائسية المسلمة. 

                                      ً                                                        وناامت الدراسة فارش "الجهاد" التي اثيًرا ما يتم تسسيراا عل  أنها تبرر أعمال العنق ضد المدنيينل 
                       ا الباارزش فاي مجتمعاااتهم                                                                      واساتندت إلا  فاارش أن اتعتقااادات التاي لادش الجمااااير نحاو الموضاوعات والقضاااي

                                                                                          يمااان أن تاااون متمااابهة "موحاادش" خاصااة إصا اااانوا ماان المنتمااين إلاا  جماعااات لهااا توجهااات دينيااةل واااصم 
                                                        ً                                        السارش في حاد صاتهاا ت يماان التساليم بهاال فاال يماان القاول أباًدا إن اتنتمااء لجماعاة دينياة واحادش يماان أن 

                          المجتمعية البارزش موحدش.                                              ينعاس في أن تاون توجهات أفراداا نحو القضايا

                 باافاااة بنودااااا باااين   PEW                                                             مااان جانااان  خااارل لااام تطبااا  أداش القيااااس التاااي اساااتند إليهاااا تقريااار مرااااز 
                                                                                              المجتمعات المختلساةل مراعااش لالخاتالق فاي التوجهاات العاماة لاال مجتماع إزاء القضاايا القومياة السياسايةل 

                                        توجهااات األفااراد نحااو اضااية جدليااة ولهااا طبيعااة                                                   واااو األماار الااصل يمثاال باادورم إماااالية أخاارش تاارتبط بقياااس 
                                                                                     خاصاااةل وتختلاااق النظااارش إليهاااا بااااختالق العدياااد مااان العوامااال التاااي تماااال سااايا  الحيااااش فاااي اااال مجتماااع 

         وظروفك. 

                                            التعامل مع تلاف اإلمااالية باأن راازت فاي التحليال   Adrian Cherney&   Povey             وحاولت دراسة 
                                                        لبحاف عان القواسام المماتراة فاي إجاباات العيناة والتاي يماان أن                                        عل  النتائ  الالياة للتطبيا ل فاي محاولاة ل

                                                                                          تقادم علاا  صلااف النحاو مؤماارات محتملااة متسااقة باين جمهااور المسااتجيبين ماان المسالمين فااي الاادول المختلسااة 
                       التي تم التطبي  فيها. 

                                     العوامل التي يمان أن تدفع السرد لادعم        إل  أن   Adrian Cherney&    Povey                 واد انتهت دراسة
نمااا تاارتبط    الع                                                                                            مليااات اإلراابيااة وتأييااداا عواماال عاادشل ت ترجااع بالضاارورش إلاا  عواماال دينيااة أو إسااالميةل وا 

                                                                                         بمؤماارات اجتماعيااة وااتصاااديةل إضااافة إلاا  مؤماارات أخاارش تاارتبط بتوجهااات العينااة نحااو اضااايا سياساايةل 
               الصاااالة بالخصااااائص                                                 النااااوع والمساااتوش التعليمااااي ااناااا أااااام المتغيااارات صات                            واجتماعياااة ودينيااااةل وأثبتااات أن 

ً                                                                       الساااانية الديموبرافيااة ارتباًطااا باحتماليااة تأييااد العمليااات اإلراابيااة اتنتحاريااةل إضااافة إلاا  أربعااة مؤماارات                             
                                                                                       أخرش تم استخالصها من النتائ  وجااءت صات دتلاة إحصاائيةل وااي: النظار إلا  التطارق الاديني بوصاسك 

                                          و العمااال خاااارج المنااازلل والموااااق إزاء الماااعائر                                                   مماااالةل وعااادم أحقياااة المااارأش فاااي اختياااار ارتاااداء الحجاااان أ
                                                                                                الدينيةل والسياسة الخارجياة ألوباماال واساتخدمت الدراساة القيااس إزاء تلاف القضاايا امؤمارات يماان أن تعاد 
                                                                                             أحاد المخاارج المماناة تسااتنتاج توجهاات العيناة و رائهااال بيار أن تلاف النتاائ  يجاان الوااوق عناداا بحااصرس 

                        ً                                             سااتنتاجات بياار المبااررش علمًيااال ماان بينهااا اسااتنتاج أن اتنتماااء ألاليااة طائسيااة                       ألن تحليلهااا مااابك بعااض ات
                                                                   بعينها يعد من العوامل المرجحة لتأييد العمليات اإلراابية اتنتحارية. 
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حااول توجهاات الارأل العااام  لGary LaFree & Others, (2013)(16)واعتماد اساتطالع رأل 
اني مرحلاااي علااا  عيناااة مااان المجتماااع األمرياااايل عبااار األمريااااي نحاااو اإلرااااانل علااا  إجاااراء مسااا  مياااد

عاًماا فيماا فاو ل ورااز المسا  المياداني فاي المرحلاة  08مسردش تبادأ أعمارااا مان  0.272 مرحلتينل اوامها
األول  عل  رصد مدش بروز موضوع اإلرااان فاي ااتماماات العيناةل ومادش انماغالها باكل ومادش متابعتهاا 

اتخاصاا سلوايات جديدش أو مختلسة للتعامل مع اصا المأنل أما المرحلة الثانية ألخبار العمليات اإلراابيةل و 
 من اتستطالع فقد رازت عل  استطالع ردود أفعال الجمهور المحتملة إزاء الحوادف اإلراابية. 

وااااتم المساا  الميااداني إجماااًت بتقياايم ماادش وعااي الجمهااور األمرياااي بمخاااطر الحااوادف اإلراابيااةل 
لجمهاااور لجهاااود الحاوماااة فاااي التعامااال ماااع الحاااوادف اإلراابياااةل وأظهااارت نتاااائ  اتساااتطالع باااروز وتقيااايم ا

موضااوع اإلراااان بااين ااتمامااات العينااةل امااا أن الغالبيااة العظماا  ماان العينااة رأت أن جهااود الحاومااة فااي 
% أن 02%(ل بينماا رأت نسابة أاال مان 20%( من العينةل وأنها فعالة إل  حد ماا )22مواجهة اإلراان )

 جهود الحاومة لم تان فعالة في مواجهة العمليات اإلراابية داخل الوتيات المتحدش. 

توجهات الجمهور في ، Kamarulnizam Abdullah & Others, (2012) (17)واختبرت دراسة 
 دولاة صات أبلبياة مسالمة نحاو العناق السياساي والحاوادف اإلراابياة التاي تحادف فاي بلادان العاالم المختلسااةل
والعوامل المؤثرش في اصم التوجهاتل واعتمدت الدراسة عل  التطبي  الميداني في ماليزيا ادراساة حالاةس لماا 

 تحتويك من تعددية دينية وعراية. 

وت -عموًمااااا –وانتهاااات نتااااائ  الدراسااااة إلاااا  أن الغالبيااااة العظماااا  ماااان العينااااة ت ياااادعمون اإلراااااان 
نهم يعتقاادون أن العنااق يمااان أن ياااون أحااد الوسااائل لحاال يتعاااطسون معااكل ومااع صلااف توجااد نساابة ابياارش ماا

 الصراعات والمماال. 

وأظهرت الدراسة اصلف تأثير النوع عل  الميل للعدائيةل فاان الصاور أاثر عدائية مان اإلناافل بينماا 
أثير لم يظهر تأثير لمستوش التعليم في صلفل وأظهارت النتاائ  أيًضاا أن ااتماام السارد بالماأن السياساي لاك تا

ف  توجهك نحو أعمال العنق واإلراانل فمن لديهم ميل للسياسة واتاتمام بها أظهروا أاثر عدائية مقارنة 
بغياارام فااي عينااة الدراسااةل وفساارت الدراسااة صلااف بااأن اإلراااان والعنااق اااو فااي معظمااك فعاال موجااك بدافعيااة 

عينة فاي تغطياة وساائل اإلعاالم سياسية في اثير من األحوالل اما أظهرت الدراسة انخساض مستوش ثقة ال
 المحلية واألجنبية لملق اإلراان. 
                               التعقيب عمى الدراسات السابقة: 

                                                                    باستعراض الدراسات العربية واألجنبية استساد البحف من المالحظات ا تية: 

  ر                                                                                       تهااتم الدراسااات اإلعالميااة بالعالاااة بااين اإلعااالم واإلراااان بأبعاداااا المختلسااةل بياار أن الترايااز األاباا -
                                                                                        ينصن عل  دراسة فار الجماعات اإلراابياةل واساتراتيجيات اتتصاال والوساائل التاي تساتخدمهال بينماا 



Arab Media & Society (Issue 24, Summer/Autumn 2017)  

 13 واتجاىاتيم نحو العمميات اإلرىابية مصادر المعمومات الدينية لدى الشباب العربي

ٍ                                                                 ت يوجد تناول واض  واااٍق لدراساة العالااة باين مصاادر تماايل الاوعي الاديني والمعرفاة لادش المابان                       
                                                        العربيل في ضوء عالاة صلف بموااسهم واتجاااتهم من اإلراان. 

                                                                          ابقة تنامي اوش تأثير وسائل اإلعالم الجديد في تمايل الوعي لدش مساتخدميهال وفاي                  أثبتت الدراسة الس -
                                                                                         إمااادادام بالمعلوماااات التاااي تاااؤثر فاااي اتخااااصام للقااارارات المختلساااةل وفاااي تماااايل توجهااااتهم إزاء اضاااايا 
                                                                                         مجتمعاااتهمل بمااا فيهااا اضااية اإلراااانل خاصااة مااع تزايااد اسااتخداماتهم لهااا وثقااتهم فيهااا مقارنااة بوسااائل 

                 إلعالم التقليدية.  ا

                                                                                         اعتمدت الدراسات الساابقة علا  المسا  المياداني الامايل باساتخدام أداش اتساتبيانل فاي دراساة مصاادر  -
                                                                                     معلومات الجمهور بصسة عامةل ويمثال البعاد المارتبط بمصادااية وساائل اإلعاالم ومصاادر المعلوماات 

                            ور لمواااااع التواصااال اتجتمااااعيل                            ً    ً                           المختلساااةل والثقاااة فيهاااال محاااوًرا مهًماااا فاااي دراساااة اساااتخدامات الجمهااا
                           ووسائل اإلعالم الجديد عامة. 

                                                                                           تختلااق العواماال التااي اختباارت الدراسااات السااابقة عالاتهااا بتمااايل اتجااااات الجمهااور والاارأل العااام إزاء  -
                                                                                        اضااية مااال وتباارز القاادرات واإلماانيااات الخاصااة بوسااائل التواصاال الحديثااة اعاماال يسااهم فااي زيااادش اااوش 

                العام وتوجيهك.                  تأثيراا في الرأل 

                                                                                          نظرية "اتعتماد عل  وسائل اإلعالم"ل ونظرية "الثراء أو الاساءش اإلعالمية"ل ونظرياة اإلانااعل ومادخل  -
                                                                                        اتستخدامات واتمباعاتل من أام األطر النظرياة المسسارش التاي اعتمادت عليهاا الدراساات الساابقة فاي 

                                 ومااا يترتاان عليهااا ماان تااأثيراتل وسااعت                                                      فهاام وتسسااير اسااتخدامات الجمهااور لوسااائل اإلعااالم المختلسااةل
                                                                                          الدراسات التي تناولت استخدامات الجمهور لوسائل اإلعالم الجديد إل  تطوير األطار النظرياة وااتاراح 

                                                     نماصج نظرية تناسن البيئة اإلعالمية التساعلية الجديدش. 

     دافااااك                                                                           وفاااي ضااااوء مااااا سااااب ل اسااااتساد البحااااف ماااان الدراساااات السااااابقة فااااي تحديااااد ممااااالة البحاااافل وأا
                              وتساؤتتك وصلف عل  النحو ا تي:

              مشكمة البحث: 

تاحتهاااااال أن يعااااازز تماااااايل الاااااوعي لااااادش        ُ                                                                         بينماااااا ُيستااااارض فاااااي تناااااوع مصاااااادر المعلوماااااات ووفرتهاااااا وا 
                                                                                     مستخدميهال فإن اصم الخصائص نسسها أصبحت ضمن العوامل التي تسهم فاي إمااعة فوضا  المعلوماات 

                                            ً              و راء وفتاوش دينية من مصادر عدشل مجهلة أحياًناس مما يجعلنا                                          وبلبلة المبان إزاء ما يتلقونك من معلومات 
                                                                                               أمام إماانيات مسرطة في اساتخدام تانولوجياا المعلومااتل وفاي الواات صاتاك أماام إمااالية بياان المصادااية 

                                                 وسالمة نمر المعلومات وا راء عبر اصم التانولوجيا. 

                                        لمبان لمصادر المعلوماات الحديثاة ببادائلها                                                    من جانن  خرل أثبتت الدراسات السابقة تزايد استخدام ا
                                                                                        المختلسااةل ااانمط واضاا  فااي عالاااتهم بالمعلوماااتل وأظهاارت التااأثير المتغلغاال لهااصم المصااادر فااي تمااايل 
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                                                                                                وعيهم وتوجهاتهم إزاء القضايا والموضوعات المختلسةل إت أن الرؤية بماأن تاأثير اإلعاالم التسااعلي الجدياد 
                                                                   الاوعي الاديني والثقافاة الدينياة لادش المابان العربايل وفا  توجهاات المابان          ف  تماايل   -               بسماتك المميزش   -

                                    نحو اضية اإلراانل ما تزال بير واضحة.

                                                                                ورباام اتساااع ااعاادش الماابان العربااي الااصل يسااتخدم موااااع التواصاال اتجتماااعي فااي الحصااول علاا  
                   م ومصاااادر المعلوماااات                                                                      المعلوماااات التاااي تاااؤثر فاااي اراراتاااك اليومياااةل وتناااااص اعتماااادم علااا  وساااائل اإلعاااال

                                                                                              التقليديةل ونماط الجماعات اإلراابية في استخدام موااع التواصل اتجتماعي واافة وسائل اإلعالم الجدياد 
ً        فااي تجنيااد وتعبئااة الماابان وفااي التااروي  لنسسااهال فااإن الدراسااات العربيااة ت تقاادم لنااا تصااوًرا واضااًحا بمااأن       ً                                                                               

                                                        لجأ إليها المبان العربي في التعامل مع المعلومات الدينية                                             معايير التسضيل وعوامل تقييم المصدااية التي ي
     ً                                                                                     تحديااًدال رباام أاميااة األبعاااد والاادتتت المرتبطااة بااصلفل والتااي تسيااد فااي فهاام وتسسااير ايااق يمااان أن تاااون 

                                                                        بعض فئات المبان عرضة للتضليل واتستدراج لالنزت  في السار الديني المتطرق. 

                                                 ادر التاااي يعتماااد عليهاااا المااابان العرباااي فاااي الحصاااول علااا                                 لاااصا يتنااااول موضاااوع ااااصا البحاااف المصااا
                                                                                              المعلومات الدينيةل والمعايير التاي يلجاأ إليهاا فاي تقيايم مصادااية ااصم المصاادرل ودتتت صلاف فاي تماايل 

                                               اتجاااتك نحو العمليات اإلراابيةل وموااسك منها. 
              أىداف البحث: 

                                    يسع  البحف إل  تحقي  ادفين رئيسين: 

                                                                         ادر المعلومااات الدينيااة التااي يعتمااد عليهااا الماابان العرباايل ودراسااة وتحلياال دتتت              التعاارق علاا  مصاا -
                                                                                       اتعتماد عل  اصم المصادر في تماايل وعياك وثقافتاك الدينياةل ويمامل صلاف الهادق عادش أااداق فرعياة 
                                                                                        اااي: التعااارق علااا  نوعياااة المصااادر التاااي يساااتخدمونهال ومعاااايير التقياايم التاااي يعتمااادون عليهاااا لتقيااايم 

                                                                               ية المعلومااااتل وعوامااال الثقاااة والتسضااايلل ومااادش الرضاااا عااان ااااصم المصاااادرل وتقيااايم اساءتهاااا      مصاااداا
          وجودتها. 

                                                                                      الامااق عاان توجهااات الماابان العربااي نحااو العمليااات واألعمااال اإلراابيااة التااي تحاادف فااي بلاادان العااالم  -
           اإلراابي فاي                                                                                المختلسةل وتحليل دتتت صلف فيما يتعل  بالتعصن والتحيزل أو في المقابل رفض السعل

                                                                                        المطلاا س ممااا يسيااد فااي اتنتبااام إلاا  مزالاا  الخطاار التااي تنسااص منهااا الجماعااات اإلراابيااة عباار خطابهااا 
                                                                            السارل لتستقطن المبان مستغلة الثغرات وأوجك الخلل في وعيهم الديني والمجتمعي.

 تساؤالت البحث: 

ماابان العربااي فااي الحصااول يطاارح البحااف تساااؤلين رئيسااين امااا: مااا المصااادر التااي يعتمااد عليهااا ال
ودتتت صلااف فااي ضااوء  لعلاا  معلوماتااك الدينيااةت ومااا توجهاتااك وموااسااك نحااو العمليااات اإلراابيااة المختلسااة

 مصادر المعلومات الدينية التي يستخدمهات وتندرج تحتهما عدش تساؤتت فرعية اي: 
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                                                         ما مصادر المعلومات الدينية التي يستخدمها المبان العربيت  -

                                                                      ايير التي يستند إليها المبان العربي في تقييم مصدااية المحتوش الدينيت        ما المع -

                                                                                     ما مدش اعتماد المبان العربي عل  موااع التواصل اتجتماعي ووساائل اإلعاالم الجدياد فاي الحصاول  -
                       عل  معلوماتك الدينيةت 

               ا بالنسبة لكت                                                                            ما مدش رضا المبان العربي عن مصادر معلوماتك الدينية وتقييمك لاساءتها واسايته -

                                                                                       مااا أوجااك الخلاال والقصااور التااي يرااااا الماابان العربااي فااي مصااادر المعلومااات الدينيااة الرساامية وبيااار  -
         الرسميةت

                                                                                       ال تختلق توجهات المابان العرباي نحاو العملياات اإلراابياة بااختالق أماانهاا وضاحايااا فاي البلادان  -
                        اإلسالمية مقابل األجنبيةت 

                       عربي لاعمال اإلراابيةت                              ما مدش تعاطق أو رفض المبان ال -

                                                                                       ماااا المؤمااارات المختلساااة والااادتتت التاااي يثيرااااا واااااع اساااتخدام المااابان لمصاااادر المعلوماااات الدينياااةل  -
                                   واتجاااتهم نحو العمليات اإلراابيةت 

جراءاتو:   منيجية البحث وا 

 : نوع البحث

ق بمصاادر المعلوماات ينتمي البحف إل  فئة الدراسات الوصسية والتحليليةس حيف يتجاوز حد التعريا
الدينيااة التااي يسااتخدمها الماابان العرباايل واألبعاااد المختلسااة لهااصا اتسااتخدامل إلاا  تحلياال دتتتااك فيمااا يتعلاا  
بقضية اإلراانل ويتجك البحاف لتحليال ومنااماة العوامال التاي يماان أن تاؤدل تنحاراق فئاات مان المابان 

وجهااة نظاار األفااراد أنسسااهم فااي المحتااوش المتااداول إلاا  السااار الااديني المتعصاانل ماان خااالل الترايااز علاا  
وتقياايمهم لااكل وصلااف اتساااًاا مااع طبيعااة وسااائل اإلعااالم الجديااد بوصااسها تتراااز حااول الساارد الااصل يسااتخدمها 

User-oriented media. 
 : المنيج المستخدم وأسموب جمع البيانات

الامايل باالتطبي  علا  عيناة اعتمد البحف عل  المنه  الوصسيل واساتخدم أسالون المسا  المياداني 
من المبان العربي من مستخدمي مباة اإلنترنتس حت  يمان الحصول عل  بياناات محاددش تاوفر أوصااًفا 

 امية دايقة للظاارش محل الدراسة.
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جراءات تطبيقيا:   أداة جمع البيانات وا 

ال ماادش ااتمااام اعتمااد البحااف علاا  أداش اتسااتبيان اإللياترونااي التااي تضاامنت عاادش فئااات رئيسااة منهاا
عيناة الماابان العرباي بالحصااول علا  المعلومااات الدينياةل ومصااادر معلومااتهم الدينيااةل وأنمااط اسااتخدامهم 
لهال ومعايير تقييم المعلومات الدينية التي يحصلون عليهال ومدش رضاام عن مصادر معلوماتهم الدينيةل 

الدينياةل وتوجهاات العيناة نحاو العملياات اإلراابياة واإلمااليات التي تواجهها العينة فيما يتعل  بالمعلوماات 
 في البلدان اإلسالمية واألجنبيةل ورؤش العينة حول دتتت تلف العمليات اإلراابيةل وسمات العينة. 

