
د/ إبراهیم بسیونی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ مصطفى عبد احلی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ رامی جمال مهدي - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة الورقية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية

العدد السابع  واخلمسون - اجلزء  الثاني -  شعبان 1442هـ - أبريل 2021 م

أ. د/  غامن السعيد - عميد الكلية .

أ. د/ رضا عبدالواجد أمني - أستاذ الصحافة والنشر ووكيل الكلية.

 رئيس مجلس اإلدارة:

 رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

سكرتيرو  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي  )اململكة العربية السعودية(

أ. د/ جالل الدين الشيخ زيادة- عميد كلية اإلعالم باجلامعة اإلسالمية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد اهلل الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :املوقع اإللكتروني للمجلة -

- البريد اإللكتروني:  
  املراسالت:

mediajournal2020@azhar.edu.eg

أ/ محمد كامل- مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة األزهر/كلية اإلعالم

جملة البحوث اإلعالمية

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق اللغة العربية:



والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
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.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )اجلزائر(. 7

أســتاذ اإلعــام بجامعــة عبداحلميــد، بجامعــة عبــد احلميد 
بــن باديــس مبســتغامن، اجلزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ اإلعام بكلية اإلمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



محتويات العدد

503

571

631

673

719

767

807

   األطر املعرفية واملنهجية للمكون اإلعالمي واالتصالي للِسلم والتماسك 
املجتمعيني: حتليل من املســتوى الثاني  

أ.م.د. األميرة سماح فرج عبد الفتاح

  توظيــف اإلنفوجــراف يف التعريــف مببــادئ وثيقــة األخــوة اإلنســانية عبــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي - دراســة حتليليــة مقارنــة

أ.م.د. أمين محمد إبراهيم بريك

  القيــم اإلســالمية مبجلــة الشــباب وعالقتهــا مبنظومــة القيــم لــدى الشــباب 
املصــري يف أوقــات األزمــات: دراســة حتليليــة وميدانيــة

د. أسماء أحمد أبو زيد عالم

  تقييم اآلداء اإلعالمي للمواقع الدينية واإلخبارية حول وثيقة األخوة 
       اإلنسانية                                                       د. كرمية كمال عبد اللطيف توفيق

  العالقــة بــني مســتوى املواطنــة الرقميــة لــدى الشــباب اجلامعــي وإدراكهــم 
لألخبــار الزائفــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي

د. السيد لطفي حسن زايد

  شــبكات التواصــل االجتماعــي ودورهــا يف تعزيــز قيــم املواطنــة لــدى الشــباب 
السيناوي »دراسة ميدانية«                                        د. صبري خالد عبدالهادى

اإللكترونيــة  املواقــع  يف  اإلنســانية  األخــوة  لوثيقــة  الصحفيــة  املعاجلــة    
»دراســة حتليليــة«                                                    د. مهــا مصطفــى بخيــت



855

897

951

977

  دور الكاريكاتيــر يف تشــكيل اجتاهــات الشــباب اجلامعــي نحــو تعزيــز الِســْلم 
املجتمعــي ومكافحــة التطــرف )دراســة شــبه جتريبيــة(

د. هبة محمد شفيق عبد الرازق

  دور وســائل التواصــل االجتماعــي يف تنميــة وعــي الشــباب املصــري بوثيقــة 
األخــوة اإلنســانية »دراســة تطبيقيــة«    د. عبــد اهلل أحمــد مصطفــى محمــد

اإلنســانية  األخــوة  االجتماعــي يف حتقيــق  التواصــل  اســتخدام منصــات    
والتعايــش الِســْلمي »التجربــة الكينيــة«      ياســر عبــد اهلل طبــت )كينيــا(

   Emotional Public Sphere: Sentiment Analysis of Tweets 
after New Zealand Mosque Shooting    

       DR \ Islam Abdelkader- DR \ M. A. El-dosuky







تقييم اآلداء اإلعالمي للمواقع الدينية واإلخبارية 

حول وثيقة األخوة اإلنسانية

د. كرمية كمال عبد اللطيف توفيق

مدرس الصحافة بكلية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، جامعة جنوب الوادي.

