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والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.
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مدرس الصحافة بكلية اإلعالم –جامعة األزهر

Employing Al -Azhar preachers to social media 
sites to sensitize young people to issues of 

intellectual and religious extremism
«Field Study»  



توظيف وعاظ  األزهر ملواقع التواصل االجتماعي يف توعية الشباب بقضايا التطرف الفكري والديني 

مجلة البحوث اإلعالمية722

ملخص الدراسة

اســتهدف البحــث الوقــوف علــى مــدى اعتمــاد وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف علــى مواقــع التواصــل 

الدراســة  البحــث علــى  التوعويــة، واعتمــد  للتواصــل مــع اجلمهــور يف برامجهــم  االجتماعــي كوســيلة 

الوصفيــة، واســتخدم فيهــا الباحــث منهــج املســح امليدانــي، وذلــك مــن خــال تطبيــق اســتمارة اســتبيان علــى 

عينــة مــن وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف بلــغ عددهــم 200 واعــظ وواعظــة، مــن مســتخدمي شــبكة 

ــن مــع وســائل التواصــل االجتماعــي. ــت واملتعامل اإلنترن

توصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج املهمــة مــن أبرزهــا: تصــّدر »فيســبوك« كوســيلة اتصــال اجتماعــي 

ــة بغيرهــا مــن وســائل التواصــل األخــرى،  يســتخدمها وعــاظ وواعظــات األزهــر يف جانــب التوعيــة مقارن

فقــد بلــغ عــدد املعتمديــن علــى هــذه الوســيلة مــن الوعــاظ والواعظــات بشــكل أكبــر نحــو 149 واعــظ 

وواعظــة بنســبة %74.5.

ــى رأس اهتمــام الوعــاظ والواعظــات يف مناقشــتها  ــة »التعايــش الســلمي وقبــول اآلخــر« عل وجــاءت قضي

عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بنســبة بلغــت 83.4%، كمــا كشــفت النتائــج أن هنــاك نحــو 108 واعــظ 

وواعظــة بنســبة 32.8% تفاعلــوا مــع اجلمهــور أثنــاء توجيــه رســائلهم التوعويــة مــن خــال  قــراءة تعليقــات 

القــراء متهيــًدا للتعــرف علــى رود األفعــال وتلبيــة احتياجــات القــراء املعرفيــة.

Abstract
The research aimed at identifying the extent to which Al-Azhar›s preachers 
are used on social media as a means of communicating with the public in their 
awareness programs. The research was based on the descriptive study, in which 
the researcher used the field survey method, through applying a survey form to a 
sample of 200 preachers of Al-Azhar Al-Sharif, who are Internet users and social 
media workers. 
The research reached a number of important results, «Facebook» is a social media 
used by the «siblings» of Al Azhar and the «awareness» of other media, with a 
greater number of people relying on this method of preaching and preaching at 
74.5%. 
The issue of «peaceful coexistence and acceptance of the other» was the top 
concern of preachers and preachers in discussing it through social media at an rate 
of 83.4%. The results revealed that about 108 preaching and preaching at 32.8% 
interacted with the public while sending their awareness messages through reading 
readers› comments in preparation for recognizing the reactions and meeting the 
cognitive needs of readers. 
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مقدمة:

فرضــت وســائل التواصــل االجتماعــي مؤخــراً نفســها علــى اإلعــام لتصبــح مصــدرًا 
رئيًســا للحصــول علــى املعلومــات لــدى كثيــر مــن فئــات املجتمــع وخاصــة فئــة الشــباب، حتــى 
أن هــذه الوســائل بلــغ مــن االهتمــام بهــا أنهــا أصبحــت مصــدرًا للمعلومــات لــدى الكثيريــن 
ــي حققتهــا وســائل  ــة الت ــك املكان ــت، تل ــا واإلنترن ــدون التعامــل مــع التكنولوجي ممــن ال يجي
التواصــل اإلعامــي مكنتهــا مــن إتاحــة ســيل مــن املعلومــات كفيلــة بإحــداث تغيــرات جذريــة 
يف املســتوي الثقــايف واملعــريف للمجتمعــات بــكل أطيافهــا وأفرادهــا، بــل لــم يتوقــف ذلــك علــى 
ــا باخلدمــات التفاعليــة التــي أشــركت  إتاحــة املعلومــات وفقــط، وإمنــا جــاء التطــور متبوًع
القــارئ فيمــا يطــرح مــن قضايــا مــن خــال الســماح بتلقــي آراءه وتعليقاتــه ومشــاركتها مــع 
غيــره، وهــو مــا انعكــس علــى زيــادة الوعــي لــدى جمهــور القــراء وبالتالــي زيــادة مطالبهــم 

مبزيــد مــن اإلنتــاج املعــريف واملعلوماتــي.

 هــذا التطــور يف وســائل التواصــل احلديثــة أحــدث نقلــة نوعيــة بــل وثــورة يف عالــم 
ــك الوســائل وســائل التواصــل  ــرز تل ــل مــن أب ــارئ، ولع ــع الق االتصــال والتفاعــل املباشــر م
ــة  ــادل لــآراء ومناقشــات ثقافي ــه مــن معلومــات متجــددة وتب االجتماعــي، ومــا حتتــوي علي
ومعرفيــة متنوعــة كان لهــا بالــغ األثــر يف تشــكيل أفــكار وآراء الكثيــر مــن اجلماهيــر، خاصــة 

ــا حياتيــة متنوعــة. فئــة الشــباب جتــاه مــا يشــغلهم مــن قضاي

 ويف الوقــت الــذي أســهمت فيــه وســائل التواصــل االجتماعــي يف بنــاء عاقــات مختلفــة 
بــن أفــراد املجتمــع فإنهــا أصبحــت متثــل مصــدرًا مهًمــا الســتقاء املعلومــات ومنهــا املعلومــات 
الدينيــة، بــل إن بعــض هــذه املواقــع احتــل املرتبــة األولــى يف احلصــول علــى املعلومــات 
الدينيــة خاصــة صفحــات الفيــس بــوك الرســمية التابعــة للمؤسســات الدينيــة، بــل وصفحــات 
ــل  ــغ عــدد متابعيهــا مايــن مــن اجلماهيــر ميث ــي بل ــك املواقــع والت ــى تل الدعــاة اجلــدد عل

الشــباب نســبة كبيــرة منهــم.

  ونتيجــة ألهميــة تلــك الوســائل، ونظــًرا للتطــور الــذي شــهده العمــل الدعــوي باملؤسســات 
الدينيــة مؤخــًرا وعلــى رأســها مؤسســة األزهــر الشــريف، أصبــح مــن األهميــة مبــكان 
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تســليط الضــوء علــى تلــك اجلهــود التــي يقــوم بهــا وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف مــن 
خــال أســاليب التواصــل احلديثــة التــي يســتخدمونها يف االتصــال باجلمهــور يف حماتهــم 
التوعويــة املتنوعــة واملتجــددة، للوقــوف علــى أثــر االســتعانة بتلــك الوســائل يف حتقيــق مزيــدة 

مــن النتائــج التوعويــة اإليجابيــة.

ــى  ــى التعــرف عل ــى مــا ســبق، يســعى الباحــث خــال الصفحــات القادمــة إل ــاء عل   وبن
كيفيــة توظيــف وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف ملواقــع التواصــل االجتماعــي بأنواعهــا 
ــا التطــرف الفكــري والدينــي، والتــي قــد يتســبب عــدم  املختلفــة يف توعيــة الشــباب بقضاي
الوعــي بهــا إحــداث حالــة مــن الفتنــة يف املجتمــع وتشــكيك النــاس يف عقائدهــم، حيــث يأتــي 
ــا الوعــاظ والواعظــات  ــوم به ــي يق ــود الت ــب التوعــوي يف إطــار اجله ــذا اجلان ــام به االهتم
ــة املعاصــرة والتــي حاولــت  ــا الفكري ــر مــن القضاي ــم املغلوطــة حــول الكثي لتصحيــح املفاهي
بعــض اجلماعــات املتطرفــة ومنهــا: “داعــش، بوكــو حــرام” وغيرهمــا، ترويجهــا بــن الشــباب 
الســتقطابهم بعيــًدا عــن املفاهيــم الصحيحــة لإلســام وتشــتيت أذهانهــم بأفــكار بعيــدة كل 

البعــد عــن صحيــح الديــن.

  كمــا يحــاول الباحــث مــن خــال هــذه الصفحــات الكشــف عــن مــدى اعتمــاد وعــاظ 
األزهــر علــى وســائل التواصــل االجتماعــي يف أعمالهــم وحماتهــم التوعويــة، وكيفية توظيف 
تلــك املواقــع يف نشــر الفكــر الصحيــح بــن الشــباب والتأثيــر فيهــم، ومخاطبتهــم بلغــة تناســب 
عقولهــم وتلبــي احتياجاتهــم املعرفيــة، فضــًا عــن التعــرف علــى درجــة التفاعــل بينهــم وبــن 

اجلمهــور املســتهدف مــن خــال اســتعراضهم لتلــك املفاهيــم الفكريــة املهمــة.

 :”Literature  Review“ الدراسات السابقة المتاحة
  تســهم الدراســات الســابقة بشــكل كبيــر يف حتديــد معالــم مشــكلة الدراســة، كمــا أنهــا 
ــر مــن  ــد الباحــث بالكثي ــد املشــكلة، فضــاً عــن دورهــا يف تزوي ــورة وحتدي ــى بل تســاعد عل
األفــكار واآلراء التــي ميكنــه اإلفــادة منهــا، وتوجيهــه إلــى جتنــب الكثيــر مــن الصعوبــات 
والعقبــات التــي قــد تواجهــه أثنــاء دراســته، باإلضافــة إلــى اإلفــادة مــن نتائــج هــذه الدراســات 
يف بنــاء مســلمات البحــث فيمــا يعــرف بـ”التراكــم املعــريف”، وهــو مــا يضفــي عليهــا أهميــة 

خاصــة تدعــو إلــى ضــرورة وجودهــا بــن طّيــات البحــث.

  وميكــن للباحــث أن يســتعرض يف ســرد موضوعــي مجموعــة مــن الدراســات التــي تناولــت 
اســتخدام وســائل التواصــل احلديثــة ومنهــا التواصــل االجتماعــي كمصــدر مهــم للمعلومــات 
باملعــارف املختلفــة  الشــباب  إمــداد  الدينيــة بشــكل خــاص، يف  بشــكل عــام واملعلومــات 
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وتوعيتهــم بالقضايــا التــي متــس اهتماماتهــم، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

 فيمــا يتعلــق باســتخدام اإلعــام اجلديــد ومنــه موقعــي “فيســبوك، تويتــر” كمصــدر مهــم 
ــر املتطــرف جــاءت دراســة )ســعيد القحطانــي، 2019()1(، حــول  ــة مبخاطــر الفك يف التوعي
اســتخدامات اإلعــام اجلديــد يف توعيــة الطــاب مبخاطــر التطــرف الفكــري - دراســة 
مســحية علــى معلمــي املرحلــة الثانويــة مبــدارس مدينــة الريــاض تهــدف الدراســة للتعــرف 
علــى اثــر اســتخدام اإلعــام اجلديــد يف توعيــة الطــاب مبخاطــر التطــرف الفكــري، 
مســتوى  ببلــورة  وعاقتهــا  اجلديــد،  اإلعــام  لوســائل  الشــباب  تعــرض  مــدى  ومعرفــة 
ــة  ــة الثانوي معرفتهــم، ووعیهــم مبخاطــر التطــرف الفكــري، ومعرفــة اهتمــام طــاب املرحل
بالقضايــا الفكريــة املطروحــة يف اإلعــام اجلديــد، وأثــر وســائل اإلعــام اجلديــد علــى 
القیــم، واملعايیــر والتقاليــد االجتماعيــة، حيــث تكــون مجتمــع وعينــة الدراســة مــن املعلمــن 
باملــدارس الثانويــة العامــة، وبلــغ حجــم العينــة )470( معلمــا، واســتخدم الباحــث املنهــج 

الوصفــي التحليلــي، واالســتبانة كأداة للدراســة.

 وتوصــل الباحــث يف هــذه الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، حيــث أظهــرت النتائــج 
أهميــة توظيــف وســائل اإلعــام اجلديــد لتوعیــة طــاب املرحلــة الثانويــة يف مدينــة الريــاض 
مبخاطــر التطــرف الفكــري وذلــك مــن خــال التأكیــد علــى أهميــة املحافظــة علــى العقيــدة 
اإلســامية، عــرض األفــكار الصحيحــة للطــاب عــن حیــاة الفــرد واملجتمــع، حتذيــر الطــاب 
ــه الطــاب للســلوكیات  ــد، توجی ــة مــن خــال اإلعــام اجلدي ــة الضال ــارات الفكري مــن التي
املحمــودة يف اإلعــام اجلديــد، وأن أهــم الســبل املقترحــة لتفعيــل دور املعلمــن يف توظيــف 
اإلعــام اجلديــد لتوعیــة الطــاب مبخاطــر الفكــري تتمثــل يف التوعيــة باآلثــار املترتبــة علــى 
اعتنــاق الفكــر املنحــرف، التحذيــر مــن اجلماعــات املشــبوهة يف اإلعــام اجلديــد التــی تغــرر 
بالشــباب، والتحذيــر مــن وجــود بیئــة خصبــة يف اإلعــام اجلديــد الختــراق العقــول وزعزعــة 
القیــم، توعیــة األســرة لتوفيــر احلمايــة الفكريــة للطالــب عنــد اســتخدامهم لوســائط اإلعــام 
اجلديــد، واكتشــاف توجهــات الطــاب الفكريــة يف مرحلــة مبكــرة، وحصــر املظاهر الســلوكیة 

والفكريــة اخلاطئــة لــدى الطــاب يف اإلعــام اجلديــد.

ــا مــن مصــادر املعلومــات  ــل مصــدرًا مهًم ــت وســائل التواصــل االجتماعــي متث  وإذا كان
الدينيــة التــي يعتمــد عليهــا الشــباب، فــإن دراســة )مهــا عبــد املجيــد، 2018( )2( اختصــت 
بدراســة مصــادر املعلومــات الدينيــة التــي يســتخدمها الشــباب العربــي، ودراســة اجلوانــب 
ــة الشــباب يف  ــر يف ثق ــي تؤث ــذا االســتخدام مبــا يشــمل: العوامــل الت ــة املرتبطــة به املختلف
املصــادر الدينيــة، وتفضياتــه يف اســتخدامها، ونوعيــة هــذه املصــادر، واســتخدامه للمصــادر 
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غيــر  املصــادر  مقابــل  الرســمية يف  واملصــادر  اجلديــدة،  املصــادر  مقابــل  التقليديــة يف 
الرســمية. كمــا يتنــاول موضــوع البحــث اجتاهــات الشــباب العربــي نحــو العمليــات اإلرهابيــة 
ــة بــن  ــى طبيعــة العاقــة املمكن ــم املختلفــة؛ إللقــاء الضــوء عل ــدان العال التــي حتــدث يف بل
مصــادر املعلومــات الدينيــة التــي يعتمــدون عليهــا، وتشــكيل توجهاتهــم نحــو أعمــال العنــف 

واإلرهــاب.