ل مان خااالل نمارم علا  ماباة اإلنترناات 3102وااد بادأ تطبيا  اتساتبيان اإللياترونااي فاي أول يولياك 
 –الخصاائص المطلوباة فاي العيناة توجياك الادعوش لمان تنطبا  علايهم  عبر الحسان المخصي للباحثاةل ماع

لإلجاباااة علااا  اتساااتبيانل اماااا تااام توجياااك الااادعوش لعااادد مااان  –مااان حياااف السئاااة العمرياااة والجنساااية العربياااة 
من المبان الصين يتسمون بارتساع مساتوش نمااطهم اتتصاالي  –المتطوعين من مختلق الجنسيات العربية 

صل اتجتماعيل ويظهر صلف في ارتساع عدد أصداائهمل واثافة تساعلهم عل  ااصم المواااع عبر موااع التوا
للتعاون في تطبي  اتساتبيانل فقااموا بادورام بإعاادش نمار اتساتبيان علا  حسااباتهم اإللياترونياةل وحاف  –

 ة عليك. متابعيهم من المبان العربي الصين تنطب  عليهم الخصائص المطلوبة في العينة عل  اإلجاب

امااا تااام توجياااك اتسااتبيان عبااار تطبيقاااات الهاااتق اتتصاااالية لعيناااة مماان تنطبااا  علااايهم المواصاااسات 
المطلوبةل وحثهم عل  إعادش توجيهك لغيرام ممن تتحق  فيهم مواصسات العينةل وأخيًرال تام نمار اتساتبيان 

، والعلاوم اإلنساانية بجامعاة عجماانعبر تقنية التعليم اإللياتروني الخاص بطلبة الية المعلوماات واإلعاالم 
ل تااام بعاااداا إباااال  نظاااام تلقاااي اإلجاباااات علاااا  أداش 3102واساااتمر التطبيااا  حتااا  األول مااان أبساااطس 

 اتستبيان. 
 العينة وسماتيا: 

نظااًرا تسااتحالة وجااود إطااار عااام لمجتمااع البحااف ماان مسااتخدمي مااباة اإلنترنااتل وموااااع التواصاال 
تصااالية المرتبطااة باإلنترنااتس بساابن مااا يتساام بااك ماان ديناميايااة مااديدش اتجتماااعيل وتطبيقااات الهاااتق ات

وتغير مستمر بالزيادش والنقصانل وضخامة أعاداد المساتخدمين وتماتتهم وصاعوبة حصارامل اعتماد تطبيا  
البحف عل  جمع البيانات من العينة العمدية المتاحة التي تنطب  عليها سمات مجتمع البحف من المابان 

عاًمااال وتختلااق  01و 08لم ماان الجنسااينل مماان يسااتخدمون اإلنترنااتل وتتااراوح أعمااارام بااين العربااي المساا
مسااردشل وأجااابوا جماايعهم عاان اافااة  022مسااتوياتهم التعليميااة واتاتصااادية واتجتماعيااةل وبلااغ حجاام العينااة 

 أسئلة اتستبيانل ولم يتم استبعاد أل حالة. 

بتوجياك أداش اتساتبيان لمان تنطبا  علايهم المواصاسات  واد تم سحن العيناة وفا  أسالون اارش الاثل ل 
المطلوباااةل ثااام متابعاااة اساااتمرار التطبيااا  باااين عااادد أابااار مااان المساااتجيبين مااان مجتماااع البحااافل ووفااا  ااااصا 
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ماااان عاااادد ماااان األساااالون يعتمااااد الباحااااف فااااي سااااحن العينااااة علاااا  اتباااااع الترماااايحات التااااي يحصاااال عليهااااا 
ألنك تتوافر فيهم خصائص مجتمع البحفل ثم يقومون ام بعد صلف األمخاص الصين يختارام عمدًيا ابتداًءس 

بترمي  عدد  خر من األمخاص وفقا للخصائص المطلون توافراا واااصال الاخل وتساتمر العيناة فاي التزاياد 
وفًقا لهصم الترميحات التي تتم في ضوء ما يحددم الباحف مسبًقا من خصائص مطلون توافراا فاي العيناةل 

الحصر والتداي  في طبيعة اتختياارات والترمايحات التاي يقاوم بهاا األفارادس للتأااد مان مادش ولان مع توخي 
 وفيما يأتي بيان تسصيلي بسمات العينة: انطبا  خصائص المجتمع وتوافراا فيهمل 

              مسااردش(ل تتااوزع     20             % ماان الااصاور )    23.9          مسااردات(ل و     010            % ماان اإلناااف )    27.0                تاوناات العينااة ماان  -
                                                                      بة عل  السئاات العمرياة الاثالفس حياف تسااوت نسابة مان يقعاون فاي السئاة العمرياة                    أعمارام بنسن متقار 

   %     23.3  ً          عاًماااال وبلغااات     01    إلااا      20  ً                                   عاًماااال ماااع نظااارائهم فاااي السئاااة العمرياااة مااان     32    إلااا      08   مااان 
         مسردش(.     22   % )    22.2  ً   عاًما     01    إل      20                                                مسردش(ل وبلغت نسبة من يقعون في السئة العمرية من     21 )

              مسااردش( حاصاالون     20   % )  31                               مسااردش( يحملااون المؤااال الجااامعيل و     002     ينااة )        % ماان الع    70.8     نساابة  -
ً       ً                               مسردات( يحملون مؤااًل متوسًطال وتنوعات جنسايات مساردات العيناة    8   % )   2.3                  عل  درجات علميةل و                   

                                                                                           فامتملت عل  مستجيبين من البلدان العربية: مصرل والسعوديةل واإلماراتل والعرا ل واليمنل وتونسل 
                                                                 ولبنانل وسلطنة عمانل واألردنل والاويتل والسودانل والمغرنل وليبيا.                 وفلسطينل وسوريال 
 اإلطار النظري لمبحث: 

ل التي تناولات العالااة باين اإلعاالم والثقافاة Afsaneh Hosseinzadeh (2011)أمارت دراسة  
يقهاا بعاد صلاف الدينية لدش السردل إل  أن المعلومات الدينية تنتقل للجمهاور عبار وساائل اإلعاالمل وتأخاص طر 

لتنتماار وتتغلغاال فااي حياااش المجتمااع وثقافتااك وعاداتااكل إت أن اااصم الوسااائل لااديها متطلبااات ربحيااةل وليساات 
حياديااةل وبالتااالي فااال الرسااائل التااي تنقلهااا اااااا بمااا فيهااا المحتااوش الااديني ااااا ياارتبط بتوجهاتهااا وأااادافهاس وبناااًء 

ياؤثر واألمور الدينيةل وبطبيعة اإلعالم وتوجهاتاك ودوافعاكل أو عدم وعي السرد بالمسائل  / عليكل فإن وعي
 .(08)(Zadeh, 2011) في سالمة إدرااك للمحتوش الديني الصل يتلقام من وسائل اإلعالم

ولسهم الايسية التي تتأثر بها عملية نقل المعلومات الدينية لافراد عبر وسائل اإلعالمل وايق تؤثر  
 :(Hjarvard, 2006)م اوسيلةل ولغةل ومنظومة متااملة فيهمل يجن التمييز بين اإلعال

عااض الموضااوعات والقضااايا الدينيااة راااز علاا  بم الرمااوز والنصااوص الدينيااةل ويقاادياإلعااالم اوساايلةل  -0
تجاااااال أخاااارش وفاااا  األجناااادش اإلعالميااااةل فتختلااااق مصااااادر المعلومااااات الدينيااااة التااااي يعتمااااد عليهااااا وي

 ت الدينية الرسمية أو بير صلف. اإلعالمل فقد تعتمد الية عل  المؤسسا

ؤثر فاااي ايسياااة تقاااديم المعلوماااات واألفااااار الدينياااةل وأسااالون صااايابتها فاااي الرساااائل يااا اإلعاااالم الغاااةل -3
 اإلعالميةل ومدش ارتباط صلف بسمات الجمهور. 
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دور فااي تيساااير الوصااول للمعلوماااات الدينياااة  المحتااوش الااادينيل ولاااك قااادمياإلعااالم امنظوماااة متااملااةل  -2
 رل وفي إتاحتهال ومدش إماانية طرحها للنقاش عبر أنماط اتصال تساعليةل ومرنة أو ت.للجمهو 

ماداخل النظريااة التااي تبنتهاا الدراسااات الساابقة فااي تناااول ( الZoonen, 2012وااد أجملاات دراساة )
ل باااين اإلعاااالم والااادينل ويتنااااو  Similarity الظاااواار الدينياااة فاااي عالاتهاااا بااااإلعالمل فاااي: مااادخل التماااابك

العالاة بين اإلعالم والدين من خالل وجاك التماابك بينهماال باعتباار اال منهماا يعتماد علا  عملياة اتصاالس 
الجاناان اتتصااالي فااي الاادينل واعتمااادم علاا  الرسااائل التااي تتضاامن الرمااوز لااصا فهااصا الماادخل يراااز علاا  

 ا. والدتتتل إضافة لوجود أطراق فاعلة فيكل واي المؤسسات الدينية باختالفه

ل ويرااز علا  تاأثير اإلعاالم القاول والمتغلغال فاي تساصايل Distinctionالتمايز واتختالق ومدخل 
الحياش اليومية لافراد في المجتمعات الحديثةس مما يجعل تأثيرم واضاًحا وملموًساا فاي مجاال الاوعي والثقافاة 

 الدينية. 

ينظاار للعالاااة بااين اإلعااالم : و Mediatization / Convergenceالتقااارن والتااداخل ثاام ماادخل 
والدين بوصق اإلعالم او المصدر الصل ينقال الخبارش الدينياة إلا  المتلقايل واام بادورام ت يحصالون علا  
المعلومااات الدينيااة ماان مصااادراا األوليااة باال ماان وسااائل اإلعااالمس وبالتااالي يمااان لإلعااالم القيااام بتسااوي  

 وتروي  أفاار ورموز دينية بعينها. 

خل اترتباااط النسابي: وياارش أن الاادين واإلعاالم يرتبطااان بطريقااة متغيارش وبياار مسااتقرشل وت وأخياًرا مااد
يماااان حتااا  تواعهاااا والتنباااؤ بمساااارااس ألن ااااصا اترتبااااط يعتماااد علااا  الايسياااة التاااي يساااتخدم بهاااا الجمهاااور 

يااة وللمعلومااات اإلعااالمل وفقًااا لمااا لااديهم ماان أساابان وأاااداقل والتسساايرات التااي ياادراونها للرسااائل اإلعالم
الدينيةل والعوامل المختلسة صات الصلة بصلفل مثل التوايتل وطبيعة المحتوش المطروحل والوسيلة اإلعالمية 

 نسسها.

ويسيد المدخالن )الثالف والرابع( في تحديد زاوية تناول الظاارش موضوع البحفل واي تقع فاي نطاا  
لضرورش أخصاا في اتعتبار عند تسسير النتائ ل ويتمثل ثالثة محاور أساسية تتساعل في إنتاجها وتتطلن با

المحاااور األول فاااي مااادش اساااتخدام المااابان العرباااي لوساااائل اإلعاااالم )التقليدياااة والحديثاااة( للحصاااول علااا  
المعلوماااات الدينياااةل واعتماااادام عليهاااا امصاااادر تماااال معاااارفهم وثقاااافتهم الدينياااةل وتاااأثير صلاااف فاااي اتخااااص 

همل وفي تمايل اتجاااتهم نحو العمليات اإلراابيةل ويتمثل الثاني في عوامل تقييم القرارات وتوجيك سلوايات
مصاادااية المحتااوش الااديني وماادش الثقااة فيااكل وتقياايم ماادش اساءتااك وتلبيتااك تحتياجاااتهمل أمااا المحااور الثالااف 

صلاف  فيتعل  بالخصوصية التاي تمياز وساائل التواصال اتجتمااعي عان وساائل اتتصاال األخارشل ودتتت
  في تمايل التأثير في مستخدميهال وفي المجتمع.
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وفيما يأتي استعراض لتلف المحاور في ضوء النمااصج النظرياة التاي تسسار اااًل منهاال بماا يماال فاي 
 مجملك القاعدش النظرية التي يستند إليها اصا البحف في تسسير نتائجك.

 وتأثيرات ذلك: االعتماد عمى وسائل اإلعالم كمصادر لممعمومات الدينية 

تقااوم وسااائل اإلعااالم بإمااداد الجمهااور بالمعلومااات التااي يحتاااج إليهااا فااي فهاام الااصاتل وا خاارين فااي 
المجتمعل وفي توجيك سلواك والتصرق في المواااق المختلساةل وفاي الترفياك وتقليال التاوترل والماا زاد إدراف 

د اعتماادم عليهااس وبالتاالي زادت ااوش تأثيرااا فاي السرد لقدرش وسيلة إعالمية ما علا  تلبياة احتياجاتاك تلافل زا
نمااا أيًضااا علاا  مسااتوش عالاتااك  تساياارم واناعاتااكل وتوجهاتااكل وساالواكل لاايس فقااط علاا  المسااتوش السااردلل وا 
 بااااالمجتمع الااااصل يعاااايش فيااااكل وتلااااف اااااي الساااااارش الجواريااااة فااااي نمااااوصج اتعتماااااد علاااا  وسااااائل اإلعاااااالم

Media Dependency Model أساًساا نظرًياا اعتمادت علياك العدياد مان الدراساات الساابقة ل والصل مال
 (. Yoonwhan, 2009 &Chen, 2013في تسسير عالاة األفراد بمصادر المعلوماتل وتأثيراتها فيهم )

واو ما يعني أن مصادر المعلومات الدينية التي يستخدمها المبان العربايل ويعتمادون عليهاال تقاوم 
ألنسسااهم ولمجتمعاااتهم والثقافااات المحيطااة بهاامل وفااي توجيااك ساالواياتهمل باادور محااورل ورئاايس فااي فهمهاام 

وتماااايل اناعااااتهم توجهااااتهم إزاء القضاااايا المختلساااةل خاصاااة اضاااية اإلرااااانس لماااا لهاااا مااان صااالة مبامااارش 
بحياااتهمل خاصاااة فااي ضاااوء ا وناااة األخياارش التاااي تماااهد حالااة عااادم اسااتقرار فاااي اثيااار ماان البلااادان العربياااة 

 واإلسالمية. 

                                                                                    انتماء السرد لمجموعات افتراضية صات طبيعة دينيةل واستقاءم للمعلوماات الدينياة مان خاللهاا اما أن 
                                                                                            ومن خاالل التساعال ماع أفرادااال يماان أن ياؤثر علا  عالاتاك بالاياناات الدينياة فاي جماعتاك المحلياة )مثال 

   . (Afsaneh Hosseinzadeh, 2011                                    ً         ً   المسجد(ل سواء اان اصا التأثير إيجابًيا أو سلبًيا )
 الثقة في مصادر المعمومات، وعوامل تقييم مصداقيتيا: 

ربطااات الدراساااات الساااابقة باااين اتعتمااااد علااا  وساااائل اإلعاااالمل والثقاااة فيهاااا والماااعور بمصاااداايتهال 
وعادت اثافااة اساتخدام وساايلة إعالمياة مااال والنظار إليهااا بوصاسها تنساارد بقادرتها علاا  تلبياة احتياجااات الساارد 

 ن بيراا من وسائل اإلعالم األخرشل أام مؤمرات اتعتماد عل  تلف الوسيلة. من المحتوش دو 

من جانن  خرل ميزت بين مصادااية الوسايلة اإلعالمياةل ومصادااية المصادرل ومصادااية المحتاوش 
الااصل ينقلااك عباار الوساايلةل وأمااارت إلاا  أن عمليااة تقياايم المصاادااية يمااان أن تعتمااد علاا  إحاادش طااريقتينس 

تراياااز علااا  العوامااال صات الصااالة باااالمحتوش نسساااكل مثااال معاااايير جودتاااك: الدااااةل والموضاااوعيةل ( إماااا ال0)
والحداثااةل فضاااًل عاان ماادش اااوش الحجاا  اإلاناعيااة التااي يقاادمهال أمااا الطريقااة الثانيااة فااي تقياايم المصااداايةل 

ات المحتااوش فتتمثاال فااي الترايااز علاا  ساامات تتعلاا  بالوساايلة اإلعالميااة التااي تنقاال المحتااوشل ت علاا  ساام
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                      مان حياف القادرش علا  نمار نسسكل مثال صلف: مدش تساعلية الوسيلةل مدش ماا تتسام باك مان ماسافية وعالنياة 
                                                               المحتوش بحرية وتداولك دون ايود راابية عليك بالحصق أو ما مابك. 

ولستاات الدراسااات السااابقة اتنتبااام إلاا  أن تقياايم مصاادااية المحتااوش وفاا  الطريقااة األولاا  يتطلاان بااصل 
جهااد معرفااي أعلاا  ماان تقييمااك وفاا  الطريقااة الثانيااةل وحيااف يختلااق األفااراد فااي ااادراتهم ومهاااراتهم المعرفيااة 
والعقليااةل فهاام يختلسااون أيًضااا فااي معااايير التقياايم التااي يقومااون بهاااس فعناادما ياااون مسااتوش القاادرات المعرفيااة 

)المرازية( فيتجك إل  تقيايم المحتاوش نسساكل  والعقلية للسرد مرتسًعال فإنك عادش ينزع إل  اتباع الطريقة األول 
ويتعامل معك بحصرل فيهتم مثاًل بتقيايم دااة المعلومااتل وحاداثتهال وجودتهاال وعنادما يااون مساتوش القادرات 
والمهارات العقلية والمعرفية منخسًضال ينزع السرد إل  اتباع الطريقاة الثانياة )الطرفياة( فاي تقيايم المعلومااتل 

أال مع المعلومات والمحتوشل وت يقوم بنسس الجهد وت العملياات المعرفياة التاي تتطلان مناك ويتعامل بحصر 
 ترايًزا أابرل ولان يراز أاثر عل  معايير تقييم الوسيلة ت المحتوش. 

 امااااااااا أمااااااااارت الدراسااااااااات السااااااااابقة إلاااااااا  أن دافااااااااع الساااااااارد للحصااااااااول علاااااااا  المعلوماااااااااتل وادرتااااااااك 
 سRuohan Li, 2015 & Ayoung Suhوق يتبعهاا فاي التقيايمل )علا  تقييمهاا ياؤثر فاي أل طريقاة سا

Kevin R. Canini & Others, 2011) . 

