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المد ل الذي هدانا لذا وما كنا لنهتدي لول أن هدانا ال
-وأصلي وأسلم على الصطفى ممد – صلى ال عليه وسلم

:وبعد
بداية أهدي هذا العمل إل من فاض علي فضلهما وإحسانما

 * والدي الكريي *
أسأل ال أن يفظهما ويرعاها وأن يتم بالصالات أعمالما

إخوت وأخواتإل 
،إل صديقات العزيزات: عقيلة، سعيدة، نرجس، سامية، أمال، جيلة، عبي

نوى، نصية، ربيعة، براءة، فتيحة 
أسأل ال لن التوفيق والسعادة ف الدارين 



المد ل الذي وفقن لتام هذا العمل التواضع
 وأتقدم بالشكر والتقدير لستاذي الشرف: الستاذ الدكتور ممد زرمان عرفانا بجهوداته

ف الشراف على هذا البحث ومتابعته
 كما أشكر شكرا جزيل كل الساتذة الذين أعانوني بنصائحهم وتوجيهاتهم أذكر منهم:
 الدكتور أحد عيساوي، الدكتورة رحيمة عيساني، الستاذ الدكتور فضيل دليو، الدكتور
 نور الدين سكحال، الستاذ أحد عبدلي، الستاذة رقية بوسنان، الستاذ حدي ممد

.الفاتح
 ول يفوتن أن أشكر أعضاء لنة الناقشة على جهودهم ف قراءة هذا البحث وإثرائه

.بلحظاتهم القيمة



مقدمة      
       يشهد عالنا اليوم انفجارا تكنولوجيا هائل ف عال التصال و العلومات، هذا التطور الكبي

 كان ف زمن غي بعيد ضربا من اليال، لكنه اليوم واقع ملموس جعل العال على حد تعبي
 "ماكلوهان"    " قرية كونية "، وهناك وسائل عدة أفرزها هذا النفجار التكنولوجي

 وأهها :"شبكة النترنت "، وتكتسب هذه الخية أهية كبية ف حياة الناس بشت مالتا لا تتميز
 به من: سرعة، تفاعلية،عالية انتشار، يسر استخدام، تنوع الدمات ...ال، ما يعلها من الوسائل

 الفعالة ف نشر العلومات والخبار، والفكار والذاهب بغض النظر عن مرجعياتا وغاياتا وآثارها،
 ولا كانت نواة نشأة النترنت ف الدول الغربية وتديدا ف الوليات التحدة المريكية، فقد كانت
 هذه الخية أعلم بصائص الشبكة وأسبق إل استغلل إمكاناتا ف نشر الكفر واللاد، وإشاعة

 الرية والفساد ونشر الفكار الدامة العادية للسلم، هادفة بذلك القضاء على خصوصيات متلف
 الدول :الدينية، الثقافية، السياسية، الجتماعية ...ال، وتنميط العال وصياغته على النموذج الغرب

 الادي، وقد لعبت النترنت دورا كبيا ف نشر هذا الفساد من خلل مواقع العنف والرية والفساد
بكل أنواعه خاصة ف غياب قانون يراقب ويضبط متوى النترنت.  

       وغالبية دول العال ترى أنه لبد من وضع صيغة معقولة لعالة هذا المر، بينما تصر بعض
 الدول الوربية والمريكية على إبقاء المر على ما هو عليه دون ماولة لتقييد التدفق الر عب

 الشبكة، بل إن بعضها يشهد حلت لزالة أي نوع من القيود على حركة العلومات، وحت الذين
 حاولوا إصدار تشريعات تضبط بعض ما تقدمه الشبكة كالزء الاص بالنس مثل - مع البقاء

 على الشياء الخرى حرة - ل ينجحوا، ولأت بعض التجمعات ف أوربا للوصول إل اقتراح حل
 وسط ل تفرض رقابة على الواد الوجودة ف النترنت، ولكنها تدعو إل تصنيفها مسبقا ووضع

 علمات عليها توضح نوعها ومدى صلحيتها لقطاعات معينة لستخدمي الشبكة كالنس بالنسبة
 للطفال، حت هذا القتراح ل يد قبول،  بل على العكس وجد حلة ضارية ف مواجهته، واعتب

 نوعا من الد من حرية التعبي  وتدفق العلومات، ووصف بأنه غي دستوري.
      فإذا علمنا خبث الدول الغربية وعملها التواصل من أجل تييع أخلق متلف الشرائح ف
 التمع - خاصة الشباب باعتبارهم الشرية الفعالة ف بناء التمعات ورقيها - أدركنا حجم

السؤولية اللقاة على عاتق العلماء السلمي والدعاة  لدفع هذه الناكر.



 وقد ساهم بعض السلمي ف خدمة السلم وأداء واجبهم الدعوي بإنشاء مواقع إسلمية على
 شبكة النترنت تدعو إل السلم وتنافح عنه: ترد أكاذيب الضلي وشبهات البطلي، ورغم

 تأخرها ف الظهور لتأخر دخول النترنت إل الدول العربية من جهة، وتقصي العاملي للسلم ف
 الدعوة إل ال عب هذه الوسيلة من جهة أخرى، إل أن عدد هذه الواقع يزداد مع مرور اليام،
 وهي بذا تنافس الواقع الباحية ومتلف مواقع الكفر واللاد،وتفف من آثارها السلبية خاصة

 على الشباب - باعتبارهم الشرية الكثر استخداما للنترنت ف الدول العربية والسلمية -  ومن
 الهية بكان تصيص دراسة تبحث ف عادات وأناط واتاهات الشباب الامعي نو الواقع

 السلمية، وكذا متلف الدوافع والاجات الت تدفعهم إل استخدامها، واستكشاف بعض نتائج
 وآثار هذا الستخدام، وهو ما تتناوله هذه الدراسة الوسومة بـ: " استخدامات الشباب الامعي
 للمواقع السلمية "- دراسة ف العادات والناط والتاهات -، ومن أجل معالة هذا الوضوع

 اتبعت خطة تتكون من مقدمة وخسة فصول: الفصل النهجي، فصلي ف الانب النظري، وفصلي
ف الانب اليدان وخاتة.

 يشك¦ل الفصل الول الطار النهجي للدراسة ويندرج تته مبحثي: البحث الول يعال الشكالية
 والدراسات السابقة تناولت فيه إشكالية الدراسة وتساؤلتا، أهية الدراسة وأهدافها، تديد مفاهيم
 الدراسة والدراسات السابقة، والبحث الثان بعنوان: منهج الدراسة وإجراءاتا وتناولت فيه: منهج

الدراسة، متمع الدراسة وعينته، أدوات جع البيانات وتليلها.
 وتناولت ف الفصل الثان نظرية الستخدامات والشباعات وتعتب الدخل النظري لوضوع
 الدراسة، اندرجت تته أربعة مباحث: استعرضت ف البحث الول اللفية العرفية لنظرية

 الستخدامات والشباعات، وف البحث الثان مفهوم نظرية الستخدامات والشباعات، وف
 البحث الثالث عناصر نظرية الستخدامات والشباعات، وعال البحث الرابع نقد نظرية

الستخدامات والشباعات والرد على ذلك.
 أما الفصل الثالث فتناولت فيه الدعوة السلمية عب النترنت، وق̈سمته إل مبحثي: البحث الول
 يتكلم عن طرق الدعوة السلمية عب النترنت وتدياتا، جاء فيه التعريف بالدعوة السلمية لغة
 واصطلحا، طرق الدعوة السلمية عب النترنت، وتديات الدعوة السلمية عب النترنت وسبل

 مواجهتها، أما البحث الثان فجاء بعنوان: الواقع السلمية على شبكة النترنت، وتناولت فيه:
نشأة الواقع السلمية، تصنيفها، ناذج عن الواقع السلمية، وملحظات عامة حولا.



 عالت ف الفصل الرابع عادات وأناط استخدام الشباب الامعي عينة الدراسة للمواقع السلمية
 على شبكة النترنت، وتندرج تته ثلثة مباحث: البحث الول بعنوان: خصائص أفراد عينة

 الدراسة، أما البحث الثان فتعرضت فيه إل عادات تصفح أفراد عينة الدراسة للمواقع السلمية،
وعال البحث الثالث أناط تصفح أفراد عينة الدراسة للمواقع السلمية.

 وجاء الفصل الامس والخي بعنوان: اتاهات أفراد عينة الدراسة نو الواقع السلمية، تناولت فيه
 أيضا ثلثة مباحث، جاء ف البحث الول  التاهات نو خصائص الواقع السلمية، وعال

 البحث الثان التاهات نو انعكاسات الواقع السلمية، أما البحث الثالث فعبارة عن اقتراحات
أفراد عينة الدراسة للتحسي من أداء الواقع السلمية، واختتمنا الدراسة بالنتائج التوصل إليها.



البحث الول: الشكالية والدراسات السابقة
- إشكالية الدراسة وتساؤلتا1
 أهية الدراسة وأهدافها2-
 تديد مفاهيم الدراسة3-
 الدراسات السابقة4-

البحث الثان: منهج الدراسة و إجراءاتا
- منهج الدراسة1
- متمع الدراسة وعينته2
- أدوات جع البيانات وتليلها3



الفصل الول:الطار النهجي للدراسة
البحث الول: الشكالية والدراسات السابقة

- إشكالية الدراسة وتساؤلتا: 1
أ- إشكالية الدراسة : 

 إنv نعمة السلم من أجلv نعم ال على عباده، فقد كرم - سبحانه وتعال- النسانية
 بالسلم، وجعل السلمي خي أمة إذا التزموا به ودعوا غيهم من المم إل اللتزام به، قال

ك°نت»م¬ خي¬ر أ°̄مة± أ°خ¬ر©جت¬ ل©ل̄ناس© تأ®م»ر»ونª ب©ال®مع¬ر»وف© وتن¬هو¬نª عن© ال®م»نكªر© وت»ؤ¬م©ن»ونª ب©الل¦ه© ...    تعال: 
) بل أوجب الدعوة على السلمي بقوله تعال: 110    سورة آل عمران، الية ،( اد¬ع» إ©ل©ى 

 ب©ال®ح©ك®مة© وال®مو¬ع©ظªة© ال®حسنة© وجاد©ل®ه»م ب©ال³ت©ي ه©ي أªح¬سن» إ©ن³ ر̄بك ه»و أªع¬لªم» ب©من ضل³ عن سب©يل© رب²ك
 ومن¬ أªح¬سن» قªو¬́لا م²̄من  )، وقال أيضا:125 سورة النحل، الية (أªع¬لªم» ب©ال®م»ه¬تد©ين  سب©يل©ه© وه»و

 )، وتأسيسا على33 سورة فصلت، الية (وعم©لª صال©حµا وقªالª إ©̄نن©ي م©ن ال®م»س¬ل©م©ي  دعا إ©لªى الل³ه©
 هذه اليات، ونظرا إل واقعنا التردي - نن السلمي - والنسانية جعاء، يتجلى بوضوح أن

 الدعوة إل السلم: واجب شرعي، وضرورة إسلمية، وحاجة إنسانية، وضرورة كونية.
 وإن من مقتضيات الدعوة إل ال بالكمة -كما أمرنا ال عز وجل- استغلل آخر ما

 توصلت إليه النازات البشرية ف تطوير تكنولوجيا التصال والعلومات، وتعتب شبكة
 العلومات الدولية - النترنت-  من أبرز ملمح هذا التطور التكنولوجي، لذلك لأ بعض

 الدعاة والعاملي ف حقل الدعوة السلمية إل استغلل هذه الوسيلة بكل ما تقدمه من خدمات
 وإمكانات ف التعريف بالسلم والدعوة إليه، ودفع الشبهات والباطيل عنه، وأهم وسائل

 وقنوات الدعوة عب النترنت: الواقع السلمية، وهي  تكثر وتتنوع مع مرور الوقت، ما يعطي
 أهية بالغة للبحث ف هذا الال، لعرفة مدى القبال على هذه الواقع من طرف الشباب، وكذا

 الواقع الكثر تفضيل، واتاهات الشباب الزائري نو الركان التنوعة ف هذه الواقع،
 ومتلف دوافعهم إل ذلك - خاصة مع وجود مواقع منافسة أكثر عددا وأشد جذبا توي كل

 ما يناقض السلم ويضرب أسسه، مع كثرة انذاب الشباب إليها وتأثرهم با -، كل هذه
 النقاط تساهم ف تقييم الواقع السلمية والروج ببعض القتراحات والنتائج الت من شأنا رفع

 كفاءة هذه الواقع، ورقيها بالدعوة السلمية لتجد طريقها إل النتشار بي المم الختلفة من
 جهة، ولتكون ف مستوى مابة التحديات بختلف أشكالا من جهة أخرى.



من هنا يكن صياغة الشكالية التية: 
 ؟ما هي عادات وأناط استخدام الشباب الامعي للمواقع السلمية؟ وما هي اتاهاته نوها

ب- التساؤلت:
للجابة بوضوح عن إشكالية الدراسة، نورد التساؤلت التية: 

 -  ما هي خصائص أفراد عينة الدراسة الذين يستخدمون الواقع السلمية على شبكة
النترنت ؟  

-  ما هي عادات وأناط تصفحهم للمواقع السلمية ؟
 -  ما هي اتاهات البحوثي نو متويات الواقع السلمية ؟ وما هي الدوافع والاجات

التحكمة ف هذه التاهات ؟
 -  ما هي آراء الشباب الامعي حول الواقع السلمية: سواء من حيث الضمون، أو طريقة

عرض هذا الضمون ؟
-  أهية الدراسة وأهدافها:2

أ- أسباب اختيار الوضوع: 
 - رغبة الباحثة ف معرفة مدى استخدام الشباب الامعي الزائري للمواقع السلمية،

 ومدى اتاهه للدعوة السلمية ف هذه الواقع بالقارنة لتاههم الكبي نو بعض خدمات
النترنت الخرى: كالدردشة مثل، من جهة، واتاههم نو الواقع الباحية من جهة أخرى. 
 - قلة البحث ف هذا الال - أي استخدامات المهور عموما للمواقع السلمية -

 باستثناء بعض الدراسات الت تناولت الدعوة السلمية ف بعض الواقع السلمية، دون
تصيص البحث لدراسة اتاهات المهور نو هذه الواقع.                   

 - التطلع إل النهوض بالطاب الدعوي ف هذه الواقع، من خلل تلمس نقاط الضعف
 ونقاط القوة الستشفة من آراء واقتراحات الستخدمي، واستغلل هذه الراء والقتراحات ف

تسي هذه الواقع سواء مضمونا أو شكل.                     
 - حاجة الكتبة العلمية ف الزائر إل هذا النوع من الدراسات والت تشرح طبيعة
 العلقة بي المهور ووسائل العلم ومتوياتا، والمهور من أهم عناصر العملية التصالية،

 وفهم دوافعه واحتياجاته من التعرض تساعد القائمي على أمور التمع ف كل الالت خاصة
 ف الال العلمي على إرضاء احتياجات المهور وتوجيه سلوكهم التوجيه الصحيح.



ب- أهية الدراسة: 
 - كون موضوع "استخدامات الشباب الامعي للمواقع السلمية " يزاوج بي

 موضوعي ف مالي متلفي : مال الدعوة ومال العلم، ويبي مدى أهية وسائل العلم
 والتصال الديثة وف مقدمتها " النترنت " ف نشر الدعوة السلمية من خلل الواقع

 السلمية، ومدى إقبال الشباب الامعي ف الزائر على الوسائل والساليب الديدة ف نشر
 الدعوة السلمية مثلة ف الواقع السلمية على حساب الوسائل والساليب التقليدية

كالاضرات والطب مثل.                                   
 -  هذا الوضوع حديث حداثة ظهور الواقع السلمية على شبكة النترنت، حيث

 تسلط هذه الدراسة الضوء  على طبيعة استخدام الشباب الامعي للمواقع السلمية: عادات
 وأناط الستخدام، الدوافع الباعثة إليه، وكذا النتائج والثار الترتبة عليه.

جـ- أهداف الدراسة: 
 -  توعية القائمي على الواقع السلمية باهتمامات واحتياجات الشباب الامعي

 والواضيع الت يفضلونا من بي متوى هذه الواقع، لتحسي أدائها وبالتال جذب عدد أكب من
الشباب نوها والنأي بم بعيدا عن مواقع الفساد بشت أشكاله.           

 -  إثراء الكتبة السلمية بذا النوع من الدراسات الت تتم باتاهات الشباب الامعي  نو
الدعوة السلمية عب النترنت.   

-  تديد مفاهيم الدراسة:3
 إن أبرز الدوافع لتحديد مفاهيم أية دراسة اختلف الدارسي حول تديد أغلبية الفاهيم كل

 حسب تصصه، لذلك فإن ضبط بعض الصطلحات والفاهيم الواردة ف عنوان الدراسة ضروري
 لدفع اللتباس الذي قد يدث مع غيها من الفاهيم الشابة، ونتطرق ف هذه الدراسة إل تعريف

الفاهيم التية: 
الستخدام:  -أ

 " قد ينصرف معن ( الستخدام ) إل الداء التقن فيصبح العن معلق على التحكم
 وإدارة النظم الختلفة للنترنت، من تشغيل وإبار على النسيج والقدرة على انتقاء التوى



 التموقع خلف العقد والروابط، ث القدرة على معالته؛ تزينا واسترجاعا و/ أو إنتاجا
للمحتوى، وكذا إعادة إنتاجه.        

 كما يكن أن يعال الفهوم كنشاط ذا طابع اجتماعي وثقاف داخل على النظومة
 السلوكية السابقة الوجود، حينئذ ل يصبح الستخدام مرد فعل عابر منفصل عن التكوين

 النفسي والادي لشخصية الفرد الستخدم، بل يتخذ شكل ناذج استخدامية تتجلى أساسا ف
 التكرار والستمرار الذي ييلها إل عادات متكاملة مع باقي مارسات الياة اليومية -

 للمستخدم -، بدف فرضها ودمها واقعيا ف إطار الوروثات الثقافية السبقة، كممارسة نوعية
.1قد تندمج فيها أو تتباين عنها ف مقابل مارسات أخرى منافسة أو متصلة با ... " 

 ونقصد بالستخدام ف هذه الدراسة عملية تصفح الواقع السلمية الت يقوم با الفرد
 على النترنت، وعادات وأناط هذا التصفح، وحاجات ودوافع الشباب الامعي لتصفح الواقع

السلمية، وأخيا الشباعات الققة من هذا التصفح:   
 عادات التصفح:  -

تعريف العادة: 
 " العود: الرجوع إل الشيء بعد النصراف عنه إما انصرافا بالذات، أو بالقوة، أو

 سورة الؤمنون، الية (ر̄بنا أªخ¬ر©ج¬نا م©ن¬ها فªإ©ن® ع»د¬نا فªإ©̄نا ظªال©م»ون  ªبالعزية، ومنه قول ال تعال: 
 )، ويقال إعادة الشيء مثل إعادة الديث، أي قوله مرة ثانية، وعن الفعل عندما يكرر107

).21 سورة طـه، الية (... سن»ع©يد»ها س©يتها ال®أ°ولªى مرتي أو أكثر، مثل قول ال تعال: 
 والعادة اسم لتكرار الفعل والنفعال حت يصي تعاطي ذلك سهل كما لو أنه من داخل

 الطبع، ولذلك قيل: العادة طبيعة ثانية، إل أن هنالك فرقا بي العادة والعرف، فالعادة هي العمل
الكرر من الفرد، والعرف هو العمل الكر®ر من الماعة.

.   2والعادة تتأتى عن النفس، ولذلك يقال عنها بأنا ظاهرة نفسية " 
 ونقصد بعادات التصفح ف هذه الدراسة مدى انتظام الشباب الامعي عينة الدراسة ف

تصفح الواقع السلمية على شبكة النترنت من خلل: 

 أحد عبدل: مستخدمو النترنت؛ دراسة ميدانية بوليت سطيف وقسنطينة، رسالة ماجستي، قسم الدعوة والعلم والتصال، كلية أصول- 11
).5، 4  ، ص (2003 ،2002الدين والشريعة والضارة السلمية، جامعة المي عبد القادر للعلوم السلمية - قسنطينة،

).519، 518))، ص (1م، مج (1991هـ- 1411، )1( بيوت: دار الكتاب اللبنان، ط ( - عاطف الزين: علم النفس 2



-  مستوى وحجم التصفح،  والوقت الخصص لذلك.
- بداية تصفح الواقع السلمية.

- كيفية تصفح الواقع السلمية... ال.
أناط التصفح:  -

نقصد بأناط تصفح الشباب الامعي عينة الدراسة للمواقع السلمية:
 -  الوقوف على الواقع السلمية الت تظى باهتمام أفراد عينة الدراسة دون غيها من

الواقع الخرى. 
-  أشكال وتصميمات الواقع السلمية الت ينجذب إليها أفراد العينة. 

- الركان والوضوعات الت تستقطبهم. 
- أساليب تعاملهم مع ما يفض®لونه.  

التاهات: -
هناك تعريفات كثية للتاه، ندكر التعريفي التيي:

 " التاه عبارة عن حالة استعداد عقلي عصب عند الفرد تنظمها خباته السابقة با يكفل توجيه
 .1استجاباته نو الثيات الت تتضمنها البيئة الت يعيش فيها " 

 يعر®ف التاه أيضا بأنه: " تنظيم مكتسب أو متعلم، يتسم بالستمرار والديومة والتوافق، حي
 تنسجم معتقدات الفرد مع موقفه من ( حادث ) أو ( فكرة ) أو ( نزعة ) يستجيب لا

.       2باستجابة خاصة يفضلها صاحب التاه " 
- الاجات والدوافع: 

 " تعرض بعض علماء النفس إل اللط الشائع بي مصطلحي الاجات والدوافع
 واستخدامهما بالتبادل على فرض أنما يدلن على مفهوم واحد، حيث أكدوا على أنما غي

متطابقي بأي حال من الحوال وأنما مصطلحان متوازيان.                      

).166م )، ص (1992هـ- 1412)، 2- ماهر ممود عمر: سيكولوجية العلقات الجتماعية ( مصر: دار العرفة الامعية، ط ( 1
2- Rokeach. M. Beliefs, attitudes and values, san francisco : Jossey-Bass. 1968. 
 نقل عن: قباري ممد إساعيل: علم الجتماع الماهيي وبناء التصال؛ دراسة ف العلم واتاهات الرأي العام ( السكندرية: منشأة العارف، ط

).70)، دت )، ص (1(



 ول ينكر أحد مدى ارتباط الدوافع بالاجات، حيث اتفق غالبية علماء النفس على أن
 الدوافع تنشأ عن الاجات بصورة عامة، فمثل دافع الوع ينشأ من الاجة اللحة للطعام، با

يتم ضرورة عرض تعريفهما كل على حدة:                             

 :needs   concept ofمفهوم الاجات
 يكن تعريف الاجة على أنا رغبة ملحة عند الكائن الي ف شيء ما ينقصه، ما يتسبب

 عنها حالة من التوتر العضوي والنفسي يعان منها بصورة مستمرة حت تستجاب هذه الرغبة،
 وقد يدرك الكائن الي رغبته هذه وقد ل يتعرف عليها، غي أنه ياول جاهدا تقيقها بجرد

 تديدها لكي يتخلص من حالة التوتر الت يعان منها.
. 1ويصن®فها علماء النفس إل صنفي: الاجات الفسيولوجية، والاجات السيكولوجية " 

:concept of motivesمفهوم الدوافع 
 " يطلق لفظ الدوافع ف علم النفس على القوى النفعالية الت ترك نشاط النسان

 وتوج®هه نو هدف معي، والدافع إما أن يرجع إل النفس، وإما أن يرجع إل السم، وف جيع
 الالت فإن الدوافع هي ما تنطوي عليه فطرة النسان من حاجات عضوية وغرائز، أو ما

.                2يتضمنه عقله من أفكار وتصو®رات" 
 فالعلقة بي الاجة والدافع تكمن إذا ف أن الاجة سبب لتولvد الدافع،كما أن الدافع

يؤد®ي إل إشباع تلك الاجة، وبجرد حدوث ذلك ينتهي دور الدافع.
- الشباعات: 

 " الشباع هو إرضاء رغبة، أو بلوغ هدف، أو خفض دافع، وتدل الكلمة أيضا على الال
الت يتم فيها ذلك.

 ويعن الشباع ف نظرية التحليل النفسان خفض التنبيه والتخلص من التوتر، إن تراكم
 التنبيه يدث إحساسا بالل ويدفع الهاز إل العمل لكي يدث مرة أخرى حالة إشباع يدرك

فيها خفض التنبيه كأنه لذة.

).124- ماهر ممود عمر: سيكولوجية العلقات الجتماعية، مرجع سابق، ص (1
 (جم، م1991هـ- 1411)، 1- سيح عاطف الزين: علم النفس؛ معرفة النفس النسانية ف الكتاب والسنة ( بيوت: دار الكتاب اللبنان، ط (2

).119))، ص (2



 وف مال التصال الماهيي، كان " كاتز وبلوملر" أول من طرحا هذه الفكرة الديدة
 لدراسة التصال الماهيي ف كتابما الشهي " استخدامات وسائل التصال الماهيي" عام

 م، وهي رؤية تفترض أن يكون التساؤل الساسي هو ما الذي يفعله الناس بوسائل1974
1العلم؟ وليس ما الذي تفعله وسائل العلم بالناس؟ " 

 " ويرتبط مفهوم الشباع ارتباطا وثيقا بالدافعية ف أي اليادين كانت، مهنية أو نفسية أو
 اجتماعية أو اقتصادية أو علمية، نظرا لكون هذه العمليات النفسية كلها تتتابع تتابعا استمراريا،

 فالاجات سبب نتيجته الدوافع، والدوافع سبب نتيجته السلوك، والسلوك سبب نتيجته
 الشباع أو عدم الشباع، كما أن للشباع نتائج كثية ومتنوعة، حيث يتدخل الشباع ف

 تديد شعور الفرد بالرضا أو الحباط، عن طريق تعيينه للنسبة بي الاجات الت لقيت الشباع
.2عند الفرد، وبي الاجات الت ل تلق الشباع " 

ب- الشباب الامعي:
 -18نقصد بالشباب الامعي الطلبة الامعيي لن أغلبهم شباب تتراوح أعمارهم بي 

  سنة، " والطالب الامعي هو الشخص السجل ف مؤسسة من مؤسسات التعليم العال28
 والبحث العلمي ويتابع دراسته فيها بصفة رسية ويقضي فيها مرحلة تعليمية تتد من ثلث إل

 ،3سبع سنوات دراسية وذلك بعد حصوله على البكالوريا أو ما يعادلا ول يتم ترجه بعد" 
 ونقصد بالشباب الامعي ف هذه الدراسة طلبة السنوات النهائية الذين يتابعون دراستهم ف

كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية وكلية العلوم ف جامعة باتنة.
 

).48، 47م )، ص (2004)، 1- ممد مني حجاب: العجم العلمي ( القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ط ( 1
  داخل النظمات؛ دراسة ميدانية على عمال التربية بقاطعة صال باي – ولية - لضر بن غنام: الشباعات الارجية وأثرها على دافعية العمال2

 سطيف-، رسالة ماجستي غي منشورة، قسم علم النفس وعلوم التربية والرطوفونيا، كلية العلوم النسانية والعلوم الجتماعية، جامعة ممود
).80م، ص (2006- 2007منتوري – قسنطينة-، 

 - زرزايي زوبي: مشاهدة طلبة جامعة جيجل الفضائيات العربية الدينية السلمية؛ دراسة ميدانية، قسم الدعوة والعلم والتصال، كلية أصول33
). 6م، ص (2009- 2008الدين والشريعة والضارة السلمية، جامعة المي عبد القادر للعلوم السلمية - قسنطينة -، 



-  الدراسات السابقة:  4
 هناك عدة دراسات تناولت علقة المهور بالنترنت عموما، ولكون هذه الدراسات

 ليس لا علقة مباشرة بذا الوضوع - إل ف بعض النقاط كالستفادة من النهج، وكذا بعض
 العلومات الاصة بالنترنت -، فسيتم إيراد أربع دراسات:

الدراسة الول:
 دراسة أحد عبدل: "مستخدمو النترنت-دراسة ميدانية بوليت سطيف وقسنطينة -"

1.
 تثي هذه الدراسة الكثي من التساؤلت عن طبيعة مستخدمي النترنت ف كل من
 وليت سطيف وقسنطينة، وعن طبيعة عادات وأناط استخدامهم للشبكة، وكذا متلف

 الاجات الت تدفعهم لستخدامها، ومدى تأثي البيئة العامة ف توجيه هذا الستخدام، وأخيا
 استكشاف بعض نتائج وآثار استخدامها، وأثر النظومة القيمية والخلقية ف جعله استخداما

مسؤول ومعبا عن وعي. 
 اعتمد الباحث ف دراسته: منهج السح بالعينة. أ-  منهج الدراسة:

 عشوائية.ب-  العينة:
خرج الباحث من دراسته بأهم النتائج كالت:ج-  نتائج الدراسة: 

 -  تبي أن غالبية البحوثي شباب، معظمهم ذكور، وهم حديثو العهد باستخدام
النترنت.

 - احتلت خدمة الويب صدارة ترتيب الدمات الستغلة،تليها خدمة البيد اللكترون،
 ث الادثة الباشرة، فخدمة نقل اللفات، وأخيا خدمة الربط عن بعد، كما احتلت الواقع
 الناطقة باللغة الفرنسية صدارة تفضيل النسي، تليها الواقع النليزية، ث الواقع العربية،

 وأرجع الباحث سبب ذلك إل ظروف تاريية، وتعليمية، وفنية.
-  أهم دوافع استخدام النترنت عند أفراد العينة هي الدوافع الجتماعية والعلمية. 

  ـ  أحد عبدل: مستخدمو النترنت - دراسة ميدانية بوليت سطيف وقسنطينة -، رسالة ماجستي، قسم الدعوة والعلم والتصال، كلية 1
 م .2003أصول الدين والشريعة والضارة السلمية، جامعة المي عبد القادر للعلوم السلمية – قسنطينة -،



 -  تبي وجود فوارق شاسعة بي الدوافع والاجات الت تنشئ الرغبة ف استخدام
 النترنت وبي العائد القيقي من استغلل الشبكة الذي ل يعدو كونه أقل بكثي ما هو متوقع

تصيله.           
-  من نتائج هذا الستخدام أعراض صحية ومشاكل اجتماعية.

 نلحظ أن الباحث تعرض ف دراسته إل متلف خدمات النترنت - ومن بينها الواقع
 اللكترونية عموما - واستخدام المهور لذه الدمات، مع عدم التعرض إطلقا للمواقع

السلمية ومدى تفضيل الشباب لا، وهو ما تتم هذه الدراسة بالبحث فيه.                     
الدراسة الثانية: 

 دراسة حسينة قيدوم: " النترنت واستعمالتا ف الزائر: دراسة ف عادات وأناط
1وإشباعات الستعمال بالزائر العاصمة " 

 تدور إشكالية هذه الدراسة حول العادات والناط الت تدد سلوك استعمال شبكة
 النترنت بالزائر العاصمة، وكذا دوافع استعمال هذه الوسيلة، وما يفعله هؤلء الستعملون

بالدمات الت تقدمها.          
 اعتمدت الباحثة منهج السح بالعينة.أ-  منهج الدراسة:

  ) مفردة خاصة بولية الزائر العاصمة.200 اعتمدت على عينة قوامها (ب-  العينة:
ج-  أهم النتائج: 

-  الشباب هم معظم مستخدمي النترنت بالزائر العاصمة. 
 -  من بي  الدمات الكثر شيوعا بي الستخدمي خدمتا: النسيج العالي، والبيد

اللكترون. 
 - يتجه الستخدمون نو الركات الفرونكفونية لعتبارات تاريية وثقافية، كما أنم

 يستخدمون النترنت لتحقيق إشباعات ذات قيمة اجتماعية ونفسية.
 واعتبت الباحثة أن النترنت ل يقض على وسائل العلم التقليدية، بل أعاد النظر ف

 مكانتها، وهذا إقرار لبدأ النافسة بي بنيات النظومة التصالية، واستجابة لرغبة الفراد ف

   ـ حسينة قيدوم : النترنت واستعمالتا ف الزائر - دراسة ف عادات وأناط وإشباعات الستعمال بالزائر العاصمة، رسالة ماجستي، قسم 1
 م.2001- 2002العلم والتصال، جامعة الزائر، 



 النفتاح على العال والتنويع العلمي  ويلحظ على هذه الدراسة اللحظات نفسها على
الدراسة الول ( وهو عدم التعرض للمواقع السلمية). 



الدراسة الثالثة: 
1دراسة عيسى بوعافية: " الدعوة السلمية عب النترنت " 

 تتناول هذه الدراسة بالبحث موقع " الدعوة السلمية " كرسالة حضارية من "
 النترنت " كوسيلة لنشر هذه الرسالة، والوقوف عند ما ت إنازه ف هذا الال، لعرفة الطرق

 الت ت با تطويع" النترنت " لفائدة " الدعوة السلمية "، والكشف عن حقيقة حضور الدعاة
 على هذه الشبكة، هل هو على سبيل رفع العتب، أم أنه حضور واع مدروس؟

 كما يهدف الباحث إل اكتشاف التوى الدعوي لبعض الواقع السلمية الوجودة على
 النترنت، وذلك من خلل الكشف عن مراكز الهتمام ف ذلك التوى، سواء فيما يتعلق

 بالوضوعات الت يركز عليها القائمون على تلك الواقع، أو الصادر الت يستقون منها
 معلوماتم وكذلك من خلل الكشف عن فنون القناع الفضلة الستخدمة فيها.

  استخدم الباحث ف دراسته منهج السح بالعينة، ليحدد الواقعأ-  منهج الدراسة:
السلمية الت سيقوم بتحليلها. 

 -  كما اعتمد على أداة تليل التوى ف تليل مضمون العينة الختارة من الواقع
السلمية. 

  حدد الباحث ثلثة مواقع إسلمية لتحليل متواها هي: موقع الشبكةب- العينة:
السلمية، موقع نداء اليان، وموقع دار السلم. 

ج- أهم نتائج الدراسة: 
 -  بلغ الدعاة إل ال شأوا بعيدا ف توظيف النترنت ف الدعوة إل ال والشاهد على
 ذلك - يقول الباحث - أن مواقعهم تضاهي الواقع العالية الترمة من الناحية التقنية.

 -  تستغل الواقع السلمية خدمات النترنت ف التعريف بتعاليم السلم، بدل من
النشغال بالرد على الشبهات.

 -  من إيابيات الواقع السلمية: تنويعها لصادر معلوماتا، وكذا تعدد اللغات الت
تعرض با متواها. 

  ـ  عيسى بوعافية:  الدعوة السلمية عب النترنت، رسالة ماجستي، قسم الدعوة والعلم والتصال، كلية أصول الدين والشريعة والضارة 1
 م.2002 - 2003السلمية، جامعة المي عبد القادر للعلوم السلمية – قسنطينة -، 



      وخلص الباحث إل أن القول بأن الواقع السلمية ليست ف الستوى الأمول، وأنا
 ماولت ارتالية قد يكون صحيحا ف اليام الول لظهور النترنت والواقع السلمية، أما

اليوم فهو بعيد كل البعد عن القيقة.                                        
      وقد أفادتن هذه الدراسة ف تديد العايي الت سأعتمدها ف اختيار الواقع السلمية الت

 تقق أهداف هذه الدراسة ( استخدامات الشباب الامعي للمواقع السلمية ) كما أنا عرفت
ببعض الواقع السلمية ومتوياتا.                             

الدراسة الرابعة:
 ممد الطيب زاوي: " العلم اللكترون العاصر - مع دراسة وصفية لثلثةدراسة: 

 1وأربعي موقعا إسلميا على شبكة النترنت -  " 

      استهدفت هذه الدراسة الطلع على واقع الواقع السلمية على النترنت، الت تثل
 العلم السلمي اللكترون العاصر، ف خضم الوضع الدول الراهن، من أجل الوصول إل

 هذا الدف، طرح الباحث الشكالية التية: ماهي الوظيفة العلمية الت تؤديها الواقع
 السلمية باللغتي العربية والفرنسية على شبكة النترنت ف ظل التغيات الدولية الراهنة؟

  اعتمد الباحث ف دراسته على النهج السحي، وضمنه أداة تليلأ-  منهج الدراسة:
الضمون. 

 عشوائية طبقية منتظمة، قدرت بـ: ثلثة وأربعي موقعا إسلميا.ب- عينة الدراسة:
ج-  أهم نتائج الدراسة:

 -  تبز الواقع السلمية على النترنت باللغتي العربية والفرنسية أن هنالك وعيا
 بالتحديات الت تواجه السلم والسلمي ف اللفية اليلدية الثالثة، من خلل تقدي وجهة نظر

السلم ف متلف القضايا الطروحة. 
 -  تتميز مضامي الواقع السلمية على شبكة النترنت بالتنوع، مع وجود اختلف

بينها ف كم الادة العروضة.
 -  تتم الواقع السلمية باللغة العربية بالدرجة الول بالتعريف بالسلم ودفع

 الشبهات عنه، ث تتم بوظيفة التصال والدمات العامة، بينما تتم الواقع السلمية باللغة

   ممد الطيب زاوي:  العلم السلمي اللكترون العاصر - مع دراسة وصفية لثلثة وأربعي موقعا إسلميا على شبكة النترنت -، رسالة ـ1
م.2004- 2003كلية العلوم السياسية والعلم، جامعة الزائر، قسم علوم العلم والتصال، ماجستي، 



 الفرنسية بانب التصال والدمات العامة، ويليه جانب التعريف بالسلم، مع تفوق كم الواقع
 السلمية باللغة العربية عليه ف الواقع باللغة الفرنسية.

 -  يعمل العلم السلمي اللكترون العاصر على جبهتي إحداها خارجية ياول أن
 ينقل إليها النموذج الضاري السلمي ف صورته الصحيحة،وأخرى داخلية، أي بي السلمي،

 لترسيخ النموذج الضاري السلمي ف الياة الفعلية للمسلمي. ويستفيد ف كل ذلك من
خصائص التكنولوجيات الديدة للعلم والتصال.  

 نلحظ أن الدراسة الول اهتمت بالبحث ف عادات وأناط استخدام البحوثي لشبكة
 النترنت ومتلف الاجات الت تدفعهم إل ذلك واستكشاف بعض نتائج هذا الستخدام، كما

 تعرضت الدراسة الثانية إل عادات وأناط ودوافع استخدام الشبكة ف الزائر العاصمة، و
 هدف الباحث ف الدراسة الثالثة إل اكتشاف التوى الدعوي لبعض الواقع السلمية على

 شبكة النترنت، أما الدراسة الرابعة فاهتمت بالكشف عن واقع بعض الواقع السلمية على
شبكة النترنت.                                                  

     ونظرا لن هذه الدراسات سالفة الذكر ل تتعرض لعادات وأناط استخدام الشباب الامعي
الزائري للمواقع السلمية وكذا اتاهاته نوها فقد جاءت هذه الدراسة لتبي ذلك.  



البحث الثانـي: منهج الدراسة وإجراءاتا
- منهج الدراسة:1

      نظرا لهداف هذه الدراسة التمثلة ف وصف استخدامات الشباب الامعي للمواقع
 السلمية، وتديد عادات وأناط هذا الستخدام، والدوافع وراء ذلك، وكذا الشباعات

 الققة من هذا الستخدام، فإن تقيق هذه الهداف يستلزم استخدام منهج السح الوصفي
بالعينة.       

* تعريف منهج السح الوصفي: 
 " يع̈د منهج السح من أبرز الناهج الستخدمة ف مال الدراسات العلمية، خاصة البحوث     

الوصفية والستكشافية، ويع̈رف كما يأت:
      يعتب منهج السح جهدا علميا منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن

 الظاهرة أو مموعة الظاهرات موضوع البحث من العدد الد®ي من الفردات الكو®نة لتمع
.1البحث، ولفترة زمنية كافية للدراسة " 

    ويستهدف هذا النوع من السوح دراسة الوانب التية:                                   
 - خصائص المهور: وتشمل: التقسيمات الديجرافية ( فئات السن، النوع، درجة

 التعليم، الهنة، والقطاعات الوظيفية الختلفة )، التوزيع السكان، مستوى معيشة أفراد
 المهور، الطبقات الجتماعية الت ينتمون إليها، والؤشرات الاصة بانفتاحهم الضاري

والثقاف والجتماعي.       
 - عادات وأناط المهور ف القراءة أو الستماع أو الشاهدة أو التصفح، وتفضيلتم"

2 .
- متمع الدراسة وعينته:2

-  متمع الدراسة:

).147م )، ص (1995)، 2- سي ممد حسي: دراسات ف مناهج البحث العلمي؛ بوث العلم ( القاهرة: عال الكتب، ط ( 1
). بتصرف) (155  ،154- سي ممد حسي: الرجع نفسه، ص ( 2



 " هو التمع الكب أو مموع الفردات الت يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج
 الدراسة، ويثvل هذا التمع الكل أو الموع الكب التمع الستهدف الذي يهدف الباحث

.1دراسته، ويتم تعميم نتائج الدراسة على كل مفرداته " 
      ويتمثل متمع هذه الدراسة ف: طلبة وطالبات جامعة الاج لضر - باتنة-، يبلغ عددهم

 ألف طالب وطالبة يتو̈زعون على كليات علمية وأدبية. 55حوال 
      " ولا كان من الص®عب - إن ل يكن من الستحيل ف بعض الالت - إجراء الدراسة على
 التمع الصلي بأكمله،فإنه يعتمد ف إجراء مثل هذه الدراسات على اختيار عي®نات تثvل متمع
 البحث تثيل صحيحا، لن الختيار العلمي الدقيق للعينة يؤدي إل الوصول إل نتائج متماثلة

 مع نتائج دراسة كل مفردات التمع الصلي، عن طريق الصر الشامل بأخطاء عشوائية
 مسوبة حسابا دقيقا، ما يؤدي إل توفي الوقت والهد، والقتصاد ف النفقات، والسرعة ف

.2التوصل إل النتائج البحثية الطلوبة " 
-  عينة الدراسة:

 " العينة عبارة عن عدد مدود من الفردات الت سوف يتعامل الباحث معها منهجيا،
 ويسجل من خلل هذا التعامل البيانات الولية الطلوبة،ويشترط ف هذا العدد أن يكون مثل

.3لتمع البحث ف الصائص والسمات الت يوصف من خللا هذا التمع " 
-  وحدة العينة:

 تتكون عينة الدراسة من مموعة وحدات، تتلف وحدة العينة باختلف الدف من
البحث،

ووحدة عينة هذه الدراسة هي: الطالب والطالبة الامعية ف جامعة الاج لضر - باتنة-.  
-  نوع العينة:

ت اختيار عينة الدراسة وفق طريقتي ها:
-  العينة العمدية:1

).130م )، ص (2000)، 1- ممد عبد الميد: البحث العلمي ف الدراسات العلمية ( القاهرة: عال الكتب، ط ( 1
) ( بتصرف ).291م )، ص (1999)، 2- سي ممد حسي: بوث العلم؛ دراسات ف مناهج البحث العلمي ( القاهرة: عال الكتب، ط ( 2
).133 - ممد عبد الميد: البحث العلمي ف الدراسات العلمية، مرجع سابق، ص (3



      " إن السلوب القصدي - كما توض®ح تسميته -  يقوم على التقدير الشخصي للباحث ف
 اختيار مفردات متمع البحث، وهذا انطلقا من دراسته الكاملة والفص®لة لا يتوي هذا التمع
 من مفردات، ولطبيعة هذه الخية من حيث ما تتضمنه من معلومات وبيانات، وبالتال اختيار
 تلك الت لا صلة بالبحث على الصعيد الذكور لتشكvل عينة البحث، دون الخذ بعي العتبار

 عامل النتظام أو الصدفة ف ذلك، بل فقط عامل التأكد الشخصي من فائدة الختيار القق
. 1للنتائج النهائية للبحث " 

      واعتمدت على العينة العمدية ف دراست ف  مرحلتي: الول تعمد إجراء الدراسة على
الشباب الامعي الزائري، والثانية: تعمد اختيار جامعة الاج لضر - باتنة-.

- العينة متعددة الراحل:2
 ت اختيار عينة هذه الدراسة وفق الراحل التية:

 أ-  اختيار جامعة الاج لضر - باتنة- بطريقة عمدية من بي جامعات الوطن
 لعتبارات من بينها قرب إقامت منها، وبالتال تسهيل توزيع الستمارات على أفراد العينة

واختصار الوقت، خاصة وأن مدة الدراسة اليدانية مدودة.
 ب-  ت اختيار كلية علمية وكلية أدبية من بي جيع الكليات العلمية والدبية بطريقة

 عشوائية: حيث رقvمت عدد الكليات العلمية ف الامعة ترقيما تسلسليا، ث كتابة كل رقم من
 تلك الرقام على قصاصة ورق، وطي®ها وخلطها جيدا، وسحبت قصاصة واحدة، وكذا بالنسبة
 للكليات الدبية، فتحص®لت على: كلية العلوم من الكليات العلمية، وكلية العلوم الجتماعية

والعلوم السلمية من الكليات الدبية. 
 -  اخترت بالطريقة العشوائية أيضا قسمي من كلية العلوم ها قسمي: البيولوجياج

 والفيزياء، وقسمي من كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية ها قسمي: علم الجتماع
وأصول الدين.      
د-  أخذت:

 علم البيئة، الكيمياء اليوية، علم الحياء* كل تصصات قسم البيولوجيا وهي:         
الدقيقة، بيولوجيا وفيزيولوجيا اليوان. 

).180م )، ص (2005)، 2- أحد بن مرسلي: مناهج البحث العلمي ف علوم العلم والتصال ( الزائر: ديوان التطبوعات الامعية، ط ( 1



 * وكل تصصات قسم الفيزياء وهي: فيزياء طاقوية، فيزياء الواد، فيزياء
الشعاعات.

وهي تصصات تندرج تت كلية العلوم.  
 * وأخذت كل تصصات قسم علم الجتماع وهي: ديوغرافيا، تنظيم وعمل، علم

اجتماع حضري، علم اجتماع عائلي.
* وكل تصصات قسم أصول الدين وهي: كتاب وسنة، دعوة وإعلم، عقيدة.

وهي تصصات تندرج تت كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.
 ه- أخذت بالطريقة العمدية فوج من كل تصص من هذه التخصصات إذا كان ف

 التخصص فوج واحد فقط، وإذا كان ف التخصص فوجي أو أكثر فإن اخترت بالطريقة
         العشوائية فوج واحد.

و- تعم®دت اختيار السنوات النهائية من كل هذه التخصصات.
وتت®ضح مراحل اختيار العينة أكثر ف الخطط الوجود ف الصفحة الوالية:

- أدوات جع البيانات وتليلها:3
         ت العتماد ف هذه الدراسة على أداة الستبيان لنا الداة الناسبة لنهج الدراسة

 وموضوعها، فعن طريقها يكن جع البيانات الاصة بعادات وأناط البحوثي ف تصفح الواقع
 السلمية واتاهاتم نوها، ويعرف الستبيان بأنه: " أسلوب جع البيانات الذي يستهدف

 استثارة الفراد البحوثي بطريقة منهجية ومقننة لتقدي حقائق أو آراء أو أفكار معينة ف إطار
 البيانات الرتبطة بوضوع الدراسة وأهدافها دون تدخل من الباحث ف التقرير الذات للمبحوثي

.1ف هذه البيانات" 
* تصميم استمارة الستبيان:

         ت تصميم استمارة الستبيان، حيث تكونت من مورين: مور العادات والناط ويندرج
  سؤال ف الناط، ومور التاهات ويندرج تته13 أسئلة ف العادات و 9 سؤال: 22تته 
  أسئلة ف: انعكاسات الواقع10 سؤال ف: خصائص الواقع السلمية و 11 سؤال، 21

 السلمية، إضافة إل سؤال حول طلب القتراحات من البحوثي للتحسي من أداء الواقع
السلمية.

).353م )، ص (2000)، 1- ممد عبد الميد: البحث العلمي ف الدراسات العلمية (القاهرة: عال الكتب، ط (1



      وقد عرضت الستمارة على الستاذ الشرف وثلثة دكاترة هم: (د. فضيل دليو (تصص
 إعلم واتصال، جامعة منتوري – قسنطينة-)، د. نور الدين سكحال (تصص دعوة وإعلم،

 جامعة المي عبد القادر للعلوم السلمية – قسنطينة-)، د. رحيمة عيسان (تصص إعلم
 واتصال، جامعة – باتنة-))، وت وفق توجيهات الكvمي تعديل بعض السئلة، وحذف وإثبات

 أخرى (ت حذف العبارة: تدرج الواقع السلمية النتاج العلمي والفكري للكثي من الدعاة
دون انياز إل أحدهم).

        بعد تعديل الستمارة وإخراجها ف صورتا النهائية، ت توزيعها على أفراد عينة الدراسة،
ث تفريغها ف جداول.



–باتنةجامعة الحاج لخضر 

كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية                                                                                 كلية العلوم                                 
 

 
قسم علم الجتماع                                   قسم الفيزياء      قسم أصول الدين
قسم البيولوجيا

ديمغرافيا    تنظيم وعمل    حضري     عائلي                      كتاب وسنة    دعوة وإعلم    عقيدة         فيزياء طاقوية   فيزياء المواد    فيزياء الشعاعات        علم البيئة     الكيمياء الحيوية   علم الحياء الدقيقة
بيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان

طلبة السنوات النهائية

مطط يوضح مراحل اختيار عينة الدراسة اليدانية لبحث: "استخدامات الشباب الامعي للمواقع السلمية - دراسة ف العادات والناط 
.والتاهات-" وفق العينة متعددة الراحل

:الجامعة

:الكلية

:القسم

:التخصص





* أدوات التحليل الحصائي:
):2- مقياس التوزيعات (كا

 ) يستخدم ف اختبار درجة الفرق العنوي بي التغيات2       " إن مقياس التوزيعات (كا
 الختلفة، أي بي البيانات الفعلية الت حص®ل عليها الباحث ف دراسته لظاهرة معينة والبيانات

.1النظرية الفترضة من طرفه " 
 من خلل العلقة التالية:2 نقوم بساب قيمة كا

2  2 ( ت ل _ ت م )∑ =  2كا  

                     ت م
حيث أن:

ت ل: هو التكرار اللحظ أو الشاهد.
ت م: هو التكرار التوقع، ويسب وفق العلقة:   

3"  ت م =   مج العمود× مج القل " 

                   مج العام  
 - " حيث نقوم بساب الفرق بي التكرار اللحظ والتكرار التوقع ف كل فئة أو خلية،

 ونربع هذا الفرق ونقسم الناتج على التكرار التوقع، ث نقوم بمع هذه النواتج لميع الفئات
أو الليا، تسمى القيمة الناتة بقيمة مربع كاي السوبة.

 - بعد ذلك ند قيمة مربع كاي الرجة أو الدولة، وهنا نتاج إل مستوى الدللة
.4الذي نقوم بتحديده مسبقا عند صياغة الفرضية، ودرجات الرية " 

- حساب درجة الرية:
.5) 1) (عدد العمدة – 1درجة الرية = (عدد القول – 

). 467، 466 - أحد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي ف علوم العلم والتصال، مرجع سابق، ص (1
 م )،2006)، 1- سعيد التل وآخرون: مناهج البحث العلمي؛ الحصاء ف البحث العلمي (عمان: دار السية للنشر والتوزيع والطباعة، ط (22

).    312ص (
). 468- أحد بن مرسلي: مناهج البحث العلمي ف علوم العلم والتصال، مرجع سابق، ص (3
). 313- سعيد التل وآخرون: مناهج البحث العلمي؛ الحصاء ف البحث العلمي، مرجع سابق، ص (4
). 474 - أحد بن مرسلي: مناهج البحث العلمي ف علوم العلم والتصال، مرجع سابق، ص (5



  - " وأخيا نقارن قيمة مربع كا السوبة بقيمة مربع كا الرجة، فإذا زادت قيمة مربع
 كا السوبة عن قيمة مربع كا الرجة نرفض الفرضية الصفرية الت تشي إل عدم اختلف

.6التوزيع التكراري اللحظ عن التوزيع التكراري (التوقع) " 

). 313- سعيد التل وآخرون: مناهج البحث العلمي، الحصاء ف البحث العلمي، مرجع سابق، ص (6



البحث الول: اللفية العرفية لنظرية الستخدامات والشباعات
- نظرية التأثي القوي1         
- نظريات التأثي الدود2         

 وفروضهاالبحث الثان: مفهوم نظرية الستخدامات والشباعات
- تعريف نظرية الستخدامات والشباعات1         
- فروض النظرية و أهدافها2         

                 - فروض نظرية الستخدامات والشباعات
                 - أهداف نظرية الستخدامات والشباعات

البحث الثالث: عناصر نظرية الستخدامات والشباعات
- افتراض المهور النشط1        
- الصول النفسية والجتماعية لستخدمي وسائل العلم2        
- دوافع تعرض المهور لوسائل العلم3        
- توقعات المهور من وسائل العلم4        
- تعرض المهور لوسائل العلم5        
- إشباعات المهور من وسائل العلم6        

البحث الرابع: نقد نظرية الستخدامات والشباعات والرد على ذلك
- نقد نظرية الستخدامات والشباعات1        
- الرد على النتقادات الوجهة لنظرية الستخدامات والشباعات2        



 نظرية الستخدامات والشباعاتالفصل الثان:
  وذلك لن خصائص،تعتب نظرية الستخدامات والشباعات الدخل النظري لذه الدراسة

 وسائل التصال والعلم الديدة وف مقدمتها النترنت تعزز فروض ومفاهيم النظرية،
 فالتفاعلية مثل وهي ميزة من ميزات وسائل التصال والعلم الديثة عززت مفهوم المهور
 النشط الذي تفترضه نظرية الستخدامات والشباعات، لن المهور النشط هو الذي يتفاعل
 مع متوى وسائل التصال والعلم ويتار الرسائل الت تلئمه وتشبع حاجاته، وتكمن أهية
 نظرية الستخدامات والشباعات بالنسبة إل هذه الدراسة ف دراسة دوافع البحوثي لتصفح

الواقع السلمية على شبكة النترنت، وكذا الشباعات الت يققها لم هذا الستخدام.
البحث الول: اللفية العرفية لنظرية الستخدامات والشباعات

- نظرية التأثي القوي:1
          " ساد ف العقود الثلثة الول من القرن العشرين اعتقاد بالتأثي الكبي والباشر لوسائل

 ، "والفكرة الساسية الت اعتمد عليها هذا العتقاد هي أن الرسائل العلمية تصل1العلم " 
 إل جيع أفراد التمع بطريقة متشابة، وأن الستجابات الفورية والباشرة تأت نتيجة للتعرض
 لذه الؤثرات ( الرسائل )، فالماهي عبارة عن ذرات منفصلة من مليي القراء والستمعي

 والشاهدين، وهذه الماهي مهيأة دائما لستقبال الرسائل، وتثل كل رسالة منبها قويا ومباشرا
. 2يدفع التلقي للستجابة بالشكل الذي يقق هدف القائم بالتصال " 

      " وكان هذا القبول لفهم أثر وسائل العلم يسمى بنظرية " الرصاصة السحرية " أو
 ، وهذه النظرية تعتمد تاما على النظريات العامة ف مال علم3بنموذج " القنة تت اللد " 

 الجتماع وعلم النفس وفقا لتطورها حت ذلك الوقت، وفضل عن ذلك كان هناك مثال
. 4واضح هو التأثي الائل للدعاية خلل الرب العالية الول " 

  م )،2004، )1مرزوق عبد الكم العادل: العلنات الصحفية؛ دراسة ف الستخدامات والشباعات ( دار الفجر للنشر والتوزيع ، ط ( ـ  1
).88ص (

 )،2 م، ط (1998)،1، ليلى حسي السيد:  التصال ونظرياته العاصرة (القاهرة: الدار الصرية اللبنانية، ط (حسن عماد مكاوي ـ  2
).   221م )، ص (2001

222  (. ـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: الرجع نفسه، ص ( 3
).223 ـ حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: الرجع نفسه، ص ( 4



      " وظهرت هذه النظرية على يد " هارولد لزويل " خلل الرب العالية الول، وأهم
الفتراضات الت قامت عليها هذه النظرية هي: 

 - إن وسائل العلم تقدم رسائلها إل الغنياء ف التمع الماهيي الذين يدركونأ
تلك الرسائل بشكل متقارب.

 ب- إن هذه الرسائل تقدم مؤثرات أو منبهات تؤثر ف مشاعر وعواطف الفراد تأثيا
ف̈عال.

 ج- إن هذه الرسائل تقود الفراد إل الستجابة بشكل متماثل إل حد ما، وتلق
تغييات ف التفكي والفعال - بشكل متماثل - عند كل الفراد.

 د- تأثيات وسائل العلم قوية ومتماثلة ومباشرة، ويرجع ذلك إل ضعف وسائل
 الضبط الجتماعي مثل: العادات، والتقاليد الشتركة.