Karema.kamal@svu.edu.eg

Dr.karemak@gmail.com

Evaluating Media Performance

of Religious and News Websites about 

The Human Fraternity Document



تقييم اآلداء اإلعالمي للمواقع الدينية واإلخبارية حول وثيقة األخوة اإلنسانية

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 674

تتمثــل قيمــة وثيقــة األخــوة اإلنســانية وأهميتهــا؛ لكونهــا صــدرت باســم أكبــر الرمــوز الدينيــة يف عاملنــا؛ وجــاءت 
ــى موقعــى األزهــر الشــريف والكنيســة  ــى الرغــم مــن اإلهتمــام الواســع بوثيقــة األخــوة عل ــه عل مشــكلة الدراســة أن
ــن  ــم يك ــع ل ــك املواق ــى تل ــن عل ــة إال أن عــدد املتابع ــة والعربي ــة املصري ــة اإللكتروني ــع اإلخباري ــة ، واملواق الكاثوليكي
بحجــم احلــدث العاملــى ، ويســتهدف البحــث بصفــة أساســية تقييــم اآلداء اإلعالمــى لبعــض املواقــع اإللكترونيــة 

ــة. ــع الوثيق ــت توقي ــى تناول ــة )الرســمية واالخبارية(الت الهام

وأهــم نتائــج البحــث متثلــت فى:هنــاك عالقــة معنويــة إحصائيــاً بــن عــدد التفاعــالت وعــدد املوضوعــات مبوقــع 
االزهــر الشــريف  واتفقــت علــى أن اإلهتمــام فــى بدايــة التوقيــع وفــى ذكــري الوثيقــة ، وأبــرز الشــخصيات ظهــوراً 
مبواقــع الدراســة  فضيلــة شــيخ األزهــر ، و أهــم وســائل التواصــل موقعــى يوتيــوب وفيســبوك بتأثيــر معنــوي إحصائيــاً 
علــى جميــع مواقــع الدراســة عــدا البيــان و اإلحتــاد  علــى الترتيــب، ،واإلطــار األبــرز باملواقــع الدينيــة هــو محاربــة 
التطــرف بتأثيــر معنــوي إحصائيــاً ممــا يؤكــد علــى أهميــة تأكيــد هــذه املواقــع علــى مبــادئ الوثيقــة فــى نبــذ العنــف 
ــل شــيخ  ــة مث ــل SWOTأن أهــم نقــاط القــوة هــى الشــخصيات املحوري كأهــم األطــر املســتخدمة وتبــن مــن حتلي
األزهــر والبابــا، وإســتخدام وســائل التواصــل ، وأبــرز نقــاط الضعــف عــدم التنــوع فــى إســتخدام الفنــون الصحفيــة 
ــى ،  ــى الســبق اإلعالم ــدات املنافســة عل ــرز التهدي ــع الدراســة وأب ــا مواق ــع به ــى تتمت ــة الت وأهــم الفــرص هــى الثق

والتبايــن فــى اإلمكانيــات املاديــة والبشــرية .

الكلمــات املفتاحيــة: األزهـــر - الكنيســة - تقييــم اآلداء االعالمــي - حتليــل SWOT  - بابــا الفاتيــكان – شــيخ 
األزهــر- وثيقــة األخــوة االنســانية -  تقييــم املواقــع االكترونيــة – الســالم العاملــى – التعايــش الســلمى.

The value and importance of the document on human fraternity is because it was 
issued in the name of the greatest religious symbols in our world.

The problem of the study came that despite the wide interest in the brotherhood 
document on the websites of Al-Azhar and the Catholic Church, and the Egyptian and 
Arab news websites, the research aims to evaluate the media performance of some 
important websites (official and news).