 وينتمــي البحــث إلــى فئــة الدراســات الوصفيــة والتحليليــة؛ حيــث يتجــاوز حــد التعريــف 
مبصــادر املعلومــات الدينيــة التــي يســتخدمها الشــباب العربــي، واألبعــاد املختلفــة لهــذا 
االســتخدام، إلــى حتليــل دالالتــه فيمــا يتعلــق بقضيــة اإلرهــاب، ويتجــه البحــث لتحليــل 
ومناقشــة العوامــل التــي ميكــن أن تــؤدي النحــراف فئــات مــن الشــباب إلــى الفكــر الدينــي 
املتعصــب، مــن خــال التركيــز علــى وجهــة نظــر األفــراد أنفســهم يف املحتــوى املتــداول 
وتقييمهــم لــه، وذلــك اتســاًقا مــع طبيعــة وســائل اإلعــام اجلديــد بوصفهــا تتركــز حــول 

.User-oriented media الفــرد الــذي يســتخدمها

 وتوصــل البحــث ملجموعــة مــن النتائــج منهــا، أن الغالبيــة العظمــى مــن العينــة تهتــم 
بالتفاعــل مــع أخبــار تلــك احلــوادث علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بصــرف النظــر عــن 
أماكــن وقوعهــا، وهــو مــا يتســق ونتائــج الدراســات الســابقة التــي أكــدت أهميــة وخصوصيــة 
العاقــة بــن اإلعــام وبــن اإلرهــاب، فكاهمــا مدعــوم بوجــود اآلخــر بطريقــة أو بأخــرى.

 ومــن واقــع التأثيــر املباشــر لوســائل التواصــل االجتماعــي علــى وعــي الشــباب ومعرفتهــم 
جــاءت دراســة Sushma Rawath.S 2019 ) 3(والتــي تناولــت االســتخدام املكثــف لوســائل 
ــاد بــن اجليــل اجلديــد جيــل الشــباب  اإلعــام االجتماعيــة يف الهنــد والتــي كانــت يف ازدي
يف عالــم اليــوم، حيــث أصبــح اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
احليــاة اليوميــة لإلنســان، واســتهدف الباحــث التعــرف علــى منط اســتخدام وســائل التواصل 
االجتماعــي وأثــره علــى الشــباب، واســتخدام البحــث املنهــج الوصفــي الــذي يصــف خصائص 
مجموعــة أو أفــراد وتصورهــم حــول وســائل التواصــل االجتماعــي وتأثيرهــا علــى الشــباب.

 وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن 20٪ مــن عينــة الدراســة 
أكــدوا أنهــم تأثــروا إيجابًيــا نتيجــة التعلــم مــن وســائل التواصــل االجتماعــي، كمــا أشــار ٪20 
مــن املشــاركن إلــى أنهــم حصلــوا علــى مزايــا متعــددة مــن اســتخدامهم لهــذه الوســائل مــن 
خــال بقاءهــم علــى تواصــل مــع األصدقــاء عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ، يف حــن أن 
28٪ مــن العينــة قالــوا إنهــم حصلــوا علــى مزايــا مثــل: الترفيــه واملــرح، كمــا أن نحــو %20 
مــن عينــة الدراســة قالــوا إن أبــرز ســلبيات اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي هــي أنهــا 
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تســبب مشــاكل صحيــة، فيمــا أجــاب 20٪ أن مــن ابــرز هــذه الســلبيات هــي ضيــاع الوقــت .

 أمــا علــى مســتوى االعتمــاد علــى وســائل االتصــال االجتماعــي يف دعــم املهــارات 
االتصاليــة لــدى الطــاب جــاءت دراســة )شــيماء صبــري، محمــد عبــد احلميــد، 2019()4( 
ــز  ــع التواصــل االجتماعــي ودورهــا يف تعزي ــوي ملواق حــول اســتخدام طــاب اإلعــام الترب
مهــارات االتصــال لديهــم، حيــث اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى واقــع اســتخدام مواقــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي يف تنمیــة مهــارات االتصــال لــدى طــاب اإلعــام التربــوي، 
ويعــد هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة التــی تســتهدف وصــف وحتليــل العاقــة بــن 
مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي وتنميــة مهــارات االتصــال، لــذا اعتمــدت هــذه الدراســة 
ــات  ــى املعلوم ــا للحصــول عل ــا منظًم ــًدا علمًی ــد جه ــذي يع ــي ال ــج املســح اإلعام ــى منه عل

ــة عــن الظاهــرة )وأوصــاف عــن الظاهــرة( محــل الدراســة. املفصل

 وتكونــت عینــة الدراســة مــن )100( طالًبــا وطالبــة مــن طــاب الفرقــة الثالثــة والفرقــة 
الرابعــة بقســم اإلعــام التربــوي بكلیــة التربيــة النوعيــة جامعــة بنهــا، واســتخدم الباحثــان 
ــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يف  اســتبيانا حــول اســتخدام طــاب قســم اإلعــام ملواق
ــى أفــراد  ــات ومت تطبيقــه عل ــارات االتصــال لديهــم كأداة مــن أدوات جمــع البنان ــة مه تنمي
العينــة للتعــرف علــى تنميــة مهــارات االتصــال لديهــم، وتوصلــت نتائــج البحــث إلــى التأكيــد 
علــى الــدور الــذى تؤديــه مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يف حتســن وتنميــة مهــارات 
االتصــال لــدى الطــاب، وترجــع هــذه النتائــج إلــى الــدور الفعــال الــذى تؤديــه مواقــع شــبكات 
التواصــل االجتماعــي يف تنميــة مهــارات االتصــال املختلفــة لــدى طــاب قســم اإلعــام 

التربــوي بكلیــة التربيــة النوعيــة – جامعــة بنهــا.

ــر وســائل التواصــل  ــوى املنشــور عب ــة املحت ــار اجتاهــات التشــكيك يف مصداقي  وباعتب
 Ruohan( االجتماعــي ومــا حتتويــه مــن إشــاعات يف بــث بعــض املعلومــات، جــاءت دراســة
Li and Ayoung Suh، 2015( )5( لقيــاس تقييــم درجــة تلــك املصداقيــة لــدى القــارئ مــن 
خــال التعــرف علــى العوامــل التــي تؤثــر يف تقييــم مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي 
 ،Facebook للمعلومــات املنشــورة عليهــا، وإدراكهــم مــدى مصداقيتهــا بالتطبيــق علــى موقــع
حيــث اســتخدم الباحثــان يف هــذه الدراســة منهــج املســح امليداني على عينــة بلغت نحو)135( 

مســتخدم مــن مســتخدمي فيــس بــوك، كمــا مت االســتبيان اإلليكترونــي يف جمــع البيانــات.

 وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود عاقــة ذات داللــة معنويــة بــن مــدى قــوة احلجــج 
املقدمــة يف املحتــوى املنشــور علــى Facebook، وبــن تقييــم املســتخدم ملصداقيــة هــذا 
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املحتــوى، ويف نفــس التوقيــت أظهــرت النتائــج عــدم وجــود عاقــة دالــة بــن مصداقيــة 
املحتــوى وبــن جودتــه مــن ناحيــة وبينــه وبــن االعتمــاد علــى وســيلة إعــام أخــرى مــن ناحيــة 

ثانيــة.

 وانطاًقــا مــن التشــكيك يف محتــوى هــذه الوســائل ودورهــا يف نشــر بعــض األفــكار 
غيــر الصحيحــة تأتــي دراســة )إبراهيــم بــن ضيــف اهلل، 2018()6( حــول “دور وســائل التواصــل 
ــي انطلقــت مــن أن  ــة”. والت ــة - دراســة ميداني ــات الفكري االجتماعــي يف انتشــار االنحراف
وســائل التواصــل االجتماعــي لهــا دور كبيــر يف انتشــار االنحــراف الفكــري، حيــث قــد 
يكتســب الشــباب االنحــراف الفكــري والســلوك املنحــرف مــن خــال التفاعــل مــع أشــخاص 
أو جماعــات موجــودة علــى تلــك الشــبكات، واســتخدم الباحــث يف دراســته املنهــج الوصفــي 
املســحي، واعتمــد الباحــث علــى االســتبانة كأداة للدراســة وزعــت علــى )411( طالــب مــن 

طــاب جامعــة اإلمــام.

 وتوصلــت نتائــج دراســته إلــى أن وســائل التواصــل االجتماعــي األكثــر اســتخداماً هــي 
كالتالــي بالترتيــب: )تويتــرtwitter بنســبة )36.3%(، يليــه ســناب شــات snap chat بنســبة 
)17.8%(، ثــم يوتيــوبYouTube بنســبة)13.6%(، كذلــك توصلــت الدراســة إلــى أن أفــراد 
عينــة الدراســة موافقــون بشــدة علــى أكثــر أنــواع االنحرافــات الفكريــة انتشــاراً علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي هــي اســتغال وســائل التواصــل االجتماعــي لنشـــر الشــائعات واألخبار 
غيــر الصحيحــة، وأيضــاً اســتغالها لنشـــر الفكــر املتطــرف الــذي يأخــذ مــن الديــن ســتاراً، 
وأن أبــرز وســائل اجلــذب أن وســائل التواصــل تتيــح اســتخدام الصــور ومقاطــع الفيديــو يف 

املوضوعــات اخلاصــة.

 واســتمرارًا لــدور وســائل التواصــل االجتماعــي واســتخدمها يف الترويــج للفكــر املتطــرف 
واحلاجــة امللحــة ملواجهتــه، تأتــي دراســة قيــس أمــن الفقهــاء )2016( )7(، والتــي هدفــت 
للتعــرف علــى دور شــبكات التواصــل االجتماعــي يف الترويــج للفكــر املتطــرف مــن وجهــة نظــر 
طلبــة اجلامعــات األردنيــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي وأداة االســتبانة، التــي 
طبقــت علــى عينــة مــن 387 مســتجيبن جــرى اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية البســيطة مــن 

طلبــة اجلامعــة األردنيــة وجامعــة الشــرق األوســط.

 وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن الدرجــة الكليــة 
الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى دور شــبكات التواصــل االجتماعــي يف الترويــج 
للفكــر املتطــرف جــاءت متوســطة، وأن الدرجــة الكليــة ملجــال أســاليب التجنيــد للمجموعــات 
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اإلرهابيــة متوســطة، وأن الدرجــة الكليــة ملجــال مضامــن اخلطــاب يف الشــبكات متوســطة، 
ــة. ــك ملجــال االســتماالت واالشــباعات املحقق وكذل

التعليق على الدراسات السابقة
ــة مبوضــوع الدراســة يف  ــا عاق ــي له ــات الســابقة الت ــه يف األدبي ــاد الباحــث مــن جولت أف

ــة: ــب اآلتي اجلوان

الوقــوف علــى التأثيــر الكبيــر لوســائل التواصــل االجتماعــي يف فئــات املجتمــع املختلفــة  -
وعلــى األخــص فئــة الشــباب التــي متثــل جــزًءا مــن هــذا البحــث الــذي يســتعرض دور 

هــذه الوســائل يف توعيتهــم مبجموعــة مــن القضايــا الفكريــة املهمــة.

التعــرف مــن خــال بعــض هــذه األدبيات الســابقة على دور وســائل التواصــل االجتماعي  -
يف تنميــة مهــارات االتصــال لــدى مســتخدميها، وهــو مــا أفــاد الباحــث يف تكويــن رؤيــة 
عــن هــذا الــدور وانعكاســاته علــى وعــاظ وواعظــات األزهــر – عينــة الدراســة- ومــدى 

اهتمــام بتنميــة مهاراتهــم االتصاليــة للســتفادة مــن هــذه الوســائل يف عمليــة التوعيــة.

التعــرف علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مــن حيــث كونها مصــدرًا للمعلومــات الدينية  -
أيًضــا لطــرح تســاؤاًل مهًمــا علــى وعــاظ وواعظــات األزهــر يف هــذا الشــأن يــدور حــول 
نوعيــة املصــادر التــي يعتمــدون عليهــا يف احلصــول علــى معلوماتهــم الدينيــة وهــل مــن 

بينهــا الصفحــات الرســمة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.

الكشــف عــن الــدور الســلبي لهــذه الوســائل مــن خــال بعــض الدراســات يف عملــة  -
الترويــج لألفــكار املتطرفــة، للســاتفادة منــه يف هــذا البحــث مــن خــال الــدور اإليجابــي 

ــم واألفــكار املتطرفــة. ــة بخطــر املفاهي لنفــس الوســائل يف التوعي

   Problem Statement مشكلة البحث
رغــم أهميــة التواصــل املباشــر بــن الداعيــة الدينــي واجلمهــور، إال أن ظهــور وســائل 
ــي يوجههــا  ــة الت ــة الرســائل التوعوي ــر يف جماهيري التواصــل االجتماعــي أســهم بشــكل كبي
الدعــاة بشــكل عــام وبالتالــي حتقيــق مزيــد مــن الوعــي والتأثيــر يف اجلمهــور املســتهدف، 
وباعتبــار أن وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف ميثلــون شــريحة دعويــة مهمــة النتماءهــم 
ألكبــر مؤسســة دينيــة يف مصــر وهــو األزهــر الشــريف، فــإن الدراســة تســعى للكشــف عــن 
مــدى اعتمــاد الوعــاظ والواعظــات علــى مواقــع التواصل االجتماعي، وتوظيف تلك الوســائل 
املهمــة بجانــب االتصــال املباشــر يف التواصــل مــع الشــباب وتوعيتهــم باملفاهيــم الصحيحــة 
املثــارة حــول قضايــا التطــرف الفكــري والدينــي؛ وذلــك للوقــوف علــى درجــة اهتمامهــم 
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بتطويــر مهاراتهــم يف العمــل التوعــوي، وأثــر ذلــك علــى شــكل وطريقــة التفاعــل مــع اجلمهــور 
عبــر تلــك املنصــات اجلماهيريــة، فًضــا عــن اإلجابــة علــى التســاؤل األهــم، والــذي يــدور 
حــول قدرتهــم علــى اســتخدام املحتــوى التوعــوي املناســب لتشــكيل فكــر الشــباب جتــاه تلــك 
القضايــا، مبــا يضمــن احلفــاظ عليهــم مــن املفاهيــم املضللــة التــي تــروج لهــا تيــارات التطــرف 

واإلرهــاب.

