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ملخص:

تشهد اجلزائر يف اآلونة األخرية ظهور أمناط اتصالية فرضها التطور التكنولوجي اهلائل مل تكن مطروحة من قبل مثلها
مثل الدول العربية األخرى ،واليت أشهرها اليوتيوب والفايس بوك والتويرت ،ومما ال شك فيه أن عاملية الدعوة اإلسالمية
وضرورة البالغ أوجب على الدعاة استغالل مجيع الوسائط املتاحة للوصول إىل مجهور واسع ،ومن هنا جاءت هذه
الدراسة للكشف عن استخدامات الدعاة ملوقع الفيسبوك.
تصنف الدراسة ضمن الدراسات الوصفية ،حيث استعملت الباحثة منهج املسح بالعينة ،على جمموعة من األئمة
واملرشدات يف مدينة قسنطينة ،من خالل استمارة استبيان.وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج اهلامة عن
استخدامات وإشباعات عينة الدراسة للفايسبوك.
الكلمات المفتاحية:استخدام-الدعاة -الفايسبوك -األئمة -املرشدات الدينيات.

Uses of preachers for Facebook
Study on a sample of imams and religious guides of the city of Constantine
Abstract:
Algeria has witnessed in the last times the emergence of a new communication
patterns that were not treated before as well as in the other Arab countries, the latter
were imposed by the huge technological progress, the famous ones were: the
YouTube, the Face Book, and the Twitter and without doubt the universality of the
Islamic Call and the necessity of publication have forced the callers to explore all
provided means to arrive to the wide public. Starting from this study came to run and
measure at what extent the callers in Constantine of the Face Book network.
The researcher has used the method of samples survey, on a group of preachers and
the women -advisers in the city of Constantine through unidentified questionnaire.
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The study found a number of important results on the uses and expectations of the
study sample for Facebook.
Keywords: use - preachers - Facebook - imams - religious guides.

مقدمة:

لقد وفرت وسائل االتصال احلديثة جليل الشباب ،وغريهم من أصناف اجملتمع متنفسا اتصاليا متثل يف

شبكات التواصل االجتماعي :الفايس بوك ،اليوتيوب  ،تويرت وامستغرام ...يبثون فيه آماهلم وآالمهم
ويعربون فيه عن آرائهم وااجاهاهم ،وانتقلت ممارساهم االتصالية من الدردشة والتسلية إىل املعرفة
ّ
()1
واالطالع كما تظهره الدراسات السابقة  ،وحيث أن الدعاة هم كذلك معنيون هبذا االتصال التفاعلي
اجلديد ملا تطرحه عاملية الدعوة وضرورة وصوهلا إىل مجيع شرائح اجملتمع ،ظهرت احلاجة إىل ترشيد هذه
الظاهرة ومعرفة صريورها ،وحيث إ ّن اجلزائريني من أكثر شعوب العامل اهتماما هبذا اجملال ،فقد جاوز
املسجلني على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك شهر ديسمرب  4102أربع ماليني مستخدم
عدد
ّ
بزيادة فاقت املليون مشرتك مقارنة بنفس الفرتة من العام .2011
وكشفت معلومات على موقع " سوشيال باكرز " socialbakersاملتخصص يف متابعة شبكات
التواصل االجتماعي عرب العامل أن عدد مستخدمي الفايسبوك يف اجلزائر بلغ أربعة ماليني و 42ألف
و 021مشرتك ما ميثل 32 .00باملائة من العدد اإلمجايل للسكان املقدر :حبوايل  23مليون نسمة،
و 01باملائة من اجلزائريني املربوطني باالنرتنت.
ووفق نفس املوقع فإن اجلزائر احتلت حسب التصنيف املرتبة الرابعة عربيا بعد كل من مصر ،السعودية
واملغرب ،واملرتبة  24عامليا مع هناية  2014حيث تقدمت بأربعة مراتب مقارنة بالعام  4100أين
احتلت املرتبة  23عامليا ،ويشري التصنيف العمر ملستخدمي الفايسبوك باجلزائر أن الشباب الذين
()1د .بشرى مجيل الراو  ،دور مواقع التواصل االجتماعي يف التغيري مدخل نظر صدر عن اإلعالم املركز _ مفوضية الشؤون
الفكرية والسياسية واإلعالمية  -تيار املقاومة والتحرير ّ -قوات العاصفة _حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح
http://alma3raka.netحد  0شباط (فرباير) 4102
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ترتاوح أعمارهم بني  01و 22ميثلون نسبة  31باملائة أ ثلثي مستعملي هذه الشبكة باجلزائر ،وتشري
اإلحصائيات أن نسبة القصر الذين تقل أعمارهم عن  01سنة بلغت  00باملائة ،وبالنسبة للتمثيل من
حيث اجلنس ميثل الرجال ثلثي املستخدمني ب ـ 31باملائة مقابل  24باملائة

)

للنساء(. 1

-0مشكلة الدراسة:

اعتاد اإلنسان على أمناط اتصالية معينة منذ تواجده على األرض ،ولكن ومنذ العقد األخري من القرن
املاضي وبداية القرن احلايل ،تطورت هذه الوسائل وبشكل ملحوظ ومتثل ذلك باستحداث وسائل

جديدة كالفضائيات واالنرتنيت والذ بدوره استحدث وسائل جديدة لالتصال واملتمثلة يف مواقع
التواصل االجتماعي املختلفة ،مما انعكس بشكل أو بآخر على الفرد يف اجملتمع ،وطريقة تفاعله مع هذه
الوسائل وفضاءاها املختلفة.
وملا كان موقع التواصل االجتماعي واملعروف ب"الفيسبوك" قد استشرى استخدامه يف اجملتمعات كافة،
وبني خمتلف الطبقات والفئات اليت تكون هذه اجملتمعات ،فإن مشكلة الدراسة تتحدد يف الكشف عن
استخدامات الدعاة ملوقع الفيسبوك ،مستهدفا عينة بذاها متثلت يف أئمة ومرشدات مدينة قسنطينة،
وخاصة وأن هذا املوقع أصبح حيتل الصدارة يف املمارسة الدعوية ،وكثري من الدعاة أنشؤوا حسابات
يعربون فيها عن مواقفهم اجاه األحداث والقضايا املختلفة ،وقد أ ّكد أحد التقارير
يبثون فيها آراءهم ،و ّ
أن الشيخ العريفي أكثر الشخصيات تداوال على الفايسبوك لسنة .4100

-3أهمية الدراسة:
تنبع أمهية هذه الدراسة يف حماولة إثراء الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال شبكات التواصل
االجتماعي ،اليت تعد قليلة إىل حد ما -السيما يف اجملتمعات العربية -نظرا حلداثة هذه الشبكات
()1موقع الشروق أون الين االثنني  22جوان  2102ميالد املوافق لـ  12رمضان  0341هجر  ،وهذا اإلحصاء وقت
إجراء الدراسة أما اإلحصاءات احلديثة  2102فقد أظهرت أن  02و 21مليون مستخدم نشط شهريا  %12رجال و 42
نساء ،وأكثرهم من فئة الشباب اليت ترتاوح أعمارهم بني  01و  23سنة ،كما أكدت أن أغلب مرتاد هذه الشبكات هم
عزاب غري متزوجني ،كما أن أكرب نسبة من العاصمة مث وهران فقسنطينة www.android-dz.com.
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وتنوعها ،كما تنبع أمهية هذه الدراسة أيضا يف تناوهلا بالدراسة والبحث لشرحية مهمة من شرائح اجملتمع،
وهي شرحية "الدعاة" واملتمثلني يف األئمة واملرشدات ،وعينتها مدينة قستنطينة منار العلم ومنبت
العلماء ،وهي شرحية ال ميكن التغاضي عن دورها يف اجملتمع القسنطيين ،وقد الحظت الباحثة من خالل
التواجد يف جلنة الفتوى التابعة ملديرية الشؤون الدينية والكائن مقرها بالكتانية التواجد الكثيف للجمهور
الذين تتعدى تساؤالهم الفتوى إىل املشاكل االجتماعية فالنفسية وحىت االقتصادية.
من هنا تأيت هذه الدراسة لتتناول بالبحث استخدامات هؤالء الدعاة ملوقع الفيسبوك وخاصة وأنه حيو
الشرحية األهم من املدعويني أال وهي فئة الشباب وما هي الدوافع من وراء هذا االستخدام ،حيث
كشفت وزيرة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال السابقة زهرة دردور أن نسبة مستخدمي
االنرتنيت تضاعفت بشكل واضح خالل الـ 3سنوات األخرية ،فمن 6باملائة سنة  ،2010صعدت
إىل 24باملائة يف  ،2013ليصل عددهم اإلمجايل إىل مليون و 700ألف مستخدم ،و 8ماليني
مستعمل لـ "3جي" ،وهو ما يتطلب اختاذ كافة اإلجراءات االحرتازية حلماية املعطيات الشخصية
ملستخدمي االنرتنيت ومسح كامل املواقع غري الالئقة من صفحاته على اعتبار أن فئة األطفال ،املراهقني
والشباب أكثر استخداما للشبكة العنكبوتية اليت أضحت أمرا حمتوما على خمتلف الشرائح الستخداماها
امللحة واليومية يف خمتلف اجملاالت .وأن أكثر من  3ماليني جزائر حيوز على حساب شخصي يف
موقع التواصل االجتماعي "الفايس بوك" ،اغلبهم من فئة األطفال والشباب ،)1( .وهذا اإلحصاء خاص
بوقت إجراء الدراسة أما إحصاء  4103فقد كشف عن زيادة مهولة يف نسبة املستخدمني وصلت
ل01و 41مليون مستخدم نشط شهريا أغلبهم من الشباب(.)2