The important results were: There is a statistically significant relationship between 
the number of interactions and the number of topics on the Al-Azhar site, the most 
important means of communication are YouTube and Facebook, and the most prom-
inent framework in religious sites is the fight against extremism with a statistically 
significant impact, which confirms the importance of these sites emphasizing the 
principles of the document in rejecting violence, as the most important frameworks 
used, The SWOT analysis revealed that the most important strengths are the central 
figures, the most prominent weaknesses are the lack of diversity,the most import-
ant opportunities are the confidence that the study sites enjoy, the most prominent 
competing threats to the media scoop, disparity in material and human capabilities.

Key words: Al-Azhar - Church - Media Performance Evaluation- SWOT Analysis - 
Papa of  the Vatican - Sheikh Al-Azhar - Human Fraternity Document - Website Eval-
uation - World Peace - Peaceful Coexistence
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مؤسستني  أكبر  خالل  من  لكونها  وأهميتها؛  اإلنسانية  األخوة  وثيقة  قيمة  تتمثل 
شيخ  الطيب  أحمد  الدكتور  األستاذ  األكبر  اإلمام  بفضيلة  ممثلتني  عاملنا؛  يف  دينيتني 
األزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهو ما يجعلها تعبر  

األخوة والتسامح، وللمواقع املبني على  وطموحاتهم؛ يف التعايش  عن آمال مليارات البشـر  
واسع  انتشار  من  املواقع  لتلك  الوثيقة مبا  موضوع  أهمية  إبراز  مهم يف  دور  اإللكترونية 
ومصداقية، وال سيما يف املواقع الرسمية الدينية واإلخبارية، وكذا وسائل التواصل التي  

ة يف نشر املعلومات املهمة، وهو ما يتطلب مهارة  تستخدمها الصحف واملواقع اإللكتروني
خاصة يف اختيار الفنون الصحفية املستخدمة، إلبراز أهمية موضوع الوثيقة، وكذلك دعم  
األطر املستخدمة والشخصيات الفاعلة وكل خبر من موضوعات الوثيقة، ولذا يجب على  

 سبيل إعالء قيم التسامح املجتمع الدولي أن يتكاتف بهدف تنفيذ ما نادت به الوثيقة يف
القادمة،  العالم لضمان مستقبل السالم لألجيال  ويتحقق هذا من خالل التحرك يف   يف 

قيم   ترسـيخ  أجل  من  وإعالمية؛  واجتماعية  وسـياسـية  دينية  مختلفة  مسارات 
بغية الوصول إلى حلول توافقية بشأن  ونشـر ثقافة احلوار السلمي بني الشعوب التسامح

قضايا التي تواجه املجتمع اإلنساني؛ ولهذا متثل دعوة إلى املصاحلة والتآخي  مختلف ال
  بني جميع املؤمنني باألديان، وكل األشخاص ذوي اإلرادة الصاحلة للسالم واملحبة. 

وانطالًقا من أهمية املوضوع على النطاق القومي والعاملي، تسعى هذه بناًء على ما سبق،  
عامني  مرور  بعد  واإلخبارية  الدينية  املواقع  لبعض  اإلعالمي  اآلداء  تقييم  إلى  الدراسة 

  على توقيع الوثيقة.
  مشكلة البحث:

تعد املواقع اإللكترونية يف اآلونة األخيرة من أهم وسائل نشر األخبار واملعلومات،  
والعربية،   املصرية  للصحف  واإلخبارية  الرسمية  اإللكترونية  املواقع  من خالل  سيما  وال 
الشريف،   األزهر  اإلنسانية على موقعي  األخوة  بوثيقة  الواسع  االهتمام  الرغم من  وعلى 
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والعربية خالل   املصرية  اإللكترونية  اإلخبارية  املواقع  وكذلك على  الكاثوليكية،  والكنيسة 
الدراسة،  احلدث   فترة  بحجم  يكن  لم  املواقع  تلك  على  واملتفاعلني  املتابعني  عدد  أن  إال 

احلدث  بنسب  تفصيًال  األكثر  املعلومة  لتلقي  اإلخبارية  املواقع  تتطرق  لم  كما  العاملي، 
 للمؤسسات األكبر كاألزهر، والكنيسة الكاثوليكية يف مصر. 