في ضوء ما سب ل نستنت  أن انخساض مستوش القدرات والمهارات المعرفياة والعقلياةل يماان أن يقاود 
إلا  اتعتمااد علا  السرد في تقييمك للمحتوش والمعلومات الدينية المنمورش عل  موااع التواصل اتجتماعيل 

معااايير ليساات صات صااالة بااالمحتوش المنماااور نسسااك ماان حياااف جودتااك وداتاااكل واااوش مااا يساااواك ماان منطااا  
نمااا سااوق يعتمااد أاثاار علاا  معااايير ت عالاااة لهااا بااالمحتوشل مثاال عاادد المعجبااين باألطروحااةل  وحجاا ل وا 

بيار صلاف مان المعاايير التاي وعدد مان اااموا بإعاادش نمار المعلوماةل ومادش التساعال المصااحن للمحتاوشل و 
وبالتااالي يمااان أن ياااون اااؤتء األمااخاص أاثاار عرضااة س وت عالاااة لهااا بالمعلومااة نسسااها تتصاال بالوساايلة

ت يارتبط بهادق مقصاود للبحاف لمعلوماات الدينياة ياتم بماال عرضاي خاصاة إصا ااان تعرضاهم لل للتضليل
 ا. دينية واستخدام أاثر من مصدر للحصول عليهالعن المعلومة 

 خصوصية وسائل التواصل االجتماعي كمصادر لممعمومات الدينية: 

مصااادر المعلومااات البديلااةل التااي إلعااالم التقليدياة المعروفااةل و ميازت الدراسااات السااابقة بااين وسااائل ا
ي وساااائل إلااا  وجاااود عالااااة ارتبااااط باااين الثقاااة فااا وأماااارت لتمااامل فيماااا بينهاااا وساااائل التواصااال اتجتمااااعي

ًيا أعل  من حيف والصل يمثل سلوًاا اتصالل م للبحف عن مصادر معلومات بديلةاتتجاديةل و اإلعالم التقلي
وتوجهااات الجمهااور الااصل يهااتم  ويعاااس اختالفًااا فااي سااماتل ومسااتوش التساعليااة الجهااد والعمديااة واتنتقائيااة

اساتخدامك بالبحف عن مصاادر معلوماات بديلاةل اماا يماان أن يااون مؤماًرا علا  اخاتالق عاادات وأنمااط 
أن المابان  . وأثبتات نتاائ  الدراساات الساابقةللمعلومات مقارنة بمن يعتمدون عل  وسائل اإلعالم التقليدياة
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األاثاار اتجاًاااا للبحااف عاان مصااادر معلومااات بديلااةل واألااال اعتماااًدا علاا  وسااائل اإلعااالم  –عااادش  –ااام 
 .(Nikolaus, 2010التقليديةل وبالتبعية ام أال ثقة فيها )

هور وسائل التواصل اتجتماعيل تحول فعلًيا جمهور اإلعالم من تلقي المعلوماتل إلا  البحاف وبظ
عنهاااا بعمدياااةل وممارساااة أعلااا  درجاااات اتنتقائياااة فاااي اتختياااار مااان باااين العدياااد مااان مصاااادر المعلوماااات 

       مان خاالل      ولاوالمتنوعةل واصلف انتقل إل  التساعل بنماط في الحصول عل  المعلوماات التاي يحتااج إليهاا 
                               التساعل اتفتراضي عبر اإلنترنت. 

          ً                 أاثااااار تمرااااااًزا علااااا  السااااارد الاااااصل                                ل اتجتمااااااعي وتطبيقاتاااااك المختلساااااة                         وبالتاااااالي فاااااإن وساااااائل التواصااااا
                                                                                  ولاصا فااإن فهام وتسسااير العوامال المااؤثرش فاي اعتمااادم علا  وساايلة ماا للحصااول علا  المعلوماااتل    س  ها      يساتخدم

                                                 يجااان أن يرااااز علااا  منظاااور السااارد نسساااك فاااي عالاتاااك بمصاااادر                                         وثقتاااك فيهاااال وطبيعاااة وااااوش تأثيراتهاااا فياااكل
        وااادرتها                                                                              ماان حيااف ماادش إدرااااك لتساعليتهااا وااادرتها علاا  تلبيااة احتياجاتااك وتمتعهااا بالمصاادااية           المعلوماااتل 

تاحة المعلومات لك باساءش.           وتماراها                          عل  دمجك في تلقي الخبرات                               وا 

               بااين ااادرش وساايلة   Social Presence                                             ومنااص ساانوات طويلااةل ربطاات نظريااة الحضااور اتجتماااعي 
                                                  حساس بالحضور اتجتماعي وتباادل الخبارات المماتراة باين             بالتمارف واإل                           اإلعالم عل  تعزيز معور السرد 

                                    سااالوف األفاااراد المماااتراين فياااكل ووفااا   فااا       لالتصاااال                                            مساااتخدمي وسااايلة اإلعاااالمل وااااوش التاااأثير اتجتمااااعي 
                                               وسااائل اإلعااالم فاااي اساءتهااا وااادراتها علااا  التااأثير فاااي                                   فساارت الدراساااات السااابقة أساابان تسااااوت    ل       النظريااة

 (.Zadeh, 2011 )           مستخدميها

 Conversationalوبااالنظر لوسااائل التواصاال اتجتماااعي بمااا تعتمااد عليااك ماان اتصااال تحاااورل 
Communication ل وبااروز نمااط اتسااتخدام التمااارايParticipatory use  للمعلومااات واافااة أماااال
ومرونااة تبااادل اتتصااال ماان خاللهااا زمنًيااا مااا بااين اتصااال لحظااي و خاار  جاال يااتحام  المحتااوش الااصل تنقلااكل

المستخدم في توايتكل يمان إدراف الخصوصية التي تنسرد بها عن وسائل اإلعالم األخرش من حيف ادرتها 
خاصاااة عنااد اساااتخدامها فااي الحصاااول علاا  المعلوماااات  ليم ماااعور الساارد بالحضاااور اتجتماااعيعلاا  تاادع

حيف تتخص الظاارش الدينية سمتها الجمعيةل عندما يأخص األفراد بنقل خبراتهم المنعزلة )السردية( إل   سالدينية
)فومااان  بااة عامااةبعضااهم الاابعضل فااي محاولااة لتحقياا  المماااراة والتعبياار عاان التجااارن الخاصااة فااي تجر 

 .(3100عبد القادرل 

ي عملياة اتتصاال أثنااء اساتخدامك ف Involvementأثبتت الدراسات السابقة أيًضا أن اندماج السرد 
ويارتبط   ل                               ي سلوف السرد وفي تمايل اتجاااتك                                       عزز التأثيرات الناجمة عن اصا اتستخدام فوسيلة إعالم مال ي

  الساااااااااارد فااااااااااي الوساااااااااايلة التااااااااااي يسااااااااااتخدمها اااااااااااصا اتناااااااااادماج باااااااااادورم بماااااااااادش التساعليااااااااااة التااااااااااي ياااااااااادراها
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(Yoonwhan, 2009 3117س مهااا عبااد المجياادل) لي فااإن تساعليااة وسااائل التواصاال اتجتماااعي وبالتااال
 والتي تميزاا عن بيراا من وسائل اتتصالل تؤالها للتأثير بقوش في مستخدميها. 

تنسااارد وساااائل التواصااال اتجتمااااعي أيًضاااا بإماانياااة نمااار المعلوماااة أو الااارأل )المحتاااوش أًياااا ااااان(ل و 
نياةل وفاي ضاوء صلاف يتماال إدراف السارد لمادش وتداولك بين أفاراد الجمهاور علا  نحاو يتسام بالماسافية والعال

&  Ruohan Li (2015)دراسااة  كل واااو مااا أثبتتااMedia transparencyمااسافية وساايلة اتتصااال 
Ayoung Suh  ك أحاد العوامال التاي تارتبط بتقيايم السارد لمصادااية المحتاوش الاصل يتلقاام مان وسايلة وصسب

 اإلعالم والثقة فيك.

وسائل اإلعالم تختلق فيما بينها من حيف مادش ماا تقدماك للجمهاور مان  إضافة لما سب ل إصا اانت
تاحااااة للمعلوماااااتل وسااااهولة والوصااااول إليهااااال وبالتااااالي تتساااااوت فااااي ماااادش فاعليتهااااا فااااي تزوياااادام  وفاااارش وا 

ممااا يااؤثر فااي تسضاايل الجمهااور لهااال  Media Richnessبالمعلوماااتل وفاا  نظريااة الثااراء اإلعالمااي أو 
فاااصلف بااادورم يماااان أن يسسااار التزاياااد المساااتمر فاااي اساااتخدام مواااااع  س(Zadeh, 2011واعتماااادم عليهاااا )

لما تحظ  بك  سوماتل وفي التواصل وتبادل النقاشالتواصل اتجتماعي وتطبيقاتك في الحصول عل  المعل
ماان اااادرش علااا  تزويااد مساااتخدميها بالمعلوماااات بمختلااق وساااائطها وأمااااالهال خاصااة واااات وااااوع األحاااداف 

لطارئااة مثاال الحااوادف اإلراابيااةل امااا أنهااا تااوفر المعلومااات ووجهااات النظاار ماان مصااادر متنوعااة المهمااة وا
 ومختلسة إل  مدش بعيد في توجهاتها وفي نوعيتها. 

( إلا  أن مان مقوماات نماو الساار اإلرااابي 3102أمارت دراساة مهاا عباد المجياد ) لمن جانن  خر
المسااااتهدقل مااااا يتعلاااا  بخصااااائص موااااااع التواصاااال والمتطاااارق والتااااروي  لااااك ونماااارم بااااين فئااااات الماااابان 

ق ومااا تنطااول عليااك ماان جواناان تسااهم فااي تهيئااة بيئااة اتصااالية تاادعم نماار ثقافااة العناااتجتماااعي نسسااهال 
وأجملاات المقومااات التااي توفراااا موااااع التواصاال اتجتماااعي وتطبيقااات  لوالتعصاان واإلراااان والتااروي  لهااا

ساار اإلرااابي وانتماارم فاي: انهياار السايا  اتتصاالي وسايولة تادف  اتتصال التساعلية بصاسة عاماة لنماو ال
انتقالهااا ماان ديمقراطيااة و وجااود أجناادات ومصااال  فئويااة تحاات سااتار التعبياار الحاار عاان الاارألل و المعلوماااتل 

تداول اتتصال والتعبير عن الرأل إل  ثقافة السوض ل ومان ساهولة تمريار األخباار والمعلوماات إلا  اسااءش 
 ئعاتل ومن اونها أدوات للتواصل اتجتماعي إل  وسائل لخل  التاتالت ونمر ثقافة التخوين. نمر الما

في ضوء المداخل والنظريات السابقةل تعزز الخصوصية التي تنسرد بها وساائل اإلعاالم اتجتمااعي 
يااة التغيياار وتطبيقاتااك التساعليااةل ماان ااادرتها علاا  التااأثير بقااوش فااي مسااتخدميهال باال وتعااد مؤمااًرا علاا  عمل

بسابن  ستساعلاك معهااطويل األمد التي تحادف فاي الاياناات والمؤسساات اتجتماعياةل وفاي ثقافاة المجتماع و 
بماا يمامل التاأثير فاي امياة  لختلساةالتنامي في اوتها وتغلغل تأثير اإلعالم في مجاتت ومناحي الحيااش الم

المؤسساات والرماوز الدينياة التاي تاأثير فاي  عان الفضاًل  لالمحتوش الديني المطروح للجمهور وتوجك ونوعية
 . (Veronika Krönert, 2008  &Andreas Heppقدمها للجمهورل وفي تساعل الجمهور معها )ي
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وسائل ني المقدم في { يبين العالقة بين معايير تقييم المحتوى الدي2شكل }

 تشكيل اتجاهات الشباب نحو العمليات اإلرهابيةاإلعالم و

معايير التقييم المركزية 

المتعلقة بالمحتوى 

 المنشور

معايير التقييم الظاهرية المرتبطة 

بسمات شكلية مثل عدد المعجبين، 

 عدد التعليقات.. الخ

 — 

 

 

 تشكيل قناعات مضللة 

اتجاهات الشباب نحو العمليات 

 هابيةاالر

{ نموذج توضيحي للعالقة بين مصادر المعلومات الدينية وتشكيل 1شكل }
 اتجاهات الشباب نحو العمليات اإلرهابية

 

 رهابيةاإل العملياتاتجاهات الشباب نحو 

عوامل أخرى ترتبط  +

بالسياق األشمل المحيط 

 بالظاهرة

واالعتماد عليها في المصادر الثقة 

 يةكمصادر للمعلومات الدين

محتوى متنوع، ديناميكي، 

قابل للتعديل والتغيير المستمر 

 فيه.

محتوى يتم تداوله بمرونة وال 

 مركزية.

 

 

 

 مصادر المعلومات الدينية

 مواقع التواصل االجتماعي وسائل اإلعالم المعروفة

 مصادر غير رسمية مصادر رسمية

  المصداقيةمعايير تقييم 

  .معايير تقييم مركزية 

 ير تقييم "ظاهرية"معاي 

 

 ى الديني المحتو
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 : نتائج البحث

         ل واما:  ك                                          مقسمة إل  محورين رئيسين وف  الهدق الرئيس ل              ي نتائ  البحف   أت             نستعرض فيما ي

                                                                        مصاااادر المعلوماااات الدينياااة لااادش العيناااةل وتوجهااااتهم بماااأنهال وثقاااتهم فيهاااال ومااادش               المحاااور األول:
                                                                           رضاام عنها. المحور الثاني: اتجااات العينة نحو العمليات والحوادف اإلراابية. 

                                                                                           المحور األول: مصادر المعمومات الدينية لدى العينة، وتوجياتيم بشأنيا، وثقتيم فيياا، ومادى رهااىم 
  :    عنيا

                                                                 در المعمومات الدينية التي يستخدميا أفراد العينة ويعتمدون عمييا:   ً      أواًل: مصا

ً                                                                  ًضا لنتائ  البحف فيما يتعل  بمدش ااتمام العينة بالبحف عن المعلومات  ا                       يتضمن اصا المحور استعر 
                                                                                               الدينيااة واتطااالع عليهااال ومصااادر المعلومااات الدينيااة التااي يسااتخدمها أفااراد العينااة عااادش ويعتماادون عليهااال 

                                   استخدام مصادر متنوعة مقابل اتاتساء   و                                                           خدام العينة للموااع اإللياترونية امصادر للمعلومات الدينيةل     واست
                                                                                       بمصاادر واحاااد للحصاااول علااا  المعلومااات الدينياااةل واتاتماااام بتاااداي  مصااادر المعلوماااات التاااي تساااتخدمها 

                                            ً   العينة عامةل ومصادر معلوماتهم الدينية تحديًدا. 
 لمعمومات الدينية واالطالع عمييا:مدى االىتمام بالبحث عن ا  

    ااااا     ات      ( مساارد   012   % )    27.7      بنساابة     ااااا          ن العينااة                                              أظهاارت نتااائ  البحااف أن ااتمااام الغالبيااة العظماا  ماا
         ( مساردشل   22   % )    32.3      مقابال    ل                              عليهاال يقتارن بالحاجاة إليهاا فقاط                                    بالبحف عن المعلوماات الدينياة واتطاالع

                 ً                 ( مسرداتل "نادرًا" ما يسعلون صلف.  9   % )  00    ال و            ً ً                         يهتمون "اثيًرًا" بالبحف عنها واتطالع عليه
 .لمعمومات الدينية واالطالع عمييا( يبين مدى اىتمام مفردات العينة بالبحث عن ا1جدول )

 % ك مدى االىتمام بالبحث عن المعمومات الدينية واالطالع عمييا
 23.2 36 كثيًرا

 67.7 105 عند الحاجة إلييا فقط
 9 14 نادًرا

 100 155 اجمالي

  :مصادر المعمومات الدينية التي يعتمد عمييا أفراد العينة ويستخدمونيا عادة 

     صااااادر                                                                                تتنااااوع مصااااادر المعلومااااات الدينيااااة التااااي يعتمااااد عليهااااا أفااااراد العينااااةل وبسااااؤال العينااااة عاااان م
        المعاارق                                                                 ون عادش إليها ويعتمدون عليهال أظهرت النتائ  أن اللجوء لااالل أو أ                          المعلومات الدينية التي يلج

                                              الانمط األول الاصل تلجاأ إلياك "عاادش" النسابة األابار    د                ُ  قافتهم الدينيةل ُيعا                              واألصدااء ممن يث  المستجين في ث
         ( مساردشل   78   % )    21.2                                                     ( مسردشل يلي صلاف المواااع الدينياة الرسامية علا  اإلنترنات   82   % )    20.8          من العينة 
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              ( مسااردشل يلياااك   20   % )    00.2           توبااة بنسااابة                                                        ثاام الرجااوع للمصاااادر الدينيااة األوليااة مااان اتاان ومراجاااع دينيااة ما
                                              ( مسردشل ثم التواصل مبامرش ماع أحاد المماايخ عبار   20   % )    29.0      بنسبة   Ask Google               اتستعانة بخدمة 

   %  9                                        مسااااردش(ل ثاااام موااااااع التواصاااال اتجتماااااعي بنساااابة     02   % )    37.7                              الخااااط الساااااخن لاااادار اإلفتاااااء بنساااابة 
          مسردات(.    8   % )   2.3              سزيونية بنسبة    لتل              ً                              مسردات(ل وأخيًرا التواصل مع البرام  الدينية ا   8 )

 ا أفراد العينة ويستخدمونيا عادة( يبين مصادر المعمومات الدينية التي يعتمد عميي2جدول )

 % ك عندما أحتاج لمعمومة ما دينية، استخدم عادة:
 54.8 85 اسأل من أثق في ثقافتيم الدينية من األىل أو المعارف واألصدقاء

 50.3 78 رسمية عمى اإلنترنتالمواقع الدينية ال
 41.3 64 أرجع إلى الكتب والمراجع الدينية المكتوبة

 Google 61 39.4 موقعاطرح ما لدي من تساؤل عبر 
 27.7 43 اتواصل مباشرة مع أحد المشايخ عبر الخط الساخن لدار اإلفتاء

 9 14 مواقع التواصل االجتماعي
 5.2 8 لتمفزيونيةاتواصل مع المشايخ عن طريق البرامج ا

 2.6 4 أخرى

  الدينية:استخدام المواقع اإلليكترونية عمى اإلنترنت لمحصول عمى المعمومات 

                                           اسااااتخدام أل مواااااع إلياترونااااي دينااااي عباااار اإلنترناااات   %     02.9                       النساااابة األاباااار ماااان العينااااة       تسضاااال
       ً             % "ناادًرا" ماا يسعلاون  8 .  20           بينماا نسابة    ل     ً   "أحياًناا"                                                  للحصول بسرعة علا  المعلوماات الدينياة التاي يحتاجونهاا 

                       % يقومون بصلف "عادش".     30.2           صلفل ونسبة 
 ترونية كمصادر لممعمومات الدينية( يبين مدى تفهيل العينة الستخدام المواقع اإلليك3جدول )

أفهل استخدام أي موقع إليكتروني ديني عبر اإلنترنت لمحصول بسرعة 
 % ك عمى ما أحتاجو من معمومات دينية

 21.3 33 عادة
 43.9 68 أحياًنا
 34.8 54 نادًرا

 100 155 إجمالي

 استخدام مصادر متنوعة مقابل االكتفاء بمصدر واحد لمحصول عمى المعمومات الدينية : 

                    لدينياااة وعااادم اتاتسااااء                             % علااا  تناااوع مصاااادر معلومااااتهم ا    22.2                       النسااابة األابااار مااان العيناااة       تحااارص
                 % "ت يحرصاون" علا     2.8                  إل  حد ما"ل ونسبة                   % يحرصون عل  صلف "    01.2           مقابل نسبة    ل          بمصدر واحد