()1الندوة العلمية حول "تأثريات الشبكة العنكبوتية على الشباب واملتمدرسني"،املنظمة من طرف جلنة الرتبية ،التكوين والتعليم
العايل للمجلس الشعيب الوالئي ،املننعقدة  2مارس  ،4101باحلظرية التكنولوجية لسيد عبد اهلل باملعاملة  ،عن :راضية مرباح
:ردور  :الفايسبوك"..يوظف"  2ماليني جزائر أغلبهم شباب وأطفال 2015/03/03
http://www.echoroukonline.com
()2أنظر الصفحات السابقة.
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-2أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على مدى استخدام الدعاة ملوقع الفيسبوك ودوافع هذا االستخدام،

سواء كانت دوافع منفعية أوطقوسية ،كما هدف الدراسة أيضا إىل التعرف على أفضل األماكن
واألوقات وعدد الساعات اليت يتعامل فيها املبحوثون مع الفيسبوك.

-5تساؤالت الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على جمموعة األسئلة التالية:
ما األسباب اليت حتول دون استخدام املبحوثني من عينة الدراسة ملوقع الفيسبوك؟ما املكان الذ يستخدم فيه املبحوثون الفيسبوك؟ما أفضل األوقات اليت يتعامل فيها املبحوثون مع الفيسبوك؟ما عدد الساعات اليت يقضيها املبحوثون مع موقع الفيسبوك؟ما نوعية املوضوعات اليت يفضلها املبحوثون على الفيسبوك؟ماذا يتبادل املبحوثني مع اآلخرين على الفيسبوك؟ما الطرق اليت يستخدمها املبحوثون يف التواصل مع اآلخرين على الفيسبوك؟-ما دوافع استخدام املبحوثون ملوقع الفيسبوك؟

-4مفاهيم الدراسة:
أ-االستخدام:

ويعين أن األفراد مييلون الستخدام وسائل اإلعالم إلشباع حاجاهم وحتقيق أهدافهم وقد طور ألكيس
ثان" "Alex tanقائمة أكثر عمومية ومشولية حلاجات اإلنسان بالنسبة للرسائل اإلعالمية()1وهي:
()1حممد املوسو  ،النظرية اإلعالمية ،جامعة البحرين ،كلية الرتبية ،2113 ،ص .4نقال عن د/ .أسامة غاز
املدين،استخدامات الشباب السعود اجلامعي للمضمون السياسي للمدونات االلكرتونية واالشباعات املتحققة منها ،جملة كلية
اآلداب جبامعة حلوان،ع  ،21يونيو  ،2112صwww.pdffactory.com 103
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 حاجات معرفية :مرتبطة بتدعيم املعرفة واملعلومات وفهم البيئة.حاجات وجدانية ومتثل احلاجة إىل احلب والصداقة والسعي وراء البهجة.حاجات شخصية :وهدف إىل تدعيم ثقة واستقرار ،ومكانة الفرد.حاجات اجتماعية :وهي التوحد االجتماعي من أجل تقوية الروابط مع األسرة واألصدقاء.الهروب من الواقع  :وهي مرتبطة باهلروب وإطالق التوتر والرغبة يف التسلية.ب-الدعاة :الدعاة قوم يدعون الناس إىل بيعة هدى أو ضاللة ،واحدهم داع ،ورجل داعية ،وإن كان
()1

يدعو الناس إىل بدعة أو دين» . . .
و هو« شخص يستهدف التأثري يف الناس بأفكار لديه خلفية واسعة عنها يؤمن هبا ويصدر عنها يف
سلوكه ،وتصرفاته وتستخدم لذلك كافة إمكانيات وسائل اإلعالم املتاحة وخمتلف األساليب اإلقناعية،
من أجل تكوين رأ عام صائب يعي احلقائق الدينية ،ويدركها ويتأثر هبا يف معتقداته وعباداته
()2
ومعامالته ،وذلك وفق منهج علمي مدروس وخمطط ومستمر.
ودعاة اإلسالم هم العلماء واألئمة والوعاظ فكل أولئك يطلق عليهم اسم داعية ،ألنه يدعو الناس إىل
االلتزام باإلسالم شريعة وعبادة ،ويف هذا البحث نقصد هبم األئمة واملرشدات.

-6نوعية الدراسة ومنهجها:

ميكن لنا تصنيف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية كوهنا تزود الباحثني مبعلومات حقيقية وواقعية

عن الظواهر املدروسة ،واملؤثرة يف موضوع البحث ،وتكمن قيمة هذه البحوث يف أهنا قد تتوصل إىل
نتيجة تؤيد ما هو قائم ،أو أهنا ترشد إىل سبيل تغيريها حنو الوضع الذ جيب أن تكون عليه()3كما

(( )1لسان العرب.)0411/2:
()2حممد منري حجاب:اجديد اخلطاب الديين يف ضوء الواقع املعاصر ،دار الفجر ،القاهرة.2113،
()3عمر حممد عبد اهلل اخلرابشة ،أساليب البحث العلمي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط ،2اململكة األردنية ،2102،ص-21
.22
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هدف الدراسات الوصفية إىل توضيح خصائص أ ظاهرة ،أ حدث ،أية وضعية أو مجاعة(. )1
و قد جلأت الدراسة إىل اعتماد منهج املسح االجتماعي على اعتباره حماولة لتقرير الوضع الراهن ملوضوع

ما ،ووصفه وحتليله ،هبدف الوصول إىل معلومات وافية ودقيقة( )2وهو مناسب ملوضوع حبثنا فهو
يستهدف وصف وحتليل وتفسري ظاهرة الفايس بوك ،وأداته استمارة االستبيان ،وما دام منهج املسح
قائما على تصوير الظاهرة وحتليلها وتفسريها يف إطار وضعها الراهن وضمن ظروفها الطبيعية ،فهو يعترب
أحد املناهج األساسية للدراسات الوصفية ،وهدفه ميدانيا التعرف على اآلراء واألفكار واالاجاهات
والقيم واملفاهيم والدوافع واملعتقدات والتأثريات املختلفة اخلاصة جبمهور معني(.)3

أوال:الجانب النظري للدراسة:

-5الفايس بوك:

عرب الزمن كانت هنالك ابتكارات وإبداعات سامهت يف تغيري احلضارة البشرية وتطوير مسريها حنو
األفضل ،فمن اكتشاف النار فالعربة ،مرورا باكتشاف احملرك البخار  ،ومن مث الكهرباء ،حىت عصر
االتصال الالسلكي واكتشاف احلاسوب ،كلها إسهامات غريت من طريقة صناعة احلضارة ،واإلنرتنت
غريت العامل ،فهو قدم أرخص وأسرع طريقة اتصال ونقل
بال شك هو تاج االبتكارات التكنولوجية اليت ّ
للمعلومات يف التاريخ احلديث ،مما غري من طريقة الرتاسل بني األفراد وحىت املؤسسات عرب الربيد
وغري من اإلعالم والثقافة والتعليم وغريها من نواحي احلياة ،وسنستعرض أهم املراحل اليت
االلكرتوينّ ،
مر هبا هذا االبتكار حىت ومن ضم نها عصر مواقع التواصل االجتماعي واليت تعترب أحد االستخدامات
املتميزة هلذا االكتشاف العظيم.
()1أ.الرامي،ب.فايل،ترمجة جمموعة من األساتذة،البحث يف االتصال،عناصر منهجية،خمرب علم اجتماع االتصال،جامعة منتور ،
قسنطينة ،اجلزائر ، 2113،ص .230
()2عمر محد عبد اهلل اخلرابشة،ص22
()3أنظر بتصرف :أمحد بن مرسلي ،مناهج البحث يف علوم اإلعالم واالتصال،ديوان ملطبوعات اجلامعية ،ط ،2اجلزائر،
 ،2112ص.221-212
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أ-تعريف الشبكات االلكترونية:

الشبكات االجتماعية هي عبارة عن مواقع االنرتنت يتواصل من خالهلا ماليني البشر الذين اجمعهم

اهتمامات أو ختصصات معينة ،ويتاح ألعضاء هذه الشبكات مشاركة امللفات والصور وتبادل مقاطع
الفيديو وإنشاء املدونات وإرسال الرسائل ،وإجراء احملادثات الفورية ،وسبب وصف هذه الشبكات
باالجتماعية ،أهنا تتيح التواصل مع األصدقاء وزمالء الدراسة وتقو الروابط بني أعضاء هذه الشبكات

يف فضاء االنرتنت ،ومن أشهر الشبكات االجتماعية يف العامل فيس بوك وتويرت وما سبيس وغريها(.)1

وعند احلديث عن الشبكات االجتماعية على شبكة االنرتنت ،ال ميكننا إغفال موقعني من أكرب مواقع
الشبكات االجتماعية وأكثرها انتشارا وتوسعا ،موقع "ما سبيس" و"الفيس بوك" .
دـ-مميزات الفيس بوك :
يعترب موقع فيس بوك للتواصل االجتماعي درة تلك املواقع ،فهو أكثر من ساهم يف نشر التواصل
االجتماعي بني الناس من خمتلف الطبقات واالاجاهات واألديان حول العامل ،وذلك بسبب خصائصه
اليت يسرت وشجعت الناس على االشرتاك والتواصل عربه.
والفيس بوك أو كتاب الوجوه باللغة العربية ،هو موقع من مواقع الشبكات االجتماعية ،أ أنه يتيح
عربه لألشخاص العاديني واالعتباريني (كالشركات) أن يربز نفسه ،وأن يعزز عرب أداوت املوقع للتواصل
مع أشخاص آخرين ضمن نطاق ذلك املوقع أو عرب التواصل مع اآلخرين.
وقد أسس هذا املوقع مارك زوكربريغ هذا املوقع عام  4112لغرض التواصل بني الطلبة يف جامعة
هارفارد األمريكية ،ومن مث انتشر استخدامه بني طلبة اجلامعات األخرى يف أمريكا وبريطانيا وكندا،
وليتطور املوقع وخصائصه من جمرد موقع إلبراز الذات والصور الشخصية ،إىل موقع متخصص بالتواصل
ترعاه شركة فيس بوك واليت أصبحت تقدر باملليارات عام  4113نتيجة الشرتاك  40مليون مشرتك يف
هذا املوقع ذلك العام ليتعدى أ موقع للتواصل االجتماعي ويصبح األول على صعيد العامل(.)2

()1حسنني شفيق،اإلعالم اجلديد،اإلعالم البديل،دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع،ط،0202101ص .012-010
()2خالد غسان يوسف املقدادمي ،ثورة الشبكات االجتماعية ،ص41
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وقد حتول املوقع من جمرد مكان لعرض الصور الشخصية والتواصل مع األصدقاء والعائلة ،إىل قناة
تواصل بني اجملتمعات االلكرتونية ،ومنرب لعرض األفكار السياسية ،وتكوين اجمعات سياسية إلكرتونية
عجزت عنها أعىت األحزاب الفعلية على األرض ،وكذلك الصحف واليت اعتمدت على اجملتمعات
اإللكرتونية لنقل أخبارها والرتويج لكتاهبا وغريها من وسائل اإلعالم ،ليتعدى الفيس بوك وظيفته
االجتماعية إىل موقع تواصل متعدد األغراض ،ويتوقع أن يصل عدد مشرتكيه يف عام  4102قرابة

نصف مليار مشرتك ،وليصبح مستقبال أكرب اجمع إلكرتوين بشر على وجه األرض(.)1
-مميزات الفيس بوك من ناحية تقنية:

امللف الشخصي :فعندما تشرتك باملوقع عليك أن تنشئ ملفا شخصيا حيتو على معلوماتكالشخصية ،صورك ،األمور املفضلة لك ،وكلها معلومات مفيدة من أجل سهولة التواصل مع اآلخرين،
كذلك يوفر معلومات للشركات اليت تريد أن تعلن لك سلعها بالتحديد.
إضافة صديق :وهبا يستطيع املستخدم إضافة أ صديق أو أن يبحث عن أ فرد موجود على شبكة
الفيس بوك بواسطة بريده اإللكرتوين.
إنشاء جمموعة :تستطيع من خالل خاصية إنشاء جمموعة إلكرتونية على االنرتنت أن تنشئ جمتمعا حول
قضية معينة ،سياسية كانت أم اجتماعية أم رياضية . . .اخل ،وتستطيع جعل االشرتاك هبذه اجملموعة
حصريا للعائلة واألصدقاء ،أو عامة يشرتك هبا من هو مهتم مبوضوعها.
لوحة احلائط :وهي عبارة عن مساحة خمصصة يف صفحة امللف الشخصي أل مستخدم حبيث تتيح
لألصدقاء إرسال الرسائل املختلفة إىل هذا املستخدم.
النكزة :منها يتاح للمستخدمني إرسال "نكزة" افرتاضية إلثارة انتباه بعضهم إىل بعض وهي عبارة عن
إشعار خيطر املستخدم بأن أحد األصدقاء يقوم بالرتحيب به.
الصور :وهي اخلاصية اليت متكن املستخدمني من حتميل األلبومات والصور من األجهزة الشخصية إىل
()1املرجع نفسه،ص 41
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املوقع وعرضها.
الحالة :اليت تتيح املستخدمني إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من أعمال يف الوقت احلايل.
التغذية اإلخبارية :اليت تظهر على الصفحة الرئيسية جلميع املستخدمني ،حيث تقوم بتمييز بعض

البيانات ،مثل التغيريات اليت حتدث يف امللف الشخصي ،وكذلك األحداث املرتقبة وأعياد امليالد اخلاصة
بأصدقاء املستخدم.
الهدايا :ميزة تتيح للمستخدمني إرسال هدايا افرتاضية إىل أصدقائهم تظهر على امللف الشخصي
للمستخدم الذ يقوم باستقبال اهلدية.

السوق :وهو املكان أو الفسحة االفرتاضية الذ يتيح للمستخدمني نشر إعالنات مبوبة جمانية.
إنشاء صفحة خاصة على املوقع :تستطيع إنشاء صفحة خاصة مبوضوع معني ويكون اسم
 Domainاخلاص هبا منتهيا بفيس بوك ،ويتيح املوقع أدوات إلدارة وتصميم الصفحة ولكنها ليست
أدوات متخصصة كما يف املدونات ،وكذلك يتيح أدوات لرتويج الصفحة مع  face book adsواليت
تدفع مقابل كل مستخدم يرى هذا اإلعالن املوصل لصفحتك على الفيسبوك ،تدفع مبلغا يوميا أو
شهريا أو سنويا يرتاوح بني بضعة سنتات إىل اآلالف بل املاليني يف حالة اإلعالن ملئات املشرتكني على