  أهمية البحث: 
اإلسال -1 نشر  يف  الشريف  لألزهر  البارز  يف  الدور  الكنيسة  ودور  الوسطي،  م 

  رفع قيم املحبة والسالم والتعاون من أجل اإلخاء.
التسامح واحلوار على املستوى   -2 أهمية وثيقة األخوة اإلنسانية يف تعزيز قيم 

 الديني والسياسي واالجتماعي واالقتصادي.
باألحداث  -3 الوعي  نشر  يف  واإلخبارية  الرسمية  اإللكترونية  املواقع  أهمية 

 ة واملهمة. اجلديد
يف  -4 اإلعالمي  اآلداء  بتقييم  املهم  احلدث  هذا  على  الضوء  تسليط  ضرورة 

بعد   ذلك  وظهر  املتصفحني،  جلمهور  التفاعل  ومستويات  والتناول  النشر 
 استطالع املواقع.

 أهداف البحث:
اإلعالمي لبعض املواقع اإللكترونية التي   استهدف البحث بصفة أساسية تقييم اآلداء

الكنيسة الكاثوليكية   –تناولت توقيع وثيقة األخوة اإلنسانية مثل (بوابة األزهر اإللكترونية  
اليوم    –بوابة األهرام    –يف مصر   السابع    –املصري  العني    –البيان    –االحتاد    –اليوم 

  ية:اإلخبارية)، وذلك من خالل مجموعة من األهداف الفرع
  حتليل مضمون املوضوعات التي تناولت وثيقة األخوة وقياس التفاعلية عليها.  -1
 قياس مدى التفاعل الذي أحدثته موضوعات الوثيقة على املواقع مع اجلمهور.  -2
لوثيقة   -3 اإللكترونية يف عرضها  املواقع  استخدمتها  التي  اإلعالمية  األطر  حتديد 

 األخوة اإلنسانية. 
ية والقوى الفاعلة يف مواقع الدراسة واألدوار املنسوبة  حتليل الشخصيات املحور -4

 لهم. 
يف   -5 اإللكترونية  املواقع  إليها  استندت  التي  املرجعية  األطر  وتفسير  توصيف 

 عرضها لوثيقة األخوة اإلنسانية.
 رصد طبيعة املصادر يف كل موقع وانعكاساتها على التناول اإلعالمي للوثيقة.  -6
 تقدير العالقة االنحدارية االرتباطية بني متغيرات الدراسة. -7



                677 

 الدراسات السابقة:
من  عدد  وجود  تبني  مبوضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  من 
لوسائل  اآلداء  وتقييم  وأهميتها،  اإلنسانية  األخوة  بوثيقة  اهتمت  التي  الدراسات 

  سابقة مرتبة زمنًيا من األحدث إلى األقدم.اإلعالم، وقد مت انتقاء وعرض الدراسات ال
( Mark D. Chapman, Vladimir Latinovic  )3دراسة   -1 بعنوان 2021)   (

"وثيقة األخوة اإلنسانية وأهميتها يف تغيير الكنيسة"، والتي أكدت على أن توقيع البابا 
واملسيحية، مي  الكاثوليكية  الكنيسة  تاريخ  إحياء  إلى  تهدف  وثيقة  على  ثل فرانسيس 

هذه  نتائج  وجاءت  عام،  ألفي  مدى  على  املمتد  الكنيسة  تاريخ  يف  املطلقة  احلداثة 
خالل   من  الكنيسة  والتي حترص  العظيمة  البديهيات  استمرار  على  لتؤكد  الدراسة 
وواجًبا مقدًسا  الكنيسة جوهًرا  أن احلوار عند  كما  إحيائها،  املستمر على  التواصل 