أهمية الدراسة
تنطلق أهمية هذا البحث من عدة جوانب من أبرزها:

أهميــة قضيــة الوعــي لــدى الشــباب واحلاجــة امللحة الســتراتيجيات متعــددة يف مواجهة  -
األفــكار املتطرفــة التــي يتعرضــون لهــا مــن جانــب بعــض التيــارات التــي تــروج للمفاهيــم 

املغلوطــة فيمــا بينهــم.

ضــرورة االســتفادة مــن التكنولوجيــا االتصــال احلديثــة يف وصــول املفاهيــم الصحيحــة  -
حــول القضايــا الفكريــة ألكبــر عــدد مــن الشــباب.

مــا ميثلــه وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف لــدى املجتمــع ممــا يقومــون بــه مــن  -
أدوار توعويــة مهمــة، واحلاجــة إلــى الوقــوف علــى أدائهــم وتطويــر مهاراتهــم يف جانــب 

التواصــل مــع اجلمهــور املســتهدف.

مــا متثلــه وســائل التواصــل االجتماعــي مبنصاتهــا املتنوعــة مــن ســاحة لتجمــع الشــباب،  -
وأهميــة االســتفادة مــن املضمــون املطــروح مــن خالهــا يف توجيــه طاقاتهــم اإليجابيــة 
نحــو البنــاء الفكــري الســليم للحــد مــن اســتغال عقولهــم وتوجيههــا نحــو مخططــات 

الهــدم والتشــكيك والوقــوع يف براثــن الفــن الدينيــة واملجتمعيــة.

 Objectives of the Study أهداف البحث
يسعى البحث إلى حتقيق هدفن رئيسن هما:

الهــدف األول: التعــرف علــى مــدى اعتمــاد وعــاظ وواعظــات األزهــر علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي كوســائل فاعلــة يف التأثيــر علــى اجلمهــور يف جانــب التوعيــة الدينيــة، ويتفــرع 

منــه مجموعــة أهــداف أخــرى منهــا:

درجة االهتمام باستخدام وسائل التواصل االجتماعي يف التوعية الدينية. -

أكثــر وســائل التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمها وعــاظ وواعظــات األزهــر يف  -
التوعيــة الدينيــة.

أبــرز التحديــات التــي تواجــه الوعــاظ والواعظــات عنــد اســتخدامهم لوســائل التواصــل  -
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االجتماعــي يف التوعيــة. 

الكشــف عــن األوقــات املناســبة للوعــاظ والواعظــات يف نشــر رســائلهم التوعويــة عبــر  -
وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــة  - ــة يف صياغــة الوعــاظ والواعظــات للرســالة التوعوي ــد أفضــل األشــكال الفني حتدي
ــر وســائل التواصــل االجتماعــي، ومــدى تفاعــل اجلمهــور مــع هــذه األشــكال.  عب

الهــدف الثانــي: الكشــف عــن فاعليــة التوعيــة بقضايــا التطــرف الفكــري والدينــي مــن 
خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، وينبثــق منــه مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة منهــا:

حتديــد نوعيــة القضايــا الفكريــة التــي تركــز عينــة الدراســة علــى تناولهــا بشــكل أكبــر  -
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. 

ــا  - ــاء طــرح قضاي ــة الدراســة مــع اجلمهــور أثن ــى شــكل ودرجــة تفاعــل عين التعــرف عل
ــر وســائل التواصــل االجتماعــي. ــي عب التطــرف الفكــري والدين

ــا الوعــاظ والواعظــات فيمــا  - ــي يعتمــد عليه ــة الت ــر املصــادر املعرفي ــى أكث التعــرف عل
ــي. ــا التطــرف الفكــري والدين ــم صحيحــة حــول قضاي يقومــون بنشــره مــن مفاهي

 Research Questions تساؤالت البحث
مــا مــدى اســتخدام وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف لوســائل التواصــل االجتماعــي . 1

يف التوعيــة الدينيــة؟

مــا نوعيــة تلــك الوســائل التــي يعتمــدون عليهــا يف توعيــة الشــباب، ودرجــة اعتمادهــم . 2
عليهــا؟

مــا الوقــت املناســب الــذي يفضــل مــن خالــه وعــاظ وواعظــات األزهــر التواصــل مــع . 3
الشــباب وتوعيتهــم؟

مــا نوعيــة قضايــا التطــرف الفكــري والدينــي التــي يلجــأون إلــى التوعيــة بهــا مــن خــال . 4
وســائل التواصــل االجتماعي؟

مــا األشــكال والقوالــب الفنيــة املفضلــة لــدى عينــة الدراســة لعــرض محتــوى الرســالة . 5
التوعويــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي؟

مــا شــكل تفاعــل وعــاظ وواعظــات األزهــر مــع اجلمهــور بعــد نشــر رســائل التوعيــة . 6
ــا الدراســة؟ بقضاي

مــا املصــادر املعرفيــة لوعــاظ وواعظــات األزهــر يف احلصــول علــى املفاهيــم الصحيحــة . 7
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حــول قضايــا التطــرف الفكــري والدينــي لنشــرها عبــر وســائل التواصــل االجتماعي؟

مــا أبــرز التحديــات التــي يواجههــا وعــاظ وواعظــات األزهــر يف اســتخدامهم لوســائل . 8
التواصــل االجتماعــي يف عمليــة التوعيــة؟

 Hypothesis of Study فروض البحث
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن يف درجــة اعتمادهــم علــى 

وســائل التواصــل االجتماعــي يف عمليــة التوعيــة مــن حيــث العوامــل الدميوغرافيــة.

الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام وعــاظ وواعظــات األزهر 
لــكل وســيلة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة.

الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام املبحوثــن لألشــكال 
ــا مــن خــال هــذا الشــكل. ــي ســيتم عرضه ــة الت ــة القضي ــة ونوعي الفني

الفــرض الرابــع: توجــد عاقــة ارتباطيــة بــن درجــة اســتخدام املبحوثــن لوســائل التواصــل 
االجتماعــي يف التوعيــة ودرجــة توظيفهــم للقوالــب واألشــكال الفنيــة لعــرض الرســائل 

ــر هــذه الوســائل. ــة عب التوعوي

 Research Methodology :نوع ومنهج الدراسة
يعتمــد البحــث علــى الدراســة الوصفيــة، ويســتخدم فيهــا الباحــث منهــج املســح امليدانــي، 
وذلــك مــن خــال تطبيــق اســتمارة اســتبيان علــى عينــة من وعــاظ وواعظات األزهر الشــريف 
يبلــغ عددهــم 200 واعــظ وواعظــة، مــن مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت واملتعاملــن مــع وســائل 
التواصــل االجتماعــي، للحصــول علــى بيانــات وحتليــات ميكــن مــن خالهــا توفيــر أوصــاف 

كميــة وكيفيــة للظاهــرة التــي يتــم دراســتها.

Data Gathering Tool أداة جمع البيانات
يعتمــد البحــث علــى أداة االســتبيان)8( والتــي تضمنــت مجموعــة من الفئات الرئيســة والتي 
تــدور حــول مــدى اســتخدام وعــاظ ووعــاظ األزهــر الشــريف لوســائل التواصــل االجتماعــي 
يف توعيــة الشــباب بخطــر التطــرف الفكــري والدينــي، ووقــت اســتخدامهم لتلــك الوســائل، 
ــي يعتمــدون عليهــا يف  ــة الت ــة املوجهــة، واملصــادر املعرفي والشــكل املفضــل للرســالة التوعوي

توجيــه تلــك الرســائل، ودرجــة التفاعــل بينهــم وبــن جمهــور املتابعــن لرســائلهم التوعويــة.

مجتمع البحث 
ويتمثــل مجتمــع البحــث يف وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف والبالــغ عددهــم نحــو 
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ــم مجمــع البحــوث اإلســامية باألزهــر  ــى إدارته ــي واعــظ وواعظــة يتول ــة آالف ومائت أربع
الشــريف وموزعــن علــى 27 محافظــة علــى مســتوى اجلمهوريــة ويتبعــون منطقــة الوعــظ 

يف كل محافظــة.

 Research Sample عينة البحث
نظــًرا لصعوبــة إجــراء البحــث علــى مجتمــع الدراســة كامــًا واملتمثــل يف وعــاظ وواعظات 
األزهــر الشــريف، اعتمــد تطبيــق البحــث علــى جمــع البيانــات مــن عينــة عشــوائية مــن وعــاظ 
ــغ  وواعظــات األزهــر الشــريف تنطبــق عليهــم ســمات مجتمــع البحــث يف إطــاره العــام، وبل
ــع  ــردة موزعــن بواق ــا )200( مف ــي عليه ــق االســتبيان اإللكترون ــي مت تطبي ــة الت عــدد العين

154 واعًظــا و46 واعظــة.

حتديد املجال الزمني للدراسة:  
قــام الباحــث بتطبيــق اســتمارة االســتبيان علــى وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف خــال 
شــهر ديســمبر 2019م، بطريقــة عشــوائية جُتّنــب الباحــث االختيــار العمــدي ألفــراد العينــة، 

ويبــرر الباحــث اختيــاره لتلــك الفتــرة الزمنيــة لألســباب اآلتيــة:

عــن . 1 األزهــر  وواعظــات  وعــاظ  يتبعــه  الــذي  اإلســامية  البحــوث  مجمــع  إعــان 
اســتراتيجيته لتكثيــف احلمــات التوعويــة اإللكترونيــة والتــي يشــارك فيهــا الوعــاظ 

والواعظــات ملواجهــة األفــكار الشــاذة واملتطرفــة.

عقــد مجمــع البحــوث اإلســامية باألزهــر الشــريف للكثيــر مــن الــدورات الازمــة . 2
لتأهيــل الوعــاظ والواعظــات الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل أكثــر 
فاعليــة يضمــن حتقيــق أهــداف عمليــة التوعيــة بقضايــا التطــرف الفكــري والدينــي.

اهتمــام الدولــة باملواجهــة الفكريــة اإللكترونيــة للتيــارات املتطرفــة والدعــوة املســتمرة . 3
لتدريــب األئمــة والوعــاظ علــى االســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة يف هــذه املواجهة للحفاظ 

علــى أفــكار الشــباب وحمايتهــم مــن االســتقطاب الفكــري بعيــًدا عــن صحيــح الديــن.

األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات:
بعــد انتهــاء الباحــث مــن جمــع بيانــات الدراســة باســتخدام اســتمارة االســتبيان، مت 
ترميــز البيانــات وإدخالهــا إلــي احلاســب اآللــي، ثــم معاجلتهــا وحتليلهــا، واســتخراج النتائــج 
 SPSS( االجتماعيــة”    للعلــوم  اإلحصائيــة  “احلزمــة  برنامــج  باســتخدام  اإلحصائيــة 

.)Statistical Package for the Social Science“
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ومت اللجوء إلى املعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية يف حتليل بيانات الدراسة:

.Cross Tabulation 1ـ اجلداول املركبة التي تربط بن املتغيرات املختلفة للدراسة

.)Spearman( 2ـ معامل ارتباط سبيرمان

Stan-واالنحرافــات املعياريــة )The Arithmetic means( 3ـ املتوســطات احلســابية
.dard( )Deviations

بــن  4ـ  اختبــار )كاChi Square Test( )2( : لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعاقــة 
. )Nominal( املتغيــرات االســمية متغيريــن مــن 

5ـ معامــل التوافــق Contingency Coefficient: لتحديــد قــوة العاقــة يف حــال ثبوتهــا 
باختبــار )كا2( وال يســتخدم مــع  غيــره مــن املعامــات .

ــاس  ــي لقي ــاس ال معلم ــار كروســكال والس Kruskal Wallis Test: وهــو مقي  6  ـ اختب
الفــروق بــن املتوســطات احلســابية ألكثــر مــن مجموعتــن .

مســتوى الداللــة املعتمــد يف هــذه الدراســة: اعتمــد الباحــث علــى مســتوى داللــة يبلــغ )    ( 
العتبــار العاقــات أوالفــروق ذات داللــة إحصائيــة مــن عدمــه.

Theoretical framework of the study اإلطار النظري للدراسة
نظرية انتقال املعلومات على مرحلتن:أ. 

قــام الباحــث يف الدراســة احلاليــة بتوظيــف نظريــة “انتقــال املعلومــات علــى مرحلتــن” 
ــم مت تطويرهــا  ــز وكان أول ظهــور لهــا يف 1944 ث ــل كات ــد واي ــاول الزارفيل والتــي أسســها ب
يف عــام 1955 م والتــي تقــوم علــى أن املعلومــات التــي تنشــرها وســائل اإلعــام ُتنقــل إلــى 
اجلمهــور عبــر مرحلتــن: األولــى: قــادة الــرأي الذيــن يتعرضــون غالًبــا للرســائل اإلعاميــة، 
وميثــل قــادة الــرأي يف هــذه الدراســة “وعــاظ وواعظــات األزهــر” كقــادة رأي دينيــن يقــع 
ــا  ــم املغلوطــة حــول عــدد مــن القضاي ــح املفاهي ــى تصحي عليهــم دور توعــوي مهــم يقــوم عل
الفكريــة املختلفــة لــدى اجلمهــور، وبالتالــي فــإن هــؤالء القــادة يتعرضــون ملصــادر معرفيــة 

متنوعــة ومنهــا وســائل إعاميــة كمصــادر مهمــة الســتقاء املعلومــات.