ه- إن الفرد يتلقى العلومات بشكل فردي من وسائل العلم بدون وسيط.
.1و- إن رد الفعل فردي، ول يعتمد على تأثي التلقي ف بعضهم" 

- نظريات التأثي الدود:2
      " تغي®رت نظريات الطبيعة البشرية ف مال علوم النفس والجتماع بفعل اكتشاف التقنيات

 السوسيولوجية والسيكولوجية، والهتمام التزايد بالبحث خاصة ف الوليات التحدة، وكان
 مور التغي ف تفسي هذه النظريات وشروحها هو إعادة تعريف الطبيعة البشرية ما ترتب عليه

 إعادة النظر ف طبيعة العلقة بي وسائل العلم وبي الفراد، فقد ت رفض فكرة أن الناس
 يواجهون وسائل العلم باعتبارهم جهورا ل رابط بي أفراده، وحل مل ذلك تصور جديد بأن
 جهور وسائل العلم هو مموعة من الفراد الذين يواجهون وسائل العلم باعتبارهم كائنات

 ، "بل أصبح يتصف بأنه إياب ونشط يقبل أو يرفض -2اجتماعية مرتبطة ببيئاتا الجتماعية" 
 ف إطار تأثي مدركاته - ما يتعرض له من أفكار وموضوعات، ول يقف المر عند حدود
 النشاط واليابية ولكنه أصبح يوصف بأنه عنيد يبحث عن الشياء الت يريدها، ويقوم

 .3بالختيار والتحكم ف الوسائل الت تقدم هذا التوى" 

).89 - مرزوق عبد الكم العادل: العلنات الصحفية؛ دراسة ف الستخدامات والشباعات، مرجع سابق، ص (1
).117م )، ص (1987)، 1 حدي حسن: مقدمة ف دراسة وسائل وأساليب التصال ( القاهرة: دار الفكر العرب، ط (-2
).189م )، ص (2000)، 2- ممد عبد الميد: نظريات العلم واتاهات التأثي ( القاهرة: عال الكتب، ط (3



      " ونعرض فيما يلي لنظريات التأثي النتقائي، وهي تتكون من ثلثة اتاهات بثية متميزة
 ومتصلة، نشأت من تعرف علماء الجتماع على ناذج سلوك الفراد والموعات وهي: مدخل

 .1الفروق الفردية، ومدخل الفئات الجتماعية، ومدخل العلقات الجتماعية" 
- نظرية الفروق الفردية:1 

  نتيجة لتطور "دراسات الشخصية النسانية ازداد العتراف بتنو®ع الس®مات الشخصية،     
 وبدأت الختبارات الذهنية تزودنا بأدوات معقدة لصر هذه الفروق، ونتيجة لذا التطور فإن
 مفاهيم جديدة ظهرت ف مال علم النفس الجتماعي لتحل مل أفكار الغريزة، وبصفة خاصة
 مفهوم التاه كوسيلة لشرح اتاهات الفاضلة والفعل البشري الختلفة، وأصبح هذا الفهوم

 مورا ف علم النفس الجتماعي، ونتج عن كل ذلك القول بأن الكائنات البشرية تتنوع بشكل
 كبي ف تنظيمها النفسي والشخصي، هذه الختلفات والتنوعات ف جزء منها بدأت

 باختلفات بيولوجية وتعرضت لتعلم متلف، فالكائنات البشرية نشأت ف ظل ظروف متلفة
 وتعرضت لراء ووجهات نظر متلفة، ومن هذه البيئات التعليمية حصلت على مموعة

 التاهات والقيم والعتقدات الت شكلت إدراكها ووضعت كل شخص بعيدا عن الخر إل
 حد ما، ما أدى إل افتراض أن الناط الختلفة من البشر يتارون لنفسهم ويفسرون متوى

 وسائل التصال بطرق متنوعة ومتباينة وهذا بدوره أدى إل تعديل مقولت " الطلقة السحرية "
2                 .
- نظرية الفئات الجتماعية:2

      " وتذهب هذه النظرية إل أن الناس ف التمعات الصناعية الديثة ليسوا قوالب واحدة،
 وأنم ليسوا متشابي، بل إنه ف المكان ترتيبهم ف تصنيفات اجتماعية مددة - على الرغم

 من اشتراكهم ف بعض اللمح - ، مثل: الطبقة الجتماعية، والدين، والوية العنصرية أو
 الطائفية، ومكان القامة ف الريف أو الدن ...، وكشفت هذه التصنيفات أن الناس ف أية

 جاعة مددة يتشابون ف جوانب عدة ذات تأثي كبي على سلوكهم، وأن هذا التشابه له أهية
 .3كبى على البحث العلمي ف مال التصال الماهيي الديث " 

).230- حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: التصال ونظرياته العاصرة، مرجع سابق، ص (1
). 120- حدي حسن: مقدمة ف دراسة وسائل وأساليب التصال، مرجع سابق، ص ( 2
).237، 236- حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: التصال ونظرياته العاصرة، مرجع سابق، ص ( 3



      " ويتم كذلك تقسيم المهور وفقا للخصائص النفسية الت تشمل الراء، والتاهات،
 والقيم، والعتقدات، وأساليب الياة، وتبز الاجة إل دراسة الصائص النفسية إذا ما كانت

الصائص الديغرافية - بفردها - ل تكفي لشرح ردود أفعالنا تاه الرسائل الت نتلقاها.
        وتؤكد هذه النظرية أن أعضاء الفئة الجتماعية الواحدة سوف يتارون نفس الضمون

.1التصال ويتأثرون به بنفس الدرجة ونفس الستجابة تقريبا" 
- نظرية العلقات الجتماعية: 3

      أشارت دراسات عديدة - ( ومنها دراسة " لزار سفيلد" و "برلسون " و"جوديت"  ف
  حيث قاموا بإجراء بث دقيق حول تأثي الملت النتخابية عب وسائل1945أوائل عام 

 ) - إل أن جاعات الهل والصدقاء والعارف والزملء قد2العلم على الناخبي المريكيي 
                              .     3تساعد على قبول أو رفض الفكار الت تبثها وسائل العلم 

).91، 90: العلنات الصحفية؛ دراسة ف الستخدامات والشباعات، مرجع سابق، ص ( عبد الكم العادلق - مرزو1
).123 حسن: مقدمة ف دراسة وسائل وأساليب التصال، مرجع سابق، ص (دي - ح2
).250 - حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: التصال ونظرياته العاصرة، مرجع سابق، ص (3



البحث الثان:  مفهوم نظرية الستخدامات والشباعات وفروضها:
 نتعرض هنا إل التعريف بنظرية الستخدامات والشباعات ومموعة الفروض الت تعتمد عليها

كالت:
   " ترتبط نظرية الستخدامات والشباعات بفهوم - الوظيفية الفردية - ، ويهتم هذا الفهوم

 بالنظر لوظائف وسائل العلم الماهيي من وجهة نظر الماهي بالتركيز على احتياجاتم
.                               1ودوافعهم من تعرضهم لتلك الوسائل " 

      " ويعود استخدام نظرية الستخدامات والشباعات " للياهو كاتز"  عندما تناولا ف ورقة
.     2م " 1959بثية عام  

      " ويشي " ويرنر وتانكرد " إل أن البحث ف أنواع الحتياجات الت يققها استخدام
 وسائل العلم قد بدأ منذ وقت مبكر ف الثلثينيات، حيث أجريت دراسات عديدة من هذا

 النظور على: قراءة الكتب، ومسلسلت الراديو، والصحف اليومية، والوسيقى الشعبية، وأفلم
 السينما، وذلك للتعرف على أسباب استخدام الناس لوسائل العلم، والنتائج الت تترتب على

 ذلك للرأي العام، وخلل سنوات الرب العالية الثانية أصبح هناك كم وفي من العلومات
حول استخدامات وسائل العلم والشباعات الت تققها.      

      واستمر الهتمام بذه الدراسات ف الربعينيات ف أعمال " لزر سفيلد" و" ستاتون" و
 " بيلسون "، وف المسينيات ف أعمال " ريليز وفريدسون " و " ماك كوب "، وف الستينيات

.                     3ف أعمال " شرام " و " ليل " و " باركر " 
- تعريف نظرية الستخدامات والشباعات:1

      تعر®ف نظرية الستخدامات والشباعات بأنا: " دراسة جهور وسائل العلم الذي
 .4يتعرضون بدوافع معينة لشباع حاجات فردية معينة " 

      وبكم هذا التعريف يتضح أن المهور يتعرض لوسائل العلم ليس بكم أنا متاحة فقط،
 وإنا لنه يهدف إل إشباع حاجات معينة، يشعر أنه ف حاجة إليها ويكن تقيقها عن طريق

                                    التعرض لذه الوسائل.        
)، بتصرف.103- مرزوق عبد الكم العادل: الرجع نفسه، ص (1
).100- مرزوق عبد الكم العادل: الرجع نفسه، ص (2
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).                     109- مرزوق عبد الكم العادل: العلنات الصحفية؛ دراسة ف الستخدامات والشباعات، مرجع سابق، ص ( 44



      " ويذهب " إدلستاين وزملؤه " إل أن تأسيس نوذج الستخدامات والشباعات جاء
 كرد فعل لفهوم: " قوة وسائل العلم الطاغية "، ويضفي هذا النموذج صفة اليابية على

 جهور وسائل العلم، فمن خلل منظور الستخدامات ل تعد الماهي مرد مستقبلي سلبيي
 لرسائل التصال الماهيي، وإنا يتار الفراد بوعي وسائل التصال الت يرغبون ف التعرض

 إليها، ونوع الضمون الذي يلب حاجاتم النفسية والجتماعية من خلل قنوات العلومات
.                      1والترفيه التاحة " 

فروض نظرية الستخدامات والشباعات وأهدافها: - 2
أ- فروض نظرية الستخدامات والشباعات: 

      " تعتمد نظرية الستخدامات والشباعات على مموعة فروض أساسية وضعها " إلياهو
:                           2كاتز" وكل من " بلوملر " و " جور فيتش "، وهذه الفروض هي" 

 -" جهور التلقي هو جهور نشط، واستخدامه لوسائل العلم هو استخدام موجه1
لتحقيق أهداف معينة. 

 - يتلك أعضاء المهور البادرة ف تديد العلقة بي إشباع الاجات واختيار وسائل2
معينة يرى أنا تشبع حاجاته. 

 - تنافس وسائل العلم مصادر أخرى لشباع الاجات، مثل التصال الشخصي، أو3
 الؤسسات الكاديية أو غيها من الؤسسات، فالعلقة بي المهور ووسائل العلم تتأثر

 بعوامل بيئية عديدة، تعل الفرد يتجه إل مصدر ما لشباع حاجاته دون الخر، وهذا ما عب
عنه "كلبر" بتأثيات العوامل الوسيطة. 

 - المهور هو وحده القادر على تديد الصورة القيقية لستخدامه وسائل العلم،4
 لنه هو الذي يدد اهتماماته وحاجاته ودوافعه وبالتال اختيار الوسائل الت تشبع حاجاته.

 - الحكام حول قيمة العلقة بي حاجات المهور واستخدامه لوسيلة أو متوى معي5
 يب أن يددها المهور نفسه، لن الناس قد تستخدم نفس التوى بطرق متلفة بالضافة إل

.                              3أن التوى يكن أن يكون له نتائج متلفة " 

).240- حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: التصال ونظرياته العاصرة، مرجع سابق، ص (1
).124- مرزوق عبد الكم العادل: العلنات الصحفية؛ دراسة ف الستخدامات والشباعات، مرجع سابق، ص (2
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ب- أهداف نظرية الستخدامات والشباعات: 
تسعى نظرية الستخدامات والشباعات إل تقيق ثلثة أهداف رئيسية هي: 

 -" السعي إل اكتشاف كيف يستخدم الفراد وسائل التصال، وذلك بالنظر إل1
المهور النشط الذي يستطيع أن يتار ويستخدم الوسائل الت تشبع حاجاته وتوقعاته. 

 - شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل التصال، والتفاعل الذي يدث2 
نتيجة هذا التعرض.

 - التأكيد على نتائج استخدام وسائل التصال بدف فهم عملية التصال الماهيي"3
1.

).241- حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: التصال ونظرياته العاصرة، مرجع سابق، ص (1



البحث الثالث: عناصر نظرية الستخدامات والشباعات:
       ترتكز نظرية الستخدامات والشباعات على مموعة من العناصر تثل مور النظرية، وهي

كما يأت: 
- افتراض المهور النشط:1

     " حيث يؤكد باحثو الستخدامات والشباعات أن أفراد المهور إيابيي ونشطي، وليسوا
مستقبلي سلبيي أو ضحايا لوسائل العلم.                                                       
      وهذا على عكس ما كانت تفترض النظريات السابقة - الت تنتمي لدخل التأثيات - أن

 المهور سلب ف التعامل مع وسائل العلم، ول يستطيع تديد ما يريد من العلم وفق
احتياجاته ودوافعه.                                                                                   

وقد حدد "جونتر" أبعاد مفهوم المهور النشط " ف النقاط التية:
 : فالمهور وفقا لنظرية الستخدامات والشباعات "selectivity" - النتقائية 1

 لديه القدرة على الختيار للوسائل والضامي الت تقق حاجاته ودوافعه النفسية والجتماعية
 والت تعكس اهتماماته وتفضيلته الختلفة، بالضافة إل أن المهور يستطيع أن يدرك ويتذكر

 بشكل انتقائي ما يتعرض له من رسائل.
":Intentionality_  العمدية " 2

      حيث يوجه جهور وسائل العلم الضمون الذي ينتقيه ويتعرض له لدمة دوافعه وأهدافه
وحاجاته الختلفة.

" :Utility_ النفعة " 3 
      استخدام جهور وسائل العلم للوسائل والضامي العلمية مرهون با يعود عليه من

 إشباع للحتياجات الختلفة الت يشعر بأنه ف حاجة إليها.
 " Imperviousness to influence_  عدم السماح بفرضية التأثي: " 4         

      المهور ل يريد أن يتحكم فيه أحد كما يؤكد باحثو هذه النظرية، وأنه إياب ونشط
 ويوجه اختياراته بناء على احتياجاته، وعلى ذلك فالتأثي القوي لوسائل العلم على المهور

مستبعد، والقرب هو التأثي الدود لوسائل العلم.



 " Involvement-  الستغراق " 5
      وهذه سة تؤكد - أيضا - إيابية المهور الذي يندمج ويتوحد مع النماذج الت تقدم ف

وسائل العلم ويتأثر با.
 أن المهور يكون نشطا من خلل ثلثة مكات رئيسية:“ Palmgreen”ويرى بالرين
أ-  النتقاء:

      هي خطوة سابقة على التعرض للمضمون التصال، حيث ينتقي المهور الوسائل العلمية
 وكذلك الضامي الت يتعرض لا وفقا لا يتفق واحتياجاته واهتماماته. "

ب-  الستغراق: 
      هي خطوة تدث أثناء عملية التعرض، ويتم ذلك من خلل الندماج مع ما يتعرض له الفرد

من مضامي.
":Positivity " ج-  اليابية

      بعن الدخول ف مناقشات والتعليق على مضمون التصال، وهذا يشي إل تذكر الضمون
 وزيادة حجم العلومات لدى الفرد ف هذه الالة، ويشعر الفرد بأنه حقق نوعا من الشباع

 لاجاته كزيادة معلوماته بعد التعرض لوسائل ورسائل العلم، وتؤكد هذه البعاد والعناصر -
 الاصة بإيابية المهور - أن هذا المهور قادر على تديد اهتماماته واحتياجاته ودوافعه من

.            1استخدامه لوسائل العلم " 
_ الصول النفسية والجتماعية لستخدمي وسائل العلم:2

 ف دراسة حول) Johnstone,J-W,1974:35(      " انتهى "جون جونستون" 
 استخدام الراهقي لوسائل العلم والدمج الجتماعي، إل أن أعضاء المهور ل يتعاملون مع

 وسائل التصال باعتبارهم أفرادا معزولي عن واقعهم الجتماعي، وإنا باعتبارهم أعضاء ف
 جاعات اجتماعية منظمة، وشركاء ف بيئة ثقافية واحدة.

      وتتفق هذه الرؤية مع العديد من باحثي الستخدامات والشباعات الذين يعارضون دوما
 مصطلح " الشد " لتمييز جهور وسائل العلم، وطبقا لذه الرؤية فإن العديد من الحتياجات
 الرتبطة باستخدام وسائل التصال ترتبط بوجود الفرد ف بيئة اجتماعية، وتفاعله مع هذه البيئة.
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      وقد®مت العديد من الدراسات الدليل المبيقي على دور العوامل الديغرافية والجتماعية
 ف التعرض لوسائل العلم، مثل ارتباط هذا التعرض بالنوع، والعمر، والهنة، والستوى

.                                     2التعليمي والجتماعي والقتصادي" 
- دوافع تعرض المهور لوسائل العلم:3

      " هو الفتراض الثالث لنظرية الستخدامات والشباعات، ويقوم على أساس أن دوافع
 التعرض لوسائل العلم الماهيي تنتج أساسا عن الاجات النفسية والجتماعية لفراد

 المهور، وتؤدي إل توقعات يكن إشباعها من خلل استخدام وسائل العلم الماهيي، وأن
 دوافع استخدام وسائل العلم ومضامينها ترتبط بتغيات ديغرافية متعددة: كالسن،

 والنوع،والتعليم، والستوى الجتماعي والقتصادي،  والعلقات الجتماعية، ومن ث فإن تأثي
وسائل العلم يرتبط بذه التغيات.   

 وهناك وجهات نظر متلفة حول هذا الفتراض وهي على النحو الت:
 *  يرى أصحاب التاه الول أن الدوافع حالت داخلية يدركها المهور ويعيها

 بشكل مباشر، وأن المهور يستطيع تديد النتائج الت يهدف إل الصول عليها من وسائل
العلم.             

 *  أما مؤيدو التاه الثان فيون أنه يصعب إدراك الدوافع بشكل مباشر من قبل
 المهور، ويب أن يستدل على هذه الدوافع من خلل معتقدات وسلوكيات أعضاء المهور.

 *  وأما أصحاب التاه الثالث فقد انتقدوا الرؤيتي السابقتي، ورأوا أنه من الصعب
 التوصل للدوافع، لن الاجات الساسية للفرد ربا تؤثر ف تعرضه لوسائل العلم، وربا
 تكون هذه الاجات أساسية لدرجة أنه ل يكن معرفتها، على أساس أنا مددات للتعرض

لوسائل العلم، وبذا ل يكن التوصل لذه  الدوافع.
  رأوا أن تعرض"ns  Aus.ti و" "Babrow" * وأصحاب التاه الرابع ومنهم 

 المهور لوسائل العلم ليس بالضرورة أن يكون مدفوعا، بل قد يكون سلوكا اعتياديا.
وبشكل عام فإن دوافع التعرض - كما قسمها " روبن "- تنقسم إل فئتي ها: 

أ- الدوافع الوظيفية ( النفعية ):
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 تعن اختيار الفرد لنوع معي من الضمون، ولوسيلة اتصالية معينة لشباع حاجته من
العلومات والعرفة.

ب- الدوافع الطقوسية:
 .1تستهدف تضية الوقت، والتنفيس والسترخاء، والروب من الروتي اليومي والشكلت"

- توقعات المهور من وسائل العلم: 4
      " إن الفراد يتارون بإرادتم التعرض لوسائل ورسائل معينة تقق لم القيمة الت يتوقعونا،

  . Expectancy value theoyوهو ما تشي إليه نظرية القيمة التوقعة 
      حيث إنا تقدم تفسيا واضحا لدوافع تعرض المهور لوسائل العلم، فهي ترى أن

 الشخص يتار من بدائل وسائل العلم: الوسيلة، والضمون طبقا لقيمتها ف إشباع حاجته
 حسب توقع الفراد لذه القيمة، ومن ث فإن إشباع الوسيلة والضمون لاجات الفراد يعزز

 .2من تعرض الفرد للوسيلة مرة أخرى والعكس صحيح " 
 " وتتلف توقعات الفراد من وسائل العلم وفقا للفروق الفردية، وكذلك وفقا لختلف

.3الثقافات" 
- تعرض المهور لوسائل العلم:5

     " أشارت دراسات عديدة إل وجود علقات ارتباط بي البحث عن الشباعات، والتعرض
 لوسائل العلم، ويعب زيادة تعرض المهور بوجه عام لوسائل العلم عن نشاط هذا

.   4المهور، وقدرته على اختيار العلومات الت تلب احتياجاته " 
- إشباعات المهور من وسائل العلم:6

      " وفق نظرية الستخدامات والشباعات،يتم وصف أفراد المهور باعتبارهم مدفوعي
 بؤثرات نفسية واجتماعية لستخدام  وسائل العلم بغية الصول على نتائج خاصة يطلق عليها: "

  الشباعات ".

).118، 117- مرزوق عبد الكم العادل: العلنات الصحفية؛ دراسة ف الستخدامات والشباعات، مرجع سابق، ص ( 1
).119 - مرزوق عبد الكم العادل: الرجع نفسه، ص (2
).247 - حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: التصال ونظرياته العاصرة، مرجع سابق، ص (3
).248 - حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: الرجع نفسه، ص (4



      وقد اهتمت دراسات الستخدامات والشباعات منذ السبعينيات بضرورة التمييز بي
 الشباعات الت يبحث عنها المهور من خلل التعرض لوسائل العلم، والشباعات الت

تتحقق بالفعل. 
  ) بي نوعي من ) wenner,L . A . 1985 : 171- 193     ويفرق " لورانس وينر "

الشباعات ها:
 Content Gratificationsأ -  إشباعات التوى:   

وتنتج عن التعرض لتوى وسائل العلم، وتنقسم إل نوعي: 
Orientation  النوع الول: إشباعات توجيهية:             

 تتمثل ف مراقبة البيئة والصول على العلومات.
  Social  النوع الثان: إشباعات اجتماعية: 

 ويقصد با ربط العلومات الت يصل عليها الفرد بشبكة علقاته الجتماعية. 
  Process Gratificationب- إشباعات العملية:  

 وتنتج عن عملية التصال والرتباط بوسيلة مددة ول ترتبط مباشرة بصائص الرسائل،
وتنقسم إل نوعي: 

إشباعات شبه توجيهية:النوع الول: 
 وتتحقق من خلل تفيف الحساس بالتوتر، والدفاع عن الذات، وتنعكس ف برامج

التسلية والترفيه والثارة.
النوع الثان: 

 إشباعات شبه اجتماعية: وتتحقق من خلل التوحد مع شخصيات وسائل العلم، وتزيد
. 1هذه الشباعات مع ضعف علقات الفرد الجتماعية وزيادة إحساسه بالعزلة " 
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البحث الرابع: نقد نظرية الستخدامات والشباعات والرد على ذلك 
- نقد نظرية الستخدامات والشباعات:1

       تعر®ضت نظرية الستخدامات والشباعات لعدة انتقادات من قبل الباحثي، وهذا عرض
لهم هذه النتقادات والردود عليها، وذلك ف ماولة لتقييم هذه النظرية:

 " عدة انتقادات وهي كما يأت:Swaanson" طرح " سوانسون " " 
 - إن نظرية الستخدامات والشباعات توي غموضا، أو عدم مرونة، أو عدم اتفاق1

 بي ما تشي إليه أفكارها الساسية وبي الصطلحات الستخدمة ف دراستها التطبيقية، حيث إن
 تديد هذه الصطلحات بدقة مثل: الستخدام، الاجة، الدافع، الشباع، ساعد على خلق

 غموض وحية لن يطلع على تلك الدراسات، فالنتائج قد تتلف ف كل دراسة تبعا لختلف
 هذه التعريفات، ما جعل البعض ينظر إل أن استخدام هذه الصطلحات - ف دراسة ما - ل

يصلح إل لذه الدراسة فقط.
 - كذلك فإن العناصر الساسية وكيفية استخدامها لذه النظرية غي واضحة لعطاء2

تفسيات واضحة ومرضية، وييطها الغموض.
 - وكذلك هناك شكوك حول افتراض المهور النشط، فالنظرية تفترض أن الفرد3

.1لديه الوعي الكامل باحتياجاته، ويتصرف وفقا لذه الحتياجات " 
 - " يرى عدد من الباحثي أنا ل تزيد عن كونا استراتيجية لمع العلومات من4

 خلل التقارير الذاتية للحالة العقلية الت يكون عليها الفرد وقت التعامل مع الستقصاءات وف
 هذا تسطيح للمور خاصة أن هناك خلفا حول تديد الصطلحات والفاهيم مثل مفهوم

 الاجات، بالضافة إل أن المر ل يتوقف فقط على الالة العقلية، ولكن هناك أمور عديدة
 تعتب متغيات ف علقتها باستخدام وسائل العلم مثل الركز الجتماعي للفرد، والالة
 القتصادية، والتعليم، وربا يفيد هذا أكثر ف تطوير نوذج للسلوك والشباع مع وسائل

 ، ولذلك فإن المر يتاج إل وضع )Elliot , 74 - Swonsan , 77: 79( العلم 
 الفئات الجتماعية بانب الدوافع والاجات ف العتبار، بالضافة إل أن فئات التوى الت
 تعتب مثيا ف الستخدام تعتب فئات عامة، بينما يتطلب المر أيضا تقسيمها إل فئات فرعية

عديدة قد يتلف الفراد ف استخدامهم لا.
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 - D, Mcquial . S( - الشكالية الثانية الت يركز عليها " دينيس ماكويل " 5
Windahl ,83:69(،أن نتائج هذه البحوث ربا تتخذ ذريعة لنتاج التوى الابط ،(  

 خصوصا عندما يرى البعض أنه يلب حاجات أعضاء التلقي ف مالت التسلية والترفيه
.1والروب ...ال " 

" ولقد قد®م "ماكويل"  و " سيفي" - أيضا - عدة انتقادات:
 - ل يتضح ف النموذج ما إذا كانت الاجات متغيا مستقل أم تابعا أم وسيطا، فهل6

 الاجات هي الت تدفع الفراد لستخدام الوسائل، أم أن إشباع الوسائل لذه الاجات هو
 الذي يدفع الفراد للتعرض لذه الوسائل، ويؤدي ذلك لظهور حاجات جديدة، تدفع الفرد

لستخدام هذه الوسائل ؟
 - يرتكز النموذج على أسس وظيفية تتم با تققه وسائل التصال من وظائف،7

 وذلك من منظور فردي يستخدم الرسائل التصالية، ف حي أن الرسالة التصالية قد تقق
 وظائف لبعض الفراد، وتقق اختلل وظيفيا للبعض الخر، ولذلك فكل النتقادات الاصة

.2بالوظيفية تنطبق على هذا النموذج" 
" ومن ضمن النتقادات الوجهة للوظيفية - أيضا – التداخل ف معن كلمة وظيفية (

Function   " " فهذا الصطلح يكن أن يستخدم بعن " هدف ،(Purposeأو بعن ،"  
  " أوRequirement"   ، أو بعن مطلب أساسي "  Conseauence " نتيجة " "

  "، وبالتطبيق على التصال الماهيي فإن الوظيفة الخبارية تشيExpectationالتوقع " 
 إل هذه المور، فإذا قلنا إن وسائل العلم تاول إحاطة الناس علما بأحداث الياة، فالوظيفة

 هنا بعن الدف أو الغرض، وإذا قلنا إن وسائل العلم ينبغي عليها أن تب الناس بأحداث
 الياة، فالوظيفة هنا بعن مطلب أساسي أو التوقع، وإذا قلنا إن الناس يتعلمون من وسائل
 العلم، فالوظيفة هنا بعن النتيجة، وهكذا فإن مصطلح الوظيفة يكن أن يكون له معان

.3متعددة، والمر يتوقف على الزاوية الت ننظر منها إل هذا الصطلح" 
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 - " إن تطبيق هذه النظرية يطرح تساؤل حول قياس الستخدام فهل يكفي الوقت8
 الذي يقضيه الفرد ف التعرض إل وسائل العلم أو متواها ف قياس كثافة التعرض أو

 الستخدام، وهل يشي ذلك وحده إل الستغراق ف التوى والحساس بالرضا طوال فترة
 التعرض، وهل تشي كثافة التعرض أو الستخدام إل قوة الدافع وضغط الاجات على الفرد
 التلقي، ما يتطلب عزل كامل لكافة العوامل الؤثرة على كثافة التعرض عند بث العلقة بي

 التعرض وتلبية الاجات، والفصل تاما بي تأثيات الاجات باعتبارها قوة دافعة والتعرض
 لسباب أخرى غي تأثي الاجات، ومن هذه السباب ما يرتبط بتأثي العادة، أو وجود وقت
 فراغ كبي، أو التأثيات البيئية مثل تأثي نظام التعليم على توفي الوقت للتعرض من عدمه أو
 تأثي خصائص وسائل العلم ذاتا ... وغيها من العوامل الت تؤثر على كثافة التعرض سلبا

.1أو إيابا بانب تأثي الدوافع وضغط الاجة الفردية "
 - " أن بوث الستخدامات والشباعات ل تقدم حت الن سوى مموعة من9

 الحتياجات ذاتية التعريف، الت يب®رر با الناس انتقاءهم واهتمامهم بأنواع متلفة من الضمون
 العلمي، وأيضا مموعة من الشباعات ذاتية التعريف يقول الناس إنم يصلون عليها من
 اهتمامهم بالعلم، ول تضيف بوث الستخدامات والشباعات الكثي على طريق التفسي
 النظم وراء ذلك، وهل هذه العوامل ذاتية التعريف هي السباب والشباعات القيقية الت

2تؤدي إل الهتمام بالعلم؟" 

 - " ل يصلح نوذج الستخدامات والشباعات للتعميم، لن الستخدامات10
 والشباعات من وسائل العلم تتلف باختلف الثقافات كما تتلف باختلف العوامل

.3الديغرافية" 
  أن عدم تعرض نوذج الستخدامات والشباعات  للقيم4- يرى الباحث 11

 والعتقدات الدينية - بصفتها متغيا من ضمن التغيات الت تلعب دورا مهما ف تعرض
 المهور أو عدم تعرضه للعلم ومضامينه - يعد قصورا ف النموذج، لن العلم ومضامينه
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 إن ل يترم هذا التغي ويضعه ف السبان بالنسبة للجمهور، فإنه سيلقي العراض من قبل
المهور ومن ث عدم تقيق الشباعات.



- الرد على النتقادات الوجهة لنظرية الستخدامات والشباعات:2
دافع باحثو الستخدامات و الشباعات عن النظرية بالردود الت ذكرها:

 - " استطاع الباحثون ف نظرية الستخدامات والشباعات  وضع قائمة من الاجات1
 والشباعات، با يتيح للجمهور اختيار ما يلئم حاجاته الختلفة والشباعات الت يسعى
.1لتحقيقها، وبذلك يكن تفادي عدم قدرة الفراد على التعبي عن دوافعهم وإشباعاتم" 

 م  إن العديد من الباحثي ف مدخلDominick " 1996" وعلى سبيل الثال يقول " 
 الستخدامات والشباعات صنفوا الستخدامات والشباعات إل أربع فئات رئيسية يتار منها

.2البحوث ما يناسبه وهي: العرفة، التسلية، الروب، النفعة الجتماعية" 
 - " كذلك يدافع باحثو الستخدامات والشباعات عن النظرية بأنا ليست وظيفية2

 بطبيعتها، وأن مصادر التغيي قائمة سواء ف سلوك المهور تاه وسائل العلم، أو ف تنظيم
 ومتوى هذه الوسائل، فالتناقض بي الشباعات الت يبحث عنها المهور، وبي ما يصل عليه

 بالفعل يكن أن يؤدي إل تغيي ف متوى وتنظيم وسائل العلم ف أي نظام إعلمي حريص
.3على الستجابة للواقع الذي يعمل فيه" 

 - "من الطبيعي أن تتلف نتائج الدراسات ف بوث الستخدامات والشباعات3
 باختلف التمعات، نظرا لصوصية كل متمع واختلف ظروفه النفسية والجتماعية

 والتصالية، لذلك فالتعميم مكن ف إطار التمع الواحد، الذي مهما اختلفت ظروفه من منطقة
.4لخرى فإنه يمعها طابع عام واحد" 

 - " إن غموض افتراض المهور النشط - أيضا - ت التغلب عليه من خلل تقسيم4
إيابية المهور إل ثلث مراحل تتمثل ف:

-  النتقاء قبل التعرض.
-  الهتمام أثناء التعرض.

.5-  زيادة العرفة والنقاش بعد التعرض" 
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 - " مفهوم الستخدامات والشباعات ل يتناول عناصر منفصلة، وإنا هو مفهوم5
 متكامل يتلف باختلف العوامل الديغرافية للفرد، والت يدخل الطار الجتماعي

.1والقتصادي، كما يتلف باختلف علقة الفرد مع وسائل التصال" 
 " وقد تطورت نظرية الستخدامات والشباعات ف العقدين الخيين نتيجة للنتقادات الت

تعرضت لا، ما أدى إل ظهور بعض التاهات الديدة ف ماولة لعلج هذه السلبيات.
وهذه التاهات هي:

 - اتاه يهتم بالربط بي دوافع الستخدامات، وأنواع الشباعات، وطبيعة الضمون،1
وطبيعة الوسيلة الستخدمة ".

 " فتعر®ض الفرد لوسيلة معينة ومضمون معي سيؤدي إل إشباعات معينة، ترتبط بدورها
بدوافع الفرد عند التعرض للوسائل العلمية ومضامينها ".

 - " اتاه يهتم بدراسة تأثي العوامل والصول النفسية والجتماعية عند تعرض2
 الفراد للوسائل مثل: التغيات الشخصية، والسياق الذي يتم فيه التعرض، والنشاط
 الجتماعي، والتفاعل الشخصي، وهذا التاه ليس بديد، حيث بث " ماكوب " "

Maccobyوزملؤه تأثي ما إذا كان قبول الطفل ف العائلة أو الدرسة ينتج عن أناط "  
 متلفة من التعرض للوسائل، والديد ف هذا التاه أنه يدرس تأثي الظروف النفسية

 والجتماعية متمعة وليس بشكل منفرد كما ف الدراسات السابقة، فالواضح أن هذه الظروف
.2النفسية والجتماعية تتفاعل مع بعضها البعض لتشكل ف النهاية السلوك النتقائي للفراد" 

 - " اتاه يهتم بفحص العلقات التداخلة بي دوافع استخدام وسائل العلم، وبي3
 " Rubinسلوكيات تلك الوسائل واتاهاتا، ويتمثل هذا التاه ف بوث " روبن " " 

م ) ودراسة " سوانسون " "Morly " ( 1986 م ) ودراسة " مورل " " 1983 )
Swaanson  " ( 1987م )، وتشي نتائج تلك الدراسات إل أن دوافع استخدام وسائل 

 العلم ليست منعزلة أو مستقلة، وإنا يكن أن تنتج عن أناط استخدام تلك الوسائل، كذلك
 أشارت نتائج تلك البحوث إل وجود علقة قوية بي دوافع الستخدام وأناط الشباع،
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 م ): إن بوث الستخدامات1985ولذلك كما يقول " روزنرين " وزملؤه عام ( 
.3والشباعات بدأت تدخل مرحلة جديدة تتحدد ف وجود نظرية عامة قابلة للبناء والختبار" 

 من خلل ما سبق تتضح أهية نظرية الستخدامات والشباعات بالنسبة إل هذه الدراسة ف أنه
 يكن من خللا تديد عادات وأناط ودوافع تصفح الشباب الامعي الزائري للمواقع

 السلمية، وكذا الشباعات الت يققونا من هذا التصفح، كل هذا من شأنه أن يشرح طبيعة
 العلقة بي جهور الواقع السلمية وبي القائمي عليها ، ما يساعد أصحاب هذه الواقع على

 فهم احتياجات المهور القيقية وبالتال العمل على إرضائهم لكسب أكب عدد مكن من
التصفحي.
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طرق الدعوة السلمية عب النترنت وتدياتا: البحث الول
- تعريف الدعوة السلمية1

             أ- لغة.
             ب- اصطلحا

- طرق الدعوة السلمية عب النترنت2
            أ-  البيد اللكترون
            ب- جاعات النقاش
            ج- مركات البحث

            د- نشر الصحف السلمية على الشبكة
            هـ- تصميم برامج حجب الواقع الضارة

            و- تصميم برامج خدمات النترنت
            ي- الواقع اللكترونية

- تديات الدعوة السلمية عب النترنت وسبل مواجهتها3
            أ- التحديات الداخلية

            ب- التحديات الارجية
           ج- سبل مواجهة تديات الدعوة السلمية عب النترنت

البحث الثان: الواقع السلمية على شبكة النترنت
- نشأة الواقع السلمية1
- تصنيفها2
- ناذج عن الواقع السلمية3
- ملحظات عامة حول الواقع السلمية4



الفصل الثالث: الدعوة السلمية عب النترنت

      تتل الدعوة إل ال - عز® وجلv - مقاما رفيعا، وهي أشرف العمال، لنا وظيفة النبياء
 والرسلي، وقد أوجبها ال - تعال - على السلمي كل ف ماله، وحسب علمه وقدرته،
 وذلك لاجة الناس الاسة إليها ف كل زمان ومكان، لنتشالم من وسط الركام الائل من

 الدعوات الضالة الضلة، والتيارات الفاسدة، والفكار النحرفة - الناقضة للفطرة النسانية
 واللة السلمية -، والت وجدت ف ظل التطور الكبي لوسائل العلم والتصال الطريق مهدا

وسهل للتأثي السيئ ف مفاهيم الناس، وأفكارهم، وسلوكاتم.
      والدعوة السلمية ضرورة ملحة ف عصرنا، نظرا لنتشار الفساد وعموم البلوى، والتطرق

 إل موضوع: الدعوة السلمية ف الواقع السلمية ومدى انذاب الشباب إليها، يتم علينا
 ضبط مفهوم واحد واضح للدعوة السلمية، يدفعنا إل هذا كثرة تعريفاتا الواردة ف متلف

 الكتب الت تتم بذا الال، فكل عر®فها حسب اطلعه، واتاهه، وهذه التعريفات تتلف فيما
 بينها ف التصور، كما تتلف ف الشمول والقصور، ونورد هنا بعضها لنصل إل تديد التعريف

 الجرائي للدعوة السلمية، وقبل ذلك نقدم التعريف اللغوي لا، حت نستشف العلقة بي
الدللت اللغوية والصطلحية لصطلح الدعوة السلمية:



البحث الول: طرق الدعوة السلمية عب النترنت وتدياتا
- تعريف الدعوة السلمية:1

أ-  تعريفها لغة:
  إ©ن³ ال³ذ©ين تد¬ع»ونª م©ن     " يأت الدعاء ف اللغة بعن الستغاثة، وقد يكون الدعاء بعن العبادة 

 ... فªاد¬ع»وه»م¬)، وقوله بعد ذلك: 194 سورة العراف، الية (د»ون© الل¦ه© ع©بادÒ أªم¬ثªال°ك°م¬ ... 
). 194  سورة العراف، الية (فªل®يس¬تج©يب»وا® لªك°م¬ إ©ن ك°نت»م¬ صاد©ق©ي 

 وف كتابه - صلى ال عليه وسلم -  إل هرقل: أدعوك بدعاية السلم، أي بدعوته، وهي
 كلمة الشهادة الت يدعى إليها أهل اللل الكافرة، وف رواية: بداعية السلم، وهو مصدر بعن
 الدعوة، كالعافية والعاقبة، ودعا الرجل دعوا ودعاء: ناداه، والسم الدعوة، ودعوت فلنا أي

   سورة الـج، يد¬ع»و لªمن ضرÓه» أªق®رب» م©ن ̄نف®ع©ه© ... صحت به واستدعيته، فأما قوله تعال: 
 ) فإن أبا إسحاق ذهب إل أن: يدعو بنلة: يقول، ومعناه: يقول لن ضره أقرب13الية      (

من نفعه إله ورب.
.1وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضا حت يتمعوا" 

 { قªال°وا® اد¬ع» لªنا ر̄بك" ودعاه إل المي ساقه ...، وقال الكلب ف قوله - عز وجل -: 
 )، قال: سل لنا ربك ...، وقوله - تعال - ف69  سورة البقرة، الية (ي»بي²ن ل³نا ما لªو¬ن»ها ... }

 )، أي تفعل17  سورة العارج، الية ( تد¬ع»و من¬ أªد¬بر وتول³ى }ذكر لظى - نعوذ بال منها -: {
بم الفاعيل الكروهة، وقيل هو من الدعاء الذي هو النداء، وليس بقوي".

 " وجاء ف معجم مقاييس اللغة: (دعو) الدال والعي والرف العتل أصل واحد، وهو
. 2أن تيل الشيء إليك بصوت وكلم يكون منك، تقول: دعوت أدعو دعاء" 

       " ويمل على الباب مازا أن يقال: دعا فلنا مكان كذا إذا قصد ذلك الكان، كأن الكان
.3دعاه " 

      " ويمل مصطلح الدعوة - لغة - كل من العان التية: الستغاثة، العبادة، الدعاية وهي
كلمة الشهادة، الصياح والنداء، القول، الجتماع، الس®وق، السؤال، الفعل.
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      ونلص من جلة هذه العان أن الدعوة: نداء وصيحة، وطلب للجتماع على شيء أو
.1الشتراك فيه" 

ب- تعريف الدعوة السلمية اصطلحا:
      لا تعريفات كثية، نكتفي بإيراد بعضها فقط والت تساعدنا على الوصول إل تعريف

إجرائي للدعوة السلمية ف هذه الدراسة: 
 - عر®فها شيخ السلم ابن تيمية بقوله: " الدعوة إل ال هي الدعوة إل اليان به،1

. 2وبا جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبوا به، وطاعتهم فيما أمروا" 
- وعر®فها الشيخ ممد الغزال بأنا: 2

 " برنامج كامل يضم ف أطوائه جيع العارف الت يتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من
. 3مياهم، وليستكشفوا معال الطريق الت تمعهم راشدين" 

- ويعرفها الطيب برغوث بأنا:3
" ذلك الهد النهجي النظم الادف إل: 

* تعريف الناس بقيقة السلم.
 * وإحداث تغيي جذري متوازن ف حياتم على طريق الوفاء بواجبات الستخلف،

.4ابتغاء مرضاة ال - تعال - ، والفوز با ادخره لعباده الصالي ف عال الخرة " 
-  وعر®فها أحد الباحثي بقوله: 4

 " والقصود بالدعوة إل ال على بصية هو إبلغ الناس دعوة السلم - ف كل عصر
 وحي - بالساليب والوسائل الت تناسب طبيعة العصر الذي يعيشون فيه، وهذا يعن ضرورة

 الستفادة من الكتشفات العلمية الديثة، ووسائل العلم الكثية التطورة ف الدعوة إل ال ف
.5العصر الاضر" 

-  كما عر®فت الدعوة السلمية بأنا: 5

).17م )، ص (1984هـ، 1405)، 1-  عبد النعيم ممد حسني: الدعوة إل ال على بصية ( القاهرة: دار الكتب السلمية، ط (1
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      " تلك الركة النسانية الشاملة الت تدف إل بناء متمع إسلمي ملتزم بالسلم عقيدة
.6وشريعة وأخلقا، وتبليغ رسالة السلم إل الناس كافة باستخدام كافة الوسائل الشروعة" 
      واللحظ على كل تعريف من التعريفات السالفة الذكر أنه ل يبلور التعريف الشامل

 والعميق للدعوة السلمية، إذ أن كل تعريف يذكر أمور ويهمل أخرى، وهذا ما يدفعنا إل جع
 هذه التعريفات ف تعريف واحد - ل نسب أنه تعريف جديد أو أنه التعريف الامع الانع -،

ولكنه ماولة لبلورة تعريف نعتمده ف هذه الدراسة فنقول:
الدعوة السلمية هي:

      الهود الشاملة النظمة والستمرة لتعريف الناس كافة بالسلم ، وإقناعهم به: عقيدة،
 وشريعة، وأخلقا، ومنهج حياة، بختلف الوسائل والساليب الشروعة، ابتغاء مرضاته - تعال

– لنا واجب شرعي وضرورة إنسانية.
- طرق الدعوة السلمية عب النترنت: 2

 إن دعوة الناس إل ال - سبحانه وتعال – واجب على المة السلمية بنص القرآن
  ك°نت»م¬ خي¬ر أ°̄مة± أ°خ¬ر©جت¬ ل©ل̄ناس© تأ®م»ر»ونª ب©ال®مع¬ر»وف© وتن¬هو¬نª عن© ال®م»نكªر©الكري، قال - تعال - : 

ªب©الل¦ه© ...  وت»ؤ¬م©ن»ون) وكذا الصائص الت تتميز با الدعوة110 سورة آل عمران، الية ،( 
 السلمية من شولية وعالية، تتم على العاملي للسلم استغلل " النترنت" لنا تقق هذه

 الشمولية والعالية، ولنا تتصر الوقات والهود والموال، كما أنا (النترنت) تعتب ف
 عصرنا الوسيلة العلمية والتصالية الكثر جذبا للناس ف كل أناء العال، وإن التقاعس أو

 القعود عن استغلل هذه الوسيلة الفعالة ف نشر الدعوة السلمية والدفاع عن السلم يعتب
 تاذل ف أداء واجب الدعوة وتاونا ف نشرها، لن الدعوة السلمية تعتب حقا للنسانية
 جعاء، حت يعرف الناس ساحة السلم ويعيشوا آمني ف ظله، خاصة وقد كانت البادرة

 لعداء ال ف استغلل النترنت ف حلتم السعورة ضد السلم والسلمي، سواء الملت
 التنصيية -  من خلل مواقع تاول توفي منب موثوق به لتواصل الرساليات العاملة ف مال

 التنصي عب النترنت بدف الوقوف أمام انتشار السلم والقضاء على عقيدته ف نفوس
 السلمي وتفتيت وحدتم من جهة، واليلولة دون دخول النصارى وكذا المم الخرى -

 بختلف دياناتا - ف السلم من جهة أخرى -، أو حلت تشويه الدين السلمي والساءة
).87م )، ص (2007)، 1- البشي قلت: دراسات ف مسار وواقع الدعوة السلمية ف الزائر ( الزائر: منشورات مكتبة إقرأ، ط ( 6



 إل النب - صلى ال عليه وسلم -  لتشكيك السلمي ف دينهم، وكذا صد غي السلمي عن
 الدخول ف السلم، أو استغلل النترنت ف نشر الفساد والنلل بشت أنواعه وطرقه

ومظاهره، ماربة للفضيلة.
        ونظرا لكل هذا تعي®ن على السلمي عموما - كل يساهم ف الدعوة حسب استطاعته

 -والدعاة خاصة استغلل جيع الدمات الت توفرها النترنت ف تعريف الناس بالسلم، ورد
 الشبهات والباطيل من حوله ، ول يكون الستغلل المثل لدمات هذه الشبكة إل بتكاثف
 الهود والعمل الخلص الشترك بي الدعاة التضلعي ف متلف العلوم الدينية وكذا الدنيوية،

 ورجال العلم التمرسي ف مال التكنولوجيا والتقنيات الديثة، وبذا يكننا تطويع النترنت،
واستغلل خدماته لدمة الدعوة السلمية.

وتتمثل أهية النترنت ف الدعوة إل ال ف عدة نقاط أهها:
 - " وصول الدعوة الصحيحة من خلل الشبكة إل أماكن يصعب الوصول إليها، وقد

كان يعد تبليغ السلم لذه الناطق ضربا من اليال.
 - سهولة التصال بالسلمي أو غي السلمي ف متلف أرجاء العمورة بالكتابة،

والصوت، والصورة التحركة والثابتة، فيحصل يسر التصال مع تنوع السلوب.
 - قلة التكلفة، فإرسال العلومات عب النترنت ل يكلف عشر معشار الطرق التقليدية،

 كإرسال الكتب الدعوية، والشرطة الدينية، والفلم التعليمية إل بلد السلمي البعيدة
والقريبة.

 -  ازدياد نسب الطلعي ف بلد السلمي على مواد هذه الشبكة ، مع ملحظة ضخامة
.1الطلعي ف البلد الخرى، وهذا يكvن الداعية من التصال بأعداد ضخمة من الناس" 

 - " تلك المة السلمية طاقات هائلة من شباب اجتمع فيه الفقه والماس والرص،
 وتتاج هذه الطاقات إل توجيه واستغلل، ولكن الكثي منها معطلة أو مهددة، لعجز ف

 اللقاء، أو خجل من اللقاء، أو تقي زائد للذات، فأثر عليها، ولكن من خلل الشبكة يستطيع
 البكم والجول والعوق وغيهم أن ينشروا الي، كل على قدرته، وعلى هذا نستطيع

استغلل تلك القدرات وتوظيفها ف مالتا الختلفة.
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 - دوام التصال بالسلمي ومدهم بكل جديد ومفيد، بلف ما يصل الن من جهة
التصال بكثي من السلمي ف العديد من البلدان ث النقطاع عنهم.

- قطع الطريق على أهل الباطل، وذلك بفضح أباطيلهم، وتعرية شبههم.
 - تكvن هذه الشبكة الدعاة من فتح ثغرات ف جدار العدو، من خلل إسلم أهله أو
 تييدهم عن إعاقة الدعوة السلمية وماربة أهلها، وبالتال يقف العدو حيانا بي السلمي –

سواء كانوا داخل أو خارج أرضه - ، وبي اقتناع أهله بعدم عداوة السلمي.
 - إياد البديل النظم الرتب للمسلمي بصورة حسنة، وهيئة بية، وذلك ف كافة ما

يتاجون إليه ف دينهم ودنياهم.
 - نزع ثقة الناس ف أهل الباطل، وإلباسها أهل الق، وذلك من خلل الهود

والدمات القدمة لم.
 - فتح أبواب الدعوة من خلل الشبكة عند إغلق غيها، فإذا ل يستطع الداعية إلقاء

 ماضرة، فتح له بذه الشبكة طريق للخي يضره أضعاف من كان يضر ماضرات الساجد
.1والقاعات" 

 - توفر النترنت للداعية مال يستطيع شراءه من الكتب الت تساعده على الدعوة
 ضمن مواقع النترنت " يكون تت تصرفه كل أو معظم تفاسي القرآن - الكري -، وكذلك

 كل أو معظم كتب السنة، والهم من ذلك أن البحث أصبح سريعا، فإذا كان يض®ر خطبة
 ويتاج لراجعة تفسي بعض اليات فيمكن استدعاؤها بسرعة، وإذا كانت هناك ملة إسلمية

 أو بثية ويتعذر عليه الصول على نسخ منها، فيمكنه أن يطلع عليها باستخدام النترنت، كما
 يكن للداعية الشاب أو البتدئ أن يستشي رجال الدعوة والفتوى باستخدام البيد اللكترون

 "2.
وتتمثل طرق الدعوة السلمية عب النترنت ف الت:

-  البيد اللكترون:1
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 ) أكثر التطبيقات استخداما على النترنت، حيث E. Mail      " يعتب البيد اللكترون (
 ، لقد أصبحت عملية بث الرسائل متعة وتسلية بعيدا1أصبح بديل للمراسلت البيدية العادية 

 ،2عن مكاتب البيد التقليدية،والنتظار، واحتمال عدم وصولا إل وجهتها أو ضياعها" 
 فبالضافة إل قلة تكلفته، يكن لكل شخص لديه عنوان بريد إلكترون أن يستقبل البيد

. 3اللكترون حيثما تواجد، وحالا يربط بـ " إنترنت " 
      " ويستهدف البيد اللكترون تسهيل وصول العلومات على الفور، ويكن أن تكون هذه

 البيانات ف شكل:  نصوص، أو صوت، أو رسوم، يتم ذلك باستخدام نظم البيد الت تعتمد
 على الاسب اللكترون ف استقبال الرسائل وتزينها، ونقلها إل أماكن بعيدة، ويوجد نظامان

 ، ويتعامل معStore and forwardأساسيان للبيد اللكترون يسمى النظام الول 
،ويتعامل مع الرسوم فقط.Facsimileالصوت والنصوص الطبوعة، ويسمى النظام الثان: 

      ويكن لي مستخدم  - من خلل البيد اللكترون - أن يرسل بالبيد اللكترون إل أي
 مستخدم آخر للنترنت، وبذه الوسيلة يكن التصال بالمهور ف جيع أناء العال من خلل

.4رسائل مكتوبة ومسموعة ومرئية بتكلفة رخيصة " 
      " وأصبح البيد اللكترون أداة عمل حيوية بالنسبة إل جيع الشركات، وهو أحد

 السباب الكامنة وراء تنامي استعمال الشركات لشبكة " إنترنت"، فهو عندما يتم اعتماده
بفعالية يستطيع أن يس®ن النتاجية لدى الؤسسات ويزيد من تنافسيتها.

      ويقول مسئول ف إحدى الشركات إن البيد اللكترون يعتب حاليا أداة أساسية لدى أية
.5شركة تقوم بالتنافس على السرح العالي ف الوقت الاضر" 

      " تعتب التكلفة القليلة، والسرعة الفائقة ف إيصال الرسائل من أهم فوائد البيد
 اللكترون، وكذا من خلله يكن للمستعملي أن يشاركوا ف النقاش الباشر، وتبادل الراء

.6حول موضوع معي أو عدة مواضيع" 
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      " لقد فطن مربو القيم لذا المر فأصبحوا يستخدمون هذا البيد بشكل يثي الدهشة
 وييف ذوي اللباب، إذ أن موقعا واحدا من الواقع الانية ( الت تعد® بالليي ) يرسل عددا

 كبيا من مواقع النلل اللقي والنسي إل مليون صندوق بريد إلكترون يوميا، ومانا، وكل
  دقيقة، بينما15يوم لذه الواقع تطوير وتديث ( بعض مواقع الدم يري فيها التحديث كل 

 استمر إعلن استقبال الضاحي لتوزيعها على التاجي حت شهر صفر ف أحد الواقع
.1)"  السلمية

      "وهناك اللف من قوائم البيد على الشبكة ف مئات الوضوعات التخصصة، ولذا فإن
.2قوائم البيد من الماكن المتازة للوصول إل الماهي الستهدفة الددة" 

      " والبيد اللكترون وسيلة جيدة للدعوة، مكملة للوسائل الخرى، فباستخدامه يكن
 توجيه دعوة السلم إل مليي العناوين اللكترونية، ويكن اختيار شرية ذات مواصفات معينة

 لكي تصلها الدعوات، ويتم ذلك إما بالراسلة الفردية، أو بالتفاق مع شركات النترنت الت
 تقدم الدمات البيدية مقابل أجر معي، فهذه الشركات لا قوائم بريدية تتجاوز أحيانا

 المسي مليون عنوانا بريديا، وبالتفاق مع هذه الشركات يكن توصيل دعوة السلم لمسي
.3مليون مشترك بالنترنت" 

      " كما يكن لحدى الؤسسات الدعوية أن تؤسس قائمة بريد يتم من خللا استقبال
 الرسالة اللكترونية، والتوية على استفسار أو فكرة أو غي ذلك من أي عضو ف هذه القائمة،

 ث إعادة بثه إل جيع الشتركي ف القائمة البيدية، بيث يستطيع أعضاء القائمة التحاور فيما
 بينهم أو طرح السئلة التنوعة الت تم السلم، ليقوم من لديه الجابة بإرسالا إل مركز القائمة

 البيدية، والذي يقوم بدوره ببثها لميع العضاء، أي خلق نوع من الشاركة بي أعضاء
.4القائمة" 
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      ويستطيع الدعاة أن يراسلوا أعدادا ضخمة من الماهي و أن يردوا على مشكلتا، وأن
.1يواجهوا شكوكها بالبيان العلمي والدلة الواضحة 

      " والبيد اللكترون ف مال الدعوة السلمية هو نوع من الدعوة بالراسلة، الت كانت
 موجودة منذ فجر الدعوة السلمية، فالتواصل بي الداعية والفراد مور مهم من ماور الدعوة

 السلمية، ولقد استخدمه الرسول - صلى ال عليه وسلم - حي أرسل رسائله إل اللوك
 والكام يدعوهم فيها إل السلم، ولو أن الغاية من ذلك هي دعوة الشعوب بعامة، إل أن

مراسلة الفرد تتميز بالصوصية والتركيز، وتكون مدعاة إل الستجابة وسببا ف الداية.
      وواجب جيع السلمي بصفة عامة، والدعاة بصفة خاصة الهتمام بالدعوة بالراسلة، وباب

 الراسلت موجود ف جيع الصحف واللت، وبنشر عناوين الصدقاء الراغبي ف الصداقة
 بالراسلة، ولعل الساجد ومؤسسات الدعوة مسؤولة عن ترشيد هذا السلوب بتزويد الراسلي
 بالؤلفات والكتيبات، والوسائل السمعية والبصرية الت تفيدهم ف تقيق التواصل مع السلمي

.2الخرين، ومع غي السلمي من أبناء وشباب الشعوب الخرى" 
شروط ناح الدعوة باستخدام البيد اللكترون:

 - أن تكون الرسالة الت يبثها الداعية صادرة عن دراسة ووعي وتفكي، انطلقا منأ
 معرفة شاملة وميطة بأحوال الدعوين وظروفهم، حت يكون وصولا إل الدعو ف الوقت

الناسب، وبالسلوب اللئم.
 ب- أن تكون هناك جهات مسؤولة يكن للمراسلي التصال با والصول على

العلومات.
 ج- توحيد الهود حت ل تتشتت وتتضارب ف إطار الرؤى الشخصية واللفات

.3النهجية،والت تنعكس على الخرين ف نفورهم من الدعوة السلمية 
      وإذا كان العديد من مستخدمي البيد اللكترون يتذم®رون منه لنم يعتبونه غي آمن

 وغي شخصي، فإن هذه الصفة ل تشكل بأي حال عائقا أمام الدعاة ف أدائهم لواجبهم
الدعوي، بل بالعكس لنا تتيح الفرص لعدد أكب للطلع على السلم.
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- جاعات النقاش:2
      " يعد التصال المعي أحد ملمح شبكة النترنت، وذلك من خلل انتشار جاعات

 ، " أو الؤترات اللكترونية، وهي تسمح1النقاش، أو منتديات الوار، أو جاعات الخبار" 
 للمشاركي بتبادل العلومات حول مواضيع متلفة، وتبادل الرسائل الكتوبة والصوتية، ويتم

 ، وهو )IRC  ( Internet Relay Chatتقدي هذه الدمات بالستعانة ببوتوكول 
 م، ويسمح بالوار الفردي أو الماعي بطريقة1992بروتوكول للحوار الباشر، اخترع سنة 

.2تفاعلية عب الصوت والصورة " 
      وتتيح شبكة النترنت آلفا من جاعات الخبار الت تناقش أي موضوع أو قضية يكن أن

تطر على البال. 
            وعادة ما يدير النتدى وسيط يتلقى السئلة والجابات على ملف خاص يسمى (

FAQ ) Frequently Asked Questions ويكن أن يستخدم العميل هذا ، 
 اللف ليى ما إذا كانت الشكلة أو السؤال الذي يطرحه سبق الجابة عليه أم ل ، وبالتال

يصل على إجابة فورية على سؤاله دون انتظار الجابة من جاعة الخبار.
      ويكن للدعاة من خلل جاعات النقاش أو منتديات الوار الشاركة برسائل دعوية سواء

 بإنشاء قضية جديدة، أو بالضافة إل قضية موجودة بالفعل، ف الالة الول تكون الواضيع
 مطروحة من قبل الوقع والطلوب هو تعليق الزوار، وميزة هذا السلوب التحكم ف العروض،

 والثانية عندما يترك للزوار الال لطرح موضوعات، وميزة هذا السلوب فتح الباب لبداع
الزائر وشعوره بالشاركة، واتساع الشاركة بيث تشمل أفرادا من بلدان عديدة.

      والهم هنا أن يتسم الزائر ف مناقشته بآداب الوار ف السلم، وبالكمة والذكاء ف
العرض والتناول للقضايا الدينية.

           ومن أهم أخلقيات الوار والنقاش أل يدخل النسان الوار إذا كان ل يمل العلم
 الذي يضيف للنقاش فائدة ومعرفة جديدة، لن مشاركته ل تعدو أن تكون تضييعا لوقته ووقت

الخرين، أو ربا تشوش عليه فكرته وعقيدته.
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           وبالنسبة لداب الشراف على هذه الواقع " للمشرفي الذين تعنيهم إدارة الوقع "
فإنه:

 لبد من مراعاة حفظ الدين من التشويه والتشويش، وكل ما يتصل بعقيدة السلم، وكذلك
أعراض الناس وخصوصا العلماء، وينصح باتباع الت:

 أ- قطع دابر الفساد من أصله، فكل موضوع أو نقاش يطرح وفيه رائحة الفتنة واليانة
لذا الدين، والساس بكرامة الناس والعلماء خصوصا يشطب ويشطب صاحبه.

ب- تشجيع الي وما يدعو إل وحدة السلمي، وما فيه بيان للحق والعدل.
ج- شطب الشاركات الزيلة والت ل فائدة منها حفظا لوقات الناس.