  نحو كل من يؤمن بها وليس خيارًا.
أسامة شحاته -2 مواقع 2019(  )4(دراسة سالي  وتنظيم  تصميم  جودة  "تقييم  بعنوان   (

موقعي  على  تطبيقية  دراسة  والتطرف،  اإلرهاب  ملحاربة  اإلعالمية  املراصد 
بوسط   الشريف  األزهر  مرصد  مؤشرات  توافر  إلى  الدراسة  وتوصلت  مرصدين"، 

حسابي  42حسابي   وسط  مقابل  من   25،  التكفير،  فتاوى  مؤشرات    ملرصد  حيث 
ملفات  يف  للصورة  الصوت  ومصاحبة  املوقع،  من  للغرض  املناسبة  الصوتية  امللفات 
الفيديو، وملفات الفيديو سريعة التحميل، ووجود نص مصاحب مللفات الفيديو بنسبة  

بنسبة  100 الصورة  وضوح  جاء  حني  يف  العناوين  %80،  مع  وارتباطها   ،%
ما  20والنصوص إلى حد  متوفرة  وجاءت  الغرض %،  مع  والرسومات  الصور  تناسب 

بنسبة   املوقع  املوضوعات  89من  الفيديو يف  ملفات  استخدام  يتوافر  لم  %، يف حني 
رسوم  ووجود  الصفحة،  وسط  الفيديو  ملفات  وجود  تتوافر  لم  كما  أهمية،  األكثر 

بنسبة   مؤشرات  ثالث  جاءت  كما  هم  100متحركة،  التكفير  فتاوى  مبرصد   %
التحميل، ووجود   مصاحبة الصوت للصورة  الفيديو سريعة  الفيديو، وملفات  مبلفات 

 نص مصاحب مللفات الفيديو.
تقييم أداء وسائل التواصل ) بعنوان "Michael A. Brown Sr )5(  )2016دراسة   -3

االجتماعي وقياسات النجاح"، والتي توصلت إلى تأثير وسائل التواصل االجتماعي يف 
املشاركة باملنظمات عبر قطاعات السوق لتشمل الكيانات احلكومية والتجارية، ومدى 
حيث   من  االجتماعية،  والشبكات  التفاعالت  على  الذكية  الهواتف  استخدام  تأثير 
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تعلم والتطوير املهنى أو إعاقته، وميكن حتسني استخدام اجلمهور لوسائل حتسني ال
 التواصل االجتماعي بتحسني فرص التعلم املوجودة على اإلنترنت واألجهزة الذكية.

زهير -4 محـمد  تاله  الصحف  2016(  )6(دراسة  مواقع  مستخدمي  "تقييم  بعنوان   (
والتي   اإلخبارية"،  خدماتها  لثراء  الفيسبوك  على  وصفحاتها  السورية  اإللكترونية 
كما  الصحف،  مبواقع  مقارنة  استخداما  األكثر  هو  فيسبوك  موقع  أن  إلى  توصلت 

الستخ  مييلن  اإلناث  أما  للمواقع،  استخداًما  األكثر  هم  الذكور  أن  إلى  دام توصلت 
) من  العمرية  الفئة  أن  واتضح  فيسبوك،  على  املواقع  هم 45صفحات  فأكثر)  سنة 

) فئة  ويليها  استخداًما،  من  35األكثر  وأقل  مستخدمي 45سنة  صعيد  على  سنة) 
الفئة   أن  تبني  فيسبوك  على  املواقع  ملستخدمي صفحات  وبالنسبة  الصحف،  مواقع 

سنة وأقل 25ًما، ويليها فئة (سنة) هي األكثر استخدا25سنة وأقل من 18العمرية (
أما 35من   اجلامعي،  التعليم  فئة  يف  الصحف  مواقع  مستخدمو  ويتركز  سنة) 

الثانوي،   التعليم  فئة  يف  فيتركزون  الفيسبوك  على  املواقع  صفحات  مستخدمي 
الوسيلتني من   النسبة األكبر من مستخدمي كلتا  وبالنسبة للمستوى االقتصادي فإن 