      صلف. 
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 ى تنويع مصادر معموماتيم الدينية( يبين مدى حرص العينة عم4جدول )
 % ك أحرص عمى تنوع مصادر معموماتي الدينية وال أكتفي بمصدر واحد

 53.5 83 أوافق
 40.6 63 إلى حد ما 

 5.8 9 ال أوافق
 100 155 إجمالي

 ادر المعمومااات التااي تسااتخدميا العينااة عامااة، ومصااادر معموماااتيم الدينيااة االىتمااام بتاادقيق مصاا
 تحديًدا:

                               "عادش" في مصادر المعلوماات التاي        مسردش(      007   % )    72.2      بنسبة                            الغالبية العظم  من العينة     يدا  
                       ً     مسااااردش( يسعلااااون صلااااف "أحياًنااااا"ل     23   % )    31.2      بينمااااا    ل                              ل خاصااااة مصااااادر المعلومااااات الدينيااااة ا         يسااااتخدمونه

               ً                 مسردات( "نادرًا" ما يسعلون صلف.    2   % )   2.9 و
 مصادر معموماتيم الدينية تحديًدا( يبين مدى اىتمام العينة بتدقيق مصادر معموماتيم عامة، و 5جدول )

بصفة عامة، أدقق في مصادر المعمومات التي استخدميا، خاصة مصادر 
 % ك المعمومات الدينية

 75.5 117 عادة
 20.6 32 أحياًنا

 3.9 6 اعي لذلك. نادًرا، ال د
 100 155 إجمالي

  :مدى حرص العينة عمى التأكد من صحة المعمومات الدينية التي يحصمون عمييا من اإلنترنت 

                            علا  التأاااد مان صاحة المعلومااات          ( "عاادش"   ات    مساارد     017   % )  29                األاباار مان العيناة         النسابة      تحارص
            صلف "إل  حد                   مسردش( يحرصون عل     7 2   % )    32.9           مقابل نسبة   ل                                     الدينية التي يحصلون عليها من اإلنترنت

         ً                     ( "نادرًا" ما يحرصون عل  صلف.  ش    مسرد    00   % )   7.0     ما"ل 
 ( يبين توزيع العينة من حيث مدى الحرص عمى التأكد من صحة6جدول )

 المعمومات الدينية المنشورة عمى اإلنترنت

 % ك أحرص عمى التأكد من صحة المعمومات الدينية التي أحصل عمييا من اإلنترنت
 69 107 عادة

 23.9 37 إلى حد ما 
 7.1 11 نادًرا

 100 155 إجمالي



Arab Media & Society (Issue 24, Summer/Autumn 2017)  

 27 واتجاىاتيم نحو العمميات اإلرىابية مصادر المعمومات الدينية لدى الشباب العربي

 المعمومات الدينية، وعوامل تقييم مصداقيتيا:     ً                  ثاني ا: الثقة في مصادر 

                                                            ا لنتااائ  البحااف فيمااا يتعلاا  بااال ماان: أاثاار المسااائل الدينيااة التااي                          ً ويتضاامن اااصا المحااور استعراًضاا  
                                                          ثوااة بماأنهال محدودياة أو تعادد مصاادر المعلوماات الدينياة التاي                                     تمغل العينة وت يجادون مصاادر دينياة مو 

                                                                  التاااي تاااؤثر فاااي ثقاااة العيناااة فاااي مصاااادر المعلوماااات الدينياااةل ومااادش الثقاااة فاااي           والعوامااال                 تثااا  فيهاااا العيناااةل 
                                                                                            اإلنترناات اوساايلة للحصااول علاا  المعلومااات الدينيااةل والمعااايير التااي تعتمااد عليهااا العينااة فااي تقياايم صااحة 

                                                                                   ينية المنماورش علا  اإلنترناتل واألساالين التاي تلجاأ إليهاا العيناة للتأااد مان صاحة المعلوماات              المعلومات الد
                                                                                                    الدينية المماوف فيهال ومدش ثقة العينة في الدعاش الدينيين الرسميين أاثر من بيرامل والعوامل التاي تاؤثر 

                                            في ثقة العينة في الداعية الديني ومصداايتك. 

 شغل العينة وال يجدون مصادر دينية موثوقة بشأنيا:أكثر المسائل الدينية التي ت  

 عينة المبان وت يجدون مصادر دينية موثواة للحصول  تأتي في مقدمة المسائل الدينية التي تمغل
بستاوش التاسير إزاء بعض السئات والطوائق من الناسل عل  معلومات واضحة بمأنهال ما يتعل  

واو ما يحمل دتلة مهمة بمأن المداخل التي تنسص منها ل مسردش( 20% )30.9لف بنسبة بلغت وص
 الجماعات اإلراابية والمتطرفة إلماعة تساير طائسي متعصن. 

  مسردش(ل ثم ما يتعل  بالمعامالت بين الناس في  32% )02.0يليها ما يتعل  بسقك المرأشل بنسبة
% 03.2حوادف اإلراابية بنسبة ما يتعل  ببعض اليليها مسردش(ل  33% )00.3ومية بنسبة الحياش الي

 مسردات(.  8% )2.3ما يتعل  بالعبادات مسردش(ل وبنسن أال 09)

 08.0بينما اختارت نسبة  لمسردات( 2% )2.9والميراف بنسبة       ً                            وأخير ا المسائل المالية مثل الزااش %
 مسردش( "جميع ما سب ".  38من العينة )

 هاىم عن مصادر المعمومات الدينية التي يستخدمونيا( يبين توزيع أفراد العينة حسب مدى ر 7جدول )
من أكثر المسائل الدينية التي تشغمني وال أجد بشأنيا معمومة واهحة من مصدر 

 % ك ديني أثق فيو

 21.9 34 أمور تتعمق بفتاوى التكفير إزاء بعض الفئات والطوائف من الناس
 16.1 25 أمور تتعمق بفقو المرأة

 14.2 22 أمور تتعمق بالمعامالت بين الناس في الحياة اليومية
 12.3 19 أمور تتعمق ببعض الحوادث واالعتداءات اإلرىابية

 3.9 6 المسائل المالية مثل الزكاة والميراث
 5.2 8 أمور تتعمق بالعبادات مثل الصالة والحج والصوم

 18.1 28 جميع ما سبق
 8.4 13 أخرى 
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 عدد مصادر المعمومات الدينية التي تثق فييا العينةمحدودية أو ت : 
   دش                             مسردش( في مصادر محددش ومعادو      007   % )    90.8                                           تث  الغالبية العظم  من العينة ونسبتهم بلغت 

                           مسردات( رفضوا القول بصلف.    8       % فقط )   2.3      مقابل    ل                            للحصول عل  المعلومات الدينية
 أو تعدد مصادر المعمومات الدينية التي يثقون فييا( يبين توزيع العينة من حيث مدى محدودية 8جدول )
 % ك أثق إال في مصادر محددة ومعدودة لمحصول عمى المعمومات الدينيةال  

 94.8 147 أوافق
 5.2 8 ال أوافق
 100 155 إجمالي

  :العوامل التي تؤثر في ثقة العينة في مصادر المعمومات الدينية 

          فالغالبياااة    ةل                              الاااديني المعاااروض تاااأتي فاااي المقدمااا              لصااالة باااالمحتوش                               أظهااارت النتاااائ  أن العوامااال صات ا
ً                             مسااردش( تتااأثر ثقااتهم فيهااا ارتباًطااا بماادش اسااتخدام نصااوص ماان القاار      000   % )    72.2                 العظماا  ماان العينااة    ن                              

                                                              يلااااي صلااااف طبيعااااة األدلااااة الماااارعية التااااي تسااااتند إليهااااا فااااي تقااااديم الستاااااوش    ل                             الاااااريم والساااانة النبويااااة المااااريسة
         مسردش(.     83   % )    23.9                   والتسسيراتل بنسبة

    81   % )    20.2                                                                       ثاام يلااي صلااف العواماال المرتبطااة بالمصاادر الااصل يقاادم المعلومااةل حيااف أمااارت نساابة 
      طبيعاااة     ثااام                               ا المصااادر الاااديني تاااؤثر فاااي ثقاااتهمل                                                 مساااردش( إلااا  أن مااادش وساااطية واعتااادال ا راء التاااي يقااادمه

  %     00.2           و تل بنساابة      مية أ                                                                  المؤسسااة الدينيااة التااي تصاادر عنهااا المعلومااة أو الستااوشل ماان حيااف اونهااا رساا
                                                                            ماادش اتسااا  موااااق المؤسسااة الدينيااة التااي تصاادر عنهااا المعلومااة وعاادم تنااضااهال بنساابة  ف        مسااردش(ل     20 )

                                                          مسااردش( إلاا  أن ثقااتهم تتااأثر بالدولااة التااي ينتمااي إليهااا المصاادر     20   % )  31              مسااردش(ل وأمااار     28   % )    30.2
           مساردش( إلا      27             % مان العيناة )    32.9    سابة                                                      الدينيل ثم اناف عامل يرتبط بوسايلة اتتصاالل حياف أماارت ن

                  ً                                                                                أن ثقتهم تتأثر تبًعا للوسيلة التي يتم تقاديم المعلوماات الدينياة مان خاللهاال وساائل إعاالم معروفاة أو مواااع 
              عل  اإلنترنت. 
 ( يبين توزيع العينة من حيث العوامل التي تؤثر في ثقتيم في مصادر المعمومات الدينية9جدول )

 % ك ؤثر في ثقتي في مصادر المعمومات الدينيةمن العوامل التي ت
 73.5 114                                                     استخدام نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 52.9 82                                                                 طبيعة األدلة الشرعية التي تستند إلييا في تقديم الفتاوى والتفسيرات
 51.6 80                                                  مدى وسطية واعتدال اآلراء التي يقدميا المصدر الديني

 41.3 64                                                                     الدينية التي تصدر عنيا المعمومة أو الفتوى، من حيث كونيا رسمية أو ال.               طبيعة المؤسسة 
 24.5 38                                                                          مدى اتساق موقف المؤسسة الدينية التي تصدر عنيا المعمومة وعدم تناقض مواقفيا

                                                                                  الوسيمة التي يتم تقديم المعمومات الدينية من خاللياا، وساائل إعاالم معروفاة أو مواقاع عماى 
        اإلنترنت

37 23.9 

 20 31                                      الدولة التي ينتمي إلييا المصدر الديني
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 :المعايير التي تعتمد عمييا العينة في تقييم صحة المعمومات الدينية المنشورة عمى اإلنترنت 

                           ( فاااي تقييمهاااا لصاااحة المعلوماااة   ات    مسااارد     019   % )    71.2                مااان العيناااة بنسااابة                       تعتماااد الغالبياااة العظمااا  
                                                              معياار تقيايم يارتبط باالمحتوش نسساكل ويتمثال فاي األدلاة المارعية التاي                                    الدينية المنمورش عل  اإلنترنتل عل 

                                                                             واو ما يتس  مع النتيجة الساابقة التاي انتها  إليهاا البحاف بماأن العوامال التاي تاؤثر    ل      معلومة              تستند إليها ال
                                                     في ثقة العينة في مصادر المعلومات الدينية بصسة عامة. 

ً             يلااي صلااف تقياايم المعلومااة بناااًء علاا  المصاادر      92   % )    20.2               نااكل وصلااف بنساابة                   الااديني الااصل وردت ع                          
                                                                                 ثاام اتعتماااد فااي التقياايم علاا  معيااار إعمااال العقاال واتجتهاااد المخصااي بااالنظر فااي ماادش ارتباااط    ل      مسااردش(

         مسردش(.     28   % )    02.9                                                           المعلومة بالخير العام للمجتمع وعدم اإلضرار بأحدل وصلف بنسبة 

                                          ة الدينيااة فااي ضااوء ماادش اتسااااها مااع معلوماااتهم        المعلوماا       مسااردش(     08             % ماان العينااة )  20     نساابة       وتقاايم 
                 يااايم يااارتبط بطبيعاااة                 مساااردات( معياااار تق   9                 % فقاااط مااان العيناااة )   2.8                                   الدينياااة الساااابقةل بينماااا اختاااارت نسااابة 

                                                                           ً  واااو اثاارش عاادد المتساااعلين مااع المعلومااة وماادش انتماااراا وتااداولها بااين الناااسل وأخيااًرا   ل               وخصااائص الوساايلة
                                         مسردش( عل  اافة معايير التقييم السابقة.     30             % من العينة )    02.2           تعتمد نسبة 
 ( يبين توزيع العينة حسب معايير تقييم األفراد لصحة المعمومات الدينية المنشورة عمى اإلنترنت10جدول )

 % ك يعتمد تقييمي لصحة المعمومة الدينية المنشورة عمى اإلنترنت عمى:
 70.3 109 األدلة الشرعية التي تستند إلييا المعمومة
 61.3 95 المصدر الديني الذي وردت عنو المعمومة

 43.9 68 مدى ارتباطيا بالخير العام لممجتمع وعدم اإلهرار بأحد
 31 48 اتساقيا مع معموماتي الدينية السابقةمدى 

 5.8 9 كثرة عدد المتفاعمين معيا ومدى انتشارىا وتداوليا بين الناس واقتناعيم بيا
 13.5 21 جميع ما سبق

 1.9 3 أخرى 

  :األساليب التي تمجأ إلييا العينة لمتأكد من صحة المعمومات الدينية المشكوك فييا 

              باااين عااادش مصاااادر                               مساااردش( إلااا  البحاااف علااا  اإلنترنااات    72   % )  09                            تلجاااأ النسااابة األابااار مااان العيناااة 
      مصااادر                    يلااي صلااف اللجااوء إلاا     ل                              المعلومااات الدينيااة المماااوف فيهااا               للتأاااد ماان صااحة   س                رساامية وبياار رساامية

      يلايهم    ل      مساردش(    29   % )    00.2               اء السااب  نسابة                                                     دينية رسمية وتجاال ما عدا صلف من مصادرل ويقوم بااإلجر 
                                                                               مساااردش( يساااتندون إلااا  المعلوماااة التاااي يرتااااحون إليهاااا ويعتقااادون بقناعااااتهم المخصاااية أنهاااا     22   % )    03.2

      األص .
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 إلييا لمتأكد ( يبين توزيع أفراد العينة من حيث األساليب التي يمجؤون 11جدول )
 من صحة المعمومات الدينية المشكوك فييا

 % ك عندما أتشكك في معمومة دينية أقوم بما يمي:
 49 76 أبحث عمى اإلنترنت بين عدة مصادر رسمية وغير رسمية

 44.5 69 ألجأ إلى مصادر دينية رسمية وأتجاىل ما عدا ذلك
 42.6 66 اعتي الشخصية أنيا األصحاستند إلى المعمومة التي أرتاح إلييا وأعتقد بقن

 7.7 12 أخرى

  :ثقة العينة في الدعاة الدينيين الرسميين أكثر من غيرىم 

                                                       نسابة مان يعتقادون أن الادعاش واألئماة الرساميين أاثار مصادااية        تقاارن  {   03 }                   توض  بيانات الجادول 
     % ماان     28.7           لسئااة األولاا              فبلغاات نساابة ا   ل                              مااع ماان أجااابوا بااأنهم " ت يعرفااون"                        ماان الاادعاش بياار الرسااميينل 

                                         مسردش( أجابوا بأنهم ت يعرفاونل بينماا رفضات     22   % )    22.2                                 مسردش(ل وبلغت نسبة السئة الثانية     21        العينة )
                                                                              مسردش( الرأل بأن األئمة والدعاش الرسميين أاثر مصدااية من الدعاش بير الرسميين.     01   % )    32.8     نسبة 

 لثقة في األئمة والدعاة الرسميين مقابل غير الرسميين( يبين توزيع آراء أفراد العينة بشأن ا12جدول )
 % ك الدعاة واألئمة الرسميين أكثر مصداقية من غيرىم من الدعاة غير الرسميين

 38.7 60 أوافق
 35.5 55 ال أعرف
 25.8 40 ال أوافق
 100 155 إجمالي

 يم: ين ومصداقيتيالعوامل التي تؤثر في ثقة أفراد العينة في الدعاة الدين 

                         تتصاادر مقدمااة العواماال التااي                                طااة بااالمحتوش الااصل يقدمااك المصاادر                               أظهاارت النتااائ  أن العواماال المرتب
     000   % )    70.2                                 فالغالبيااة العظماا  ماان العينااة بنساابة    س    ايتك                                          تااؤثر فااي ثقااة العينااة فااي الداعيااة الااديني ومصاادا

  ل                          ياة المنطقياة التاي يساتخدمها     العقل                                       لنصاوص الدينياة التاي يساتند إليهاا والحجا                          ً    مسردش( تتأثر ثقتهم فياك تبًعاا ل
ً                                                     يلاااي صلاااف ماااا يتعلااا  بمخصاااك ااااو نسساااكل مماااثاًل فاااي الطريقاااة التاااي يتعامااال بهاااا ماااع ا راء المخالساااة لرأياااك                                     

                                     ك للمؤسسااة الدينيااة الرساامية فااي الدولاااةل  ئاا                      مسااردش(ل ثاام طبيعاااة انتما    87   % )   2.0 2                      وتوجهاتااكل ويتااأثر بااصلف 
  %     23.2      بنسبة                                  و المصان الديني الصل ينتمي إليك   ك أ     التوج ف  ل  (     مسردش    23             % من العينة )    22.2            ويتأثر بصلف 

  %     39.7      بنسابة                                 واابتك لاحاداف والقضاايا الرااناة                                              مسردش(ل يلي صلف ااتمامك بالتساعل مع الجمهور وم    21 )
           ماادش تواجاادم  ف         مسااردش(ل    32   % )    02.8            سااميةل بنساابة                                         مسااردش(ل ثاام ماادش ظهااورم فااي وسااائل اإلعااالم الر     02 )

                               مسااردش(ل واثاارش عاادد المتااابعين لااك     32   % )    00.8                      تواصاال اتجتماااعيل بنساابة                             باثافااة وانتمااارم علاا  موااااع ال
         مسردش(.     00             % من العينة )   7.0                                        عل  موااع التواصل اتجتماعيل ويتأثر بصلف 
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 ( يبين توزيع أفراد العينة وفًقا لمعوامل التي تؤثر في ثقتيم في الدعاة الدينيين13جدول )
 % ك ية الديني ومصداقيتو من وجية نظريمن العوامل التي تؤثر في ثقتي في الداع

 71.6 111 النصوص الدينية التي يستند إلييا والحجج العقمية المنطقية التي يستخدميا
 56.1 87 الطريقة التي يتعامل بيا مع اآلراء المخالفة لرأيو وتوجياتو

 33.5 52              ً                                   أن يكون منتمي ا لممؤسسة الدينية الرسمية في الدولة
 32.3 50 مذىب الديني الذي ينتمي إليو الداعيةالتوجو أو ال

 29.7 46 اىتمامو بالتفاعل مع الجميور ومواكبتو لألحداث والقهايا الراىنة
 16.8 26 ظيوره في وسائل اإلعالم الرسمية

 14.8 23 تواجده بكثافة وانتشاره عمى مواقع التواصل االجتماعي
 7.1 11 االجتماعيكثرة عدد المتابعين لو عمى مواقع التواصل 

 4.5 7 أخرى

 ثالثًا: المصادر الرسمية في مقابل المصادر غير الرسمية لمحصول عمى المعمومات الدينية:

                                                                                          يراز اصا المحور عل  نتائ  البحف فيما يتعل  بعالاة العينة بالمصادر الرسامية الدينياةل وصلاف مان 
                   العينة الحصاول علا                           الدينية والستاوشل وتسضيل                                                   حيف الثقة فيها واتعتماد عليها للحصول عل  المعلومات 

                                                                        المعلومات الدينية من األئمة والممايخ التابعين للمؤسسات الدينية الرسمية. 