الثانيــة: انتقــال املعلومــات مــن قــادرة الــرأي – الوعــاظ والواعظــات- إلــى اجلمهــور 
املســتهدف عبــر قنــوات اتصاليــة غيــر رســمية وهنــا تتمثل يف “وســائل التواصــل االجتماعي” 
مــن خــال الصفحــات الشــخصية التــي أنشــأها هــؤالء الوعــاظ والواعظــات للتواصــل مــع 
اجلمهــور وتوعيتهــم مبجموعــة مــن املفاهيــم الصحيحــة املرتبطــة بعــدد من القضايــا الفكرية 

املهمــة التــي يحتاجــون إليهــا الرتباطهــا بجوانــب مؤثــرة يف حياتهــم اليوميــة واملعرفيــة.  
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:Data Analysis  نتائج الدراسة
يتنــاول الباحــث يف هــذا الفصــل نتائــج الدراســة امليدانيــة التــي قــام بإجرائهــا علــى 
عينــة مــن وعــاظ وواعظــات مجمــع البحــوث اإلســامية باألزهــر الشــريف، للتعــرف علــى 
مــدى توظيفهــم لوســائل التواصــل االجتماعــي يف توعيــة الشــباب بقضايــا التطــرف الفكــري 
والدينــي، حيــث بلــغ إجمالــي العينــة التــي قــام الباحــث بتطبيــق اســتمارة االســتبانة عليهــا 
ــى  ــا البحــث عل ــي توصــل إليه ــج الت ــاول ومناقشــة النتائ )200( واعــظ وواعظــة، وميكــن تن

النحــو اآلتــي:

أواًل: خصائص عينة الدراسة التي أُُُجري البحث عليها: 
جدول رقم )1(

النسبة المئويةالمجموعالنسبة المئويةالعددالمتغير
التوصيف 
الوظيفي

77 154 واعظ
200%100 4623واعظة

السن

30 – 2512261

200%100 40 – 306532.5
50 – 40136.5

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

شــكّلت األرقــام الــواردة يف اجلــدول الســابق الصــورة الطبيعيــة ملجتمــع الدراســة فيمــا 
يتعلــق بأحــد العوامــل الدميوغرافيــة وهــو عامــل اجلنــس، حيــث بلــغ عــدد الوعــاظ الذيــن 
كّونــت إجاباتهــم نتائــج البحــث 154 واعًظــا بنســبة 77% مــن إجمالــي عينــة الدراســة البالغــة 
200 مفــردة، فيمــا بلــغ عــدد الواعظــات مــن إجمالــي العينــة 46 واعظــة بنســبة %23، 
حيــث ُتعــد الفــروق الــواردة يف نســبة متثيــل الوعــاظ والواعظــات نتيجــة طبيعيــة نظــًرا ألن 
ــرة  ــوق عــدد الواعظــات بنســبة كبي ــن باألزهــر الشــريف يف ــي عــدد الوعــاظ العامل إجمال
اقتــرب متثيلهــا مــن نســبة املشــاركة لــكل منهمــا يف هــذا البحــث، خاصــة وأنــه كان ُيعــرف 
عــن مجــال الوعــظ أنــه مجــال ذكــوري، حتــى ظهــرت احلاجــة املجتمعيــة إلــى ضــرورة وجــود 
ــة للســيدات يف  ــة االحتياجــات املعرفي ــم لتلبي عنصــر نســائي يف هــذا املجــال الدعــوي امله
املجتمــع املصــري، ورفــع احلــرج عنهــن يف اإلجابــة علــى بعــض األســئلة التــي متثــل جــزًءا مــن 
االحتياجــات اليوميــة اخلاصــة بالنســاء، وهــو مــا دعــى األزهــر الشــريف خــال الســنوات 
القليلــة املاضيــة إلــى تعيــن واعظــات مبجمــع البحــوث اإلســامية مــن خريجــات الكليــات 
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الشــريعة بجامعــة األزهــر، ولتأهيلهــن للعمــل الدعــوي اســتحدث اإلمــام األكبــر شــيخ األزهــر 
منصًبــا جديــًدا يتولــى شــئون الواعظــات حتــت مســمى “مســاعد األمــن العــام لشــئون 

الواعظــات” تقــوم عليــه أســاتذة جامعيــة مــن جامعــة األزهــر. 

وفيمــا يتعلــق بأعمــار املشــاركن يف البحــث مــن الوعــاظ والواعظــات فإنهــا تنوعــت بــن 
املرحلــة العمريــة التــي بــدأت مــن 25 وحتــى 50 عاًمــا، وهــي املرحلــة التــي يبــدأ منهــا تعيــن 
الوعــاظ والواعظــات عقــب تخرجهــم وحتــى اقترابهــم مــن ســن املعــاش، ويف الوقــت الــذي 
تصــدرت فيــه الفئــة العمريــة التــي تراوحــت بــن 25 إلــى 30 عاًمــا، وبلــغ عــدد املشــاركن مــن 
هــذه الفئــة 122 واعًظــا وواعظــة بنســبة 61%، تراجعــت نســبة املشــاركن مــن الفئــة العمريــة 
التــي تراوحــت مابــن 30 إلــى 40 عاًمــا إلــى 65 مفــردة بنســبة 32.5%، بينمــا كانــت نســبة 
املشــاركن مــن الفئــة العمريــة األعلــى والتــي تراوحــت مــا بــن 40 إلــى 50 عاًمــا هــي األقــل، 

حيــث شــارك منهــا 13 مفــردة فقــط بنســبة %6.5.

ويبــرر الباحــث الفــروق يف عــدد املشــاركن نتيجــة اختــاف أعمارهــم، ألســباب منطقيــة 
اســتخداما  األكثــر  هــم  والواعظــات  الوعــاظ  يف  األقــل  العمريــة  الفئــات  أن  تتمثــل يف 
ــى املشــاركة يف  ــة، وهــو مــا شــجعهم عل ــا واالســتفادة منهــا يف أعمالهــم التوعوي للتكنولوجي
البحــث؛ نظــًرا لعاقتــه بالتوعيــة الرقميــة مــن خــال اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 
يف االتصــال اإلليكترونــي مــع اجلماهيــر، ومــا يتطلبــه هــذا االســتخدام مــن درايــة ومعرفــة 
كافيــة بالتعامــل مــع تلــك الوســائل واالســتفادة منهــا يف تلبيــة االحتياجــات املعرفيــة للجمهــور 

علــى اختــاف ثقافتــه ودرجــة تعليمــه وفئاتــه العمريــة.

ثانيا: امتاك الوعاظ والواعظات حلساب على مواقع التواصل االجتماعي:
جدول رقم )2(

اإلجمالي ليس لديهم حساب على وسائل
التواصل االجتماعي

لديهم حساب  على وسائل 
التواصل  االجتماعي

% ك % ك % ك

100 200 5 . 1 99.0 199
تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

ــأن وعــاظ وواعظــات األزهــر ال يعرفــون يف دعوتهــم  ــى عكــس مــا يتوقعــه البعــض ب عل
ســوى إلقــاء الــدروس يف املســاجد ومخاطبــة اجلمهــور عبــر منابــر اجلمــع وااللتقــاء املباشــر 
مــع النــاس بعيــًدا عــن عالــم الرقمنــة، أوضحــت نتائــج البحــث أن نســبة الوعــاظ والواعظــات 
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الذيــن ميتلكــون صفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ممكــن شــاركوا يف هــذا البحــث، 
بلغــت 99% مــن إجمالــي العينــة بتكــرار 199 مفــردة، وهــو يؤكــد علــى مجموعــة مــن املعطيات 
ومنهــا: انفتــاح هــذه الشــريحة الدعويــة املهمــة وانخراطهــم يف التقــدم التقنــي والتكنولوجــي 
الــذي شــهده العالــم يف الفتــرة األخيــرة، فلــم مينعهــم اعتمــاد عملهــم علــى الطــرق التقليديــة 
يف التواصــل مــع اجلمهــور وانتشــارهم امليدانــي والــذي يتــم بشــكل مباشــر يف املســاجد 
وأماكــن التجمعــات املختلفــة ســواء داخــل املــدارس أم مراكــز الشــباب والنــوادي، بــل إنهــم 
كانــوا حريصــن علــى العمــل املســتمر لتطويــر أدائهــم التوعــوي واالطــاع علــى كل مــا هــو 
جديــد واســتخدام وســائل التواصــل احلديثــة التــي تناســب فئــات كثيــرة مــن اجلماهيــر يف 
الوقــت احلالــي، لتتســع داشــرة االتصــال بالنســبة للواعــظ والواعظــة، وبالتالــي زيــادة عــدد 
اجلمهــور املســتهدف وحاجــة ذلــك إلــى اســتخدام مختلــف الوســائل التــي تناســب الوصــول 

إليهــم.

ويف الوقــت الــذي أبــدى فيــه وعــاظ وواعظــات األزهــر –عينــة الدراســة- تفاعلهــم مــع 
وســائل التواصــل االجتماعــي بنســبة كبيــرة، فــإن نســبة مــن لــم يتفاعلــوا مــع تلــك الوســائل 
كانــت ضئيلــة جــًدا بنســبة 0.5% بتكــرار )1( فقــط، وهــي نتيجــة ُتعــد إيجابيــة وتؤكــد علــى 
أن األزهــر الشــريف والقائمــن علــى الدعــوة بــه ُيدركــون أهميــة قضيــة الوعــي، كمــا يســعى 
ــل الدعــوي والتوعــوي ألجــل  ــن يف احلق ــه مــن العامل ــر أداء أبنائ ــى تطوي ــا إل األزهــر دائًم
أداء رســالته وواجبــه الدينــي والوطنــي التــي طاملــا حــرص عليهــا علمــاؤه األجــاء علــى مــّر 

التاريــخ واألزمنــة.

ثالثا: استخدام وعاظ وواعظات األزهر لوسائل التواصل االجتماعي يف التوعية الدينية.
جدول رقم )3(

اإلجمالي ال يستخدم  يستخدم 
% ك % ك % ك

100 200 5.5 11 94.5 189

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

إن امتــاك وعــاظ وواعظــات األزهــر لصفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي لــم 
يكــن الحتياجــات التواصــل الشــخصية، وإمنــا قــرروا االســتفادة منــه يف جانــب التوعيــة 
الدينيــة كوســيلة ومنصــة مهمــة يف الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن اجلمهــور، وهــو مــا كشــفت 
عنــه نتائــج الدراســة يف أن نحــو )189( مفــردة مــن عينــة الدراســة قامــوا بإنشــاء تلــك 
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الصفحــات لهــدف أســاس وهــو التوعيــة الدينيــة، وذلــك بنســبة بلغــت 94.5%، مقارنــة بنحــو 
11 واعــظ وواعظــة فقــط لــم يســتخدموا وســائل التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة بنســبة 
5.5% وإمنــا اســتخدموا الصفحــات التــي قامــوا بإنشــائها علــى هــذه املنصــات يف التواصــل 

الشــخصي وهــي نســبة ضئيلــة مقارنــة بإجمالــي عينــة الدراســة.

ويــرى الباحــث أن ارتفــاع نســبة مــن يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي مــن بــن 
وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف يف جانــب التوعيــة الدينيــة يكشــف عــن وعــي دعــاة 
األزهــر الشــريف بأهميــة تلــك الوســائل التــي أصبحــت متثــل مصــدرًا أساســًيا للمعلومــات 
لــدى كثيــر مــن فئــات املجتمــع، وبالتالــي فــإن توعيــة تلــك الفئــات مــن خــال وســائل االتصــال 
ــور، كمــا  ــة التواصــل التوعــوي مــع اجلمه ــم يحقــق األهــداف الرئيســة لعملي ــة لديه املفضل
يدعــم جانــب التأثيــر فيهــم أيًضــا، وهــو مــا تؤكــده اإلحصائيــات التــي أعلــن عنهــا مجمــع 
البحــوث اإلســامية مــن خــال إطاقــه حلمــات توعويــة إلكترونيــة متنوعــة لعــاج الكثيــر 
مــن القضايــا واملشــكات املجتمعيــة، حيــث أعلــن املجمــع أنــه يطلــق حماتــه التوعويــة يف 
إطاريــن، األول منهمــا: يتمثــل يف تواصــل الوعــاظ والواعظــات بشــكل مباشــر مــع اجلمهــور، 
والثانــي: مــن خــال رســائل التوعيــة اإللكترونيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي اخلاصــة 
ــي  ــط حوال ــام )2019( فق ــة خــال ع ــة اإللكتروني ــغ عــدد املنشــورات التوعوي ــث بل ــه، حي ب
ــة  ــم األخاقي ــك لنشــر القي ــة، وذل ــة واإلجنليزي ــن العربي )5760( )9( منشــور توعــوي باللغت

وعــاج املشــكات املجتمعيــة املختلفــة.

رابًعا: وسيلة التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها الوعاظ والواعظات  يف جانب التوعية.
جدول رقم )4(

درجة  االستخدام
نوع الوسيلة

المتوسط إلى حد مابشكل متوسطبشكل كبير 
الحسابي

االنحراف 
المعياري %ك%ك%ك

 . 62024 2.6650 14974.53517.5168فيسبوك
 . 58456 1.3000 136.5341715376.5تويتر

 . 70111 1.4700 2412462313065يوتيوب
 . 79039 2.2800 984960304221واتساب
 . 55363 1.2450 1262512.516381.5انستجرام
 . 60641 1.2900 168261315879تليجرام
 . 35245 1.0800 52.56318994.5لينكد إن

199.55326.5128641.45500.66346كل ما سبق
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تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

اتفقــت األرقــام الــواردة يف اجلــدول الســابق مــع طبيعــة ودرجــة اســتخدام كل وســيلة مــن 
وســائل التواصــل االجتماعــي مــن جانــب اجلمهــور يف مصــر، وهــو مــا كشــفته نتائــج الدراســة 
مــن تصــّدر “فيســبوك” كوســيلة اتصــال اجتماعــي يســتخدمها وعــاظ وواعظــات األزهــر يف 
ــن  ــغ عــدد املعتمدي ــة بغيرهــا مــن وســائل التواصــل األخــرى، فقــد بل ــة مقارن جانــب التوعي
علــى هــذه الوســيلة مــن الوعــاظ والواعظــات بشــكل أكبــر نحــو 149 واعــظ وواعظــة بنســبة 
ــاع أعــداد مســتخدميها  ــك الوســيلة وارتف ــة تل 74.5%، وهــو مــا ميكــن تفســيره بجماهيري
عاملًيــا وعربًيــا ومحلًيــا، حيــث بلــغ عــدد مســتخدمي “فيســبوك” يف الربــع الثالــث مــن عــام 
ــر  ــع األخي ــار مســتخدم يومــي يف الرب ــار مســتخدم شــهرًيا، 1.66 ملي 2019 نحــو 2.5 ملي
مــن عــام 2019 )10(، وعلــى مســتوى مصــر بلــغ عــدد مســتخدمي فيــس بــوك مــن الشــباب 
ــة العــام  ــراوح بــن 18: 29 ســنة 20.2 مليــون مســتخدم يف نهاي ــة التــي تت ــة العمري يف الفئ
املاضــي بنســبة 21% مــن إجمالــي ســكان مصــر)11(، وهــو مــا يتفــق مــع تصــدر “فيــس بــوك” 
ــا، حيــث ال يــزال موقــع Facebook هــو أكثــر  كوســيلة اتصــال مــن حيــث اســتخدامه عاملًي
مواقــع التواصــل االجتماعــي شــعبيةً، ويســتخدمه أكثــر مــن مليــار شــخص بشــكل نشــيط، 
كمــا ميتلــك Facebook أكثــر مــن 2 مليــار مســتخدم شــهرًيا، وأكثــر مــن مليــار مســتخدم 

يصلــون إلــى هــذا املوقــع بشــكل منتظــم، وهــو مــا يوضحــه الشــكل التالــي:

شكل رقم )1(
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ــد عــن  ــوك” يف مصــر وهــو “واتســاب” ببعي ــس ب ــي لـ”في ــن املنافــس الثان ــم يك ــك ل كذل
ســباق نتائــج هــذه الدراســة، بــل إنــه احتفــظ باملرتبــة الثانيــة مــن بــن ثمانيــة خيــارات، 
وبلــغ عــدد مســتخدميه بشــكل أكبــر يف مجــال التوعيــة الدينيــة 98 مفــردة مــن أفــراد عينــة 
الدراســة بنســبة 49%، 30% بشــكل متوســط، ولعــل “وتســاب” كوســيلة اتصــال مهمــة جــاءت 
يف املرتبــة الثانيــة، يرتبــط بكــون تلــك الوســيلة تعــد األحــدث بعــد “فيــس بــوك” كمــا أنهــا 
ليســت منصــة خطــاب عــام وإمنــا التواصــل بهــا يتــم بشــكل شــخصي بخــاف “فيســبوك” 
ــرة مــن  ــى أعــداد كبي ــة فتصــل إل فــإن الواعــظ أو الواعظــة قــد يوجهــان رســائلهم التوعوي

متابعيهــم مــرة واحــدة دون احلاجــة إلــى إرســال الرســالة لــكل شــخص علــى حــده.