 توسط. املستوى االقتصادي امل 
"تقييم  Claudia Haines and Carisa Kluver  )7(  )2015دراسة   -5 بعنوان   (

وسائل اإلعالم اجلديدة"، والتي توصلت إلى وسائل اإلعالم املطبوعة تسير جنًبا إلى 
جنب مع البدائل التي تقدمها وسائل اإلعالم اجلديدة، ولكن القيمة يف التحول إلى 

ائل وتقنيات اإلعالم اجلديد، والوقوف على عالم رقمي زكي نستكشف من خالله وس
التحول  التي يقدمها والضرورة امللحة الستخدام اجلمهور ملثل هذا  آخر املستجدات 

  وإدراك تبعاته، ويعد ذلك كود املرور لبوابة املستقبل اجلديد.
اخلتم -6 سر  جعفر  نهى  الصحافة  2014(  )8(دراسة  جودة  ومعايير  "أسس  بعنوان   (

اإللكترونية من خالل  اإللكترونية" اس الصحافة  وتقييم جودة  الدراسة قياس  تهدفت 
تصميم أداة تصلح كمقياس لقياس مستوى جودة الصحافة اإللكترونية، وعليه تقييم 
هذه املواقع واإلسهام يف تقوميها مبعايير علمية منهجية باإلضافة إلى وضع مقياس 

اآل جودة  مستوى  على  احلكم  خالله  من  ميكن  خماسي  وفًقا فرعي  املوقع  يف  داء 
 لدرجة اآلداء املتحصلة من املعادلة. 

الرقمية  Aimei Yang)9 (  )2011دراسة   -7 الوسائط  وتقييم  "اختيار  بعنوان   (
من   الرغم  على  أنه  إلى  توصلت  والتي  تعليمي"،   / مفاهيمي  منوذج  واإللكترونية: 
استمرار زيادة اإلنفاق على اإلعالنات عبر اإلنترنت يجب أن يكون الطالب مستعدين  
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ومع ذلك،  التفاعلي بشكل متزايد  2.0للفرص والتحديات التي يقدمها عالم الويب  
كشفت مراجعة لكل من األدبيات التربوية والبحثية عن عدم وجود إطار عمل محدد، 
ميكن للمعلمني أو الطالب من خالله فهم العديد من االستخدامات احلالية والناشئة  
مع  فعاليتها،  لتقييم  متزايد  بشكل  واملتطورة  املتنوعة  والوسائل  الرقمية،  للوسائط 

ت بنموذج مفاهيمي وتعليمي الختيار وتقييم الوسائط الرقمية وجود فجوة يف األدبيا
اإلنترنت  موضوع   عبر  حول  املستقبلي  املفاهيمي  للعمل  بتوصيات  املقال  يختتم 

 .الوسائط الرقمية وتقييم فعاليتها
الهوش -8 أبوبكرمحـمود  وخدمات  2011(  )10(دراسة  اإلنترنت  "شبكة  بعنوان   (

معايير ميكن من خاللها تقييم املواقع اإللكترونية املعلومات"، والتي توصلت إلى عدة  
والتي متثلت يف وضوح الهدف، والدقة، وحداثة املعلومات، وخلو النص من األخطاء 
املتحركة،  الرسوم  واستخدام  املتعددة،  الوسائط  وإضافة  القراءة،  وسهولة  اللغوية، 

 وسهولة الوصول للمعلومات، وسهولة االستخدام.
) بعنوان "تقييم الستخدام مواقع الشبكات  2011(  )11(لرحيم شيشةدراسة وسام عبدا -9

دراسة على لينكدإن وتويتر وفيسبوك يف سياق األعمال    –االجتماعية ألغراض جتارية  
االجتماعي  للتواصل  جناًحا  األكثر  الوسيلة  تويتر  يعد  إلى:  توصلت  والتي  التجارية"، 