 د- لبد من اللتزام بقوق الكاتب، وعدم العتداء على طرحه من غي الرجوع إليه،
إل ف حالة الساءة أو مالفة ضوابط الكتابة ف ذلك الوقع.

 ه- الفصل ف الناعات القائمة بي الشتركي ف الواضيع والقضايا الطروحة وذلك
بالرجوع إل أهل العلم.

      ورغم ذلك فهناك النتديات السلمية الت نلمس فيها بعض الشاركات الدعوية، والفكار
 الصلحية من البعض، وهذا توفيق من ال فجزاهم ال خيا، لكن أيضا توجد الكثي من

 ، "فالعديد من مستخدمي النترنت وخاصة الشباب1النتديات تعلوها سة الغفلة والضياع 
 ) من ممل مفردات عينة البحث،% 77يتجهون نو التسامر عن بعد أو الدردشة حوال ( 

 يقول صاحب الدراسة: " لكن الذين يشاركون ف الندوات عب النترنت فقليل مقارنة
 بالستفادة من الدمات الت يقدمها لم النترنت، إن حلقة النقاش عب النترنت - يعقvب -

 تتطلب جهدا وتضيا، ونوعا من الدية، خلفا للدردشة الت تتميز بنوع من الرتاء والزاح،
 وخلفا أيضا لعملية تنيل اللعاب والوسيقى ...، وربا يعود نقص مشاركة الشباب ف

 الندوات إل التصور الذي يلكه الشباب عن النترنت، إذ أن الكثي منهم يرون أنا وسيلة
 ترفيه وتسلية أكثر منها وسيلة معرفة وتعلم، هذا إضافة إل أن الكثي منهم مازال يؤمن بأن

).330- 328- ممد مني حجاب: تديد الطاب الدين ف ضوء الواقع العاصر، مرجع سابق، ص (1



 ، " وأيا يكن المر، فهؤلء1مصادر العرفة والعلم ستظل مكتوبة وموجودة ف بطون الكتبات" 
. 2يتاجون إل كلمة صادقة، وتذكي بالعروف، لنقلهم من الغفلة إل الق " 

- الدعوة من خلل مركات البحث:3
      تلعب هذه الدمة ف النترنت دورا هاما ف خدمة السلم إذ " يكن للدعاة نشر دعوة

 السلم من خلل مركات البحث، حيث يدخلون موضوعات إسلمية وتعريف بالدين
 النيف، وحت كتب إسلمية ف مركات البحث، ويكن لكل باحث من خلل هذه الركات

 أن يطلع على العناوين الت يضمنها الدعاة التوى الرسال الدعوي، فيدخلون إليها بسهولة
.3ويطلعون على السلم " 

      وحت تكون هذه الطريقة فعالة ف نشر الدعوة السلمية، يب اختيار مركات البحث
الشهورة الغربية منها أو العربية لضمان جذب أكثر عدد مكن من مستخدمي النترنت.  

 وتعرف باللت والرائد اللكترونية، -  نشر الصحف واللت السلمية على الشبكة:4
 ورغم أن جهور الصحف واللت السلمية ل يستطيعوا الستغناء عن النسخ الورقية منها، إل

 أن النذاب نوها بدأ يقل لصال النسخ اللكترونية لا تتميز به من خصائص: كسرعة
 التصفح، إمكانية الطلع على الرشيف، الصول على آخر الخبار... ال، لذلك فهي وسيلة

فعالة للدعوة السلمية عب النترنت.
 - " تصميم برامج حجب الواقع الضارة:5

         وتقدي هذه البامج لهات الختصاص، ومتابعة تلك الواقع والتعرف عليها لجبها أو
 عمل شيء يؤدي إل إبطال فاعليتها أو تفيف ضررها، مع ضرورة الذر الشديد من هذه

التابعة لا فيها من خطورة على التابع.
-  تصميم برامج خدمات النترنت:6

 )،92م)، ص (2005)، 3- نصر الدين لعياضي: الشباب المارات والنترنت؛ استخدام النترنت والسلوك الثقاف، ملة الذاعات العربية (ع (1
( بتصرف ).

)، ( بتصرف ).330- ممد مني حجاب: تديد الطاب الدين ف ضوء الواقع العاصر، مرجع سابق، ص (2
- سية رابح بوعيشة: الدعوة السلمية عب النترنت؛ مقارنة بي منهجي الشبكة السلفية وشبكة إسلم على الط ف الدعوة، مرجع سابق، ص(3
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        وف مقدمتها برامج التصال لتكون بديل عن البامج الجنبية الت يصاحبها الفساد
 والنلل اللقي، مع ضرورة توزيع ذلك مانا على أكب عدد مكن ف العال العرب والسلمي"

1.
- الواقع اللكترونية:7

      " الوقع عبارة عن صفحة خاصة على شبكة النترنت تصمم بيث تستخدم كواجهة عرض
 تقدم للمستخدمي كافة العلومات الت يريدون معرفتها، ويشتمل الوقع إل جانب النصوص

 على الصور والرسوم والرائط، كما يزود بالصوت والوسقي الصاحبة واللوان وكافة عوامل
 الذب الختلفة، وعند إنشاء الوقع يتم العلن عنه على النترنت ومن خلل الرائد

.2واللت، والبيد اللكترون، والعلنات، وكافة الطبوعات الخرى" 

).8- علي المادي: " النترنت"، جريدة العال السلمي، مرجع سابق، ص (1
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كيفية الوصول إل الوقع :
" تعتمد الواقع العلمية على عدة وسائل للوصول إليها هي:

  .yahoo – Google        أ- أدلة مركات البحث مثل:  
          ب- تقدم كل وسيلة إعلمية عنوانا اللكترون عن طريقها هي، ما يسهم ف إعلم

جهورها الاص بوجود الوقع.
  بكثافة وخاصة تلكThe links        ج- تستغل الواقع العلمية الروابط اللكترونية 

 الروابط الت تقدمها الواقع العلمية التخصصة، ول ننسى أن مستخدمي النترنت يتبادلون
.1العناوين اللكترونية فيما بينهم، وبالتال فإن جودة الوقع تسهم ف شهرته" 

 د- كما يتم الوصول إل الوقع بقراءة العلن عنه ف: النترنت، الرائد واللت، البيد
اللكترون ... ال .

  ):URLعناوين مواقع النترنت (
 ،Unifom Resources Locator ) إش��ارة إل�ى عب��ارة:URL     " يع��ر�ف عن��وان موق��ع الن�ترنت اختص��ارا بكلم��ة ( 

 حيث تدل عناوين مواقع النترنت إلى مكان تواجد ذلك الموقع بين مليين المواقع المنتشرة في ش�بكة الن�ترنت، فه�ي تمث�ل
وسيلة لتمييز تلك المواقع عن بعضها، وتسهل الوصول إليها.

مكونات عناوين مواقع النترنت:
   ) دورا رئيسيا ف بنية كل من عناوينDomain Names     تلعب أساء النطاقات (

 مواقع النترنت، وعناوين البيد اللكترون، حيث يكن الستدلل من خللا على هوية
.2صاحب العنوان، وذلك بتتبع دللت أجزائه" 

" وعلى سبيل الثال لو أخذنا عنوان موقع كلية القدس على شبكة النترنت وهو:
 www. Quds, edu,jo)//httpكمثال توضيحي فسنجد أنه يتكون من الجزاء ( : 

التية:

).242م )، ص (2006)، 1- عبد المي الفيصل: الصحافة اللكترونية ف الوطن العرب ( عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ط ( 1
).27م )، ص (2007)، 1دمة إل النترنت ( عمان: مكتبة التمع العرب، ط (ق - صال عمر سعادة وآخرون: م2



http- بروتوكول // : 1
وهذا الزء يرمز إل البوتوكول الستخدم، وهو بروتوكول نقل النص التشعب:

)Hyper Text Transfer Protocol.(  
WWW- شبكة العنكبوت 2

 ).World Wid Webوهذا الزء يرمز إل شبكة العنكبوت اختصارا لعبارة ( 
   والذي يتكون من الجزاء التية:domain name- اسم النطاق3

*Quds ) وهو نطاق الستوى الثان : SLDوالذي يلك صاحب الوقع حق ،(  
 اختياره وتسجيله كاسم خاص به، ويكن أن يكون اختصارا لسم صاحب الوقع كما هو الال

هنا.
 *Edu) وهو النطاق العام :GTLDالذي يدد نوع أو صفة الوقع، ويتألف من(   

 . educationalثلثة أحرف فقط، وهو هنا يشي إل أن الوقع يمل الصفة التعليمية 
 *Jo) وهو نطاق شفرة البلد :CCTLD "1  )، وهو هنا يشي إل الردن.

      " وتتنوع مواقع الويب بتنوع الهات الراعية لا، خاصة وقد أصبح بإمكان أي شخص أو
 شركة أو غيها إنشاء ونشر مواقع تثلهم على شبكة النترنت، ورغم أنه بإمكاننا تصنيف

 مواقع الويب عدة تصنيفات، إل أن أهم تصنيف للمواقع - وحت السلمية منها -هو تصنيفها
على أساس الهة الراعية لا، وعلى هذا الساس يكن تصنيفها إل ثلثة أنواع هي:

):Pivate sites * مواقع شخصية ( 
 تكتسي هذه الواقع بلة الشخص الذي تتحدث عنه، وتدم توجهاته وأهدافه، وتقدم
 لزائري الوقع تغطية لنشاطاته وأعماله، وتزودهم بالكثي من الروابط والعناوين الفيدة على

صعيد الهتمامات الشخصية.
):Organizational sites* مواقع مؤسسية ( 

 وتندرج تت هذا الصنف كل الواقع التجارية والترويية الت تثل جهة مؤسسية ما،
والمثلة على هذه الواقع كثية ( الواقع التعليمية، الواقع العلمية، الواقع التكنولوجية ... ).

  ):Portals* الواقع البوابية (

).29، 28- صال عمر سعادة وآخرون: الرجع نفسه، ص ( 1



 مواقع ضخمة تتضمن بعض التوجهات الؤسسية، كما تقدم الكثي من الدمات
.Media" ( 1 )) والعلمية ( Adveertising العلنية 

      " ويكن للدعاة عب الواقع اللكترونية أن يقوموا بعدة نشاطات دعوية منها على سبيل
الثال:

 - إنشاء صفحات نسيجية بكل ما يكن من اللغات: تتوي على موضوعات
 العقيدة، وشرح العبادات والرد على الشبهات الثارة حول السلم، وتوضيح الخطار
 الدقة بالعال السلمي، وغيها من الوضوعات، ويكن إنشاء صفحة خاصة لكل من

 هذه الوضوعات وربطها مع بعضها بيث ينتقل زائر إحدى هذه الصفحات إل
الصفحات الخرى بسهولة.

 - أو بإنشاء صفحات - دائما عب النسيج العالي - تتم بتلقي السئلة الدينية
 والجتماعية وغيها من زوارها عب الدمات التفاعلية ( البيد اللكترون، منتديات
 الوار، الدردشة... )، وتقوم بتوجيهها إل العلماء والختصي للرد عليها وفق الرؤية

السلمية، ومن ث نشر الجابات على الصفحة لتاحة اطلع الزوار عليها.
 - أو بإنشاء صفحات متخصصة ف رد الشبهات الثارة حول السلم والتحذير من
.2الديان الكافرة والذاهب الباطلة، ومكافحة حلت التنصي ف العال السلمي وما أكثرها"

      " وتعتب الواقع السلمية من أنفع الوسائل وأكثرها فائدة ف الدعوة إل ال - تعال- عب
 النترنت، لن الوقع السلمي عبارة عن مكتبة كبية غنية بالعلومات ( الكتوبة،

 والصوتية،والسمعية البصرية... ) عن السلم، وهي تعرض متواها بالان لليي الناس على
 ، بالضافة إل3اختلف أجناسهم وعقائدهم ولغاتم، خاصة إذا كان هذا الوقع متعدد اللغة" 

 الكثي من شروط ناحه منها: ثراء الضمون، استخدام الوسائط التعددة، كثرة الدمات
التفاعلية... .

 - عيسى بوعافية: الدعوة السلمية عب النترنت، رسالة ماجستي، قسم الدعوة والعلم والتصال، كلية أصول الدين والشريعة والضارة11
). 95، 94م، ص ( 2003- 2002السلمية، جامعة المي عبد القادر للعلوم السلمية - قسنطينة -، 

 )، نقل عن: سية27هـ، ص (1419)، 58- عبد ال بن ممد العتيق: " الدعوة إل ال عب شبكة النترنت"، ملة الستقبل السلمي، ع (22
). 68رابح بوعيشة: الدعوة السلمية عب النترنت، مرجع سابق، ص ( 
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معايي الواقع الناجحة على شبكة النترنت:
      " إن النافسة بي الواقع العلمية اللكترونية قد تسم المور لصال الواقع الكثر تطورا

، والحسن تصميما من الناحية الفنية، والكثر كفاءة من حيث الضمون.1من الناحية التقنية" 
- متوى الوقع:1

لعل متوى الوقع أكثر مصداقية عند زائريه لبد من توفر الشروط التية:
 - " أن يتوفر اسم الؤلف أو صاحب الادة العروضة ف الوقع بشكل واضح وصريح،

 وكذا بعض العلومات الامة عنه: كانتمائه إل مؤسسة أومنظمة مثل، ومؤهلته الكاديية،
 ، " كذلك2ونشاطاته الختلفة، لن ذلك من شأنه أن يعطي مصداقية أكثر لضمون الوقع" 

.3إعطاء معلومات عن اليئة النتجة وإدارة الوقع ومراجعاته" 
- " أن تكون نية وهدف الهة السؤولة عن العلومات واضحة وصرية.

.4-  أن تبدو وجهة نظر الهة السؤولة عن العلومات موضوعية وخالية من التحيز" 
- " دقة العلومات ومصداقيتها:

         أن تكون العلومات العروضة عب الوقع اللكترون عبارة عن حقائق واضحة ودقيقة مع
 ، " كذلك أن يكون بالمكان التحقق5توفر عمق العالة والوضوعية، ل مرد آراء أو دعاية " 

 من العلومات العروضة، وأن ترتكز العلومات على أدلة قوية ومنطق جيد، ومدعمة بالباهي
الناسبة، وأن يتم مراجعة وتكيم هذه العلومات بشكل سليم.

 -  أن يكون الوقع خال من الخطاء الملئية والنحوية، ومظاهر الهال ف
.6عرض الواد"

- " أن تكون الصفحات غنية بالعلومات.

). 222م)، ص ( 2005)، 1- مي العبد ال: التصال والديقراطية (بيوت: دار النهضة العربية، ط (1
 ،317م)،ص ( 2006)، 1- ربي مصطفى عليان، حسن أحد الومن: الكتبات والعلومات والبحث العلمي (عال الكتب الديث، ط (22

)،  (بتصرف). 318
 )،281م)، ص (2006)، 2- ربي مصطفى عليان، إيان فاضل السامرائي: تسويق العلومات (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، ط (33

(بتصرف). 
). 317- ربي مصطفى عليان، حسن أحد الومن: الكتبات والعلومات والبحث العلمي، مرجع سابق، ص (4
 ). و ربي مصطفى عليان، حسن أحد281- انظر: ربي مصطفى عليان، إيان فاضل السامرائي: تسويق العلومات، مرجع سابق، ص ( 55

). 317الومن: الكتبات والعلومات والبحث العلمي، مرجع سابق، ص (
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-  أن يكون عنوان الوقع سهل التذكر.
:Consistency-  الثبات  

، حيLث أن درجLة انسLجام صLفحات الموقLع دليLLل علLى نجLاحه،1معالجة كل صفحة من الموقع كصفحة دخول "   
 فالكثير مLن المواقLع تهتLم بالصLفحات الولLى بهLLدف جLذب انتبLLاه الLLزوار، وبعLد ذلLLك تجLد الصLفحات علLى درجLة أقLل مLن
.الجودة والتنظيم

 - " عرض الفكرة بالكلمات الت تدل على نفسها، ودعمها بالصوت والصورة
.2عندما يكون ذلك ضروريا " 

- " استمرارية الوقع:
 إن استمرارية الموقع من العناصر التي تحافظ على ثقة زائر الموقع، وبخاصة إذا كانت محتوياته تلبي حاجLLات

.الجمهور

-  إمكانية البحث عن العلومات:
        يثل وجود وسيلة للبحث عن العلومات ف الوقع أهية كبية للحصول على الخبار

 ,Googleوالعلومات الختلفة بسرعة، وذلك باستخدام مموعة من مركات البحث مثل: 
Yahoo "... 3.

- " الدمات العلمية الداعمة:
         نعن بالدمات العلمية الداعمة أو الرافقة الت تقدمها الواقع اللكترونية ومن ذلك:

 حالة الطقس، أسعار العملت، مواعيد الرحلت، البيد اللكترون الان، دليل الاتف،
 بطاقات التهنئة، مركات البحث... ال، وتستخدم الواقع تلك الدمات الرافقة لضمان قوة

. 4الوقع، وبالتال ضمان استمرارية الزائرين، وتوفي كل ما يطلبه الزائر" 
 - " إنشاء وصلت إعلنية ف الوقع، ما يكسبه بعض الرباح الهمة ف عملية التمويل،
 إذ عب هذه الواقع وعن طريق العلنات، يكن إتاحة الفرصة لتصفح النترنت والوصول إل
 مواقع العديد من الشركات الصناعية والتجارية...، والتعرف على معلومات عن متلف أنواع

النتجات التاحة...، وهذا ما يدفع الستخدم إل تصفح الوقع باستمرار.

). 282 - ربي مصطفى عليان، إيان فاضل السامرائي: الرجع نفسه، ص (1
). 279، 278- ربي مصطفى عليان، إيان فاضل السامرائي: الرجع نفسه، ص ( 2
). 252م)، ص (2006)، 1- عبد المي الفيصل: الصحافة اللكترونية ف الوطن العرب ( عمان: دار الشروق، ط (3
). 256- عبد المي الفيصل: الصحافة اللكترونية ف الوطن العرب، مرجع سابق، ص (4



-  تديث العلومات:
 من أهم العوامل التي تزيد من زوار الموقع مدى سرعة تحديث المعلومات والخبار الموجودة في صفحاته، مما يعطي       
 الموقع ميزة مضافة لمتابعة المستجدات والحداث أول بLLأول، وهLي ميLLزة تLLدل علLى أن الموقLع فLLي حالLة حركLLة، وأنLLه متصLل
.بزواره على الدوام

  ) والت تطرح تساؤل مهما:Papachrissi & Rubin ( 2000       ففي دراسة 
ماذا يدفع متصفحي النترنت إل الدخول إل مواقع بعينها؟ ولاذا يعاودون زيارة تلك الواقع؟.

  طالبا عن العامل الؤثر على التسلية والبحث عن279وكشف السح الذي أجري على 
.1العلومات، وهو تديث الخبار والعلومات، وهذا بغض النظر عن نوعية العلومات التبادلة " 

  " أن تزئة الصفحات إل كتل يزيد مقروئيتها،Amretic    - " ويرى دليل 
 ويسهل إدارتا، ويقلل الزمن الطلوب لتحميلها، وتقسيم العلومات إل كتل ل يتطلب

من القارئ تريك الصفحة كثيا".
 : " إن هناك أسبابا لتقسيم العلومات إل أجزاء، إن كان ذلك فBell   يقول دليل 

 الطبوعات الورقية، أو ف مواقع الشبكة لتلبية قدرات الخ البشري ف متابعة وتذكvر وتقسيم
العلومات إل وحدات أصغر ف الشبكة يسه®ل إدارتا والتجوال فيها ".

    ويسه®ل تنظيم كتل العلومات الصغية ف وحدات متناغمة تشكيل قاعدة الوصلت
.2بينها بتنظيم منسق، ويب أن تكون هذه الكتل متوافقة مع الذوق السليم والتنظيم النطقي " 

       - " أن تكون للمعلومات علقة بالواضيع الت يبحث عنها المهور، وتيب عن
الستفسارات بشكل واضح.

-  أن يشعر الستخدم بالرتياح ف اعتماد معلومات الوقع ف بث علمي.
 ، " وذلك3-  أن يصم®م الوقع على حسب مستوى الشخاص الذين صم®م من أجلهم"         

.4من خلل جع العلومات الكافية عن الزائرين وظروفهم للتعرف عليهم" 
-  أن تتعدد لغات متوى الوقع، ليصل إل أكب عدد مكن من مستخدميه.

م)، ص(2005)، 1- شريف درويش اللبان: الصحافة اللكترونية؛ دراسات ف التفاعلية وتصميم الواقع ( القاهرة: الدار الصرية اللبنانية، ط (11
142 .(
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 -  البعد عن اللفات الذهبية والسياسية لتحقيق أكب قدر مكن من العالية
والنتشار.

- التصميم التقن للموقع:2
 - " أن يكون الوقع مرئي لدرجة كبية، بأن يسج®ل ف مركات بث مشهورة،

وف فهرس الواقع.
-  اختبار الوقع مرات عديدة للتأكد من جاهزيته وفاعليته.

.1-  أن يتوفر للموقع دعم مؤسسي، وأن يكون له موازنة وفريق عمل متفرغ" 
 ،2- " ماولة تصفح الواقع الخرى بي فينة وأخرى والتعرف إليها والتعلvم منها "         

وذلك لتطوير القدرات واكتساب الهارات.
- التفاعل مع زوار الوقع:

 تعريف التفاعلية: هي " الهود الخططة ف تصميم مواقع الوسائل العلمية الديدة
 وبرامها ومتواها، الت تسمح للمتلقي بأكب قدر من الشاركة ف عمليات التصال، والختيار

.3الر من التوى والدمات التاحة على شبكة النترنت، بقدر حاجاته وتفضيله واهتمامه " 
         " وما يعل الواقع تتمتع بشعبية كبية، التفاعل مع مستخدميها، حيث يتحمس

 ، وذلك من4الستخدمون لكتابة تعليقاتم، وإبداء آرائهم ف الوقع والتوى الذي يقدمه " 
خلل الكثي من الدوات التفاعلية: كالبيد اللكترون، منتديات الوار، غرف الدردشة ... .
         " ويفيد تصميم أدوات التفاعل والتصال والهتمام بالرجع والتغذية الرتدة أو العكسية
 من التلقي ف تسيد مشاركة التلقي ف تقوي عمليات التصال والعلم من جانب، وف تقدي

 العلومات عن خصائص هذا التلقي، وحاجاته من التصال والعلم، واهتمامه وتفضيله من
 جانب آخر، وحفظ هذه العلومات ف قواعد بيانات الستخدم أو التلقي لدى الؤسسة أو

 الوسيلة العلمية، وهذا ما يفيد ف التخطيط والتصميم والعداد للبامج والواد والدمات،
وأشكال عرضها وتقديها.

). 282- 279- ربي مصطفى عليان، إيان فاضل السامرائي: تسويق العلومات، مرجع سابق، ص (1
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         وبصفة عامة ند أن التفاعلية تعكس تفاعل التلقي مع عناصر عملية التصال والعلم
 وهي: البنامج أو القناة، ث القائم بالتصال، بالضافة إل التوى، والتلقي الخرين لنفس

.1البنامج أو مستخدمي نفس القناة " 
- " استخدام الوسائط التعددة:

 الوسائط التعددة هي عبارة عن إمكانية الزاوجة بي الصوت والصورة الثابتة والنص
 الكتوب، وهناك أيضا إمكانية استخدام الصور التحركة، وتعد الوسائط التعددة ميزة مهمة

.2تتيحها النترنت " 
          " ومن جهة أخرى فإنه عندما تكون الوسائط التعددة كثية ف الوقع، فإنا تتطلب وقتا

.3لتحميلها، وهذا قد يتسبب ف خروج بعض الستخدمي من الوقع " 
- " سهولة البار داخل الوقع:

 من أهم ميزات الواقع الناجحة سهولة البار داخلها لكي ل يستغرق الزائر وقتا طويل
 ف استخدام النترنت، وحت ل يسبب له اللل، ومدى سهولة البار داخل الوقع مرتبط

 بصفحة الستقبال بالدرجة الول، فهي كالفهرس تتضمن متويات الوقع، لذلك يب أن تكون
 صفحة الستقبال شاملة لكل ما هو موجود ف الوقع لكي يأخذ القارئ فكرة عنه، وينجذب

 ، "ويب4للموضوع الذي يريد، وتستخدم بعض اليونات للوصول إل تلك الوضوعات " 
 استخدام اليقونات كرموز تدل على ما خلفها من الضمون، ما يلق ثقافة من الرموز التعارف

 على معانيها الت يسهل تييزها عن بعض، لذا يب الرص على أن تكون هذه اليقونات
.5مفهومة بختلف اللغات" 

 " وينبغي عدم الكتفاء بالوصلت بي اليقونات الوجودة ف صفحة الستقبال
 والوضوعات الرتبطة با ف الوقع، ولكن ماولة ربطها بواقع أخرى تضيف للزائر تفاصيل

). 67- ممد عبد الميد: التصال والعلم على شبكة النترنت، مرجع سابق، ص (1
). 253- عبد المي الفيصل: الصحافة اللكترونية ف الوطن العرب: مرجع سابق، ص (2
). 184- شريف درويش اللبان: الصحافة اللكترونية؛ دراسات ف التفاعلية وتصميم الواقع، مرجع سابق، ص (3
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 ، " كما أن هذه الوصلت مع الواقع الخرى ل تقود1أعمق عن الوضوع الذي يبحث فيه " 
. 2الزائر للخروج من الصفحات بسرعة " 

 - " من الفضل أن تتضمن صفحة الوب العنوان الرئيسي، وأرقام التلفون
والفاكس.

 - تصميم سرعة التحميل لكل صفحة بيث تتناسب مع أبطأ كمبيوتر، إذ يكون وقت
  ثوان، ويكن تقسيم متويات الصفحة إل أكثر من صفحة إذا كان10تميل الصفحة أقل من 

.3ذلك ضروريا للتخلص من هذه الشكلة " 
ونشي إل أن سرعة تميل الصفحات ترتبط بستة عوامل رئيسية هي:

 .Modem* " نوع الكاشف / العدل 
* نوع الط الذي يرتبط بالنترنت.

  الذي يقدم الوقع الطلوب فضلServer* عدد الدمات اللزمة للوصول إل الادم 
 عن حجم الستخدم الذي يقدم صفحات الوقع، وكلما ازداد عدد الزوار ازداد بطئ تميل

الوقع.
* غن الوقع بالوسائط التعددة وخاصة الصور والصوات.

* تنيل البامج الساعدة بكثرة تبطئ من سرعة الصول على العلومات.
.4    * فتح أكثر من موقع ف اللحظة نفسها يبطئ من سرعة تنيل الصفحات" 

 - " مراقبة الرور إل الوقع من خلل الحصاءات الص®ل عليها، فهذه الحصاءات تتيح       
 التعر®ف على ما إذا كانت المور تضي جيدا، والتعرف على الشكلت الت تواجه الستخدمي

.5وتوقفهم عن إكمال التفاعل " 
 - " الرص على البتكار والتميز وعدم تقليد الخرين، وإنا تقيق التكامل مع الواقع

.6الخرى"

). 210- عبد المي الفيصل: الرجع نفسه، ص (1
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 - " ومن المور الهمة أيضا ف هذا الال الهتمام بكيفية جعل مواقع الوب سهلة
 الوصول بالنسبة للفراد العاقي إعاقة سعية أو بصرية، فـ " قانون المريكيي ذوي العاقة "
 قد حرص على وصول هذه الفئات إل مضمون مواقع الوب، إذ يقترح بعض الهتمي بتصميم

 الواقع: أن تكون ثة منطقة وسطى بي مواقع الوب ذات التقنية العالية الت تستخدم برامج
  ، وتلك الواقع الت ترتكزFlash أو " فلش " Javascriptمثل: " جافا سكريبت " 

 فقط على تقدي العناصر النصية البسيطة، ويرجع السبب ف ذلك إل أنه بالنسبة للمعاقي بصريا
 فإن استخدام برنامج " جافا سكريبت " قد يوقف عمل برامج أخرى يكن أن تساعد العاقي

 بصريا على تصفح النترنت، وعلى أية حال فإن هؤلء الفراد ل يريدون مواقع ملة تعتمد على
.1العناصر النصية فقط لنا ل تتيح لم إعمال خيالم" 

 - إدارة الوقع من حيث صيانته من الختراق وأمن بياناته وملفاته، وهناك شركات        
  تقدم مثل هذه الدمة، إضافة إل أن هناك برمياتWebhosting serviceتسمى 
  تقوم بالشراف على كفاءة الوقع، من حيث سرعةServer softwarewebتسمى 

تميل الصفحة الرئيسية، وكذلك معرفة الروابط النقطعة بي الصفحات وغي ذلك.
- التصميم الفن للموقع:3

:إن الحرص على التصميم الجذاب للموقع من أهم عوامل نجاحه وشهرته، لن الشكل هو أول ما يجذب الزائر

 - " يكن للكاتب استخدام اللوان للق ترابط بي أجزاء النص باللون نفسه، كما تتاح
 ، " مع الرص على عدم البالغة ف2له فرصة استخدام الرسوم اللونة للتعبي عن أفكاره " 

 اللوان والزخرفات الصارخة الت ل تدم الدف الرئيسي من الوقع، مع العلم أن هذه
 الزخرفات  ف بعض الحيان تعتب لسات فنية مقصودة للتغطية على القيمة العلمية التردية

.3للمحتويات" 
 - "يب التركيز على عناصر الصفحة الت يكن أن تساعد الستخدمي على أن يكونوا

 واعي بالكان الذي ارتادوه من هيكل الوقع أو بنيته، وتتمثل هذه ف: عناوين الصفحة،
 الطارات، تقسيم الصفحة إل مموعات منطقية، أية مادة تساعد على فهم الصفحة وعلقتها

 بالوقع ككل، كما أن استخدام شرائط البار وخرائط الوقع والفهارس وقائمة التويات
). 144- شريف درويش اللبان، الرجع نفسه، ص (1
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 ووسائل البار الخرى يؤدي إل زيادة الفرصة أمام الستخدمي لكي يتمكنوا من الوصول
 للمعلومات الت يبحثون عنها، وثة اقتراح مدد ف الطوط الرشادية، بأن شرائط البار تعمل

.1بشكل أفضل عندما توضع ف أعلى الصفحة وليس ف أسفلها " 
 - " إن الذين يبحثون عن معلومات ف موقع ما، نادرا ما يقرؤون النص الوجود بالصفحة
 كلمة كلمة، وبدل من ذلك فإنم ييلون إل مسح الصفحة ناظرين للعناصر الت سوف توجههم
 إل العلومات الناسبة...، وتتضمن هذه العناصر: قوائم يوضع فيها معلومات مركvزة، وكلمات

مفتاحية ميزة ف تصميمها داخل النص، وعناوين دالة، وكتل قصية من النص.
 -من الهم لصمم الصفحة الد من استخدام الصور والرضيات العقدة والعناصر
 الرافيكية الخرى، كما يب أن يقلل مصمم الصفحة الطول الجالية لا، بالنظر لقدار

  كيلو بايت85العلومات النصية القدمة، ويقترح البعض بأن الصفحة يب أل تكون أكب من 
 28.8 ثانية باستخدام مودم سرعته 30لكي نافظ على وقت التحميل بيث يكون أقل من 

كيلو بايت.
- تنب العناصر الوامضة والتحركة: 

  إن العوامل الت تشتت انتباه الستخدم يب التقليل منها، فالعلنات الوامضة، والنص
 ل إبطاء حركة الستخدم فالتحرك والستخدامات الخرى للتحريك الشتتة للنتباه تيل إل

 بثه عن العلومات، وقد أوضحت بعض الدراسات أن بعض الستخدمي كانوا مشتت النتباه
 من خلل العناصر الوامضة وحركة العناصر التحركة لدرجة أنم ل يكونوا قادرين على

.2استكمال مهامهم"
 - "يب تنب الرضيات أو اللفيات الزدحة والشوشة، وربا تكون اللفية البيضاء أو

الزرقاء أكثر تفضيل.
- استخدام الوامش: 

 وهو ما يتم تاهله أساسا من قبل معظم مصممي العلومات على الشاشة، ولكنه يعد® مهم®ا
 للغاية عندما توي نوافذ عديدة معلومات نصية، ويكن وضع بعضها فوق بعض على الشاشة،
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 وف هذه الالة يستخدم الامش كفاصل للمساعدة ف عملية القراءة، وكوسيلة بنائية وتنظيمية
.1للنص"

 - " استخدام الصور الفوتوغرافية لتدعيم الواضيع وتوضيح الفكار، وهناك عوامل
يعتمد عليها ف اختيار هذا النوع من الصور منها: 

  من خلل اختيار لقطات جيدة متحركة وغي تقليدية، لن عكس ذلك* اليوية:
يوحي باللل للقارئ.

* الرتباط بالوضوع.
 أي التقاط صور فجائية.* التلقائية:

 ، "2وكذا يكن استخدام الرسوم اليدوية لتعزيز العلومات وجعلها أكثر جذبا للزائر" 
.3لن الصورة تساوي ألف كلمة " 

 من خلل ما سبق نلص إل أن الوقع الناجح يرتبط بضرورة وجود فريق عمل يشرف
 على هذا الوقع يتخصص أفراده كل حسب ماله بيث يتحقق ف النهاية التكامل والنجاح
 لذا الوقع، فالوقع السلمي الناجح يتطلب وجود فريق شرعي وفريق فن وفريق إعلمي

وفريق استشاري.
 وتدر الشارة إل أن ما سبق إيراده مرد نقاط من عوامل ناح الواقع اللكترونية،
 وأن هذه العوامل كثية جدا يصعب علينا حصرها هنا، لذا اكتفينا بإيراد ما تيسر لنا وما

نراه مهما ف تقييم الواقع.
- تديات الدعوة السلمية عب النترنت:3

 توجد عوائق كثية أمام الطاب السلمي عب شبكة النترنت، هذه العوائق لا أثر
 بارز ف الد من فاعلية الدعوة السلمية وتاوب الخرين معها، سواء السلمي أو غي
السلمي، ويكن حصر هذه التحديات ف قسمي: تديات داخلية، وتديات خارجية.

- التحديات الداخلية للدعوة السلمية أو القصور الذات للدعوة السلمية عب النترنت:1

). 175 - شريف درويش اللبان: الرجع نفسه، ص (1
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 وتتمثل هذه التحديات ف القصور الذي تتسم به الدعوة السلمية والقائمي عليها،
 ويعتب القصور الذات الصدر العظم أهية بالنسبة إل مصادر معاناة الطاب السلمي ف

مدودية فاعليته، وعدم إحرازه التأثي النشود، وهذا القصور يتمثل ف النقاط التية:
 - " الرتال والعفوية بسبب غياب التخطيط، وعدم الخذ بالسلوب العلمي ف1

 ،1إخضاع الواضيع والقضايا والواقف العروضة والالت القائمة للدراسة التخصصة " 
 "والسطحية ف تديد الهداف ووضع التصاميم وتقدير البعاد هي إحدى العلل الت ينبغي

.2معالتها " 
 "والتنظيم من أقوى عوامل ناح الركات، فكم من حركات سياسية وحزبية نحت
 بفضل التخطيط الواعي والتنظيم الدقيق، وأخرى فشلت بسبب الفوضى والرتال، وطبيعة
 السلم نفسها تأب أي شكل من أشكال الفوضى وأي نوع من أنواع الرتال...، وليس ف

.3الدنيا منهج عن بتنظيم دقائق الياة النسانية حت اليومية والاصة منها عناية السلم" 
 " فل شك أن من يكلvف بعمل مدد ف وقت مدد وتوفر له المكانيات اللزمة يدفعه

 ذلك إل الرص على تنفيذه على الوجه الكمل وف الوقت الطلوب، بلف ما يكون التكليف
 دون تديد لقدار أو نوع العمل، ودون تديد لوقت إنازه، ودون اهتمام بتوفي المكانيات
 اللزمة، ل شك أن ذلك يثبط المم ويعرض الوقت إل الضياع، والطاقات إل التعطيل، ول

.4تنجز العمال كاملة أو على الوجه الصحيح" 
 - " العتماد على القدرات الذاتية وعلى البادرات الفردية ف غالب الحيان، والنأي2

 عن التعاون والتكامل وتنسيق الهود وتضافرها، والعزوف عن الواجهة الماعية التراصة
 والتضامنة والترابطة لا يستجد من ظروف وتطرأ من متغيات تقتضي التعامل معها أو التصدي

.5لا أو الرد عليها " 

).164م )، ص (2004)، 1عبد العزيز بن عثمان التويري: العال السلمي ف عصر العولة ( دار الشروق، ط ( - 1
).12( م )، ص1996هـ – 1417)، 16 - فتحي يكن: مشكلت الدعوة والداعية ( بيوت: مؤسسة الرسالة، ط (2
).75 - فتحي يكن: الرجع نفسه، ص (3
).205، ص (1م )، ج1995هـ – 1415)، 1 - مصطفى مشهور: من فقه الدعوة ( دار التوزيع والنشر السلمية، ط (4
).164 - عبد العزيز بن عثمان التويري: الرجع نفسه، ص (5



 - " ضيق الفق ومدودية الرؤية والتركيز على اللحظة الالية وحصر الهتمام با، من3
 دون التطلع إل الستقبل والعمل على الديي التوسط والبعيد، وهو ما يتجلى ف ترك الكثي

 .1من أناط الطاب السلمي داخل دائرة رد الفعل، وعدم اتاذ البادرة إل ف حالت نادرة " 
 - " انعكاس الختلفات الذهبية والفكرية والثقافية والصراعات السياسية اللية،4

 والقليمية، والدولية على الطاب السلمي ف ممله، ما يعله خطابا مشتتا، متعارضا، متعدد
.2الرؤى، مفتقدا للترابط والنسجام " 

- التحديات الارجية للدعوة السلمية عب النترنت:2
 نصص الديث هنا عن الرب اللكترونية ضد السلم، حيث قامت هذه الرب لتشويه

 السلم وعزل أثره ف النفوس والفكار، وهي حرب يقوم با ويوجهها سياسيون ومفكرون
 وإعلميون من متلف الهات العادية للسلم وأهله، وقد استغلت كل وسيلة لتحقيق هذه

الهداف با فيها النترنت.
 " ولو أردنا الطلع على أنواع الناهضي للخطاب السلمي، لوجدناهم شيعا ينتسبون

 إل العديد من الفئات والنواع من متلف درجات التمعات، ويعودون إل عائلت فكرية
وعقدية كثية ، فمنهم:

- الناهضون للخطاب السلمي من أتباع الديان الخرى.
- الناهضون له من أصحاب التاهات الفكرية اللئيكية ( العلمانية ).

- الناهضون له من رجال السياسة من الدول العظمى الغربية. 
ة، والسموعة، والرئية.- الناهضون له من وسائل العلم القروء

 ولعل هذا النوع الخي؛ أي العلميون الناهضون، يعتب من أخطر العناصر الصانعة
 ة تكلفه بذهللمشكلت الت تواجه الطاب السلمي، ولعل بعضهم يدم سياسة عالية معين

.3الهمة " 
وتتمثل هذه الكائد عب النترنت ف الت:

).165، 164مرجع سابق، ص ( - عبد العزيز بن عثمان التويري: العال السلمي ف عصر العولة، 1
).165- عبد العزيز بن عثمان التويري: الرجع نفسه، ص (2
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 - " وصف السلم وأهله والطاب السلمي بأقبح الوصاف والنعوت، بدف إبعاد1
الناس عن السلم، وتشكيك السلمي ف دينهم.

 إذ كثيا ما تدهم يم®لون الطاب السلمي مسؤولية الرهاب والعنف، ويعتبونه
 ناشرا للرجعية، فقد حرص هذا النوع من العلميي أن يرسوا صورة قاتة، مشوهة للسلم ف

 أذهان الغربيي والشارقة، وأصبح الطاب العلمي عندهم وخطاب الدارسي والباحثي
 الناهضي يستعمل ألفاظا ومفردات تنفر الناس ماله أية علقة بالسلم، وسلكوا مسلك التكرار

 فيها والعادة حت أصبحت كلمة " الصولية " أو " الطاب الصول " يثي عند الرأي العام
 الغرب الغضب والوف والرغبة ف النتقام...، يضاف إل ذلك لفظ " السلم الراديكال "

الذي يرتبط ف الذهن الغرب ارتباطا وثيقا بالرهاب والتزمت ورفض  التطور.
 وتضخ®م معجم اللفاظ والصفات الت أطلقوها على الطاب السلمي والقائمي به،

.1ووصف غاياته ونتائجه ف لغة تستعمل ألفاظ السباب والتشويه والكذب الصراح " 
 - امتدت اليدي السيئة للسلم إل تريف القرآن -الكري-، والساءة إل النب-2

 صلى ال عليه وسلم-، ومن أمثلة تريفه: أن أحد الواقع البيطانية عمل على تسويق كتاب "
 الفرقان الق " ويتوي على تريف واضح ليات القرآن- الكري -، إل جانب آيات من

 النيل والتوراة باللغتي العربية والنليزية، ليسبب خلطا ف الكثي من مالت العقيدة بالنسبة
للمسلمي.

 " ونقلت وكالة النباء السلمية عن رابطة السلمي البيطانيي تأكيدها أن هذا الكتاب
 الشبوه يأت ف إطار الاولت الستمرة لتشويه الدين السلمي، وطالبت الالية جيع أعضائها

. 2بإرسال آلف الرسائل إل الوقع لطالبة السؤولي عنه بجب الكتاب عن التداول" 
 " وقد نحت النظمات والمعيات السلمية العاملة على الساحة ف الوليات التحدة

  " بإغلق موقعيAOLبعد حركة احتجاج واسعة ف إقناع شركة " أمريكا أون لين " " 
 على شبكة النترنت لا يتضمنانه من إساءة بالغة للسلم ولنبينا ممد – صلى ال عليه وسلم

).55، 54- ممد البيب اليلة، الرجع نفسه، ص (1
 20هـ- 1428 شعبان 7)،1995- لندن-نسيج: مسلمو بريطانيا يتصدون لملة تزوير القرآن عب النترنت، جريدة العال السلمي (ع (2
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 -، واحتواء أحد الواقع على أربع سور مزيفة من القرآن – الكري -، وهذه السور تمل
أساء: " اليان " ،" السلمون " "   التجسد "،" الوصايا "مكتوبة بلغة عربية مبتذلة وركيكة.

 وأعلنت الشركة إلغاء الوقعي من على الشبكة دون أن تقدم اعتذارا للمسلمي عن
.  1هذه الساءة البالغة، أو حت تعلن عن الرم الذي ارتكب هذه الساءة " 

 وإذا كانت بعض الواقع تتراجع – نتيجة لضغوطات متلفة – عن بعض التحريفات
 والساءات، فإن هناك عدد ل حصر له من الواقع الت تنشر الكاذيب والفتراءات على

 السلم، والت تتهن عقيدة السلمي، وتتقر ما يؤمن به أكثر من مليار ومائت مليون مسلم ف
 العال، إضافة إل سهولة نسخ الواقع الت ت إلغاؤها ووضعها ف مواقع أخرى لسهولة النسخ من

على شبكة النترنت.
 - ماربة السلم من خلل استغلل النترنت ف نشر الواقع الباحية، لنشر الفساد3

 والنلل وماربة الفضيلة، وعدد الواقع الباحية وكذا مواقع الكفر واللاد والفكار الضالة
 يفوق بكثي عدد الواقع السلمية، كما أنا تفوقها من حيث الكفاءة وجودة التصميم، وتنوع

أساليب الذب والتشويق.
 - التنصي عب النترنت، فالكثي من النص®رين ينشرون - عب الواقع التنصيية -4

معتقداتم وأفكارهم بي السلمي وغيهم.
 لجل هذا على السلمي التفكي بدية ف مواجهة أعدائهم، بتبليغ صورة السلم
 الصحيحة للغرب والد من ظاهرة العداء لدين ال من طرف الغربيي وخاصة التطرفي

 والتعصبي، وذلك يتطلب التعاون وتضافر الهود فيما بي المعيات، والركات، والدول،
 والشعوب السلمية للقيام بذا الواجب العظيم، وأن يبادروا إل إنشاء مواقع إسلمية شاملة،

جيدة التصميم، مكمة التوى، بدل بقائهم حبيسي ردود الفعال.
- سبل مواجهة تديات الدعوة السلمية عب النترنت:3

 نورد هنا بعض القتراحات لواجهة أو للتخفيف من عوائق الدعوة السلمية عب شبكة
النترنت كالت:

 ،10( م )، ص1998هـ- أوت 1419)، ربيع الثان 84لسلمي، ع (- لطفي عبد الل¦طيف: السلمون ف مواجهة النترنت ( ملة الستقبل ال1
 )، (بتصرف).11



 الكثار من المواقع التي تقدم السلم الصحيح عقيدة وفقها وحركة، لنه كلما زاد عدد " -1
.1 " المواقع السلمية على الشبكة زادت الهيمنة والسيطرة على المواقع الخرى

 - " تسويق الواقع الديدة والدعاية لا من خلل إدخالا ف مركات البحث – وهو2
 أسلوب معروف لدى أصحاب الواقع اللكترونية-، ويكون ذلك مقابل مبالغ زهيدة تدفع مرة
 واحدة فقط، وكلما كان اسم الوقع وعنوانه ومتواه مدخل ف مركات البحث أكثر، كلما زاد

. 2عدد الزائرين لذا الوقع" 
- دعم الواقع السلمية ومساندتا وذلك عن طريق:3

- الشتراك فيها.
- دعمها ماليا إذا احتاجت لذلك.
- دعمها معنويا بتعريف الناس با.

- كثرة زيارتا والتردد عليها.
- إبداء اللحظات وتقدي القترحات لا. 

- العلن عنها عن طريق:
- الواقع التجارية مقابل مبلغ زهيد من الال.

- إضافتها إل مركات البحث الشهية عربية أو أجنبية.
- الكتابة عنها ف وسائل العلم القروءة والسموعة.

- التعريف با ف النتديات وساحات النقاش.
 - الوقوف ف وجه الواقع غي السلمية الت تبث ما يالف السلم عقيدة أو منهجا أو4

سلوكا، والنكار على هذه الواقع بطرق أهها:
 أ- حجب تلك الواقع عن أبناء السلمي حفاظا على دينهم وأخلقهم، وذلك باستخدام

 ، أو غيها من البميات الت تد من الوصول إلFire Wallبرميات الدران النارية 
  فISPصفحات معينة من النترنت، وهذه مسؤوليات كل شركات تزويد خدمة النترنت  

 أي بلد، وكذلك من واجبات الب ف النل، ومدينة اللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض

 - سية رابح بوعيشة: الدعوة السلمية عب النترنت؛ مقارنة بي منهجي الشبكة السلفية وشبكة إسلم على الط ف الدعوة، مذكرة ليسانس،1
 -2002قسم الدعوة والعلم، كلية أصول الدين والشريعة والضارة السلمية، جامعة المي عبد القادر للعلوم السلمية – قسنطينة-، 

).76، 75م، ص (2003
).76- سية رابح بوعيشة: الرجع نفسه، ص (2



 - على سبيل الثال- تقوم بهد مشكور ف مال التصفية، ولكن المر يتطلب الناصرة
والساندة، لسيما أن الواقع النحرفة والباحية ف ازدياد يوميا.

 ب- نشر الوعي بي الواة الخترقي، أو من لم إلام ببمة النترنت أن يستخدموا ما
وهبهم ال من ذكاء وفطنة ف خدمة الدين ونشر الي ل العكس.

 هذا ما تيسر إيراده من اللول الت ترقى – فيما نسب- بكانة الدعوة السلمية ف
النترنت، وعب الواقع السلمية خصوصا.



البحث الثان: الواقع السلمية على شبكة النترنت
     ما فتئ أعداء السلم يعملون من أجل عقائدهم وأفكارهم وهم بالتال ل يتوقفوا عن

 حربم للسلم فهو الطر الكب ف نظرهم، فقد أس®س كثي من أهل الديان والفرق مواقع لم
 على النترنت يبثون فيها سومهم ويوجهون جلvها لرب السلم وتشويه صورته عند السلمي

وغيهم وفيما يأت أنواع هذه الواقع باختصار:
- مواقع تناقش السلم بأسلوب علمي:

 حيث يتخذ الوقع أسلوب الوار النطقي، وف هذه الالة عادة ما يكون القائمون على  " 
 الوقع قد قاموا بدراسة للشريعة والقرآن الكري والت تكون ف معظم الحيان دراسة سطحية

 تدف ف الساس إل إياد الثغرات، وهذا النوع من الواقع هو أهم الواقع العادية للسلم
 وأقواها ف التأثي على من ليس لديه العلم الكاف بالدين السلمي واللغة العربية فيكون بذلك

 صيدا سهل لثل هذه الواقع، وهنا تظهر الاجة الاسة إل دور العلماء السلمي ف الرد على
 الجج والباهي الت تتضمنها هذه الواقع، وباصة أنا عادة ما تكون متعلقة بأصول الشريعة

 الت يقوم عليها السلم، وأكثر من يتبن هذا السلوب على النترنت هم النصارى، حيث أنم
 اهتموا بإنشاء مواقع تناقش دين السلم بصورة تليلية وقد كرسوا لذلك جهودا جبارة بدءا

 من العناية بدراسة الدين السلمي والقرآن الكري، ث ماولة سد الثغرات وإياد الجوبة
 الناسبة للنقاط الت عادة ما تؤخذ ضد النصرانية، ث إياد الراجع والكتب اللئمة الت يتم
 إدراجها ف مواقعهم، ث بالطبع ل يغفلوا أهية إخراج صفحاتم اللكترونية بشكل جذاب

 وأسلوب منم®ق، من أمثلة هذه الواقع: موقع "ردود على السلم"، موقع "صورة من مثله"...
.1ال " 

- مواقع حاقدة وذات نبة تريضية:
    " ف هذه الواقع تكون نبة الكراهية والقد على السلم والسلمي شديدة الوضوح

 والدة وند أصحابا يصو®بون التامات للسلم من كل جهة، وعادة ما يشدونا بوضوعات
 كثية متفرقة ل يربطها سوى فكرة واحدة هي الطعن ف السلم وتشويه صورته، المر الذي

 قد يصل ف بعض الواقع والصفحات إل حد السب والساءة للمسلمي ولكتاب ال تعال

). 31هـ )، ص (1421)، 1- تركي بن أحد العصيمي: كيف ندم السلم من خلل النترنت ( الرياض: دار العارج للنشر والتوزيع، ط (1



 ولرسوله – صلى ال عليه وسلم -، من أمثلة هذه الواقع موقع " السلم مفضوح على
.1مستوى العال" 

- مواقع تتسمى باسم السلم:
     " وهو نوع آخر من الرب ضد السلم يتسم باللؤم واللتواء حيث يقوم البعض
 بإنشاء مواقع تمل أساء إسلمية وتتخذ نفس الشكل العام الذي تتخذه الواقع والصفحات

 السلمية لذب الباحثي عن معلومات ف الشريعة السلمية أو الراغبي ف التعرف على
السلم، ويقوم أصحاب تلك الواقع بدس معلومات خاطئة عن السلم.

    ويكفي أن نعلم أن الواقع الول على النترنت الت تتكلم باسم السلم سبقت إليها
 الفئات النحرفة أو الضالة مثل: الحدية ( القاديانية ) والبهائية و الصوفية النحرفة وغيها من

 الفئات، حيث قامت هذه الفئات بتسجيل كثي من الساء الرتبطة بالسلم مثل: السلم،
 إسلم، السلم الق، ال، القرآن ...ال، وف فترة مضت كانت أكثر الواقع الت تتحدث عن
 السلم ( أي أكثر من النصف ) تت إدارة الحدية، من أمثلة هذه الواقع موقع منكري السنة

  وهي"submissionأو أتباع د. رشاد خليفة ولم عدة مواقع أحدها يطلق عليه اسم "
 الترجة النليزية الرفية لكلمة "إسلم"، أصحاب هذا الوقع ينكرون السنة والحاديث النبوية

.2بأكملها ويد®عون أن القرآن وحده هو الرجع الوحيد للشريعة السلمية" 
- مواقع لبعض الفرق البتدعة:

   " قامت بعض الفرق والذاهب من غي أهل السنة والماعة بعمل مواقع لا تشرح فيها
 عقائدها وتدعوا إل مذهبها مع ما فيه من بدع وخروج عن السنة، وطبعا فهي تتسمى باسم
 السلم وتاول أن توهم التابع لوقعهم بأن هذا هو السلم الصحيح، من أمثلة هذه الواقع

 الواقع الت تص الشيعة، وقد يد السلم لبسا حي يزور هذه الواقع خصوصا  أنا باللغة
العربية وتستخدم أساء وكتبا وأقساما إسلمية، ولكنه سيتعرف على الوقع إذا تع®ن فيه قليل.

- مواقع تكم وسخرية:
   كثرت ف الونة الخية الوادث الت يقصد با الستهزاء والسخرية من السلم

 والسلمي، فقد تكررت مثل حوادث طباعة آيات القرآن الكري على اللبس الداخلية أو

 ).37، 36تركي بن أحد العصيمي: كيف ندم السلم من خلل النترنت، مرجع سابق، ص (- 1
).46، 41، 40 - تركي بن أحد العصيمي: كيف ندم السلم من خلل النترنت، مرجع سابق، ص (2



 كتابتها ف دورات الياه أو كتابة لفظ الللة على الحذية، وتقوم بعض الواقع بي فترة وأخرى
 بالتعريض بالسلم وتعاليمه ووصفه بشكل أو رسم أو كتابة فيها إياء بالستهزاء والسخرية "

1.
     وبي هذه الواقع تظهر الواقع السلمية لتعر®ف الناس بالسلم وترد® عنه أراجيف
 العداء، وفيما يأت نعرض إل نشأة الواقع السلمية، أصنافها، ناذج عنها، وأخيا بعض

اللحظات السجلة حولا:
نشأة الواقع السلمية: 1-

" نؤرخ لظهور الواقع الت تتحدث عن السلم ف نقاط متصرة:
  "والذي بدأ فwww. Latif. Com- أول الواقع السلمية هو موقع لطيف: "

.1993عام 
 م، وهو من أقدم1995" ف أواخر عام Islam city- نشأ موقع مدينة السلم " 

الواقع اليدة.
  و1996- بدأت الواقع السلمية اليدة تأخذ مكانا على شبكة النترنت بلول عامي 

 م، وكانت ف الغالب جيدة الضمون ولكنها تفتقر إل الكثي من المكانيات، وقد نشأ1997
 أغلب هذه الواقع ف الغرب ومن قبل الطلب والتعلمي لذلك فقد كانت أغلب الهود جهود

 فردية تفتقر إل الحتراف والتخصص ولكنها كانت جهود مشكورة غطت الكثي من النقص
الوجود وأثرت العديد من الثمار اليدة.

 م الؤسسات والراكز والهات السلمية بالتواجد الرسي على1998- بدأت ف عام 
 النترنت وقد كان قبل ذلك مدودا، وصاحب ذلك قيام عدد من الواقع السلمية الحترافية

.2التميزة وإن كانت ولزالت قليلة مقارنة بغيها من الواقع" 
 م أعلنت النظمة السلمية للتربية والثقافة والعلوم1996    " ففي أواخر عام 

 ( أيسيسكو ) والت تتخذ من تونس مقرا لا عن إقرار مشروع متطور يتم بوجبه بث تعاليم
الدين السلمي والقرآن - الكري- بالنترنت.

)).55، 52، 51 - تركي بن أحد العصيمي: الرجع نفسه، ص (1
).60 - 58 - تركي بن أحد العصيمي: كيف ندم السلم من خلل النترنت، مرجع سابق، ص (2



     وبالفعل ظهرت مؤخرا مواقع بالنترنت تشتمل على: القرآن -الكري-، والديث
 النبوي الشريف، والدليل السلمي، والعجم الفهرس، وألفاظ القرآن –الكري- ...، كما

 توجد مواقع أخرى بالنترنت أس®ست لغرض خدمة السلم والسلمي، وتعكس الصورة
 القيقية للمسلمي وأفكارهم، وتتسم بالصداقية والرد على كل من ياول الساءة إل الدين

.1السلمي وتشويه معان القرآن –الكري- " 
    " وتوالت بعد هذا القرار العديد من الواقع السلمية على شبكة النترنت باسم هيئات

 إسلمية؛ وطنية ودولية، وببادرات من مشائخ، ووسائل إعلمية إسلمية، وقد كان موقع
 شركة صخر للمعلوماتية من الواقع الرائدة ف مال العلم السلمي اللكترون العاصر ف

  " عدة برامج دينية وهي برامج2بدايتها، إذ تقدم شركة صخر من بي ما تقدمه ف موقعها " 
 حيوية بدون شك بالنظر إل موقع السلم الرج ف الظروف الراهنة، حيث تعمل الدعاية

.3العادية على ربطه بالرهاب" 
- تصنيف الواقع السلمية:2

   تتنو®ع الواقع السلمية تنو®عا كبيا، يصعب مع هذا التنو®ع تقسيمها إل أصناف مددة
 خاصة مع زيادة عددها يوما بعد يوم، وتسي تصاميمها وإثراء متوياتا، وأهم القاييس الت

تصن®ف على أساسها الواقع السلمية تصنيفها على أساس متوياتا.
وفيما يأت أهم أصناف الواقع السلمية:

- الواقع الشاملة أو البوابات: 1
 وهي مواقع تشمل عدة مالت: السرة والتمع، الخبار، السياسة، القتصاد،

الرياضة...ال.
أمثلة عن هذه الواقع:

  www. Islam web. net- الشبكة السلمية أو إسلم ويب  1

).128م )، ص (2003)، 1دار الفجر للنشر والتوزيع، ط (- عبد اللك ردمان الدنان: الوظيفة العلمية لشبكة النترنت ( القاهرة: 1
 - ممد الطيب زاوي: العلم السلمي اللكترون العاصر؛ مع دراسة وصفية لثلثة وأربعي موقعا إسلميا على شبكة النترنت، رسالة ماجستي،2

).241م، ص (2004م- 2003قسم علوم العلم والتصال، كلية العلوم السياسية والعلم، جامعة الزائر، 
). 242)، نقل عن: ممد الطيب زاوي: الرجع نفسه، ص (76، 75( - ممد لعقاب: النترنت وعصر ثورة العلومات، ص3

3



        موقع إسلمي دعوي، ينتهج منهج أهل السنة والماعة ف العتقد والعمل، ويقوم
 عليه نبة من حلة الشهادات الشرعية واللغوية والفنية، كما يكتب فيه عدد من الساء البارزة،

والوقع بتمويل من اليئة القطرية للوقاف. 



www. Al- islam. Com- السلم 2
    موقع تابع لوزارة الشؤون السلمية والوقاف والدعوة والرشاد بالملكة العربية

 السعودية، يشرف عليه الشيخ صال بن عبد العزيز آل الشيخ، يتوي على أكثر من نصف
 مليون صفحة من علوم الشريعة والعارف السلمية، وأكثر من أربعي ألف فتوى معاصرة ف
 شت الوضوعات السلمية، ومكتبة صوتية تضم أكثر من خسة آلف ساعة من الاضرات

 والدروس والطب والندوات العلمية والدعوية لنخبة من كبار العلماء والدعاة والفكرين، وهو
موقع متعدد اللغات.

www. Islam on line. net- إسلم أون لين  3
www.islam light. net- شبكة نور السلم  4

الشرف العام الشيخ د. ممد بن عبد ال البدان.
www. Islam to day. net- السلم اليوم  5
     www. Islam time. net- إسلم تاي    6

الشرف العام: علي المادي ( موقع إمارات ).
www. Elislam. net- شبكة السلم    7
www. Shareah. com- لواء الشريعة    8
   www. Islam house. Com- دار السلم   9

www. Salafi. net- الشبكة السلفية     10
www. Tttt4. com- طريق الدعوة    11
www . hadielislam. com- هدي السلم   12
Islamic. Naseej. com- نسيج السلمية   13
www. Dawah win. com- نوافذ الدعوة    14
www. Hajs. net- هاجس للشبكة السلمية  15
www. Tthbet. com- شبكة تثبيت السلمية     16
www. Alasad. net- شبكة السد. نت      17
www. Manar eldjazair. Com- منار الزائر      18

http://www.islam/
http://www.islam/
http://www.islam/
http://www.islam/


 أس®سه مموعة من أئمة القطر الزائري ودعاته وطلب العلم الشرعي به، وهو بناء دعوي
يهدف لن يكون منبا إعلميا ثري®ا، الشرف العام على الوقع الشيخ: يي بدر الدين صاري.

www. Islam- qa. com- السلم سؤال وجواب    19
 موقع دعوي علمي تربوي، يهدف إل تقدي الفتاوى والجابات العلمية الؤصلة بشكل

 واف وميسر - قدر الستطاعة - عن السئلة التعلقة بالسلم سواء كان السائل مسلما أو غي
 مسلم، ويقوم بالشراف على هذه الجابات الشيخ: ممد صال النجد ( ماضر وكاتب

إسلمي ).
www. Khayma. com- شبكة سلسبيل السلمية    20

الشرف: " منذر ممد علي أبو رميلة "، ( فلسطي ).
www. Saaid. net- صيد الفوائد    21

موقع إسلمي منوع
www. Fact way. net- طريق القيقة  22

       موقع إسلمي دعوي، ينتهج منهج أهل السنة والماعة، يدعو إل دين السلم،
 ويقوم عليه فريق من الرجال والنساء الذين حلوا على عواتقهم مسؤولية الدعوة إل دين ال،

كما أنه يشارك فيه عدد من العلماء والدعاة من شت أناء العال وبعض الكتاب البارزين.
www. Islamdor. com- بوابة السلم    23
www. Islamiyyat. com- إسلميات    24
www. Islam way. com- طريق السلم    25
www. Islam world. net- عال السلم    26

      موقع يقدم مقالت إسلمية متعددة اللغات، وترجة للقرآن - الكري - بعدة لغات،
إضافة إل عدة خدمات.

www. Rayat alislah. com- راية الصلح   27
الشرف العام على الوقع: د. رضا بوشامة ( الزائر ).