كذلــك هنــاك وســائل أخــرى وإن كانــت مشــهورة، إال أنهــا لــم تدخــل يف حيــز الوســائل 
األكثــر اســتخداًما لــدى وعــاظ األزهــر الشــريف، نظــًرا الرتبــاط بعضهــا بفنــون أخــرى 
ــى اســتخدامه الصــور فقــط يف حــن  ــب عل ــذي يغل ــال وال ــى ســبيل املث كـ”االنســتجرام” عل
يغيــب عــن ســاحته املحتــوى املكتــوب، كمــا أن هنــاك وســائل أخــرى كشــفت نتائــج الدراســة 
عــن اســتخدام الوعــاظ لهــا بشــكل أقــل ومنهــا “تليجــرام”، “لينكــد إن”، حيــث إن هــذه 
الوســائل ليســت لهــا جمهاهيريــة يف مصــر مقارنــة بغيرهــا مــن وســائل االتصــال األخــرى 
وبالتالــي فــإن عــدم اســتخدام اجلمهــور لهــا يقلــل مــن أهميــة اســتعانة الوعــاظ والواعظــات 

ــة. بهــا يف جانــب التوعي

خامًسا: أسباب عدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف التوعية الدينية
جدول رقم )5(

النسبة من إجمالي التكراراتاألسباب
التكرارات

النسبة من عدد 
مفردات العينة

921.434.5أقل تأثيرا في الجمهور  
716.673.5الجمهور ال يثق فيها

1023.815أفضل التواصل المباشر مع الجمهور
ال أستطيع القيام بتوصيل الرسالة  التوعوية 

1126.195.5بشكل أفضل من خالل هذه  المواقع

أفضل استخدام تلك المواقع في التواصل 
511.902.5 الشخصي فقط

إجمالي من لم يستخدوا تلك الوسائل في 
42100.0011التوعية “11”

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:
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رغــم اهتمــام وعــاظ وواعظــات األزهــر باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي يف 
التوعيــة الدينيــة وهــو مــا كشــفت عنــه نتائــج الدراســة يف الصفحــات الســابقة، إال أن هنــاك 
فئــة وإن كانــت قليلــة لــم تســتخدم تلــك الوســائل يف التوعيــة الدينيــة بداعــي مجموعــة مــن 
املبــررات واألســباب أوضحهــا اجلــدول الســابق، ولعــل مــن أبــرز أســباب عــدم اســتخدامهم 
ــم ال  ــاره بنســبة 26.19%، أنه ــا مت اختي ــة وهــو م ــة الديني التواصــل االجتماعــي يف التوعي
يســتطيعون القيــام بتوصيــل الرســالة  التوعويــة بشــكل أفضــل مــن خــال هــذه  املواقــع مقارنــة 
باالتصــال املباشــر، كمــا أن مــا نســبته 21.43% كان مــن أســباب عــدم اســتخدامهم لتلــك 
ــًرا يف اجلمهــور، يف حــن أن بعضهــم رأوا أن  ــة، أنهــا أقــل تأثي ــة الديني الوســائل يف التوعي
اجلمهــور ال يثــق فيهــا، كمــا كان رفــض البعــض اآلخــر الســتخدامها يف التوعيــة نابــع مــن 

أنهــم يفضلــون اســتخدامها يف التواصــل الشــخصي فقــط.

سادًسا: ترتيب مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للنشر  والتوعية للوعاظ 
والواعظات.

جدول رقم )6(

%كالموضــــــــــــــــوع

178.5المصدر األول
9748.5المصدر الثاني بعد االتصال المباشر

8643مصدر إضافي

200100إجمالي المبحوثين

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

رغــم اهتمــام وعــاظ وواعظــات األزهــر باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي يف 
حماتهــم التوعويــة والوصــول إلــى اجلمهــور املســتهدف، إال أنهــم ال يزالــون يــرون يف 
االتصــال املباشــر هــو املصــدر األول بالنســبة لهــم وهــو مــا كشــفته نتائــج الدراســة، حيــث بلــغ 
عــدد الوعــاظ والواعظــات ممــن يعتبــرون االتصــال املباشــر هــو املصــدر األول لهــم للوصــول 
إلــى اجلمهــور نحــو 97 مفــردة مــن إجمالــي عينــة الدراســة بنســبة 48.5%، يف حــن أنهــم 

ــا لهــم. اعتبــروا أن وســائل التواصــل االجتماعــي بنســبة 43% متثــل مصــدرًا إضافًي

ويف تعليقــه علــى ذلــك يؤكــد د.ســعيد عامــر)12( أنــه مهمــا اســتخدم الداعيــة أو الواعــظ 
وســيلة اتصــال حديثــة يف تواصلــه مــع جمهــوره، إال أن كل هــذه الوســائل ال تقــارن باالتصــال 
ــاع  ــا لوجــه يكــون أدعــى القتن ــًرا يف املتلقــي، فالتواصــل وجًه ــر تأثي ــذي ُيعــد أكث املباشــر ال
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اجلمهــور باملحتــوى التوعــوي املقــدم لهــم ولذلــك فــإن خطبــة اجلمعــة الزالــت حتتفــظ 
بالنصيــب األكبــر يف تشــكيل ثقافــة النــاس وبنــاء أفكارهــم، وألجــل ذلــك فــإن مجمــع البحــوث 
اإلســامية دائمــا مــا يحــرص علــى أن يصــل للنــاس بأشــكال تواصــل متنوعــة فلدينــا الكثيــر 
مــن برامــج االتصــال املباشــر التــي جتمــع بــن الوعــاظ وشــرائح املجتمــع املختلفــة مــن خــال 
توجيــه القوافــل والتــي بلغــت العــام املاضــي نحــو )3542(، باإلضافــة إلــى احلمــات التوعوية 
التــي يشــارك فيهــا وعــاظ وواعظــات األزهــر ويتــم تنفيذهــا يف املــدارس ومراكــز الشــباب 
ــة  ــى املســاجد ودروس الســيدات ودور الرعاي ــع والشــركات، باإلضافــة إل ــوادي واملصان والن

االجتماعيــة.

ويف رأي الباحــث فإنــه وإن كان االتصــال املباشــر اليــزال يحتفــظ بقوتــه فيمــا يتعلــق 
بجانــب التأثيــر واإلقنــاع نتيجــة ملــا يحــدث بــن الداعيــة أو الواعــظ وبــن جمهــوره مــن 
اتصــال لفظــي وجســدي يتمثــل يف حركــة وتعبيــرات الوجــه والعينــان واأليــدي وغيرهــا ومــا 
لذلــك مــن عاقــة وثيقــة بــن اقتنــاع املتلقــي وعــدم اقتناعــه، إال أن االتصــال املباشــر يفتقــد 
يف النهايــة خلاصيــة اجلماهيريــة، حيــث يصــل أثــره إلــى عــدد قليــٍل مقارنــة باالتصــال عبــر 
ــة  ــن الفئ ــا خاصــة م ــن له ــة املتابع ــز باتســاع رقع ــي تتمي وســائل التواصــل االجتماعــي الت

األكثــر احتياًجــا للتوعيــة الدينيــة وهــم فئــة الشــباب.

سابعا: أهداف التوعية من خال وسائل التواصل االجتماعي
جدول رقم )7( 

النسبة من إجمالي التكراراتاألهداف
التكرارات

النسبة من عدد 
مفردات العينة

زيادة معارف الجمهور في القضايا الفكرية والمجتمعية 
19217.596المعاصرة

18516.992.5الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور  وتوعيتهم
تحقيق شخصية الداعية المعاصر الذي  يتعامل مع كل 

1871793.5الوسائل الحديثة

18917.294.5سرعة الوصول للجمهور
16815.384قوة التأثير في الجمهور
1097100548.5جملة من سئلوا “200”

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

كشــفت نتائــج الدراســة أن وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف لديهــم مجموعــة مــن 
األهــداف الرئيســة للتوعيــة مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، وأن رســائل التوعويــة 
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املوجهــة مــن خــال تلــك الوســائل ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بتحقيــق أهــداف ذاتيــة مــن ناحيــة 
وعمليــة مــن ناحيــة أخــرى، حيــث كان لزيــادة معــارف اجلمهــور يف القضايــا الفكريــة كأحــد 
ــرب  ــر مــن اختياراتهــم بنســبة بلغــة 96%، كمــا اقت ــة لديهــم، النصيــب األكب أهــداف التوعي
مــن هــذا الهــدف هــدف آخــر وهــو اهتمامهــم بســرعة الوصــول إلــى اجلمهــور مــن خــال 
تلــك الوســائل وذلــك بنســبة 94.5%، كمــا جــاء الهــدف الذاتــي واملتعلــق باهتمامهــم ببنــاء 
شــخصيتهم الدعويــة احلديثــة مــن خــال التوعيــة اإللكترونيــة يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 

.%93.5

تأتــي تلــك النتائــج يف التوقيــت الــذي أعلــن فيــه مجمــع البحــوث اإلســامية يف خطتــه 
االســتراتيجية عــن محــور تطويــر املهــارات الذاتيــة للوعــاظ والواعظــات مــن خــال تدريبهــم 
علــى اســتخدمات أدوات التواصــل احلديثــة يف حماتهــم التوعويــة، والعمــل علــى تنميــة 
مهاراتهــم الشــخصية بتنظيــم الكثيــر مــن ورش العمــل التــي يقــوم علــى التدريــب فيهــا 
نخبــة مــن اخلبــراء يف املجــاالت العلميــة املتنوعــة، باإلضافــة إلــى الــدورات التدريبيــة التــي 
عقدهــا املجمــع لتدريــب الوعــاظ والواعظــات علــى املهــارات اإلعاميــة واســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي يف جانــب التوعيــة املجتمعيــة، وكيفيــة التعامــل مــع الكاميــرات داخــل 
اســتديوهات القنــوات إلــى غيــر ذلــك مــن املهــارات التــي يحتاجهــا الداعيــة أو الواعــظ حتــى 

يكــون مؤثــًرا يف اجلمهــور املســتهدف.

ثامنا: درجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف نشر رسائل توعوية بقضايا 
التطرف واإلرهاب على مدار األسبوع.

جدول رقم )8(

النسبة من إجمالي التكراراتالتكراراتعدد الساعات

3015يوم
2010يومان
3168 أيام
494.5 أيام
5126 أيام

11356.5طوال أيام األسبوع
200100إجمالي عدد املبحوثن

 تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:	
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عكســت نتائــج الدراســة اهتمــام وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف باســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة بخطــر الفكــر املتطــرف بشــكل مكثــف وعلــى مــدار أيــام 
ــة بنســبة أقــل الســتخدام  ــة الدراســة وذلــك مقارن األســبوع وذلــك بنســبة 56.5% مــن عين
تلــك الوســائل يف يــوم واحــد فقــط والتــي بلغــت 15%، وهــو مــا يبــرره الباحــث بزيــادة 
الوعــي لــدى الوعــاظ والواعظــات بأهميــة التوعيــة اإللكترونيــة وقدرتهــا علــى الوصــول إلــى 
ــل  ــة متث ــا فكري ــة مرتبطــة بقضاي ــك التوعي ــت تل ــر خاصــة إذا كان ــدر مــن اجلماهي ــر ق أكب
خطــًرا يهــدد أمــن املجتمــع واســتقراره، كمــا أن ترويــج التيــارات املنحرفــة فكرًيــا للمفاهيــم 
املغلوطــة حــول تلــك القضايــا وعبــر الفضــاء اإللكترونــي يســيئ لإلســام ويطعــن يف مصــادره 
التشــريعية املقدســة، مــا يحتــاج إلــى مواجهــة مماثلــة تفــوق شــكل وطريقــة تقدميهــم لتلــك 

املفاهيــم اخلاطئــة حتــى حتقــق املواجهــة أهدافهــا. 

وهنــا يذكــر األمــن العــام ملجمــع البحــوث اإلســالمية)13( أن عــام 2019 املاضــي شــهد 
تنظيــم الكثيــر مــن احلمــات التوعويــة التــي بلغــت نحــو 49 حملــة مــن خــال االتصــال 
املباشــر واإللكترونــي مــن خــال توجيــه نصائــح مكثفــة يف جوانــب تربويــة وتنمويــة متنوعــة 
للطــاب واملعلمــن وأوليــاء األمــور واألســر مبفهومهــا األشــمل، حيــث خاطبــت الرســائل 
اإللكترونيــة لتلــك احلمــات كل شــريحة بأســلوب مفهــوم وبلغــة ســهلة مــع التركيــز واإليجــاز، 
وذلــك مــن خــال صفحــات التواصــل االجتماعــي وأبرزهــا “فيســبوك، وتويتــر”، واملوقــع 
اإلليكترونــي الرســمي للمجمــع، لتحقيــق الهــدف مــن توعيــة أكبــر قــدر مــن النــاس بالقضايــا 
املختلفــة، كمــا أن احلمــات اإلليكترونيــة ركــزت علــى جانــب مهــم يتعلــق باالســتخدام األمثــل 
للتكنولوجيــا واالســتفادة منهــا يف املعرفــة والتواصــل البّنــاء دون الوقــوع يف أضرارهــا، وذلــك 
ــة واملتابعــة املســتمرة  ــا: اســتعادة دور األســرة يف التربي مــن خــال عــدة محــاور مهمــة منه
ــاء  ــا إلــى ضــرورة االهتمــام بالبن ــة املختلفــة، وهــو مــا يدعون ألفرادهــا يف مراحلهــم العمري
الفكــري لألبنــاء وليــس البنــاء اجلســدي فقــط، فاملخاطــر الفكريــة التــي تهــدد حيــاة األبنــاء 

مــن جانــب تيــارات العنــف والتطــرف أكثــر مــن املخاطــر اجلســدية.
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جانب من الرسائل اإللكترونية التوعوية ملجمع البحوث اإلسالمية )14( 
شكل رقم )2(
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تاسًعا: التوقيت األمثل الستخدام الوعاظ لوسائل التواصل االجتماعي يف نشر 
الرسائل التوعوية.