املوقع لكي يتمكنوا من رؤيته(.)1

-8حاجة الدعاة لوسائل االتصال الحديثة:
أثناء تدريسي ملادة مناهج الدعوة لعدة سنوات وقفت على حقيقة مفادها أن حاجة الدعاة المتالك
والتدرب على مهارات وأدوات االتصال املختلفةـ ،هي أكثر من ضرورة ،خاصة يف هذا الزمان الذ
اتسعت دائرة التواصل لتشتمل العامل بأسره وهذه هي رسالة اإلسالم الذ بعث للناس كافة ولذلك
جاء اللفظ القرآين {:لتعارفوا} ،فهذا التعارف هو جسر للتواصل بني البشر وال حيتاج اإلسالم ألكثر
من ذلك لينتشر ،وخاصة إذا قاده ناس متخصصون فستكون النتيجة مرضية بإذن اهلل.
()1خالد غسان يوسف املقدادمي،ثورة الشبكات االجتماعية ،ص.41
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ويعد الدعاة الذين حيملون أمانة توصيل رسالة اإلسالم إىل مجهور متعطش ملعرفة رأ الدين يف كل
صغرية وكبرية هم احللقة األقوى يف العملية االتصالية يف جمال الدعوة اإلسالمية ،حيث بدأت املؤسسات
الدينية تويل اهتماما كبريا هبؤالء القائمني على االتصال يف الدعوة لعدة أسباب أمهها:
 -0لوحظ أن هناك نوع من القصور يف التأهيل العلمي للدعاة يف مراحل التعليم املختلفة مما يستلزم
إقامة برامج تدريبية لصقل خربات هؤالء الدعاة وتأهيلهم.
 -4تتطلب الظروف الراهنة نوعا من التجديد يف اخلطاب الديين حبيث يستطيع الداعية التعامل مع
قطاعات مجاهريية ختتلف مصادر الثقافة لديها عما سبقها من أجيال مل تعايش التطورات التكنولوجية
احلديثة.
 -2ظهور العديد من مستحدثات العلم مل يسبق للدعاة معرفة هبا مثل االستنساخ وتأجري األرحام
واحلقن أجملهر وتنظيم األسرة واهلندسة الوراثية مما يستوجب تعرض هؤالء الدعاة خلرباء ومتخصصني يف
هذه اجملاالت جنبا إىل جنب مع املتخصصني يف أصول الدين والشريعة.
 -2صعوبة االعتماد الكلي على الطريقة التقليدية يف خماطبة اجلمهور الذ حيتاج إىل دراسة متعمقة من
الداعية للتعرف على طبقاته ومشاربه وخصوصياته ،وألوان وأنواع الثقافة اليت يتلقاها حىت ينجح يف
النهاية يف إقناعه مبضمون الرسالة الدعوية.
-1أمهية معرفة وإملام بعلوم العصر بشقيها :اإلنساين من (علم نفس واجتماع واقتصاد وتاريخ وغريها)
والطبيعي من (طب وهندسة وإعالم وصيدلة وزراعة وغريها) ،حىت ميزج بينها وبني رؤية اإلسالم للقضايا
اليت تثريها (.)1
-0أدوات ووسائل الدعوة:
الوسائل يف اللغة هي مجع وسيلة ،والوسيلة هي الوصلة ،فهي ما يُتوصل به إىل الشيء ويُتقرب بـها إليه

()1د شعبان أبو اليزيد مشس ،االحتياجات التدريبية للدعاة يف جمال االتصال وااجاهاهم حنو مستحدثاته ،جملة البحوث
اإلعالمية ،العدد /01أكتوبر 2110م ،.ص.24
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( ، )1وهي هبذا املعين ال ختتلف عن الوصيلة ،لكن يرى بعضهم أن الوسيلة أخص من الوصيلة من ناحية
()2
معىن جيد ومهم السيما يف وسائل الدعوة إىل اهلل،
أن الوسيلة تكون برغبة خبالف الوصيلة  ،وهو ً
فالوسيلة النافعة -غالبًا -هي الوسيلة اليت يستخدمها الداعي وعنده الرغبة الصادقة يف هداية املدعو،

وتأيت الوسيلة مبعىن السرقة ( ،)3والسرقة يف مدلوهلا العام؛ أخذ خبفاء ( ،)4والوسائل الدعوية مىت

معاندا ،حيث يأخذ
استخدمت بشكل أمثل كانت االستجابة -غالبًا -حتمية من املدعو وإن كان ً
الداعي بلب املدعو ،والشواهد على ذلك يف السرية النبوية ،وغريها أكثر من أن حتصر.
عرف وسائل الدعوة بأنـها :ما يستخدمه الداعي إىل اهلل -مما أحله اهلل-
ومن خالل ما سبق ميكننا أن نُ ِّ
لتقريب احلق وإيصاله للمدعو رغبة يف هدايته وصالحه

()5

ووسائل الدعوة املعاصرة عديدة وال يتوقف حصرها يف الصحيفة ،واجمللة املتخصصة والكتاب املتداول
واإلذاعة املسموعة والشاشة املشاهدة يف البيوت أو دور العرض العامة أو الرسائل الكتابية واحملادثات
واملسرح واملهرجان،،،بل تعدها لتشمل اإلعالم التفاعلي أو ما يعرف باالتصال التفاعلي وهو:
الذ يتم فيه تبادل األدوار االتصالية  .وهو يعين حالة املساواة بني املشاركني يف االتصال والتماثل يف
القوى االتصالية أ انه يؤد إىل االتصال واالتفاق اجلماعي من خالل التبادل احلر لآلراء دون تدخل
أو تأثري من مصادر وقوى خارجية أخرى .
ويعين املشاركة الدميقراطية املفتوحة مثل حلقات النقاش احلالية ) (Onlineاملباشرة واحلية يف حجرات

()1حممد األمني اجلكين الشنقيطي،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.11/2:جممع الفقه اإلسالمي جبدة،كتاب الكرتوين
()2الراغب األصفهاين ،معجم مفردات ألفاظ القرآن.210-211 :دار القلم ،الدار الشامية كتاب إلكرتوين املكتبة الوقفية
املصورة
()3حممد الفريوزآباد  ،القاموس احمليط ،حتقيق حممد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة،2112،الطبعة  ،1ص 0422
()4أيب الفضل مجال الدين بن حممد بن منظور اإلفريقي،لسان العرب،021-022/01 :كتاب الكرتوين
()5صاحل عبد احملسن الفريح :واقع الدعوة إىل اهلل يف الدولة السعودية الثانية 0412-0231هـ،دراسة حتليلية وصفية
https://uqu.edu.sa
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احملادثة) (Chat roomومواقع تبادل رسائل الربيد االلكرتونية احلالية online Email Sites

()1

ثانيا:اإلطار التطبيقي للدراسة
-5أسلوب جمع البيانات:

قامت الباحثة بتصميم استمارة استقصاء( ،)Questionnaireتتضمن متغريات الدراسة القابلة

للقياس ،وتكونت االستمارة من جزئيني :األول يتعلق بأسئلة احلالة عن املبحوثني واليت تتضمن احلالة
االجتماعية والوظيفية والفئة العمرية واملستوى التعليمي ،أما اجلزء الثاين ،فقد تكون من ( )01أسئلة
تدور حول استخدامات املبحوثني للفيس بوك ،ودوافع هذه االستخدامات واألماكن املفضلة
لالستخدام وأوقاها وعدد ساعاها ،ونوعية املوضوعات املفضلة لدى أفراد العينة على الفيس بوك.
-8مجتمع الدراسة وعينتها:

جمتمع الدراسة هو جمموع األئمة واملرشدات على مستوى مدينة قسنطينة والبالغ عددهم(:)2
بالنسبة لألئمة املوظفني  022إمام برتبة إمام أستاذ ،املتطوعني :برتبة إمام مدرس 30إمام ،املتعاقدين:

 23إمام ـ إمام الصلوات اخلمس  01إمام ،أما املرشدات 00 :موظفة 0 ،مرشدة رئيسية ،و01
عادية ،أما املتطوعات 40 :واملتعاقدات  ،001وهذه األعداد تزيد وتنقص كما ذكرنا سابقا.
و على هذا فاجملموع اإلمجايل لألئمة  424إمام ،واملرشدات  421مرشدة.
أما عينة هذه الدراسة فكانت حوايل  %21من جمتمع البحث أ  011استمارة وزعت بالتساو
على املرشدات واألئمة بالعينة العشوائية البسيطة ،وذلك حبضور الباحثة لندوة األئمة ليوم 2 :ديسمرب
 ،4102وندوة املرشدات ليوم 2 :ديسمرب  4102والتوزيع على احلاضرين للندوة ،وقد القت الباحثة
عقبات كبرية يف توزيعها وذلك بعد طلب رخصة من دائرة املستخدمني ملديرية الشؤون الدينية وعدم
()1د.حسني أبو شنب اإلعالم التفاعلـي emag.mans.edu.eg/media/uploads . Interactive Media

( _ )2وهذه األرقام قابلة للزيادة والنقصان حسب رئيس املستخدمني ملديرية الشؤون الدينية ،وذلك على إثر مقابلة أجريت معها
يف شهر ديسمرب .2103
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السنة3102 :

عدد54 :

تعاون الكثري من األئمة فيما خيص مأل االستمارة وعادت معظمها فارغة ،ولكن استطاعت الباحثة
مبعاونة بعض األساتذة مبأل جمموعة االستمارات ،وبلغ امجايل االستمارات املسرتجعة  12استمارة موزعة
بني املرشدات واألئمة.
جدول ( :)5عينة الدراسة
المتغيرات