 ثقة العينة في المصادر الرسمية واالعتماد عمييا لمحصول عمى المعمومات الدينية والفتاوى: 

       ل الصل                          ية الدينية اي المصدر األو                                     % من العينة يعتقدون أن المصادر الرسم  20                 أظهرت النتائ  أن 
                         مساردش(ل تماااات فاي صلافل ماان     28   % )    02.9                       النسابة األاباار مان العيناة       بينماا    ل                       يثقاون فياك ويعتمادون عليااك

     ليسات         وغيرها                                المصاادر الرسامية مثال دار اإلفتااء                                    إل  حد ما"ل عند ساؤالهم ماا إصا اانات  “              خالل اإلجابة با 
                                                فيااااك ويعتماااادون عليهااااا للحصااااول علاااا  المعلومااااات الدينيااااة                                        بالضاااارورش اااااي المصااااادر األوليااااة التااااي يثقااااون

                             مسردش( وافقوا عل  صلف الرأل.    29   % )    32.3                والستاوشل ونسبة 
( يبين توزيع العينة وفًقا لمدى ثقتيم في المصادر الرسمية واالعتماد عمييا كمصدر أول لمحصول 14جدول )

 عمى المعمومات الدينية والفتاوى
اإلفتاء وغيرىا ليست بالهرورة ىي المصدر األول الذي المصادر الرسمية مثل دار 

 % ك .أثق فيو واعتمد عميو لمحصول عمى المعمومات الدينية والفتاوى

 25.2 39 أوافق
 43.9 68 إلى حد ما 

 31 48 ال أوافق
 100 155 إجمالي
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 الدينية تفهيل الحصول عمى المعمومات الدينية من األئمة والمشايخ المعتمدين في المؤسسات 
  الرسمية:

     تسضاال        مسااردش(     97   % )    23.2                                الغالبيااة العظماا  ماان العينااة بنساابة       { أن  02                    توضاا  بيانااات الجاادول }
                        دين فااااي المؤسسااااات الدينيااااة                                                     المعلومااااات الدينيااااة ماااان األئمااااة والممااااايخ المعااااروفين المعتماااا           الحصااااول علاااا  

                صلاااف اإلجاااراء نساااابة                 مسااااردش(ل وت تسضااال     22   % )    32.3                                بينماااا يسضااال صلاااف "إلاااا  حاااد ماااا" نسااابة    ل       الرسااامية
         مسردش(.     33             % من العينة )    00.3

( يبين توزيع أفراد العينة حسب تفهيميم الحصول عمى المعمومات الدينية من األئمة والمشايخ 15جدول )
 المعتمدين في المؤسسات الدينية الرسمية

أفهل الحصول عمى المعمومات الدينية من األئمة والمشايخ المعروفين 
 % ك .مؤسسات الدينية الرسميةالمعتمدين في ال

 62.6 97 أوافق
 23.2 36 إلى حد ما 

 14.2 22 ال أوافق
 100 155 إجمالي

 رابًعا: استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر لممعمومات الدينية:

                                                                                   يسااتعرض اااصا المحااور نتااائ  البحااف عباار عاادش محاااور فرعيااة اااي:  راء العينااة فااي اسااتخدام موااااع 
                                                                                       تجتماعي للحصول عل  المعلومات الدينياةل و راء العيناة فاي ظااارش الادعاش الادينيين المتواجادين          التواصل ا

                                                                                        علاا  موااااع التواصاال اتجتماااعيل وتااأثير موااااع التواصاال اتجتماااعي فاا  سااالمة نماار المعلومااات الدينيااة 
                                                            وتداولهال ومدش الثقة في المعلومات الدينية المتداولة عليها. 

 تخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر لممعمومات الدينية: آراء العينة في اس 

                                                                                      تم اتستدتل عل   راء العينة فاي اساتخدام مواااع التواصال اتجتمااعي امصاادر للمعلوماات الدينياة 
                                                                                             من خالل تقصي  راء العينة في ميزش تنوع وتعدد مصادر المعلوماات الدينياة المتاحاة علا  مواااع التواصال 

                                                                            هاام فااي تااداول المعلومااات الدينيااة عباار موااااع التواصاال اتجتماااعيل وأظهاارت النتااائ  مااا                اتجتماااعيل و رائ
      يأتي:

مواًسا محايًدا إزاء ميزش تنوع وتعدد تبنت النسبة األابر من العينة { أن 02توض  بيانات الجدول } -
العينة % من 01نسبتهم وبلغت  لموااع التواصل اتجتماعيمصادر المعلومات الدينية المتاحة عل  

% 38.0تلف الميزشل مقابل مسردش( لم تعجبهم  09% من العينة )20.2بينما نسبة  لمسردش( 23)
  أعجبهم صلف التنوع.
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 020% )82.2الغالبية العظم  من العينة بنسبة { أن 07توض  بيانات الجدول }في المقابلل  -
لها عل  موااع التواصل وتداو  عل  وجود فوض  في المعلومات الدينية التي يتم نمراا تواف مسردش(ل 

مسردات(  0% فقط )3.2و"ت أعرق"ل  اامسردش( أجابوا ب 07% من العينة )00مقابل  لاتجتماعي
  رفضوا صلف الرأل.

 ( يبين توزيع آراء العينة في تنوع وتعدد مصادر المعمومات الدينية المتاحة 16جدول )
 عمى مواقع التواصل االجتماعي

مصادر المعمومات الدينية المتاحة عمى مواقع التواصل  يعجبني تنوع وتعدد
 % ك االجتماعي

 28.4  44 موافق
 40 62 محايد

 31.6 49 غير موافق
 100 155 إجمالي

 ( يبين توزيع آراء العينة في فوهى تداول المعمومات الدينية عبر مواقع التواصل االجتماعي17جدول )
تي يتم نشرىا وتداوليا عمى مواقع التواصل توجد فوهى في المعمومات الدينية ال

 % ك االجتماعي

 86.5 134 موافق 
 11 17 ال أعرف

 2.6 4 غير موافق
 100 155 إجمالي

  :آراء العينة في ظاىرة تواجد دعاة دينيين عمى مواقع التواصل االجتماعي وانتشارىم عمييا 

    علاا           لاام توافاا    (  ش    مساارد    72   % )    07.0              باار ماان العينااة          النساابة األا     { أن   08                    توضاا  بيانااات الجاادول }  
                                                                                            إيجابيااة ظاااارش تواجااد دعاااش دينيااين علاا  موااااع التواصاال اتجتماااعيل امااا لاام توافاا  علاا  الثقااة فاايهم حتاا  

                           مساااردش( أجاااابوا باااا "ت أعااارق"ل     22   % )    01.2                  ونسااابة مقارباااة بلغااات    ل                               ممااان لاااديهم عااادد ابيااار مااان المتاااابعين
              ياااين علااا  مواااااع                                 علااا  إيجابياااة ظااااارش تواجاااد دعااااش دين               مساااردش(ل وافقاااوا     09                 % فقاااط مااان العيناااة )  03      ونسااابة 

  .                               ممن لديهم عدد ابير من المتابعين     خاصة    ل           ويثقون فيهم                  التواصل اتجتماعي



Arab Media & Society (Issue 24, Summer/Autumn 2017)  

 34 واتجاىاتيم نحو العمميات اإلرىابية مصادر المعمومات الدينية لدى الشباب العربي

 ( يبين توزيع العينة حسب آرائيم في ظاىرة تواجد الدعاة الدينيين عمى مواقع التواصل االجتماعي18جدول )
صل االجتماعي، ظاىرة إيجابية، أثق الدعاة الدينيون المتواجدون عمى مواقع التوا

 % ك فييم خاصة من لدييم عدد كبير من المتابعين

 12.3 19 موافق 
 40.6 63 ال أعرف

 47.1 73 غير موافق
 100 155 إجمالي

  :آراء العينة في دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الفوهى والبمبمة في المعمومات الدينية 
         أن موااااع       ل تاارش       مسااردش(    92   % )    20.9               ن العينااة بنساابة                  الغالبيااة العظماا  ماا     { أن   09             يوضاا  الجاادول }

                                                                                          التواصاال اتجتماااعي ساااامت باثاارش فااي حاادوف بلبلااة وارتباااف فااي المعلومااات الدينيااة لاادش الماابانل مقاباال 
           ( رأوا أنااك   ات  رد  مساا   8       % فقااط )   2.3                             ً           مسااردش( رأوا أن صلااف يحاادف "أحياًنااا"ل ونساابة     20             % ماان العينااة )    23.9
      لف".      حدف ص ي      "الما 

 آرائيم في دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر البمبمة  وفق( يبين توزيع العينة 19جدول )
 والفوهى في المعمومات الدينية

ساىمت مواقع التواصل االجتماعي في حدوث بمبمة وارتباك في المعمومات الدينية 
 % ك لدى الشباب

 61.9 96 يحدث ذلك كثيًرا.
 32.9 51 أحيانا.

 5.2 8 ا يحدث ذلك.قمم
 100 155 إجمالي

  :ثقة العينة في المعمومات الدينية المنشورة عمى مواقع التواصل االجتماعي 
                 مسااردش( فااي الاثياار      028   % )  89                                                           تمااير النتااائ  إلاا  تماااف الغالبيااة العظماا  ماان العينااة بنساابة بلغاات 

                 مسااردش( فقااط رفضااوا     07   % )  00       مقاباال   ل                                                         ماان المعلومااات الدينيااة المتداولااة علاا  موااااع التواصاال اتجتماااعي
             القول بصلف. 

 ( يبين توزيع العينة حسب مدى الثقة في المعمومات الدينية المتداولة20جدول )
 عمى مواقع التواصل االجتماعي

أصبحت أتشكك في الكثير من المعمومات الدينية المتداولة عمى مواقع التواصل 
 % ك االجتماعي

 89 138 موافق
 11 17 غير موافق 

 100 155 إجمالي
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 :خامًسا: رها العينة عن مصادر المعمومات الدينية المتاحة وتوجياتيا نحوىا

                                                                                    يساتعرض ااصا المحاور نتاائ  البحااف فيماا يتعلا  بمادش رضاا العينااة عان مصاادر المعلوماات الدينيااة 
          المعلوماات                                                                                    التي يستخدمونهال وعن ادرتها عل  توجيههم فاي حيااتهم اليومياةل و رائهام بماأن جاودش مصاادر 

                                                                                                   الدينية المتاحة للمبان العربي واساءتهال وأاثر المسائل والموضوعات الدينية التي تمغل العينة وت يجدون 
                                                         إجابات وافية بمأنها في مصادر المعلومات التي يستخدمونها. 

  :مدى رها العينة عن مصادر المعمومات الدينية التي يستخدمونيا 

   عااان                مساااردش( "راضاااون"     27   % )    02.3                        ة األابااار مااان العيناااة وتبلااغ                              تمااير نتاااائ  البحاااف إلااا  أن النسااب
          مسردش( من     03   % )    37.0      ونسبة    ل          ً                   توجههم جيًدا في حياتهم اليومية            ويرون أنها   ل                       مصادر معلوماتهم الدينية

                ً   العينة راضون جًدا. 

      ن" عاااان  ي                   مسااااردش( فقااااط "بياااار راضاااا    00   % ) 9     نساااابة                   مسااااردش( محاياااادونل و     37   % )    07.0           بينمااااا نساااابة 
   ن ي               ساردات( "بيار راضا م   2   % )   2.3                                               الدينيةل وت عن توجيههاا لهام فاي حيااتهم اليومياةل و    هم       معلومات      مصادر 

                معاااادتت عاااادم الرضااااا  ب                            عاااادتت الرضااااا بمسااااتوييكل مقارنااااة                         واااااو مااااا يمااااير إلاااا  ارتساااااع م   ل          علاااا  اإلطااااال "
           بمستوييك. 
 تخدمونيا( يبين توزيع أفراد العينة حسب مدى رهاىم عن مصادر المعمومات الدينية التي يس21جدول )

                                                   ً            أشعر بالرها عن مصادر معموماتي الدينية وىي توجيني جيد ا في حياتي 
 % ك اليومية.

 27.1 42 راهي جدا
 43.2 67 راهي
 17.4 27 محايد

 9 14 غير راض
 3.2 5 عمى اإلطالق غير راض
 100 155 إجمالي

 وكفاءتيا:  آراء العينة في جودة مصادر المعمومات الدينية المتاحة لمشباب العربي 

                الدينيااة المتاحااة   ُ                                                                      ُتظهاار النتااائ  انخساااض تقياايم النساابة األاباار ماان العينااة لجااودش مصااادر المعلومااات
                                                                  وظهااار صلاااف مااان خاااالل اساااتطالع  رائهااام بماااأن مااادش جاااودش واسااااءش ومصااادااية مصاااادر   ل              للمااابان العرباااي

       القصااور                    ر بااالسار اإلراااابي و          بااين التااأث                                    للماابان العرباايل وبمااأن العالاااة الممانااة          المتاحااة                  المعلومااات الدينيااة 
                                                                                                  والخلل في مصادر المعلومات الدينية المتاحة للمبانل ومدش تناول الستاوش والبرام  الدينية المعروضة في 

                    وفاا  بيانااات الجاادولين    ي  أت                 وتسصاايل صلااف فيمااا ياا   ل                               اتهم الحقيقيااة فااي الحياااش اليوميااة                   اإلعااالم العربااي تحتياجاا
  : {  32    { و}  33 }
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 ا                 ً مصادر جيدش وموثوا  مسردش( عل  أن المبان العربي ت يجد  82نة )% من العي20.8وافقت نسبة  -
مسردش(  71% )02.3مقابل ل أمور حياتهم اليوميةفيها للحصول عل  المعلومات الدينية التي تمس 

 رفضوا القول بصلف. 

 التأثر بالسار اإلراابي والمتطرقمسردش( عل  القول بأن  039% من العينة )82.3اما وافقت نسبة  -
% من 02.8يرجع إل  القصور والخلل في مصادر المعلومات الدينية المتاحة للمبان العربيل مقابل 

 مسردش( رفضوا القول بصلف.  32العينة )

مسردش( من العينة  82% )22.2وافقت اصلف النسبة األابر من العينة {ل 32حسن بيانات الجدول ) -
تهم الحقيقية ة في اإلعالم العربي بعيدش عن احتياجامعظم الستاوش والبرام  الدينية المعروضعل  أن 

 . مسردش( أجابوا با "ت أعرق" 29)% 09.0و ل( رفضوا صلف21% )32.3مقابل ل في الحياش اليومية
 ( يبين توزيع العينة وفقا آلرائيم في جودة مصادر المعمومات الدينية المتاحة لمشباب العربي22جدول )

 غير موافق موافق العبارة
ال يجد الشباب العربي مصادر جيدة وموثوق فييا لمحصول عمى 

 المعمومات الدينية التي تمس أمور حياتيم اليومية
85 54.8% 70 45.2% 

التأثر بالفكر اإلرىابي والمتطرف يرجع إلى القصور والخمل في 
 مصادر المعمومات الدينية المتاحة لمشباب العربي

129 83.2% 26 16.8% 

 بين توزيع العينة وفقا آلرائيم في تمبية البرامج الدينية الحتياجاتيم الحقيقية في الحياة اليومية( ي23جدول )
معظم الفتاوى والبرامج الدينية المعروهة في اإلعالم العربي بعيدة عن احتياجاتنا 

 % ك الحقيقية في الحياة اليومية.

 55.5 86 موافق
 25.2 39 ال أعرف 

 19.4 30 غير موافق
 100 155 إجمالي

 المحور الثاني: اتجاىات العينة نحو الحوادث اإلرىابية:

                                                                               نساااتعرض نتاااائ  ااااصا المحاااور فيماااا يتعلااا  بمااادش تعااااطق العيناااة ماااع ضاااحايا الحاااوادف اإلراابياااة   
                                           الحااوادف اإلراابيااة التااي يااصاراا أفااراد العينااةل   و                                                باااختالق اااويتهم )ماان األجاناان وماان المساالمين والعاارن(ل 

                                       ماادش ااتمااام العينااة بمعرفااة أخبااار الحااوادف   و                                      ً   ن بااين الحااوادف اإلراابيااة التااي واعاات مااؤخًرال             وأثاارت فاايهم ماا
                                    رأل العيناااة فاااي موااااق العااارن مااان الحاااوادف   و                            ً                        اإلراابياااة ومتابعاااة تساصااايلها أًياااا ااااان ماانهاااا وضاااحايااال 

                 لحاوادف اإلراابياةل                                سلوف العينة فيماا يتعلا  بأخباار ا  و                                                  اإلراابية في الدول الغربية مقارنة بالدول اإلسالميةل 
                                   مخصية اإلراابي من وجهة نظر العينة.   و                                                         تقييم السرد لمستوش ثقافتك الدينيةل ومدش اعتدالك الدينيل   و 
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  مدى تعاطف العينة مع هحايا الحوادث اإلرىابية باختالف ىويتيم )من األجانب ومن المسممين
 والعرب(: 

                           ً   ساان األاباار ماان العينااة تبناات توجهًااا       أن الن  {   30                          وفاا  مااا اااو موضاا  فااي الجاادول }              أظهاارت النتااائ  
    ي:   أت                 وتسصيل صلف فيما ي   ل                             حوادف اإلراابية باختالق اوياتهم            نحو ضحايا ال   "      ً متوازًنا "     ً                محايًدا أو بتعبير أد  

مسردش( القول بعدم المعور بالتعاطق مع ضحايا العمليات اإلراابية من  000% )72.2رفضت نسبة  -
ن الحوادف اإلراابية التي تقع في الغرن ما إش( القول مسرد 92% )20.2اما رفضت نسبة  لاألجانن

 ن بسبن الغرن. و اي إت رد فعل طبيعي ومبرر للظلم الصل يتعرض لك العرن والمسلم

نهم ت يمعرون بسر  إمسردش( عل  القول  001% )91.2ووافقت الغالبية العظم  من العينة بنسبة  -
 ل وما يهم أنك إنسان. ا        ً أو أجنبي   ا                               ً بين اون ضحية العمل اإلراابي عربي  

ن ضحايا اإلراان من العرن والمسلمين إمسردش( الرأل القائل  22% من العينة )01.2ورفضت نسبة  -
                      ً                أاثر من بيرام استحقاا ا للتعاطق معهم. 

با وأمرياا ترد و ن العمليات اإلراابية في أور إمسردش( الرأل القائل  92% )20.7اما رفضت نسبة  -
 الظلم الصل يتعرضون لك في اثير من بالد العالم. للمسلمين العدوان و 

 ( يبين توزيع العينة حسب تعاطفيم مع هحايا الحوادث اإلرىابية باختالف ىويتيم24جدول )
 إجمالي ال أوافق محايد موافق العبارة

                                  ال أشاااااعر بالتعااااااطف ماااااع هاااااحايا العممياااااات 
                                         اإلرىابيااة ماان األجانااب فااي أوربااا أو أمريكااا أو 

      غيرىا
13 8.4% 28 18.1% 114 73.5% 155 100% 

                                         الحاوادث اإلرىابياة التاي تقاع فاي الغارب ىاي رد 
                                    فعااال طبيعاااي ومبااارر لمظمااام الاااذي يتعااارض لاااو 

      الغرب                     العرب والمسممين بسبب
27 17.4% 33 21.3% 95 61.3% 155 100% 

                                        هحايا اإلرىاب من العارب والمساممين ىام أكثار 
 %100 155 %40.6 63 %24.5 38 %34.8 54                 ً              من غيرىم استحقاًقا لمتعاطف معيم

                                       ال أشعر بفرق بين كون هحية العمل اإلرىاابي 
 %100 155 %1.3 2 %8.4 13 %90.3 140                               عربي أو أجنبي، الميم أنو إنسان

                                       العمميااااات اإلرىابيااااة فااااي أوربااااا وأمريكااااا تاااارد 
                                        لممسااممين العاادوان والظماام الااذي يتعرهااون لااو 

 .                     في كثير من بالد العالم
22 13.6% 38 24.7% 95 61.7% 155 100% 
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  :مدى اىتمام العينة بمعرفة أخبار الحوادث اإلرىابية ومتابعة تفاصيميا أًيا كان مكانيا وهحاياىا 

               ( مساااردشل ااتمااات    003   % )     73.21                                                      أظهااارت النتاااائ  أن الغالبياااة العظمااا  مااان العيناااة بنسااابة بلغااات 
                                العاام فاي منااط  العاالم المختلساةل                                                               بمتابعة الحوادف اإلراابياة التاي واعات خاالل الماهور الماضاية مان ااصا

     % لام     37.7              ( مساردش بنسابة   02       مقابال )   ل                               ساصايل والمعلوماات المماناة بماأنها                  علا  معرفاة اافاة الت       وحرصت
              يهتموا بصلف. 