جدول رقم )9(

النسبة من إجمالي التكراراتالتوقيت
التكرارات

النسبة من عدد 
مفردات العينة

7014.635.2الفترة الصباحية

5611.728.1فترة ما بعد الظهيرة

11624.358.3بعد انتهاء عمل الموظفين 

18839.394.5الفترة المسائية

481024.1بعد منتصف الليل

478100240.2اإلجمالي

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:
أكــدت نتائــج الدراســة أن الفتــرة املســائية هــي الفتــرة األكثــر تركيــًزا مــن جانــب وعــاظ 
وواعظــات األزهــر الشــريف يف توجيــه رســائلهم التوعويــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
حيــث تصــدرت هــذه الفتــرة غيرهــا مــن اخليــارات األخــرى بنســبة 94.5% وعــدد تكــرارات 
ــرة”  ــرة مــا بعــد الظهي ــا “بعــد منتصــف الليــل”، “فت ــغ 188 مفــردة، يف حــن جــاءت فترت بل

األقــل اســتخداًما بنســب %24.1، %28.1.

ــر  ــة عب ــل الوعــاظ يف التوعي ــرة املســائية لغيرهــا وتفضي ر الفت ــرى الباحــث أن تصــدُّ وي
وســائل التواصــل االجتماعــي، نظــًرا ألن هــذه الفتــرة تعتبــر مــن أكثــر الفتــرات التي يســتخدم 
فيهــا اجلمهــور وســائل التواصــل االجتماعــي ويتعــرض للوســائل اإلعاميــة املختلفــة خاصــة 
املرئيــة منهــا، وبالتالــي يضمــن الوعــاظ والواعظــات وصــول رســائلهم التوعويــة بشــكل أكبــر 
ومبــا يحقــق األهــداف الرئيســة لعملهــم ودورهــم الدعــوي والتوعــوي، نتيجــة ألن الفئــة األكثر 
مــن اجلمهــور تكــون متفرغــة يف هــذا التوقيــت بعــد إنهــاء عملهــا واجللــوس يف منازلهــم أو 
يف أماكــن الترفيــه املختلفــة وبالتالــي عودتهــم بعــد يــوم العمــل إلــى متابعــة وســائل التواصــل 

االجتماعــي والبحــث عمــا هــو جديــد بهــا يف هــذا اليــوم.
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عاشرا: درجة استخدام وسائل التواصل  االجتماعي يف التوعية خال اليوم 
الواحد.

جدول رقم )10(

النسبة من إجمالي التكراراتالتكراراتعدد الساعات

3618أكثر من 3 ساعات

33316.5 ساعات

4221ساعتان

5628ساعة

3316.5أقل من ساعة

200100اإلجمالي

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

رغــم انخفــاض معــدل االســتخدام اليومــي لوســائل التواصــل االجتماعــي مــن جانــب 
الوعــاظ والواعظــات يف عمليــة التنميــة حيــث انخفضــت نســبة مــن يســتخدمونها ملــد تزيــد 
عــن “3 ســاعات” إلــى 18% مقارنــة مبــن يســتخدمونها علــى مــدار اليــوم مبعــدة “ســاعة” 
والذيــن بلغــت نســبتهم 28%، إال اجلميــع كان لديــه حــرص علــى االســتخدام األدنــى يف اليــوم 

ول ألقــل مــن ســاعة وهــؤالء بلغــت نســبتهم نحــو %16.5.

ــن  ــا أن العامل ــدة منه ــب عدي ــي هــذه النســبة قــد يرتبــط بجوان ــرى الباحــث أن تدن  وي
يف احلقــل الدعــوي عليهــم جوانــب مــن االلتزامــات يف عمليــة التواصــل املباشــر مــن خــال 
ــاءات املباشــرة  ــدوات واللق ــدروس واملشــاركة يف الن ــاء ال ــة وإلق ــة والتوعوي ــل الدعوي القواف
وهــو ميثــل جــزًءا كبيــًرا مــن طبيعــة عملهــم الوظيفــي الــذي يصعــب التخلــي عنهــا، يف حــن 
أن التوعيــة اإللكترونيــة لهــم متثــل جــزًءا اختيارًيــا لــم يتــم اإللــزام بــه بعــد مــن الناحيــة 
الوظيفيــة ولكــن يلجــأ إليــه الوعــاظ يف أوقــات فراغهــم أحياًنا واســتكمااًل لدورهم ورســالتهم 

ــا أخــرى. التوعويــة أحياًن
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حادي عشر: األشكال الفنية املفضلة لعرض الرسالة التوعوية عبر وسائل التواصل 
االجتماعي

جدول رقم )11(

النسبة من إجمالي التكراراتاألشكال والقوالب الفنية
التكرارات

النسبة من عدد 
مفردات العينة

71.24.1المحتوى المكتوب

488.228.1الفيديوهات المسجلة

152.68.8الدمج بين الصورة والمحتوى

10818.663.2التسجيالت الصوتية

12421.372.5البث المباشر
9816.857.3الرسومات واالنفوجراف

10918.763.7الجداول اإلحصائية
7312.542.7كل ما سبق
582100340.4اإلجمالي

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود تفــاوت بــن القوالــب الفنيــة التــي يســتخدمها وعــاظ 
وواعظــات األزهــر يف توجيــه رســائلهم للجمهــور عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث 
جــاء البــث املباشــر علــى رأس هــذه القوالــب بنســبة بلغــت 21.3% مــن إجمالــي التكــرارات، 
بينمــا جــاءت اجلــداول اإلحصائيــة والتســجيات الصوتيــة يف املرتبــة التاليــة بنســب متقاربــة 
تراوحــت بــن: 18.7%، 18.6%، بينمــا انخفــض اعتمادهــم علــى املحتــوى املكتــوب وبلــغ 

عــدد مــن يســتخدمون هــذه الطريقــة يف التوعيــة نحــو)7( مفــردات بنســبة %1.2.

ويبــرر الباحــث تصــدر اســتخدام وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف لـــ “البــث املباشــر” يف 
حماتهــم التوعويــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، لعــدة أمــور منهــا:

أن البــث املباشــر أكثــر تفاعــًا مــع اجلمهــور عــن غيــره مــن األشــكال الفنيــة األخــرى  -
ملــا يقدمــه مــن إحســاس للمتابــع بــأن املحتــوى املقــدم حديــث ويحــدث يف هــذه اللحظــة 

وليــس مضموًنــا قدمًيــا قــد ال يناســب التوقيــت احلالــي.

تقنيــة البــث املباشــر لهــا قــدرة علــى جــذب املزيــد مــن املتابعــن، ألنــه مبجــرد بــدء هــذه  -
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اخلدمــة علــى “فيســبوك” علــى ســبيل املثــال يتــم عــادة إعــام املســتخدمن الذيــن 
ــا مباشــًرا بــدأ اآلن. يتابعــون صاحــب هــذا البــث بــأن هنــاك بًث

أن هــذه التقنيــة ُتعــد بدًيــا قوًيــا لوســيلة أخــرى تتميــز بكثــرة متابعيهــا مــن جانــب  -
ــة، كمــا أن البــث املباشــر قــد يفــوق هــذه الوســيلة  ــوات التلفزيوني اجلمهــور وهــي القن
مــن خــال إمكانيــة مشــاهدة املضمــون املقــدم مــن خالــه حتــى بعــد انتهائــه بخــاف 
القنــوات التلفزيونيــة والتــي قــد تقتصــر علــى تقــدمي املحتــوى ملــرة واحــدة ويف توقيــت 

قــد ال يناســب املشــاهد.

ومــن جانــب آخــر لــم يبــد الوعــاظ والواعظــات اهتماًمــا بالًغــا بنشــر رســائلهم التوعويــة  -
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي مــن خــال املحتــوى املكتــوب، نظــًرا ألن هــذا املحتــوى 
علــى حــد مبرراتهــم قــد ال يلقــى اهتماًمــا مــن جانــب املتابــع لهــم وذلــك الفتقــاده 
لعناصــر اجلــذب وســط مايــن املحتويــات الشــبية لــه والتــي قــد متــر علــى املشــاهد 

دون أن تلفــت انتباهــه.

ثانــي عشــر: قضايــا التطــرف الفكــري والدينــي التــي يعرضهــا الوعــاظ عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي .

جدول رقم )12(

القضايا
المتوسط اإلجماليدرجة التأثير

الحسابي
االنحراف 
المعياري نادًراأحياًنادائًما

%ك%ك%ك%ك
 0.642  1.5176 1687235.711256.3200100الحاكمية والخالفة

 0.684  1.6231 2311.67939.49849.2200100الجهاد
دار اإلسالم ودار 

2613.18743.78743.72001001.69850.688الحرب

الصحيح في قضية 
54278542.56130.52001001.95500.771الوالء والبراء

التعايش السلمي وقبول 
16683.42613.1842001002.79400.495اآلخر

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:
رغــم أن القضايــا الفكريــة التــي قــد تتخذهــا اجلماعــات املتطرفــة ســبيًا الســتقطاب 
ــى مناقشــتها مــع  ــاج إل ــا متخصصــة وحتت ــل قضاي الشــباب إليهــم وتنفيــذ مخططاتهــم متث
ذوي اخلبــرة، إال أن اهتمــام وعــاظ وواعظــات األزهــر باملفاهيــم املرتبطــة واحلــرص علــى 
توعيــة الشــباب بهــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بتلــك القضايــا شــكّل جانًبــا مهمــا مــن 
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نتائــج هــذه الدراســة، باعتبــار أن األطروحــات واملفاهيــم املرتبطــة بتلــك القضايــا والتوعيــة 
ــا  بحقيقتهــا وخطــر الفهــم غيــر الصحيــح لهــا ميثــل مــن وجهــة نظــر الباحــث مصــًا وقائًي
للشــباب مــن الوقــوع يف براثــن الفكــر املتطــرف واالنســياق وراء مفاهيمــه املليئــة باألخطــاء 

الفكريــة التــي ال عاقــة لهــا بالفهــم الصحيــح لإلســام ونصوصــه الشــرعية.

وانطاًقــا مــن هــذه الرؤيــة ميكــن القــول بــأن األزهــر الشــريف يقــوم بــدور مهم واســتباقي 
يف هــذا الشــأن، حيــث كشــفت نتائــج هــذه الدراســة أن وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف 
يقومــون بالتوعيــة بالقضايــا الفكريــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل يحقــق الــدور 
واملســئولية التــي تقــع عليهــم حتــى وإن كانــت نســب طــرح هــذه القضايــا للنقــاش غيــر 
مرتفعــة، ففيمــا يتعلــق بقضيــة “دار اإلســام ودرا احلــرب” علــى ســبيل املثــال والتــي تتخــذ 
ــة فــإن وعــاظ وواعظــات  ــارة الفــن املجتمعي جماعــات التطــرف مــن مفاهيمهــا ســبيًا إلث
األزهــر حرصــوا علــى مناقشــة تلــك القضيــة يف بعــض أوقاتهــم بنســبة 43.7%، كمــا أن 
قضيــة كـ”التعايــش الســلمي وقبــول اآلخــر” ومــا متثلــة يف هــذا التوقيــت املليــئ بالفــن 
واألفــكار املتطرفــة، شــهدت اهتماًمــا كبيــًرا أيًضــا مــن جانــب –عينــة الدراســة- فأشــاروا 
إلــى أنهــم اســتعرضوا مفاهيــم هــذه القضيــة بنســبة بلغــت 83.4%، كذلــك كان للمفاهيــم 
الصحيحــة يف قضيــة الــوالء والبــراء نصيًبــا مهًمــا يف مناقشــة وعــاظ وواعظــات األزهــر لهــا 

عبــر هــذه الوســائل بنســبة بلغــت %27.

ثالث عشر: درجة تفاعل الوعاظ مع اجلمهور عبر مواقع التواصل االجتماعي:
جدول رقم )13(

النسبة من إجمالي التكراراتدرجة تفاعل الوعاظ مع الجمهور  
التكرارات

النسبة من عدد 
مفردات العينة

9629.260.8ال أتفاعل معهم واكتفي بتوجيه الرسالة  فقط
206.112.7أقوم بالرد على كل واحد بمفرده

3410.321.5أجري مناقشات حية معهم
أقوم باإلشارة إلى بعض المتابعين  لمنشوراتي 

5015.231.6للعمل على انتشارها بين  الناس

10832.868.4أقوم بقراءة التعليقات فقط
أجري تحليالت لردود األفعال للتعرف  على 

216.413.3توجهات الجمهور  واحتياجاتهم  المعرفية

329100208.2اإلجمالي
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تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:
التواصــل  وســائل  خــال  مــن  التوعيــة  بجانــب  والواعظــات  الوعــاظ  اهتمــام  رغــم 
االجتماعــي، إال أن تفاعلهــم مــع اجلمهــور املتابــع لتلــك الوســائل لــم يكــن على قــدر اهتمامهم 
مبــدى متابعتهــم لفاعليــة الرســائل ذاتهــا، ففــي أجوبتهــم علــى التفاعــل مــع اجلمهــور عقــب 
ــم  ــة، أشــار نحــو 108 واعــظ وواعظــة بنســبة 32.8% أن تفاعله ــه رســائلهم التوعوي توجي
اقتصــر علــى قــراءة تعليقــات القــراء علــى رســائلهم التوعويــة، ويعتقــد الباحــث أن هــذا 
الشــكل وإن كان األكثــر اســتخداًما لنظــًرا لســهولته بخــاف أنــواع التفاعــل األخــرى كالــرد 
علــى كل املتابعنــي، إال أنــه ميثــل أهميــة نظــًرا ألنــه يعــادل التفاعــل املباشــر مــع اجلمهــور، 
وذلــك لقدرتــه علــى تكويــن املرســل – مفــردات العينــة- رؤيــة كاملــة الحتياجــات اجلمهــور 
املعرفيــة مــن خــال حتليلــه ومتابعتــه لتعليقاتهــم التــي متثــل اهتماًمــا كبيــًرا بهــذه الرســائل 

التوعويــة التــي قامــوا بالتعليــق عليهــا.

لكــن يف املقابــل كان هنــاك نســبة أيًضــا مــن الوعــاظ والواعظــات بلغــت 29.2% فضلــت 
االكتفــاء بتوجيــه الرســائل التوعويــة فقــط دون التفاعــل بعدهــا مــع اجلمهــور املتابــع، وهــؤالء 
يعتقــد الباحــث أنهــم يركــزون علــى كثــرة توجيــه الرســائل التوعويــة دون االهتمــام بأثــر تلــك 
الرســائل يف اجلمهــور املســتهدف، وهــو شــكل يجعــل الواعــظ منفصــًا عــن احتياجــات 

جمهــوره.