الجنس
التكوين العلمي

الفئة العمرية

التكرارات والنسب

البدائل

ك

%

ذكر

20

2181

أنثى

22

1084

المجموع

28

533

جامعي شرعي

58

69

علمي

11

13. 1

شرعي غري جامعي

4

4. 8

تكوين آخر

11

13. 1

المجموع

84

100

من 42إىل 21سنة

38

45. 2

21-21سنة

28

33. 3

21سنة فما فوق

18

21. 4

المجموع

84

533

-0صدق األداة:

لقد مت عرض االستمارة على اثنني من أساتذة قسم الدعوة واإلعالم واالتصال جبامعة األمري عبد القادر
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عدد54 :

السنة3102 :

للعلوم اإلسالمية ( ،)1وبعد إجراءات التحكيم استقرت االستمارة على  01أسئلة باإلضافة لألسئلة
اخلاصة بالبيانات الشخصية
-8ثبات أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد مت التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار (،)test -pr-test
وذلك بتطبيق االختبار وإعادة تطبيقه مرة أخرى على جمموعة ثانية ومت حذف بعض األسئلة وتوضيح

أخرى
-1األساليب اإلحصائية المستخدمة:

قامت الباحثة بإجراء التحليل اإلحصائي لبيانات هذه الدراسة باستخدام برنامج (.)spss

-6تحليل النتائج ومناقشتها:

تشري بيانات اجلدول رقم ( )4إىل أن ما نسبته ( )2083%من أفراد العينة املبحوثة لديهن حساب
على موقع الفيسبوك ،والنسبة األكرب من املبحوثني( )%2 .11ليس لديهم حساب.

جدول ( :)8يوضح وجود حساب للمبحوثين على موقع الفيسبوك؟
البدائل

التكرارات والنسب
ك

%

نعم

35

2083

ال

49

2 .11

المجموع

28

533

يوضح اجلدول رقم  4أن النسبة األكرب من املبحوثني % 1182ليس لديهم حساب على الفايس بوك
()1مها الدكتور عيسى بوعافية ،والدكتورة صليحة العابد
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السنة3102 :

عدد54 :

والنسبة األقل فقط لديها حساب ،وهذا يدل على أن األئمة واملرشدات مازالوا بعيدين عن التطورات
التقنية احلاصلة .

جدول ( :)0يوضح العالقة بين استخدام الفيسبوك و السمات الدييوغرافية للمبحوثين
االستخدام

والمعامل

التكوين

العلمي

ك

%

قيمة كا

%

ك

ذكر

27

77. 1

14

28. 6

أنثى

8

22. 9

35

71. 4

المجموع

42

30.1

32

21.4

01-80

15

42. 9

23

46. 9

81-01

11

31. 4

17

34. 7

 81فما فوق

9

25. 7

9

18. 4

المجموع

42

1 .30 .

32

2184 .

-

جامعي شرعي

23

65. 7

34

69. 4

001.43

علمي

6

17. 1

5

10. 2

شرعي غري جامعي

1

2. 9

3

6. 1

تكوين آخر

5

14. 3

7

14. 3

المجموع

42

1 .30

32

4 .21

السمات الديمواغرفية

الجنس

اإلحصائي يستخدم

ال يستخدم

8

121

3.02

-

ويتضح من اجلدول رقم ( )2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني (بني اجلنس والسن) ،وبني
استخدام الفيسبوك ،حيث مل تكن قيمة (ك1.121 )4دالة إحصائيا عند مستوى معنو ،143=a
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عدد54 :

السنة3102 :

بينما كان هناك داللة إحصائيا يف املستوى التعليمي بني استخدام الفيسبوك حيث كانت قيمة (ك)4
 ،001.43وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية .a=1.11
من هنا فقد ثبت عدم صحة الفرض القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اخلصائص
الدميوغرافية للمبحوثني واالستخدام إال فيما خيص التكوين التعليمي.
جدول ( :)8األسباب التي تحول دون استخدام المبحوثين لموقع الفيسبوك
التكرارات والنسب

األسباب

ك

%

مل أمسع هبذا املوقع من قبل

1

-

العتقاد أن هذا املوقع حيتو على أمور ال أخالقية

3

0 .3

استخدام الفيسبوك مضيعة للوقت

3

0 .3

ليس لد الوقت الكايف

43

2480

ألسباب تقنية(ال أعرف كيفية الدخول إليه)

03

4 .41

توافر وسائل أخرى بديلة

1

1 .0

المجموع

68

533

*يمكن اختيار أكثر من إجابة.
تشري بيانات اجلدول رقم ( )2إىل أن ليس لدى الوقت الكايف جاء يف املرتبة األوىل ،ومبا نسبته (.24
 )%0من إجابات املبحوثني وجاء السبب ألسباب تقنية يف املرتبة الثانية ،ومبا نسبته ( )% 4 .41أما
السبب القائل بتوافر وسائل بديلة فقد جاء يف املرتبة الثالثة ومبا نسبته ( ،)%1 .0وسبب أنه حيتو
على أمور ال أخالقية ،وأنه مضيعة للوقت فقد جاء يف املرتبة الرابعة بنسبة قدرت ( ،)%380ومل يوجد
من املبحوثني من مل يسمع هبذا املوقع.
من النتائج يتبني أن "عدم توافر الوقت الكايف" و" ألسباب تقنية "مها السببان الرئيسيان لعدم استخدام
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عدد54 :

السنة3102 :

املبحوثني للفايسبوك ،وهو ما يطرح التساؤل ملاذا وكيف لدعاة ميارسون االتصال الدائم مع اجلمهور ال
يستطيعون التعامل مع التقنيات اجلديدة بكفاءة.

جدول ( )1يوضح المكان الذي يستخدم فيه المبحوثون موقع الفيسبوك
البدائل

التكرارات والنسب
ك

%

املنزل

30

35. 7

قاعات االنرتنت

6

7. 1

مكان العمل

5

6

من خالل التلفون احملمول

12

14. 3

أخرى

3

3. 6

اجملموع

56

011

حتتمل اإلجابة عدة تكرارات
تشري بيانات اجلدول رقم ( )1إىل أن "املنزل جاء يف املرتبة األوىل ومبا نسبته ( )%2183وجاء "التلفون
احملمول" يف املرتبة الثانية ،ومبا نسبته ( ،)%0282أما قاعات االنرتنيت يف املرتبة الثالثة ومبا نسبته (.3
 )%0أما املرتبة الرابعة فكانت"مكان العمل" ومبا نسبته ( )%3من اإلجابات.
يتضح لنا أن املنزل واهلاتف احملمول ،مها املكانان اللذان يستخدمهما املبحوثون يف االتصال مبوقع
الفيسبوك ،ومبا نسبته ( )%1 .20من جمموع اإلجابات ،وسبب ذلك يرجع إىل كون الدعاة (األئمة
واملرشدات ) عملهم غالبا هو التواصل مع الناس سواء االتصال الشخصي بالعمل يف جلنة الفتوى أو
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عدد54 :

السنة3102 :

اجلماهري عن طريق اخلطب واحملاضرات ،وكذلك عدم توفر انرتنيت يف مكان العمل وهذا وقفت عليه
شخصيا مع أنه من الضرور أن يكون للجنة الفتوى مثال صفحة على الفايس بوك ،وتوفري االنرتنيت
يف املساجد لنقل الصالة .