- الواقع التخصصة:2
تتخصص ف مال معي مثل:

* مواقع علوم الدين السلمي:
 –الكري- مثل: موقع القرآن –الكري-، العجاز العددي والعلمي ف-مواقع القرآن 

القرآن –الكري-... ال.
 -مواقع العقيدة مثل: شبكة القيقة السلمية، علوم ومعارف السلم، العقيدة

والياة...ال.
 -مواقع الديث النبوي الشريف مثل: جامع الديث النبوي، شبكة السنة

النبوية وعلومها، موقع صناعة الديث...ال.
-مواقع الفقه وأصوله مثل: الفقه السلمي... .

 -مواقع جاعات ومذاهب مثل: الشبكة الخوانية، موقع التصوف
السلمي...ال.

* مواقع الرأة السلمة والسرة:
 أمثلة: عال حواء، للنساء فقط، الشبكة النسائية العالية، الفتاوى الامعة للمرأة

السلمة، واحة الرأة، أسرة نت...ال.
* مواقع للشباب:

تتم بشؤون ومشاكل الشباب، أمثلة عن هذه الواقع:
شبكة شباب، الطريق إل ال...ال.

* مواقع طبية:
ــا  مثل: الطب السلمي، شبكة الشفاء السلمية، موع الدكتور حسان شسي باش

( موقع طب )، أسنانك، أعشاب أون لين...ال.
* مواقع سياسية إسلمية:

مثل:
* مواقع الحزاب والنظمات السياسية.

       * مواقع قضايا سياسية ساخنة مثل القضية الفلسطينية: فلسطي ف الذاكرة، موقع
.48فلسطينيو 



* مواقع اقتصادية إسلمية:
 أمثلة:

 :  ) بدولة الكويت، وهوisegs. Com  //http* الوقع العالي للقتصاد السلمي (
 موقع اقتصادي يهتم بميع شؤون القتصاد والبنوك السلمية على مستوى عالي، فيقدم

 الخبار القتصادية الديدة، كما يتوي العديد من القسام الفرعية: ملة اقتصادية، منتديات،
 دراسات ورسائل علمية، أعلم وشخصيات، لقاءات واستضافات، البنوك والؤسسات

السلمية...ال.
  * موقع أكسل أرابيا: منصة القراض على النترنت للشرق الوسط.

       موقع اقتصادي باللغة النليزية يهدف إل تكي الباحثي عن الر®هون العقارية
 والقروض إل مقارنة متلف اليارات التوفرة، ولختيار أفضل النتجات الت تناسب احتياجاتم

الفردية، والتأهل السبق للحصول على القرض وطلبه مباشرة من البوابة.
* مواقع إخبارية إسلمية:

 .Aml alommahأمثلة: موقع " أمل المة": موقع الخوان السلمي بالسكندرية ( 
Net.(

  موقع إسلمي إخباري يتحدث عن أخبار العال السلمي ويتناول قضايا المة السلمية،
كما يتوي على ماور مثل: دعاة، السرة، صوتيات ومرئيات، ثقافة وفن...ال.

  )، يشرف علىwww. Awda- dawa. Com- مأساتنا والل: عودة- دعوة ( 
 الوقع د. مهدي قاضي، يهتم بآسي السلمي ف أناء العال، يتوي على: الخبار، تقارير

وتليلت، حوارات ولقاءات، مقالت وآراء، السلم والياة...ال.
  )، موقع إسلمي يتوي على الخبارislam memo. Cc- مفكvرة السلم ( 

العالية: الوطن العرب، آسيا، أوربا، المريكتان، أوستراليا، إفريقيا، اللف الصحي...ال.
  )، يتوي على أخبار: ملية، عربية،news. Naseej. Com( - نسيج الخبارية 

 عالية، ومتلف الخبار ف كل الالت، إضافة إل بعض الركان مثل: نسيج السلمية،
السرة، نسيج الرياضية،، نسيج القتصادية...ال.



* مواقع الناشيد السلمية:
 ).www. Enshad. Net- موقع إنشاد ( 

  )، يتوي على باقة متنو®عة منwww. 3wam. Com- عو®ام للناشيد السلمية ( 
الناشيد للستماع والتحميل.

 ).www. Anashed. Net- شبكة أناشيد ( 
 ).www. Inshad. Com- الد®رر النشادية ( 

  وغيها كثي و تدف مواقع الناشيد السلمية إل إياد البديل السلمي الناسب،
والتواصل مع كل جديد.

* مواقع العلماء والشائخ والدعاة:
 وهي مواقع خاصة بالعلماء والشائخ والدعاة، تعرض سيهم الذاتية، وإنتاجهم الفكري

والعلمي.
أمثلة عن هذه الواقع:

  )،www. Ibn othaimeen. Com- موقع الشيخ ممد بن صال العثيمي ( 
 تشرف على الوقع مؤسسة الشيخ ممد بن صال العثيمي اليية، يتوي هذا الوقع على
 الركان التية: مكتبة الفتاوى، الكتبة الص®وتية، الكتبة القروءة، دروس الرمي، مكتبة

الطب، الكتبة الرئية، عن الشيخ، اكتب لنا...ال.
  )، يعرض الوقعwww. Suwaidan. Com- موقع الدكتور طارق السويدان ( 

 متواه باللvغات: عربية، إنليزية، أوردو، يتوي على عدة أركان أهها: السية الذاتية
 للمشرف، برامج تلفزيونية، جدول الواعيد، ألبوم الص®ور، الدروع التكريية، خواطر

السويدان، الكتبة اللكترونية، الخبار...ال.
 ).www. Abd elkafy. Net- موقع الداعية عمر عبد الكاف ( 

  )، الشرف العامwww. Alislam net. Com- موقع الشيخ عائض القرن ( 
 على الوقع الشيخ: عائض بن عبد ال القرن، يتوي على عدة أركان تتوي بدورها على شت®ى

الواضيع كلvها من إنتاج الشرف على الوقع.
  )، يشرف عليهwww. Elnaggar zr. Com- موقع الدكتور زغلول النجار ( 

 الدكتور: زغلول راغب ممد النجار أستاذ علوم الرض، يعرض الوقع النتاج الفكري للعال



 الليل من خلل تناول إسهاماته ف مال العجاز ف القرآن - الكري- والسن®ة الن®بوية الطهرة،
 وكذا كتاباته ف القضايا الفكرية والسياسية الت تشغل بال التمع العرب و السلمي والدول،

يقد®م الوقع متوياته بمس لغات: العربية، النليزية، الفرنسية، السبانية، الصينية.
 .www. Abu said- موقع الشيخ أب سعيد بلعيد بن أحد الزائري ( السيلة ) ( 

Net.( 
وهذه الواقع كثية نكتفي فقط بالمثلة السالفة الذكر.

* مواقع وسائل العلم الختلفة:
كالد®وريات السلمية، والطات الذاعية والتلفزيونية، ومن أمثلتها:

- مواقع اللت والرائد مثل: 
 www. Albayan- magazine. Com- ملة البيان: 

ملة إسلمية عالية تتم بنشر العلم الشرعي وتأصيل منهج أهل الس®ن®ة والماعة.
 www. Almujtamaa- mag. Com- ملة التمع: 

  ، ملةwww. Muslim world league. Org- ملة العال السلمي: 
إسلمية أسبوعية.
  ، أس®سها الشيخ ممد بن إبراهيمwww. Eldaawah. Com- ملة الدعوة: 
هـ.1385آل الشيخ عام 

  www. Attajdid. Infoجريدة التجديد السلمية ( الغرب ): 
مواقع القنوات مثل:

   www. Alomma. Tv- قناة المة الفضائية: 
 www. Quran. Tv- قناة الد للقرآن الكري:  

   ، قناة تلفزيونية فضائية وأرضية،www. Tayba. Tv- قناة طيبة الفضائية:  
 تقد®م إعلما يؤكvد هويتنا السلمية الس®محة برؤية عصرية وتعمل على دعم النتماء

السلمي.
  www. Majd doc. Com- قناة الد الوثائقية:  

   www. Alnas. Tv- قناة الناس:  





 مواقع النظ¦مات واليئات وال̈ندوات:5-
أمثلة:

   ، نشأت الندوة عامwww. Wamy. Org- الندوة العالية للشباب السلمي:  
 م، وانطلقت من أرض الملكة العربية السعودية، وهي هيئة إسلمية عالية مستقلة،1972

 وملتقى إسلمي يدعم جهود العاملي ف مؤسسات الشباب السلمي ف العال وجعياتم
وهيئاتم.

   ، شركة عالية تقد®مwww. Dar aleiman. Com- موقع دار اليان:  
 خدمات الج والعمرة لكل الستويات وبالسعار الناسبة، تقد®م التوى باللغتي: العربية

والنليزية.
 - اليئة العالية للعجاز العلمي ف القرآن والسنة، أمينها العام: عبد ال بن عبد العزيز

 الصلح، وهو موقع يبي®ن العجاز العلمي ف القرآن والسنة، وأن الدين السلمي دين علم
 ومعرفة يبحث عن الق ويدعو إل البداع والت®قدم والخذ بأسباب الر®قي الادي، وصناعة

الضارة من أجل حياة إنسانية كرية، يعرض متواه بعدة لغات.
   ، وهوwww. I u m s on line. Net- التاد العالي لعلماء السلمي:  

 مؤسسة إسلمي شعبية تضم أعضاء من بلدان العال السلمي ومن القليات والموعات
 السلمية خارجه، وهي مستقلة عن الدول ولا شخصية قانونية وذمة مالية خاصة، مقر التاد

مدينة دبلن- أيرلندا.
- النتديات السلمية:6

 www. Moslem on line. Net- منتديات مسلم أون لين السلمية:  
  www. Islam nor. Com- منتديات نور السلم:  

     www. Way 2 allah. Comالطريق إل ال:  - 
www. Almeshkat. Netشبكة مشكاة السلمية: - 

- مواقع الدلة والبحث: 7
- دليل مواقع الوب الفيدة.

- الباحث الشامل.
- دليل أنه ال.



- الردادي.
- دليل سلطان للمواقع السلمية.

- دليل الواقع السلمية.
وغيها كثي نكتفي بالواقع السابقة.

- ناذج عن الواقع السلمية:3
موقع إسلم أون لين:

التعريف بالوقع:
 .www- وعنوانه:Islam on line   " موقع ( السلم على النترنت ) – 

Islam-online. Netموقع ويب إسلمي أنشأته مؤسسة الثقافة ف قطر، وقد بدأ ظهور   
 يناير من عام25هـ، الوافق 1419هذا الوقع على الشبكة منذ الثامن من شهر شوال لعام 

 ،  " شكvلت للموقع هيئة علمية من كبار العلماء من متلف أناء العال السلمي "1م" 1999
2.

  صحفي200 أكتوبر غرب القاهرة، ويضم أكثر من 6     " يوجد مقر الوقع ف مدينة 
 من تصصات متعددة إعلمية وعلمية وسياسية، يعملون ف القر مع بضعة عشرات ف متلف
.3أناء العال، وأصبح الوقع يضم عدة مواقع فرعية مع مقر إذاعة وتلفزيون، وقريبا دار نشر" 
    " ويترأس ملس إدارة هذا الشروع العلمة " الشيخ يوسف القرضاوي"، ويشرف

 عليه الدكتور "حامد النصاري"  أستاذ الشريعة ف جامعة قطر، وفتح باب التبع لذا
 الشروع... يقول د. النصاري: إننا قمنا بعمل مسح شامل لميع الواقع السلمية الوجودة
 على شبكة النترنت، بل وجيع الواقع الت تتعلق مضامينها ومتوياتا بالسلم، ووجدنا أنا

 تنقسم إل قسمي: مواقع ملصة، ومواقع هدفها الساءة، أما الواقع الخلصة فهي لفراد
 ومؤسسات إسلمية هدفها خدمة السلم، وللسف فهي مواقع فقية من حيث الادة

 العلمية، وتقوم عليها مؤسسات أو أفراد معظمهم غي معروف ويفتقر إل الصداقية، ولذلك

 هـ- مارس1420، ذو الجة )213- خلف سرحان القرشي: " موقع السلم على الشبكة " الهد والتميز، ملة الرس الوطن (ع (1
).72( م)، ص2000

م.2010- 01- 15."، تاريخ الزيارة: islam on line.net  www  "- " من نن "، عن موقع2
 -02- 01"، تاريخ الزيارة:   www. Islam on line. Net- ممد هادي: " إسلم أون لين تتصدر الواقع السلمية "، عن موقع: "33

م.2010



 جاءت فكرة الشروع بضرورة تأسيس مواقع مهمة على شبكة النترنت يكون لا الصداقية
 والثقة ف العلومات الت تقدمها عن السلم، وذلك من خلل لنة علمية موثوقة، وتستخدم

.1الساليب الؤثرة والضمون اليد بواسطة لنة فنية متخصصة تقوم على هذا العمل " 
     يبث الوقع رسالته باللغات: العربية، النليزية، اللوية...، وهو موقع شامل

للمسلمي ولغي السلمي.
     "حرص الوقع على تقدي معلومات عن السلم وعلومه وحضارته وأمته، وعن الكون
 وعواله وتولته، ومن متابعة للمجريات والتطورات وتليلها واستقرائها، ومن معلومات شت

 وخدمات متعددة...، فهذا الوقع يسعى لتقدي السلم ف صورته الوحدة الية العايشة
 لتطورات الياة وتفاعلتا ف متلف الالت تت شعار: الصداقية والتمي®ز، من أجل ذلك

 شكvلت له هيئة علمية من كبار العلماء ... مهمتها ضمان عدم مالفة ما ينشر ف هذا الوقع
 لثوابت الشريعة السلمية، بالضافة إل نبة من الباء والختصي ف السياسة، والقتصاد،

 والعلم، والجتماع، والتكنولوجيا، والفنون، وغيها من الالت، إتقانا لطوات السهام ف
 النهضة السلمية بشمول مالتا وتعدد مستوياتا عب شبكة النترنت وإمكاناتا الائلة ف

 اليصال والتصال، ضمن معايي المانة والدقة ف التوى، والحتراف البدع ف  التصميم و
 العرض، حرصا على تقيق مصداقية الوقع ف مادته ومعلوماته وأطروحاته، وإكسابه التمي®ز

.2الذي يقق له الاذبية والقبول" 
    " وقد فاز هذا الوقع بعدة جوائز، ورش®ح كواحد من أفضل الواقع العربية والسلمية

من قبل عدد من الؤسسات التخصصة ف تقييم الواقع.
  تصل الستخدم بذا الوقع "link    وقد قام كثي من الواقع بوضع وصلة ربط بداخله 

3.
سياسة الوقع العامة:

عالية ف الطرح: 

).11م )، ص (1998هـ- أوت 1419)، ربيع الثان 84- لطفي عبد اللطيف: " السلمون ف مواجهة النترنت "، الستقبل السلمي (ع(1
م.2010- 01- 15 "، تاريخ الزيارة: www.islam on line. Net "  - " من نن "، عن موقع 2
).72  ( مرجع سابق،صز،̈ي - خلف سرحان القرشي: موقع " السلم على الشبكة" الهد والتم̈ي3



 توجيه الطاب للنسانية جعاء مع تنب الرتباط أو التعبي عن بلد أو حزب أو مذهب
أو فئة أو هيئة أو مؤسسة.

شولية ف الضمون:
 العمل على تقدي صورة شاملة ومتكاملة ومترابطة للسلم على متلف صفحات الشروع

العلوماتية والدماتية.

وسطية ف النهج:
 تبن النهج الوسطي للسلم، مع البعد عن الفراط والتفريط، والعراض عن الراء

الشاذة والغريبة.
موضوعية ف العالة:

تر®ي الدقة والوضوعية ف العالة، والتزام الياد عن الواقف السبقvة.
أخلقية التناول:

 تنب التعرض بالقدح أو الدح للشخاص واليئات والدول، والبتعاد عن أساليب الثارة
والدعاية أو الستفزاز والتحريض.

التشويق ف العرض:
.1الرص على عرض الواد بهنية عالية توفvر التعة للمستخدم 

أركان الوقع:
يتكون موقع " إسلم أون لين " من الركان التية:

 الرئيسة، أخبار وتليلت، شرعي، مدارك، السلميون، ناء، علوم وصحة، ثقافة وفن،
 حواء وآدم، مشاكل وحلول، وسائط متعددة، استشارات: شبابية، إيانية، دعوية، صحية،

الزكاة، الج والعمرة، معا نرب أبناءنا، اسألوا أهل الذكر.
وفيما يأت وصف بسيط لكل ركن من هذه الركان:

- أخبار وتليلت:1

م.2010- 01- 15 "، تاريخ الزيارة: www. Islam on line. Net- " من نن "،عن موقع " 1



     يهتم الوقع بأخبار وقضايا السلم والسلمي على جيع الصعدة: مليا ودوليا وعاليا،
 كما أنه يول أهية خاصة ومتابعة مستمرة للقضية الفلسطينية، والزمة العراقية، ويهتم بالخبار
 العالية، فيتناول تليلت لقضايا متلفة لعدة دول سواء كانت لذه الدول علقة مباشرة أو غي
 مباشرة بالعال السلمي، وذلك لفتح عيون زوار الوقع على أخبار العال ومسايرة الحداث أول

بأول.
- شرعـي:2

 يتناول قضايا شرعية من عبادات و معاملت ببيان حكمها، وكشف اللتباس الطارئ
عليها، مثل: الصوم، الزكاة، الج، الزواج، فقه الرأة...ال.

- مـدارك:3
بوابة الثقافة والفكر السلمي العاصر، وينقسم هذا الركن بدوره إل أقسام:

 الرئيسية، ثقافة وفكر، سياسة، تنمية واقتصاد، متمع ومرأة، علوم وبيئة، حوارات
 ومقابلت ( يريها الوقع مع شخصيات دينية، سياسية، رجال الفكر والثقافة لناقشة متلف

 القضايا، إضافة إل عدة مقالت للقراءة )، شارك بفكرك ( من خلل هذا القسم يعرض الوقع
 مشاركات ومواد أصدقاء الوقع الت أرسلت للموقع من قبل، ويشي إل ما هو متميز وحديث

 منها ف هذه الصفحة)، ملفات خاصة، مفاهيم ( يعرض دللت وتعاريف متلف الفاهيم
اللتبسة ).

- السلميون:4
 ينقسم إل: الرئيسية، طرق صوفية، إخوان مسلمون، تنظيمات وأحزاب، سلفيون، عمل

مسلح، وعظ وإرشاد، عمل أهلي، إسلميون مستقلون... .
- نـمـاء:5

 ينقسم هذا الركن إل: مشروعات وتارب، استعد للوظيفة، إدارة الذات، مفاهيم
 ومصطلحات، فقه، فقه وسعي، إغاثة وتنمية، بورصات وبنوك، قضايا اقتصادية، صوت الناس (

يهتم بشاكل الناس الادية ).
- علوم وصحة:6

 ينقسم إل: صحة ( مواضيع طبية متلفة )، استشارات صحية، إيانيات ( يبي حقيقة
 العجاز العلمي ف القرآن الكري والسنة الطه®رة من خلل قضايا صحية وعلمية )، بيئة ( يهتم



 بشاكل البيئة )، تكنولوجيا، علوم ( فيزياء، فلك، أحياء، كيمياء، هندسة وراثية... )، فتاوى (
 يتوي هذا القسم على بنك الفتاوى، يكن البحث ف هذا القسم عن طريق: النص أو العنوان

والنص ).أو العنوان 
- ثقافة وفـن:7

 ينقسم إل: مساحات ثقافية، تراث وحضارة، لغة وأدب، ميديا، سينما ومسرح، فنون
 تشكيلية، أوتار وأنغام، مساهات الزائرين، مفاهيم ومصطلحات، ماهيل ومشاهي ( تعريف

 بؤسسات وشخصيات: رياضة، علمية، مذاهب وأديان، سياسية وعسكرية، ثقافية وفنية،
اجتماعية، دعوية، فقهية ).

- حواء وآدم:8
 ينقسم إل أقسام: صوت النساء، للرجال فقط، الطريق إل الزواج، أزواج وزوجات، أب

وأم، ناية السبوع، بي الناس، معا نرب أبناءنا، مدونات اجتماعية، فتاوى السرة.
- مشاكل وحلول:9

  يعال    ينقسم إل: صبايا ( الصبايا والهل، صبايا نت، الب، هس الصبايا)، للشباب فقط (
 مشاكل الشباب النفسية، العاطفية والجتماعية من خلل طرح الشباب مشاكلهم على الوقع

 والرد عليها، إضافة إل بعض القالت تعال متلف الشاكل وتقدم اللول)، الطريق إل الزواج
 ( يعال عدة مشاكل قبل الزواج وبعده، إضافة إل مقالت تعال قضايا تص الزواج)، سنوات

 الزواج الول، البيت الكبي ( يعال مشاكل أسرية: البناء، الباء، الزواج...ال)، فتاوى
للشباب.

- وسائط متعددة:10
     تنقسم إل: عي على العال ( يتناول أخبار متلفة من متلف مناطق العال بالصور )،

 أطلس العال السلمي، الحداث ف صور ( يورد صور لحداث عالية )، إذاعة إسلم أون لين
 ( تنقسم إل: البامج الية، الفترات الذاعية: دينية، اجتماعية، سياسية واقتصادية، ثقافية

 وفنية، علمية وصحية، رياضية، التقارير ( عبارة عن مواضيع متلفة )، صوت النب ( عبارة عن
 خطب ودروس منتقاة من عدة مساجد متاحة للستماع والفظ )، بطاقات إلكترونية ( بطاقات



 للمناسبات يكن إرسالا )، مكتبة الوسائط ( تتوي على عدة مواضيع يكن تميلها أو
الستماع إليها ).

    ويوجد أيضا على الصفحة الرئيسية لوقع " إسلم أون لين " جهة اليمي شريط
عمودي يتوي على العناوين التية:

* ببليو إسلم:
هـ جديد.1430- صفحة الج 

- القدس ف قبضة التهويد.
- خدمات الوبايل.

- عال السرة السلمة بأوربا.
- متحف هولوكوست فلسطي.



* أدلة وخدمات:
 - أجندة الفعاليات، دليل الواقع، شريك الياة، النشرة العلمية، ميلدي هجري،

الساحة العلنية.
خصائص موقع إسلم أون لين:

من خلل زيارة صفحات هذا الوقع خلصت إل اللحظات التية:
- التصميم الفن للموقع:1

 نلحظ اهتمام الشرفي على الوقع بالتصميم الفن الميل له من خلل النقاط
التية:

 - تنظيم جيد للصفحة الرئيسية للموقع، حيث يظهر ف أعلى هذه الصفحة عنوان الوقع
 باللغتي العربية والنليزية بط واضح، كما توجد القائمة الرئيسية ف شريط أفقي توي على
 الركان الساسية للموقع، وشريط عمودي جهة اليمي يوي مواضيع أخرى أساسية، يوجد
 وسط الصفحة الواجهة للموقع متصرات لعناوين متارة من كل ركن من الركان الرئيسية

مرفقة بصور، ما يذب الزائر للطلع على هذه الواضيع.
 - ظهور عدة خدمات على الصفحة الواجهة للموقع مثل: شريط الخبار، تاريخ آخر
 تديث: الساعة واليوم والشهر والسنة، ميلدي وهجري،( تديث الخبار حوال كل ثلث

ساعات )، التعريف بالوقع وما تعلق به، دليل الواقع...ال.
 - اعتمد الوقع على البنط الواضح ف تقدي موضوعاته وقضاياه، وذلك حرصا منه على

جذب الستخدم لقراءة موضوعاته دون إجهاد.
 - تنوع اللوان ف الوقع، حيث تظهر الواجهة بعدة ألوان، وكذا تظهر كل صفحة بلون

متلف.
 ي- تدعيم الوضوعات والقالت بالصور: فوتوغرافية، رسومات، كاريكاتي، ول يكتف

بالنص الكتوب فقط كما الال ف أغلب الواقع السلمية.
- التصميم التقن للموقع:2

 ونقصد بالتصميم التقن مدى استغلل الوقع للمكانات الت تقد®مها النترنت من:
تفاعلية مع الزوار، سرعة التحميل، سهولة الدخول إل الوقع...ال:



 - يكن الدخول إل الوقع بكتابة عبارة " إسلم أون لين" ف مرك البحث "
Google.أو ف أي مرك بث آخر "

 - سرعة تميل بعض الصفحات رغم وجود الوسائط التعددة: الصور، الفيديو...، وهذا
 إذا استثنينا بعض الصفحات مثل: أطلس العال، " الحداث ف صور" ف ركن وسائط متعددة

فإنا ل تفتح بسرعة.
 - يتوي كل ركن من الركان الساسية لوقع "إسلم أون لين" على نوافذ مفتوحة أكثر

 من مرة، أي أن الركن يتكون من عدة أقسام، وتندرج تت هذه القسام عدة مواضيع
...وهكذا، ما يدل على ثراء متواه.

 - يتواجد الوقع ف أشهر أدلة البحث مثل: دليل سلطان للمواقع السلمية، دليل الواقع
السلمية...ال.

 - خلل تصفvحي للموقع عدة مرات والطلع على أركانه وموضوعاته، ل أصادف عبارة
 " الصفحة فارغة" أو " البنامج معطvل"، عكس الواقع السلمية الخرى فإننا نصادف فيها

هذه المور خلل زيارتا.
 - ل يتوفvر للموقع دعم مؤسسي معي أو جهة متصة بدعمه، فهو يعتمد على البات

والتطو®عات.
 - تشرف على الوقع هيئة علمية من كبار العلماء، مهم®تها ضمان عدم مالفة ما ينشر ف

 هذا الوقع لثوابت الشريعة السلمية، إضافة إل نبة من الباء والختصي ف السياسة،
والقتصاد، والعلم، والجتماع، والتكنولوجيا، والفنون... .

 - يسمح الوقع بقدر كبي من تفاعل ومشاركة التصفحي وتقدي آرائهم واختياراتم،
 م من خلل البيد اللكترون، السئلة والفتاوى الباشرة، الوارات الباشرة معوطرح اهتمات

 الخصائيي النفسانيي والجتماعيي ف الوقع، نشر تعليقاتم على الوضوعات والقالت
النشورة ف الوقع، التصال بإدارة الوقع وبالشرف عليه...ال.

- ل يوجد ف الوقع عد®اد يبي عدد زواره.
 - البطء عند العودة لصفحة البداية، وعند فتحه لول مرة، ويكن تلف هذا العيب

بالتخفيف من الصور الت يتويها.



- استخدام الوسائط التعددة مثل: الصوت، الصورة، الفيديو...ال.



- متوى الوقع:3
 - أهم ملحظة ف هذا الال هو ثراء متوى الوقع سواء من حيث كمية مادته، أو

  أركان )، تنقسم10نوعيتها وشولا، فمن حيث الكم® فإن الوقع يتوي على عدة أركان ( 
 هذه الركان إل عدة أقسام، وهذه الخية عدة فروع، أما من حيث الشمول فإن الوقع شامل

لكل الالت، إذ من بي نقاط سياسته العامة الشمولية ف الضمون، وهذه الالت هي:
 السياسة، الدين ( قضايا شرعية )، الثقافة والفكر السلمي، القتصاد، الطب، البيئة،

التكنولوجيا، العلوم، الفن...ال.
 - يرص الشرفون على الوقع على عالية توجيه الطاب، نلمس هذه العالية من خلل

طرح قضايا ملية، إقليمية، عالية، ومناقشتها بلفية إسلمية بتبن النهج الوسطي للسلم.
 - يوج®ه الوقع خطابه إل متلف الشرائح وكل العمار: الطفال، الشباب، الرأة،

الرجل...ال.
 " وينفرد هذا الوقع بقدرته على اجتذاب الشباب تديدا من خلل صفحة الشاكل الت
 تعد الول من نوعها ف العال العرب، كما يوي جزءا مستفيضا باللغة النليزية، ويسب لذا

 الوقع أنه نح ف كسر تابو ظلv مفروضا لعقود طويلة على الشاكل النفسية والعاطفية
  رسالة إلكترونية كل أسبوع يطرح فيها400والجتماعية والنسية، ويتلقى الوقع نو 

.1أصحابا مشاكلهم وأغلبها ذو طابع جنسي، حيث يرد عليها الختصاصيون" 
 - تنو®ع مصادر العلومات والوضوعات الواردة ف الوقع: علماء ودعاة، كتب، صحف

 وملت ووكالت أنباء، مواقع ويب، هيئات علمية، صحفيون ومفكرون، ساسة، علماء
اجتماع ونفسانيون، متصون وملvلون سياسيون...ال.

 - استخدام أساليب إقناعية متنوعة مثل: السلوب الستدلل بقسميه: العقلي والن®قلي،
والسلوب العاطفي بقسميه أيضا: الترغيب والترهيب.

 www. minshawi. Com سلمي، ... الواقع السلمية على النترنت، عن موقع "لل اا- التمع اللكترون حكر على النخبة ف الع1
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 "فالوقع يلتزم بالكتاب والسنة ف العالة والستدلل، كما أنه يستدل بالرقام
 والحصاءات والوقائع الختلفة، وتصريات الساسة ورجال الفكر، حسب ما يقتضيه الال،

.2ويستدل حت بآراء الغربيي إذا كانت خارج مال العتقاد ول تالف أصول الدين" 
 - " ل يفصل الوقع بي الدين ومتلف الالت السياسية والقتصادية وغيها، نلمس هذا

 من خلل عدة أمور منها: اعتماده اللفية الدينية ف معالة الكثي من القضايا: السياسية،
 والقتصادية، والجتماعية، ونلمس هذا أيضا من خلل وجود عدد كبي من قضايا السياسة

 والدولة والقتصاد ضمن مال الفتوى، وأيضا من حيث ذلك النوع من الوازنة الذي نلمسه ف
.2عرض القضايا، بيث ل تغلب القضايا الدينية الضة على غيها من القضايا " 

 - تقدي التوى ف متلف النواع الصحفية: خب، مقال، تقرير، تقيق، صور،
كاريكاتي...ال.

- تقدي الوضوعات ف:كتب، أشرطة، فيديو...ال.
 - يرص الوقع على كتابة مصدر الادة العروضة، سواء كان هذا الصدر: وكالة أنباء،

داعية، مفكvر...، حت تكون هناك مصداقية أكب للمعلومات عند مستخدميها.
 - نلحظ خلو® الوقع من الخطاء الملئية واللغوية والنحوية ( ف ممل الوضوعات

والصفحات الت اطلعت عليها).
 - " التزام الوضوعية والياد، يتجلى ذلك من خلل عرض وجهات النظر الختلفة
 السلمية والغربية ف القضايا الطروحة، مع نسب كل معالة أو رأي إل صاحبه، وعدم

.3التعصب لرأي معي®ن أو مذهب مدد" 
 ن استمرارية الوقع،ما يافظ على- تديث متوى الوقع ف فترات قصية، وهذا ما يضم

ثقة الزو®ار فيه.
 - إتاحة البحث ف الوقع عن أية معلومة يريدها الزائر عب خانة البحث، كما توجد

وصلت إعلنية ف الوقع، ما يساعده ف عملية التمويل.

الدعوة السلمية عب النترنت؛ مقارنة بي منهجي الشبكة السلفية وشبكة إسلم على الط ف الدعوة، مرجع سابق، ص (- سية رابح بوعيشة: 2
125.(

). 120- سية رابح بوعيشة: الرجع نفسه، ص ( 2
(جي الشبكة السلفية وشبكة إسلم على الط ف الدعوة، مرجع سابق، صهارنة بي منق- سية رابح بوعيشة: الدعوة السلمية عب النترنت؛ م3

120.(



 - يهتم " موقع إسلم أون لين" بالفتاوى العامة الامعة، ويرص ف فتاواه على الوسطية
 وعدم التمذهب، وينبي الوقع للفتاوى الركبة، خاصة وأن الفتوى اللكترونية تعتب البديل

الديد التاح لكثي من الناس بعد اضطراب سوق الفتاوى.
 وعلى هذا فإن " موقع "إسلم أون لين نت" قد أفرز مضمونا إعلميا جديدا يتخطى

 التقليدية ف الطرح، والتشرذم ف الرؤى...، وأنv الطاب السلمي من منظور الوقع هو
 خطاب: إسلمي التوى، وسطي التوج®ه، عالي الطار، تفاعلي الدار، إنسان النعة...،

.1تديدي الضمون، وتفاؤل النحى، يبحث عن المل ويقصي القنوط " 
سلبيات الوقع:

- ل يفتتح الوقع الصفحة الرئيسية بالبسملة.
 - ف بعض الركان نده يقتصر على إنتاج الشيخ يوسف القرضاوي، مثل مال الفقه

وأصوله، أخلق وتزكية دون مبر، ومعلوم أن تراث العلماء والفقهاء ف هذا الال كثي جدا.
 ونظرا لصائص الوقع السابقة، فإن موقع " إسلم أون لين"، من أبرز الواقع السلمية،

يزداد عدد زو®اره يوما بعد يوم.
 " وقد فاز د. يوسف القرضاوي " الشرف على الوقع" بائزة شخصية العال السلمية من

.2جائزة دب الدولية للقرآن – الكري- " 
 ونظرا لهية هذا الوقع ف نشر السلم والدعوة إليه، وللمكانة الت يتلها بي الواقع

السلمية، ولفعاليته على الساحة اللكترونية، فقد تعر®ض لجمات من منظمات يهودية متلفة.
 فقد " اتمت "رابطة مكافحة التشهي"، وهي من أهم منظمات اللوب السرائيلي ف

 الوليات التحدة الشيخ يوسف القرضاوي- رئيس التاد العالي لعلماء السلمي- وموقع
 إسلم أون لين بالترويج للتطر®ف، بسبب مواقف الشيخ والوقع العارضة للحتلل

السرائيلي... ووصفت الشيخ القرضاوي بأنه: " منظvر متطر®ف من جاعة الخوان السلمي".
 واتمت النظvمة - الت تراقب العلم العرب والسلمي بشكل مستمر- موقع " إسلم

   تقد®م تعليمات تصويرية عن2008أون لين" بنشر قصيدة ف قسم " ثقافة وفن" ف يناير/  
 - أحد بن علي بن ممد الشيخي: تقرير عن الندوة القليمية حول: " صناعة وسائل التصال اللكترونية ف العال السلمي" ، مسقط، ديسمب1

).193م )، ص (2003)، 291ع (  ( ملة الستقبل العربم،2002
 -12- 21، تاريخ النشر: :  "an tom life. Com  //http- أحد حسي: " إسلم أون لين" موقع شباب المارات الفضل، عن موقع "2
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كيفية قطع رأس أحد الشخاص. 
 والقصيدة الت أشارت لا النظمة اليهودية من تأليف مسلمة إنليزية متشد®دة، تدعى "

 سامينا مالك"، ألvفت قصيدة بعنوان " كيف تقطع رأسا"، وأدانتها مكمة بريطانية بتهمة حيازة
كتابات يكن استخدامها ف أعمال إرهابية.

 لكن مراجعة قامت با "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" لقسم " ثقافة وفن" على الصفحة
 ، كشفت أن الوقع ل ينشر2008النليزية لوقع " إسلم أون لين" خلل يناير/ كانون الثان 

 القصيدة من باب تأييده، بل وصفها بالقصيدة " الشائنة"، ودعا القر®اء إل تقدي بدائل شعرية
 للقصيدة، واحتفى بالبدائل الشعرية القد®مة من القر®اء ومن بينها قصيدة بعنوان " كيف تكو®ن

سلما".
 وكان د. يوسف القرضاوي قد تعر®ض لجوم مشابه الشهر الاضي عندما نشرت اللجنة

 المريكية اليهودية – وهي منظمة يهودية أمريكية نافذة أيضا – قد أطلقت إعلنا احتل صفحة
 11كاملة ف صحيفت: " وول ستريت جورنال " و" نيويورك بوست " المريكية الميس 

.1يونيو، بأنم من أبرز العقبات أمام السلم ف النطقة " 
موقع الشهاب:

التعريف بالوقع:
 موقع إسلمي جزائري يهتم بطرح القضايا الدعوية والفكرية ف إطار حضاري إسلمي

 يهدف إل تعميق وتأصيل الرؤية السلمية لقضايا التغيي والتجديد والصلح والدعوة إل بناء
 حضاري إسلمي متكامل يعيد للمة مدها، وللسلم ريادته ف الياة، يدير الوقع د. البشي

صوالي.

 - وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك: هجوم على القرضاوي وإسلم أون لين من منظمة يهودية نافذة، عن " موقع القرضاوي "، تاريخ النشـر:1
م.2010- 01-12م، تاريخ الزيارة: 2009- 7- 19



أركان الوقع:
يتوي موقع الشهاب على الركان التية:

 * أخبار الشهاب: يقد®م أخبار ملية، دولية، وعالية تتناول أخبار الفكvرين، وأخبار ثقافية
وفكرية متنو®عة.

* قراءات ف الحداث: يلvل قضايا سياسية ف الزائر، العال السلمي، كل العال.
* تقيقات: يناقش قضايا دعوية واجتماعية.

       * حوارات وندوات:ياور الوقع من خلل هذا الركن شخصيات سياسية، أكاديية،
دعوية...ف متلف القضايا.

* قضية للنقvاش: يورد عدة قضايا للن®قاش فكرية وثقافية متنو®عة.
* ملفات الشهاب.

* دراسات: برنامج معطvل.
 * ترجات ومراجعات كتب: عبارة عن ترجات وتلخيصات وعروض لكتب تمل

عناوين تتراوح بي: الدعوة، الثقافة والفكر، علماء...ال.
 * من الذاكرة: عرض أعمال بعض العلماء والدعاة، والوقوف على ذكريات وفاتم

ومآثرهم.
* مالس التذكي: يناقش قضايا إسلمية من عبادات: كالصلة، الج...ال.

* ف آفاق الراجعات: يناقش قضايا فكرية ودعوية.
* الشهاب البداعي.

 * شؤون علمية وتقانية: يعن هذا الركن ببعض القضايا العلمية، وأخبار التكنولوجيا
الديثة.

* أطباق شهية: ل توجد مقالت ف هذا الوضوع.
أركان إضافية:

مالس التذكي: مكر®رة.•
الشهاب الثقاف: هي نفسها صفحة: شؤون علمية وثقافية.•
 ف ظلل السنة: يتناول بعض الواضيع التعلvقة بالديث النبوي، إضافة إل شرح بعض•

الحاديث.



دراسات شرعية: دراسات شرعية وأخرى فكرية.•
دراسات: دراسات ف متلف الواضيع الثقافية.•
ترجات ومراجعات: نسخة من صفحة: ترجات ومراجعات كتب.•
 عب التاريخ: ركن يهتم بأحداث تاريية سابقة، كما يهتم بالركة السلمية الزائرية•
ورو®ادها.
 مكتبة الشهاب اللكترونية: تتاح خدمة البحث ف هذه الكتبة عن أي موضوع يريده•

التصفvح: مقالت، كتب...ال.
صوتيات ومرئيات: البحث ف مكتبة الصوتيات والرئيات.•
ما العمل بعد العراق: مقالت عن الزمة العراقية وما يتعلvق با.•
 رمضان كري: موضوعات مهمة حول شهر رمضان: كالطاعة ف هذا الشهر، الصحة•

ف رمضان، أثر الصيام ف التماسك الجتماعي...ال.
ف آفاق الراجعات: مكر®رة.•
منتدى الفكر الر.•
القرآن الكري.•
 مواقع مموعة الشهاب: عبارة عن روابط بواقع أخرى مثل: موقع الشيخ عبد الميد•

 بن باديس، موقع الفكvر مالك بن نب، ضفاف البداع ( ل يوجد )، مركز البشي للدراسات
( ل يوجد ).  
خدمات الوقع:

 التعريف بالوقع ( البنامج معطvل )، هيئة ترير الوقع، أرسل مقال، الرشيف، البحث،
منتدى الشهاب ( البنامج معطvل )، أخب صديقك، راسلنا ( معطvل ).

خصائص موقع الشهاب:
- التصميم الفن للموقع:1

يتمثل ف أهم اللحظات التية:
- كتابة عنوان الوقع ف أعلى الصفحة الواجهة بط كبي باللغتي العربية والنليزية.

- عدم كتابة التاريخ الجري أو اليلدي، أو تاريخ تديث متويات الوقع.
- عدم تنويع اللوان، فيظهر على الواجهة لونان فقط: الزرق والبن.



- ل يوجد شريط الخبار على الصفحة الول للموقع.
 - تدعيم الواضيع والقالت بالصور، ونلحظ عند زيارة بعض الواقع الزائرية كموقع "

 منار الزائر" وكذا موقع " راية الصلح" أنا ل  تدع®م موضوعاتا بأي نوع من الصور،
ل الفكار بالوضوح الطلوب.وبالتال فإن العتماد على النص الكتوب فقط ل يوص

- التصميم التقن للموقع:2
 - سهولة الدخول إل موقع " الشهاب"، إذ نكتب " موقع الشهاب" على مرك البحث "

Google.وندخل إل الوقع على مرحلة واحدة " 
- سرعة متوسطة ف تميل الصفحات.

 - نلحظ أن بعض أركان الوقع فارغة، فعند الضغط على أيقونات بعض هذه الركان
 تظهر الصفحة بيضاء مثل: ركن أطباق شهية، ضفاف البداع، مركز البشي للدراسات، إضافة

 إل بعض الدمات مثل: التعريف بالوقع ( البنامج معطvل )، منتدى الشهاب، راسلنا، أي أن
 – تقريبا- الت يتيحها الوقع معطvلة، ما يؤثر سلبا على انذاب الز®وار نونصف الدمات 

الوقع.
- عدم استخدام الوسائط التعددة، إذا استثنينا الصور.

 - أغلب الدمات التفاعلية معطلة، باستثناء خدمتي: أرسل مقال، أخب صديقك.
ملحظة: 

 اللحظات الت سبقت حول الوقع سج®لتها خلل الفترة الزمنية الت تصفحته فيها، ويكن
أل تنطبق هذه اللحظات على الوقع خارج هذه الفترة.

- متوى الوقع:3
 - نلحظ قلة الركان وتكرار بعضها، بل إننا ند ركني متلفي ف العنوان ويتضمنان
 التوى نفسه، مثل: مالس التذكي ( مكرر )، " الشهاب الثقاف " هو نفسه ركن: " شؤون
 علمية وثقافية"، " ترجات ومراجعات" هو نفسه ركن " ترجات ومراجعات وكتب"، " ف

آفاق الراجعات" ركن مكر®ر.
 - نلحظ أن أركان الوقع ذات نوافذ مغلقة، أي عند فتح أي ركن ند موضوعات

مدودة العدد، وهذا يدل على فقر متوى الوقع .



 -  مدودية الصادر الت تستقى منها الادة العلمية، فأغلبها مقالت ودراسات لساتذة
ودكاترة مد®دين.

 ل يعرض مواضيع تتعلق بشهر رمضان --  طول فترة تديث التويات، فالوقع ل يزا
من خلل ركن " رمضان كري" - رغم مرور أكثر من شهر ونصف عن الشهر.

 -  يتوي الوقع على مواضيع ف الالت التية: قضايا سياسية ( جزائرية، عربية،
 إسلمية، عالية)، قضايا فكرية ودعوية وثقافية، قضايا التكنولوجيا الديثة، مواضيع ف السنة

 النبوية الطه®رة، أحداث تاريية، وهذه الواضيع تتناول ف مقالت مدودة العدد مع إهال بعض
الالت مثل: القضايا الجتماعية، القتصاد، الفن، الطب...ال.

 وعموما فإن موقع الشهاب، وكذا الواقع السلمية الزائرية الت تصفvحتها مثل: ( منار
   ) تتميز بضعف التصميمHamassat - cjb.netالزائر، راية الصلح، هسات إيانية 

 الفن، وكذا عدم استغلل المكانات التقنية - الت تتيحها النترنت – على الوجه الحسن
مثل: الدمات التفاعلية والوسائط التعددة...ال.

وفيما يص التوى فالواضيع الدرجة ف الوقع قليلة، كما أنا غي شاملة لميع الالت.
موقع سورية الدعوي:

أركان الوقع:
يتوي موقع " سورية الدعوي" على الركان التية:

* الصفحة الرئيسية.
* مكتبة الفيديو والرئيات.

* صوتيات إسلمية.
 * مكتبة الكتب: تتوي على: الخلق والر®قائق والواعظ، القرآن الكري وعلومه،

 الديث الشريف وعلومه، العقيدة السلمية، الفقه وأصوله، الس®ي والتراجم، اللغة العربية
والشعر والدب، القسم العام ويتوي بدوره على مواضيع مثل: الشامل ف الصناعة الطبية... .

* ف رحاب رسول ال.
* أعلم ودعاة: التعريف بسي بعض العلم والدعاة.

* مع كتاب ال: يقد®م الكنوز اليانية والشرعية والخلقية لبعض سور القرآن الكري.
* فتاوى، تزكية وأخلق، تربية وإرشاد، شعر وأدب وفن.



 * الكتبة الرئية: تنقسم إل: أدب وشعر، أطفال وكرتون، القرآن الكري، الاضرات
 والدروس ( تتناول عدة مواضيع تص: الطفال، الشباب، أخلق، تزكية، ومواضيع

أخرى...). 
* الناشيد السلمية.

 * استراحات وقصص: قصص عن الصحابة والتابعي وغيهم، لغرس الخلق والفضائل،
إضافة إل الطvرائف.

* تاريي ووثائقي: أفلم وثائقية بعناوين متلفة مثل: الندلس، غزة...ال.
* سلسلة معال الدعوة ف الغرب.

* سلسلة فقه الدعوة السلمية: مواضيع دعوية.
 * شيوخ ودعاة: إدراج مواضيع متلفة لشيوخ ودعاة من هؤلء: عمر عبد الكاف، عبد

الميد كشك...ال.
 العضاء، الخبار، الواقع الارجية، الزو®ار.* إحصاءات:

خصائص موقع سورية الدعوي:
- التصميم الفن للموقع:1

 - نلحظ اختلف اللوان ف الوقع، ما يعله أكثر جذبا للزوار،فلون الواجهة أخضر، مع
اختلف اللوان ف العناوين الخرى.

- إرفاق بعض عناوين القالت والقصص بالصور.
- كتابة عنوان الوقع ف أعلى الصفحة الواجهة بط كبي باللغة العربية فقط. 

 - عدم كتابة التاريي الجري واليلدي، وكذا عدم وجود تاريخ تديث التويات،
وانعدام بعض العلومات عن الوقع منها مثل: التعريف بالوقع.

 - نلحظ أن كل متوى الوقع يوجد على شكل عناوين وملخصات على الصفحة
 الواجهة للموقع، ما يسه®ل على الزائر اختيار الوضوع الذي يريد والطلع على جيع

الوضوعات.



- التصميم التقن للموقع:2
- تعدد الوسائط ف الوقع: صوتيات، مرئيات، صور، فيديو...ال.

 - نلحظ انعدام متويات بعض الركان رغم وجود العناوين مثل: ركن" شيوخ ودعاة"،
و" القر®اء".

- يوجد ف الوقع عد®اد يبي عدد الزوار.
- ل توجد ف الوقع خدمات تسمح بالتفاعل مع الزوار.

- توجد خانة للبحث ف الوقع، كما يكن تسجيل العضوية فيه.
- متوى الوقع:3

 - يشمل متوى الوقع الواضيع التية: القرآن الكري وعلومه، الخلق والرقائق
 والواعظ، مطات من السية النبوية كالغزوات، بعض العلم والدعاة، مواضيع إيانية

وشرعية، فتاوى، شعر وأدب وفن، الناشيد السلمية، التاريخ، الدعوة...ال.
- غن الوقع نوعا ما بالادة العلمية.

 - نلحظ أن الوقع يهمل بعض الالت الامة مثل: السياسة ( ل يوجد ركن الخبار)،
القتصاد، القضايا الجتماعية ( قضايا تم الرأة، الشباب...).

- تنوع الدعاة والشائخ الذين تعرض نتاجاتم الفكرية والدعوية ف الوقع.
- ملحظات عامة حول الواقع السلمية:4

 يصعب الكم على خصائص الواقع السلمية على شبكة النترنت، وذلك لسباب كثية
 أهها: عدم وجود إحصائيات دقيقة عن جيع الواقع السلمية، وكذا عدم تصفحي لميع هذه

الواقع.
 ومن خلل الطلع على شكل ومتوى كل موقع من الواقع السابقة، خلصنا إل

بعض اللحظات حولا وهي كالت:
 -  ما زال العدد ضئيل مقارنة بالواقع غي السلمية الختلفة الشارب والتوجهات، فمنها
 الواقع العربية الت يسمح معظمها بعرض مواد منافية للداب والخلق السلمية، ومنها مواقع

 مسوبة على السلم فهناك من يصن®فها ضمن الواقع السلمية لنا تمل أساء وعناوين
 إسلمية، وتفعل ذلك ف القيقة لتخفي أهدافها القيقية ف نشر البدع والرافات وإيراد

الشبهات، "ومن هذا الصنف الخي مواقع إسلمية بإدارة يهودية مثل: 



 (www. Answering- islam. Org) ، (www. About islam.Com) ،
 ( www. The quran. Com)، (www. Allah assurance. Com)  .

 هذه الواقع ت®م تصميمها من قبل اليهود، وهم ينشرون معلومات خاطئة عن القرآن،
. 1والسنة، والحاديث النبوية الشريفة، والسلم " 

 هذا إضافة إل مواقع العداء الت تارب السلم وأهله صراحا، وكذا الواقع الباحية
وهي تزداد يوما بعد يوم بسرعة كبية، وبنية تتية قوية ومتماسكة.

 وهذا ما يت®م على القائمي بالدعوة السلمية الثبات ف اليدان، وزيادة عدد الواقع
السلمية وتسي مستوى أدائها، لواجهة التحديات الت تفرضها عليها متلف الهات.

 - ضعف التصميم الفن والت®قن لغلبية الواقع السلمية، وذلك بسبب إهال طريقة بناء
 وتأسيس الوقع، وكذا عدم الستغلل المثل للمكانات الت تتيحها النترنت للمواقع ف هذا

 الال إذ أن بعض أصحاب الواقع السلمية ل يهم®هم سوى الظهور على النترنت، رغم ما
 لسن التصميم من دور فع®ال ف جلب الز®وار إل الوقع وتدعيم ثقتهم بحتوياته، كما يرجع

 ضعف التصميم أيضا إل عدم استغلل الكفاءات البشرية التمكvنة ف الالي التقن و العلمي
 لا لا (أي هذه الكفاءات) من دور فع®ال ف التخطيط والتصميم، وتبدو هذه العشوائية - ف
 تصميم الواقع السلمية - واضحة إذا ما قورنت بالواقع التطو®رة ف هذا الال، فمصممي

 الواقع الباحية مثل يرصون كل الرص على جذب الشباب ومتلف الفئات إل تصفvح
 مواقعهم وذلك باستقطاب الختصي ف تصميم الواقع اللكترونية الذين يبدعون ف تميل

أشكالا، والتحسي من خدماتا، وهذا ما يفس®ر  النذاب الكبي للشباب نوها.
 -  قلة الوضوعات الت تتناولا بعض الواقع السلمية، إذ تعال قضايا مدودة جد®ا ضمن
 إطار مدود، ومع ذلك ل تراعي واقع الناس واهتماماتم إذ تدرج مواضيع قدية ل يهتم الن®اس

 با، والول با الهتمام بشاكل الناس واقتراح اللول لا، وتنطبق هذه النقطة على الواقع
السلمية الزائرية.

 -  عدم التحديث الن لتوى الواقع السلمية، فمن هذه الواقع من ل يتم تديد متواه
 منذ إنشائه، وكفى به عامل لتنفي الز®وار عن الوقع لنه غي حيوي ول يساير التطورات،

 عكس بعض الواقع الت تتم كثيا بتحديث متوياتا " إذ تقد®م شركة ديزن على الوقع
م.2010- 03- 18"، تاريخ الزيارة:   www. Alrasheed net. Com - شبكة الرشيد العراقية: عن موقع: "1



www. Disneyblast. Comمثال متازا لستخدام موقعها ف مال التسلية، حيث أنا  
  ) لعبة وقصص جديدة تضاف أسبوعيا لتحديث20 -25تد®ث موقعها يوميا وإن ما بي ( 

.1متوى الوقع " 
 واللحظات الثلث الت سبقت ل تنفي اهتمام بعض الواقع السلمية بالتصميم الفن
 والتقن لا، وكذا ماولة إثراء متواها وتديده ف أقصر مدة مكنة، ومن هذه الواقع موقع "

إسلم أون لين"، " الشبكة السلمية"...ال.
 - " مشكلة الد®عم الادي: وهو عائق تشترك فيه معظم الواقع السلمية، فليست هناك

 جهات مسؤولة عن توفي الدعم الادي التواصل لذه الواقع، وأغلبها يتأسس من دعم فردي أو
 زكاة أو بعض البات من الغنياء، وتبقى هذه الساعدات مقطوعة أي أنا ليست مستمرة،

 وبالتال فإن كثيا من الواقع السلمية يوت بعد فترة بسبب انقطاع شريان الادة عنه،
 ونلحظ هذا ف الواقع السلمية من خلل تصيص ركن من أجل جع مساعدات الز®وار تت

 عنوان: " ادعم الوقع" وغيه من العناوين، وعلى هذا يب على الشرفي على هذه الواقع إياد
مصادر تويل مستمرة لضمان استمرار نشر الدعوة السلمية من خلل هذه الوسيلة.

 وهذا المر ف القيقة ليس خاصا بالقائمي على الدعوة عب النترنت، بل هو آفة العال
  " ند أن الطط والسياسات2الثالث عموما والعال العرب والسلمي على الصوص حيث " 

 العلمية والتكنولوجية ف الوطن العرب - إن وجدت- فإنا تفتقد إل وضوح الدف، وبعد
.3النظر، وعمق الفكرة، لنا ف غالبيتها ارتالية، آنية، غي مدروسة " 

 -  الليط الفكري النو®ع: فنجد التشرذم واضحا ف الواقع السلمية، هذا إذا ل تكن
 هناك حرب إلكترونية بينها، فقد انسكب السلم بكل تنويعاته وتفريعاته على الواقع

 الفتراضي عاكسا تعد®دية ل نائية، وإفراطا ف الت®مايز: فرقي ( سن®ي، شيعي )، مذهب ( حنفي،
 شافعي )، حزب ( إخوان، جهادي )...، فبالنسبة للمواقع السلفية - مثل موقع الشيخ أبو

 إسحاق الوين - فهي تتم ف الساس بالتوحيد والعقيدة، والتزام الن®صوصية والظاهرية ورفض
 التأويل، ومعظمها يدور ف إطار العقائد وتنقيتها وماربة بدع الضرحة، مثل موقعا الشيخي:

 ).370م)، ص (2009)، 1 - نم عبود نم: الدارة والعرفة اللكترونية؛ الستراتيجية، الوظائف، الالت (عمان: دار اليازوري العلمية، ط (1
).88، ص ( - عيسى بوعافية: الدعوة السلمية عب النترنت، مرجع سابق2
 )،1 - عبد اللك ردمان الدنان: الوظيفة العلمية لشبكة النترنت؛ دراسة لعرفة استخداماتا ف مال العلم ( بيوت: دار الراتب الامعية، ط(3

).88). نقل عن: عيسى بوعافية: الدعوة السلمية عب النترنت، مرجع سابق، ص (161م )، ص (2001



 ابن باز وابن عثيمي، أما الواقع الش®يعية فمن أمثلتها موقع " الشيخ ممد علي التسخيي"
 المي العام للمجمع العالي للتقريب بي الذاهب السلمية ...، وعلى هذا فإنه ل توجد وحدة

 فكرية أو على القل خطوط رئيسية مشتركة بي هذه الواقع، فأصبح كل موقع يعب®ر عن فكر
 صاحبه، وبالتال يتشتت الزائر الغريب بي هذه الناهج ول يعرف ما هو الصحيح أو ما هي

نقطة البداية، مع الشارة إل أن هذا الكلم ل ينطبق على جيع الواقع السلمية. 
 -  توج®ه الواقع السلمية خطابا إل السلمي كافة، سواء ف الدول السلمية أو

 القليات السلمة ف متلف الدول، كما أنا تتوج®ه بالطاب إل غي السلمي فتعر®فهم بالدين
 السلمي، وتعال متلف القضايا القليمية والعالية بلفية إسلمية، وهذا ما يت®فق وشولية

السلم، فالدين السلمي ليس حكرا على قوم معي®ني أو منطقة مد®دة، إنا هو دين عالي.
 –  إضافة إل اللغة العربية - بعدة لغاتلذلك فمعظم الواقع السلمية تعرض متوياتا 

 عالية: الفرنسية، النليزية، السبانية...ال، من أمثلة هذه الواقع: موقع " السلم"، " إسلم
 أون لين"، " السلم سؤال وجواب"...، وتوجد عدة مواقع موجهة لغي السلمي تتلف عن

 الواقع الوج®هة للمسلمي ف طبيعة الوضوعات العالة، وكذا أسلوب وطريقة طرح هذه
الوضوعات، مثل: أمثلة من النترنت.