ــن  ــم وب ــة الدراســة أن أهــم شــكل مــن التفاعــل بينه ــك رأى نحــو 15.2% مــن عين كذل
ــى انتشــارها  ــى بعــض املتابعــن  ملنشــوراتهم للعمــل عل اجلمهــور املســتهدف هــو اإلشــارة إل
بــن  النــاس، وهــو ُيعــد إجــراًءا تســويقًيا جيــًدا مــن شــأنه أن يســهم يف انتشــار تلــك الرســائل 
بشــكل موســع بــن اجلمهــور، أيًضــا جــاء بعدهــا مايقــرب مــن 10.3% مــن مفــردات العينــة 
ــر هــذه الوســائل، وهــي  ــة مــع املتابعــن بعــد نشــر رســائلهم عب ممــن أجــروا مناقشــات حي
ــي أيًضــا عــن اللقــاء  ــا تغن ــى درجــات التفاعــل كمــا أنه ــل مــن وجهــة نظــر الباحــث أعل متث
املباشــر وحتقــق أهدافــه، إال أن اســتخدامها يعــد قليــًا مــن جانــب الوعــاظ والواعظــات وهو 
مــا قــد يرجــع لصعوبــة عقــده باســتمرار مــن خــال شــبكة اإلنترنــت ســواء بســبب ضعــف 

اإلنترنــت أم عــدم توفــر تقنيــة مناســبة لهــم حتقــق لهــم هــذا التفاعــل.
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رابع عشر: تفاعل اجلمهور كما يرصده  الوعاظ  نتيجة التفاعل مع رسائلهم 
يف مواجهة قضايا التطرف واإلرهاب.

جدول رقم )14(

النسبة من إجمالي التكراراتشكل التفاعل
التكرارات

النسبة من عدد 
مفردات العينة

616.130.8يكتفي بمشاهدة المحتوى المقدم فقط
18218.191.9يقوم بعمل أعجبني للمحتوى
17217.186.9يقوم بعمل مشاركة للمحتوى
18318.292.4يكتب تعليًقا على المحتوى
13613.568.7يقوم باإلشارة إلى أصدقائه

يقوم بإرسال رسالة على الخاص 
 لالستفسار حول المحتوى

14814.774.7

12312.262.1كل ما سبق
1005100507.6اإلجمالي

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:
باعتبــار أن التفاعــل الــذي يحقــق أهدافــه يكــون مــن الطرفــن املرســل واملســتقبل، فــإن 
الباحــث حــرص خــال اخلطــوات املنهجيــة لهــذا البحــث علــى قيــاس درجــة وشــكل تفاعــل 
ــم باالتصــال مــن خــال وعــاظ وواعظــات األزهــر بعــد التعــرف  اجلمهــور نفســه مــع القائ

علــى تفاعلهــم مــع اجلمهــور أيًضــا.

وتكشــف األرقــام الــواردة يف اجلــدول الســابق رصــد وعــاظ وواعظــات األزهــر لتفاعــل 
اجلمهــور مــع رســائلهم التوعويــة واملرتبطــة بالقضايــا التــي تناولوهــا عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي، حيــث أشــار نحــو 18.2% مــن عينــة الدراســة إلــى أن اجلمهــور تفاعــل مــع 
رســائلهم مــن خــال كتابــة تعليقــات عليهــا، حيــث يعنــي هــذا الرقــم رغــم ضعفــه، أن هنــاك 
اســتجابة جيــدة لتلــك الرســائل ألن مرحلــة كتابــة التعليقــات ُتعــد مــن ضمــن أعلــى مراحــل 
التفاعــل التــي يصــل إليهــا املتابــع علــى وســائل التواصــل االجتماعــي نتيجــة تأثــره باملحتــوى 
الــذي تعــرض لــه، كمــا أن 17.1% مــن إجمالــي عــدد الوعــاظ والواعظات – محل الدراســة- 
أكــدوا أن تفاعــل اجلمهــور علــى رســائلهم التوعويــة كان مــن خــال مشــاركة املحتــوى عبــر 
صفحاتهــم الشــخصية، وهــي مرحلــة أعلــى يف التفاعــل، ألنهــا تعنــي أن املتابــع وصــل ألعلــى 
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درجــات االقتنــاع بتلــك الرســالة وبالتالــي قــم مبشــاركتها عبــر صفحتــه الشــخصية ليتبناهــا 
كوجهــة نظــر لــه أو كمحتــوى تأثــر واقتنــع بــه ويريــد أن يؤثــر يف غيــره، كمــا أن 14.7% رأوا 
أن شــكل تفاعــل اجلمهــور مــع رســائلهم كان مــن خــال إرســال رســائل علــى اخلــاص ملزيــد 
مــن االستفســارات حــول هــذا املحتــوى املنشــور، وهــو نــوع مهــم مــن التفاعــل أيًضــا ويؤكــد 
علــى تأثــر اجلمهــور بصاحــب هــذه الرســالة وبالتالــي كان حريًصــا علــى الوصــول إليــه 

واســتكمال اإليضــاح للرســالة املوجهــة منــه.

خامــس عشــر: صياغــة الرســالة التوعويــة التــي ينشــرها الوعــاظ والواعظــات عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي واختافهــا عــن املُقدمــة مــن خــال وســائل أخــرى.

جدول رقم )15(

النسبة من إجمالي التكراراتالتكراراتاألشكال والقوالب الفنية

189ال تختلف

7839ربما تختلف

10452نعم تختلف

200100اإلجمالي

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:
ونظــًرا لطبيعــة االختــاف يف صياغــة املحتــوى التوعــوي املقــدم مــن خــال وســائل 
التواصــل االجتماعــي عــن ذلــك املقــدم مــن خــال وســائل أخــرى، فــإن 52% مــن عينــة 
الدراســة أكــدوا أيًضــا أن صياغتهــم للرســائل التوعيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
تختلــف عــن غيرهــا مــن وســائل التواصــل األخــرى، نظــًرا حلاجــة كل وســيلة خلطــاب دعــوي 
مييزهــا، كمــا أن كل جمهــور غالًبــا مــا يهتــم مبتابعــة الوســيلة التــي تشــبع رغباتــه املعرفيــة 
وحتقــق اكتفــاًءا معلوماتًيــا وفهًمــا ملــا يــدور بداخلــه مــن تســاؤالت حــول القضايــا احلياتيــة 
املختلفــة التــي متــس اهتمامــه بشــكل مباشــر، يف املقابــل كشــفت نتائــج البحــث أن 9% مــن 
وعــاظ وواعظــات األزهــر يــرون أن صياغتهــم للرســائل التوعويــة ال تختلــف مــن وســيلة 
اتصــال ألخــرى، مــن جانــب أن الرســالة واحــدة وأن االختــاف فقــط يف طريقــة وشــكل 
إيصالهــا للجمهــور، ولكــن مــن وجهــة نظــر الباحــث فــإن ذلــك ُيعــد خطئًــا يترتــب عليــه 
عــدم حتقيــق الرســالة ألهدافهــا فالقائــم باالتصــال البــد وأن يــدرك طبيعــة الوســيلة التــي 
يخاطــب مــن خالهــا جمهــوره وخصائــص تلــك الوســيلة ونــوع اخلطــاب التــي يتوافــق معهــا.
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املفاهيــم  الوعــاظ  مــن خالهــا  يســتقي  التــي  املعرفيــة  املصــادر  ســادس عشــر: 
. والدينــي  الفكــري  التطــرف  بقضايــا  املرتبطــة  الصحيحــة 

جدول رقم )16(

المصادر
المتوسط اإلجماليدرجة التأثير

الحسابي
االنحراف 
المعياري إلى حد مامتوسطبشكل كبير

%ك%ك%ك%ك
11557.54723.538192001002.380.787الكتب الورقية

المواقع اإللكترونية 
للمؤسسات الدينية لسهولة 

النسخ من خاللها
7035824148242001002.110.762

7336.58944.538192001002.170.725المكتبات اإللكترونية

الصفحات الدينية الرسمية 
على مواقع التواصل 

االجتماعي
7035743756282001002.070.792

المواقع اإللكترونية 
4924.574377738.52001001.860.783الشخصية للدعاة والعلماء

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:
رغــم التقــدم التقنــي يف اجلانــب املعــريف والتحــول الرقمــي يف نظــم النشــر املختلفــة، 
إال أن الكتــب الورقيــة كمصــدر معــريف شــكّلت أهــم املصــادر التــي يعتمــد عليهــا وعــاظ 
إلــى املفاهيــم الصحيحــة حــول قضايــا  وواعظــات األزهــر يف االســتعانة بهــا للوصــول 
التطــرف الفكــري والدينــي، وهــو مــا كشــفت عنــه نتائــج الدراســة احلاليــة حيــث بلغــت نســبة 
الوعــاظ والواعظــات ممــن اعتمــدوا علــى الكتــب الورقيــة بشــكل كبيــر نحــو 57.5%، كمــا 
جــاءت املكتبــات اإللكترونيــة كمصــدر معــريف لقضايــا التطــرف الفكــري والدينــي يف املرتبــة 
الثانيــة بنســبة 36.5%، وهــي نســبة تقتــرب مــن نســبة االعتمــاد علــى املواقــع اإللكترونيــة 
ــي بلغــت 35%، وهــي نفــس النســبة  ــا والت ــة لســهولة النســخ مــن خاله للمؤسســات الديني
أيًضــا يف االعتمــاد علــى الصفحــات الدينيــة الرســمية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
يف حــن أن االعتمــاد علــى املواقــع اإللكترونيــة الشــخصية للدعــاة والعلمــاء جــاء بنســبة أقــل 
بلغــت 24.5%، وهــو مــا يعــود إلــى أن بعــض الدعــاه يفضــل أن يكــون لــه طريقتــه ومنهجــه 
ــا لغيــره يف ممــن يدلــون بدلوهــم يف نفــس املجــال. يف اجلانــب الدعــوي دون أن يكــون تابًع
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ســابع عشــر: أبــرز التحديــات التــي تواجــه الوعــاظ يف اســتخدامهم لوســائل التواصــل 
االجتماعــي يف جانــب التوعيــة

جدول رقم )17(

النسبة من إجمالي التكراراتنوع التحدي
التكرارات

النسبة من عدد 
مفردات العينة

12927.269ضعف شبكة اإلنترنت

15632.883.4عدم امتالك األدوات الالزمة لتقديم  محتوى مرئي
عدم القدرة على التسويق الكافي للرسائل  التوعوية 

13929.374.3التي أقدمها

5110.727.3ردود الفعل السلبية أحيانا من جانب  الجمهور

448.523.5عدم ثقة الناس في هذه الوسائل

519100277.5 اإلجمالي

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

قــد ميثــل نقــص اإلمكانــات التقنيــة حتدًيــا كبيــًرا يف االســتفادة بالقــدر الــكايف مــن 
مميــزات وســائل التواصــل االجتماعــي يف جانــب التوعيــة الدينيــة، إال أنــه لــم يكــن التحــدي 
الوحيــد لوعــاظ وواعــات األزهــر يف القيــام بدورهــم التوعــوي مــن خــال اســتخدام وســائل 

التواصــل االجتماعــي.

ويؤكــد ذلــك مــا ورد يف اجلــدول الســابق مــن أرقــام وإحصائيــات تشــير إلــى أن هنــاك 
حتديــات أخــرى غيــر امتــاك األدوات الازمــة لتقــدمي محتــوى توعــوي مرئــي عبــر وســائل 
ــا بالنســبة للوعــاظ والواعظــات بنســبة %32.8،  ــت حتدًي ــي كان التواصــل االجتماعــي والت
وميكــن ربــط هــذا التحــدي بطبيعــة مســتوى دخــل الوعــاظ والواعظــات الــذي يقــل كثيــًرا عــن 
غيرهــم مــن العاملــن يف األجهــزة اإلداريــة املختلفــة وبالتالــي ال ميكنهــم مــن توفيــر أجهــزة 
باهظــة الثمــن بالنســبة ملرتباتهــم حتــى ميكنهــم اســتخدامها بشــكل متميــز لتقــدمي رســائل 
توعويــة مرئيــة ذات جــودة عاليــة تناســب احتياجــات اجلمهــور، كمــا كان لعــدم القــدرة علــى 
ــا مــن هــذه  ــا الوعــاظ والواعظــات نصيًب ــي يقدمه ــة الت ــكايف للرســائل  التوعوي التســويق ال
التحديــات بنســبة بلغــت 29.3%، وهــو رقــم يعــد مرتفًعــا وميكــن تفســيره بــأن اهتمــام وعــاظ 
وواعظــات األزهــر باجلانــب الشــرعي دون غيــره لــم يوفــر لهــم احلصــول علــى دورات تســويق 
ــااًل، كذلــك  ــه ب ــم يلقــوا ل ــي ل ــي، أو أن هــذا األمــر ليــس مــن طبيعــة عملهــم وبالتال إلكترون
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كشــفت نتائــج البحــث عــن وجــود حتديــات أخــرى منهــا “ضعــف شــبكة اإلنترنــت” بنســبة 
27.2%، خاصــة وأن الوعــاظ والواعظــات ينتشــرون يف مختلــف محافظــات اجلمهوريــة 
وطبيعــة بعــض املحافظــات أن تغطيــة الشــبكات بهــا يكــون ضعيًفــا، باإلضافــة إلــى ردود 
ــا مــن جانــب  اجلمهــور بنســبة 10.7%، عــدم ثقــة النــاس يف وســائل  الفعــل الســلبية أحيان
ــر مــن اإلشــاعات  ــك النتشــار الكثي التواصــل االجتماعــي بنســبة 8.5%، وميكــن إرجــاع ذل
عبــر هــذه الوســائل وأنهــا تعــد ســاحة ملشــاركات املتخصصــن وغيــر املتخصصــن وبالتالــي 
فــإن حتديــد مــدى دقــة املحتــوى املقــدم مــن كل مــن يتعامــل معهــا أمــر ليــس بالهــن وميثــل 
حتدًيــا لكثيــر مــن اجلمهــور الــذي يســعى للبحــث عــن احلقائــق واملحتــوى املفيــد والدقيــق.

ثامن عشر: مقترحات االستفادة من وسائل التواصل بشكل أكبر يف جانب التوعية 
الدينية

جدول رقم )18(

النسبة من إجمالي التكراراتشكل االستفادة
التكرارات

النسبة من عدد 
مفردات العينة

19117.895.5من خالل اعتماد تلك الصفحات الدينية   بشكل رسمي
18617.493بتحديثها على مدار اليوم

19618.398بتقديم خطاب يناسب كل شريحة حسب  اهتمامها

13112.265.5بقصر هذا النوع من التوعية على  المتخصصين فقط

بالبعد عن العمومية في معالجة المحتوى  والتركيز 
1711685.5على الهدف منها

بتدريب القائمين على تلك الوسائل على  اإلخراج 
19618.398الجيد والتدقيق اللغوي المناسب

1071100535.5اإلجمالي

تشير األرقام الواردة يف اجلدول السابق إلى ما يأتي:

ــا  ــر بدوره ــد تؤث ــات ق ــد وجــود معوق ــف وعــاظ وواعظــات األزهــر الشــريف عن ــم يق ل
علــى درجــة تأثيــر التوعيــة الدينيــة مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، وإمنــا شــاركوا 
مــن خــال البحــث مبجموعــة مــن املقترحــات املهمــة التــي ميكــن االســتفادة بهــا يف حتقيــق 
مزيــد مــن أهــداف التوعيــة اإللكترونيــة، حيــث رأى نحــو 18.3% أهميــة تقــدمي خطــاب 
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عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي يناســب كل شــريحة حســب  اهتمامهــا، كمــا أن %17.8 
يــرون أن تأثيــر فعاليــات التوعيــة مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي يحتــاج إلــى 
اعتمــاد الصفحــات الدينيــة علــى هــذه الوســائل  بشــكل رســمي، باإلضافــة إلــى حتديــث تلــك 

الصفحــات علــى مــدار اليــوم مبحتــوى توعــوي.