جدول ( :)6أفضل األوقات التي تتعامل فيها المبحوثات مع موقع الفيسبوك
التكرارات والنسب
البدائل

ك

%

الفرتة الصباحية

1

081

فرتة الظهرية

2

1 .2

الفرتة املسائية

43

2480

ال يوجد وقت حمدد

1

3

المجموع

22

011

أما عن أفضل األوقات اليت يتعامل فيها أفراد العينة مع موقع الفايسبوك ،تشري بيانات اجلدول رقم
()3أن الفرتة املسائية جاءت يف املرتبة األول ومبا نسبته ( ،) 0 ،24%تلتها الفرتة الصباحية يف املرتبة
الثانية ومبا نسبته ( ،) 1 .0%وجاء خيار ال يوجد وقت حمدد وفرتة الظهرية يف املرتبة الثالثة بنسب
متقاربة" ومبا نسبته ()%3ال يوجد وقت حمدد ( )281%لفرتة الظهرية
وبالنظر إىل هذه النتائج نالحظ أن معظم املبحوثني يستعملون موقع الفايس بوك يف الفرتة املسائية
بنسبة ( ،)2480%وهذا دل على أن املبحوثني يستغلون فرصة االنتهاء من العمل للدخول للفيسبوك،
وخاصة وأن إجاباهم عن مكان استعمال الفايس كانت يف املنزل ووقت تواجد الدعاة غالبا يف املنزل
يكون يف املساء وهي أفضل فرصة للتواصل مع املدعويني.
جدول ( :)7يوضح معدل الساعات التي يقضيها المبحوثون مع موقع الفيسبوك يوميا
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عدد54 :

السنة3102 :
التكرارات والنسب

البدائل

ك

%

أقل من ساعة ونصف (معدل منخفض)

01

4082

من ساعة ونصف-أقل من ثالث ساعات (معدل متوسط)

04

0282

أكثر من ثالث ساعات (معدل مرتفع)

1

3

المجموع

01

533

وأما عدد الساعات اليت يقضيها املبحوثني مع الفايس بوك ،تشري بيانات اجلدول( )3أن خيار أقل من
ساعة ونصف جاء يف املرتبة األوىل بنسبة( ،)%4082أ مبعدل منخفض ،وتاله خيار من ساعة
ونصف –أقل من ثالث ساعات أ معدل متوسط بنسبة()%0282ويف املرتبة األخرية ومبا نسبته
( )%3جاء خيار أكثر من ثالث ساعات أ معدل مرتفع.
إذا نظرنا إىل النتائج السابقة يتضح أن جل املبحوثني يستعملون موقع الفايسبوك مبعدل منخفض وهو
يدل على عدم االقتناع التام جبدوى الفايس بوك للدعوة ،كذلك االلتزامات اليت تقع على عاتق أفراد
العينة خاصة األئمة يف العمل أملسجد والتطوعي وما إىل ذلك.
جدول ( :)2نوعية المقاطع التي يفضلها المبحوثون على موقع الفيسبوك
التكرارات والنسب
البدائل

ك

%

مقاطع إخبارية

43

2480

مقاطع الفيديوهات الشخصية

1

181

مقاطع رياضية

2

280

مقاطع سياسية

02

0383

مقاطع دينية

21

2183

مقاطع فكاهية وترفهيه

1

081
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عدد54 :

المجموع

السنة3102 :

23

533

وبالنسبة لنوعية املقاطع اليت يفضلها أفراد العينة على موقع الفيسبوك ،يشري اجلدول ( )1إىل أن املقاطع
الدينية ،واإلخبارية احتلت الصدارة بنسب متقاربة جاءت يف املرتبة األوىل الدينية بنسبة ()%2183
ويف املرتبة الثانية اإلخبارية بنسبة ()%0 .24من جمموع اإلجابات ،مث جاءت يف املرتبة الثالثة املقاطع
السياسية ،ومبا نسبته ( ،)%3 .03وجاءت مقاطع الفيديوهات الشخصية ،والفكاهية يف املرتبة الرابعة
ومبا نسبته ( ،)%081أما املقاطع الرياضية ،فاحتلت املرتبة األخرية بنسبة(.)%0 .2
تبني النتائج أن املقاطع الدينية واملقاطع اإلخبارية اهلامة والنادرة جاءت مفضلة عند املبحوثني بدرجة
كبرية ،ومبا جمموعه ( )%1 .33من جمموع إجابات املبحوثني ،وبالنسبة لتفضيل املبحوثني للمقاطع
الدينية جند أن التخصص يفرض نفسه واألخبار جندها العامل املشرتك بني إجابات املبحوثني على
اختالفهم فقد بينت الدراسات السابقة ذلك.
جدول ( :)53يوضح الكيفية التي يتفاعل بها المبحوثين مع اآلخرين على موقع الفيسبوك
التكرارات والنسب

البدائل

ك

%

عن طريق تبادل الصور

1

181

الكتابة

20

2380

مناقشات مجاعية

02

0181

حمادثات بالصوت والصور

1

3

التعليق على مشاركات اآلخرين

01

0080

المجموع

67

533

تشري بيانات اجلدول رقم ( )0واملتعلقة بالكيفية اليت يتفاعل هبا املبحوثني يف الفايس بوك إىل أن
"الكتابة" (writing in a friend's Wallجاءت يف املرتبة األوىل ،ومبا نسبته ( ،)%2380يف حني
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السنة3102 :

عدد54 :

جاءت "املناقشات اجلماعية" ( )online chattingيف املرتبة الثانية ،ومبا نسبته ( )%0181وجاء التعليق
على مشاركات اآلخرين يف املرتبة الثالثة ومبا نسبته ( )%0 .00وجاءت تبادل الصور يف املرتبة الرابعة،
ومبا نسبته ( )%1 .1وجاءت احملادثات بالصوت والصورة يف املرتبة اخلامسة ،ومبا نسبته ( ،)%3من
إجابات املبحوثني
يتضح مما سبق أن (الكتابة واملناقشات اجلماعية) هيمن أكثر األمور اليت يتبادهلا املبحوثني مع اآلخرين،
ومبا نسبته ( )%1482من إجاباهم .ولعل ذلك يرجع السبب إىل كون هذه الفئة من الفئات املؤثرة يف
اجملتمع وهلا قدرة على الكتابة وخماطبة اآلخرين بكل سهولة ويسر ألهنا طبيعة عملها.
جدول( :)53يوضح نوع المشاركة التي يتواصل بها المبحوثون مع اآلخرين على موقع الفيسبوك
التكرارات والنسب

البدائل

ك

%

مواعظ

03

00

حكم وأمثال

2

283

مقاطع حملاضرات

03

4184

اعالن عن حماضراتك

3

380

مناقشة املدعويني يف مسائل الدعوة املختلفة

01

0380

الكتب العلمية

41

4281

مواقفك وأرائك الفقهية

02

0181

التذكري بالصالة والصيام . . . . . . . .

01

0080

المجموع

533

533

*ميكن اختيار أكثر من بديل.
تشري بيانات اجلدول رقم ( )01إىل أن الكتب العلمية جاء يف املرتبة األوىل ومبا نسبته ( )%1 .42من
إجابات املبحوثني ،مث جاءت مقاطع حملاضرات بنسبة( ،)%4184مواعظ( ،)%00مناقشة املدعوين
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عدد54 :

السنة3102 :

بنسبة( ،)%0 .03املواقف واآلراء الفقهية بنسبة( ،)%0181والتذكري ببعض األمور الشرعية
بنسبة( ،)%0080أما اإلعالن عن احملاضرات فاحتل املرتبة السابعة بنسبة ( )%380وبعدها احلكم
واألمثال بنسبة(.)%283
يتضح من النتائج أن ما نسبته تقريبا ( )%11من إجابات املبحوثني تدور حول األمور العلمية من
كتب وحماضرات وغريها.
جدول ( :)55يوضح دوافع استخدام المبحوثن لموقع الفيسبوك
التكرارات والنسب

البدائل

ك

%

زيادة املعرفة واالطالع على األحدث والتطورات

21

2183

الفضول يف التعرض لنمط إعالمي جديد

1

3

الوصول للمواد غري املتاحة ومشاهديها

01

0080

البحث عن قواعد للمناقشة

02

0383

اإلعالن عن فعاليات وحماضرات

01

0380

للبحث ومعرفة مواقع األصدقاء القدامى

02

0181

حتقيق مكانة ما يف اجملتمع

0

084

ألبقى على اتصال مع األصدقاء القدامى

02

0181

لعمل صداقات بغرض الدعوة

00

0280

االستمتاع والتسلية

4

482

02

0181

التواصل مع اجلمهور الدعو واإلجابة على تساؤالهم

1

081

اهلروب من الضغوط اليومية

2

281

تقوية العالقات مع األصدقاء
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ألنشر أفكار ومواقفي اجاه األحداث واملواضيع املختلفة