 ( يبين توزيع العينة وفقا لمدى اىتماميم بمعرفة أخبار الحوادث اإلرىابية أيا كان مكانيا وهحاياىا25جدول )

ادث اإلرىابية التي وقعت خالل الشيور الماهية في مناطق تابعت باىتمام الحو 
 % ك العالم المختمفة وحرصت عمى معرفة تفاصيميا والمعمومات الممكنة بشأنيا

 72.3 112 نعم تابعتيا
 27.7 43 ال، لم أىتم بمتابعتيا. 

 100 155 إجمالي
  :سموك العينة فيما يتعمق بأخبار الحوادث اإلرىابية 

                                                                            ااتماام العيناة بالتساعال علا  موااااع التواصال اتجتمااعي ماع أخباار الحاوادف اإلراابيااة             بدراساة مادش
                           أظهاارت النتااائ  رفااض الغالبيااة    ل          بااا وأمرياااا  و                                                         التاي تقااع فااي المنطقااة العربيااةل مقاباال تلااف التااي تحادف فااي أور 

         ابياة علا                                 ن تساعلهم ماع أخباار الحاوادف اإلرا إ         (ل القول   ات    مسرد     010   % )    27.0                من العينة بنسبة        العظم  
                                                                                            موااع التواصال اتجتمااعي يقتصار علا  تلاف الحاوادف التاي تقاع فاي المنطقاة العربياةل وأناك ت يعنايهم تلاف 

                                                ( مساردشل اختااروا الحيادياة إزاء صلافل ووافقات علياك   02   % )    3777           مقابال نسابة    ل          با وأمرياا  و                 التي تقع في أور 
           ( مسردات.  8                % من العينة أل )   2.3              نسبة ت تتجاوز 

 بين توزيع العينة وفقا مدى اىتماميم بالتفاعل مع أخبار الحوادث اإلرىابية( ي26جدول )
أتفاعل عمى مواقع التواصل االجتماعي مع أخبار الحوادث اإلرىابية التي تقع في 

 % ك المنطقة العربية، وال يعنيني ما يحدث في أوربا وأمريكا.

 5.2 8 موافق 
 27.7 43 محايد 

 67.1 104 غير موافق 
 100 155 جماليإ

  آراء عينااة الشااباب فااي موقااف العاارب ماان الحااوادث اإلرىابيااة التااي تقااع فااي الاادول الغربيااة مقارنااة
 بالدول اإلسالمية:

بسؤال العينة عن  رائهم في مواق العرن من الحوادف اإلراابية التي تضرن الدول الغربيةل وحول  -
راان في عدد من الدول اإلسالمية تعاطق العرن معهال في حين أنهم اعتادوا ما يحدف من إ



Arab Media & Society (Issue 24, Summer/Autumn 2017)  

 39 واتجاىاتيم نحو العمميات اإلرىابية مصادر المعمومات الدينية لدى الشباب العربي

 ل( مسردش عل  الرأل الساب 83% )23.9ويتجاالونكل أظهرت النتائ  موافقة النسبة األابر من العينة 
فبلغت نسبة من رفضوا  س                 ً                                                   بينما تساوت تقريب ا نسبة من رفضوا صلف الرأل ومن أجابوا بأنهم ت يعرفون

 ( مسردش. 27% )32.9ق جابوا بال أعر أ( مسردشل ونسبة من %22 )32.3

إصا اان أبلن العرن والمسلمين ت يتعاطسون مع ضحايا اإلراان األجانن بمأن العينة  وبتقصي  راء -
                         ً                                      ولانهم يظهرون عاس صلف خوف ا من اتهامهم بالعنصرية والتطرقل أظهرت  لا وأمريااوبفي أور 

 ( مسردش. 22% أل )33.2سبتهم ولم تتجاوز ن لة من العينة وافقت عل  صلف الرألالنتائ  أن األالي

فبلغت نسبة المحايدين  لياد إزاء صلف الرألل مع من رفضومفي المقابل تقاربت نسبة من اختاروا الح -
 ( مسردش. 27% أل )22.8ن ونسبتهم بلغت و ( مسردشل يليهم الرافض22% أل )201.

 اإلرىابية  آرائيم بشأن مواقف العرب من الحوادث ( يبين توزيع العينة وفق27جدول )
 في البالد العربية مقارنة بغيرىا

يستاء الكثير من العرب من الحوادث اإلرىابية التي تهرب الدول الغربية ويتعاطفون 
معيا، في حين أنيم اعتادوا ما يحدث من إرىاب في عدد من الدول اإلسالمية 

 ويتجاىمونو
 % ك

 52.9 82  أوافق 
 23.9 37  ال أعرف

 23.2 36 غير موافق 
 100 155 إجمالي

 تعاطف العرب والمسممين مع  مصداقيةوفق آرائيم بشأن ( يبين توزيع العينة 28جدول )
 هحايا اإلرىاب من األجانب

أغمب العرب والمسممين ال يتعاطفون مع هحايا اإلرىاب الجانب في أوربا وأمريكا 
 ولكنيم يظيرون عكس ذلك خوًفا من اتياميم بالعنصرية والتطرف.

 % ك

 22.6 35 أوافق 
 40.6 63 محايد

 36.8 57 غير موافق 
 100 155 إجمالي

 موقف العينة إزاء ربط كافة العمميات اليجومية باإلرىاب: 

       أناك فاي       ل تارش   %     28.0                       النسبة األابر من العينة      { أن  3-  39     { و } 0-  39                      توض  بيانات الجدولين }
         ألبطااااال ماااان                              اااااابي" لإلساااااءش إلاااا  الساااادائيين وا                الغاااارن لسظااااة "اإلر         يسااااتخدم-         لاااايس الهااااا   –           بعااااض الحاااااتت 

                                                                     % ت يوافقون عل  صلفل ويرون أن الغرن ت يستخدم تلف اللسظة عل  نحاو يسايء     37.9      بينما    ل        المسلمين
                         عل  أن الغرن يستخدم لسظة   %     02.2     نسبة       وافقت            في المقابل    ل                              ن واألبطال والمهداء من المسلمين        للسدائيي

                  مما يقدم مؤمرين:    س                واألبطال المسلمين              إل  السدائيين                 "إراابي" لإلساءش 
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 أتوترش أن بعضها يمان  ل                                  ً                               النسبة األابر من العينة ت تدين فعلي ا ال العمليات والحوادف اإلراابيةأن  -
 يندرج تحت نطا  اإلراان. 

النسبة األال من العينة ترش أن اافة ما يحدف من عمليات وحوادف يصسها اإلعالم الغربي بأنها أن  -
  اصلف.             ً عل  أنها فعال   إراابية

 ( يبين توزيع العينة حسب مواقفيم من ربط كافة العمميات اليجومية باإلرىاب1-29جدول )

 % ك لفظ اإلرىابي استخدمو الغرب لإلساءة إلى الفدائيين واألبطال من المسممين
 13.6 21 أوافق

 58.4 90 ليس في كل الحاالت
 27.9 43 ال أوافق
 100 155 إجمالي

                                                     التي أظهراا البحف بمأن مواق أفراد العيناة ممان يوصاسون       األخرش        النتيجة                     تتس  تلف النتيجة مع   و 
                 فالنسابة األابار مان    س                               بعضاهم ااد يااون صااحن اضاية وعلا  حا     وأن    ل ن  و                             في اإلعالم العربي باأنهم إرااابي

   ت    أم ت     ضاال                          اإلعالم العربي بأناك إرااابيل                       اان ليس ال من يوصق في    ما                % ت يعرفون إصا     02.3       العينة 
          % علا  صلاف     23.3           وافقات نسابة        بينما   ل                               عل  ح  وأصحان اضية يدافعون عنها                 بعض أولئف ياونون      وأن
                                                                                 مماااا يماااير إلااا  عااادم ااتنااااعهم بتصااانيسات اإلعاااالم العرباااي لمرتاباااي عااادد مااان الحاااوادف والعملياااات    لس     الااارأ

                   الارأل السااب ل ورأت   %  2 .  30              نسابة أاال بلغات         ل ورفضات                          ً  أن مان بينهاا ماا ت يعاد إرااًباا                 الهجوميةل ويرون
                                                         أن ال من يصسك اإلعالم العربي بأنك "إراابي" او اصلف بالسعل.

 ( يبين توزيع العينة حسب مواقفيم من ربط كافة العمميات اليجومية باإلرىاب2-29جدول )
ليس كل من يطمق عميو اإلعالم العربي "إرىابي" هال، ولكن بعهيم لو قهية 

 % ك بمبدأه وعمى حق ويجب عميو أن يتمسك

 32.3 50 أوافق 
 43.2 67 ال أعرف
 24.5 38 ال أوافق
 100 155 إجمالي

             لعدش أسبان:                                  لف النتائ  التي أسسر عنها البحف                                  بير أن الحصر واجن عند التعامل مع ت

ما يزال اناف خلط والتباس ابير بين السعل اإلراابي وفعل المقاومة والجهاد في الاثير من وسائل أنك  -
 عالمل التي ترتبط معالجتها وتناولها للقضايا واألحداف بتوجهاتها وأجنداتها. اإل

                                                    ً                               ينعاس صلف في معلومات متنااضة تبثها وسائل اإلعالم أحيان ال إضافة إل  اختالق وتباين دتتت  -
  األلساظ التي تستخدمها وسائل اإلعالم.
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يراا من عوامل تؤثر في حامك عل  اما أن المستوش السارل للسردل وخبراتك المخصية السابقة وب -
 القضايا بما فيها السصل بين اإلراان وفعل مقاومة المحتل في بعض الدول. 

  :                                                                                  تقييم الفرد لثقافتو الدينية ورؤيتو الشخصية لمفيوم "التدين" وتصوره عن شخصية اإلرىابي

                    ديني لاادش الساارد وماادش    ً                                                                  نظااًرا لطبيعااة موضااوع البحاافل واإلماااالية التااي يتناولهااا وارتباطهااا بالتوجااك الاا
                                                                                         اعتدالااااك أو تطرفااااكل تاااام اسااااتطالع  راء المسااااتجيبين ماااان حيااااف تقياااايمهم لمسااااتوش الثقافااااة الدينيااااة لااااديهمل 

  د         ولم يعتم   ل                              تقييم صاتي يقوم بك السرد لنسسك     واو   ل                               ال توجهاتهم في الحياش بصسة عامة                   وتصوراتهم لمدش اعتد
                   ر جاوار موضاوع البحاف     ً        عملًيا في إطاا  م         بة تنسيص     لصعو    س                                          البحف عل  استخدام مقاييس عدش ربم أامية صلف

    .            وادفك الرئيس

                           راد العيناة مان صاتياة مااديدشل                                                              ربام ماا يعتارل اساتخدام "التقريار الاصاتي" للحصاول علا  إجاباات مان أفا  و 
                                                           ً                           ن اصا األسلون في الحصول عل  البيانات اد ياون او األنسن إجرائًيا في ضاوء صاعوبة تقيايم مساتوش  إ ف

                                                                             ً   ني واتعتدال السارل لافراد دون دراسة منسردش تسصيلية تراز عل  اصا الجانن تحديًدا.                    الثقافة والوعي الدي

                                                                                ومماا ياوفر أابار ااادر مماان مان الخصوصااية والحرياة للمساتجين ويناأش بااك عان محاولاة أن يحظاا  
       ال ولاام                                                                                        ً باالقبول اتجتمااعي مان خااالل اإلجاباة بمثالياة علاا  األسائلةل أناك تام تطبياا  أداش اتساتبيان إلياترونًيا

                                  إلفساح المجال أمامك لحرية اإلجابة. ُ                          ُيطلن من المستجين صار اسمك 
  :تقييم الفرد لمستوى ثقافتو الدينية، ومدى ما يتسم بو من اعتدال أو تطرف في التفكير 

                                 يم مستويات ثقافاتهم الدينيةل ثم                                                     تم اتستدتل عل  صلف من خالل استطالع  راء العينة بمأن تقي    واد 
           المبينااة فااي                وأظهاارت النتااائ     ل                               م وتوجهاااتهم فااي الحياااش بصااسة عامااة             اعتاادال أفاااارا     ماادش     بمااأن            مااا يعتقاادون 
                                    مسااااتوش ثقافاااااتهم الدينيااااة متوسااااطل يلاااايهم   %   21                         الغالبيااااة ماااان العينااااة بنساااابة    أن   {   20     { و }  21          الجاااادولين }

  %  2 . 3                                           % ايمااوا مسااتوش ثقااافتهم الدينيااة بأنااك ماانخسضل و   7.0      مقاباال    ل          بأنااك مرتسااع                 % ايمااوا مسااتوااا    32.8
                                        % رأوا أن ثقااافتهم الدينيااة مسااتوااا ماانخسض    0.9      ونساابة    ل                 ً مرتسعااة المسااتوش جااًدا                          رأوا أن لااديهم ثقافااة دينيااة 

   ً   جًدا. 

                      م وتوجهااتهم فاي الحيااش                       أنهام معتادلون فاي أفااارا  %     73.2                         ة العظم  من العيناة بنسابة               وتعتقد الغالبي
        أناك بيار                          ين أفراد العيناة مان يعتقاد       د من ب      وت يوج   ل                         % يعتقدون صلف "إل  حد ما"    37.7  ل     مقاب   ل         بصسة عامة

                               وتوجهاتك في الحياش بصسة عامة.                  معتدل في أفاارم
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 ( يبين توزيع العينة حسب مستويات ثقافتيم الدينية كما يعتقدونيا30جدول )
 % ك ىل تعتقد أن لديك ثقافة دينية جيدة وكافية؟

 %1.9 3 منخفهة جدا 
 %7.1 11 منخفهة 
 %60 93 متوسطة 

 %25.8 40 ة مرتفع
 %5.2 8         ً  مرتفعة جد ا

 100 155 إجمالي

 مدى اعتدال توجياتيم وأفكارىم بصفة عامة بشأن يعتقدون( يبين توزيع العينة حسب ما 31جدول )
 % ك أعتقد أنني شخص معتدل في أفكاري وتوجياتي في الحياة بصفة عامة

 %72.3 112 نعم أعتقد ذلك 
 %27.7 43 إلى حد ما 

 صفر صفر ذلك ال أعتقد
 100 155 إجمالي

 مفيوم أفراد العينة عن "الشخص المتدين" والمعايير التي يتأثر بيا ىذا المفيوم: 

                                                                                        تنوعاات المعااايير التااي تاام إدراجهااا لقياااس مسهااوم أفااراد العينااة عاان المااخص المتاادينل مااا بااين معااايير 
                          ر أخارش روحانياة أو ضامنية ت    ايي                                                       أل تتصل بالجانن المالي الظاار لممارساة مسهاوم التادينل ومعا   ل     مالية
                  الروحاني والسارل.          بمضمونها              العبادات ولان         ممارسة     بمال       تتصل

                   جوانان جوارياة ضامنية                              العيناة ربطات باين تادين الماخص و                 النسبة األابر من                      وتمير النتائ  إل  أن 
         حياف تارش  س  ا                     ً     ً ااصا بطبيعاة الحاال مؤماًرا جيادً      ويعاد    ل                               رتبط بالجانان الماالي الظااارل فياك                 في فهم الدينل ت تا

            لنظار عان مادش       بصارق ا   ل      ً صل أحاًدا  ؤ                       الجمياع فاي معامالتاك وت يا         مان يساالم  “              أن المتدين او   %     23.9     نسبة 
                                                                               واو ما يمير إل  أن السمات الظاارية للتدين والتي ترتبط بممارسة العبااداتل ت تمثال   ل                   التزامك بالعبادات"

ً        ً                                          أساًسا جوارًيا في رؤية النسبة األابر من العينة لحقيقة ال                تدين ومسهومك.    

               وراتهم المخصاية   تصا                             بطات باين سامات ظاارياة للتادين و                                      في المقابل توجاد نسان أخارش مان العيناة ر   و 
                 بمأن تدين السرد:

                                                                   % من العيناةل باين "اتلتازام بالعباادات والحارص علا  دعاوش اتخارين لاللتازام     08.0              حيف ربطت نسبة  -
     لف.                                                       بها" وتدين المخصل ورأوا أن المخص المتدين او من يقوم بص

                                                 لماخص فاي حديثاك إلا  األصاول المارعية مان القار ن الااريم  ا                                       يلي صلف الربط بين التادين و"اثارش اساتناد  -
              % من العينة.  9              ورأت صلف نسبة    ل               والحديف المريق"
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% من العينة أن المتدين او من يتبع مبدأ األمر بالمعروق والنهي عن المنار ولو 8.0ورأت نسبة  -
 بمدش إصا لزم األمر. 

 ( يبين توزيع العينة حسب وجيات نظرىم في مفيوم "الشخص المتدين"32جدول )
 % ك الشخص المتدين من وجية نظري الشخصية ىو:

 52.9 82                                      ً                                      من يسالم الجميع في معامالتو وال يأذي أحد ا بصرف النظر عن مدى التزامو بالعبادات
 5.2 8 من ىو عمى نفس ممتي الدينية ويمتزم بالعبادات

 4.5 7 رفة وثقافة دينية واسعة، بصرف النظر عن مدى التزامو بالعباداتمن لديو مع
 18.1 28 من يمتزم بالعبادات ويحرص عمى دعوة اآلخرين لاللتزام بيا.

 9 14 من يستند في حديثو كثيرا إلى القرآن الكريم والحديث الشريف.
 1.9 3 من يحرص عمى االلتزام بمظير محافظ وممتزم في مالبسو.