 -  نلحظ أن بعض الواقع السلمية تعال قضايا هامة وعصرية تس اهتمامات متلف
 شرائح التمع، وتعال بعض مشاكل متلف الفئات العمري®ة: أطفال، شباب، رجال، نساء...،

 من منظور إسلمي، أما البعض الخر فتكتفي بعرض موضوعات قليلة جدا أغلبها ل يس
اهتمامات التمع.

 - " كثرة الواقع والصفحات السلمية وعدم وجود دليل واضح لتصنيفها وتنظيمها
 وتقيق نوع من التنسيق والتكامل بينها، لننا كثيا ما ند - رغم وجود بعض الدلة

 والت®صنيفات -  أن الواقع مكر®رة ومتداخلة رغم اختلف تسمياتا، وكثيا ما يفاجأ الستخدم
 بأن بعض الواقع الوجودة ف الدليل غي إسلمية، ورب®ما تنشر مواد تسيء للسلم، وهذا

 يوحي بأن القائمي على التصنيف ل يضعون تلك الواقع للختبار وإنا يكتفون ف تصنيفهم
 على العنوان، وهذا يت®م على الدعاة أن يدوا حل لذه الشكلة لكي يقvقوا ما يصبون إليه،



 كما يفاجأ الستخدم عندما يد مموعة من الواقع ذات تسميات متلفة، وعند زيارتا يدها
.1موقعا واحدا ومادتا العلمية مكر®رة"

 ومن الستغرب حقا أن الستخدم الذي يعتمد على مركات البحث السلمية الت تصنف
 الواقع وتوفvر لا أدلة يفاجأ عندما يد مواقع لدعاة غي معروفي - وهذا طبعا لغبار عليه-

 بينما هناك أساء لمعة ف ساء الدعوة ل يدها ضمن تلك التصنيفات والدلة، رغم أن لولئك
الدعاة مواقع خاصة.

 وهذا إن دلv على شيء فإنا يدل على تي®ز القائمي على تلك الدلة والتصنيفات  لذهب
 فكري إقصائي، والري® بم أن يكونوا حياديي وأل يرموا الناس ما عند أولئك من الق، وأن

يدركوا أن كل أحد يؤخذ من كلمه ويرد® إل العصوم - صلى ال عليه وسلم-.
 - " عزوف بعض الدعاة عن استخدام النترنت ف الدعوة إل ال، وهذا سلوك سلب
 يب على الدعاة أن ينvهوا أنفسهم عنه، خاصة وأن هذه الوسيلة سهلة الستعمال ومتوفvرة

.2وفع®الة، وهي لسان العصر، وقد أمروا شرعا أن ياطبوا كل قوم باللسان الذي يفهمونه" 

).87ص (  - عيسى بوعافية: الدعوة السلمية عب النترنت، مرجع سابق،1
).88- عيسى بوعافية: الدعوة السلمية عب النترنت، مرجع سابق، ص ( 2



البحث الول: خصائص أفراد عينة الدراسة
 والتخصص العلمينوع- ال1

البحث الثان: عادات تصفح أفراد عينة الدراسة للمواقع السلمية
- مدة استخدام النترنت2
- عدد ساعات استخدام النترنت3
- درجة تصفح الواقع السلمية 4
- أسباب عدم تصفح الواقع السلمية5
- عدد ساعات تصفح الواقع السلمية6
- بداية تصفح الواقع السلمية7
- كيفية تصفح الواقع السلمية8
- مصادر التعرف على الواقع السلمية التصفحة9

- آراء البحوثي ف استخدام الطلبة الامعيي للمواقع السلمية10
البحث الثالث: أناط تصفح أفراد عينة الدراسة للمواقع السلمية

- أساء بعض الواقع السلمية التصفحة11
- أسباب تفضيل مواقع إسلمية على أخرى12
- الواقع السلمية الكثر استقطابا13
- أسباب تفضيلها14
- لغة الواقع السلمية التصفحة15
- أسباب تفضيل مواقع إسلمية بلغات معينة على أخرى16
- آراء البحوثي ف عدد الواقع السلمية على شبكة النترنت17
- أفضل الواقع السلمية18
- أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية19
- أسباب تصفح الواقع السلمية20
- الركان الت يهتم با البحوث ف الواقع السلمية21
- الدمات التفاعلية الت تستغل ف الواقع السلمية22
- الشاكل الت تواجه الواقع السلمية23



 عادات وأناط استخدام الشباب الامعي عينة الدراسة للمواقع السلمية على: الفصل الرابع
شبكة النترنت 

      
 ف هذا الفصل سنقوم بالتعليق على الداول الاصة بعادات وأناط استخدام أفراد عينة         

 الدراسة للمواقع السلمية، ويبي هذا الفصل درجة تصفح البحوثي للمواقع السلمية، والدة الت
 يقضونا ف ذلك، والكيفية الت يتصفحونا با، وأهم الواقع السلمية الت يتصفحونا، وأسباب

 تفضيلها على غيها من الواقع، ودوافع تصفحها ...ال، ويعتب فصل العادات والناط مدخل مهم
 لعرفة وتفسي اتاهات البحوثي نو الواقع السلمية، وكذا تفسي آثار الواقع السلمية على

التصفحي، وفيما يأت عرض للنتائج التوصل إليها:



البحث الول: خصائص أفراد عينة الدراسة:
 توزيع عينة الدراسة حسب النوع والتخصص العلمي:):1جدول رقم (

                  النوع

  التخصص العلمي

الموعالناثالذكور

ت
%ت%ت%

 كلية العلوم الجتماعية
والعلوم السلمية

5959 %89 44.5%14849.33 %

%50.67 152%55.5 111% 4141كلية العلوم  

% 300100% 200100%100 100    الموع

) ما يأت:1يوضح الدول رقم (
  و عدد100 طالب وطالبة، عدد الذكور 300       يقدر عدد أفراد عينة هذه الدراسة بـ 

 وكلية العلوم من جامعة الاجوالعلوم السلمية  موزعي على كلية العلوم الجتماعية 200الناث 
لضر –باتنة- كالت:

  ذكر بنسبة %59: (49.33 طالب وطالبة من كلية ع.اج و ع.إس بنسبة % 148        * 
).44.5 أنثى بنسبة % 89، و  59

 ، و41 ذكر بنسبة % 41: (50.67 طالب وطالبة من كلية العلوم بنسبة % 152*         
).55.5 أنثى بنسبة % 111



البحث الثان: عادات استخدام الواقع السلمية:
        نتناول فيما يأت عادات تصفح البحوثي للمواقع السلمية، درجة تصفح الواقع السلمية،

أسباب عدم التصفح، مدة التصفح ... كالت:
- مدة استخدام النترنت:2

أ- مدة استخدام النترنت والنوع: 
: توزيع عينة الدراسة حسب مدة استخدام النترنت والنوع.)2جدول رقم (

) ما يأت:2يتضح من الدول رقم (
   طالب وطالبة من مموع أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم275- يستخدم النترنت 

 .91.67 طالب وطالبة أي بنسبة % 300
.8.33 طالب وطالبة ل يستخدمون النترنت بنسبة % 25         - 

         * من هذه النتائج نستخلص أن الستخدام الجتماعي للنترنت مازال ف طور التشكيل
 أو الصياغة رغم السرعة الت تطورت با النترنت واقتحامها العديد من اليادين: الؤسسات

الكومية، ومؤسسات التعليم، والنشآت القتصادية والثقافية.  
 ) إل أن نسبة (%91.67       * رغم أن أغلبية أفراد العينة يستخدمون النترنت (% 

) ل يستخدمونا، يكن إرجاع ذلك إل السباب التية:8.33

النوع                        

مدة استخدام النترنت

الموعالناثالذكور

%ت%ت%ت

59% 177 65.5% 46131% 46 سنوات3من سنة إل 

15.33% 12.546% 2125% 21 سنوات6 سنوات إل 4من 

17.33% 10.552% 21 31  % 31 سنوات فأكثر6

8.33  %  11.525% 0223% 02ل أستخدمها

100% 100300% 100200% 100الموع
7.81 الدولية = 2                    كا30.8 السوبة = 2كا

  ).0.05                          عند مستوى الدللة (3درجة حرية = 



 عدم رغبة بعض أفراد عينة الدراسة ف استعمال-
 النترنت، لن ف اعتقادهم أن مصادر العلومات هي الكتب، وهذا ما صرح به

البعض أثناء القابلة الشخصية معهم.
يرجع البعض أسباب عدم الستخدام إل ضيق الوقت.-
 عدم توفر خدمة النترنت ف البيت، وكذا ف بعض العاهد، وغلء ثن الدمة ف-

 مقاهي النترنت، ف حي تنتشر بكثافة ف بعض التمعات العربية، فالشباب المارات يتميز
 بامتلك كل العدات التكنولوجية الت تعله يعيش ف بيئة من الثقافة والتسلية والتصال، إذ

  ثراء البيوت الماراتية بالعدات التكنولوجية1تؤكد البيانات الحصائية الت تضمنتها الدراسة
 الديثة...إن الشباب المارات مهز بالاسوب الشخصي أكثر من الدول التقدمة، ويتمتع أكثر

بدمات النترنت ف البيت.10 أفراد من ضمن 8من 
        * من جهة أخرى فإن زيادة استخدام الشباب الجامعي عينة الدراسة للنترنت يفس�ر نظرتهم للنترنت بأنه مصدر

مهم لـ: المعلومات، التسلية والترفيه، الثقافة السلمية...الخ.

  مفردة من مفردات عينة الدراسة بنسبة300 مفردة من مجموع 177       - يستخدم النترنت من سنة إلى ثلث سنوات 
 ).46 ) على نسبة الذكور ( والتي تقدر بـ: % 65.5، وتفوق نسبة الناث ( وتقدر بـ: % %59 

  مفردة300 مفردة من أصل 46       - يستخدم النترنت من أربع سنوات إل ست سنوات 
  على نسبة21، مع ملحظة تفوق نسبة الذكور % 15.33من مفردات عينة الدراسة بنسبة % 

.12.5الناث %
  مفردة من أفراد300 مفردة من مموع 52       - يستخدم النترنت منذ ست سنوات فأكثر 

 على نسبة الناث  %31، وتتفوق نسبة الذكور % 17.33عينة الدراسة بنسبة تقدر بـ: % 
10.5.
  مفردة من أفراد عينة الدراسة ليستخدمون النترنت300 طالب وطالبة من مموع 25-         

).2) على نسبة الذكور (% 11.5، مع ملحظة تفوق نسبة الناث (% 8.33بنسبة  % 
  أكب من98        - نلحظ أن نسبة الذكور الذين يستخدمون النترنت والت تقدربـ: % 

، ول شك أن وراء هذه النتيجة أسباب منها:88.5نسبة الناث اللت يستخدمنها وتقدر بـ: % 
       * هامش الستقللية الذي يتمتع به الشاب والذي يع̈د أكب من ذاك الذي تتمتع به البنت.

       * مسؤولية الناث الجتماعية والسرية داخل البيت أكب من مسؤوليات الذكور.

89م)، ص 2005، (3نصر الدين لعياضي: الشباب المارات والنترنت؛ استخدام النترنت والسلوك الثقاف، ملة الذاعات العربية، ع  -1 . 



 *     ويؤيد هذا ( نسبة مستخدمي النترنت من الذكور أعلى من نسبة الناث ) عدة دراسات

منها:
       *دراسة أحد عبدل، حيث تبي من خللا أن غالبية البحوثي الذين يستخدمون النترنت

.1 من الناث20.47 مقابل % 79.52ذكور إذ يثلون نسبة  % 
 ) النبئة7.81الدولية ( 2) وهي أكب من قيمة كا30.8= 2السوبة (كا 2       ومن خلل كا

 ) فإنه توجد0.05درجات حرية عند مستوى الدللة ( 3بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 
علقة فارقة بي الذكور والناث ف مدة استخدامهم للنترنت.

 *.منها دراسة ممد لعقاب: متمع العلم والعلومات؛ دراسة استكشافية للنترنيتيي الزائريي *
222أحد عبدل: مستخدمو النترنت؛ دراسة ميدانية بوليت سطيف وقسنطينة، مرجع سابق، ص ( -1 ). 



ب- مدة استخدام النترنت والتخصص العلمي:
 توزيع عينة الدراسة حسب مدة استخدام النترنت والتخصص العلمي):3جدول رقم (

) أعله ما يأت:3يوضح الدول رقم (
  من طلبة وطالبات51.97- يستخدم النترنت من سنة إل ثلث سنوات ما نسبته % 

 من طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.66.22كلية العلوم، و % 
  من طلبة18.42- يستخدم النترنت من أربع سنوات إل ست سنوات ما نسبته % 

 من طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.12.16وطالبات كلية العلوم و % 
  من طلبة وطالبات كلية العلوم يستخدمون النترنت منذ ست سنوات16.45- % 

 من طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.18.24فأكثر، مقابل  % 
  طلبة05، و 13.16 طالب وطالبة من كلية العلوم بنسبة % 20- ل يستخدم النترنت 

 ، أي أن عدد طلبة وطالبات كلية العلوم3.38وطالبات من كلية ع. اج و ع. إس بنسبة % 
 الذين ل يستخدمون النترنت يفوق عدد طلبة وطالبات كلية ع. اج و ع. إس الذين ل

 يستخدمونا، ربا يرجع السبب ف ذلك إل طبيعة الواد الدرسة ف كل التخصصي، فأكثر

التخصص العلمي              

 
   مدة استخدام النترنت

 كلية العلومكلية العلوم
 الجتماعية والعلوم

السلمية

الموع

%ت%ت% ت  
66.2217% 51.9798% 79 سنوات3 من سنة إل 

7
 %59

15.33% 12.1646% 18.4218% 28 سنوات 6 سنوات إل 4 من 

17.33% 18.2452% 16.4527% 25 سنوات فأكثر6 

8.33% 3.3825% 13.1605% 20 ل أستخدمها

10030% 100148% 152 الموع
0

 %100

7.81 الدولية = 2                 كا13.13 السوبة = 2كا
 ).0.05                         عند مستوى الدللة ( 3درجة حرية = 



 البحوث ف التخصصات العلمية ميدانية ل يتاج فيها الطلبة إل الرجوع إل النترنت، عكس
 بوث العلوم الجتماعية والعلوم السلمية الت من بي مراجعها النترنت، وربا يرجع هذا التفاوت

ف استخدام النترنت إل أسباب أخرى.
  السوبة=2 على أرقام الدول، حيث بلغت قيمته السوبة (كا2       وبتطبيق اختبار كا

 ) النبئة بوجود علقة فارقة بي7.81 = 2كا الدولية (2) وهي أكب من قيمة كا13.13
 )، فإنه توجد علقة فارقة بي0.05التغيين تت ثلث درجات حرية عند مستوى الدللة (

 التخصصي ومدة استخدام النترنت، فيبدو من الدول أن نسبة طلبة وطالبات كلية ع. اج و ع.
 ) أكب من66.22إس الذين يستخدمون النترنت من سنة إل ثلث سنوات والت تقدر بـ:( % 

 ) الذين يستخدمونا خلل الدة نفسها، بالقابل فإن51.97نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم (% 
 نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يستخدمون النترنت من أربع سنوات إل ست سنوات

 ) الذين12.16) أكب من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس (% 18.42(% 
 يستخدمونا خلل الدة نفسها، وتتقارب نسبت الكليتي فيما يص استخدام النترنت منذ ست

سنوات فأكثر.



- عدد ساعات استخدام النترنت ف اليوم:3
أ- عدد ساعات استخدام النترنت ف اليوم والنوع:

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد ساعات استخدام النترنت ف اليوم والنوع):4جدول رقم (

) ما يأت:4توضح بيانات الدول رقم (
 - حازت نسبة استخدام النترنت من ساعة إل ثلث ساعات ف اليوم من قبل أفراد العينة

 )89.27 مع ملحظة أن نسبة الناث (% 87.27أعلى نسب ساعات الستخدام إذ بلغت % 
)، نظرا لنشغال الطلبة والطالبات بالدراسة.83.67أعلى من نسبة الذكور (% 
 4 وتثل نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يستخدمون النترنت من 9.09- تليها النسبة % 

 ) على نسبة الناث15.31 ساعات ف اليوم، ونلحظ تفوق نسبة الذكور (% 6ساعات إل 
 %)5.65.(

  من أفراد عينة الدراسة الذين يستخدمونا حسب الظروف، تقدر نسبة2.18- ث % 
.3.39 ونسبة الناث % 0الذكور بـ: % 

  ساعات6 وتثل نسبة أفراد العينة الذين يستخدمون النترنت 1.46- وأخيا النسبة % 
.1.69 ونسبة الناث % 1.02فأكثر ف اليوم، قدرت نسبة الذكور بـ: % 

النوع                    

عدد ساعات الستخدام ف اليوم

الموعإناثذكور
    

ت  
%ت%ت%

87.27% 89.27240% 83.67158% 82 ساعات3من ساعة إل 

09.09% 05.6525% 15.3110% 15 ساعات   6 ساعات إل 4من 

1.46% 1.6904% 01.0203% 01 ساعات فأكثر6

02.18%  3.3906% 0006% 00حسب الظروف

100% 100275% 100177% 98    الموع
 7.81 الدولية = 2                    كا10.2 السوبة = 2كا

 ).0.05                          عند مستوى الدللة ( 3درجة حرية = 



 ساعات فأكثر ف اليوم قليل  (6    يلحظ أن عدد الذكور والناث الذين يستخدمون النترنت 
  يفسر ذلك بـ: ضيق الوقت لدى أفراد عينة الدراسة، غلء أسعار1.46 أفراد) بنسبة % 4

خدمة النترنت، انعدام النترنت عند البعض...ال.
 )7.81= 2 الدولية ( كا2) وهي أكب من قيمة كا10.2 السوبة= 2 ( كا2     وبساب كا

 ) فإنه0.05النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت ثلث درجات حرية عند مستوى الدللة (
 توجد علقة فارقة بي الذكور والناث ف عدد ساعات استخدام النترنت ف اليوم، فالذكور

يكثون ساعات أطول أمام النترنت مقارنة بالناث.
ب- عدد ساعات استخدام النترنت ف اليوم والتخصص العلمي:

  توزيع عينة الدراسة حسب عدد ساعات استخدام النترنت ف اليوم والتخصص):5جدول رقم (
العلمي.

) أعله الت:5يتضح من الدول رقم (
  من طلبة وطالبات81.82 ساعات ف اليوم نسبة % 3- يستخدم النترنت من ساعة إل 

 من طلبة وطالبات كلية ع. اج و ع.إس.92.31كلية العلوم، ونسبة % 

التخصص العلمي              

عدد ساعات الستخدام ف اليوم

 كلية العلومكلية العلوم
 الجتماعية والعلوم

النسانية

الموع

    
ت  

%ت%ت%

87.27% 92.31240% 81.82132% 108 ساعات3 من ساعة إل 

09.09% 05.5925% 12.8808% 17 ساعات  6 ساعات إل 4 من 

01.46% 01.4004% 1.5102% 02 ساعات فأكثر6 

02.18% 0.7006% 03.7901% 05 حسب الظروف

100% 100275% 100143% 132  الموع
7.81 الدولية = 2                    كا7.86 السوبة = 2كا

 ).0.05                          عند مستوى الدللة ( 3درجة حرية = 



  من طلبة وطالبات12.88 ساعات ف اليوم % 6 ساعات إل 4- يستخدم النترنت من 
.5.59كلية العلوم، وهي تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الت تقدر بـ: % 

  من طلبة وطالبات كلية العلوم،1.51 ساعات فأكثر ف اليوم % 6- يستخدم النترنت 
.1.40وهي متقاربة مع نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الت تقدر بـ: % 

  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يستخدمون النترنت3.79- تثل النسبة % 
 حسب ظروفهم، وهي أكب من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الت تقدر بـ: %

0.70.
 2) وهي أكب من قيمة كا7.86 السوبة= 2 على أرقام الدول (كا2وبتطبيق اختبار كا

 ) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت ثلث درجات حرية عند7.81= 2الدولية (كا
 )، فإنه توجد علقة فارقة بي التخصصي ف عدد ساعات استخدام0.05مستوى الدللة (

النترنت ف اليوم.



- درجة تصفح الواقع السلمية على شبكة النترنت:4
أ- درجة تصفح الواقع السلمية على شبكة النترنت والنوع:

 توزيع عينة الدراسة حسب درجة تصفح الواقع السلمية والنوع.):6جدول رقم (

) أعله ما يأت:6يبي الدول رقم (
  مفردة من مفردات300 طالب و طالبة من مموع 18 دائما- يتصفح الواقع السلمية 

  وهي أعلى من نسبة الذكور الت8.47، نسبة الناث % 6.54عينة الدراسة بنسبة تقدربـ: % 
.3.06تقدر بـ: % 

  مفردة من مفردات300 طالب وطالبة من مموع 32 غالبا- يتصفح الواقع السلمية 
  وهي أعلى من نسبة الناث الت تقدر15.31، نسبة الذكور % 11.64عينة الدراسة بنسبة % 

.9.60بـ: % 
  مفردة من مفردات300 طالب وطالبة من مموع 120 أحيانا- يتصفح الواقع السلمية 

.41.81، ونسبة الناث % 46.94، تثل نسبة الذكور % 43.64عينة الدراسة بنسبة % 
 ، تثل نسبة الذكور15.64 طالب وطالبة بنسبة % 43 نادرا- يتصفح الواقع السلمية 

.16.95، ونسبة الناث % %13.26 
  مفردة من مفردات عينة300 طالب وطالبة من مموع 62- ل يتصفح الواقع السلمية 

.23.16، ونسبة الناث % 21.43، نسبة الذكور % 22.54الدراسة بنسبة تقدر بـ:  % 

النوع                  

درجة تصفح الواقع السلمية

الموعإناثذكور

%ت%ت% ت    
06.54% 08.4718% 03.0615% 03دائما

11.64% 09.6032% 15.3117% 15غالبا

43.64% 41.81120% 46.9474% 46أحيانا

15.64% 16.9543% 13.2630% 13نادرا

22.54% 23.1662% 21.4341% 21أبدا

100% 100275% 100177% 98الموع
 9.48 الدولية = 2                   كا5.56 السوبة = 2كا

 ).0.05                         عند مستوى الدللة ( 4درجة حرية = 



 ) طالب213* نلحظ أن عدد متصفحي الواقع السلمية ف هذه الدراسة كبي نوعا ما (
 ، يفسر ذلك باجة البحوثي إل هذه الواقع سواء ف الال الدراسي أو77.46وطالبة بنسبة  % 

ف المور الياتية الخرى.
 * من جهة أخرى نلحظ أن عدد الذين ل يتصفحون الواقع السلمية كبي نوعا ما إذ

.22.54 طالب وطالبة بنسبة % 62يقدر بـ: 
 * نلحظ أيضا أن نسبة تصفح الواقع السلمية أحيانا احتلت أعلى النسب، ويفسر هذا

بأن لفراد عينة الدراسة نشاطات وارتباطات أخرى تشغلهم عن التصفح الدائم للمواقع السلمية.
 ) وهي أقل من5.56 السوبة= 2 على أرقام الدول وجدنا (كا2بعد تطبيق اختبار كا

  درجات حرية4) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48= 2 الدولية (كا2قيمة كا
 )، ومنه فإن جنس البحوثي ل يتحكم ف درجة تصفحهم للمواقع0.05عند مستوى الدللة (

السلمية.



ب- درجة تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي:
 توزيع عينة الدراسة حسب درجة تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي. ):7جدول رقم (

) ما يأت:7يتضح من الدول رقم (
  من طلبة وطالبات كلية العلوم، وهي أقل من4.55 % دائما- يتصفح الواقع السلمية 

.8.39نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الت تقدربـ: % 
  من طلبة وطالبات كلية العلوم، وهي أقل من6.06 % غالبا- يتصفح الواقع السلمية 

.16.78نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحونا غالبا والت تقدر بـ: % 
  هي نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون الواقع السلمية37.88- % 

 ، وهي أقل من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحونا أحيانا وتقدر بـ:أحيانا
 %48.95.

  بي التخصصي، إذ تقدر عند كلية العلومنادرا- تتقارب نسبت تصفح الواقع السلمية 
.16.08، وعند كلية ع.اج و ع.إس بـ: % 15.15بـ: %

التخصص العلمي                   

درجة تصفح الواقع السلمية

 كلية العلومكلية العلوم
 الجتماعية والعلوم

السلمية

الموع

%ت%ت%ت    
06.54% 08.3918% 4.5512% 06دائما

11.64% 16.7832% 06.0624% 08غالبا

43.64% 48.95120% 37.8870% 50أحيانا

15.64% 16.0843% 15.1523% 20نادرا

22.54% 09.7962% 36.3614% 48أبدا

100% 100275% 100143% 132الموع
 9.48 الدولية = 2                 كا31.73 السوبة = 2كا

).0.05                         عند مستوى الدللة (  4درجة حرية = 



  من طلبة وطالبات كلية العلوم، وهي تفوق36.36- ل يتصفح الواقع السلمية  % 
 نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين ل يتصفحون الواقع السلمية والت تقدر بـ:

 %9.79.
 * نلحظ أن نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحون الواقع السلمية

 )، يرجع63.64) تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحونا (% 90.2(% 
 السبب ف هذا إل طبيعة كل تصص ، فطلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس يتاجون إل الرجوع

 إل الواقع السلمية ف بوثهم وبعض العلومات الت يتاجونا، بينما ل نلمس هذه الاجة عند
 طلبة وطالبات كلية العلوم، يكن أيضا إرجاع سبب هذا التفاوت بي التخصصي ف تصفح الواقع

 السلمية إل عدم شهرة هذه الخية بي طلبة وطالبات كلية العلوم وكذا الكليات العلمية
الخرى.

 ) وهي أكب31.73 السوبة= 2 على بيانات الدول أعله فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا
  درجات4) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48= 2الدولية (كا 2من قيمة كا

 )، فإنه توجد علقة فارقة بي متغي التخصص العلمي ودرجة0.05حرية عند مستوى الدللة (
 تصفح الواقع السلمية، فطلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس يتجهون أكثر نو الواقع السلمية
 مقارنة بطلبة وطالبات كلية العلوم، ومنه فإن للتخصص العلمي دور مهم ف تديد درجة التاه

نو الواقع السلمية.

أسباب عدم تصفح الواقع السلمية:5-
 أ- أسباب عدم تصفح الواقع السلمية والنوع:



 توزيع عينة الدراسة حسب أسباب عدم تصفح الواقع السلمية والنوع.):8جدول رقم (

) أعله ما يأت:8تبي أرقام ونسب الدول رقم (
 نسبة الذكور الذين ل يتصفحون الواقع السلمية لنم ل يهتمون15        - تثل النسبة % 

 من الناث.15.22لا، مقابل %
         - عدم الستفادة من الواقع السلمية ليس سببا لعدم تصفحها عند كل من الذكور (%

).0) والناث (% 0
         - معظم أفراد عينة الدراسة الذين ليتصفحون الواقع السلمية يرجعون السبب إل ضيق

.65.22 والناث بنسبة % 70، الذكور بنسبة % 66.67الوقت وتقدر نسبتهم بـ: % 
  من البحوثي لنم ل يثقون با، نسبة الذكور12.12       - ل يتصفح الواقع السلمية % 

.10.87، وهي تزيد على نسبة الناث الت تقدر بـ: % %15 
         - ل يوجد من الذكور من ل يتصفح الواقع السلمية لسباب أخرى غي السباب

  من هذه السباب: عدم وجود النترنت ف8.70الذكورة، بينما تقدر نسبة الناث بـ: % 
 البيت، غلء ثن الدمة ف مقاهي النترنت، وجود مصادر أخرى تعوض البحوث عن الواقع

السلمية.

النوع           
            

 
التصفح عدم أسباب

الموعإناثذكور

%ت%ت% ت    

15.15% 15.2210% 1507% 03ل أهتم لا

00% 0000% 0000% 00ل تفيدن

66.67% 65.2244% 7030% 14ل وقت لدي

12.12% 10.8708% 1505% 03ل أثق با

06.06% 08.7004% 0004% 00أسباب أخرى

100% 10066% 10046% 20الموع
 9.48 الدولية = 2                   كا1.96 السوبة = 2كا

).0.05                         عند مستوى الدللة (  4درجة حرية = 



         * ذكر بعض البحوثي أنه من أسباب عدم الثقة ف بعض الواقع السلمية كثرة الفتي
وتعدد الراء والفتاوى ف السألة الواحدة.

  من أفراد العينة للمواقع66.67        * يعتب ضيق الوقت عامل رئيسي ف عدم تصفح % 
السلمية نظرا للرتباطات الدراسية وكذا اللتزامات الجتماعية الخرى.

) وهي أقل من قيمة كا1.96 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2       وبتطبيق اختبار كا
  درجات حرية عند4) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48= 2 الدولية (كا2

)، ومنه فإن متغي النوع ل يؤثر ف أسباب عدم تصفح الواقع السلمية.0.05مستوى الدللة (
ب- أسباب عدم تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي:

 : توزيع عينة الدراسة حسب أسباب عدم تصفح الواقع السلمية والتخصص)9 جدول رقم (
العلمي.

) أعله الت: 9يوضح الدول رقم (
  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين ل يتصفحون الواقع17.31        - تثل النسبة % 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.7.14السلمية بسبب عدم الهتمام با، مقابل % 

 التخصص العلمي         

أسباب عدم التصفح

 كلية
العلوم

 كلية العلوم
 الجتماعية والعلوم

السلمية

الموع

%ت%ت%  ت
15.15% 7.1410% 17.3101% 09ل أهتم لا 

00% 0000% 0000% 00ل تفيدن

66.67% 78.5744% 63.4611% 33ل وقت لدي

12.12% 14.2908% 11.5402% 06ل أثق با

06.06% 0004% 07.6900% 04أسباب أخرى

100% 10066% 10014% 52الموع
 9.48 الدولية = 2                       كا2.23 السوبة = 2كا

).0.05                             عند مستوى الدللة (  4درجة حرية = 



  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين ل يتصفحون الواقع63.46       - تثل النسبة % 
 السلمية بسبب ضيق الوقت، وهي أقل من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين ل

.78.57يتصفحونا للسبب نفسه والت تقدر بـ: % 
  هي نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين ل يتصفحون الواقع السلمية11.54- %         

  من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين ل14.29لنم ل يثقون با، مقابل نسبة % 
يتصفحون الواقع السلمية للسبب نفسه، والنسبتي متقاربتي.

  هي نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين ل يتصفحون الواقع السلمية7.69- %         
 لسباب أخرى غي السباب الذكورة، بينما ل توجد أسباب أخرى غي السباب الذكورة تدفع

طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس إل عدم تصفح الواقع السلمية.
 2) وهي أقل من قيمة كا2.23 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2      وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية عند مستوى4) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48الدولية (
 )، ومنه فإن متغي التخصص العلمي ليس له علقة بأسباب عدم تصفح الواقع0.05الدللة (

السلمية.



عدد ساعات تصفح الواقع السلمية ف السبوع:6 -
أ- عدد ساعات تصفح الواقع السلمية ف السبوع والنوع:

  توزيع عينة الدراسة حسب عدد ساعات تصفح الواقع السلمية ف السبوع):10جدول رقم (
والنوع.

) أعله عدة نتائج أهها ما يأت:10يتضح من الدول رقم (
  وتثل أعلى نسبة ف60.56        يتصفح الواقع السلمية أقل من ساعة ف السبوع نسبة % 

.56.62 وهي أعلى من نسبة الناث الت تقدر بـ: % 67.53الدول، نسبة الذكور % 
  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يتصفحون الواقع السلمية من28.17        - تليها النسبة  % 

 ، والناث بنسبة25.97ساعة إل أقل من ساعتي ف السبوع، تتوزع على الذكور بنسبة % 
، مع ملحظة تفوق نسبة الناث على نسبة الذكور.%29.41 

  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يتصفحون الواقع السلمية من6.57        - تليها النسبة % 
 ، والناث نسبة %3.90 ساعات ف السبوع، يثل الذكور فيها نسبة % 3ساعتي إل أقل من 

 أي أن نسبة الناث أعلى من نسبة الذكور.8.09

النوع    

 عدد ساعات التصفح ف السبوع

الموعإناثذكور
    
 ت

%ت%ت%

60.56% 56.62129% 67.5377% 52أقل من ساعة

28.17% 29.4160% 25.9740% 20من ساعة إل أقل من ساعتي  

06.57% 08.0914% 03.9011% 03 ساعات3من ساعتي إل أقل من 

04.23% 05.1509% 02.6007% 02 ساعات فأكثر3

0.47% 0.7301% 0001% 00حسب الظروف

100% 100213% 100136% 77الموع
 9.48 الدولية = 2                    كا3.77 السوبة = 2كا

 ).0.05                         عند مستوى الدللة ( 4درجة حرية = 



  ساعات3 وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع السلمية 4.23        - ث النسبة % 
  مع ملحظة5.15، والناث بنسبة % 2.60فأكثر ف السبوع، تتوزع على الذكور بنسبة % 

تفوق نسبة الناث على نسبة الذكور.
  وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع السلمية حسب0.47       - وأخيا النسبة % 

.0.73، والناث النسبة % 0ظروفهم، يثل فيها الذكور % 
          * من خلل ما سبق نلحظ أن: نسبة الذكور الذين يتصفحون الواقع السلمية أقل من

 ساعة ف السبوع أعلى من نسبة الناث اللت يتصفحن الواقع السلمية أقل من ساعة ف
السبوع.

           * من جهة أخرى فإن نسبة الناث اللت يتصفحن الواقع السلمية ساعة فأكثر ف
 السبوع تفوق نسبة الذكور، إذن مدة تصفح الناث للمواقع السلمية ف السبوع أطول من مدة

تصفحها من طرف الذكور.
 )9.48= 2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا3.77= 2 السوبة (كا2        من خلل كا

 ) فإنه ل0.05 درجات حرية عند مستوى الدللة (4النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 
توجد علقة فارقة بي الذكور والناث ف عدد ساعات تصفحهم للمواقع السلمية ف السبوع.

ب- عدد ساعات تصفح الواقع السلمية ف السبوع والتخصص العلمي:
  توزيع عينة الدراسة حسب عدد ساعات تصفح الواقع السلمية ف):11جدول رقم ( 

السبوع والتخصص العلمي.



) أعله ما يأت:11يتضح من خلل الدول رقم (
  من طلبة وطالبات كلية69.41- يتصفح الواقع السلمية أقل من ساعة ف السبوع % 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.54.69العلوم، مقابل %
  من24.71- يتصفح الواقع السلمية من ساعة إل أقل من ساعتي ف السبوع نسبة % 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.30.47طلبة وطالبات كلية العلوم، مقابل نسبة % 
 3.53 ساعات ف السبوع نسبة % 3- يتصفح الواقع السلمية من ساعتي إل أقل من 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.8.59من طلبة و طالبات كلية العلوم، مقابل نسبة % 
  من طلبة وطاللبات2.35 ساعات فأكثر ف السبوع % 3- يتصفح الواقع السلمية 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.5.47كلية العلوم، مقابل نسبة % 
 - ل يوجد من طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون الواقع السلمية حسب

 الظروف، ف حي تقدر نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحون الواقع السلمية
.0.78حسب الظروف بـ: % 

 * نلحظ أنه أكثر من نصف أفراد العينة الذين يتصفحون الواقع السلمية يتصفحونا ف
  فقط من الطلبة28.17، مقابل النسبة % 60.56أقل من ساعة ف السبوع بنسبة تقدر بـ: % 

التخصص العلمي                     

عدد ساعات التصفح ف 
السبوع

 كلية ع.إج و ع.كلية العلوم
إس

الموع

%ت%ت% ت  
60.56% 54.69129% 69.4170% 59أقل من ساعة

 28.17% 30.4760% 24.7139% 21من ساعة إل أقل من ساعتي  

06.57% 08.5914% 03.5311% 03 ساعات3من ساعتي إل أقل من 

04.23% 05.4709% 02.3507% 02 ساعات فأكثر3

0.47% 0.7801% 0001% 00حسب الظروف

100% 100213% 100128% 85    الموع
 9.48 الدولية = 2                 كا6.22 السوبة = 2كا

 ).0.05                      عند مستوى الدللة ( 4درجة حرية = 



 والطالبات الذين يتصفحون الواقع السلمية من ساعة إل أقل من ساعتي ف السبوع، وهي مدة
قصية إذا قورنت بعدد ساعات استخدام النترنت ف اليوم من قبل أفراد العينة.

 * نلحظ أيضا أن عدد طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون الواقع السلمية ف أقل
 من ساعة ف السبوع يفوق عدد طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحونا ف الدة

 نفسها، بينما تزيد نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس  الذين يتصفحون الواقع السلمية لدة
 ساعة فأكثر عن نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم، إذن يقضي طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس

مدة أطول من الدة الت يقضيها طلبة وطالبات كلية العلوم ف تصفح الواقع السلمية.
 ) وهي أقل من قيمة6.22 السوبة= 2 على بيانات الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية عند4) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48= 2 الدولية (كا2كا
 )، ومنه ل توجد علقة فارقة بي متغي التخصص العلمي وعدد ساعات0.05مستوى الدللة (

تصفح الواقع السلمية ف السبوع.



- بداية تصفح الواقع السلمية:7
أ- بداية تصفح الواقع السلمية والنوع:

: توزيع عينة الدراسة حسب بداية تصفح الواقع السلمية والنوع.)12جدول رقم (

) أعله ما يأت:12يبي الدول رقم (
 - احتلت نسبة بداية تصفح الواقع السلمية حديثا من قبل البحوثي الرتبة الول، حيث

 ، وهي أقل من نسبة الناث الت38.96، تقدر نسبة الذكور بـ: % 55.87قدرت بـ: %
.65.44تقدر بـ: % 

 - جاءت ف الرتبة الثانية نسبة الطلبة والطالبات الذين ل يدرون مت بدأوا تصفح الواقع
 ، مع28.68 ونسبة الناث % 51.95، نسبة الذكور % 37.09السلمية وتقدر بـ: % 

ملحظة تفوق نسبة الذكور على نسبة الناث.
  من مموع أفراد العينة، نسبة الذكور فيها7.04- يتصفح الواقع السلمية منذ نشأتا % 

.5.88 وهي تفوق نسبة الناث الت تقدر بـ: % %9.09 
 * نلحظ أن عدد الطلبة والطالبات الذين بدأوا يتصفحون الواقع السلمية منذ نشأتا قليل

 مقارنة بعدد الذين بدأوا يتصفحونا حديثا، لنه حي ظهرت الواقع السلمية ل تكن خدمة
 النترنت متوفرة بالشكل الذي هي عليه الن، كما أن الواقع السلمية بدأت بسيطة الشكل

والتوى وبعد ذلك تطورت وأصبحت ملفتة للنتباه.

النوع                               

بداية تصفح الواقع السلمية

الموعإناثذكور

%ت%ت% ت  

07.04% 5.8815% 09.0908% 07منذ نشأتا 

55.87% 65.44119% 38.9689% 30حديثا

37.09% 28.6879% 51.9539% 40ل أدري

100% 100213% 100136% 77            الموع 
 5.99 الدولية = 2                  كا14.05 السوبة = 2كا

).0.05                         عند مستوى الدللة (  2درجة حرية = 



 * من جهة أخرى نلحظ أن عدد الذكور الذين بدأوا يتصفحون الواقع السلمية منذ
 نشأتا أكب من عدد الناث اللت بدأن يتصفحنها منذ نشأتا، بالقابل فإن عدد الناث اللت بدأن
 يتصفحن الواقع السلمية حديثا أكب من عدد الذكور، ذلك لن نسبة الذكور الذين يستخدمون
 النترنت أعلى من نسبة الناث، كما أن مدة بداية تصفح الذكور للنترنت أطول من مدة بداية

).2تصفح الناث لا وهذا من خلل النتائج الت يوضحها الدول رقم (
  السوبة=2 على أرقام الدول، حيث أن (كا2وقد تأكدت هذه الفروق بتطبيق اختبار كا

 ) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين5.99= 2 الدولية (كا2) وهي أكب من قيمة كا14.05
 )، إذ أن هناك فروق بي الذكور والناث ف0.05تت درجتي للحرية عند مستوى الدللة (

بداية تصفح الواقع السلمية.
ب- بداية تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي:

: توزيع عينة الدراسة حسب بداية تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي.)13جدول رقم ( 

) أعله ما يأت:13يتضح من الدول رقم (
  من طلبة وطالبات كلية العلوم، و %5.88- يتصفح الواقع السلمية منذ نشأتا % 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إ س.7.81
  من طلبة وطالبات كلية العلوم، ونسبة50.59- يتصفح الواقع السلمية حديثا نسبة % 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إ س.%59.38 

التخصص العلمي                     

بداية تصفح الواقع
 السلمية

 كلية ع.إج و ع.كلية العلوم
إس

الموع

%ت%ت% ت    
07.04% 07.8115% 05.8810% 05منذ نشأتا

55.87% 59.38119% 50.5976% 43حديثا

37.09% 32.8179% 43.5342% 37أدري ل

100% 100213% 100128% 85        الموع
 5.99 الدولية = 2                     كا2.54 السوبة = 2كا

).0.05                          عند مستوى الدللة (  2درجة حرية = 



  من طلبة وطالبات كلية العلوم ل يدرون مت بدأوا تصفح الواقع43.53- نسبة % 
 السلمية، وهي أكب من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين ل يعلمون مت بدأوا

.32.81تصفحها والت تقدر بـ: % 
 - نلحظ تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج وع.إس على نسبة طلبة وطالبات كلية

 العلوم ف تصفح الواقع السلمية منذ نشأتا وكذا تصفحها حديثا، بينما تتفوق نسبة طلبة
وطالبات كلية العلوم الذين ل يعلمون مت بدأوا تصفح الواقع السلمية.

) وهي أقل من قيمة كا2.54 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا
 ) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت درجتي للحرية عند5.99= 2 الدولية (كا2

 )، ومنه فإن التخصص العلمي للمبحوثي ل يؤثر ف بداية تصفحهم للمواقع0.05مستوى الدللة (
السلمية.

- كيفية تصفح الواقع السلمية:8
أ- كيفية تصفح الواقع السلمية والنوع:

. توزيع عينة الدراسة حسب كيفية تصفح الواقع السلمية والنوع):14جدول رقم (

) أعله على ما يأت14دلت بيانات الدول رقم ( :
  وهي59.74، نسبة الذكور % 68.08- يتصفح الواقع السلمية حسب الظروف % 

.72.79أقل من نسبة الناث الت تقدر بـ: % 

النوع                                   

كيفية تصفح الواقع السلمية

الموعإناثذكور

%ت%ت% ت    

04.69% 05.1510% 03.9007% 03بانتظام

20.18% 15.4443% 28.5721% 22بعشوائية

68.08% 72.79145% 59.7499% 46حسب الظروف

07.05% 06.6215% 07.7909% 06غي مددة

100% 100213% 100136% 77الموع
 7.81 الدولية = 2                    كا5.66 السوبة = 2كا

).0.05                         عند مستوى الدللة (  3درجة حرية = 



  ونسبة28.57، نسبة الذكور % 20.18- يتصفح الواقع السلمية بعشوائية % 
، أي تف̈وق نسبة الذكور على نسبة الناث.15.44الناث   % 

  من أفراد العينة ل يددوا كيفية تصفحهم للمواقع السلمية، نسبة7.05- نسبة % 
.6.62 ونسبة الناث % 7.79الذكور % 

  من البحوثي، تقدر نسبة الذكور بـ: %4.69- يتصفح الواقع السلمية بانتظام % 
.5.15 وهي أقل من نسبة الناث الت تقدر بـ: % 3.90

 * نلحظ أن عدد البحوثي الذين يتصفحون الواقع السلمية بانتظام قليل جدا مقارنة
 بالذين يتصفحونا حسب الظروف، يفسر ذلك بانشغالم بالدراسة وكذا الرتباطات الياتية
الخرى، بالضافة إل أن احتياجات أفراد العينة إل هذه الواقع تدد كيفية استخدامهم لا. 

 * نلحظ أيضا أن نسبة الذكور الذين يتصفحون الواقع السلمية بعشوائية أكب من نسبة
 الناث اللت يتصفحنها بعشوائية، بالقابل ند نسبة الناث اللت يتصفحنها حسب ظروفهن أكب

من نسبة الذكور الذين يتصفحونا حسب ظروفهم.
 =2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا5.66= 2 السوبة (كا2ومن خلل كا

 درجات حرية عند مستوى الدللة (3) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 7.81
)، فإن متغي النوع ل يدد كيفية تصفح الواقع السلمية.0.05



ب- كيفية تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي:
 توزيع عينة الدراسة حسب كيفية تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي.):15جدول رقم (

) أعله عدة نتائج أهها:15يبي الدول رقم (
  من طلبة وطالبات كلية العلوم75.29- يتصفح الواقع السلمية حسب الظروف % 

.63.28وهي أعلى من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الت تقدر بـ: % 
  من طلبة وطالبات كلية العلوم، مقابل18.82- يتصفح الواقع السلمية بعشوائية % 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إ س.21.09نسبة   % 
  هي نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين ل يددوا كيفية تصفحهم الواقع4.71- % 

 السلمية، وهي أقل من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين ل يددوا كيفية تصفحهم
.8.59الواقع السلمية والت تقدر بـ: % 

  من طلبة وطالبات كلية العلوم، وهي أقل من1.18- يتصفح الواقع السلمية بانتظام % 
.7.04نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحونا بانتظام والت تقدر بـ: % 

 * نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أكثر انتظاما ف تصفح الواقع السلمية
 من طلبة وطالبات كلية العلوم، ربا يرجع ذلك إل حاجتهم الدائمة إل هذه الواقع خاصة ف

بوثهم الدراسية.

 التخصص العلمي                        

كيفية تصفح الواقع السلمية

 كلية
العلوم

 كلية ع.إج و ع.
إس

الموع

%ت%ت%   ت
04.69% 07.0410% 01.1809% 01بانتظام

20.18% 21.0943% 18.8227% 16بعشوائية

68.08% 63.28145% 75.2981% 64حسب الظروف

07.05% 08.5915% 04.7111% 04غي مددة

100% 100213% 100128% 85الموع
 7.81 الدولية = 2                  كا6.02 السوبة = 2كا

 ).0.05                       عند مستوى الدللة ( 3درجة حرية = 



) وهي أقل من قيمة كا6.02 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا
  درجات حرية عند3) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 7.81= 2 الدولية (كا2

 )، فإنه ل توجد علقة فارقة بي التخصص العلمي وكيفية تصفح الواقع0.05مستوى الدللة (
السلمية.

- مصادر التعرف على الواقع السلمية التصفحة:9
أ- مصادر التعرف على الواقع السلمية التصفحة والنوع:

 توزيع عينة الدراسة حسب مصادر التعرف على الواقع السلمية والنوع.  ):16جدول رقم (

) ما يأت:16يوضح الدول رقم (
  نسبة أفراد العينة الذين تع̈رفوا على الواقع السلمية عن طريق30.48- تثل النسبة % 

  وهي أعلى من نسبة الناث الت34.44مركات البحث واحتلت الرتبة الول، نسبة الذكور % 
.28.49تقدر بـ: % 

 - يعتب الساتذة والصدقاء الصدر الثان لتع̈رف أفراد العينة على الواقع السلمية، إذ
  وهي أقل من نسبة الناث الت تقدر22.24، نسبة الذكور % 25.65قدرت نسبتهم بـ: % 

.27.38بـ: % 

النوع                              

 مصادر التعرف على
الواقع السلمية

الموعإناثذكور

%ت%ت%   ت

30.48% 28.4982% 34.4451% 31 مركات البحث

25.65% 27.3869% 22.2449% 20 الساتذة والصدقاء

23.43% 26.2663% 17.7747% 16 العلم وسائل 

19.70% 16.7553% 25.5530% 23 الصدفة

0.74% 01.1202% 0002% 00مصادر أخرى 

100% 100269% 100179% 90الموع 

 9.48 الدولية = 2                  كا6.45 السوبة = 2كا
 ).0.05                       عند مستوى الدللة ( 4درجة حرية = 



 - احتلت وسائل العلم الرتبة الثالثة ف كونا مصدرا لتعرف البحوثي على الواقع
  وهي أقل من نسبة الناث الت تقدر17.77، نسبة الذكور % 23.43السلمية بنسبة   % 

.26.26بـ:  % 
 - بلغت نسبة أفراد العينة الذين تع̈رفوا على الواقع السلمية عن طريق الصدفة %

  مع ملحظة تفوق16.75، ونسبة الناث % 25.55، تقدر نسبة الذكور بـ: % 19.70
نسبة الذكور على نسبة الناث.

  نسبة أفراد العينة الذين تع̈رفوا على الواقع السلمية من مصادر0.74- تثل النسبة % 
.1.12، ونسبة الناث % 0أخرى كالسرة مثل، نسبة الذكور % 

 * نلحظ أن نسبة الذكور الذين يعتمدون على مركات البحث كمصدر للتعرف على
 الواقع السلمية أكب من نسبة الناث، ف حي أن الناث يعتمدن أكثر من الذكور على الساتذة

والصدقاء، ووسائل العلم. 
) وهي أقل من قيمة كا6.45 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية عند4) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48= 2 الدولية (كا2
 )، إذن ل يؤثر متغي النس على مصادر تع̈رف البحوثي على الواقع0.05مستوى الدللة (

السلمية.



ب- مصادر التعرف على الواقع السلمية التصفحة والتخصص العلمي:
  توزيع عينة الدراسة حسب مصادر التعرف على الواقع السلمية والتخصص):17جدول رقم (

العلمي.

) أعله ما يأت:17يتضح من الدول رقم (
 - تقل نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين تعرفوا على الواقع السلمية بواسطة مركات

 ) على نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين تعرفوا28.70البحث (وتقدر بـ: % 
.31.82على الواقع السلمية بواسطة مركات البحث والت تقدر بـ: % 

  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين تع̈رفوا على الواقع21.74- تثل النسبة % 
 السلمية بواسطة الساتذة والصدقاء، وهي أقل من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس

.28.57الذين تعرفوا على الواقع السلمية بواسطة الساتذة والصدقاء والت تقدر بـ: % 
 - تتقارب نسبت طلبة وطالبات كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس ف تعرفهم على الواقع

.23.38 و%23.48السلمية بواسطة وسائل العلم، إذ تقدر النسبتي على الترتيب بـ: % 
  من طلبة وطالبات كلية العلوم على الواقع24.35- تعتب الصدفة مصدر لتعرف % 

  من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين تعرفوا16.23السلمية الت يتصفحونا، مقابل % 
عليها عن طريق الصدفة.

التخصص العلمي                        

مصادر التعرف
على الواقع السلمية

 كلية
العلوم

 كلية ع.إج و ع.
إس

الموع

%ت%ت%   ت
30.48% 31.8282%  28.7049% 33 مركات البحث

25.65% 28.5769% 21.7444% 25 الساتذة والصدقاء

23.43% 23.3863% 23.4836% 27 وسائل العلم 

19.70% 16.2353% 24.3525% 28 الصدفة

0.74% 0002% 01.7300% 02 مصادر أخرى

100% 100269% 100154% 115 الموع
 9.48 الدولية = 2                  كا6.27 السوبة = 2كا

).0.05                       عند مستوى الدللة (  4درجة حرية = 



  من طلبة وطالبات كلية العلوم تع̈رفوا على الواقع السلمية بواسطة مصادر1.73- % 
 أخرى، ف حي ل توجد لطلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس مصادر أخرى غي  الصادر الذكورة

ف الدول للتعرف على الواقع السلمية.
 * نلحظ أن نسبة طلبة وطالبات كلية ع. اج و ع.إس الذين يعتمدون على الساتذة

 والصدقاء كمصدر للتعرف على الواقع السلمية أكب من نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم، يرجع
 ذلك إل أن أساتذة وطلبة كلية ع.اج و ع.إس يلعبون دورا مهما ف التعريف ببعض الواقع

 السلمية والناقشة ف هذا الوضوع، بينما ند أساتذة وطلبة كلية العلوم ل يهتمون كثيا بذا
 الال بل يتجهون إل أمور أخرى حول التخصص، ما يؤدي بطلبة وطالبات كلية العلوم إل التاه

 إل مصادر أخرى: كالصدفة، إذ سجلوا نسبة مرتفعة نوعا ما ف هذه الخية كمصدر للتعرف
على الواقع السلمية مقارنة بنسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.

) وهي أقل من قيمة كا6.27 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2       وبتطبيق اختبار كا
  درجات حرية عند4) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48= 2 الدولية (كا2

 )، ومنه فإن التخصص العلمي ل يؤثر على مصادر تعرف أفراد العينة على0.05مستوى الدللة (
الواقع السلمية الت يتصفحونا.



رأي البحوث ف استخدام الطلبة الامعيي للمواقع السلمية: -10
أ- رأي البحوث ف استخدام الطلبة الامعيي للمواقع السلمية والنوع:

  توزيع عينة الدراسة حسب رأي البحوث ف استخدام الطلبة الامعيي للمواقع):18جدول رقم (
السلمية والنوع.

) على ما يأت:18تدل بيانات الدول رقم (
 - بلغت نسبة أفراد العينة الذين ليس لم علم حول مدى استخدام الطلبة الامعيي للمواقع

  وهي أكب49.35 وتثل أعلى نسبة ف الدول، نسبة الذكور % 46.95السلمية النسبة % 
.45.59من نسبة الناث الت تقدر بـ: % 

  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يرون أن الطلبة الامعيي41.31- تليها النسبة % 
 ، ونسبة الناث %41.56يستخدمون الواقع السلمية بقلة، تقدرنسبة الذكور بـ: % 

41.18.
  وتثل نسبة البحوثي الذين يرون أن الطلبة الامعيي يستخدمون7.51- ث النسبة % 

  وهي أقل من نسبة الناث الت تقدر بـ:3.90الواقع السلمية بكثرة، بلغت نسبة الذكور % 
 %9.56.

النوع                        

رأي البحوث ف استخدام
الطلبة الامعيي للمواقع السلمية

الموعإناثذكور

%ت%ت%   ت

07.51% 09.5616% 03.9013% 03 يستخدمونا بكثرة

41.31% 41.1888% 41.5656% 32 يستخدمونا بقلة

04.23% 03.6709% 05.1905% 04 ل يستخدمونا

46.95% 45.59100% 49.3562% 38 ل أعلم

100% 100213% 100136% 77 الموع
 7.81 الدولية = 2                   كا2.49 السوبة = 2كا

).0.05                        عند مستوى الدللة (  3درجة حرية = 



  وتثل نسبة البحوثي الذين يرون أن الطلبة الامعيي ل4.23- وأخيا النسبة % 
  وهي أعلى من نسبة الناث الت تقدر بـ:5.19يستخدمون الواقع السلمية، نسبة الذكور % 

 %3.67.
 )7.81= 2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا2.49 السوبة= 2 (كا2وبساب كا

 )، تبي0.05 درجات حرية عند مستوى الدللة (3النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 
 أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بي الذكور والناث ف آرائهم حول استخدام الطلبة

الامعيي للمواقع السلمية.
ب- رأي البحوث ف استخدام الطلبة الامعيي للمواقع السلمية والتخصص العلمي:

  توزيع عينة الدراسة حسب رأي البحوث ف استخدام الطلبة الامعيي للمواقع):19جدول رقم (
السلمية والتخصص العلمي.

) أعله الت:19يتضح من الدول رقم (
  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يرون أن الشباب الامعي3.53- تثل النسبة % 

  من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين10.16يستخدم الواقع السلمية بكثرة، مقابل % 
يرون ذلك.

                       التخصص العلمي

رأي البحوث ف استخدام
الطلبة الامعيي للمواقع السلمية

 كلية
العلوم

 كلية ع.إج و ع.
إس

الموع

%ت%ت%   ت
07.51% 10.1616% 03.5313% 03 يستخدمونا بكثرة

41.31% 44.5388% 35.2957% 30 يستخدمونا بقلة

04.23% 04.6809% 03.5306% 03 ل يستخدمونا

46.95% 40.63100% 57.6552% 49 ل أعلم

100% 100213% 100128% 85 الموع
 7.81 الدولية = 2                   كا7.8 السوبة = 2كا

).0.05                      عند مستوى الدللة (  3درجة حرية = 



  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يرون أن الشباب الامعي35.29- تثل النسبة % 
  من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس44.53يستخدم الواقع السلمية بقلة، مقابل النسبة % 

الذين يرون ذلك.
  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يرون أن الشباب الامعي3.53- تثل النسبة % 

  من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس4.68ل يستخدم الواقع السلمية، مقابل النسبة % 
الذين يرون أنم ل يستخدمونا.