03

4184

المجموع

011

011

*ميكن اختيار أكثر من بديل.
وحول دوافع استخدام موقع الفيسبوك لدى املبحوثات ،تشري بيانات اجلدول ( )00أن دافع"زيادة
املعرفة واالطالع على األحداث والتطورات احمللية والدولية" جاء يف املرتبة األوىل ،ومبا نسبته
()%2183من إجابات املبحوثني الذين يستخدمون موقع الفايسبوك ،يف حني جاء دافع"ألنشر
أفكار ومواقفي اجاه األحداث والقضايا املختلفة" يف املرتبة الثانية ،ومبا نسبته ( ،)%4184وجاء دافع
اإلعالن عن فعاليات وحماضرات يف املرتبة الثالثة ومبا نسبته ( ،) %0380وجاء دافع "البحث عن
قواعد للمناقشة" يف املرتبة الرابعة ومبا نسبته ()%0383وجاء دافع "تقوية العالقة مع األصدقاء والرغبة
يف البقاء على اتصال مع األصدقاء القدامى" يف املرتبة اخلامسة ،ومبا نسبته ()%0181وجاء دافع
"البحث عن صداقات لغرض الدعوة "يف املرتبة السادسة ،ومبا نسبته (") %0280وجاء دافع "الوصول
للمواد غري املتاحة "يف املرتبة السابعة ،ومبا نسبته (.)%0080
أما دوافع االستمتاع والتسلية وشغل أوقات الفراغ ،وحتقيق مكانة ما يف اجملتمع ،واهلروب للشعور
باألمان والفضول) ،فقد احتلت املراتب األخرية بنسب ضئيلة تراوحت ( )% 4 .0-% 2 .4من
إجابات املبحوثني.
إذا نظرنا إىل النتائج يتبني أن دوافع "زيادة املعرفة واالطالع ،لنشر أفكار ومواقفي ،واإلعالن عن
الفعاليات واحملاضرات والبحث عن قواعد للحوار واملناقشة "شكلت الدوافع امللحة لدى املبحوثني ،ومبا
جمموعه ( )%1 .34من اإلجابات .وهي دوافع منفعية بالدرجة األوىل ،أما الدوافع الطقوسية فجاءت
يف املرتبة الثانية ومبا نسبته ( )%1 .21وهو ما يدل أن هذه الفئة تقدم الدوافع املنفعية على غريها
وهذه النتيجة ختالف ما توصلت إليه دراسة مريم ناريمارنومار :استخدام مواقع الشبكات االاجتماعية

وتأثريها في العالقات االاجتماعية-دراسة عينة من مستخدمي موقع الفايس بوك في الجزائر-واليت
أفادت بأن الدوافع متثلت يف احلفاظ على روابط الصداقة ،مث التثقيف ،كذلك الدراسات العربية السالفة
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عدد54 :

الذكر اليت دلت على أن معظم الشباب يستخدمون الفايس بوك بدافع البحث عن األصدقاء والتسلية
وما إىل ذلك ،وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أنه هناك فئات تستخدم الفايس بوك ألغراض
علمية ومعرفية وهو ما يدفعنا للقول أن أفراد العينة من النوعية اجلادة وذلك كوهنم من قادة الرأ يف
اجملتمع.

جدول رقم ( )58يوضح سلبيات موقع التواصل االجتماعي الفايس بوك
البدائل

ك

%

يشغل عن الصالة وأداء الفرائض

51

5772

التحدث عن اآلخرين دون علمهم

50

5171

تبادل صور ومواقع غير الئقة

83

8072

عدم التأكد من صحة المعلومة

83

8072

التقليل من العالقات داخل األسرة

52

8876

تدني المستوى الدراسي

50

5171

عدم استثمار وقت الفراغ

56

52

المجموع

556

533

تظهر بيانات اجلدول رقم ( )04أن تبادل صور ومواقع غري الئقة وعدم التأكد من صحة املعلومة جاء
على رأس تفضيل املبحوثني لسلبيات الفايس بوك بنسبة ( ،)%4281وباقي التفضيالت جاءت على
التوايل :التقليل من العالقات داخل األسرة( ،)% 4483عدم استثمار وقت الفراغ( ،)%00يشغلهن
الصالة( ،)%0380تدين املستوى الدراسي واحلديث عن اآلخرين دون علمهم(.)%0181
من النتائج السابقة يظهر أن املبحوثني يعتربون أن الفايس بوك فيه سلبيات كثرية وهذا ما يفسر عزوف
الكثري من األئمة واملرشدات أفراد العينة عن استخدامه والذين يستعملونه ال يستثمرونه بالشكل الكايف.
ضرورة توعية هذه الفئة بأهمية الفايس بوك
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-7أهم النتائج:

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان من أمهها:

 أن ما نسبته ()%20.3فقط من عينة الدراسة يوجد هلم حساب شخصي على موقع التواصلاالجتماعي (الفيسبوك) ،أما الذين ليس لديهم موقع على الفيسبوك ،فمرده إىل عدم توافر الوقت
الكايف ،باإلضافة لألسباب التقنية.
أن املنزل واهلاتف احملمول مها من أكثر األماكن اليت يستخدم فيها املبحوثون هذا املوقع،كما أننصف الذين يستخدمون الفايس بوك ومبا نسبته ( )%0 .24يفضلون الفرتة املسائية بالدرجة األوىل،
والفرتة الصباحية بالدرجة الثانية ،أما خبصوص عدد الساعات اليت يقضيها املبحوثون مع موقع
فتبني أنه أقل من ساعة ونصف يومياً ،وهو معدل استخدام منخفض.
الفيسبوكّ ،

 كانت املقاطع الدينية واملقاطع اإلخبارية اهلامة والنادرة هي األكثر تفضيالً ومبا جمموعه ()%1 .33من جمموع اإلجابات ،وأن الكتابة على احلائط واملناقشات اجلماعية تع ّد أفضل الطرق يف تواصل
املبحوثني مع اآلخرين على موقع الفيسبوك.
 أن دوافع زيادة املعرفة ،واالطالع على أحدث التطورات احمللية والدولية والبحث عن الكتب العلمية،ونشر األفكار واملواقف ،تع ّد من الدوافع الرئيسية اليت دفعت املبحوثني الستخدام الفيسبوك.
أن املبحوثني يرون أن للفايس بوك سلبيات كثرية أمهها  :التقليل من العالقات داخل األسرة ،الشغلعن الصالة وااللتزامات الدينية واالجتماعية املختلفة وغريها وهذا ما يفسر عزوف الكثري من األئمة
واملرشدات أفراد العينة عن استخدامه والذين يستعملونه ال يستثمرونه بالشكل الكايف

التوصيات

لقد خرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات واليت تراها الباحثة مهمة:

- 0أنه من الضرور أن يكون للجنة الفتوى مثال صفحة على الفايس بوك ،وتوفري االنرتنيت يف
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املساجد( )1لنقل الصالة ،وتبادل اخلربات حيث الحظنا أن املبحوثني يستخدمون الفايس يف املنزل ويف
الفرتة املسائية فقط وهو ما أشار إليه اجلدول ( )1واجلدول(. )3
- 4وضحت من النتائج يف اجلدول رقم ( ،)04إىل أن املبحوثني يرون للفايس بوك سلبيات كثرية وهو
ما أثر سلبا على تعاملهم معه ومنه:
- 2ضرورة التوعية بأمهية الفايسبوك ومواقع التواصل االجتماعي األخرى ،وذلك من خالل عقد
الدورات لألئمة واملرشدات ،وتعريفهم بطرق االستخدام األمثل ملثل هذه املواقع والفوائد املرتتبة على هذا
االستخدام ،ومبا ينعكس إجيابا على املؤسسات الدعوية املختلفة خاصة وأن أكثر من نصف أفراد العينة
ال يستخدمون موقع الفايس بوك ألسباب تقنية وهو ما دلت عليه بيانات اجلدول(. )2
- 2إجراء دراسات مستقبلية حول مواقع التواصل االجتماعي األخرى ،واستخداماها املختلفة ،ودوافع
هذه االستخدامات واالشباعات املتحققة منها.
- 1ضرورة القيام بإجراء دراسات مشاهبة هلذه الدراسة ،على شرائح اجملتمع املختلفة ،وبيان اآلثار
السلبية واإلجيابية املرتتبة على استخدامات هذه الشرائح ملواقع التواصل االجتماعي املختلفة.
- 3تعميم نتائج هذه الدراسة على القائمني على مؤسسات الدولة املختلفة ،للتعرف على سلبيات
واجيابيات استخدام الفايسبوك ،وذلك هبدف تاليف السلبيات وتعظيم اإلجيابيات.
- 3التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي املختلفة كحقيقية واقعة ، ،واحلرص على ترشيد استخدام أ
من هذه املواقع ،وهو ما أكدت عليه معظم توصيات الدراسات السابقة.