كمــا اقتــرح نحــو 16% مــن عينــة الدراســة أهميــة البعــد عــن العموميــة يف معاجلــة 
املحتــوى التوعــوي املُقــدم عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي  والتركيــز املباشــر علــى الهــدف 
منهــا، يف حــن رأى نحــو 12.2% أهميــة قصــر هــذا النــوع مــن التوعيــة علــى  املتخصصــن 
ــب  ــن جان ــط م ــى ضب ــا يف حاجــة إل ــا يجعله ــر وهــو م ــط، نظــًرا النتشــارها بشــكل كبي فق
النــص والشــروح ألن معاجلــة اخلطــأ بعــد انتشــاره ووقوعــه ميثــل صعوبــة كبيــرة قــد ال ميكــن 

الســيطرة عليهــا. 

نتائج فروض الدراسة
نتيجة اختبار الفرض األول:

كشــفت نتائــج الدراســة عــن ثبــوت جــزٍء مــن الفــرض األول الــذي افترضــه الباحــث عــن 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن – الوعــاظ والواعظــات- فيمــا يتعلــق 
بدرجــة اعتمادهــم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي يف عمليــة التوعيــة مــن حيــث العوامــل 
الدميوغرافيــة، حيــث جــاء مســتوى املعنويــة عنــد 0.010 وهــي دالــة مــا يعنــي  أن اختــاف 
اجلنــس ينعكــس علــى معــدالت اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي يف عمليــة التوعيــة، 

وهــو مــا يبينــه اجلــدول اآلتــي:

جدول رقم )19(

التوصيف الفرض
الوظيفي

العدد
N

المتوسط
الحسابي
Mean

االنحراف 
المعياري

اختبار
t-test
T قيمة

درجات 
الحرية

df

مستوى 
المعنوية
Sig

الداللة

درجة 
اعتمادهم 

على وسائل 
التواصل 
االجتماعي 
في عملية 

التوعية

1541.9675.17782واعظ    

دالة2.587198.010

461.8696.34050واعظة
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أما ما يتعلق بعامل آخر من العوامل الدميوغرافية وهو “العمر”، فأثبتت نتائج 
الدراسة عدم صحة هذا الفرض، حيث جاء مستوى املعنوية عند 0.317، وهي غير دالة، 

على خاف ما افترضه الباحث بأن استخدام وعاظ وواعظات األزهر لوسائل التواصل 
االجتماعي يف التوعية يختلف باختاف أعمارهم، من واقع ما تؤكده اإلحصائيات أن 

أكثر متخدمي وسائل التواصل من الشباب، إال أن نتائج الدراسة عكست إدراك وعاظ 
وواعظات األزهر ملسئولية التوعية من خال االعتماد على وسائل االتصال احلديثة 

للوصول إلى أكبر عدد من اجلماهير فلم مينعهم عامل العمر من عدم استخدام تلك 
الوسائل، وهو ما يبينه اجلدول اآلتي:

جدول رقم )20(

العددالعمرالفرض
N

المتوسط
الحسابي
Mean

االنحراف 
المعياري

اختبار
ANOVA
F قيمة

درجات 
الحرية

df

مستوى 
المعنوية
Sig

الداللة

درجة اعتمادهم 
على وسائل 
التواصل 

االجتماعي في 
عملية التوعية

من 25 
 30-1221.9262.26247

غير 1.1552.317
دالة

من 30- 
 40651.9692.17404

من 40- 
 50132.0000.00000

Total2001.9450.22855

نتيجة اختبار  الفرض الثاني:

كشــفت نتائــج الدراســة عــن ثبــوت جــزء مــن الفــرض الثانــي للدراســة وعــدم ثبــوت جــزء 
آخــر، حيــث كان الباحــث قــد افتــرض وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام 
وعــاظ وواعظــات األزهــر لــكل وســيلة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة، فجــاء 
مســتوى املعنويــة يف جانــب وجــود فــروق بــن عينــة الدراســة يف اســتخدام الفيســبوك عنــد 
ــة فجــاء  ــر” يف التوعي ــروق اســتخدام “تويت ــق بف ــا يتعل ــن فيمت ــة، لك ــر دال 0.070 وهــي غي
مســتوى املعنويــة عنــد 0.000 وهــي دالــة، كذلــك جــاء مســتوى املعنويــة يف اختبــار الفــروق 
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بــن اســتخدام عينــة الدراســة لـ”واتســاب” يف التوعيــة عنــد  0.542 وهــي غيــر دالــة، وهــو 
مــا يبينــه اجلــدول اآلتــي:

جدول رقم )21(

وسيلة 
التواصل

التوصيف 
الوظيفي

العدد
N

المتوسط
الحسابي
Mean

االنحراف 
المعياري

اختبار
t-test
T قيمة

درجات 
الحرية

df

مستوى 
المعنوية
Sig

الداللة

الفيس بوك
.1542.714357977واعظ    

غير دالة1.842198.070
.462.500072265واعظة

تويتر
.1541.357163327واعظ    

دالة3.602198.000
.461.108731470واعظة

يوتيوب
.1541.532573359واعظ    

دالة2.756198.007
.461.260953478واعظة

واتساب
.1542.298778491واعظ    

غير دالة611.198.542
.462.217481413واعظة

انستجرام
.1541.285760190واعظ    

دالة2.637198.009
.461.108731470واعظة

تليجرام
.1541.344266056واعظ    

دالة3.334198.001
.461.108731470واعظة

لينكد إن
.1541.090936807واعظ    

غير دالة800.198.425
.461.043529488واعظة

كل ما 
سبق

.1541.506568834واعظ    
دالة2.295198.024

.461.282654418واعظة
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نتيجة اختبار الفرض الثالث:

ــروق ذات  ــق بوجــود ف ــث واملتعل ــرض الثال ــوت صحــة الف ــاج الدراســة عــن ثب كشــفت نت
ــي ســيتم  ــة الت ــة القضي ــة ونوعي ــن لألشــكال الفني ــن اســتخدام املبحوث ــة ب ــة إحصائي دالل
عرضهــا مــن خــال هــذا الشــكل، حيــث جــاء مســتوى معنويــة عنــد 0020. وهــي دالــة، مــا 
يعنــي أن هنــاك فــرق يف اســتخدام الواعــظ أو الواعظــة للشــكل الفنــي وبــن نوعيــة القضيــة، 
فعلــى ســبيل املثــال قــد يســتخدم الوعــاظ شــكل الفيديــو يف توضيــح بعــض املفاهيــم املتعلقــة 
بقضيــة “احلاكميــة”، يف حــن أن قضيــة أخــرى كقضيــة املفاهيــم الصحيحــة يف دار اإلســام 
ودار احلــرب قــد يتناســب معهــا املحتــوى املكتــوب بشــكل أفضــل مــن الفيديــو، وهــو مــا 

يوضحــه اجلــدول اآلتــي:

جدول رقم )22(

قضايا الفرض
الدراسة

العدد
N

المتوسط
الحسابي
Mean

االنحراف 
المعياري

اختبار
ANOVA
F قيمة

درجات 
الحرية

df

مستوى 
المعنوية
Sig

الداللة

األشكال 
الفنية

.631.365160379ضعيف

دالة6.4422.002
.1221.467260554متوسط

.152.000075593كبير

Total2001.475063355.

نتيجة اختبار الفرض الرابع

توصلــت نتائــج الدراســة أيًضــا إلــى ثبــوت صحــة الفــرض الرابــع والــذي يــدور حــول 
وجــود عاقــة ارتباطيــة بــن درجــة اســتخدام املبحوثــن لوســائل التواصــل االجتماعــي يف 
التوعيــة ودرجــة توظيفهــم للقوالــب واألشــكال الفنيــة لعــرض الرســائل التوعويــة عبــر هــذه 

الوســائل، حيــث جــاء مســتوى املعنويــة عنــد درجــة 0.000 وهــي دالــة.
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خامتة البحث
أواًل: مناقشة النتائج 

علــى خــاف مــا قــد يتوقعــه البعــض مــن أن وعــاظ وواعظــات األزهــر كعنصــر دعــوي 
ال ميلكــون وســيلة ســوى املســجد أو املنبــر، إال أن نتائــج هــذا البحــث كشــفت عــن اهتمــام 
كبيــر مــن جانــب هــذه الشــريحة الدعويــة باالعتمــاد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي يف 
التواصــل مــع اجلمهــور وتوعيتهــم بالكثيــر مــن القضايــا التــي متــس اهتماماتهــم املباشــرة، 
حيــث كشــفت نتائــج الدراســة أن نحــو )189( مفــردة مــن عينــة الدراســة قامــوا بإنشــاء تلــك 
الصفحــات لهــدف أســاس وهــو التوعيــة الدينيــة، وذلــك بنســبة بلغــت 94.5%، مقارنــة بنحــو 
11 واعــظ وواعظــة فقــط لــم يســتخدموا وســائل التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة بنســبة 
5.5% وإمنــا اســتخدموا الصفحــات التــي قامــوا بإنشــائها علــى هــذه املنصــات يف التواصــل 

الشــخصي وهــي نســبة ضئيلــة مقارنــة بإجمالــي عينــة الدراســة.

ورغــم صعوبــة طــرح القضايــا الفكريــة عبــر املنصــات اجلماهيريــة نظــًرا الرتبــاط تلــك 
القضايــا مبفاهيــم حتتــاج إلــى متخصصــن لفهمهــا وتبســيطها إلــى اجلمهــور العــام يحتــاج 
إلــى جهــود كبيــرة، إال أن نتائــج الدراســة كشــفت عــن اســتعراض وعــاظ وواعظــات األزهــر 
لهــذه القضايــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي لتوعيــة الشــباب عبــر هــذه املنصــات التــي 
يتابعونهــا بكثافــة، حيــث بّينــت النتائــج أن وعاظ وواعظات األزهر الشــريف يقومون بالتوعية 
بالقضايــا الفكريــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل يحقــق الــدور واملســئولية التــي 
تقــع عليهــم حتــى، ففيمــا يتعلــق بقضيــة “دار اإلســام ودرا احلــرب” علــى ســبيل املثــال 
والتــي تتخــذ جماعــات التطــرف مــن مفاهيمهــا ســبيًا إلثــارة الفــن املجتمعيــة فــإن وعــاظ 
وواعظــات األزهــر حرصــوا علــى مناقشــة تلــك القضيــة يف بعــض أوقاتهــم بنســبة %43.7، 
كمــا أن قضيــة كـ”التعايــش الســلمي وقبــول اآلخــر” ومــا متثلــة يف هــذا التوقيــت املليــئ بالفن 
واألفــكار املتطرفــة، شــهدت اهتماًمــا كبيــًرا أيًضــا مــن جانــب –عينــة الدراســة- فأشــاروا 

إلــى أنهــم اســتعرضوا مفاهيــم هــذه القضيــة بنســبة بلغــت %83.4.

كذلــك لــم يكــن الهــدف األوحــد يف التعامــل مــع مشــكلة الدراســة هــو الوصــول إلــى 
ــاء  ــة واالكتف ــة التوعي اســتخدام الوعــاظ والوعــاظ لوســائل التواصــل االجتماعــي يف عملي
بتوجيــه رســائلهم فقــط، وإمنــا اســتهدفت الدراســة الوقــوف علــى درجــة التفاعــل التــي 
تقــوم بهــا عينــة الدراســة عقــب توجيــه تلــك الرســائل، وكشــفت النتائــج أن هنــاك علــى 
ســبيل املثــال نحــو 108 واعــظ وواعظــة بنســبة 32.8% تفاعلــوا مــع اجلمهــور أثنــاء توجيــه 
ــى رود األفعــال  ــًدا للتعــرف عل ــة مــن خــال  قــراءة تعليقــات القــراء متهي رســائلهم التوعوي
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وتلبيــة احتياجــات القــراء املعرفيــة.

ثانًيا: التوصيات
بعــد مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، وبعــد مــا تبــن مــن توظيــف وعــاظ وواعظــات 
األزهــر الشــريف لوســائل التواصــل االجتماعــي يف توعيــة الشــباب بقضايــا التطــرف الفكري 

والدينــي، ميكــن طــرح مجموعــة مــن التوصيــات علــى النحــو اآلتــي:

اليــزال ملــف التوعيــة بخطــر املفاهيــم املغلوطــة واملتطرفــة يف حاجــة إلــى مزيــد مــن  -
ــج، خاصــة وأن مــن  ــر قــدر مــن النتائ ــق أكب ــة لتحقي توظيــف وســائل االتصــال احلديث
يروجــون لتلــك املفاهيــم يســتخدمن أحــدث الوســائل للوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن 

ــن. ــح الدي ــدة عــن صحي ــكار البعي ــك األف ــم بتل الشــباب وتشــويه عقوله

وعــاظ وواعظتــات األزهــر يف حاجــة إلــى مزيــد مــن اإلمكانــات واألدوات التــي متكنهــم  -
ــوى توعــوي  ــة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي يف تقــدمي محت مــن االســتفادة الكامل
مناســب للشــرئاح املجتمعيــة املختلفــة وعلــى رأســها الشــباب، حيــث أبــدى نحــو %32.8 
منهــم عــدم امتاكهــم لــألدوات الازمــة لتقــدمي  محتــوى مرئــي حــول قضايــا التطــرف 

الفكــري والدينــي مبــا ميكنهــم مــن التأثيــر يف اجلمهــور املســتهدف.

اســتمرار عمليــة التدريــب والتأهيــل لوعــاظ وواعظــات األزهــر علــى اســتخدام وســائل  -
التواصــل االجتماعــي يف جانــب التوعيــة بشــكل أكثــر فاعليــة، بحيــث تتحــول تلــك 

ــب االتصــال املباشــر. ــه بجان ــى مصــدر رئيــس ال ميكــن االســتغناء عن الوســائل إل

إنشــاء وحــدة متخصصــة لرصــد األثــر املباشــر الــذي حتققــه التوعيــة مــن خال وســائل  -
ــة بالنســبة  ــر فاعلي ــوى األكث ــى الكمحت التواصــل االجتماعــي، مبــا يضمــن التعــرف عل

للجمهــور وبالتالــي حتقيــق متطلباتــه يف هــذا الشــأن.
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