الذين يستخدمون تويتر جتارًيا يقدرون للشركات، باإلضافة إلى أن الكثير من اجلمهور  
 أسلوب دمج املدونات واسعة النطاق مع الرسائل الفورية صغيرة النطاق.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
هذا   - نقلت  التي  املواقع  وتقييم  اإلنسانية  األخوة  وثيقة  تتناول  التي  الدراسات  قلة 

والتسامح والتعايش واإلنسانية، ولم  احلدث، فكل ما طرح كانت مقاالت عن معاني األخوة  
توقيع   القائمتني على  الدينيتني  املؤسستني  املواقع وخاصة موقعي  لتقييم  تطرق دراسات 

 الوثيقة، ولذا اهتمت الباحثة بدراسة هذا اجلانب. 
  أغلب الدراسات استخدمت معايير علمية منهجية ومقاييس جودة اآلداء. -
قيام وسائل اإلعالم بالدور املنوط بها، كما أثبت البعض أثبتت أغلب الدراسات عدم    -

  اآلخر ضعف اخلدمات املقدمة إلكترونيا. 
والفترات   التحليل  وعينات  الدراسة  مجتمعات  حيث  من  السابقة  الدراسات  تنوعت  ـ 
من   والتفسير  التحليل  لتعميق  املجال  يفتح  النتائج مما  لتنوع  أدى  املتفاوتة، مما  الزمنية 

تأكيد حقائق   خالل  ترسيخ  يف  يسهم  مما  احلالية،  الدراسة  مع  االختالف  أو  التطابق 
  علمية.  
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  االستفادة من الدراسات السابقة:  
أفادت الدراسات السابقة الباحثة يف حتديد اإلطار النظري للدراسة وحتديد مجتمع    -

  الدراسة والعينة.
املو لبعض  اإلعالمي  اآلداء  بتقييم  احلالية  الدراسة  عنيت  واإلخبارية  فقد  الدينية  اقع 

املصرية والعربية حول وثيقة األخوة اإلنسانية، وهو موضوع عاملي له يوم سنوي لالحتفال  
بتوقيعه ونتائجه فكان لزاًما التقييم آلداء املواقع التي نقلت هذا احلدث املهم، وهو ما لم  

  تتطرق له دراسات سابقة.
  تساؤالت البحث:

الدراس -1 الذي حققته مواقع  اإلنسانية ما  وثيقة األخوة  توقيع  تناولت نشر  التي  ة 
  التفاعل، ورجع الصدى نحو جمهورها من متصفحي تلك املواقع؟ 

كيف ارتبط رجع الصدى بقياس األثر الذي أحدثته الرسائل اإلعالمية عن وثيقة   -2
 األخوة اإلنسانية؟

عند   -3 الدراسة  مواقع  استخدمتها  التي  اإلعالمية  األطر  توظيف  مت  تناول  كيف 
 وثيقة األخوة اإلنسانية؟

 كيف أبرزت مواقع الدراسة القوى الفاعلة واألدوار املنسوبة مبوضوعات الوثيقة؟  -4
 ما األطر املرجعية التي استند إليها كل موقع يف عرض وثيقة األخوة اإلنسانية؟ -5
تغطية  -6 يف  اإلبراز  ووسائل  الصحفي  التحرير  فنون  الدراسة  مواقع  وظفت  كيف 

 وثيقة األخوة اإلنسانية؟حدث 
 نوع البحث ومنهجه:

اعتمدت الباحثة على منهج املسح اإلعالمي بشقيه الوصفي والتحليلي؛ فاجلانب الوصفي  
بالوثيقة   املتعلقة  الصحفية  املواد  املتعلقة بطبيعة  واملعلومات  إلى جمع احلقائق  - يهدف 

رجعية التي مت توظيفها يف  والشخصيات املحورية الواردة فيها واألطر امل  -محل الدراسة
اجلانب أما  التحليل،  موضع  املواد  االجتاهات   هذه  تلك  حتليل  إلى  فيسعى  التحليلي 

    والسمات واستخراج الدالالت املحتملة.
  أدوات البحث:  