مراجع الدراسة:
.0

أيب الفضل مجال الدين بن حممد بن منظور االفريقي ،لسان العرب ،كتاب الكرتوين

()1من اجلدير بالذكر أن بعض املساجد لديها االنرتنيت مثل املساجد الرئيسية على غرار مسجد األمري عبد القادر ،وما تناقلته
وسائل التواصل االجتماعي مؤخرا بشكل استهزائي عن حتول املساجد إىل مقاهي إنرتنيت ،ال أراه إال عقلية ضيقة األفق ال ترى
يف املساجد سوى أماكن للعبادة مع أن املساجد يف العهد اإلسالمي األول كانت مؤسسات قائمة بذاها تثقيفية وتعليمية ...
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 .2أ .الرامي ،ب .فايل ،ترمجة جمموعة من األساتذة ،البحث يف االتصال ،عناصر منهجية ،خمرب
علم اجتماع االتصال ،جامعة منتور  ،قسنطينة ،اجلزائر2113 ،
 .4أمحد بن مرسلي ،مناهج البحث يف علوم اإلعالم واالتصال ،ديوان ملطبوعات اجلامعية ،ط،2
اجلزائر.2112 ،
 .3حسنني شفيق ،اإلعالم اجلديد ،اإلعالم البديل ،دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع،
ط.2101 ،02
 .2حسن عماد مكاو  :نظريات اإلعالم ،الدار العربية للنشر والتوزيع ،ط ،0مجهورية مصر
العربية ،القاهرة.2112 ،
 .1حسن عماد مكاو  ،ليلى حسني السيد:االتصال ونظرياته املعاصرة ،الدار املصرية اللبنانية،
ط ،0القاهرة0221 ،
 .2خالد غسان يوسف املقدادمي ،ثورة الشبكات االجتماعية /دار النفائس ،ط ،0عمان،
األردن2104 ،
 .1الراغب األصفهاين ،معجم مفردات ألفاظ القرآن .210-211 :دار القلم ،الدار الشامية
كتاب إلكرتوين املكتبة الوقفية املصورة
عمر حممد عبد اهلل اخلرابشة ،أساليب البحث العلمي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط ،2اململكة
.2
األردنية ،2102 ،ص.22-21
 -01فريال مهنا:علوم االتصال واجملتمعات الرقمية ،املطبعة العلمية ،ط ،0دمشق.2112 ،
00حممد منري حجاب:اجديد اخلطاب الديين يف ضوء الواقع املعاصر ،دار الفجر ،القاهرة.2113 ،
 -02حممد األمني اجلكين الشنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .11/2:جممع الفقه
اإلسالمي جبدة،كتاب الكرتوين
04حممد الفريوزآباد  ،القاموس احمليط ،حتقيق حممد نعيم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة،2112،الطبعة
 ،1ص 0422
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الرسائل الجامعية:

 -03الدكتور جمال بن زروق مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري ،قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة
احلاج خلضر باتنة 2102- 2100
-01عمرو حممد أسعد  :حول العالقة بني استخدام الشباب املصر ملواقع الشبكات االجتماعية
وقيمهم اجملتمعية :دراسة على موقعي ال يوتيوب فايسبوك ( رسالة دكتوراه غري منشورة (،كلية اإلعالم
،جامعة القاهرة )4100
المقاالت العلمية:

-03أمال كمال :استخدام طالب اجلامعات املصرية ملواقع الشبكات االجتماعية وعالقته برأس املال
االجتماعي ،اجمللة املصرية لبحوث الرأ العام ،جامعة القاهرة ،اجمللد العاشر ،العدد الرابع ،يوليو-
ديسمرب4100 ،
-02د .أسامة غاز املدين ،استخدامات الشباب السعود اجلامعي للمضمون السياسي للمدونات
االلكرتونية واالشباعات املتحققة منها ،جملة كلية اآلداب جبامعة حلوان ،ع  ،21يونيو .2112
 -81بشرى مجيل الراو  ،دور مواقع التواصل االجتماعي يف التغيري مدخل نظر صدر عن اإلعالم

املركز مفوضية الشؤون الفكرية والسياسية واإلعالمية  -تيار املقاومة والتحرير ّ -قوات العاصفة حركة
التحرير الوطين الفلسطيين "فتح ://alma3raka.netحد  0شباط (فرباير) 4102

-02د شعبان أبو اليزيد مشس ،االحتياجات التدريبية للدعاة يف جمال االتصال وااجاهاهم حنو
مستحدثاته جملة البحوث اإلعالمية،العدد/01أكتوبر 2110م.
-21د .حسني أبو شنب اإلعــالم التفاعلــيInteractive Media ،
 -85علي عقله جنادات :اسـتخدام املتزوجات العامالت يف اجلامعات األردنية للـفيسبوك واإلشباعات
املتحققة منه"دراسة مسحية على عينة من جامعة الريموك

المالحق:

استمارة بحث ميداني

763

ISSN :2588-2384

مجلة المعيار
المجلّد 32

عدد54 :

السنة3102 :

هذه االستمارة خاصة ببحث علمي ميداين عن استخدامات الدعاة يف قسنطينة لوسائل التواصل االجتماعي يرجى
منكم اإلجابة عن أسئلتها دون ذكر االسم ،مع العلم أن بياناها تستغل يف اجملال العلمي ال غري.

مالحظة :وضع عالمة (×) يف مكان اإلجابة املناسبة.
*البيانات الشخصية:
اجلنس :ذكر أنثىاملدينة:قسنطينة مدنية أخرى
احلالة الوظيفية:موظف(ة) متطوع(ة)
السن:21- 42
21 -21
 21فما فوق
املستوى العلمي (شرعي ،علمي)
خريج (ة)اجلامعة اإلسالمية
مدرسة ختريج األئمة
ختصص آخر
التكوين العلمي:تكوين شرعي جامعي:

شرعي غري جامعي:
تكوين علمي آخر:
-االستخدامات:

-0هل لديك حساب على الفايسبوك؟
نعم ال
-4إذا كانت اإلجابة ب ال:

ماهي ساعات قضائك أمام الفايسبوك؟أقل من ساعة ونصف
من ساعة ونصف أقل من ثالثة ساعات
أكثر من ثالث ساعات

*-6ماهي نوعية المقاطع التي تهمك على الفايسبوك:
إخبارية
مقاطع الفيديوهات الشخصية
مقاطع رياضية
مقاطع سياسية
مقاطع دينية
مقاطع فكاهية
*-7كيف تتواصل مع اآلخرين على الفايسبوك؟
عن طريق تبادل الصور
الكتابة
الدردشة
مناقشات مجاعية
حمادثات بالصور والصوت
روابط
دوافع االستخدام:

*-2ماهي دوافع استخدامك للفيسبوك؟
زيادة للمعرفة واالطالع على األحداثوالتطورات
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عدد54 :

ماهي األسباب اليت حتول دون االستخدام:مل أمسع به من قبل
أعتقد أنه حيو أمورا ال أخالقية
استخدام القايسبوك مضيعة للوقت
ليس لد الوقت الكايف
ألسباب تقنية (ال أعرف كيفية الدخول إليه)
توفر وسائل أخرى بديلة مثل.................:
-4إذا كانت إجابتك بنعم:

*ماهو المكان الذي يستخدم فيه الفايسبوك
املنزل
قاعات االنرتنت
مكان العمل
من خالل التلفون النقال
أخرى

-0ماهي أوقات تعاملك مع الفايسبوك:

الفضول يف التعرض لنمط إعالمي جديدالوصول للمواد غري املتاحة ومشاهدهاالبحث عن قواعد للحوار واملناقشةاإلعالن عن فعاليات وحماضراتلغايات علمية وإعالنيةللبحث ومعرفة األصدقاء القدامىحتقيق مكانة يف اجملتمعلعمل صداقات بغرض الدعوى والتواصل معهماالستمتاع والتسليةتقوية العالقات مع األصدقاءالتواصل مع مجهور واإلجابة على تساؤالهماهلروب من الضغوط اليوميةأنشر أفكار ومواقفي اجاه األحداث واملواضيعاملختلفة

*-2في رأيك ماهي سلبيات الفيسبوك؟

يشغل عن الصالةوآداء الفرائضالتحدث عن اآلخرين دون علمهمتبادل صور ومواقع غري الئقةعدم التأكد من صحة املعلومةالتقليل من العالقات داخل األسرةتدين املستوى الدراسي-عدم استثمار وقت الفراغ

الفرتة الصباحية
فرتة الظهرية
الفرتة املسائية

-8ما هو نوع مشاركاتك على الفايسبوك:
مواعظحكم وأمثالمقاطع حملاضراتإعالن عن حماضراتكمناقشة املدعوين يف مسائل الدعوة املختلفة-البحث عن كتب علمية

السنة3102 :

-01ما هي اقتراحاتك الستخدام الفايسبوك في
مجال الدعوة والحاجة لتدريب الدعاة على حسن

استغالله؟
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عدد54 :

مواقفك وآرائك الفقهية والدعوية*التذكري بالصالة وصيام رمضان واالثنني واخلميس
وغريها

ال يوجد وقت حمدد
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