  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين ل يعلمون ما إذا كان57.65النسبة % - تثل 
  من طلبة وطالبات كلية40.63الشباب الامعي يستخدم الواقع السلمية أم ل، مقابل النسبة % 

ع.اج و ع.إس الذين ل يعلمون بذلك.
       وجدنا أن التخصص العلمي ل يؤثر على آراء البحوثي ف استخدام الشباب الامعي للمواقع

  الدولية2) وهي أقل من قيمة كا7.8 السوبة= 2 (كا2السلمية، وذلك من خلل حساب كا
  درجات حرية عند مستوى الدللة3) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 7.81= 2(كا

)0.05.(



المبحث الثالث: أنماط استخدام المواقع السلمية:
- أساء بعض الواقع السلمية التصفحة:11

أ- أساء بعض الواقع السلمية التصفحة والنوع:
 توزيع عينة الدراسة حسب أساء بعض الواقع السلمية التصفحة والنوع.):20جدول رقم (

) عدة نتائج أهها:20يبي الدول رقم (

النوع                               

 الواقع  بعضأساء
التصفحةالسلمية 

الموعإناثذكور
%ت%ت%  ت  

01.41% 0004% 03.4700% 04 شبكة سحاب السلفية
15.55% 14.2844% 17.3924% 20 إسلم أون لين

06.72% 05.9519% 07.8310% 09 الشبكة السلمية
06.01% 04.7617% 07.8308% 09طريق السلم

01.41% 0.6004% 02.6101% 03إخوان أون لين
01.06% 01.1903% 0.8702% 01السلم

01.41% 0.6004% 02.6101% 03السلم اليوم
01.06% 0.6003% 01.7401% 02السلم سؤال وجواب

05.65% 08.3316% 01.7414% 02موقع الداعية عمرو خالد
01.06% 01.1903% 0.8702% 01العريفي

0.71% 0.6002% 0.8701% 01طارق السويدان
01.41% 0.6004% 02.6101% 03ابن عثيمي
01.06% 0.6003% 01.7401% 02القرضاوي

01.77% 0005% 04.3400% 05الشيخ فركوس
10.95% 13.0931% 07.8322% 09مواقع القنوات الفضائية السلمية

0.35% 0001% 0.8700% 01مواقع اللت السلمية
0.71% 0.6002% 0.8701% 01مواقع الكتبات السلمية
01.41% 01.1904% 01.7402% 02مواقع النتديات السلمية

01.06% 01.1903% 0.8702% 01 مواقع أدلة البحث السلمية
02.47% 02.3807% 02.6104% 03مواقع الناشيد السلمية

36.75% 42.26104% 28.6971% 33غي مددة
100% 100283% 100168% 115 الموع

 31.41 الدولية = 2                  كا34.84 السوبة = 2كا
 ).0.05                       عند مستوى الدللة ( 20درجة حرية = 



        - نلحظ أن موقع "إسلم أون لين" حاز على الرتبة الول، إذ بلغت نسبة أفراد العينة
.15.55الذين يتصفحونه % 

.10.95        - تليه مباشرة مواقع القنوات الفضائية السلمية بنسبة % 
.6.72        - ث موقع "الشبكة السلمية" بنسبة % 

.6.01- يليه موقع "طريق السلم" بنسبة % 
.5.65- ث موقع الداعية عمرو خالد بنسبة % 
.2.47- ث مواقع الناشيد السلمية بنسبة % 

        - نلحظ ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين ل يددوا أساء الواقع السلمية الت يتصفحونا
 وهي أعلى نسبة ف الدول.36.75حيث تقدر بـ: % 

         - باقي الواقع السلمية حازت على نسب صغية وهي متفاوتة كالت على الترتيب: موقع
 ، شبكة "سحاب السلفية" وموقع "إخوان أون لين" وموقع1.77الشيخ فركوس بنسبة % 

 ، موقع1.41"السلم اليوم" وموقع الشيخ ابن عثيمي ومواقع النتديات السلمية كلها بنسبة % 
 "السلم"، "السلم سؤال وجواب"، موقع العريفي، موقع القرضاوي، ومواقع أدلة البحث

 ، موقع طارق السويدان ومواقع الكتبات السلمية بنسبة     %1.06السلمية كلها بنسبة % 
 ، إضافة إل مواقع أخرى بنسب ضئيلة0.35، وأخيا مواقع اللت السلمية بنسبة % 0.71

 جدا منها: شبكة الشفاء السلمية، الطريق إل ال، راية الصلح، موقع اللبان، موقع عمر عبد
الكاف، موقع الشيخ ابن باز...ال.

         * نلحظ أن الواقع السلمية العامة أكثر استقطابا لفراد عينة البحث، تليها مواقع الدعاة،
 ث مواقع القنوات الفضائية السلمية، أما الواقع السلمية الخرى فإن نسب تصفحها صغية

جدا.
         * نلحظ أيضا أن نسبة الذكور الذين يتصفحون الواقع السلمية العامة أعلى من نسبة

.27.98 و % 44.35الناث وتقدر النسبتي على الترتيب بـ: % 
         * بينما تتقارب نسبت الذكور والناث ف تصفح مواقع الدعاة، تقدرنسبة الذكور بـ:

.11.32، ونسبة الناث % %12.17 
 ) ف تصفح مواقع7.83) على نسبة الذكور (% 13.09        * تتفوق نسبة الناث (% 

القنوات الفضائية السلمية.



        * وتتقارب النسب بي النسي ف تصفح باقي الواقع السلمية ف الدول.
 =2 الدولية (كا2) وهي أكب من قيمة كا34.84 السوبة= 2 (كا2         وبساب كا

 درجة حرية عند مستوى الدللة (20) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 31.41
 )، تبي أنه توجد فروق دالة إحصائيا بي الذكور والناث ف اختيار أساء الواقع السلمية0.05

الت يتصفحونا.
ب- أساء بعض الواقع السلمية التصفحة والتخصص العلمي:

  توزيع عينة الدراسة حسب أساء بعض الواقع السلمية التصفحة والتخصص):21جدول رقم (
العلمي.

الموع كلية ع. إج و ع. إس كلية العلوم                 التخصص العلمي
 الواقع بعضأساء

% السلمية التصفحة ت % ت %   ت  

 %01.41 04  %01.11 02  %01.94 02  شبكة سحاب السلفية
 %15.55 44  %17.22 31  %12.62 13  إسلم أون لين
 %06.72 19  %07.22 13  %05.83 06  الشبكة السلمية
 %06.01 17  %07.77 14  %02.91 03 طريق السلم
 %01.41 04  %01.11 02  %01.94 02 إخوان أون لين
 %01.06 03  %01.11 02  %0.97 01 السلم
 %01.41 04  %02.22 04  %00 00 السلم اليوم
 %01.06 03  %01.67 03  %00 00 السلم سؤال وجواب
 %05.65 16  %05.00 09  %06.80 07 موقع الداعية عمرو خالد
 %01.06 03  %0.56 01  %01.94 02 العريفي
 %0.71 02  %0.56 01  %0.97 01 طارق السويدان
 %01.41 04  %01.67 03  %0.97 01 ابن عثيمي
 %01.06 03  %01.67 03  %00 00 القرضاوي
 %01.77 05  %01.67 03  %01.94 02 الشيخ فركوس
 %10.95 31  %14.44 26  %04.86 05 مواقع القنوات الفضائية السلمية
 %0.35 01  %00 00  %0.97 01 مواقع اللت السلمية
 %0.71 02  %01.11 02  %00 00 مواقع الكتبات السلمية
 %01.41 04  %01.67 03  %0.97 01 مواقع النتديات السلمية
 %01.06 03  %01.11 02  %0.97 01  مواقع أدلة البحث السلمية
 %02.47 07  %02.78 05  %01.94 02 مواقع الناشيد السلمية
 %36.75 104  %28.33 51  %51.46 53 غي مددة
 %100 283  %100 180  %100 103  الموع

 31.41 الدولية = 2                  كا30.16 السوبة = 2كا
 ).0.05                       عند مستوى الدللة ( 20درجة حرية = 



         - تتفوق نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحون الواقع السلمية العامة
  على نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون الواقع السلمية39.43وتقدر بـ: % 

.26.21العامة والت تقدر بـ: % 
 - تقترب نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون مواقع الدعاة (وتقدر بـ: %

 ) من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحون الواقع نفسها والت تقدر12.62
.11.13بـ: % 

 - بينما تزيد نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحون مواقع القنوات
  على نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون14.44الفضائية السلمية وتقدر بـ: % 
.4.86الواقع نفسها والت تقدر بـ: % 

 - أما باقي الواقع السلمية ف الدول فإن نسب الفراد الذين يتصفحونا متقاربة بي
الكليتي.

 * يرجع السبب ف كون الواقع السلمية العامة أكثر استقطابا لفراد عينة البحث ف أن
 هذه الواقع تدرج مواضيع متلفة تس كافة ميادين الياة تقريبا - وهذا ف بعض الواقع السلمية
 وليس كلها- كالقضايا الجتماعية، السياسية، القتصادية، الخبار، الثقافة والفكر...ال، كما أنا
 تعال قضايا الشباب الختلفة مستخدمة ف ذلك متلف الوسائط التصالية والساليب القناعية، من

هذه الواقع: "إسلم أون لين"، "الشبكة السلمية"، "طريق السلم" ...ال.
  مرك بث وموقعا عربيا14       فقد كشفت دراسة ممد لعقاب أن الزائريي يستخدمون 

  الذي يستخدمهislam on lineوجزائريا و إسلميا، ومن هذه الركات ند الرك السلمي 
1alg تستخدم الرك الزائري 2.8، ونفس النسبة تستخدم مرك الردادي، و % 3.4حوال % 

erianinfo .
 * كما أن مواقع بعض الدعاة تتم بقضايا حساسة وتستخدم أساليب إقناعية حيوية تلب با
 الشباب، من هذه الواقع: موقع د. عمرو خالد، موقع الشيخ ابن عثيمي، موقع د. طارق السويدان

...ال.
 * يقل¦ تصفح أفراد العينة لواقع القنوات الفضائية السلمية لتمك¦نهم من متابعتها عن طريق

البث التلفزيون الفضائي و بالتال يكنهم الستغناء عن مواقعها ف النترنت.
 ممد لعقاب: متمع العلم والعلومات؛ دراسة استكشافية للنترنيتيي الزائريي، ملخص أطروحة دكتوراه دولة ف علوم العلم -11

119- 118م، ص 4،2003والتصال، ملة الذاعات العربية، ع . 



 ) وهي أقل من قيمة30.16 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2        وبتطبيق اختبار كا
  درجة حرية عند20) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 31.41= 2 الدولية (كا2كا

 )، إذن التخصص العلمي ل يتحكم ف اختيار أفراد العينة الواقع السلمية0.05مستوى الدللة (
الت يتصفحونا.

- أسباب تفضيل مواقع إسلمية على أخرى:12
 أ- أسباب تفضيل مواقع إسلمية على أخرى والنوع:

 توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل مواقع إسلمية على أخرى والنوع.):22جدول رقم (

) أعله على الت:22تدل بيانات الدول رقم (
  (وهي أعلى نسبة ف الدول) من أفراد عينة الدراسة أنم50.21- أجابت نسبة % 

يفضلون الواقع السلمية الت يتصفحونا على باقي الواقع السلمية لنا تلب احتياجاتم العرفية.
  وتثل نسبة البحوثي الذين يرون أنه ل يوجد أي سبب لتفضيل21.99- تليها النسبة % 

الواقع السلمية الت يتصفحونا على باقي الواقع السلمية.
  وتثل نسبة البحوثي الذين يفضلون مواقع إسلمية على أخرى14.11- ث النسبة % 

لنم يثقون ف القائمي عليها.

الموع إناث ذكور النوع                     
أسباب تفضيل 

%على أخرىإسلمية مواقع  ت % ت %    ت
 %10.37 25  %09.09 14  %12.64 11  لنا مشهورة
 %50.21 121  %51.95 80  %47.13 41  لنا تلب احتياجات العرفية
 %01.66 04  %01.94 03  %01.15 01  يعجبن تصميمها
 %14.11 34  %13.64 21  %14.94 13  أثق ف القائمي عليها
 %21.99 53  %22.08 34  %21.84 19  ل يوجد أي سبب لتفضيلها
 %01.66 04  %01.30 02  %02.30 02  أسباب أخرى
 %100 241  %100 154  %100 87  الموع

 11.07 الدولية = 2                   كا1.50 السوبة = 2كا
 ).0.05                         عند مستوى الدللة ( 5درجة حرية = 



  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يفضلون الواقع السلمية الت10.37- تليها النسبة %
يتصفحونا لنا مشهورة.
  وتثل نسبة البحوثي الذين يفضلون مواقع إسلمية معينة لن1.94- وأخيا النسبة %

 تصاميمها تعجبهم، والنسبة نفسها للفراد الذين يفضلون الواقع السلمية الت يتصفحونا لسباب
 أخرى هي: أن هذه الواقع تطرح مواضيع مهمة، اهتمامها بفئة الشباب على وجه الصوص، لنا
 الواقع الت تنشر العلم الصحيح والنهج القوي والفكر العتدل، لنا تواكب الحداث وتراعي روح

العصر.
  من الذكور أنم يفضلون الواقع السلمية الت يتصفحونا لنا12.64- أجاب %

 مشهورة وهي تزيد على نسبة الناث اللت يفضلن مواقع إسلمية على أخرى لنا مشهورة والت
.9.09تقدر بـ: % 

 ) اللت يفضلن مواقع إسلمية على أخرى لنا51.95- ف حي تفوق نسبة الناث (% 
.47.13تلب احتياجاتن العرفية على نسبة الذكور الت تقدر بـ: % 

- وتتقارب نسب الذكور والناث ف تفضيل مواقع إسلمية على أخرى لباقي السباب.
) وهي أقل من قيمة كا1.50 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2       وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية عند5) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 11.07= 2 الدولية (كا2
 )، إذن ل توجد فروق دالة إحصائيا بي الذكور والناث ف أسباب0.05مستوى الدللة (

تفضيلهم لواقع إسلمية على أخرى.



ب- أسباب تفضيل مواقع إسلمية على أخرى والتخصص العلمي:
  توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل مواقع إسلمية على أخرى):23جدول رقم (

والتخصص العلمي.

) أعله الت:23يوضح الدول رقم (
  من طلبة وطالبات كلية العلوم مواقع إسلمية على أخرى لنا9.38- يفضل % 

 مشهورة، وهي أقل من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يفضلونا للسبب نفسه
.11.04والت تقدر بـ: % 
  من طلبة وطالبات كلية العلوم مواقع إسلمية على أخرى لنا تلب46.88- يفضل % 

 احتياجاتم العرفية، وهي أقل من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يفضلونا للسبب
.52.41نفسه والت تقدر بـ: % 

 - تقترب نسبت طلبة وطالبات الكليتي الذين يفضلون مواقع إسلمية على أخرى لن
.1.38 و % 2.08تصاميمها تعجبهم، وتقدر النسبتي على الترتيب بـ: % 

الموع  كلية ع.إج و ع.
إس

كلية العلوم                      التخصص العلمي
أسباب تفضيل 

%على أخرىإسلمية مواقع  ت % ت %    ت
 %10.37 25  %11.04 16  %09.38 09  لنا مشهورة
 %50.21 121  %52.41 76  %46.88 45  لنا تلب احتياجات العرفية
 %01.66 04  %01.38 02  %02.08 02  يعجبن تصميمها
 %14.11 34  %13.79 20  %14.58 14  أثق ف القائمي عليها
 %21.99 53  %20 29  %25 24  ل يوجد أي سبب لتفضيلها
 %01.66 04  %01.38 02  %02.08 02  أسباب أخرى
 %100 241  %100 145  %100 96  الموع

 11.07 الدولية = 2                    كا1.48 السوبة = 2كا
).0.05                         عند مستوى الدللة (  5درجة حرية = 



  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يفضلون مواقع إسلمية14.58- تثل النسبة % 
 على أخرى لنم يثقون ف القائمي عليها، وهي أكب من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس

.13.79الذين يفضلون مواقع إسلمية على أخرى للسبب نفسه والت تقدر بـ: % 
  من طلبة وطالبات كلية العلوم ل يدون أي سبب لتفضيل مواقع إسلمية على25- % 

  من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.20أخرى، مقابل % 
 - تقترب نسبت طلبة وطالبات الكليتي ف تفضيل مواقع إسلمية على أخرى لسباب

أخرى.
 =2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا1.48 السوبة= 2 (كا2         وبساب كا

 درجات حرية عند مستوى الدللة (5) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 11.07
 )، فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي التخصصي وأسباب تفضيل مواقع إسلمية على0.05
أخرى.

- الواقع السلمية الكثر استقطابا:13
أ- الواقع السلمية الكثر استقطابا والنوع:

 توزيع عينة الدراسة حسب الواقع السلمية الكثر استقطابا والنوع.):24جدول رقم (
الموع إناث ذكور النوع                        

%الواقع السلمية الكثر استقطابا ت % ت %    ت
 %36.29 86  %40.94 61  %28.41 25  الواقع الخوانية

 %27.85 66  %19.46 29  %42.05 37  الواقع السلفية

 %04.64 11  %03.36 05  %06.82 06  الواقع الشيعية

 %01.69 04  %01.34 02  %02.27 02  الواقع الباضية 

 %04.22 10  %04.70 07  %03.40 03  الواقع الصوفية

 %25.31 60  %30.20 45  %17.05 15 مواقع عامة ل تنتمي إل أي اتاه

 %00 00  %00 00  %00 00 مواقع أخرى

 %100 237  %100 149  %100 88  الموع

 12.59 الدولية = 2                   كا18.19 السوبة = 2كا
).0.05                           عند مستوى الدللة (  6درجة حرية = 



) أعله ما يأت:24يوضح الدول رقم (
.36.29- تتل الواقع الخوانية الرتبة الول ف استقطاب أفراد عينة الدراسة بنسبة: %

.27.85- تأت ف الرتبة الثانية الواقع السلفية بنسبة % 
.25.31- تليها الواقع السلمية العامة الت ل تنتمي إل أي اتاه بنسبة: % 

.4.64- ث الواقع الشيعية بنسبة % 
.4.22- ث الواقع الصوفية بنسبة % 

.1.69- وأخيا الواقع الباضية بنسبة % 
- ف حي ل يذكر أي فرد من أفراد عينة الدراسة مواقع أخرى غي الواقع الذكورة.

 * نلحظ أن الواقع الخوانية أكثر استقطابا للناث إذ تقدر نسبة متصفحي هذه الواقع
.28.41، وتقدر نسبة متصفحيها من الذكور بـ: % 40.94من الناث بـ: % 

 ، وتقدر42.05* ف حي يتجه الذكور أكثر إل الواقع السلفية إذ تقدر نسبتهم بـ: % 
.19.46نسبة الناث بـ: % 

* تتقارب نسب النسي ف تصفح باقي الواقع السلمية.
 * يتجه الناث بنسبة أكب من نسبة الذكور نو الواقع السلمية العامة الت ل تنتمي إل

.17.05 و % 30.20أي اتاه وتقدر النسبتي على الترتيب بـ: % 
 ) وهي أكب من قيمة18.19 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2        وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية عند6) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 12.59= 2 الدولية (كا2كا
 )، فإن متغي النس يتحكم ف اختيار أفراد العينة لصناف الواقع السلمية0.05مستوى الدللة (
الت يتصفحونا.



- الواقع السلمية الكثر استقطابا والتخصص العلمي:ب
  توزيع عينة الدراسة حسب الواقع السلمية الكثر استقطابا والتخصص):25جدول رقم (

العلمي.

 أعله الت:25((يوضح الدول رقم 
 ة- الواقع الخوانية أكثر استقطابا لطلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس إذ تقدر نسب

 ، بينما تقدر نسبة متصفحيها من طلبة وطالبات كلية العلوم40.43متصفحيها منهم بـ:  % 
.30.21     % بـ: 

 - تستقطب الواقع السلفية أكثر طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس إذ تقدر نسبتهم بـ:
.16.67% ، بينما تقدر نسبة متصفحيها من طلبة وطالبات كلية العلوم بـ: %35.46 

 ،9.38% - تستقطب الواقع الشيعية أكثر طلبة وطالبات كلية العلوم بنسبة تقدر بـ: 
.1.42%أما نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين تستقطبهم هذه الواقع فتقدربـ: 

الموع  كلية ع.إج و ع.
إس

كلية العلوم                   التخصص العلمي

%الواقع السلمية الكثر استقطابا ت % ت %    ت
 %36.29 86  %40.43 57  %30.21 29  الواقع الخوانية
 %27.85 66  %35.46 50  %16.67 16  الواقع السلفية
 %04.64 11  %01.42 02  %09.38 09  الواقع الشيعية
 %01.69 04  %0.70 01  %03.13 03  الواقع الباضية 
 %04.22 10  %04.26 06  %04.16 04  الواقع الصوفية
 %25.31 60  %17.73 25  %36.45 35 مواقع عامة ل تنتمي إل أي اتاه
 %00 00  %00 00  %00 00 مواقع أخرى
 %100 237  %100 141  %100 96  الموع

 12.59 الدولية = 2                  كا26.53 السوبة = 2كا
 ).0.05                          عند مستوى الدللة (6درجة حرية = 



%- الواقع الباضية أكثر استقطابا لطلبة وطالبات كلية العلوم إذ تقدر نسبتهم بـ: 
 ، بينما تقدر نسبة طلبة وطالبات كلية ع.ا ج و ع. إس الذين تستقطبهم هذه الواقع بـ:3.13

 %0.70
 - تتقارب نسبت طلبة وطالبات كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس ف تصفح الواقع

.% 4.26 و 4.16% الصوفية حيث تقدر النسبتي على الترتيب بـ: 
 - الواقع الت ل تنتمي إل أي اتاه أكثر استقطابا لطلبة وطالبات كلية العلوم، حيث تقدر

 ، بينما تقدر نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحون36.45% نسبتهم بـ: 
.17.73% هذه الواقع بـ: 

 =2 الدولية (كا2) وهي أكب من قيمة كا26.53 السوبة= 2 (كا2وبساب كا
 درجات حرية عند مستوى الدللة (6) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 12.59

  فإن هناك فروق دالة إحصائيا بي التخصص العلمي والتاه نو أصناف الواقع،)0.05
 السلمية، إذ تبي أرقام الدول أن الواقع الخوانية والسلفية تستقطب بشكل كبي طلبة وطالبات

 كلية ع.اج و ع.إس، بينما يفضل طلبة وطالبات كلية العلوم الواقع الت ل تنتمي إل أي اتاه
 لتفاقها مع تصصهم وتوجهاتم، وكذا الواقع الشيعية والباضية للطلع عليها وتصيل

العلومات حولا.

- أسباب تفضيل أصناف من الواقع السلمية على أخرى:14
أ- أسباب تفضيل أصناف من الواقع السلمية على أخرى والنوع:



  توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل أصناف من الواقع السلمية على):26جدول رقم (
أخرى والنوع.

















) النتائج التية:26تتضح من الدول رقم (
 ين يفضلونذ وتثل نسبة الفراد ال37.66% على نسبة ف الدول النسبة أ- نلحظ أن 

أصناف معينة من الواقع السلمية على أخرى للفضول فقط.
  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يفضلون أصناف معينة من الواقع32.04% - تليها النسبة 

السلمية لنم يثقون با.
 من الواقعمعينة  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يفضلون أصناف 25.97% - ث النسبة 

خرى لنا تتفق واتاههم.أالسلمية دون 
  من الواقع معينةين يفضلون أصنافذ وتثل نسبة البحوثي ال4.33% - وأخيا النسبة 

 السلمية لسباب أخرى هذه السباب هي: لن هذه الواقع جزائرية وبالتال فإن متوياتا أعمق
 معالة لحوال متمعنا، للستفادة منها والطلع على الديد ف الفكر السلمي وعلى الفتاوى

 والواضيع الراهنة، لعرفة ما عليه بعض الفرق من ضلل (بالنسبة للمواقع الشيعية)، لن أهلها
(بالنسبة للمواقع السلفية) هم أهل الق وهم الفرقة الناجية والطائفة النصورة.

) وهي أقل من قيمة كا3.92 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا       
  درجات حرية عند4) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48= 2 الدولية (كا2

 ) فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي الذكور والناث ف أسباب تفضيل0.05مستوى الدللة (
أصناف معينة من الواقع السلمية دون أخرى.

الموع إناث ذكور النوع
                     

 أصناف لأسباب تفضي
م.إس على أخرىمن 

% ت % ت %    ت

 %25.97 60  %24.66 36  %28.24 24  لنا تتفق واتاهي
 %32.04 74  %31.51 46  %32.94 28  لنن أثق با
 %37.66 87  %39.72 58  %34.12 29 للفضول فقط 
 %04.33 10  %04.11 06  %04.70 04  أسباب أخرى
 %100 231  %100 146  %100 85  الموع

 9.48 الدولية = 2                   كا3.92 السوبة = 2كا
).0.05                         عند مستوى الدللة ( 4درجة حرية = 



ب- أسباب تفضيل أصناف من الواقع السلمية على أخرى والتخصص العلمي:
  توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل أصناف من الواقع السلمية على):27جدول رقم (

أخرى والتخصص العلمي.

) أعله على الت:27دلت بيانات الدول رقم (
 - تقدر نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يفضلون أصناف معينة من الواقع السلمية

 ، وهي أقل من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و22.23% على أخرى لنا تتفق واتاههم بـ: 
 %           :ـع.إس الذين يفضلون أصناف معينة من الواقع السلمية للسبب نفسه والت تقدرب

28.37.
 - تقدر نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يفضلون أصناف من الواقع السلمية على

 ، وهي أقل من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس27.78% أخرى لنم يثقون با بـ: 
.34.76% بـ:  ين يفضلونا للسبب نفسه والت تقدرذال

 - تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون أصناف معينة من الواقع السلمية دون
 ينذ نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس ال46.66% أخرى للفضول فقط والت تقدر بـ: 

.31.91% يتصفحونا للسبب نفسه والت تقدر بـ: 

الموع  كلية ع. إج و
ع.إس

كلية العلوم
                        التخصص العلمي

أسباب تفضيل أصناف
% من م.إس على أخرى ت % ت %    ت

 %25.97 60  %28.37 40  %22.23 20  لنا تتفق واتاهي
 %32.04 74  %34.76 49  %27.78 25  لنن أثق با
 %37.66 87  %31.91 45  %46.66 42 للفضول فقط 
 %04.33 10  %04.96 07  %03.33 03  أسباب أخرى
 %100 231  %100 141  %100 90  الموع

 9.48 الدولية = 2                  كا19.3 السوبة = 2كا
 ).0.05                        عند مستوى الدللة (4درجة حرية = 



 - تتقارب نسبت طلبة وطالبات كل من كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحون
 %أصناف معينة من الواقع السلمية دون أخرى لسباب أخرى، وتقدر النسبتي على التوال بـ: 

.4.96%  و 3.33
 ) النبئة9.48= 2 الدولية (كا2) وهي أكب من قيمة كا19.3 السوبة= 2 (كا2        وبساب كا

 ) فإن التخصص0.05 درجات حرية عند مستوى الدللة (4بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 
العلمي يتحكم ف تديد أفراد العينة لسباب تفضيلهم أصناف من الواقع السلمية على أخرى.

- لغة الواقع السلمية التصفحة:15
أ- لغة الواقع السلمية التصفحة والنوع:

 توزيع عينة الدراسة حسب لغة الواقع السلمية التصفحة والنوع.):28جدول رقم (

) أعله ما يأت:28يوضح الدول رقم (
  من أفراد عينة الدراسة، وتثل أعلى89.79% - يتصفح الواقع السلمية باللغة العربية 

نسبة ف الدول.
 سلمية باللغةل وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع ا6.38%- تليها النسبة 

الفرنسية.
 سلمية باللغةل وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع ا3.83%- ث النسبة 

النليزية.
- ل توجد مواقع إسلمية بلغات أخرى غي اللغات الذكورة يتصفحها البحوثون.

الموع إناث ذكور النوع                     

لغة الواقع السلمية التصفحة
% ت % ت %    ت

 %89.79 211  %93.15 136  %84.27 75  العربية
 %03.83 09  %02.06 03  %06.74 06  النليزية 
 %06.38 15  %04.79 07  %08.99 08  الفرنسية
 %00 00  %00 00  %00 00  لغات أخرى
 %100 235  %100 146  %100 89  الموع

 7.81 الدولية = 2                    كا5.17 السوبة = 2كا
).0.05                         عند مستوى الدللة ( 3درجة حرية = 



  نسبة الناث اللت يتصفحن الواقع السلمية باللغة العربية،93.15%* تثل النسبة 
.84.27% وهي أعلى من نسبة الذكور والت تقدر بـ: 

 * بينما تفوق نسبة الذكور الذين يتصفحون الواقع السلمية باللغتي النليزية والفرنسية
 ) نسبة الناث اللت يتصفحن الواقع السلمية باتي اللغتي وتقدر بـ:15.73% (وتقدر بـ: 

 %6.85.
   وقد أظهرت دراسة أحد عبدل أن " الواقع الفرنكفونية ( الناطقة باللغة الفرنسية ) هي      

 %   من إجال تكراراتم، ويعزى هذا التفضيل40.37أكثر الواقع تصفحا حيث أخذت نسبة  
 إل بعض العوامل منها التاريية باعتبار الفرنسية من ملفات الستعمار الفرنسي ومنها العوامل

 تدريس تلك الادة ف مرحلة عمرية متقدمة ( الرابعة ابتدائي )، كل الثقافية والتعليمية حيث يبدأ
 هذه العوامل وغيها تعل من تلك الواقع أقرب إل الستخدام والبحث، ونفس هذه النتيجة أيضا

 توصلت إليها الباحثة حسينة قيدوم، وقد بررت بدورها ذلك بنفس البرات القدمة هنا، تليها
 %   من عموم البحوثي اليبي30.62الواقع النلوفونية – الناطقة بالنليزية – حيث يفضلها  

 على هذا الانب، يعزى هذا إل وفرة ونوعية التوى العروض با، حيث تعد النليزية لغة
 %17.61النترنت الول ولغة العلم، وتتل الواقع العربية الرتبة الثالثة حيث أخذت نسبة 

 فقط من جلة التكرارات الواردة لذا اليار، وهي نتيجة منطقية ومتوقعة نظرا لعدة عوامل منها
.1ضعف الدعم الفن الاص بالواقع العربية، رتابة الادة العروضة وتشابها ...ال " 

قل من قيمة كاأ) وهي 5.17 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا        
  درجات حرية عند3) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 7.81= 2 الدولية (كا2

 ) فإنه ل توجد علقة فارقة بي الذكور والناث ف اختيار لغة الواقع0.05مستوى الدللة (
ونا.السلمية الت يتصفح

ب- لغة الواقع السلمية التصفحة والتخصص العلمي:
 توزيع عينة الدراسة حسب لغة الواقع السلمية التصفحة والتخصص العلمي.):29جدول رقم (

155، 154أحد عبدل: مستخدمو النترنت؛ دراسة ميدانية بوليت سطيف وقسنطينة، مرجع سابق، ص ( -1 ). 



ت:أ أعله ما ي)29يوضح الدول رقم (
  من طلبة وطالبات كلية العلوم، مقابل90.52% - يتصفح الواقع السلمية باللغة العربية 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.%89.29 
  من طلبة وطالبات كلية العلوم، مقابل2.11%- يتصفح الواقع السلمية باللغة النليزية 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.%5 
  من طلبة وطالبات كلية العلوم، مقابل7.37% - يتصفح الواقع السلمية باللغة الفرنسية 

اج و ع.إس.. من طلبة وطالبات كلية ع%5.71 
) وهي أقل من قيمة كا1.67 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا       

  درجات حرية عند3) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 7.81= 2 الدولية (كا2
 )، فإنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بي التخصصي ولغة الواقع0.05مستوى الدللة (

السلمية التصفحة.
  من النترنيتيي35% اتضح من خلل دراسة ممد لعقاب: أن هناك حوال كما أنه          

  منهم يدون صعوبة83% نترنت، وأن حوال لالزائريي تواجههم صعوبة لغوية أثناء توالم ف ا
مع اللغة النليزية.

- أسباب تفضيل لغات على غيها:16
أ- أسباب تفضيل لغات على غيها والنوع:

الموع  كلية ع. إج و
ع.إس

كلية العلوم                         التخصص العلمي

%لغة الواقع السلمية التصفحة ت % ت %    ت
 %89.79 211  %89.29 125  %90.52 86  العربية
 %03.83 09  %05 07  %02.11 02  النليزية 
 %06.38 15  %05.71 08  %07.37 07  الفرنسية
 %00 00  %00 00  %00 00  لغات أخرى
 %100 235  %100 140  %100 95  الموع

 7.81 الدولية = 2                   كا1.67 السوبة = 2كا
 ).0.05                         عند مستوى الدللة (3درجة حرية = 



 توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل لغات على غيها والنوع.):30جدول رقم (

 أعله يتضح ما يأت:)30من خلل الدول رقم (
  أعلى نسبة ف الدول وتثل نسبة أفراد العينة الذين40.89% - تشكل النسبة 

يتصفحون مواقع إسلمية بلغات معينة لسهولتها.
 سلمية بلغاتل وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع ا34.01% - تليها النسبة 

معينة لنم ل يتقنون اللغات الخرى.
  وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع السلمية بلغات22.27%- ث النسبة 

معينة ليل شخصي لا.
  وتثل نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يفضلون تصفح الواقع2.83%- وأخيا النسبة 

 سلمية بلغات دون أخرى لسباب أخرى هي: لن اللغة العربية أقرب للفهم وللستخداملا
 السلمي، لنا لغة القرآن، لوفرة الواقع السلمية باللغة العربية، لعدم الاجة إل اللغات الخرى ف

الال الدراسي.
 * نلحظ أن نسبة كبية من ذكور العينة يرجعون أسباب تفضيل لغات على غيها إل عدم

  من الناث اللت يفضلن30.38% )، مقابل 40.45% إتقانم للغات الخرى (تقدر نسبتهم بـ: 
لغات على غيها لذا السبب.

الموع إناث ذكور النوع

%أسباب تفضيل لغات على غيها ت % ت %    ت
 %22.27 55  %21.52 34  %23.60 21  ليل شخصي لا
 %34.01 84  %30.38 48  %40.45 36  لنن ل أتقن اللغات الخرى
 %40.89 101  %45.57 72  %32.58 29  لسهولتها
 %02.83 07  %02.53 04  %03.37 03  أسباب أخرى
 %100 247  %100 158  %100 89  الموع

 7.81 الدولية = 2                    كا4.26 السوبة = 2كا
).0.05                          عند مستوى الدللة ( 3درجة حرية = 



 ) يرجعن أسباب تفضيل لغات على غيها% 45.57* بينما ند نسبة كبية من الناث (
  من الذكور الذين يفضلون32.58% لتصفح الواقع السلمية إل سهولة اللغات الت يفضلنها، مقابل 

لغات على غيها لذا السبب.
 2) وهي أقل من قيمة كا4.26 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2         وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية عند مستوى3) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 7.81= 2الدولية (كا
 )، ومنه فإن متغي النس ل يؤثر ف أسباب تفضيل أفراد العينة لواقع إسلمية بلغات معينة0.05الدللة (

على أخرى.
ب- أسباب تفضيل لغات على غيها والتخصص العلمي:

 توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل لغات على غيها والتخصص العلمي.):31جدول رقم (

النتائج التية: )31يوضح الدول رقم (
 - تتقارب نسبت طلبة وطالبات كل من كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس الذين يفضلون

.22.07 و22.55% لغات على غيها ليل شخصي لا، إذ تقدر النسبتي على الترتيب بـ: 
 ) نسبة طلبة42.76- تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس (وتقدر بـ: %

  الذين يفضلون مواقع إسلمية بلغات معينة لنم ل21.57وطالبات كلية العلوم والت تقدر بـ: % 
يتقنون اللغات الخرى.

 - بينما تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يفضلون تصفح مواقع إسلمية بلغات معينة
 ) نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج وع.إس الذين51.96% دون أخرى لسهولتها (والت تقدر بـ: 

.33.10% يفضلون مواقع إسلمية بلغات معينة دون أخرى للسبب نفسه والت تقدر بـ: 

الموع  كلية ع. إج و
ع.إس

كلية العلوم                      التخصص العلمي

%أسباب تفضيل لغات على غيها ت % ت %    ت
 %22.27 55  %22.07 32  %22.55 23  ليل شخصي لا
 %34.01 84  %42.76 62  %21.57 22  لنن ل أتقن اللغات الخرى
 %40.89 101  %33.10 48  %51.96 53  لسهولتها
 %02.83 07  %02.07 03  %03.92 04 أسباب أخرى
 %100 247  %100 145  %100 102  الموع

7.81 الدولية = 2                 كا13.80 السوبة = 2كا
).0.05                         عند مستوى الدللة ( 3درجة حرية = 



 2) وهي أكب من قيمة كا13.80 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا        

  درجات حرية عند مستوى3) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 7.81= 2الدولية (كا
 )، فإنه توجد فروق ذات دللة إحصائية بي التخصصي وأسباب تفضيل البحوثي لواقع0.05الدللة (

إسلمية بلغات معينة دون أخرى.
- رأي البحوث ف عدد الواقع السلمية على شبكة النترنت:17

أ- رأي البحوث ف عدد الواقع السلمية على شبكة النترنت والنوع:
  توزيع عينة الدراسة حسب رأي البحوث ف عدد الواقع السلمية على شبكة):32جدول رقم (

النترنت والنوع.

 الت:)32يتبي من الدول رقم (
  وتثل نسبة أفراد العينة الذين ل يدرون هل عدد56.34% - احتلت الرتبة الول النسبة 

 58.82% ذكور، و 51.95%الواقع السلمية على شبكة النترنت كاف أو غي كاف، 
إناث.

  وتثل نسبة البحوثي الذين يرون أن عدد الواقع السلمية على25.35% - تليها النسبة 
.22.80%  و الناث النسبة 28.87% شبكة النترنت غي كاف، يثل فيها الذكور النسبة 

 ن عدد الواقع السلمية على شبكةأ من البحوثي الذين يرون 18.31% - وأخيا النسبة 
.18.38% ، ونسبة الناث 18.18% النترنت كاف، نسبة الذكور 

 )5.99= 2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا1.37 السوبة= 2 (كا2         وبساب كا
 )، فإنه ل0.05النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت درجتي للحرية عند مستوى الدللة (

الموع إناث ذكور
 النوع      رأي البحوث              

ف عدد الواقع السلمية
على شبكة النترنت

% ت % ت %   ت  

 %18.31 39  %18.38 25  %18.18 14 كاف

 %25.35 54  %22.80 31  %28.87 23 غي كاف

 %56.34 120  %58.82 80  %51.95 40 ل أدري
 %100 213  %100 136  %100 77 الموع

 5.99 الدولية = 2                   كا1.37 السوبة = 2كا
).0.05                         عند مستوى الدللة ( 2درجة حرية = 



 توجد فروق دالة إحصائيا بي الذكور و الناث ف آرائهم حول عدد الواقع السلمية على شبكة
النترنت.

ب- رأي البحوث ف عدد الواقع السلمية على شبكة النترنت والتخصص العلمي:
  توزيع عينة الدراسة حسب رأي البحوث ف عدد الواقع السلمية على شبكة):33جدول رقم (

النترنت والتخصص العلمي.

) على النتائج التية:33دلت بيانات الدول رقم (
  نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يرون أن عدد22.66- تثل النسبة % 

 الواقع السلمية على شبكة النترنت كاف، بالقابل فإن نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين
.11.77يرون أن عددها كاف يقدر بـ: % 

  نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يرون أن عدد27.34- تثل النسبة % 
 الواقع السلمية على شبكة النترنت غي كاف، وهي أعلى من نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم

.22.35الذين يرون أن عددها غي كاف والت تقدر بـ: % 
  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين ل يدرون بدى كفاية65.88- تثل النسبة % 

 عدد الواقع السلمية على شبكة النترنت، وهي أعلى من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و
.50ع.إس الذين ل يدرون بدى كفايتها والت تقدر بـ: % 

 ) وهي أكبمن6.07 السوبة= 2 على أرقام الدول وجدنا (كا2           وبتطبيق اختباركا
 ) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت درجتي للحرية5.99= 2 الدولية (كا2قيمة كا

الموع  كلية ع. إج و
ع.إس

كلية العلوم التخصص العلمي
رأي البحوث                        

ف عدد الواقع السلمية
على شبكة النترنت

% ت % ت %    ت

 %18.31 39  %22.66 29  %11.77 10 كاف
 %25.35 54  %27.34 35  %22.35 19 غي كاف
 %56.34 120  %50 64  %65.88 56 ل أدري
 %100 213  %100 128  %100 85 الموع

 5.99 الدولية = 2                       كا6.07 السوبة = 2كا
).0.05                             عند مستوى الدللة ( 2درجة حرية = 



 ) ومنه للتخصص العلمي دور ف تديد آراء البحوثي حول عدد0.05عند مستوى الدللة (
الواقع السلمية على شبكة النترنت.

- أفضل الواقع السلمية:18
أ- أفضل الواقع السلمية والنوع:

 توزيع عينة الدراسة حسب أفضل الواقع السلمية والنوع.):34جدول رقم (

) النتائج التية:34يبي الدول رقم (
  من أفراد44.96      - حازت الواقع السلمية الليجية على الرتبة الول، إذ يفضلها نسبة %

عينة الدراسة.
.21.01- تليها الواقع السلمية الصرية بنسبة % 
.19.33- ث الواقع السلمية الغاريبية بنسبة % 

 نسبة البحوثي الذين ل يدرون ما هي أفضل الواقع السلمية.13.44- تثل النسبة % 
  من البحوثي يفضلون تصفح مواقع إسلمية أخرى غي الذكورة ف1.26- نسبة % 

الدول كالواقع السلمية الت تديرها الاليات السلمة.
 39.47، مقابل%54.65* يفضل الذكور أكثر الواقع السلمية الليجية إذ يتصفحها %

من الناث اللت يتصفحنها.

الموع إناث ذكور النوع

%أفضل الواقع السلمية ت % ت %    ت
 %44.96 107  %39.47 60  %54.65 47 الليجية
 %21.01 50  %23.69 36  %16.28 14 الصرية
 %19.33 46  %21.05 32  %16.28 14 الغاريبية
 %13.44 32  %14.47 22  %11.63 10 ل أدري
 %01.26 03  %01.32 02  %01.16 01 مواقع أخرى
 %100 238  %100 152  %100 86 الموع

 9.48 الدولية = 2                  كا5.19 السوبة = 2كا
 ).0.05                       عند مستوى الدللة (4درجة حرية = 



  من الناث مقابل23.69* تفضل الناث أكثرالواقع السلمية الصرية إذ تتصفحها % 
 من الذكور الذين يتصفحونا.%16.28 

  مقابل النسبة21.05* تفضل الناث أيضا الواقع السلمية الغاريبية بنسبة تقدر بـ: % 
 من الذكور.%16.28 

 14.47* تفوق نسبة الناث اللت ل يدرين أي الواقع السلمية أفضل إذ تقدر بـ: % 
.11.63نسبة الذكور الذين ل يدرون أي الواقع أفضل حيث تقدر بـ: % 

 * تتقارب نسبت الذكور والناث الذين يفضلون مواقع إسلمية أخرى وتقدر النسبتي على
.1.32 و % 1.16الترتيب بـ: %

) وهي أقل من قيمة كا5.19 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2       وبتطبيق اختبار كا
  درجات حرية عند4) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48= 2 الدولية (كا2

 ) فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي الذكور والناث ف تفضيل الواقع0.05مستوى الدللة (
السلمية.



ب- أفضل الواقع السلمية والتخصص العلمي:
 توزيع عينة الدراسة حسب أفضل الواقع السلمية والتخصص العلمي.):35جدول رقم (

) ما يأت:35يوضح الدول رقم (
 - تستقطب الواقع السلمية الليجية أكثر طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس حيث

  من طلبة وطالبات كلية العلوم الذين42.43، مقابل % 46.76تقدرنسبة متصفحيها بـ: % 
يتصفحونا.

 - تتقارب نسبت متصفحي الواقع السلمية الصرية من الكليتي، إذ تقدر نسبة متصفحيها
 ، وتقدر نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس21.21من طلبة وطالبات كلية العلوم بـ: % 

.20.87بـ:  % 
 - تستقطب الواقع السلمية الغاريبية أكثر طلبة وطالبات كلية ع.اج وع.إس إذ

 ، بينما تقدر نسبة متصفحيها من طلبة وطالبات كلية العلوم بـ: %21.58تقدرنسبتهم بـ: % 
16.16.

 - تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين ل يدرون أي الواقع السلمية أفضل والت
.9.35 نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس والت تقدر بـ: % 19.19تقدر بـ: % 

الموع  كلية ع. إج و
ع.إس

كلية العلوم    التخصص العلمي

%أفضل الواقع السلمية ت % ت %    ت

 %44.96 107  %46.76 65  %42.43 42 الليجية
 %21.01 50  %20.87 29  %21.21 21 الصرية
 %19.33 46  %21.58 30  %16.16 16 الغاريبية
 %13.44 32  %09.35 13  %19.19 19 ل أدري
 %01.26 03  %01.44 02  %01.01 01 مواقع أخرى
 %100 238  %100 139  %100 99 الموع

 9.48 الدولية = 2                   كا5.33 السوبة = 2كا
).0.05                         عند مستوى الدللة ( 4درجة حرية = 



 - تتقارب نسبت طلبة وطالبات كل من كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس الذين يفضلون
.1.44 و % 1.01مواقع إسلمية أخرى وتقدران على الترتيب بـ: % 

 ) وهي أقل من قيمة5.33 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2         وبتطبيق اختبار كا
  درجات حرية عند4 ) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 9.48= 2 الدولية (كا2كا

 ) ومنه فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي التخصصي وتفضيل مواقع0.05مستوى الدللة (
إسلمية على أخرى.

- أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية:19
أ- أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية والنوع:

  توزيع عينة الدراسة حسب أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف):36جدول رقم (
البلدان العربية السلمية والنوع.

) أعله ما يأت:36يبي الدول رقم (
  من أفراد عينة الدراسة  أن السباب العلمية هي أهم أسباب32.53       - ترى نسبة %

التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية.

الموع إناث ذكور       النوع
أسباب التفاوت

الواقع السلمية فبي 
متلف البلدان العربية السلمية

% ت % ت %    ت

 %28.92 96  %28.84 62  %29.06 34 أسباب مادية
 %12.65 42  %13.95 30  %10.26 12 تقنية أسباب
 %32.53 108  %32.56 70  %32.48 38 أسباب علمية
 %19.88 66  %18.14 39  %23.08 27 أسباب سياسية 
 %03.91 13  %04.19 09  %03.42 04 ل أدري  
 %02.11 07  %02.32 05  %01.70 02 أخرى أسباب  
 %100 332  %100 215  %100 117   الموع

 11.07 الدولية = 2                   كا1.96 السوبة = 2كا
 ).0.05                         عند مستوى الدللة (5درجة حرية = 



  وتثل نسبة البحوثي الذين يذهبون إل أن التفاوت بي الواقع28.92- تليها النسبة % 
السلمية يرجع إل أسباب مادية.

  وتثل نسبة البحوثي الذين يرون أن التفاوت بي الواقع19.88- تليها النسبة %
السلمية يرجع إل أسباب سياسية.

  وتثل نسبة الفراد الذين يرون أن التفاوت بي الواقع السلمية12.65- ث النسبة %
يرجع إل أسباب تقنية.

  وتثل نسبة البحوثي الذين ل يعلمون ماهي أسباب التفاوت بي3.91- تليها النسبة %
الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية.

  وتثل نسبة البحوثي الذين يرجعون أسباب التفاوت بي الواقع2.11- وأخيا النسبة %
 السلمية إل أسباب أخرى هي: انتشار كبار العلماء والدعاة والصلحي ف بلدان دون أخرى،
 اهتمام بعض البلدان بالدعوة كدول الليج مثل وإحساسهم بالسؤولية اتاه الدعوة إل السلم،

قلة الهتمام بالدعوة السلمية عب شبكة النترنت خاصة ف دول الغرب العرب.
  من الذكور أن أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف29.06- ترى النسبة % 

 من الناث.28.84البلدان العربية السلمية هي أسباب مادية، مقابل % 
  من الذكور أن أسباب التفاوت بي الواقع السلمية أسباب10.26- ترى النسبة %

 من الناث.13.95تقنية، مقابل %
  من الذكور أن السباب العلمية هي أسباب التفاوت بي الواقع32.48- ترى النسبة %

  من الناث اللت يرين أن السباب العلمية هي أسباب32.56السلمية، مقابل النسبة %
التفاوت.

  من الذكور أن السباب السياسية هي أسباب التفاوت بي23.08- ترى النسبة % 
 من الناث.18.14الواقع السلمية، مقابل النسبة % 

  من الذكور ل يدرون ما هي أسباب التفاوت بي الواقع السلمية، مقابل3.42- % 
 من الناث اللت ل يدرين ماهي أسباب التفاوت.%4.19 

  من الذكور يرجعون أسباب التفاوت بي الواقع السلمية إل أسباب أخرى1.70- % 
 من الناث.2.32(وقد سبق ذكرها)، مقابل النسبة % 



 =2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا1.96 السوبة= 2 (كا2        وبساب كا
 درجات حرية عند مستوى الدللة (5) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 11.07

 )، فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي الذكور والناث ف آرائهم حول أسباب التفاوت0.05
بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية.        

  ب- أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية والتخصص
العلمي:

  توزيع عينة الدراسة حسب أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف):37جدول رقم (
البلدان العربية السلمية والتخصص العلمي.

) أعله الت:37يتضح من الدول رقم (
  نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يرجعون أسباب31.09- تثل النسبة % 

 التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية إل أسباب مادية، وهي أكب من
 نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يرون أن السباب الادية هي أسباب التفاوت والت تقدر

.25.90بـ: % 

الموع  كلية ع. إج و
ع.إس

كلية العلوم التخصص العلمي
أسباب التفاوت 

الواقع السلمية فبي 
متلف البلدان العربية السلمية

% ت % ت %    ت

 %28.92 96  %31.09 60  %25.90 36 أسباب مادية
 %12.65 42  %11.40 22  %14.39 20 أسباب تقنية
 %32.53 108  %33.68 65  %30.94 43 أسباب علمية
 %19.88 66  %20.73 40  %18.70 26 أسباب سياسية 
 %03.91 13  %01.55 03  %07.19 10 ل أدري  
 %02.11 07  %01.55 03  %02.88 04   أسباب أخرى 
 %100 332  %100 193  %100 139   الموع

 11.07 الدولية = 2                    كا8.85 السوبة = 2كا
 ).0.05                          عند مستوى الدللة (5درجة حرية = 



  من طلبة14.39- يرجع أسباب التفاوت بي الواقع السلمية إل أسباب تقنية: % 
 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.11.40وطالبات كلية العلوم، و % 

  من طلبة30.94- يرجع أسباب التفاوت بي الواقع السلمية إل أسباب علمية %
 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.33.68وطالبات كلية العلوم، مقابل % 

  من طلبة18.70- يرجع أسباب التفاوت بي الواقع السلمية إل أسباب سياسية %
 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.20.73وطالبات كلية العلوم، مقابل % 

  من طلبة وطالبات كلية العلوم ل يدرون ماهي أسباب التفاوت بي الواقع%7.19- 
  من طلبة وطالبات كلية ع.اج و1.55السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية، مقابل % 

ع.إس.
  من طلبة2.88- يرجع أسباب التفاوت بي الواقع السلمية إل أسباب أخرى % 

 من طلبة و طالبات كلية ع.اج و ع.إس.1.55وطالبات كلية العلوم، مقابل % 
) وهي أقل من قيمة كا8.85 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2       وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية عند5) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 11.07= 2 الدولية (كا2
 ) ومنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي التخصص العلمي وآراء البحوثي0.05مستوى الدللة (

ف أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية.



- أسباب تصفح الواقع السلمية:20
أ- أسباب تصفح الواقع السلمية والنوع:

 توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تصفح الواقع السلمية والنوع.):38جدول رقم (

) النتائج التية:38يوضح الدول رقم (
  من البحوثي الواقع25.57- تشكل الستزادة من الثقافة الدينية سبب لتصفح % 

 إناث.26.04 ذكور، و % 24.87السلمية، % 

الموع إناث ذكور  النوع
          أسباب تصفح

%الواقع السلمية ت % ت %    ت

 %13.63 65  %13.89 40  %13.23 25  للحصول على معلومات تتعلق
بتخصصي الدراسي

 %25.57 122  %26.04 75  %24.87 47 للستزادة من الثقافة الدينية
 %17.61 84  %18.06 52  %16.93 32 للحصول على آخر الخبار
 %15.93 76  %16.32 47  %15.34 29  لطلب الفتوى
 %02.10 10  %01.39 04  %03.17 06  للتواصل مع آخرين لم

الهتمامات نفسها
 %01.89 09  %01.74 05  %02.12 04  للمشاركة ف الوقع: كتابة

مقال، تعليق، استشارة متص...
 %15.72 75  %15.97 46  %15.34 29  لتحميل: الكتب، الدروس

والاضرات، الناشيد...
 %0.84 04  %0.69 02  %01.06 02 من أجل الترفيه
 %06.71 32  %05.90 17  %07.94 15 للفضول فقط
 %00 00  %00 00  %00 00 أسباب أخرى
 %100 477  %100 288  %100 189 الموع

 16.91 الدولية = 2                      كا2.9 السوبة = 2كا
).0.05                          عند مستوى الدللة ( 9= درجة حرية 



  وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع السلمية من أجل17.61- تليها النسبة % 
 إناث.18.06 ذكور، و % 16.93الصول على آخر الخبار، % 

  وتثل نسبة الفراد الذين يتصفحون الواقع السلمية من أجل15.93- تليها النسبة % 
.16.32، ونسبة الناث % 15.34طلب الفتوى، تقدر نسبة الذكور بـ: % 

  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يتصفحون الواقع السلمية15.72- تليها النسبة % 
  أما 15.34لتحميل: الكتب، الدروس والاضرات، الناشيد ...ال، تقدر نسبة الذكور بـ: % 

.15.97نسبة الناث فتقدر بـ: % 
  وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع السلمية13.63- تليها النسبة % 

  و نسبة الناث %13.23للحصول على معلومات تتعلق بتخصصاتم الدراسية، نسبة الذكور % 
13.89.

  وتثل نسبة البحوثي الذين يكون الفضول هو دافعهم لتصفح6.71- تليها النسبة % 
.5.90، و تقدر نسبة الناث بـ: % 7.94الواقع السلمية، تقدر نسبة الذكور بـ: % 

  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يتصفحون الواقع السلمية من أجل2.10- ث النسبة % 
.1.39، ونسبة الناث % 3.17التواصل مع آخرين لم الهتمامات نفسها، نسبة الذكور % 

  وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع السلمية من أجل1.89- ث النسبة % 
 ،2.12الشاركة ف الوقع: كتابة مقال، تعليق، استشارة متص...ال، تقدر نسبة الذكور بـ: %

.1.74وتقدر نسبة الناث بـ: % 
  نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع السلمية من أجل الترفيه،0.84- تثل النسبة % 

.0.69، ونسبة الناث % 1.06نسبة الذكور % 
 - ل توجد أسباب أخرى غي السباب الذكورة ف الدول تدفع البحوثي لتصفح الواقع

السلمية.
* نلحظ تقارب نسب الذكور والناث ف أسباب تصفح الواقع السلمية.

 * نلحظ أن نسبة كبية من أفراد عينة الدراسة يتصفحون الواقع السلمية من أجل
 الستزادة من الثقافة الدينية، تليها ف الرتبة الثانية الصول على الخبار، ث طلب الفتوى، وهذا أمر

متوقع لن الواقع السلمية تعتب أهم مصدر للثقافة السلمية على شبكة النترنت.



 2) وهي أقل من قيمة كا2.9السوبة=  2 على أرقام الدول فإن (كا2        وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية عند مستوى9) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 16.91= 2الدولية (كا
) ومنه فإن متغي النس ل يتحكم ف أسباب تصفح البحوثي للمواقع السلمية.0.05الدللة (

ب- أسباب تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي:
 توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي.):39جدول رقم ( 

) أعله ما يأت:39يتضح من الدول رقم (
 - يتصفح طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الواقع السلمية أكثر من أجل الصول

 ، مقابل نسبة صغية22.10على معلومات تتعلق بتخصصهم الدراسي، إذ تقدر نسبتهم بـ: % 
.2.86من طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحونا من أجل هذا السبب وتقدر بـ: % 

الموع  كلية ع. إج و ع.
إس

كلية العلوم  التخصص العلمي
أسباب تصفح

%الواقع السلمية  ت % ت %    ت
 %13.63 65  %22.10 59  %02.86 06  للحصول على معلومات تتعلق

بتخصصي الدراسي
 %25.57 122  %25.09 67  %26.19 55 للستزادة من الثقافة الدينية
 %17.61 84  %13.11 35  %23.34 49 للحصول على آخر الخبار
 %15.93 76  %11.99 32  %20.95 44  لطلب الفتوى
 %02.10 10  %01.50 04  %02.86 06  للتواصل مع آخرين لم الهتمامات

نفسها
 %01.89 09  %02.62 07  %0.95 02  للمشاركة ف الوقع: كتابة مقال،

تعليق، استشارة متص...
 %15.72 75  %16.48 44  %14.76 31  لتحميل: الكتب، الدروس والاضرات،

الناشيد...
 %0.84 04  %0.75 02  %0.95 02 من أجل الترفيه
 %06.71 32  %06.36 17  %07.14 15 للفضول فقط
 %00 00  %00 00  %00 00 أسباب أخرى
 %100 477  %100 267  %100 210 الموع

 16.91 الدولية = 2                     كا47.99 السوبة =  2كا
).0.05                              عند مستوى الدللة ( 9= درجة حرية 



 - تتقارب نسبت طلبة وطالبات كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحون الواقع
 و%26.19السلمية من أجل الستزادة من الثقافة الدينية، وتقدران على الترتيب بـ: %

25.09.
 - تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون الواقع السلمية من أجل

  نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس23.34الصول على آخر الخبار وتقدر بـ: % 
.13.11الذين يتصفحونا للسبب نفسه والت تقدر بـ: % 

 - تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون الواقع السلمية من أجل طلب
 ، نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يتصفحونا20.95الفتوى وتقدر بـ: % 

.11.99للسبب نفسه والت تقدر بـ: %
 - ف حي تتقارب نسب طلبة وطالبات الكليتي ف باقي أسباب تصفحهم للمواقع

السلمية.
 ) وهي أكب من47.99 السوبة= 2 على أرقام الدول وجدنا (كا2        وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية9) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 16.91= 2 الدولية (كا2قيمة كا
 ) ومنه فإن أسباب تصفح الواقع السلمية تتلف باختلف التخصص0.05عند مستوى الدللة (

العلمي للمبحوثي.



- الركان الت يهتم با البحوث ف الواقع السلمية:21
أ- الركان الت يهتم با البحوث ف الواقع السلمية والنوع:

  توزيع عينة الدراسة حسب الركان الت يهتم با البحوث ف الواقع السلمية):40جدول رقم (
والنوع.