 8.4 13 يتبع مبدأ األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ولو بالشدة إذا لزم األمر. من

  ًا الستقطابيم فكرًياأبرز المشكالت الراىنة التي يعاني منيا الشباب ويمكن أن تمثل منفذ:  

                                                                                         بسؤال أفاراد العيناة عان أبارز الممااالت الرااناة التاي يواجهونهاا امابان عربايل وتنوياع البادائل باين 
                                                                 ً   يعتقااد الباحااف أنهااا يمااان أن تاااون صات صاالة باسااتقطان الماابان العربااي فارًيااا      التااي            ماان المماااالت      عاادد

   أن   {   22                 المبينااة فااي جاادول }              أظهاارت النتااائ     ل                              ال  الجماعااات اإلراابيااة المتطرفااة                      واسااتهدافهم بالتجنيااد لصاا
             أبارز الممااالت   ر                 ماعة الستنة تتصاد إ                              ومات وانتمار المائعات ومحاوتت                       التخبط بين مصادر المعل      ممالة 

                   %ل يليها فقد الثقة     28.3          نسبة بلغت                           من وجهة نظر العينةل وصلف ب      راان  ال                              التي يعاني منها المبان العربي 
                                                    %ل ثم السجوش بين وااع الحياش التي يعيمونها والستاوش     20.2                                        في حاومات بالدام وصناع القرار فيها بنسبة 

    %.   21                                        اد النموصج أو القدوش والمثل األعل  بنسبة         ً      %ل وأخيًرا افتق    22.8                            الدينية التي تقدم لهم بنسبة 
 ( يبين توزيع العينة حسب آرائيم في أبرز المشكالت التي يعاني منيا الشباب العربي 33جدول )

 % ك                                           ً من المشكالت التي يواجييا الشباب العربي راىن ا
 68.2 105 التخبط بين مصادر المعمومات وانتشار الشائعات ومحاوالت اشاعة الفتنة

 64.3 99 فقد الثقة في حكومات بالدىم وصناع القرار فييا
 55.8 86 الفجوة بين واقع الحياة التي يعيشونيا والفتاوى الدينية التي تقدم ليم

 50 77 افتقاد النموذج أو القدوة والمثل األعمى
 5.2 8 أخرى 

 مناقشة النتائج

                                       وماات الدينياة التاي تساتخدمها عيناة المابان                                              أظهرت نتائ  البحف عدش مؤمرات بمأن مصاادر المعل  
                     مارات فاي ضاوء ماا تقدماك                   ي منااماة ااصم المؤ   أت       وفيماا يا   ل                              تجاااتهم نحو العمليات اإلراابياة               العربيل وبمأن ا

         من دتتت.
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          وأخارش صات                                س حملات النتاائ  مؤمارات إيجابياةل                                               فيما يتعمق بمصادر المعمومات الدينية لدى العيناة ف
                                 منها مستوش اساءشل وتوافر المصادر    ل                              أن األخيرش تأتي عل  عدش مستويات     خاصة    ل                    دتلة سلبية إل  حد ما

                  ومساتوش ثقاة العيناة    ل                          ً  مان تسااؤتت دينياة خالفياة أحياًناا                                                  الدينية التي يمانهم الوثو  بها فيماا يثاور بأصااانهم 
            إللياترونيةل                                                                                     في مصادر المعلومات الدينيةل ومهاراتهم في تقييم وتمييز مصادر المعلومات الدينية خاصة ا

                                                                                       اااصلف علاا  مسااتوش نوعيااة اسااتخدام الماابان لهااصم المصااادر وعاااداتهم فيااكل ومخرجااات صلااف اتسااتخدام فااي 
                     تمايل وعيهم الديني. 

     عينااة                                      مقدمااة أاثاار المسااائل الدينيااة التااي تمااغل              فتاااوش التاسياار                           وتسصاايل مااا سااب  ظهاار فااي تصاادر 
                                 علومااات واضااحة بمااأنهال واااو مااا يحماال                                        ت يجاادون مصااادر دينيااة موثواااة للحصااول علاا  م     التااي        الماابان 

                                                                                            دتلة مهمة بمأن المداخل التي تنسص منها الجماعات اإلراابية والمتطرفة إلماعة تساير طائسي متعصن. 

                                                                                      اماا ظهار فااي ااتماام الغالبيااة العظما  ماان العيناة بالبحاف عاان المعلوماات الدينيااة واتطاالع عليهااال 
                                                    تخدام مصادر المعلوماات الدينياة ت يااون فاي أبلان الحااتت                   مما يمير إل  أن اس   س         إليها فقط           عند الحاجة 

نماا يااون للتعامال ماع موااااق                                                                                                   بهادق تماايل الاوعي وتطاوير الثقافاة الدينياة وتعزيزااا لاادش بالبياة العيناةل وا 
                  محددش في الحياش. 

                                                                                  وااااو ماااا يماااير إلااا  اختااازال واضااا  للااادور الاااصل يماااان أن تقاااوم باااك مصاااادر المعلوماااات الدينياااة فاااي 
     ا فاي       ً  أساسايً                                                                               ً ل وانامامها إلا  مسااحة التعامال ماع مواااق الحيااش العاابرش الطارئاة دون أن تمثال مادخاًل       حياتنا

                 التساير والوعي. 

                                                      أناااك باااربم تناااوع وتعااادد مصاااادر المعلوماااات المتاحاااة للمااابان فاااي                             إضاااافة لماااا ساااب ل اماااست النتاااائ  
                         دااء مماان يوثاا  فااي ثقااافتهم                               ن اللجااوء لاااالل أو المعااارق واألصاا إ فاا                          ق مجاااتت الحياااش بصااسة عامااةل     مختلاا

           وصلاف فاي حاد    ل                               ة التي يعتماد عليهاا أفاراد العيناة                                                     الدينيةل جاء او النمط األول بين مصادر المعلومات الديني
    اماا    ل                               تسام ااصم المعلوماات بالصاحة والدااة ت   أن                      ألنك ليس بضارورش الحاال    س                      ً     ً صاتك يمان أن يمثل مؤمًرا خطًرا

      بلبيااة   األ                                              مصااادر المعلومااات الدينيااة األخاارش أو ربمااا عاادم ثقااة              ً                       أنااك يحماال ضاامنًيا اإلمااارش إلاا  عاادم اساااءش 
                        ً                                    فيهال واصم النقطة تحديًدا تحتاج لدراسة أخرش مسصلة تستجالئها. 
ً                           ولستااات النتاااائ  اتنتباااام أيًضاااا إلااا  تقااادم اتساااتعانة بخدماااة                          Ask Google    فاااي الحصاااول علااا              

                       خاادمات الخااط الساااخن لاادور          تخدامات                نهااا تقاادمت علاا  اساا إ        خاارشل باال                                 المعلومااات الدينيااة بااين المصااادر األ
                                                                                    وربما يرجع صلف إل  سهولة وتوافر إتاحة الخدمة طول الواتل بعاس خدمات الخاط السااخن التاي    ل      اإلفتاء
                                                          مما يتطلن إعادش النظر في إتاحة الخدمة وتوافراا بماال أابارل    س                               ط عادش بوات محدد عل  مدار اليوم    ترتب

ً                               وأيًضا في اإلعالن عنها وتعريق الجمهور       بها.      
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                                                                          النتااااائ  أظهاااارت أاميااااة الموااااااع الدينيااااة الرساااامية علاااا  اإلنترناااات اأحااااد المصااااادر التااااي   ن      رباااام أ  و 
                              لان السؤال الصل يطرح نسسكل اال    ل                               ومات الدينية التي يحتاجون إليها                                يستخدمها المبان للوصول إل  المعل

          ألن صلف اد    س               دش عل  اإلنترنتت                                                                        تجيد العينة تمييز الموااع الدينية الرسمية عما سوااا من موااع دينية موجو 
                                                                                                  يرتبط بمستوش خبرش السرد نسسك باستخدام اإلنترنت وتداي  الموااع اإللياترونياة التاي يساتخدمها عليهاال اماا 
                                                                                             أنك يرتبط من جانن  خر بمدش وضوح ومسافية الجهة المسئولة عن المواع الديني وتحديد اويتك بوضوح. 

                                        ياة التاي أساسر عنهاا البحاف بساؤال العيناة عان  ت             وء النتيجاة ا                 ظة الساابقةل فاي ضا                 تتأاد أامية المالح
   س                               لاا  المعلومااات التااي يحتاااجون إليهااا                                                      أفضاالية اسااتخدام أل مواااع دينااي علاا  اإلنترناات للحصااول بساارعة ع

                                                                                            حيف أادت النسبة األابر من العينة اتباع صلف اإلجراءل مسضلين استخدام أل موااع إلياتروناي ديناي عبار 
    "ل             ً  عاادشل أو أحياًناا "                                                            عة عل  المعلومات الدينية التي يحتاجونهال سواء ممن أجاابوا باا                    اإلنترنت للحصول بسر 

               دائاارش اتسااتهداق                       اإلنترناات ماان الماابان فااي   ي              ألنااك يضااع مسااتخدم   س                               وااو مااا يرفااع ماان خطااورش صلااف المؤماار
                                                   موااع دينية بير رسمية بالضرورش وبير واضحة الهوية.               عبر استخدامهم 

        اتاتماااام   ي                        علوماااات الدينياااة فتتمثااال فااا         مصاااادر الم                    بماااأن اساااتخدام المااابان          اإليجابياااة               أماااا المؤمااارات
                                                                                           بتنوياع مصااادر المعلومااات الدينيااة وعاادم اتاتساااء بمصاادر معلوماات واحاادل وتهااتم بااصلف النساابة األاباار ماان 

       مصاادر                                       وااتمام النسبة األابر من العيناة بتاداي    ل                           ً  صلف اإلجراء "عادش" أو "أحياًنا"                       العينة سواء ممن يتبعون 
ن ااناات نساابة ماان العينااة    ل                        معلوماااتهم الدينيااة "عااادش"      ا مااا                  ً                  ً % يسعلااون صلااف أحياًنااال ونساابة أااال نااادرً     31.2                         وا 

  ل                     خاصاة المصاادر الدينياة   ل                                   لتوعياة بأامياة تاداي  مصاادر المعلوماات                    ما يماير إلا  الحاجاة ل   س           يقومون بصلف
                         لدينية التاي يحصالون عليهاا                                                                   إضافة إل  حرص النسبة األابر من العينة عل  التأاد من صحة المعلومات ا

                                                     وت تحتاال موااااع التواصاال اتجتماااعي ماانااة ملحوظااة فااي اائمااة    ل                      ً   ل سااواء "عااادش" أو "أحياًنااا"          ماان اإلنترناات
                                            حيااف جاااءت فااي  خاار اائمااة الباادائل المختلسااة التااي    س                               ات الدينيااة التااي يسااتخدمها الماابان             مصااادر المعلوماا
                                     ت أن صلاااااف ت ينساااااي تقااااادم مصاااااادر المعلوماااااات  إ   ل                               ناااااة للحصاااااول علااااا  المعلوماااااات الدينياااااة             تساااااتخدمها العي

  Ask Google                                                                                  اإللياترونية المتاحة عل  اإلنترنت بصسة عامةل ممثلة في الموااع الدينية الرسمية وخدماة 
              اإللياترونية. 

                 جااءت نتاائ  البحاف                                                                      فيما يتعمق بعوامل الثقة في مصادر المعمومات الدينياة وتقيايم مصاداقيتيا،   و 
                               حياف أماارت النتاائ  إلا  أن تقيايم    س                               المثل مع نتاائ  الدراساات الساابقة              ينهال ومتسقة ب                    منطقية ومتسقة فيما ب

        ت الصاااالة                        بالعواماااال والمعااااايير صا                                                              ً العينااااة لمصاااادااية مصااااادر المعلومااااات الدينيااااة والثقااااة فيهااااال ياااارتبط أوًت 
   ل      لماريسة                         ن الااريم والسانة النبوياة ا                     اساتخدام نصاوص مان القار              ممثلاة فاي مادش    ل                       بالمحتوش الاديني المعاروض

                            واانااات الدراساااات الساااابقة التاااي    ل                               يهاااا فاااي تقاااديم الستااااوش والتسسااايرات                                  وطبيعاااة األدلاااة المااارعية التاااي تساااتند إل
                                محتاوش ماا يازال ااو الساعال الارئيس     أن ال                          دش المحتوش اإلعالمي اد أاادت                                تناولت عوامل تقييم الجمهور لجو 
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        صلاف أن   ل                     المضامون اإلعالماي الاديني        سها علا                   وتنسحن القاعدش نس   ل            ور بصسة عامة                   في جصن انتبام الجمه
                                                                                   المحتوش نسسك ومدش جودتك واوش حجتك واعتدالك او األادر عل  جصن المبان والتأثير فيهم. 

                                            العوامااال المرتبطاااة بالمصااادر الاااصل يقااادم المعلوماااة                            موضاااوعية المرتبطاااة باااالمحتوشل           العوامااال ال      يلااا
                                          الدولاة التاي ينتماي إليهاال ثام طبيعاة المؤسساة                                                        الدينيةل من حيف مدش وسطية واعتدال ا راء التي يقادمهال و 

                                                                                             الدينية التي تصدر عنها المعلومة أو الستوشل من حيف اونها رسمية أو تل ومدش اتسا  موااق المؤسسة 
                                                                                                الدينية التي تصدر عنها المعلومة وعدم تنااضهال وفي النهاية جاء العامل المرتبط بوسيلة اتتصاال اأحاد 

                                                                     ة السارد فاي المعلوماات الدينياة التاي يحصال عليهاال وصلاف مان حياف اونهاا إحادش           تؤثر فاي ثقا             العوامل التي 
                                   أحد الموااع الموجودش عل  اإلنترنت.    و                             ئل اإلعالم التقليدية المعروفة أ   وسا

                                                                                             اما تتس  النتائ  التي انته  إليها البحف فيما يتعل  بالعوامل التي تؤثر في ثقة العينة في مصاادر 
               ة المنماورش علا                                      ون إليها لتقييم صاحة المعلوماات الدينيا أ                         ل واصلف المعايير التي يلج      ة عامة                المعلومات الديني
                                                                                حيف تعتمد الغالبية العظم  في الحالتين عل  معايير ترتبط بالمحتوش نسسكل متمثلة فاي    س             ً اإلنترنت تحديًدا

                                          األدلة المرعية التي تستند إليها المعلومة. 

                                                     لتساير في احتمالية وجود إمااالية ماال فاإصا اانات النسابة                   تحمل دتلة تستدعي ا                    بير أن اصم النتيجة
                                                                                                األابر من العينة تبحف عن المعلومات الدينياة عناد الحاجاة إليهاا فقاطل ويارون أن مساتوش ثقافااتهم الدينياة 

   ماااا                                                                                       متوساااطل فهااال ااااصا يؤاااال العيناااة علااا  النحاااو المناسااان لتقيااايم المصااادااية وفااا  المحتاااوش نسساااكت ووفااا 
                                                               أن الجماعااات والتنظيمااات اإلراابيااة تعتمااد بالسعاال علاا  اسااتخدام األدلااة          يةت خاصااة                   يتضاامنك ماان أدلااة ماارع

                                                                         المرعيةل ولان توظسها عل  نحو مضلل يخدم أادافها في التروي  ألفاار مغلوطة. 

                               ً       ً                                             ماان جاناان  خاارل أظهاارت النتااائ  مؤمااًرا إيجابًيااا تمثاال فااي ارتساااع نساابة العينااة مماان يعتماادون فااي 
                                                                      الدينية المنمورش عل  إعمال العقل واتجتهاد المخصي بالنظر في مادش ارتبااط                        تقييمهم لصحة المعلومات 

                                              مما يعني ضرورش ترايز اتاتمام عل  تنمياة مهاارات    س                              العام للمجتمع وعدم اإلضرار بأحد                المعلومة بالخير 
                                   تعليم المقررات الدينية بصسة خاصة.       مةل و                                             التساير المنطقي والتحليلي في التعليم بصسة عا

                                                                                         ا تقاادمت المعااايير المرتبطاة بااالمحتوشل يليهااا المعاايير المرتبطااة بالمصاادرل ثام المعااايير الصاتيااة      وبينما
                                                                                                   المرتبطااة بااالخبرش السااابقة للساارد نسسااكل ومسااتوش ثقافتااك الدينيااةل جاااء فااي النهايااة معيااار الوساايلة التااي تحماال 

   ل                           انتماااراا وتااداولها بااين الناااس    ماادش                                            فااي ماادش اثاارش عاادد المتساااعلين مااع المعلومااة و                      ً المعلومااة الدينيااة ممااثاًل 
                                                                       أخر أامية موااع التواصل اتجتماعي اأحد مصادر المعلومات الدينية للعينة.               واو ما يتس  وت

                     تماااير النتاااائ  إلااا  أن                                                             فيماااا يتعماااق بمواقاااع التواصااال االجتمااااعي كمصاااادر لممعموماااات الدينياااة،   و 
                        ستحسان أو اباول واضا  باين          يحظ  با                                                         استخدام موااع التواصل اتجتماعي امصادر للمعلومات الدينية ت

                 تتمثل فيما يلي:   ل                        واتض  صلف من عدش مؤمرات  ل       العينة
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لدينياة المتاحاة تتبن  النسبة األابر من العينة مواسًاا محاياًدا إزاء ميازش تناوع وتعادد مصاادر المعلوماات ا -
التاي أماارت ااي  اما أن نسبة أخرش واضحة لام تعجابهم تلاف الميازشل والنسابة األاالل عل  تلف الموااع

واتسااًاا ماع تلاف النتيجاة رأت الغالبياة العظما  مان العيناة أناك توجاد فوضا  فاي  لإلعجابها بتلاف الميازش
 المعلومات الدينية التي يتم نمراا وتداولها عل  موااع التواصل اتجتماعي. 

موااااع التواصاال  امااا ت توافاا  النساابة األاباار ماان العينااة علاا  إيجابيااة ظاااارش تواجااد دعاااش دينيااين علاا  -
اتجتماعيل اما لام توافا  علا  الثقاة فايهم حتا  ممان لاديهم عادد ابيار مان المتاابعينل وانخسضات فاي 
المقاباال نساابة مااان وافقااوا علاا  إيجابياااة ظاااارش تواجااد دعااااش دينيااين علاا  مواااااع التواصاال اتجتمااااعيل 

 وأماروا إل  ثقتهم فيهم خاصة ممن لديهم عدد ابير من المتابعين. 

الغالبية العظم  من العينة أن موااع التواصل اتجتماعي أسهمت باثرش في حدوف بلبلة وارتباف  ورأت -
فااي المعلومااات الدينيااة لاادش الماابان العرباايل امااا تماااات الغالبيااة العظماا  ماان العينااة فااي الاثياار ماان 

 المعلومات الدينية المتداولة عل  موااع التواصل اتجتماعي. 
             تلسات النتاائ                                                          الدينيين الرسميين وغير الرسميين وعوامل تقيايم مصاداقيتيم،                     وفيما يتعمق بالدعاة   

                                                                                                 اتنتبام بمأن ثقة العينة في الدعاش الدينين الرسميينس حيف تتقارن نسن من ت يعرفاون إصا ماا ااان الادعاش 
     ة من                                                                                         الرسميون أاثر مصدااية من بير الرسميينل مع من يعتقدون أن الدعاش الرسميين أاثر ثقة ومصدااي

                                                                                              بير الرسميينل اما توجد نسبة بير ضئيلة ت يمان إبسالها ت يعتقدون أن األئمة والادعاش الرساميين أاثار 
                                               ً                                              مصدااية من الدعاش بير الرسميينل واو ما يعد مؤمًرا عل  أامية إجراء دراسة تسصيلية عان العالااة باين 

                                     فاي ااصم العالااةل والصاورش الصانياة لائماة                                                              الدعاش الرسميين والجمهور من المبان العربيل والعوامال الماؤثرش
                                                      والدعاش الرسميين لدش المبان العربيل وتوجهاتهم نحوام. 

                                                                                    وبطبيعااة الحااالل تؤاااد اااصم المؤمااارات أاميااة تطااوير مهااارات الااادعاش الرسااميين لتاااون اااادرش علااا    
                                                          تمايل وعي المبان العربي وتحصينهم ضد منافص السار المتطرق. 

                                                                        ابية التي أظهرتها نتائ  البحفل أن العوامل صات الصلة بالمحتوش الصل يقدمك                  ومن المؤمرات اإليج  
                                                                                                       الداعية الديني ااا ممثلة فاي النصاوص الدينياة التاي يساتند إليهاا والحجا  العقلياة المنطقياة التاي يساتخدمها ااااا 

              الادينيل ممثلاة                                                                                  تتصدر العوامل التي تؤثر في ثقاة العيناة فياكل يلاي صلاف العوامال المرتبطاة بماخص الداعياة 
                                                                                                    في العوامل ا تية بالترتينل الطريقة التي يتعامل بها مع ا راء المخالسة لرأيك وتوجهاتكل ثم طبيعاة عالاتاك 
                                                                                                     بالمؤسسة الدينية الرسامية فاي الدولاة أو انتمائاك لهاال يليهاا التوجاك أو الماصان الاديني الاصل ينتماي إلياكل ثام 

                                                    احااداف والقضااايا الراانااةل ثاام ماادش ظهااورم فااي وسااائل اإلعااالم                                       ااتمامااك بالتساعاال مااع الجمهااور ومواابتااك ل
                                                                     باثافة وانتمارم عل  موااع التواصل اتجتماعيل ثم اثرش عادد المتاابعين لاك                              الرسميةل يلي صلف مدش تواجدم



Arab Media & Society (Issue 24, Summer/Autumn 2017)  

 48 واتجاىاتيم نحو العمميات اإلرىابية مصادر المعمومات الدينية لدى الشباب العربي

                                                                  تمير النتيجة السابقة إل  أامياة إدراف المابان لمادش التاوزان واتعتادال                               عل  موااع التواصل اتجتماعيل و 
                                                                                    الداعية أو المصدر الديني الصل يتعرضون لكل امعيار للحام عليك بالمصدااية والثقة فيك.         في فار

القصااور فااي نتااائ  البحااف أنهااا لاام تظهاار ماادش إيجابيااة أو ساالبية تااأثير عاادد ماان ماان أوجااك  كأناابيااد  
يازال انااف  مااأناك مثاال صلاف  لني فاي ثقاة العيناة فياكالعوامل المخصية المرتبطة بالداعياة أو المصادر الادي

بمااوض بمااأن مااا إصا ااناات عالاااة المصاادر الااديني بالمؤسسااة الدينيااة الرساامية وانتماااؤم لهااا يااؤثر ساالًبا أو 
 إيجاًبا في ثقة العينة فيك. 

تماااف النساابة األاباار ماان العينااة فااي اعتبااار  لوماان المؤماارات الساالبية التااي أظهرتهااا نتااائ  البحااف 
فااي الحصااول علاا  المعلومااات ليااة التااي تثاا  فيهااا وتعتمااد عليهااا المصااادر الدينيااة الرساامية مصااادراا األو 

أجزماات بالموافقااة علاا  أن اااصم المصااادر  - ت يمااان تجاالهااا -امااا أن نساابة أخاارش ماان العينااة  لالدينيااة
  بالضرورش اي المصادر األولية التي تث  فيها وتعتمد عليها. الرسمية ت تعد فعاًل 

جااة األخاارش التااي أظهاارت تسضاايل الغالبيااة العظماا  ماان العينااة وت تتعااارض تلااف النتيجااة مااع النتي 
 لمادش فاي المؤسساات الدينياة الرساميةالحصول عل  المعلومات الدينية من المصادر الدينياة المعروفاة المعت

خاصة أن نسبة تسو  الثلف تقريًبا من  ل تعد المصادر األولية بصسة عامةفالتسضيل ت يتناف  مع اونها ت
 إجاباتهم ما بين التمايف في اصا التسضيلل ورفضك.  العينة جاءت
انته  البحف في اصا المأن إل  مستويين مان النتاائ س  :عينة عن مصادر معموماتيم الدينيةرها ال

نتااائ  علاا  المسااتوش المخصااي ألفااراد العينااة ماان خااالل سااؤالهم مباماارش عاان ماادش رضاااام عاان مصااادر 
ياااف ظهااار أن النسااابة األابااار مااان العيناااة راضاااون عااان مصاااادر ح سلدينياااة التاااي يساااتخدمونهاالمعلوماااات ا

           ً                     توجههم جيًدا في حياتهم اليومية. معلوماتهم الدينية ويرون أنها 

                                                                                       بينمااا تمثااال المسااتوش ا خااار فاااي النتااائ  بالنسااابة لتقياايم الوضاااع العاااام لمصااادر المعلوماااات الدينياااة   
        ً                         وش تحديااًدال ظهاار اتنخساااض الواحااد فااي               وعلاا  اااصا المساات   ل        ر العينااة                                المتاحااة للماابان العربااي ماان وجهااة نظاا

                                     النسااابة األابااار مااان العيناااة رأت أن المااابان  ف   س                               مصاااادر المعلوماااات الدينياااة المتاحاااة                     رضاااا العيناااة وتقييمهاااا ل
                                                       فيهاااا للحصاااول علااا  المعلوماااات الدينياااة التاااي تماااس أماااور حيااااتهم    ا                 ً مصاااادر جيااادش وموثواًااا             العرباااي ت يجاااد 

                                               رام  الدينياااااة المعروضاااااة فاااااي اإلعااااالم العرباااااي بعيااااادش عااااان                  معظااااام الستااااااوش والبااااأن                    اليوميااااةل ورأت ااااااصلف 
                      التاأثر باالسار اإلرااابي                                  الغالبية العظما  مان العيناة رأت أن        اما أن    ل                               اتهم الحقيقية في الحياش اليومية      احتياج

                                                                                   والمتطرق يرجع إل  القصور والخلل في مصادر المعلومات الدينية المتاحة للمبان العربي. 

                                                               ء إجاباة الغالبياة العظما  مان العيناة علا  الساؤال بماأن مادش ااتماامهم                      يمان تسسير صلف في ضاو   و   
                                     مما يوض  أناك عناد تقيايم العيناة لمصاادر    س                               ل وااتران صلف بالحاجة إليها فقط                           بالبحف عن المعلومات الدينية

                                                                                       المعلومااات الدينيااة التااي يسااتخدمونها علاا  نحااو مخصاايل فااإن الرضااا انااا ياارتبط بماادش سااداا تحتياااجهم 
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                                                    بياار أن تقياايمهم لاساااءش وجااودش مصااادر المعلومااات الدينيااة   ل                              ي الحصااول علاا  المعلومااة الدينيااة فاا       الااواتي 
                                                                                ً         ً     بصااسة عامااة ارتاابط بتقياايمهم و رائهاام فااي الوضااع العااام لاساااءش تلااف المصااادر وتأثيراااا إيجاًبااا أو ساالًبا فااي 

                                    تمايل وعي المبان وثقافتهم الدينية. 
والتاي بادورىا تطارح  ،عينة نحاو العممياات اإلرىابياةت الانتيى البحث إلى عدة نتائج بشأن اتجاىا

 أتي:وتحمل دالالت نناقشيا فيما ي مؤشرات

نهاااا ماااا تااازال تمثااال حااادثًا تفتًاااا فإل واثافتهاااا التغطياااة اإلعالمياااة للحاااوادف اإلراابياااةربم اساااتمرارية فااا 
 لأماااان واوعهااا صاايلك بصارق النظاار عانيحظا  بااتمااام الغالبياة العظماا  مان العينااة لمتابعتااك ومعرفاة تسا

مااعي اما أن الغالبية العظم  من العينة تهتم بالتساعل مع أخبار تلف الحوادف عل  مواااع التواصال اتجت
أامياة وخصوصاية الدراساات الساابقة التاي أاادت  واو ماا يتسا  ونتاائ  لبصرق النظر عن أماان واوعها
 أخرش. بأو  خر بطريقةاما مدعوم بوجود ا فاال لالعالاة بين اإلعالم وبين اإلراان

 رباام أن النساابة األاباار ماان العينااة تتبناا  اتجاًاااا متوازًنااا نحااو ضااحايا الحااوادف اإلراابيااة بصاارقو  
                     العملياات اإلراابياة فاي ناك ت يماان تجااال نسان العيناة التاي رأت أن ل فإالنظر عن الجنس والدين والهوياة

  ا     ضااحاي                                   رضااون لااك فااي اثياار ماان بااالد العااالمل وأن                                                بااا وأمرياااا تاارد للمساالمين العاادوان والظلاام الااصل يتع  و     أور 
                     ً                                              أاثر من بيرام استحقاًاا للتعااطق معهامل وأن الحاوادف اإلراابياة التاي تقاع                           اإلراان من العرن والمسلمين 

نهاا ربم أفا   ل     الغارن       ن بسابن  و                                ظلم الاصل يتعارض لاك العارن والمسالم                                 في الغرن اي رد فعل طبيعي ومبرر لل
مماا يرفاع مؤمار الخطار الااامن فاي ااصا  سا ضائيلةتعد في حد صاتهاا نسابً  نها تإفليست اي النسن األابر 

المنحاا  ماان المااعور والتساياار إزاء العمليااات اإلراابيااةل وتبريراااا إصا اسااتهدفت ضااحايا ماان بياار المساالمين 
 ومن بير العرن. 

لسارياة ن أن أحاد المحااور اتتض  أامية اصم الدتلة في ضوء ما أمارت إليك الدراساات الساابقة ماو  
بيااةل ة التاي تساتهدفها الجماعااات اإلراابياة فاي خطابهااا اإلعالماي الادعول اااو تبريار العملياات اإلرااالرئيسا

عان المسالمين ورد  أن صلف إنما او دفاع لالتي تعتقد فيها نسن من العينةل مستخدمة نسس الحج  السابقة
 للعدوان والظلم الصل يتعرضون لك. 

ل عنصااارية أو التطااارقل أحاااد العوامااال التاااي تاااؤثر فاااي تماااايل ردش فعااايعاااد الخاااوق مااان اتتهاااام بالو  
                                   أبلان العارن والمسالمين ت يتعااطسون ماع حيف رأت نسبة مان العيناة أن س المخص إزاء الحوادف اإلراابية

                 تهااامهم بالعنصاارية                         ً       ولااانهم يظهاارون عاااس صلااف خوفًااا ماان ا   ل         ا وأمرياااا  وباا                           ضااحايا اإلراااان األجاناان فااي أور 
                                أن النساابة األاباار جاااءت مماان اتخااصوا                          إنااك ت يمااان تجاالهااال خاصااة  ف               ا النساابة األااالل         ورباام أنهاا   ل       والتطاارق

     ً       ً                            مواًسا محايًدا إزاء صلفل وليس ممن رفضوم. 
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ترش النسبة األابر من العينة وجود تنااض في موااق الماعون العربياة مان الحاوادف اإلراابياة     اما   
حيف وافقاوا علا  وجاود حالاة مان  سفي الدول الغربية يرتها التي تقعالتي تقع في العالم اإلسالمي مقابل نظ

اتعتياااد والتجاااال لمااا يقااع ماان إراااان فااي عاادد ماان الاادول اإلسااالمية مقاباال اتاتمااام والتعاااطق بنظيرتهااا 
 التي تقع في الدول الغربية. 

                                                                                         فيما يتعمق بمستويات الثقافة الدينية لادى العيناة وفاق تقييمااتيم الشخصاية، وتصاوراتيم الذاتياة
  :               لمفيوم "التدين"

                     نياةل ومادش ماا يتسام باك                                                                بحف إل  نتاائ  متواعاة فيماا يتعلا  بتقيايم السارد لمساتوش ثقافتاك الدي ل       انته  ا  
أنهام عتقد الغالبية العظم  من العينة ت  و    ل                               أن مستوش ثقافاتهم الدينية متوسط                 حيف رأت الغالبية    لس         من اعتدا

وانخسضت نسبة من اعتقدوا في صلاف إلا  حاد ماال  لمةم وتوجهاتهم في الحياش بصسة عامعتدلون في أفاارا
 لرم وتوجهاتاك فاي الحيااش بصاسة عاماةأناك بيار معتادل فاي أفاااد من بين أفراد العينة من يعتقد بينما لم يوج

بير أن نسبة من يعتقدون أنهم معتادلون فاي أفااارام وتوجهااتهم فاي الحيااش بصاسة عاماةل ااد ت تعبار عان 
ورأيهاام دائماااًا  اتسايااارام دائمااًا صاااحيحً ون دتعصاابين أنهااام ت ياادراون صلاااف ويعااالمألن ماان سااامات  سالحقيقااة
 .اصوابً 

             فهي تمير إل     ل                               صورات ورؤش العينة لمسهوم التدين                                         تامق النتائ  عن مؤمر إيجابي فيما يتعل  بت  
ً       ً          أساًسااا جوارًيااا فااي رؤيااة      تمثاال   ت  -                       تاارتبط بممارسااة العبااادات        والتااي-                       الساامات الظااريااة للتاادين    أن         النساابة      

                ين الماخص وجوانان                                     حيف ربطت تلف النسابة مان العيناة باين تاد   س                               من العينة لحقيقة التدين ومسهومك      األابر 
                           ً     ً   ويعد اصا بطبيعة الحال مؤمًرا جيًدا.    ل                         جوارية ضمنية في فهم الدين

                صاوراتهم المخصاية  ت              ين الظاارياة و                                                      في المقابل توجد نسن أخرش من العينة ربطات باين سامات التاد  
                                     او من يتبع مبدأ األمر بالمعروق والنهي                                               إت أن أاثراا إثارش لالنتبام من رأوا أن المتدين    ل       ن السرد        بمأن تدي

                           ألن اختياار ااصا الباديل امؤمار    س                             ً واو ما يمان أن يااون مؤمارا خطاًرا   ل                              ن المنار ولو بمدش إصا لزم األمر ع
                      اد تتضمن إاارام ا خارين                                                                   عن تدين المخص من وجهة نظر السردل يعبر عن وجود توجهات متمددش لديكل 

                           ُ               أو استخدام العنق ضدام اما ُصار في البديل. 

   هاا  ي ل إ                                   ناك ت يماان اتساتهانة بهاال ويجان النظار  إ ف                           بة عناد مقارنتهاا بماا سابقهال                  ربم ضآلة اصم النسا  و   
                           م وتوجهااتهم فاي الحيااش بصاسة                                                                   في ضوء عالاتها بإجابات أفراد العينة عل  سؤالهم عن مدش اعتدال أفاارا

    وماع                         ن فاي توجهااتهم وأفااارام.   و                                ن جمياع أفاراد العيناة باأنهم معتادل      إص أجاا   س               يبدو وجود تناااض     حيف       عامةس
                         ة المتعصااابة ت يااادراون أنهااام                       أن صول التوجهاااات الدينيااا                            اتهم علااا  الساااؤال الحاااالي تؤااااد           فاااإن اساااتجاب   ل   صلاااف

نماا يعتقادون أنهام ينسا   ل ن  و      متعصاب                  اان أن تااون الطاارق           ً                  وتلاف تحدياًدا ااي السئاة التاي يم   ل               صون أوامار الادين                       وا 
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                                                       لصا تحتاج إل  توجيك مزيد من اتاتماام لهاا وتوجيههاا بخطاان    س                             عق في الحلقةل واألسهل لالستهداق   األض
                                            ديني وفارل معتدل يصح  ما لديهم من مساايم.

لتياا فاي فيما يتعمق بأبرز المشكالت التي يواجييا الشباب العرباي مان وجياة نظار العيناة ودال و  
بساؤال أفاراد العيناة عان أبارز الممااالت الرااناة التاي يواجهونهاا امابان  فإناك ،لمتطارفاستقطابيم لمفكر ا

يعتقاد الباحاف أنهاا يماان أن تااون صات صالة باساتقطان  لعربيل وتنوياع البادائل باين عادد مان الممااالت
  أن مماالة أظهارت النتاائ لل  الجماعات اإلراابية المتطرفةالمبان العربي فارًيا واستهدافهم بالتجنيد لصا

أبارز الممااالت التااي                   مااعة الستناة تتصاادر  إ                              ومااات وانتماار الماائعات ومحاااوتت                       التخابط باين مصاادر المعل
                                      يليهااا فقااد الثقااة فااي حاومااات بالدااام وصااناع ماان وجهااة نظاار العينااةل  راانالاايعاااني منهااا الماابان العربااي 

        ً  %ل وأخيًرا     22.8                           لدينية التي تقدم لهم بنسبة                                                                القرار فيهال ثم السجوش بين وااع الحياش التي يعيمونها والستاوش ا
                                        افتقاد النموصج أو القدوش والمثل األعل . 

                       اني ماان ااال ممااالة ماان اااصم                               بساابن ارتساااع نساان العينااة التااي تعاا   س    ً     ً مؤمااًرا خطااًرا   ُ               وُتعااد تلااف النتااائ   
     مواااق                   ا لتمااايل الاارأل وال      ً  أساساايً                                                   ً خاصااة ممااالة الستنااة وتضااارن المعلومااات والتااي تمثاال ماادخاًل    ل       المماااالت
يتااي   نااي أنااك توجااد ظااروق وساايا  عااام مااواتٍ األماار الااصل يع   س                             إزاء القضااايا واألحااداف المختلسااة           فااي الحياااش

  للجماعات اإلراابية استخدام أبرز مالمحك في استقطان المبان العربي نحو السار اإلراابي.

ن الخلاال فااي اتنتبااام إلاا  عاادش أوجااك ماا -ومااا تثياارم ماان دتتت ومؤماارات -تلساات نتااائ  البحااف و  
ي تماااايل وعااايهم عالاااة المااابان العربااي بمصاااادر المعلوماااات الدينيااةل وفاااي أدائهاااا فااي حيااااتهم وتأثيرااااا فاا

رش فيما يتعلا  بتوجهاات نسان يا مؤمرات سلبية تحمل دتتت خطاما تظهر النتائ  أيضً  لوثقافاتهم الدينية
أحاد  ن ااال العااملين مًعاا يمثالإويماان القاول  لت اإلراابيةل ورؤياتهم لهاا ومبرراتهاامن المبان إزاء العمليا

لمبان العربي نحو الساار نقاط القوش التي تستغلها الجماعات اإلراابية والتنظيمات المتطرفة في استقطان ا
اضااايا خالفيااة ماان مسااتسيدش فااي صلااف ماان ساامات الوااااع الااراان ومااا يضاا  بااك ماان إمااااليات و  لاإلراااابي
لاادوراا فااي  -خاصااة الدينيااة  –رسااة مصااادر المعلومااات والمعرفااة ضااعق واصااور فااي اساااءش مماجاناانل و 

 تمايل وعي وثقافة المبان من جانن  خر. 

وعل  صلف النحول تصب  إعادش النظر في مصادر المعلومات الدينيةل من حيف توافرااال وجودتهاال  
درااهم لمصداايتهال مطلًبا حيوًيا يتاامل مع  مطلان التراياز علا  تنمياة وتنوعهال ومدش ثقة المبان فيها وا 

اااااا بااال وحتمياااة اااااا ويتاامااال أيًضاااا ماااع ضااارورش  لقاااي والتحليلاااي لااادش األطساااال والااانشءمهاااارات التسايااار المنط
وأامياة إخضااعك  لمعاروض فاي وساائل اإلعاالم المختلساة علا  مساردات الخطاان الاديني الالواوق تسصاياًل 

ن إمااااليات الواااااع المعاااش وتلبيتااك للمتطلباااات المساااتمر لمعرفااة ماادش مقاربتاااك ماا رصااد ا ناايللمراجعااة وال
إضااافة إلاا  ضارورش تقااديم مزيااد ماان الدراسااات  لمعرفااة الدينياةل والمعرفااة إجماااتً الوااعياة لاادش الماابان ماان ال

خاصااة أن الوااااع يمااير إلاا   لي بالاادعاش الاادينين وتقياايمهم لهاامالتسصاايلية التااي تتناااول عالاااة الماابان العرباا
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مان  وا لهاال أالثقاة فاي مخصايات ااد ت تااون اساؤً  اة وتبعاتها سواء مان خاالل فارطخطورش تأثير تلف العال
خااالل فقاادان الثقااة فاااي الاادعاش واألئمااة المطلااون أن يااااون دورااام أاثاار تصاادًرا للمماااهد وأاثاار فاعليااة فاااي 

 التأثير في المبان والنشء. 
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