 أعله ما يأت:)40يوضح الدول رقم (
 ركان الت يهتم با البحوثون فلول من بي الل- احتل ركن العلوم الشرعية الرتبة ال

.33.75% الواقع السلمية إذ قدرت نسبة الفراد الذين يهتمون بذا الركن: 
.21.75% - يليه ركن القضايا الجتماعية بنسبة 

.20.50% - يليه ركن الثقافة والفكر بنسبة 
.13% - ث ركن الخبار بنسبة 

.5% - يليه ركن السياسة بنسبة 

الموع إناث ذكور  النوع

          الركان الت يهتم
با البحوث ف الواقع. إ س

% ت % ت %    ت

 %13 52  %09.68 24  %18.42 28 الخبار
 %05 20  %03.23 08  %07.89 12 السياسة
 %21.75 87  %27.02 67  %13.16 20 القضايا الجتماعية
 %02.25 09  %02.42 06  %01.97 03 القضايا القتصادية
 %20.50 82  %21.37 53  %19.08 29 الثقافة والفكر
 %03.25 13  %02.82 07  %03.95 06 الفن 
 %33.75 135  %33.06 82  %34.87 53 العلوم الشرعية
 %0.50 02  %0.40 01  %0.66 01 أركان أخرى
 %100 400  %100 248  %100 152 الموع

14.06 الدولية =  2                   كا18.79 السوبة =  2كا
).0.05                           عند مستوى الدللة ( 7 = درجة حرية 



.3.25% - ث ركن الفن بنسبة 
.2.25% - ث ركن القضايا القتصادية بنسبة 

 ، هذه0.50%- وأخيا أركان أخرى يهتم با البحوثون غي الركان الذكورة بنسبة 
الركان هي: التنمية البشرية، مقارنة الديان.

 * هناك فروق بي الذكور والناث ف الركان الت يهتمون با ف الواقع السلمية الت
يتصفحونا كالت:

 من الناث.9.68% ، مقابل 18.42%- يهتم الذكور أكثر بـ: * ركن الخبار بنسبة 
 من الناث.3.23% ، مقابل 7.89%  * ركن السياسة بنسبة 

  من13.16% ، مقابل 27.02% - يهتم الناث أكثر بركن القضايا الجتماعية بنسبة 
الذكور.

 - تتقارب نسب الذكور والناث ف بقية الركان: ركن القضايا القتصادية: نسبة الذكور
 ، و نسبة19.08% ، ركن الثقافة والفكر: نسبة الذكور: 2.42%  و الناث: %1.97 

 ، ركن العلوم2.82% ، ونسبة الناث 3.95% ، ركن الفن: نسبة الذكور 21.37% الناث 
 ، أركان أخرى: تقدر نسبة33.06% ، ونسبة الناث 34.87% الشرعية: نسبة الذكور 

.0.40% ، ونسبة الناث 0.66% الذكور بـ: 
 ) وهي أكب من18.79 السوبة= 2 (كا وجدنا على أرقام الدول2وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية7) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 14.06= 2 الدولية (كا2قيمة كا
 فإن متغي النس يؤثر على اختيار الركان الت يهتم باومنه ) 0.05عند مستوى الدللة (

   البحوثون ف الواقع السلمية.



ب- الركان الت يهتم با البحوث ف الواقع السلمية والتخصص العلمي:
  توزيع عينة الدراسة حسب الركان الت يهتم با البحوث ف الواقع السلمية):41جدول رقم (

والتخصص العلمي.

عله ما يأت:أ )41يوضح الدول رقم (
 - تتقارب نسبت طلبة وطالبات كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس الذين يهتمون بركن

 ، أما نسبة 12.65% الخبار ف الواقع السلمية، إذ تقدر نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم بـ: 
.13.25% طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس فتقدر بـ: 

 - تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يهتمون بركن السياسة إذ تقدر
  بـ: والت تقدرنسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يهتمون بذا الركن  5.98%  بـ:
 %3.62.

الموع  كلية ع. إج و ع.
إس

كلية العلوم  التخصص العلمي

الركان الت يهتم
%با البحوث ف الواقع. إ س ت % ت %    ت

 %13 52  %13.25 31  %12.65 21 الخبار
 %05 20  %05.98 14  %03.62 06 السياسة
 %21.75 87  %18.80 44  %25.90 43 القضايا الجتماعية
 %02.25 09  %02.14 05  %02.41 04 القضايا القتصادية
 %20.50 82  %22.22 52  %18.07 30 الثقافة والفكر
 %03.25 13  %03.42 08  %03.01 05 الفن 
 %33.75 135  %33.76 79  %33.74 56 العلوم الشرعية
 %0.50 02  %0.43 01  %0.60 01 أركان أخرى
 %100 400  %100 234  %100 166 الموع

14.06 الدولية =   2                     كا04.25 السوبة =  2كا
).0.05                              عند مستوى الدللة ( 7= درجة حرية 



 - أيضا تفوق نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يهتمون بركن الثقافة والفكر
 نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يهتمون بذا الركن وتقدر بـ:  22.22% وتقدر بـ: 

 %18.07.
 - ف حي ند نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يهتمون بركن القضايا الجتماعية

  أعلى من نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يهتمون بذا 25.90% وتقدر بـ: 
.18.80% الركن والت تقدر بـ: 

 باقي الركان: ركن القضاياالهتمام ب- تتقارب نسب طلبة وطالبات الكليتي ف 
القتصادية، ركن الفن، ركن العلوم الشرعية، أركان أخرى.

 ) وهي أقل من قيمة4.25 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2  وبتطبيق اختبار كا       
  درجات حرية عند7) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 14.06= 2 الدولية (كا2كا

 ) ومنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي التخصص العلمي والركان الت0.05مستوى الدللة (
يهتم با البحوث ف الواقع السلمية.



- الدمات التفاعلية الت تستغل ف الواقع السلمية:22
أ- الدمات التفاعلية الت تستغل ف الواقع السلمية والنوع:

  توزيع عينة الدراسة حسب الدمات التفاعلية الت تستغل ف الواقع  السلمية):42 جدول رقم (
والنوع.

عله النتائج التية:أ )42يبي الدول رقم (
 مستخدميه بـ:نسبة - يستخدم البيد اللكترون ف الواقع السلمية بكثرة، إذ تقدر 

 ، ويوافق هذا دراسة أحد عبدل حيث " تب̈ين أن خدمة البيد اللكترون هي ثان%26.33 
 % من29.18) مبحوثا يثلون نسبة 178خدمة مستغلة من طرف البحوثي، حيث يفضله (

.1إجال تكرارات أفراد عينة البحث" 
.% 24.56- يليه استخدام منتديات الوار والدردشة بنسبة 

.% 23.13 بنسبة  YOU TUBE  - تليه خدمة

150أحد عبدل: مستخدمو النترنت؛ دراسة ميدانية بوليت سطيف وقسنطينة، مرجع سابق، ص ( -1 ). 

الموع إناث ذكور
النوع                                

الدمات التفاعلية
الت تستغل ف الواقع. إس

% ت % ت %    ت

 %26.33 74  %23.73 42  %30.77 32 البيد اللكترون
 %24.56 69  %29.38 52  %16.35 17 منتديات الوار والدردشة
 %23.13 65  %16.95 30  %33.65 35 You tube
 %11.39 32  %11.30 20  %11.54 12 Face book
 %04.27 12  %05.65 10  %01.92 02 القوائم البيدية
 %10.32 29  %12.99 23  %05.77 06 غي مددة
 %00 00  %00 00  %00 00 خدمات أخرى
 %100 281  %100 177  %100 104 الموع

12.59 الدولية =   2                     كا19.08 السوبة =  2كا
).0.05                            عند مستوى الدللة ( 6  = درجة حرية 



.% 11.39بنسبة   FACE BOOK - ث خدمة 
 نسبة البحوثي الذين ل يددوا الدمات الت يستفيدون منها ف  % 10.32- تثل النسبة 

الواقع السلمية.
 وتثل نسبة البحوثي الذين يستغلون القوائم البيدية.% 4.27- تليها النسبة 

ها البحوثون ف الواقع السلمية.غل- لتوجد خدمات أخرى غي الدمات الذكورة يست
 * نلحظ أن هناك فروق بي الذكور والناث ف استغلل الدمات التفاعلية ف الواقع

السلمية الت يتصفحونا كالت:
 : نسبةYOU TUBE  و - ييل الذكور أكثر من الناث إل استغلل البيد اللكترون

  من الناث، نسبة% 23.73، مقابل % 30.77الذكور الذين يستخدمون البيد اللكترون 
 من الناث.% 16.95، مقابل  YOU TUBE  33.65% الذكور الذين يستخذمون 

 - تيل الناث أكثر من الذكور إل استخدام منتديات الوار والدردشة وأيضا القوائم
 %16.35 مقابل ، من الناث% 29.38البيدية، تستخدم منتديات الوار والدردشة النسبة 

 من الذكور.%1.92 من الناث، مقابل % 5.65من الذكور، تستخدم القوائم البيدية النسبة 
 - نسبة الناث اللت ل يددن باقي الدمات الت تستغلها ف الواقع السلمية أكب من

نسبة الذكور.
.face book  - تتقارب نسبت النسي ف استخدام

 ) وهي أكب من19.08 السوبة= 2رقام الدول فإن (كاأ على 2  وبتطبيق اختبار كا
  درجات حرية6) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 12.59= 2 الدولية (كا2قيمة كا

 ) ومنه فإن الذكور والناث يتلفون ف استغلل الدمات التفاعلية الت0.05عند مستوى الدللة (
تتيحها الواقع السلمية.



ب- الدمات التفاعلية الت تستغل ف الواقع السلمية والتخصص العلمي:
  توزيع عينة الدراسة حسب الدمات التفاعلية الت تستغل ف الواقع السلمية):43جدول رقم (

والتخصص العلمي.

 أعله النتائج التية:)43يوضح الدول رقم (
 - ييل طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس إل استخدام البيد اللكترون ومنتديات الوار
 والدردشة أكثر من طلبة وطالبات كلية العلوم، إذ تقدر نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس

  من طلبة وطالبات كلية21.74%  مقابل 29.52% الذين يستخدمون البيد اللكترون بـ: 
 العلوم، وتقدر نسبة طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس الذين يستخدمون منتديات الوار

  من طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يستخدمون21.74%  مقابل 26.51% والدردشة بـ: 
منتديات الوار والدردشة.

 you- تتقارب نسبت طلبة وطالبات كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس الذين يستخدمون 
tube   :22.89%  و 23.48% إذ تقدران على الترتيب بـ.

الموع  كلية ع. إج و ع.
إس

كلية العلوم                          التخصص العلمي

الدمات التفاعلية
%الت تستغل ف الواقع. إس ت % ت %    ت

 %26.33 74  %29.52 49  %21.74 25 البيد اللكترون
 %24.56 69  %26.51 44  %21.74 25 منتديات الوار والدردشة
 %23.13 65  %22.89 38  %23.48 27 You tube
 %11.39 32  %09.64 16  %13.91 16 Face book
 %04.27 12  %03.01 05  %06.09 07 القوائم البيدية
 %10.32 29  %08.43 14  %13.04 15 غي مددة
 %00 00  %00 00  %00 00 خدمات أخرى
 %100 281  %100 166  %100 115 الموع

 12.59 الدولية =  2                        كا6.14 السوبة =  2كا
).0.05                              عند مستوى الدللة ( 6= درجة حرية 



  مقابل13.91%  بنسبة  face bookل استخدام إطلبة وطالبات كلية العلوم أكثر - ييل 
 6.09%  من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس، وأيضا استخدام القوائم البيدية بنسبة%9.64 

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.3.01% مقابل 
 - بينما بلغت نسبة الفراد الذين ل يددوا الدمات التفاعلية الت يستغلونا ف الواقع السلمية

  بالنسبة لطلبة و طالبات كلية ع.اج و8.43%  بالنسبة لطلبة وطالبات كلية العلوم، و %13.04 
ع.إس.

 )12.59= 2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا6.14 السوبة= 2 (كا2        وبساب كا
  فإنه ل،)0.05 درجات حرية عند مستوى الدللة (6النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 

 توجد فروق دالة إحصائيا بي التخصصي ف الدمات التفاعلية الت يستغلها أفراد عينة الدراسة ف الواقع
السلمية.

- الشاكل الت تواجه الواقع السلمية:23
أ- الشاكل الت تواجه الواقع السلمية والنوع:

 توزيع عينة الدراسة حسب الشاكل الت تواجه الواقع السلمية والنوع.):44جدول رقم (
الموع إناث ذكور النوع 

الشاكل الت تواجه
  على النترنتالواقع السلمية

% ت % ت %    ت

 %19.05 72  %18.44 45  %20.15 27 ل يتوفر لعظمها دعم مادي مستمر
 %08.99 34  %08.61 21  %09.70 13 ضعف التصميم الفن والتقن لا
 %06.61 25  %06.15 15  %07.46 10

هزالة المادة المعروضة
 %06.09 23  %05.33 13  %07.46 10

عدم كفاءة القائمين عليها
 %18.78 71  %19.26 47  %17.91 24

عدم شهرتها
 %26.99 102  %29.10 71  %23.14 31

قلة المستخدمين لها
 %11.64 44  %11.88 29  %11.19 15  قلة اللغات الت تستخدمها ف عرض

متوياتا
 %01.85 07  %01.23 03  %02.99 04

مشاكل أخرى
 %100 378  %100 244  %100 134 الموع

 14.06 الدولية =  2                      كا3.73 السوبة =   2كا
).0.05                            عند مستوى الدللة ( 7  = درجة حرية 



 - من أهم الشاكل الت تواجه الواقع السلمية قلة الستخدمي لا، إذ حاز على الرتبة
.29.10%  ونسبة الناث 23.14% ، تشكل نسبة الذكور 26.99% الول بنسبة 

 - يليها ف الرتبة الثانية عدم توفر لعظم الواقع السلمية دعم مادي مستمر، إذ حاز على
.18.44%  و نسبة الناث 20.15% ، تشكل نسبة الذكور 19.05 % النسبة 

 17.91% ، تشكل نسبة الذكور18.78%   - يليها ف الرتبة الثالثة عدم شهرتا بنسبة
.19.26% و نسبة الناث 

 ، تشكل11.64% - يليها مشكل قلة اللغات الت تستخدمها ف عرض متوياتا بنسبة 
.11.88%  و نسبة الناث 11.19% نسبة الذكور 

 ، تقدر نسبة الذكور بـ:8.99% - ث مشكل ضعف التصميم الفن والتقن لا بنسبة 
.8.61%  وتقدر  نسبة الناث بـ: %9.70 

  و7.46% ، يشكل الذكور النسبة 6.61% - يليها مشكل هزالة الادة العروضة بنسبة 
.6.15% الناث النسبة 

 ، يشكل الذكور6.09% - ث مشكل عدم كفاءة القائمي على الواقع السلمية بنسبة 
.5.33%  والناث النسبة 7.46% النسبة 

 ، والناث النـسبة2.99% ، يشكل الذكور النسبة 1.85% - وأخيا مشاكل أخرى بنسبة 
 %1.23.
) وهي أقل من قيمة كا3.73 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2 وبتطبيق اختبار كا      

  درجات حرية عند7) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 14.06= 2 الدولية (كا2
 ) ومنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي الذكور والناث ف آرائهم حول0.05مستوى الدللة (

الشاكل الت تواجه الواقع السلمية.

ب- الشاكل الت تواجه الواقع السلمية والتخصص العلمي:



  توزيع عينة الدراسة حسب الشاكل الت تواجه الواقع السلمية والتخصص):45جدول رقم ( 
العلمي.

 أعله ما يأت:)45يوضح الدول رقم (
  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يرون أنه من الشاكل الت17.50- تثل النسبة % 

  من طلبة20.18تواجه الواقع السلمية أنه ل يتوفر لعظمها دعم مادي مستمر، مقابل % 
وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.

  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يرون أنه من الشاكل الت5.62- تثل النسبة % 
  من طلبة وطالبات كلية11.47تواجه الواقع السلمية ضعف التصميم الفن والتقن لا، مقابل %

ع.اج و ع.إس.
  من طلبة وطالبات كلية العلوم أن من الشاكل الت تواجه الواقع3.13%- يرى 

ذلك. الذين يرون  من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس9.18% السلمية هزالة متواها مقابل 

الموع  كلية ع. إج و ع.
إس

كلية العلوم

                         التخصص العلمي
الشاكل الت تواجه

  على النترنتالواقع السلمية
% ت % ت %    ت

 %19.05 72  %20.18 44  %17.50 28 ل يتوفر لعظمها دعم مادي مستمر
 %08.99 34  %11.47 25  %05.62 09 ضعف التصميم الفن والتقن لا
 %06.61 25  %09.18 20  %03.13 05

هزالة المادة المعروضة

 %06.09 23  %07.80 17  %03.75 06
عدم كفاءة القائمين عليها

 %18.78 71  %15.60 34  %23.13 37
عدم شهرتها

 %26.99 102  %23.39 51  %31.87 51
قلة المستخدمين لها

 %11.64 44  %10.09 22  %13.75 22  قلة اللغات الت تستخدمها ف عرض
متوياتا

 %01.85 07  %02.29 05  %01.25 02
مشاكل أخرى

 %100 378  %100 218  %100 160 الموع
14.06 الدولية =   2                    كا18.21 السوبة =   2كا

).0.05                              عند مستوى الدللة ( 7= درجة حرية 



  من طلبة وطالبات كلية العلوم أن من الشاكل الت تواجه الواقع السلمية3.75% - يرى 
 الذين يرون ذلك. من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس7.80% عدم كفاءة القائمي عليها، مقابل 

  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يرون أنه من الشاكل الت23.13% - تثل النسبة 
 من طلبة وطالبات كلية ع.اج وع.إس.15.60% تواجه الواقع السلمية عدم شهرتا، مقابل 

  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يرون أنه من الشاكل الت31.87- تثل النسبة % 
 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.23.39تواجه الواقع السلمية قلة الستخدمي لا، مقابل % 

 نه من الشاكل التألعلوم الذين يرون ا   نسبة طلبة وطالبات كلية 13.75% - تثل النسبة 
  من طلبة10.09% تواجه الواقع السلمية قلة اللغات الت تستخدمها ف عرض متوياتا، مقابل 

وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.
  نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يرون أن هناك مشاكل أخرى1.25- تثل النسبة % 

 تواجه الواقع السلمية هذه الشاكل هي: ترهيب الناس من الواقع السلمية، معظمها يتوجه لدمة
 أغراض حزبية تص جاعة معينة ما يعلها تتسم بالذاتية، عدم اعتماد أساليب علمية حدـيثة، مقـابل

 من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس.%2.29 
 2) وهي أكب من قيمة كا18.21 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2       وبتطبيق اختبار كا

  درجات حرية عند مستوى7) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 14.06= 2الدولية (كا
 ) ومنه فإن متغي التخصص العلمي يتحكم ف آراء البحوثي حول الشاكل الت تواجه0.05الدللة (

الواقع السلمية.
         من أهم النتائج الت خلصنا إليها من خلل هذا الفصل أن معظم أفراد عينة الدراسة يتصفحون

 الواقع السلمية، وأن من أهم أسباب عدم تصفح بعض البحوثي لا السباب الادية، يتصفح البحوثون
 الواقع السلمية ف مدة قصية مقارنة بدة تصفحهم للنترنت، ويفضلون بالدرجة الول الواقع

السلمية العامة من أجل تلبية احتياجاتم العرفية بالدرجة الول إضافة إل أسباب أخرى.



الفصل الامس

اتاهات أفراد عينة الدراسة نو الواقع السلمية

البحث الول: التاهات نو خصائص الواقع السلمية
البحث الثان: التاهات نو انعكاسات الواقع السلمية

البحث الثالث: اقتراحات أفراد عينة الدراسة للتحسي من أداء الواقع السلمية



الفصل الامس: اتاهات أفراد عينة الدراسة نو الواقع السلمية

 نتناول ف هذا الفصل اتاهات أفراد عينة الدراسة نو بعض خصائص الواقع السلمية:
 خصائص التوى، خصائص القائمي على هذه الواقع، وكذا اتاهاتم نو انعكاسات الواقع السلمية

 على متصفحيها، وتتمثل أهية هذا الفصل ف معرفة آراء البحوثي ف الواقع السلمية وكذا معرفة
الشباعات الت يققونا من تصفحها، وفيما يأت عرض لهم النتائج التوصل إليها:

 البحث الول: التاهات نو خصائص الواقع السلمية





) ما يأت:1يبي الدول رقم (
 الذين يقفون موقف الياد من العبارةالدراسة  نسبة أفراد عينة % 44.13- تثل النسبة 

"أتصفح الواقع السلمية لنا تتوي على الدوات التفاعلية: البيد اللكترون، منتديات الوار...ال".
).1%  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يوافقون على العبارة (38.03- تليها النسبة 
).1%  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يعارضون العبارة (9.86- تليها النسبة 

).1%  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يوافقون بشدة على العبارة (6.10- ث النسبة 
).1%  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يعارضون بشدة العبارة (1.88- وأخيا النسبة 

 )،0.36تقدر شدة التاه بـ (إذ ) إياب، 1* نلحظ أن اتاه أفراد عينة الدراسة نو العبارة (
 أي أن البحوثي يوافقون على أنم يتصفحون الواقع السلمية لنا تتوي على الدوات التفاعلية،

وذلك لا لا من أهية ف تفاعل الزوار مع الوقع، وكذا مع بعضهم البعض.
 ) من ذكور الكلية، إذ تقدر شدة1* نلحظ أن إناث كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)، وتقدر شدة اتاه33.87%  موافق بشدة و 13.23) بنسبة (0.29اتاههن بـ (
%  موافق).17.39%  موافق بشدة و 13.04) بنسبة (0.17الذكور بـ (

 ) من ذكور الكلية،1* نلحظ أيضا أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
 %  موافق)، وتقدر شدة45.94%  موافق بشدة و 6.76) بنسبة (0.47فتقدر شدة اتاههن بـ (

%  موافق).40.74%  موافق بشدة و 5.56) بنسبة (0.38اتاه الذكور بـ (
 ) (وتقدر شدة1* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

).0.25) من طلبة وطالبات كلية العلوم (وتقدر شدة اتاههم بـ: 0.43اتاههم بـ: 
 ) وهي أقل من17.56 السوبة= 2) فإن (كا1 على بيانات الدول (2وبتطبيق اختبار كا    

  درجة حرية عند12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2قيمة كا
 العلمي)، ومنه فإنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بي النس والتخصص 0.05مستوى الدللة (

).1ف شدة التاه نو العبارة (





) على ما يأت:2دلت النتائج البينة ف الدول رقم (
 على نسبة ف الدول، وتثل نسبة أفراد العينة الذين يوافقونأ % 61.03- تثل النسبة 

 على العبارة " تستخدم الواقع السلمية الت أتصفحها متلف الوسائط التعددة: صوت، صورة،
فيديو...ال".

).2%  وتثل نسبة أفراد العينة الايدين للعبارة (17.37- تليها النسبة 
).2%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (15.02- ث النسبة 

).2%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (5.17- تليها النسبة 
 فراد العينة الذين يعارضون بشدةأ وهي نسبة قليلة تثل نسبة % 1.41- وأخيا النسبة 

).2العبارة (
 ) إياب، أي أنم يوافقون على أن الواقع2* نلحظ أن اتاه أفراد العينة نو العبارة (

السلمية الت يتصفحونا تستخدم متلف الوسائط التعددة، حيث تقدر شدة اتاههم بـ: (
0.83.(

 ) وتقدران2* نلحظ تقارب شدت اتاه كل من ذكور وإناث كلية العلوم نو العبارة (
 )0.79%  موافق)، و (39.13%  موافق بشدة و 21.74) بنسبة (0.78على الترتيب بـ: (

%  موافق).67.74%  موافق بشدة و 8.07بنسبة (
 ) من ذكور الكلية،2* نلحظ أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)،64.86%  موافق بشدة و 18.92) بنسبة (0.98حيث تقدر شدة اتاههن بـ: (
 %57.41%  موافق بشدة و 14.81) بنسبة (0.68بينما تقدر شدة اتاه الذكور بـ: (

موافق).
 ) على0.85* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة (شدة التاه= 

).0.78) من طلبة وطالبات كلية العلوم (وتقدر شدة اتاههم بـ: 2العبارة (
 )21.04 السوبة= 2)، فإن (كا2 على بيانات الدول رقم (2    وبتطبيق اختبار كا

 ) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت21.02= 2 الدولية (كا2وهي أكب من قيمة كا
 )، ومنه فإنه توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من0.05 درجة حرية عند مستوى الدللة (12

).2النس والتخصص العلمي وشدة التاه نو العبارة (



) على الت:3دلت بيانات الدول رقم (
 %  الرتبة الول ف الدول، وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون47.12- احتلت النسبة 

على أن بعض الواقع السلمية الت يتصفحونا كثية الوسائط ما يؤدي إل بطئ تميل الصفحات.
).3%  وتثل نسبة البحوثي الذين يقفون موقف الياد من العبارة (34.27- ث النسبة 

).3%  وتثل نسبة الفراد الذين يوافقون بشدة على العبارة (10.33- تليها النسبة 
).3%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (7.51- ث النسبة 

).3%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (0.47- وأخيا النسبة 



) وهو اتاه إياب.0.59) بـ (3* تقدر شدة اتاه أفراد العينة نو العبارة (
 ) أكب من شدة اتاه إناث3* نلحظ أن شدة اتاه ذكور كلية العلوم بالوافقة نو العبارة (

 %  موافق بشدة و13.05) بنسبة (0.65الكلية نوها إذ تقدر الشدتي على الترتيب بـ: (
%  موافق).43.55%  موافق بشدة و 8.06) بنسبة (0.48%  موافق)، و (52.17

 ) من الناث، إذ3* نلحظ أيضا أن ذكور كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
 %  موافق)،48.15%  موافق بشدة و 12.96) بنسبة (0.66تقدر شدة اتاه الذكور بـ (
%  موافق).48.65%  موافق بشدة و 9.46) بنسبة (0.62وتقدر شدة اتاه الناث بـ (

 ) وتقدر شدة3* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
).0.52) من طلبة وطالبات كلية العلوم وتقدر شدة اتاههم بـ (0.64اتاههم بـ (

 =2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا9.06 السوبة= 2 (كا2    وبساب كا
 درجة حرية عند مستوى الدللة (12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02

  فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من النس والتخصص العلمي و شدة اتاه،)0.05
).3البحوثي نو العبارة (



) ما يأت:4يتضح من الدول رقم (
 تفوق نسبة الذين يوافقون على العبارة " بعض برامج وخدمات الواقع السلمية الت-

% .41.31وتقدر بـ النسب الخرى، أتصفحها معطلة"  
  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يقفون موقف الياد من العبارة (% 38.97- تليها النسبة 

4.(
).4%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (10.80- ث النسبة 

).4%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (7.04- تليها النسبة 
).4%  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يعارضون بشدة العبارة (1.82- وأخيا النسبة 

 نم يوافقون على أن بعض برامجأ أي ،) إياب4* نلحظ أن اتاه أفراد العينة نو العبارة (
).0.52وخدمات الواقع السلمية الت يتصفحونا معطلة، وتقدر شدة اتاههم بـ (

 ) من إناث الكلية، إذ تقدر شدة4* نلحظ أن ذكور كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
 %  موافق)، وتقدر شدة اتاه43.48%  موافق بشدة و 8.70) بنسبة (0.52اتاه الذكور بـ (

%  موافق).43.55%  موافق بشدة و 6.45) بنسبة (0.48الناث بـ (
 ) من ذكورها، إذ تقدر4* بالقابل فإن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)، وتقدر شدة43.25%  موافق بشدة و 17.57) بنسبة (0.72شدة اتاههن بـ (
%  موافق).35.19%  موافق بشدة و 7.41) بنسبة (0.27اتاه الذكور بـ (

 ) وتقدر شدة4* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
).0.49) من طلبة وطالبات كلية العلوم وتقدر شدة اتاههم بـ (0.53اتاههم بـ (



 )14.75 السوبة= 2) فإن (كا4 على أرقام الدول رقم (2وبتطبيق اختبار كا       
 12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2الدولية (كا 2وهي أقل من قيمة كا

 )، فإنه ل توجد علقة دالة إحصائيا بي كل من النس0.05درجة حرية عند مستوى الدللة (
 سلمية التل شدة التاه نو العبارة " بعض برامج وخدمات الواقع اووالتخصص العلمي 
أتصفحها معطلة".



) على الت:5دلت بيانات الدول رقم (
 ) "الواضيع العروضة ف الواقع السلمية5- حازت نسبة البحوثي الوافقي على العبارة (

 الت أتصفحها غي شاملة لميع مالت الياة" على النسبة العلى ف الدول إذ قدرت بـ :
42.25. %

).5%  وتثل نسبة البحوثي الذين يقفون موقف الياد من العبارة (28.17- تليها النسبة 
).5%  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يعارضون العبارة (19.25- ث النسبة 

).5%  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يوافقون بشدة العبارة (6.10- تأت بعدها النسبة 
).5%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (4.23- وأخيا النسبة 

 * نلحظ أن إناث كلية العلوم أشد موافقة على أن الواضيع العروضة ف الواقع السلمية
(الت يتصفحنها غي شاملة لميع مالت الياة من ذكور الكلية، إذ تقدر شدة اتاههن بـ: 

 موافق)، وتقدر شدة اتاه الذكور بـ: (% 46.77 موافق بشدة و % 3.23) بنسبة (0.29
 موافق).% 26.06 موافق بشدة و % 4.35) بنسبة (00

 ) أكب من شدة5* نلحظ أن شدة اتاه ذكور كلية ع.اج و ع.إس بالوافقة نو العبارة (
 %44.45%  موافق بشدة و 11.11) بنسبة (0.30اتاه الناث، تقدر شدة اتاه الذكور بـ (

%  موافق).41.89%  موافق بشدة و 5.41) بنسبة (0.24موافق)، وشدة اتاه الناث (
 ) من طلبة5بارة (ع* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على ال

) و (0.30وطالبات كلية العلوم، وتقدر شدت اتاه طلبة وطالبات الكليتي على الترتيب بـ (
0.21.(

  وهي أقل من)14.85 السوبة= 2كا( على بيانات الدول، وجد أن 2وبتطبيق اختباركا
  درجة حرية12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2قيمة كا

 )، ومنه فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من النس و0.05عند مستوى الدللة (
  شدة اتاه البحوثي نو العبارة " الواضيع العروضة ف الواقع السلمية التوالتخصص العلمي 

أتصفحها غي شاملة لميع مالت الياة ".  





) عدة نتائج أهها:6يب الدول رقم (
   من أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن الواضيع العروضة ف الواقع47.89%- 

السلمية الت يتصفحونا تراعي واقع الناس و اهتماماتم .
).6وتثل نسبة أفراد العينة الايدين للعبارة ( % 30.04- تليها النسبة 

).6 % وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (10.80- بعدها النسبة 
).6%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (9.86- تليها النسبة 

).6%  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يعارضون بشدة العبارة (1.41- وأخيا النسبة 
 * نلحظ أن البحوثي يوافقون على العبارة: " تراعي الواضيع العروضة ف الواقع السلمية

).0.53الت أتصفحها واقع الناس واهتماماتم "، وتقدر شدة اتاههم نوها بـ (
 ) من إناث الكلية، وتقدر شدة6* نلحظ أن ذكور كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (

  موافق )، وتقدر شدة% 34.78 موافق بشدة و % 17.39) بنسبة (0.52اتاه الذكور بـ (
 موافق).% 51.61 موافق بشدة و % 3.23) بنسبة (0.45ناث بـ (لاتاه ا

 ) من الذكور، وتقدر6* نلحظ أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
 %  موافق )، وتقدر شدة51.35%  موافق بشدة و 12.16) بنسبة (0.68شدة اتاههن بـ (
 %  موافق).44.45%  موافق بشدة و 11.11) بنسبة (0.44اتاه الذكور بـ (

 ) (وتقدر شدة6* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
).0.47)) من طلبة وطالبات كلية العلوم وتقدر شدة اتاههم بـ (0.58اتاههم بـ (

 ) وهي أقل من14.06 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا    
  درجة حرية12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2قيمة كا

 توجد علقة فارقة بي كل من النس والتخصص العلمي )، ومنه فإنه ل0.05عند مستوى الدللة (
 و شدة اتاه أفراد العينة نو العبارة " تراعي الواضيع العروضة ف الواقع السلمية الت أتصفحها

واقع الناس واهتماماتم".



) ما يأت:7يوضح الدول رقم (
 لياد من العبارة " الواضيع الت تدرجها الواقعال- تشكل نسبة البحوثي الذين يقفون موقف 

 .% 33.33السلمية الت  أتصفحها قليلة"  أعلى نسبة ف الدول و تقدر بـ : 
).7%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون على العبارة (30.52- تليها النسبة 
).7%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (30.05- تليها النسبة 

).7%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (3.75- ث النسبة 
).7% وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على  العبارة (2.35        - وأخيا النسبة 

 ) أي أنم0.02) سلب إذ تقدر شدة التاه بـ (-7* نلحظ أن اتاه أفراد العينة نو العبارة (
يرفضون أن تكون الواضيع الت تدرجها الواقع السلمية الت يتصفحونا قليلة.



 ) من إناث الكلية، وتقدر شدة اتاه7* نلحظ أن ذكور كلية العلوم أشد رفضا للعبارة (
%  معارض بشدة) ، و (-8.70%  معارض و 30.43) بنسبة (0.17النسي على الترتيب بـ (-

%  معارض بشدة).3.23%  معارض و 29.03) بنسبة (0.11
 ) وتقدر شدة اتاهيهما7* نلحظ أن ذكور وإناث كلية ع.اج و ع.إس يوافقون على العبارة (

).0.02) و (0.07على التوال بـ (
 )،0.12) وتقدر شدة اتاههم بـ (-7* إذن يرفض طلبة وطالبات كلية العلوم العبارة (

).0.04ويوافق عليها طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس وتقدر شدة اتاههم نوها بـ (
 ) وهي أقل من قيمة14.09 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2وبتطبيق اختبار كا

  درجة حرية عند12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2كا
 )، فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من النس والتخصص العلمي و0.05مستوى الدللة (

شدة اتاه البحوثي نو العبارة: " الواضيع الت تدرجها الواقع السلمية الت أتصفحها قليلة".





) على عدة نتائج أهها:8تدل بيانات الدول رقم (
 %  أعلى نسبة ف الدول، وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون على52.58- تثل النسبة 

 أن بعض الواقع السلمية الت يتصفحونا تساهم ف طرح حلول بعض القضايا والزمات اللية
والقليمية والعالية بلفية إسلمية.

).8 وتثل نسبة أفراد عينة الدراسة الايدين للعبارة (% 28.64- تليها النسبة 
).8%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (7.98- ث النسبة 

).8%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (7.04- تليها النسبة 
).8%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (3.76- وأخيا النسبة 

 )، أي أنم يوافقون على8* نلحظ أن أفراد عينة الدراسة يتجهون اتاها إيابيا نو العبارة (
 أن بعض الواقع السلمية الت يتصفحونا تساهم ف طرح حلول بعض القضايا والزمات اللية

).0.53والقليمية والعالية بلفية إسلمية، وتقدر شدة اتاههم بـ (
 ) من إناث الكلية، تقدر شدة8* نلحظ أن ذكور كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)، وتقدر شدة52.17%  موافق بشدة و 13.04) بنسبة (0.73اتاه الذكور بـ (
%  موافق).61.29%  موافق بشدة و 3.23) بنسبة (0.48اتاه الناث بـ (

 ) من الذكور، وتقدر8* نلحظ أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
 %  موافق)، وتقدر شدة51.35%  موافق بشدة و 8.11) بنسبة (0.55شدة اتاههن بـ (
%  موافق).44.44%  موافق بشدة و 11.11) بنسبة (0.50اتاه الذكور بـ (

 )، تقدر شدة اتاه طلبة8* نلحظ تقارب شدت اتاه طلبة وطالبات الكليتي نو العبارة (
).0.53)، وتقدر شدة اتاه طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس بـ (0.55وطالبات كلية العلوم بـ(
 ) وهي أقل10.67 السوبة= 2) وجدنا (كا8 على أرقام الدول رقم (2    وبتطبيق اختبار كا

  درجة حرية12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2من قيمة كا
 )، إذن ل توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من النس والتخصص  وشدة0.05عند مستوى الدللة (

 اتاه أفراد عينة الدراسة نو العبارة " تساهم بعض الواقع السلمية الت أتصفحها ف طرح حلول بعض
القضايا و الزمات اللية والقليمية والعالية بلفية إسلمية".



) ما يأت:9يتضح من الدول رقم (
   من أفراد عينة الدراسة يقفون موقف الياد من العبارة " ل يهتم القائمون43.66%- 

على الواقع السلمية بالتحديث الن لتوياتا".
 %  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يوافقون على أن القائمي37.56- بعدها تأت النسبة 

على الواقع السلمية ل يهتمون بالتحديث الن لتوياتا.
).9%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (13.62- ث النسبة 

).9%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (4.23- تليها النسبة 
).9%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (0.93- وأخيا النسبة 

 * نلحظ أن البحوثي يوافقون على أنه ل يهتم القائمون على بعض الواقع السلمية الت
).0.30يتصفحونا بالتحديث الن لتوياتا، وتقدر شدة اتاههم بـ (



 ) من إناث الكلية، حيث تقدر9* نلحظ أن ذكور كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
  موافق)، وتقدر شدة% 47.83 موافق بشدة و % 4.35) بنسبة (0.39شدة اتاه الذكور بـ (

 موافق).% 37.10 موافق بشدة و % 3.23) بنسبة (0.30 (ـناث بلاتاه ا
 ) من إناثها، تقدر9* نلحظ أيضا أن ذكور كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)، وتقدر شدة35.19%  موافق بشدة و 7.41) بنسبة (0.33شدة اتاه الذكور بـ (
%  موافق).36.49%  موافق بشدة و 2.20) بنسبة (0.25اتاه الناث بـ (

 ) من طلبة وطالبات كلية9* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
).0.28) و (0.32ع.اج و ع.إس وتقدر شدة اتاههم على الترتيب بـ : (

 =2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا8.67 السوبة = 2 (كا2     وبساب كا
 )،0.05 درجة حرية عند مستوى الدللة (12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02

 ومنه فإن متغيا النس والتخصص العلمي ل يؤثران ف شدة اتاه البحوثي نو العبارة: " ل يهتم
القائمون على بعض الواقع  السلمية الت أتصفحها بالتحديث الن لتوياتا ".





) عدة نتائج أهها:10توضح بيانات الدول رقم (
 - يوافق على العبارة: " توجد مظاهر الهال ف بعض الواقع السلمية الت أتصفحها من

%  من مموع أفراد عينة الدراسة.39.91خلل: الخطاء الملئية، اللغوية ، النحوية...ال" 
).10  من البحوثي يقفون موقف الياد من العبارة (34.27%- 

).10%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (15.02- تليها النسبة 
).10%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (9.86- ث النسبة 

).10%  وتثل نسبة أفراد العينة الذين يعارضون بشدة العبارة (0.94- وأخيا النسبة 
 )، أي أنم يوافقون على10* نلحظ أن أفراد عينة الدراسة يتجهون اتاها إيابيا نو العبارة (

).0.42أنه توجد مظاهر الهال ف بعض الواقع السلمية الت يتصفحونا، وتقدر شدة اتاههم بـ (
 ) من ذكور الكلية، تقدر شدة اتاه10* نلحظ أن إناث كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)، بينما تقدر شدة اتاه38.71%  موافق بشدة و 9.68) بنسبة (0.46الناث بـ (
%  موافق).30.44%  موافق بشدة و 8.70) بنسبة (0.17الذكور بـ (

 ) من ذكور الكلية،10* نلحظ أيضا أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
 %  موافق)، وتقدر39.19%  موافق بشدة و 12.16) بنسبة (0.48تقدر شدة اتاه الناث بـ (

%  موافق).46.30%  موافق بشدة و 7.41) بنسبة (0.40شدة اتاه الذكور بـ (
 ) (وتقدر شدة10* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

).0.38) من طلبة وطالبات كلية العلوم الذين تقدر شدة اتاههم بـ (0.45اتاههم بـ (
 ) وهي أقل من قيمة9.38 السوبة= 2 على أرقام الدول وجدنا (كا2    وبتطبيق اختبار كا

  درجة حرية عند12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2كا
 )، فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من النس والتخصص العلمي0.05مستوى الدللة (

 وشدة اتاه البحوثي نو العبارة " توجد مظاهر الهال ف بعض الواقع السلمية الت أتصفحها من
خلل: الخطاء الملئية، اللغوية، النحوية ...ال.



) الت:11يتضح من الدول رقم (
  أن الواقع السلمية التى من أفراد عينة الدراسة يوافقون عل% 65.26- نلحظ أن نسبة 

يتصفحونا تساهم ف حل بعض مشاكل الشباب.
).11  من أفراد العينة يوافقون بشدة على العبارة (16.43%- 
).11  من أفراد عينة الدراسة يقفون موقف الياد من العبارة (12.21%- 
).11 من البحوثي يعارضون العبارة ( 4.69%- 

).11%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (1.41- وأخيا النسبة 
 تساهم ف حل بعضالت يتصفحونا * نلحظ أن البحوثي يوافقون على أن الواقع السلمية 

).0.90مشاكل الشباب، وتقدر شدة اتاههم بـ (



 )، حيث تقدران11* نلحظ تقارب شدت اتاه كل من ذكور وإناث كلية العلوم نو العبارة (
).0.93) و (0.95على الترتيب بـ (

 ) من ذكور الكلية، إذ11* نلحظ أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
 %  موافق)، وتقدر شدة64.86%  موافق بشدة و 17.57) بنسبة (0.94تقدر شدة اتاههن بـ (

%  موافق).61.11%  موافق بشدة و 16.67) بنسبة (0.79اتاه الذكور بـ (
 ) من طلبة وطالبات كلية11* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (

).0.88) و (0.94ع.اج و ع.إس، وتقدر شدة اتاهيهما على الترتيب بـ: (
) وهي أقل من قيمة كا8.04 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2    وبتطبيق اختبار كا

  درجة حرية عند مستوى12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02=2 الدولية (كا2
 ) ومنه فإن متغيا النس والتخصص العلمي ل يتحكمان ف شدة اتاه البحوثي  نو0.05الدللة (

العبارة: " تساهم الواقع السلمية الت أتصفحها ف حل بعض مشاكل الشباب ".



) عدة نتائج أهها:12ل رقم (ويب الد
 لتك¦ نسبة أفراد العينة الذين يقفون موقف الياد من العبارة: " شك¦% 36.15- تثل النسبة 

ل الواقع السلمية الت أتصفحها مصدرا للفتاوى بديل عن الصادر الخرى".
).12%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون على العبارة (32.86- تأت بعدها النسبة 

).12%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (18.31- ث النسبة 
).12%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (6.57- تليها النسبة 

).12العينة الذين يوافقون بشدة على العبارة (أفراد  وتثل نسبة % 6.11- و أخيا النسبة 
 ) إياب، أي أنم يوافقون على أن الواقع12* نلحظ أن اتاه أفراد العينة نو العبارة (

 لت لم مصدرا للفتاوى بديل عن الصادر الخرى، وتقدر شدة اتاههمك¦السلمية الت يتصفحونا شك¦
).0.13(بـ 

 ) من ذكور الكلية، إذ تقدر شدة12* نلحظ أن إناث كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
  موافق)، بينما تقدر شدة اتاه% 37.10 موافق بشدة و % 3.23) بنسبة (0.22اتاه الناث بـ (

 موافق).% 17.39 موافق بشدة و % 8.70) بنسبة (0.13الذكور بـ (
 )، وتقدر شدة12* نلحظ أن ذكور كلية ع.اج و ع.إس يتجهون اتاها سلبيا نو العبارة(

 %  معارض بشدة )،بينما تتجه إناث12.96%  معارض و 24.07) بنسبة (0.11اتاههم بـ (-
   % موافق10.81) بنسبة (0.24) وتقدر شدة اتاههن بـ (12الكلية اتاها إيابيا نو العبارة (

%  موافق).32.43بشدة و 



 ) (وتقدر شدة اتاههم بـ12* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
).0.09))، من طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس وتقدر شدة اتاههم بـ (0.20( 

 ) وهي أقل19.05 السوبة= 2) فإن (كا12 على أرقام الدول (2      وبتطبيق اختبار كا
  درجة حرية12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2من قيمة كا

  فإنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بي متغيا النس والتخصص العلمي ف،)0.05عند مستوى الدللة (
 لت ل الواقع السلمية الت أتصفحها مصدرا للفتاوى بديلك¦شدة اتاه أفراد العينة نو العبارة: " شك¦

عن الصادر الخرى ".



) عدة نتائج أهها:13يوضح الدول رقم (
 " تعتب بعض الواقع السلمية الت أتصفحها مصدرا هاما- حاز الذين يوافقون على العبارة 

  أعلى نسبة ف الدول وتقدرللخبار، لنا تدرج الخبار اللية والقليمية والعالية وف جيع الالت"
.% 39.91بـ : 

  وتثل نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يقفون موقف الياد من هذه% 28.64- تليها النسبة 
العبارة.

).13 وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (% 20.19- ث النسبة 
 )،13%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (5.63- و أخيا النسبة 

).13والنسبة نفسها للذين يعارضون بشدة العبارة (
 * نلحظ أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن بعض الواقع السلمية الت يتصفحونا تعتب

).0.19مصدرا هاما للخبار، وتقدر شدة اتاههم بـ (
 ) وتقدر شدة اتاههم بـ13* نلحظ أن ذكور كلية العلوم يتجهون اتاها سلبيا نو العبارة (

 %  معارض بشدة)، بينما يتجه إناث الكلية اتاها4.34%  معارض و 30.44) بنسبة (0.08(-
 %33.87%  موافق بشدة و 8.06) بنسبة (0.20إيابيا نو هذه العبارة، وتقدر شدة اتاههن بـ (

موافق).
 ) من ذكور الكلية، حيث13* نلحظ أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)، وتقدر شدة48.65%  موافق بشدة و 6.76) بنسبة (0.39تقدر شدة اتاههن بـ (
%  موافق).38.89%  موافق بشدة و 3.70) بنسبة (0.03اتاه الذكور بـ (

 ) أكب من0.24* نلحظ أن شدة اتاه طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس ( وتقدر بـ : 
).13) فهم أشد منهم موافقة على العبارة (0.12شدة اتاه طلبة وطالبات كلية العلوم الت تقدر ب (

 =2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا12.04= 2 السوبة (كا2    وبساب كا
 ،)0.05 درجة حرية عند مستوى الدللة (12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02

 فإنه ل توجد علقة فارقة بي كل من النس والتخصص و شدة اتاه أفراد عينة الدراسة نو العبارة:
 للية والقليميةل"تعتب الواقع السلمية الت أتصفحها مصدرا هاما للخبار لنا تدرج الخبار ال

والعالية وف جيع الالت ".



) على ما يأت:14دلت بيانات الدول (
 %  من البحوثي على أن الواقع السلمية أصبحت تنافس بدية الصادر47.42- يوافق 

الدعوية الخرى مثل: الفضائيات السلمية، الصحف واللت السلمية ...ال.
).14  من أفراد عينة الدراسة بقوا مايدين اتاه العبارة (20.19%- 
).14  من البحوثي يعارضون العبارة (15.02%- 

).14 وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (% 13.62لنسبة ا- تليها 
).14%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (3.75- وأخيا النسبة 



 * نلحظ أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن الواقع السلمية أصبحت تنافس بدية الصادر
 الدعوية الخرى مثل: الفضائيات الدينية، الصحف واللت السلمية ...ال، وتقدر شدة اتاههم بـ

)0.52(.
 ) من ذكور الكلية، إذ تقدر شدة14* نلحظ أن إناث كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)، ف حي تقدر شدة54.84%  موافق بشدة و 9.68) بنسبة (0.56اتاههن نوها بـ (
%  موافق).39.13%  موافق بشدة و 4.35) بنسبة (0.21اتاه الذكور بـ (

 ) من ذكور الكلية، إذ تقدر14* أيضا فإن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
 %  موافق)، وتقدر شدة47.30%  موافق بشدة و 17.57) بنسبة (0.63شدة اتاههن نوها بـ (

%  موافق).42.59%  موافق بشدة و 16.67) بنسبة (0.44اتاه الذكور بـ (
 ) من طلبة14* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة عى العبارة (

).0.47) و (0.55وطالبات كلية العلوم، وتقدر شدة اتاهيهما على الترتيب بـ (
 ) وهي أقل من قيمة16.73 السوبة= 2ن (كاإ على أرقام الدول ف2    وبتطبيق اختبار كا

  درجة حرية عند12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2كا
 ) ومنه فإنه ل توجد علقة فارقة بي كل من النس والتخصص وشدة التاه0.05مستوى الدللة (

 نو العبارة: " أصبحت الواقع السلمية تنافس بدية الصادر الدعوية الخرى مثل: الفضائيات الدينية،
الصحف واللت السلمية ...ال".



) ما يأت:15يتضح من الدول رقم (
 %  نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يوافقون على أن الواقع السلمية الت66.76- تثل النسبة 

يتصفحونا تساهم ف إثراء الثقافة الدينية.
).15%  وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (21.13- تليها النسبة 

).15%  وتثل نسبة البحوثي الايدين للعبارة (9.39- ث النسبة 
).15%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (2.35- تليها النسبة 

).15%  وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (0.46- وأخيا النسبة 
 * نلحظ أن البحوثي يوافقون على أن الواقع السلمية الت يتصفحونا تساهم ف إثراء الثقافة

).1.05الدينية، وتقدر شدة اتاههم بـ (
 ) من إناث الكلية، إذ تقدر شدة15* نلحظ أن ذكور كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)، وتقدر شدة اتاه52.17%  موافق بشدة و 34.78) بنسبة (1.17اتاههم بـ (
%  موافق).79.03%  موافق بشدة و 16.13) بنسبة (1.09الناث بـ (

 ) من ذكورها، إذ تقدر15* نلحظ أن إناث كلية ع.اج وع.إس أشد موافقة على العبارة (
  موافق)، وتقدر شدة اتاه% 60.81 موافق بشدة و % 24.33) بنسبة (1.08 (ـشدة اتاههن ب
 موافق).% 66.67 موافق بشدة و % 16.67) بنسبة (0.92الذكور بـ (



 ) من طلبة وطالبات كلية15* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
).1.01) و (1.11ع.اج و ع.إس، وتقدر شدت التاه على الترتيب بـ (

 ) وهي أقل من قيمة14.4 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2 وبتطبيق اختبار كا       
  درجة حرية عند12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2كا

 )، إذن ل توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من متغيي النس والتخصص0.05مستوى الدللة (
 العلمي وشدة اتاه البحوثي نو العبارة: " تساهم الواقع السلمية الت أتصفحها ف إثراء الثقافة

الدينية".



) عدة نتائج أهها:16توضح بيانات الدول رقم (
  نسبة أفراد عينة الدراسة الذين يوافقون على العبارة " تساهم الواقع68.54تثل النسبة % - 

السلمية الت أتصفحها ف إثراء الثقافة العامة".
 وتثل نسبة البحوثي الذين يقفون موقف الياد من هذه العبارة.20.19- تليها النسبة % 

).16 وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (9.86- ث النسبة % 
).16 وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (1.41تأت بعدها النسبة % - 
).16 وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (0وأخيا النسبة % - 

 * نلحظ أن البحوثي يوافقون على أن الواقع السلمية الت يتصفحونا تساهم ف إثراء الثقافة
).0.86العامة، وتقدر شدة اتاههم بـ (

 ) من الناث، وتقدر شدة اتاههم16* نلحظ أن ذكور كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
(بـ  موافق)، وتقدر شدة اتاه الناث % 65.22 موافق بشدة و % 8.69) بنسبة (0.82بـ (

 موافق).% 69.36 موافق بشدة و % 4.84) بنسبة (0.77
 ) من الناث،16* نلحظ أيضا أن ذكور كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

 %  موافق)، وتقدر70.37%  موافق بشدة و 14.81) بنسبة (0.98وتقدر شدة اتاه الذكور بـ (
%  موافق).67.57%  موافق بشدة و 10.81) بنسبة (0.87شدة اتاه الناث بـ (

 ) (وتقدر شدة16* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (
).0.78) من طلبة وطالبات كلية العلوم (وتقدر شدة اتاههم بـ : 0.92اتاههم نوها بـ : 

 ) وهي أقل5.74 السوبة= 2) وجدنا (كا16 على أرقام الدول (2      وبتطبيق اختبار كا
  درجة حرية12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2من قيمة كا

 )، ومنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بي النس والتخصص العلمي0.05عند مستوى الدللة (
 الدراسة نو العبارة: " تساهم الواقع السلمية الت أتصفحها ف إثراء الثقافة وشدة اتاه أفراد عينة

العامة".



) ما يأت:17يوضح الدول رقم (
  نسبة البحوثي الذين يوافقون على العبارة: " تساهم الواقع السلمية57.75- تثل النسبة % 

الت أتصفحها ف تصحيح بعض الفاهيم والخطاء السائدة".
 وتثل نسبة البحوثي الايدين لذه العبارة.24.88- تليها النسبة % 
).17 وتثل نسبة أفراد العينة الذين يوافقون بشدة على العبارة (11.74-  ث النسبة % 

).17 وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (5.16- تليها النسبة % 
).17 وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (0.47- وأخيا النسبة % 



 * نلحظ أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن الواقع السلمية الت يتصفحونا تصحح بعض
).0.75الفاهيم والخطاء السائدة وتقدر شدة اتاههم بـ (

 ) من ذكور الكلية، إذ تقدر شدة17* نلحظ أن إناث كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
  موافق)، وتقدر شدة اتاه الذكور66.13 موافق بشدة و % 8.06) بنسبة (% 0.79اتاههن بـ (

 موافق).56.52 موافق بشدة و % 8.70) بنسبة (% 0.73نو هذه العبارة بـ (
 ) من ذكور الكلية، إذ17* نلحظ أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

  موافق)، بينما تقدر56.76 موافق بشدة و % 14.86) بنسبة (% 0.78تقدر شدة اتاههن بـ (
 موافق).50 موافق بشدة و % 12.96) بنسبة (% 0.66شدة اتاه الذكور بـ (

 ) من طلبة وطالبات كلية17* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
).0.73) و (0.77ع.اج و ع.إس وتقدر شدة  التاهي على الترتيب بـ (

 ) وهي أقل من10.89 السوبة= 2 على أرقام الدول وجدنا (كا2    وبتطبيق اختبار كا
  درجة حرية عند12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2قيمة كا

 )، إذن ل توجد علقة فارقة بي كل من النس والتخصص العلمي وشدة اتاه0.05مستوى الدللة (
 أفراد عينة الدراسة نو العبارة " تساهم الواقع السلمية الت أتصفحها ف تصحيح بعض الفاهيم

والخطاء السائدة".



) على الت:18دلت بيانات الدول رقم (
  نسبة البحوثي الذين يوافقون على أن الواقع السلمية الت63.85- تثل النسبة % 

يتصفحونا تعتب مصدرا هاما للتعرف على اهتمامات ومشاكل التمع.
 وتثل نسبة أفراد العينة الذين يقفون موقف الياد من هذه العبارة.22.54- تليها النسبة % 

).18 وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (9.39- ث النسبة % 
).18 وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون العبارة (3.76- تليها النسبة % 

).18 وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (0.46- وأخيا النسبة % 
 ) إذ تقدر شدة اتاههم18* نلحظ أن أفراد عينة الدراسة يتجهون اتاها إيابيا نو العبارة (

 ) أي أنم يوافقون على أن الواقع السلمية الت يتصفحونا تعتب مصدرا هاما للتعرف0.77نوها بـ (
على اهتمامات ومشاكل التمع.

 ) من ذكور الكلية، وتقدر شدة18* نلحظ أن إناث كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
  موافق)، وتقدر شدة اتاه66.13 موافق بشدة و % 6.45) بنسبة (% 0.79اتاههن نوها بـ (

 موافق).65.22 موافق بشدة و % 4.35) بنسبة (% 0.69الذكور بـ (
 ) من الذكور، إذ18* نلحظ أيضا أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

  موافق)، وتقدر شدة67.57 موافق بشدة و % 13.51) بنسبة (% 0.93تقدر شدة اتاههن بـ (
 موافق).55.56 موافق بشدة و % 9.26) بنسبة (% 0.59اتاه الذكور بـ (



* نلحظ تقارب شدت اتاه طلبة وطالبات كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس نو العبارة (
).0.78) و (0.76)، وتقدران على التوال بـ (18

 =2 الدولية (كا2) وهي أقل من قيمة كا19.15 السوبة= 2 (كا2     وبساب كا
 )،0.05 درجة حرية عند مستوى الدللة (12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02

 فإن متغيا النس والتخصص العلمي ل يؤثران ف شدة اتاه البحوثي نو العبارة " تعتب الواقع
السلمية الت أتصفحها مصدرا هاما للتعرف على اهتمامات ومشاكل التمع". 



) النتائج التية:19يوضح الدول رقم (
  نسبة البحوثي الذين يوافقون على العبارة " تساهم الواقع السلمية60.09- تثل النسبة % 

الت أتصفحها ف تغيي بعض آراء مستخدميها".
 وتثل نسبة البحوثي الذين يقفون موقف الياد من هذه العبارة.26.76- تليها النسبة % 

).19 وتثل نسبة البحوثي الذين يوافقون بشدة على العبارة (8.92- ث النسبة % 
).19 وتثل نسبة أفراد العينة الذين يعارضون العبارة (3.29- تليها النسبة % 

).19 وتثل نسبة البحوثي الذين يعارضون بشدة العبارة (0.94- وأخيا النسبة % 
 )، أي أنم يوافقون على19* نلحظ أن أفراد عينة الدراسة يتجهون اتاها إيابيا نو العبارة (

أن الواقع السلمية الت يتصفحونا تساهم ف تغيي بعض آراء مستخدميها، وتقدر شدة اتاههم بـ (
0.72.(

 ) من ذكور الكلية، حيث تقدر19* نلحظ أن إناث كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
  موافق)، وتقدر شدة اتاه61.29 موافق بشدة و % 9.68) بنسبة (% 0.75شدة اتاههن بـ (

 موافق).65.22 موافق بشدة و % 0) بنسبة (% 0.60الذكور بـ (
 ) من ذكور الكلية،19* نلحظ أيضا أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

  موافق)، وتقدر شدة63.51 موافق بشدة و % 6.76) بنسبة (% 0.75إذ تقدر شدة اتاههن بـ (
 موافق).51.85 موافق بشدة و % 14.82) بنسبة (% 0.70اتاه الذكور بـ (

 * نلحظ تقارب شدت اتاه طلبة وطالبات كل من كلية العلوم وكلية ع.اج و ع.إس نو
).0.73) و (0.71)، وتقدران على الترتيب بـ (19العبارة (

 ) وهي أقل من قيمة11.71 السوبة= 2 على أرقام الدول فإن (كا2     وبتطبيق اختبار كا
  درجة حرية عند12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2كا

 )،إذن ل توجد فروق دالة إحصائيا بي النس والتخصص العلمي وشدة اتاه0.05مستوى الدللة (
البحوثي نو العبارة " تساهم الواقع السلمية الت أتصفحها ف تغيي بعض آراء مستخدميها". 



) الت:20يوضح الدول رقم (
  نسبة أفراد العينة الذين يوافقون على أن الواقع السلمية الت55.87- تثل النسبة % 

يتصفحونا تساهم ف تغيي بعض سلوكات مستخدميها.
).20 وتثل نسبة البحوثي الذين يقفون موقف الياد من العبارة (25.35- تليها النسبة % 

).20 وتثل نسبة أفراد العينة الذين يوافقون بشدة على العبارة (11.74- ث النسبة % 
).20 وتثل نسبة أفراد العينة الذين يعارضون العبارة (6.57- تليها النسبة % 

).20 وتثل نسبة أفراد العينة الذين يعارضون بشدة العبارة (0.47- وأخيا النسبة % 
 * نلحظ أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن الواقع السلمية الت يتصفحونا تساهم ف

).0.71تغيي بعض سلوكات مستخدميها، وتقدر شدة اتاههم بـ (



 ) من ذكور الكلية، حيث تقدر20* نلحظ أن إناث كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
  موافق)، وتقدر شدة اتاه69.36 موافق بشدة و % 11.29) بنسبة (% 0.90شدة اتاههن بـ (

 موافق).56.52 موافق بشدة و % 0) بنسبة (% 0.43الذكور بـ (
 ) من ذكور الكلية،20* نلحظ أيضا أن إناث كلية ع.اج و ع.إس أشد موافقة على العبارة (

  موافق)، وتقدر شدة50 موافق بشدة و % 13.51) بنسبة (% 0.70وتقدر شدة اتاههن بـ (
 موافق).48.15 موافق بشدة و % 14.81) بنسبة (% 0.64اتاه الذكور بـ (

 ) من طلبة وطالبات كلية20* نلحظ أن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على العبارة (
).0.67) و (0.77ع.اج و ع.إس ، وتقدر شدة اتاهيهما على الترتيب بـ (

 ) وهي أقل من15.94 السوبة= 2) فإن (كا20 على أرقام الدول (2وبتطبيق اختبار كا
  درجة حرية عند12) النبئة بوجود علقة فارقة بي التغيين تت 21.02= 2 الدولية (كا2قيمة كا

 )، إذن ل توجد علقة فارقة بي كل من النس والتخصص العلمي وشدة اتاه0.05مستوى الدللة (
 أفراد عينة الدراسة نو العبارة " تساهم الواقع السلمية الت أتصفحها ف تغيي بعض سلوكات

مستخدميها".

البحث الثالث: اقتراحات أفراد عينة الدراسة للتحسي من أداء الواقع السلمية
نورد هنا اقتراحات بعض البحوثي للرقي بستوى أداء الواقع السلمية كالت: 
- ماولة تبسيط الفاهيم بطريقة تساعد التصفحي للمواقع السلمية على الفهم.

- طرح مواضيع حساسة تدم التمع، والبتعاد عن التنظي البارد دون ملمسة الواقع.
- مراقبة متويات الواقع السلمية.

- إقامة مواقع خاصة بتوعية الشباب، والتخصص ف الواضيع الت تطرحها.
العمل على زيادة عدد الواقع السلمية وعرض متوياتا بميع اللغات العروفة.- 

- التجديد و البتكار وعدم تكرار ماهو معروض.
 - منح فرص أكثر للمشاركة ف هذه الواقع، لن الشاركة من شأنا أن تسن من أداء الواقع

السلمية.
- التطرق إل كل الستجدات وبيان الكم الشرعي فيها.

- أن تنافس الواقع السلمية مواقع الفساد ف طرق و أساليب الستقطاب.



 - عدم الغالة ف مواكبة التطور فبعض الفتاوى س̈هلت لدرجة مالفة الشرع، ويب مراعاة مقاصد
وجغرافيا السائلي ف الرد على استفساراتم.

 - العمل على تطهي الواقع من النتماءات والتعصبات، وضرورة تديد النية وتصحيحها لتغيي واقع
المة السلمية ل لدمة الصال الشخصية.

 - توثيق العلومات بالرجوع إل الصادر والراجع الصلية، حت تكون أكثر مصداقية بالنسبة للزائرين،
وكذا العتماد على فتاوى كبار العلماء.

- ماولة تقدي صورة السلم الوسطي دون إفراط ول تفريط.
- إتاحة الفرص لناس مؤهلي لتقدي السلم إلكترونيا ف أحسن الصور.

 - الهتمام بالواقع السلمية أكثر خاصة من الناحية الادية بدعم رجال العمال لا، وجعل الدولة
تساهم بدية ف دعمها من جيع النواحي.

- ماولة الستفادة من الواقع التطورة ف الوانب اليابية منها.
- تسهيل الرور إل الواقع السلمية وفتحها.

- توعية التمع بأهية هذه الواقع بالعلن عنها ف متلف وسائل العلم.
 - توفي قاعات النترنت ف جيع العاهد، وتفيض ثن الدمة ف مقاهي النترنت ليكون متاحا

لميع شرائح التمع.



نتائج الدراسة الميدانية

نتائج عادات وأناط استخدام أفراد عينة الدراسة للمواقع السلمية:

 300 طالبا وطالبة من مموع أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم 275- يستخدم النترنيت 1
  طالب وطالبة25 %، ويكون بالتال عدد الذين ل يستخدمون  النترنيت 91.67مفردة، أي بنسبة 

  % على نسبة11.5 %، مع ملحظة تفوق نسبة الناث اللت ل يستخدمن النترنيت 8.33بنسبة 
  %، كما أن نسبة الذين ل يستخدمون النترنيت من كلية العلوم أكب من2الذكور والت تقدر بـ 

نسبة الذين ل يستخدمونا من كلية العلوم الجتماعية و العلوم السلمية.

  %) يستخدمون النترنيت من سنة إل ثلث59 - نسبة كبية من أفراد عينة الدراسة (
  %)، ث الذين يستخدمونا من أربع17.33سنوات، تليها الذين يستخدمونا منذ ست سنوات فأكثر (

 %).15.33سنوات إل ست سنوات (

 - تفوق نسبة الناث اللت يستخدمن النترنيت من سنة إل ثلث سنوات نسبة الذكور،
 بالقابل فإن نسبة الذكور الذين يستخدمون النترنيت من أربع سنوات إل ست سنوات، ومن ست

سنوات فأكثر تفوق نسبة الناث.

  %) يستخدمون النترنيت من ساعة إل ثلث ساعات87.27- أغلبية أفراد عينة الدراسة (2
  %)، ث9.09 ساعات وتقدر بـ (6 ساعات إل 4ف اليوم، تليها نسبة الفراد الذين يستخدمونا من 

 6 %)، وأخيا نسبة الذين يستخدمونا 2.18نسبة الذين يستخدمونا حسب الظروف وتقدر بـ (
 %).1.46ساعات فأكثر ف اليوم وتقدر بـ (

 -  هناك فروق ذات دللة إحصائية بي كل من النس والتخصص العلمي ف عدد ساعات
استخدام البحوثي للنترنيت ف اليوم.

  %) من أفراد22.54 %) من أفراد عينة الدراسة، و (77.46- يتصفح الواقع السلمية (3
عينة الدراسة ل يتصفحونا.

- تفوق نسبة الناث اللت ل يتصفحن الواقع السلمية نسبة الذكور. 



- تفوق نسبة  طلبة وطالبات كلية العلوم الذين ل يتصفحون الواقع السلمية وتقدر بـ (
  %) نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية و العلوم السلمية الذين ل يتصفحونا والت36.36

 %).9.79تقدر بـ (

  %) من أفراد عينة الدراسة، يليها الذين ل43.64- يتصفح الواقع السلمية أحيانا (
  %)، ث الذين15.64% )، يليها الذين يتصفحونا نادرا بنسبة (22.54يتصفحونا بنسبة (

 %).6.54 %)، وأخيا الذين يتصفحونا دائما بنسبة ( 11.64يتصفحونا غالبا بنسبة (

 - ل توجد علقة فارقة بي الذكور والناث ف درجة تصفحهم للمواقع السلمية، و توجد
علقة فارقة بي التخصص العلمي ودرجة تصفح الواقع السلمية.

- تترتب أسباب عدم تصفح بعض أفراد عينة الدراسة للمواقع السلمية كالت:4

 %).66.67        أول: ضيق الوقت بنسبة (

 %).15.15        ثانيا: عدم الهتمام با بنسبة (

 %).12.12        ثالثا: عدم الثقة با بنسبة (

 %). 6.06        رابعا: أسباب أخرى بنسبة (

 %).0        خامسا: عدم الستفادة منها (

 - ل توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من النس والتخصص العلمي ف أسباب عدم تصفح
البحوثي للمواقع السلمية.

 - أغلب أفراد عينة الدراسة يتصفحون الواقع السلمية أقل من ساعة ف السبوع، تقدر5
  %)، تليها نسبة الذين يتصفحونا من ساعة إل أقل من ساعتي ف السبوع60.56نسبتهم بـ (
 ساعات وتقدر بـ (3)، ث نسبة الذين يتصفحونا من ساعتي إل أقل من % 28.17وتقدر بـ (

 )، وأخيا% 4.23بنسبة (ف السبوع  ساعات فأكثر 3)، تليها نسبة الذين يتصفحونا % 6.57
).% 0.47أفراد عينة الدراسة الذين يتصفحون الواقع السلمية حسب ظروفهم بنسبة (



 - نسبة الذكور الذين يتصفحون الواقع السلمية أقل من ساعة ف السبوع أعلى من نسبة
 الناث اللت يتصفحنها أقل من ساعة ف السبوع، من جهة أخرى فإن نسبة الناث اللت يتصفحنها

 ساعة فأكثر ف السبوع تفوق  نسبة الذكور، ومنه فإن مدة تصفح الناث للمواقع السلمية ف
السبوع أطول من مدة تصفحها من طرف الذكور.

 - يفوق عدد طلبة وطالبات كلية العلوم الذين يتصفحون الواقع السلمية ف أقل من ساعة ف
 السبوع عدد طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية الذين يتصفحونا ف أقل من

 جتماعية والعلوم السلمية الذينلساعة ف السبوع، بينما تزيد نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم ال
 يتصفحون الواقع السلمية لدة ساعة فأكثر ف السبوع عن نسبة طلبة وطالبات كلية العلوم. إذن طلبة

 جتماعية والعلوم السلمية يقضون مدة أطول من الدة الت يقضيها طلبةلوطالبات كلية العلوم ال
وطالبات كلية العلوم ف تصفح الواقع السلمية.

 - ل توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من النس والتخصص العلمي ف عدد ساعات تصفح
الواقع السلمية ف السبوع.

 55.87- أغلب أفراد عينة الدراسة بدؤوا تصفح الواقع السلمية حديثا بنسبة تقدر بـ (6
  %)، تليها37.09%)، تليها نسبة الطلبة والطالبات الذين ل يدرون مت بدؤوا تصفحها وتقدر بـ (

 %).7.04نسبة الذين بدؤوا تصفحها منذ نشأتا وتقدر بـ (

 عدد الذكور الذين بدؤوا يتصفحون الواقع السلمية منذ نشأتا أكب من عدد الناث،* 
عدد الناث اللت بدأن يتصفحن  الواقع السلمية حديثا أكب من عدد الذكور. بالقابل فإن

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بي التخصص العلمي وبداية تصفح الواقع السلمية.* 

-  أغلب أفراد عينة الدراسة يتصفحون الواقع السلمية حسب الظروف بنسبة تقدر بـ (7
  %) وتثل نسبة البحوثي الذين يتصفحون الواقع السلمية بعشوائية،20.18 %) ث النسبة (68.08

  %) وتثل نسبة أفراد العينة الذين ل يددوا كيفية تصفحهم للمواقع السلمية، وأخيا7.05ث النسبة (
 %) وتثل نسبة أفراد العينة الذين يتصفحون الواقع السلمية بانتظام.4.69النسبة (



 عدد أفراد عينة الدراسة الذين يتصفحون الواقع السلمية بانتظام قليل جدا مقارنة بالذين* 
 لتزامات الجتماعيةليتصفحونا حسب الظروف، وذلك لنشغال الطلبة والطالبات بالدراسة، وكذا ال

الخرى.

 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بي كل من النس والتخصص العلمي ف كيفية تصفح* 
البحوثي  للمواقع السلمية.

 - تعتب مركات البحث الصدر الول لتعرف أفراد عينة الدراسة على الواقع8
  تليه وسائل)،% 25.65%)، يليه الساتذة  والصدقاء بنسبة ( 30.48نسبة (السلمية ب

  وأخيا عن طريق)،% 19.70(%)، ث عن طريق الصدفة بنسبة  23.43العلم بنسبة (
.)%0.74(مصادر أخرى كالسرة مثل بنسبة 

 على مركات البحث، ف حي يعتمدأكثر يعتمد الذكور ف التعرف على الواقع السلمية * 
صدقاء ووسائل العلم.لالناث أكثر على الساتذة وا

 يعتمد طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أكثر ف التعرف على الواقع*  
 السلمية على الساتذة والصدقاء، بالقابل فإن طلبة وطالبات كلية العلوم يتجهون إل مصادر أخرى

كالصدفة.

 - ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بي كل من النس والتخصص العلمي ف مصادر
على الواقع السلمية التصفحة.البحوثي تعرف 

 ن الطلبة الامعيي يستخدمون الواقع السلمية بقلةأ-  تفوق نسبة أفراد العينة الذين يرون 9
 7.51( %) نسبة الفراد الذين يرون أنم يستخدمونا بكثرة والت تقدر بـ 41.31حيث تقدر بـ (

.(%

  آراء البحوثي ف وعموما  ل توجد علقة فارقة بي كل من النس والتخصص العلمي* 
استخدام الطلبة الامعيي  للمواقع السلمية.



 - تتل الواقع السلمية العامة الرتبة الول ف استقطاب أفراد عينة الدراسة، من هذه10
  %)، موقع طريق6.72%)، الشبكة السلمية بنسبة (15.55الواقع: موقع إسلم أون لين بنسبة (

 %).6.01السلم بنسبة    (

 تتل مواقع  الدعاة  الرتبة الثانية ف استقطاب أفراد عينة الدراسة من مواقع بعض الدعاة:* 
  %)، موقع الشيخ ابن عثيمي1.06(%)، العريفي بنسبة  5.65موقع الداعية عمرو خالد بنسبة (

%) ... ال.1.41(بنسبة 

 %)، من هذه 10.95(تليها ف  الرتبة الثالثة: مواقع القنوات الفضائية السلمية بنسبة * 
الواقع: موقع 

ال.قناة إقرأ، العفاسي، الد،... 

.)% 2.47 (تليها مواقع الناشيد السلمية بنسبة* 

.)% 1.41(تليها مواقع النتديات السلمية بنسبة * 

.)% 1.06(ث مواقع أدلة البحث السلمية بنسبة * 

.)% 0.71(ث مواقع الكتبات السلمية بنسبة * 

.)%0.35(وأخيا مواقع اللت السلمية بنسبة * 

 - هناك نسبة كبية من أفراد عينة الدراسة ل يددوا أساء الواقع السلمية الت يتصفحونا تقدر
 %).36.75بـ: (

   - يتصفح الذكور الواقع السلمية العامة أكثر من الناث ف حي  يتصفح الناث أكثر من
 الذكور  مواقع القنوات الفضائية السلمية، وتتقارب النسب بي النسي ف تصفح مواقع الدعاة وبقية

الواقع السلمية. 



   - يتصفح طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أكثر الواقع السلمية
 العامة ومواقع القنوات الفضائية السلمية، وتتقارب نسبت طلبة وطالبات الكليتي ف تصفح مواقع

الدعاة وباقي الواقع السلمية.

- تترتب أسباب تفضيل البحوثي لواقع إسلمية  دون أخرى كالت: 11

       ) 50.21  تلبية الحتياجات العرفية بنسبة.(% 

       ) 21.99 ل يوجد أي سبب لتفضيلها بنسبة.(% 



       ) 14.11 الثقة ف القائمي على هذه الواقع بنسبة.(% 

       ) 10.37 لنا مشهورة بنسبة.(% 

       ) 1.94  وأخيا العجاب بتصاميمها الفنية والتقنية بنسبة.(% 

 أسباب  ل توجد فروق معنوية بي كل من النس والتخصص العلمي ف تديد البحوثي-
 دون أخرى.  إسلميةتفضيلهم لواقع

- تترتب الواقع السلمية حسب تفضيل أفراد عينة الدراسة لا كالت: 12

      ) وهي أكثر استقطابا للناث كما أنا أكثر36.29 الواقع الخوانية بنسبة ،(%  
استقطابا لطلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.

     ) وهي أكثر استقطابا للذكور، كما أنا أكثر27.85 الواقع السلفية بنسبة (%  
استقطابا لطلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.

     ) وهي أكثر استقطابا25.31 الواقع العامة الت ل تنتمي إل أي اتاه بنسبة (%  
للناث، كما أنا تستقطب أكثر طلبة وطالبات كلية العلوم.

     ) 4.64 الواقع الشيعية بنسبة.(% 

     ) 4.22 الواقع الصوفية بنسبة.(% 

     ) 1.69 وأخيا الواقع الباضية بنسبة.(% 

 تفضيل البحوثيو  بي كل من النس والتخصص العلمي ةتوجد فروق ذات دللة إحصائي- 
للمواقع السلمية الت يتصفحونا.

تترتب أسباب تفضيل أفراد العينة لواقع إسلمية دون أخرى كالت:-13

 %).37.66    - للفضول فقط بنسبة (



 %).32.04    - الثقة ف هذه الواقع بنسبة (

 %).25.97    - التفاق مع اتاه البحوث بنسبة (

 %).4.33    - أسباب أخرى بنسبة (

 * توجد لغلب طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أسباب (كالثقة ف هذه
 الواقع، الرغبة ف التعلم....) وراء تفضيل أصناف من الواقع السلمية على غيها، بينما يعتب الفضول

سبب لغلب طلبة وطالبات كلية العلوم ف تصفح أصناف معينة من الواقع السلمية دون أخرى.

%).89.79(معظم أفراد عينة الدراسة يتصفحون الواقع السلمية باللغة العربية بنسبة -14

     - تليها نسبة البحوثي الذين يتصفحون  الواقع السلمية باللغة الفرنسية بنسبة (
6.38.(%

 %).3.83    - ث نسبة الذين يتصفحونا باللغة النليزية بنسبة (

    *  ييل الناث إل تصفح الواقع السلمية باللغة العربية، بينما ييل الذكور إل تصفح الواقع
السلمية باللغتي الفرنسية و النليزية.

   * ل يتحكم التخصص العلمي ف اختيار أفراد العينة للغات الواقع السلمية الت يتصفحونا.

  إن قلة إلام الشباب الامعي الزائري عينة الدراسة باللغات الجنبية جعل استفادته من*   
النترنيت مدودة خاصة وأن معظم مواد النترنيت باللغات الجنبية.

- تترتب أسباب تفضيل أفراد العينة لتصفح الواقع السلمية بلغات دون أخرى كالت:15

      ) 40.89 لسهولتها بنسبة.(% 

      ) 34.01 عدم إتقان البحوث للغات الخرى بنسبة.(% 

      ) 22.27 ليل شخصي لا بنسبة.(% 



      ) تتمثل هذه السباب ف: لن اللغة العربية أقرب2.83 أسباب أخرى بنسبة ،(%  
 للفهم وللستخدام السلمي ولنا لغة القرآن، لوفرة الواقع السلمية باللغة العربية، لعدم الاجة إل

اللغات الخرى ف الال الدراسي.

 إن النس ل يتحكم ف أسباب تفضيل البحوثي لتصفح الواقع السلمية بلغات دون-
أخرى.

 جتماعية والعلوم السلمية لتصفحلمن أهم أسباب  تفضيل طلبة وطالبات كلية العلوم ال-
 الواقع السلمية بلغات دون أخرى أنم ل يتقنون اللغات الخرى، بينما تعتب سهولة اللغة من أهم

دون أخرى.بلغات معينة أسباب  تصفح طلبة وطالبات كلية العلوم لواقع إسلمية 

 - تفوق نسبة أفراد العينة الذين يرون أن عدد الواقع السلمية على شبكة النترنيت غي16
  % ) نسبة أفراد العينة الذين يرون أنه كاف ( والت تقدر بـ25.35كاف (وتقدر بـ 

18.31.( %

:تتترتب الواقع السلمية حسب تفضيلها من طرف أفراد عينة الدراسة كال-17 ت

    ) 54.65 %)، ويفضلها الذكور (بنسبة 44.96 الواقع السلمية الليجية بنسبة(%  
 %).39.47أكثر من الناث (بنسبة 

    ) 23.69 %)، وتفضلها الناث (بنسبة 21.01 الواقع السلمية الصرية بنسبة(%  
 %).16.28أكثر من الذكور (بنسبة 

    ) وتفضلها أيضا الناث (بنسبة19.33 الواقع السلمية الغاريبية  بنسبة ،(%  
 %).16.28 %)  أكثر من الذكور (بنسبة 21.05

 لواقعالبحوثي -ل توجد فروق دالة إحصائيا بي كل من النس والتخصص العلمي ف تفضيل 
إسلمية على أخرى.

 يرى البحوثون أن أهم أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية-18
 %)،  ث السباب 28.92(%)، ث السباب الادية بنسبة  32.53السلمية السباب العلمية بنسبة (



 %)، تليها أسباب أخرى (بنسبة12.65(%)، ث السباب التقنية بنسبة  19.88السياسية بنسبة (
 %) هذه السباب هي: انتشار كبار العلماء والدعاة والصلحي ف بلدان دون أخرى، اهتمام 2.11

 بعض البلدان بالدعوة (كدول الليج) وإحساسهم بالسؤولية اتاه الدعوة إل السلم، قلة الهتمام
نترنيت خاصة ف دول الغرب العرب.لبالدعوة إل السلم عب شبكة ا

ق دالة  إحصائيا بي كل من متغيي النس والتخصص العلمي ف آرائهمو ل نسجل فر 
حول أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية السلمية.

تتمثل أسباب تصفح البحوثي للمواقع السلمية ف الت:-19

 %).25.57     - الستزادة من الثقافة الدينية بنسبة (

 %).17.61     - الصول على آخر الخبار بنسبة (

 %).15.93     - طلب الفتوى بنسبة (

 %).15.72     - التحميل: الكتب، الدروس والاضرات.... ال بنسبة (

 %).13.63     - الصول على معلومات تتعلق بالتخصص الدراسي بنسبة (

 %).6.71     - الفضول بنسبة (

 %).2.10     - التواصل مع آخرين لم الهتمامات نفسها بنسبة (

 %).1.89     - الشاركة ف الوقع بنسبة (

 %).0.84    - من أجل الترفيه بنسبة (

يتجه طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أكثر إل الواقع السلمية من  
 أجل الصول على معلومات تتعلق بتخصصهم الدراسي، بينما يتجه طلبة وطالبات كلية العلوم أكثر إل

 الواقع السلمية من أجل الصول على آخر الخبار وطلب الفتوى، وتتقارب النسب بي الكليتي ف
باقي أسباب تصفح الواقع السلمية الذكورة ف الدول.



   ل نسجل علقة فارقة بي الذكور والناث ف أسباب تصفحهم للمواقع السلمية، بينما  
يؤثر التخصص العلمي ف أسباب تصفح الواقع السلمية.

 تتمثل الركان الت يهتم با البحوثون ف الواقع السلمية ف الت:-20

    الثقافة21.75 %)، القضايا الجتماعية (بنسبة 33.75 العلوم الشرعية ( بنسبة ،(%  
 3.25 %)، الفن ( بنسبة 5 %)، السياسة ( بنسبة 13 %)، الخبار ( بنسبة 20.50والفكر (بنسبة 

 %).0.50 %)، أركان أخرى ( بنسبة 2.25%)، القضايا القتصادية ( بنسبة 

   هناك فروق بي الذكور والناث ف الركان الت يهتمون با ف الواقع السلمية الت  
يتصفحونا كالت: 

 يهتم الذكور أكثر بركن: الخبار والسياسة.*      

  تتم الناث أكثر بركن:  القضايا الجتماعية.*     

 تتقارب نسب الذكور والناث ف الهتمام ببقية الركان.*     

   ل توجد فروق بي  طلبة وطالبات الكليتي ف الركان الت يهتمون با ف الواقع  
السلمية الت يتصفحونا.

  ف الواقع السلمية حسب استغللا من طرف أفراد عينةالتفاعليةترتب الدمات -21
الدراسة كالت:

 you %)،24.56 %)، منتديات الوار والدردشة (بنسبة 26.33البيد اللكترون (بنسبة 
tube   23.13(بنسبة ،(% face book بنسبة)  4.27 %)، القوائم البيدية  (بنسبة 11.39 
.(%

 ييل الذكور أكثر من الناث إل استغلل: البيد اللكترون واليوتوب.   * 

 تيل الناث أكثر من الذكور إل استخدام: منتديات الوار والدردشة، و القوائم البيدية.*  



  .face book  تتقارب نسب النسي  ف استخدام  *  

ل توجد فروق دالة إحصائيا بي التخصص العلمي والدمات التفاعلية الت يستغلها البحوثون  
ف الواقع السلمية.

 أهم الشاكل الت تواجه  الواقع السلمية (حسب آراء البحوثي) قلة الستخدمي لا-22
  (بنسبةشهرتا%)، ث عدم 19.05%)، ث عدم توفر الدعم الادي لعظمها (بنسبة 26.99(بنسبة 

 %)، ث ضعف11.64%)، يليها مشكل قلة اللغات الت تستخدمها ف عرض متوياتا (بنسبة 18.78
 %)، ث6.61%)، بعدها مشكل هزالة الادة العروضة (بنسبة 8.99التصميم الفن والتقن لا (بنسبة 

 %) تتمثل1.85%)، وأخيا مشاكل أخرى (بنسبة 6.09مشكل عدم كفاءة القائمي عليها (بنسبة 
 يب الناس من هذه الواقع، معظمها يتوجه لدمة أغراض حزبية تص جاعة معينةههذه الشاكل ف: تر

ما يعلها تتسم بالذاتية، عدم اعتماد أساليب علمية حديثة.

ل توجد فروق كبية بي الذكور والناث ف آرائهم حول الشاكل الت تواجه الواقع  
السلمية.

.يؤثر التخصص العلمي ف آراء  البحوثي ف الشاكل الت تواجه الواقع السلمية 



- نتائج اتاهات أفراد عينة الدراسة نو الواقع السلمية:2

 - يتجه البحوثون اتاها إيابيا نو العبارة " أتصفح الواقع السلمية لنا تتوي على1
 الدوات التفاعلية: البيد اللكترون، منتديات الوار ...ال "، أي أنم يوافقون على هذه العبارة ،

 والناث ف كل من الكليتي أشد موافقة عليها من الذكور مع ملحظة أن طلبة وطالبات كلية العلوم
الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة على العبارة السابقة من طلبة وطالبات كلية العلوم.

 - يتجه البحوثون اتاها إيابيا نو العبارة " تستخدم الواقع السلمية الت أتصفحها متلف2
 الوسائط التعددة: صوت، صورة، فيديو ...ال "، فهم يوافقون عليها، وتتقارب شدت اتاه كل من

 ذكور وإناث كلية العلوم نو هذه العبارة، بينما ند الناث ف كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية
 أشد موافقة عليها من الذكور، مع ملحظة أن طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية

أشد موافقة على العبارة السابقة من طلبة وطالبات كلية العلوم.

 - يتجه أفراد عينة الدراسة اتاها إيابيا نو العبارة " تتميز بعض الواقع السلمية الت3
 أتصفحها بكثرة الوسائط التعددة ما يؤدي إل بطء تميل الصفحات "، فهم يوافقون على هذه العبارة،

 و الذكور أشد موافقة على ذلك ف كل الكليتي من الناث، مع ملحظة  أن طلبة وطالبات كلية
العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة على العبارة السابقة من طلبة وطالبات كلية العلوم.

 -  اتاه أفراد العينة نو العبارة " بعض برامج وخدمات الواقع السلمية الت أتصفحها معطلة4
 " إياب، فهم يوافقون على هذه العبارة، وذكور كلية العلوم أشد موافقة عليها من الناث. بالقابل فإن
 إناث كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة من الذكور، مع ملحظة أن طلبة وطالبات

 كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة على العبارة السابقة من طلبة وطالبات كلية
العلوم.

 - يتجه أفراد عينة الدراسة اتاها إيابيا نو العبارة " الواضيع العروضة ف بعض الواقع5
 السلمية الت أتصفحها غي شاملة لميع مالت الياة "، أي أنم يوافقون عليها، وإناث كلية العلوم
 أشد موافقة على هذه العبارة من الذكور، بينما ذكور كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد



 موافقة من الناث، كما أن  طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة على
هذه العبارة من طلبة وطالبات كلية العلوم.

 - يتجه البحوثون اتاها إيابيا نو العبارة " تراعي الواضيع العروضة ف بعض الواقع6
 السلمية الت أتصفحها واقع الناس واهتماماتم "، نلحظ أن ذكور كلية العلوم أشد موافقة على هذه
 العبارة من الناث، بينما إناث كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة عليها من الذكور،
 مع ملحظة أن طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة على العبارة السابقة

من طلبة وطالبات كلية العلوم.

 - يتجه أفراد عينة الدراسة اتاها سلبيا نو العبارة " الواضيع الت تدرجها الواقع السلمية7
 الت أتصفحها قليلة "، أي أنم يرفضون هذه العبارة، وذكور كلية العلوم أشد رفضا لا من الناث،

 بينما إناث كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد رفضا من الذكور، إذ يرفض طلبة وطالبات
كلية العلوم العبارة السابقة بينما يوافق عليها طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.

 - يوافق البحوثون على أن بعض الواقع السلمية الت يتصفحونا تساهم ف طرح حلول8
 بعض القضايا والزمات اللية والقليمية والعالية بلفية إسلمية، فهم يتجهون نو هذه العبارة اتاها
 إيابيا حيث أن ذكور كلية العلوم  أشد موافقة عليها من الناث، بينما إناث كلية العلوم الجتماعية

 والعلوم السلمية أشد موافقة عليها من الذكور، وتتقارب شدت اتاه طلبة وطالبات كل من الكليتي
نو هذه العبارة.

 -  يوافق البحوثون على أنه ل يهتم القائمون على بعض الواقع السلمية الت يتصفحونا9
 بالتحديث الن لتوياتا مع ملحظة أن ذكور كل من الكليتي أشد موافقة على هذه العبارة من

 الناث، وأن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة عليها من طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية
والعلوم السلمية.

 -  يتجه البحوثون اتاها إيابيا نو العبارة " توجد مظاهر الهال ف بعض الواقع السلمية10
 الت أتصفحها من خلل الخطاء: الملئية، اللغوية، النحوية ...ال، فهم يوافقون على هذه العبارة، مع

 ملحظة أن إناث كل من الكليتي أشد موافقة عليها من الذكور، وأن طلبة وطالبات كلية العلوم
الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة عليها من طلبة وطالبات كلية العلوم.



 - يوافق البحوثون على أن الواقع السلمية تساهم ف حل بعض مشاكل الشباب، حيث11
 تتقارب شدت اتاه كل من ذكور وإناث كلية العلوم نو هذه العبارة، بينما ند إناث كلية العلوم

 الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة عليها من الذكور، وأن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة
على العبارة السابقة من طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.

 - يتجه أفراد عينة الدراسة اتاها إيابيا نو العبارة " شك¦لت ل الواقع السلمية الت12
 أتصفحها مصدرا للفتاوى بديل عن الصادر الخرى"، فهم يوافقون على هذه العبارة، حيث أن إناث

 كلية العلوم أشد موافقة عليها من الذكور، بينما يرفض ذكور كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية
 هذه العبارة، وتوافق عليها إناث الكلية، مع ملحظة أن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على

العبارة السابقة من طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.

 - يتجه البحوثون اتاها إيابيا نو العبارة " تعتب بعض الواقع السلمية الت أتصفحها13
 مصدرا هاما للخبار لنا تدرج الخبار اللية والقليمية والعالية ف جيع الالت "، أي أنم يوافقون
 عليها، حيث يتجه ذكور كلية العلوم اتاها سلبيا نو هذه العبارة، بينما يتجه إناث الكلية اتاها إيابيا

 نوها، كما أن إناث كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة على هذه العبارة من
 الذكور، مع ملحظة أن طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة على

العبارة السابقة من طلبة وطالبات كلية العلوم.

 - يوافق أفراد عينة الدراسة على أن الواقع السلمية أصبحت تنافس بدية الصادر الدعوية14
 الخرى: كالفضائيات الدينية، الصحف واللت السلمية، حيث أن إناث كل من الكليتي أشد

 موافقة على هذه العبارة من الذكور، وطلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد
موافقة على هذه العبارة من طلبة وطالبات كلية العلوم.

 يتجه البحوثون اتاها إيابيا نو العبارة " تساهم الواقع السلمية الت أتصفحها ف إثراء- 15
 الثقافة الدينية "، أي أنم يوافقون على هذه العبارة، فذكور كلية العلوم أشد موافقة عليها من الناث،

 بينما الناث ف كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة على هذه العبارة من الذكور،
 وطلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على العبارة السابقة من طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية

والعلوم السلمية.



 يوافق أفراد عينة الدراسة على أن الواقع السلمية الت يتصفحونا تساهم ف إثراء الثقافة- 16
 العامة، وذكور الكليتي أشد موافقة على هذا من الناث، مع ملحظة أن طلبة وطالبات كلية العلوم

الجتماعية والعلوم السلمية أشد موافقة على هذه العبارة من طلبة وطالبات كلية العلوم.

 يوافق أفراد العينة على أن الواقع السلمية الت يتصفحونا تصحح بعض الفاهيم- 17
 والخطاء السائدة، مع ملحظة أن إناث كل من الكليتي أشد موافقة على هذه العبارة من الذكور،

 وطلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على العبارة السابقة من طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية
والعلوم السلمية.

 يتجه البحوثون اتاها إيابيا نو العبارة " تعتب الواقع السلمية الت أتصفحها مصدرا- 18
 وإناث كل الكليتيهذه العبارة، يوافقون على  فهم هاما للتعرف على اهتمامات ومشاكل التمع "،

من الذكور.يها أشد موافقة عل

  تغيي بعض آراء مستخدميها، وإناثفيوافق البحوثون على أنه تساهم الواقع السلمية - 19
كل الكليتي أشد موافقة على هذه العبارة من الذكور.

 - يتجه أفراد عينة الدراسة اتاها إيابيا نو العبارة " ساهت الواقع السلمية الت أتصفحها20
 ف تغيي بعض سلوكات مستخدميها "، أي أنم يوافقون عليها، وإناث كل من الكليتي أشد موافقة

 على هذه العبارة من الذكور، مع ملحظة أن طلبة وطالبات كلية العلوم أشد موافقة على العبارة السابقة
من طلبة وطالبات كلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية.



خاتـــــــمة

خاتة
           يزداد عدد الواقع السلمية على شبكة النترنت بشكل واضح، ورغم أنا استفادت إل حد ما

 من المكانات الت تتيحها النترنت إل أن الكثي منها ل يصل إل مستوى مواجهة التحديات الت
 تفرضها متلف الهات العادية للسلم على النترنت باعتباره الوسيلة الكثر انتشارا - إضافة إل

 وسائل أخرى- بي الشباب الامعي، ويظهر الفرق واضحا إذا قورنت بواقع ذات كفاءة عالية على
 كافة الستويات: فنيا وتقنيا ومن حيث الضمون، خاصة إذا كانت هذه الواقع مواقع فساد فإن التحدي
 سوف يكون كبيا أمام القائمي بالدعوة السلمية على شبكة النترنت، فقد أوضحت هذه الدراسة أن

 نسبة معتبة من الشباب الامعي الزائري عينة الدراسة ل يتصفحون الواقع السلمية، وأن الذين
 يتصفحونا ل يستفيدون كثيا من كل الدمات الت تقدمها نتيجة لتحديات تتعلق بالواقع السلمية:

 قلة الادة العروضة ف الكثي من الواقع السلمية ورتابتها وعدم تنوعها، عدم اهتمام بعض الواقع
 السلمية بختلف أساليب الذب مثل زيادة الدوات التفاعلية ف الوقع والت تعل التصفح ف اتصال
 دائم مع الوقع ومتصفحيه، ... ال، وتديات خارجية مثل: عدم إتقان لغات أخرى غي اللغة العربية،

 عدم شهرة الواقع السلمية بي الطلبة الامعيي، قلة الهتمام بذه الواقع، تأثي الانب الادي ... ال،
 وهذه أيضا تعد عوائق حقيقية أمام ناح الواقع السلمية إضافة إل عوائق أخرى تد من فاعليتها،

 وهذا ل ينفي حقيقة أن القليل من الواقع السلمية استطاعت أن تستقطب عددا ل بأس به من شرية
 الشباب الامعي، حيث تعد هذه الواقع أنودجا ناجحا استطاع أن يستقطب متلف شرائح التمع لتلبية
 احتياجاتم، فقد شك¦لت لم الرجع السلمي ف النترنت الذي يزودهم بالثقافة السلمية ويميهم من



 الثار السلبية للركام الائل من الواقع النحرفة من جهات ل حصر لا تالف ف بعض الحيان تعاليم
الدين السلمي وتناقضه ف معظم الحيان.

          وعلى هذا يتعي على القائمي على الواقع السلمية مواكبة كل التطورات ف الدمات الت
 تتيحها النترنت، وكذا تاوز كل العوائق الت يكن تاوزها للتحسي من مستوى أدائها وجلب أكب

 عدد مكن من التصفحي حت تقق الهداف الت وضعت من أجلها لتكون ف مستوى مواجهة الواقع
الت تطمح إل هدم أسس السلم ونشر الفساد.

       إن انتشار الواقع السلمية على شبكة النترنت وحاجة أفراد التمع إل تصفحها لتعزيز ثقافتهم
 السلمية يستوجب وضع هذه الواقع أمام الزيد من البحوث العلمية الادة من أجل استجلء نقاط

 الضعف فيها لتداركها، وإيابياتا لتعزيزها، وذلك عن طريق تليل متواها وكذا دراسة جهور
 متصفحيها لعرفة الظروف النفسية والجتماعية الت توجه استخدامهم لا، وأيضا معرفة حاجاتم

 ودوافعهم القيقية لتصفحها، كل هذا من أجل الرقي بذه الواقع لكي تكون قادرة على منافسة الواقع
الباحية، وتشكيل البديل السلمي على شبكة النترنت، وأداء الدعوة السلمية على أكمل وجه.





المهورية الزائرية الديقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العال والبحث العلمي 

كلية العلوم الجتماعية جامعة الاج لضر 
والعلوم السلمية         باتنة  

قسم الدعوة والعلم 

استمارة استبيان حول: 

: إشراف الستاذ الدكتور                  : إعداد الطالبة
                 ممد زرمان     مدية جيطان 

بدف إناز بث لنيل شهادة الاجستي تصص دعوة وإعلم بعنوان: 
  - دراسة ف العادات والناط والتاهات، أرجواستخدامات الشباب الامعي للمواقع السلمية

ــذا ــراض ه  الجابة على تساؤلت هذه الستمارة بكل اهتمام ووضوح، لن هذه الجابات تدم أغ
البحث ل غي. 

 .توضع علمة  (×) أمام الجابة الناسبة-
 عادات وأنماط استخدام المواقع السلمية :أول

 منذ متى وأنت تستخدم (ين) النترنت؟ :1السؤال 

دراسة في العادات والنماط والتجاهات - 



    سنوات6 سنوات  إلى 4- من      سنوات        3- من سنة  إلى 

     - ل أ ستخدمها       سنوات فأكثر 6-  

 ما هو عدد الساعات التي تقضيها(نها) يوميا في استخدام النترنت؟ :2السؤل 

    ساعات   6 ساعات إلى 4       - من  ساعات      3- من  ساعة  إلى 

       - حسب الظروف ساعات فأكثر               6-  

 هل تتصفح (ين) المواقع السلمية على شبكة النترنت؟  :3السؤال 

- أبدا        - نادرا      - أحيانا       - غالبا        - دائما      

: إن كانت الجابة بـ(أبدا) لماذا ل تتصفحها(ينها) ؟4السؤال 

               – ل تفيدني            ل أهتم لها.               -

    - ل أثق بها              ل وقت لدي              -

أسباب أخرى، أذكر (ي) ها..........................................................

 : ما هو عدد الساعات التي تقضيها (نها) أسبوعيا في تصفح المواقع السلمية؟5السؤال 

- من ساعة إلى أقل من ساعتين         - أقل من ساعة                           

    - ثلث ساعات فأكثر                 - من ساعتين إلى أقل من ثلث ساعات   

- حسب الظروف

 منذ متى بدأت تصفح المواقع السلمية؟ :6السؤال

- ل أدري            - حديثا                  - منذ نشأتها       

كيف تتصفح (ين) المواقع السلمية؟ : 7السؤال 



 - غير محددة     - حسب الظروف     - بعشوائية     - بانتظام   

: ما هي مصادر تعرفك على المواقع السلمية التي تتصفح (ين)ها؟ 8السؤال

- الساتذة والFصدقاء           - محركات البحث           

- الصدفة                       - وسائل العلم            

 مصادر أخرى أذكر(ي) ها ...................................................

 ما رأيك في استخدام الطلبة الجامعيين للمواقع السلمية؟ :9السؤال 

- يستخدمونها بقلة          - يستخدمونها بكثرة           

- ل أعلم                   - ل يستخدمونها              

  أذكر(ي) أسماء المواقع السلمية التي تتصفح(ين) ها من الكKKثر: 10السؤال 

أهمية إلى القل؟.................................................................

.................................................................................

ما هي أسباب تفضيلك لهذه المواقع على باقي المواقع السلمية؟ : 11السؤال 

- يعجبني تصميمها  - لنها تلبي احتياجاتي المعرفية   - لنها مشهورة  

  - ل يوجد أي سبب لتفضيلها   - أثق في القائمين عليها  

 أسباب أخرى أذكر(ي) ها......................................................

 ما هي المواقع السلمية التي تستقطبك؟ :12السؤال 

  - المواقع الشيعية      - المواقع السلفية      - المواقع الخوانية   

- المواقع الصوفية     - المواقع الباضية   



- مواقع إسلمية عامة ل تنتمي إلى أي اتجاه

مواقع أخرى أذكر(ي)ها:..................................... ..................

 ...............................................................................

لماذا تفضل (ين) هذا (ه) المو(ا) قع ؟: 13السؤال 

  - للفضول فقط      - لنني أثق بها      - لنها تتفق واتجاهي    

 أسKKKKKKKKKKKباب أخKKKKKKKKKKKرى أذكKKKKKKKKKKKر(ي)

.......................... ها...................................................... 

.......................................................

 : ما هي لغة المواقع السلمية التي تتصفحها (نها)؟14السؤال

- الفرنسية           - النجليزية           - العربية     

 لغات أخرى أذكر(ي) ها .......................................................

.................................................................................

: لماذا تفضل (ين) هذه اللغة (ات) عن غيرها؟ 15السؤال 

    - لسهولتها  - لنني ل أتقن اللغات الخرى    - لميل شخصي لها   

 أسباب أخرى أذكر(ي) ها ......................................................

.................................................................................

 ما رأيك في عدد المواقع السلمية على النترنت ؟ :16السؤال 

  - ل أدري            - غير كاف           - كاف      

: ما هي أفضل المواقع السلمية في تقديرك؟ 17السؤال 

   - ل أدري   - المغاربية     - المصرية       - الخليجية    



مواقع أخرى، أذكر(ي) ها.......................................................

................................................................................

  ما هي أسباب التفاوت بين المواقع السلمية في مختلف البلدان العربية:18السؤال 

السلمية في رأيك؟ 

- أسباب تقنية                  - أسباب مادية                

- أسباب سياسية                - أسباب علمية               

- ل أدري

 أسباب أخرى، أذكر(ي) ها.....................................................

.................................................................................

: لماذا تتصفح (ين) المواقع السلمية؟ 19السؤال 

- للحصول على معلومات تتعلق بتخصصي الدراسي 

- للستزادة من الثقافة الدينية 

- للحصول على آخر الخبار 

- لطلب الفتوى 

- للتواصل مع آخرين لهم الهتمامات نفسها  

- للمشاركة في الموقع: كتابة مقال، تعليق، استشارة مختص ....الخ 

- لتحميل الكتب، الدروس والمحاضرات، الناشيد

- من أجل الترفيه (اللعاب...)

- للفضول فقط 



أسباب أخرى أذكر(ي) ها ......................................................

 ما هي الركان التي تهتم (ين) بها في المواقع السلمية؟ :20السؤال 

- القضايا الجتماعية         - السياسة          - الخبار              

- الفن                        - الثقافة والفكر     - القضايا القتصادية  

- العلوم الشرعية     

أذكر(ي) ها........................................................أركان أخرى 

 ما هي الخدمات التفاعلية التي تستغلها (ينها) في المواقع السلمية؟ :21السؤال 

                   - منتديات الحوار والدردشة  -  البريد اللكتروني 

 -YOUTUBE                       -FACE BOOK          

                    - غير محددة                   - القوائم البريدية    

خدمات أخرى أذكر(ي) ها.......................................................

: ما هي المشاكل التي تواجه المواقع السلمية على شبكة النترنت؟ 22السؤال 

ل يتوفر لمعظمها دعم مادي مستمر 

 - هزالة المادة المعروضة           - ضعف التصميم الفني والتقني لها    

- عدم  شهرتها                      - عدم كفاءة القائمين عليها            

- قلة اللغات التي تستخدمها في عرض محتوياتها   - قلة المستخدمين لها   

مشاكل أخرى أذكر(ي) ها.......................................................

.................................................................................



التجاهات نحو المواقع السلمية : ثانيا

محور الخصائص:•

ــد اللكــتروني،23 ــة (البري  - أتصفح المواقع السلمية لنها تحتوي على الدوات التفاعلي

منتديات الحوار...)

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

  تستخدم المواقع السلمية التي أتصفحها مختلف الوسائط المتعددة: صــوت، صــورة،-24

فيديو .....

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

 - تتميز بعض المواقع السلمية التي أتصفحها بكثرة الوسائط المتعددة مما يــؤدي إلــى25

بطء تحميل الصفحات.

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

- بعض برامج وخدمات المواقع السلمية التي أتصفحها معطلة (ل تفتح).26

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

ــالت27  - المواضيع المعروضة في المواقع السلمية التي أتصفحها غير شاملة لجميع مج

الحياة.

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

 - تراعي المواضيع المعروضة في المواقع الســلمية الــتي أتصــفحها واقــع النــاس28

واهتماماتهم. 

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

.- المواضيع التي تدرجها المواقع السلمية التي أتصفحها قليلة29

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 



 - تساهم المواقع السلمية التي أتصفحها في طرح حلول بعض القضايا والزمات المحلية30

والقليمية والعالمية بخلفية إسلمية. 

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

ــي31 ــتي أتصــفحها بالتحــديث الن  - ل يهتم القائمون على بعض المواقع الســلمية ال

لمحتوياتها. 

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

ــاء32 ــن خلل: الخط  - توجد مظاهر الهمال في بعض المواقع السلمية التي أتصفحها م

الملئية، اللغوية، النحوية...الخ  

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

محور النعكاسات:•

- تساهم المواقع السلمية التي أتصفحها في حل بعض مشاكل الشباب.33

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

- شكلت لي المواقع التي أتصفحها مصدرا للفتاوى بديل عن المصادر الخرى.34

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

 - تعتبر المواقع السلمية التي أتصفحها مصدرا هاما للخبــار، لنهــا تــدرج الخبــار35

المحلية، القليمية العالمية، وفي جميع المجالت. 

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

 - أصبحت المواقع السلمية تنافس بجدية المصادر الدعوية الخرى: كالفضائيات الدينية،36

الصحف، والمجلت السلمية... الخ.

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

- تساهم المواقع السلمية في إثراء الثقافة الدينية.37

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 



- تساهم المواقع السلمية في إثراء الثقافة العامة. 38

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

- تصحح المواقع السلمية التي أتصفحها بعض المفاهيم والخطاء السائدة.39

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

- تعتبر المواقع السلمية مصدرا هاما للتعرف على اهتمامات ومشاكل المجتمع. 40

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

- تساهم المواقع السلمية في تغيير بعض آراء مستخدميها.41

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

- تساهم المواقع السلمية في تغيير بعض سلوكات مستخدميها. 42

موافق بشدة          موافق             محايد           معارض        معارض بشدة 

- ما هي اقتراحاتك للتحسين من أداء المواقع السلمية؟ 43

..............................................................................................

........................................................................................
 

البيانات الشخصية 

 -الجنس                   - ذكر السؤال الول:   

  - أنثى 

:  -التخصص ...................................................لسؤال الثانيا

شكرا على المساعدة



الفهــــارس

فهرس اليات القرآنية

الصفحةرقمهااليةالسورة
6941{ ...قªال°وا® اد¬ع» لªنا ر̄بك }البقرة

1102{ ...ك°نت»م¬ خي¬ر أ°̄مة± أ°خ¬ر©جت¬ ل©ل̄ناس© }آل عمران

19441{ ...إ©ن³ ال³ذ©ين تد¬ع»ونª م©ن د»ون© الل¦ه© ع©بادÒ أªم¬ثªال°ك°م¬ }العراف

19441{ فªاد¬ع»وه»م¬ فªل®يس¬تج©يب»وا® لªك°م¬ إ©ن ك°نت»م¬ صاد©ق©ي ...}العراف

1252{ ...اد¬ع» إ©ل©ى سب©يل© رب²ك ب©ال®ح©ك®مة© }النحل

21{ سن»ع©يد»ها س©يتها ال®أ°ولªى ...}طه
5



13{... يد¬ع»و لªمن ضرÓه» أªق®رب» م©ن ̄نف®ع©ه© }الحج
41

107{ ر̄بنا أªخ¬ر©ج¬نا م©ن¬ها فªإ©ن® ع»د¬نا فªإ©̄نا ظªال©م»ونª }المؤمنون
5

33{ ...ومن¬ أªح¬سن» قªو¬́لا م²̄من دعا إ©لªى الل³ه© }فصلت
2

17 { تد¬ع»و من¬ أªد¬بر وتول³ى }المعارج
41



:فهرس الداول

:فهرس جداول عادات وأناط تصفح الواقع السلمية

 رقم
الدول

الصفحةالـدول عنوان

103توزيع عينة الدراسة حسب النوع والتخصص العلمي01

104توزيع عينة الدراسة حسب مدة استخدام النترنت والنوع02
107توزيع عينة الدراسة حسب مدة استخدام النترنت والتخصص العلمي03
109توزيع عينة الدراسة حسب عدد ساعات استخدام النترنت ف اليوم والنوع04
110توزيع عينة الدراسة حسب عدد ساعات استخدام النترنت ف اليوم والتخصص العلمي05
112توزيع عينة الدراسة حسب درجة تصفح الواقع السلمية والنوع06
114توزيع عينة الدراسة حسب درجة تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي07
116.توزيع عينة الدراسة حسب أسباب عدم تصفح الواقع السلمية والنوع08
117توزيع عينة الدراسة حسب أسباب عدم تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي09
119توزيع عينة الدراسة حسب عدد ساعات تصفح الواقع السلمية ف السبوع والنوع10
121توزيع عينة الدراسة حسب عدد ساعات تصفح الواقع السلمية ف السبوع والتخصص العلمي11
123توزيع عينة الدراسة حسب بداية تصفح الواقع السلمية والنوع12
124توزيع عينة الدراسة حسب بداية تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي13
125توزيع عينة الدراسة حسب كيفية تصفح الواقع السلمية والنوع14
127توزيع عينة الدراسة حسب كيفية تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي15
128  توزيع عينة الدراسة حسب مصادر التعرف على الواقع السلمية والنوع16
130توزيع عينة الدراسة حسب مصادر التعرف على الواقع السلمية والتخصص العلمي17
132توزيع عينة الدراسة حسب رأي البحوث ف استخدام الطلبة الامعيي للمواقع السلمية والنوع18
 توزيع عينة الدراسة حسب رأي البحوث ف استخدام الطلبة الامعيي للمواقع السلمية19

والتخصص العلمي
133

135توزيع عينة الدراسة حسب أساء بعض الواقع السلمية التصفحة والنوع20
137توزيع عينة الدراسة حسب أساء بعض الواقع السلمية التصفحة والتخصص العلمي21
139توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل مواقع إسلمية على أخرى والنوع22
141توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل مواقع إسلمية على أخرى والتخصص العلمي23
142توزيع عينة الدراسة حسب الواقع السلمية الكثر استقطابا والنوع24
144توزيع عينة الدراسة حسب الواقع السلمية الكثر استقطابا والتخصص العلمي25



146توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل أصناف من الواقع السلمية على أخرى والنوع26
 توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل أصناف من الواقع السلمية على أخرى والتخصص27

العلمي
147

148توزيع عينة الدراسة حسب لغة الواقع السلمية التصفحة والنوع28
150توزيع عينة الدراسة حسب لغة الواقع السلمية التصفحة والتخصص العلمي29
151توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل لغات على غيها والنوع30
152توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تفضيل لغات على غيها والتخصص العلمي31

153توزيع عينة الدراسة حسب رأي البحوث ف عدد الواقع السلمية على شبكة النترنت والنوع32

 توزيع عينة الدراسة حسب رأي البحوث ف عدد الواقع السلمية على شبكة النترنت33
والتخصص العلمي

154

155توزيع عينة الدراسة حسب أفضل الواقع السلمية والنوع34
157توزيع عينة الدراسة حسب أفضل الواقع السلمية والتخصص العلمي35
 توزيع عينة الدراسة حسب أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية36

السلمية والنوع
158

 توزيع عينة الدراسة حسب أسباب التفاوت بي الواقع السلمية ف متلف البلدان العربية37
.السلمية والتخصص العلمي

160

162توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تصفح الواقع السلمية والنوع38
164توزيع عينة الدراسة حسب أسباب تصفح الواقع السلمية والتخصص العلمي39
166توزيع عينة الدراسة حسب الركان الت يهتم با البحوث ف الواقع السلمية والنوع40
 توزيع عينة الدراسة حسب الركان الت يهتم با البحوث ف الواقع السلمية والتخصص41

.العلمي
168

170توزيع عينة الدراسة حسب الدمات التفاعلية الت تستغل ف الواقع  السلمية والنوع42
172.توزيع عينة الدراسة حسب الدمات التفاعلية الت تستغل ف الواقع السلمية والتخصص العلمي43
173توزيع عينة الدراسة حسب الشاكل الت تواجه الواقع السلمية والنوع44
175توزيع عينة الدراسة حسب الشاكل الت تواجه الواقع السلمية والتخصص العلمي45



:فهرس جداول التاهات نو الواقع السلمية

 رقم
الدول

الصفحةالـدول عنوان

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " أتصفح الواقع السلمية لنا01
تتوي على الدوات التفاعلية: البيد اللكترون، منتديات الوار ...ال ".

179

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تستخدم الواقع السلمية الت أتصفحها02
." متلف الوسائط التعددة: صوت، صورة، فيديو ...ال

181

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تتميز بعض الواقع السلمية الت أتصفحها03
." بكثرة الوسائط التعددة ما يؤدي إل بطء تميل الصفحات

183

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " بعض برامج وخدمات الواقع السلمية الت04
." أتصفحها معطلة

185

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " الواضيع العروضة ف بعض الواقع السلمية05
." الت أتصفحها غي شاملة لميع مالت الياة

187

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تراعي الواضيع العروضة ف الواقع السلمية06
." الت أتصفحها واقع الناس واهتماماتم

189

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " الواضيع الت تدرجها الواقع السلمية الت07
." أتصفحها قليلة

191

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تساهم بعض الواقع السلمية الت أتصفحها08
." ف طرح حلول بعض القضايا والزمات اللية والقليمية والعالية بلفية إسلمية

193

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " ل يهتم القائمون على الواقع السلمية الت09
." أتصفحها بالتحديث الن لتوياتا

195

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " توجد مظاهر الهال ف بعض الواقع10
." السلمية الت أتصفحها من خلل الخطاء: الملئية، اللغوية، النحوية ...ال

197

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تساهم الواقع السلمية الت أتصفحها ف11
." حل بعض مشاكل الشباب

199

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " شكvلت ل الواقع السلمية الت أتصفحها12
." مصدرا للفتاوى بديل عن الصادر الخرى

201

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تعتب الواقع السلمية الت أتصفحها مصدرا13
." هاما للخبار لنا تدرج الخبار اللية والقليمية والعالية وف جيع الالت

203

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " أصبحت الواقع السلمية تنافس بدية14
." الصادر الدعوية الخرى كالفضائيات الدينية، الصحف واللت السلمية ...ال

205

207 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تساهم الواقع السلمية ف إثراء الثقافة15



." الدينية
 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تساهم الواقع السلمية ف إثراء الثقافة16

." العامة
209

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تصحح الواقع السلمية الت أتصفحها بعض17
." الفاهيم والخطاء السائدة

211

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تعتب الواقع السلمية مصدرا هاما للتعرف18
." على اهتمامات ومشاكل التمع

213

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تساهم الواقع السلمية ف تغيي بعض آراء19
." مستخدميها

215

 توزيع عينة الدراسة حسب شدة التاه نو العبارة " تساهم الواقع السلمية ف تغيي بعض20
." سلوكات مستخدميها

217



:قائمة الصادر والراجع

:الكتب -1
 أحد بن مرسلي: مناهج البحث العلمي ف علوم العلم والتصال (الزائر: ديوان الطبوعات الامعية، ط -1

م2005)، 2( ).
)،1البشي قلت: دراسات ف مسار وواقع الدعوة السلمية ف الزائر (الزائر: منشورات مكتبة إقرأ، ط ( -2  
م2007 ).

 تركي بن أحد العصيمي: كيف ندم السلم من خلل النترنت (الرياض: دار العارج للنشر والتوزيع، ط -3
هـ1421)، 1(  ).

 )،2- حسن عماد مكاوي، ليلى حسي السيد: التصال ونظرياته العاصرة (القاهرة: الدار الصرية اللبنانية، ط (4
م). 2001

م1987)، 1حدي حسن: مقدمة ف دراسة وسائل وأساليب التصال (القاهرة: دار الفكر العرب، ط ( -5 ). 
)،2ربي مصطفى عليان، إيان فاضل السامرائي: تسويق العلومات (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، ط ( -6  
م2006 ).

 ربي مصطفى عليان، حسن أحد الومن: الكتبات والعلومات والبحث العلمي (عال الكتب الديث، ط -7
م2006)، 1( ).

 سعيد التل وآخرون: مناهج البحث العلمي؛ الحصاء ف البحث العلمي (عمان: دار السية للنشر والتوزيع -8
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	       - يستخدم الإنترنت من سنة إلى ثلاث سنوات 177 مفردة من مجموع 300 مفردة من مفردات عينة الدراسة بنسبة % 59، وتفوق نسبة الإناث ( وتقدر بـ: % 65.5 ) على نسبة الذكور ( والتي تقدر بـ: % 46 ).
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