  -بناًء على مشكلة البحث وما يرمي إليه من أهداف:   مت االستعانة باألدوات اآلتية
املضمون-أ حتليل  تطبيق    :)1(استمارة  الصلةمت  ذات  مواقع  مجموعة  على    ) 2(االستمارة 

اإلخبارية   املواقع  الكنيسة) بجانب  (األزهر،  الوثيقة  لتوقيع  الداعمة  الدينية  املواقع  وهي 
اليوم السابع) واملواقع اإلخبارية اإلماراتية   املصرية التي تناقلتها (األهرام، املصري اليوم،
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(االحتاد، البيان،    –محل انعقاد احلدث–التي حرصت على تغطية احلدث بدولة اإلمارات  
عن   خبر  كل  يتناوله  الذي  املضمون  نقل  يف  موقع  كل  طريقة  ومعرفة  اإلخبارية)،  العني 

التي ح الفاعلة  والشخصيات  املستخدمة،  واألطر  األخوة،  للتأثير  وثيقة  رص على ذكرها 
اجلمهور   تفاعل  ومدى  الوثيقة  موضوعات  لنشر  املستخدمة  والتقنيات  املتصفحني،  على 

  معها وفهمه لها.
  :  استمارة االستبيان-ب

تستهدف استمارة االستبيان تقييم أداء املواقع عينة البحث لوثيقة األخوة اإلنسانية على  
  فاعلهم مع أخبارها.اجلمهور، ومدى معرفتهم وفهمهم للوثيقة وت

  نوع عينة الدراسة وحجمها:
 ) قوامها  طبقية  عشوائية  عينة  على  االستمارة  تطبيق  الطالب  500مت  من   (

بالتعليم احلكومي واألزهري واخلاص، وهي عينة   التدريس  واخلريجني وأعضاء هيئة 
) اآلتي  النحو  على  مقسمة  طبقية،  اجلامعات 200عشوائية  طالب  من  طالب   (

النهائية، بالفرق  الدارسني  واخلاصة  واألزهرية  طالب  200(  احلكومية  من  طالب   (
) العليا باجلامعات احلكومية واألزهرية واخلاصة،  أعضاء هئية  ) من100الدراسات 

  التدريس باجلامعات احلكومية واألزهرية. 
  الدراسة االستطالعية:

مت إجراء دراسة استطالعية على عدد من املواقع اإللكترونية الدينية واإلخبارية املصرية  
، وملدة ستة أشهر؛ بهدف  2019وحتى يوليو    2019ترة من فبرايرواإلماراتية خالل الف

التعرف على كثافة النشر عن موضوع وثيقة األخوة اإلنسانية باملواقع الدينية واإلخبارية  
  املصرية واإلماراتية، وقد خلصت الدراسة االستطالعية إلى عدة مؤشرات أهمها: 

اإلنسانية باملواقع املصرية، فجاءت األهرام  تفاوت حجم االهتمام بوثيقة األخوة   -
اليوم،   املصري  وأخيًرا  السابع،  اليوم  يليها  اهتماًما،  املصرية  املواقع  يف مقدمة 
وتعد التغطية املصرية ملوضوع الوثيقة هي األقل من التغطية باملواقع اإلماراتية 

ألن   ذلك  ويرجع  اإلخبارية؛  العني  ثم  البيان،  يليها  االحتاد،  الوثيقة مثل  توقيع 
  شهدته دولة اإلمارات من خالل املؤمتر العاملي لألخوة اإلنسانية.

تقارب حجم االهتمام بوثيقة األخوة اإلنسانية باملواقع الدينية والتي متثلت يف   -
ألخبار   مكثفة  بتغطية  املواقع  هذه  حرصت  حيث  والكنيسة  األزهر،  مؤسستي 

 الوثيقة.
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باأل - املصرية  املواقع  معظم  هذا اهتمت  األهرام  موقع  وتصدر  الصحفية  خبار 
االهتمام، يليه املصري اليوم، بينما متيز موقع املصري اليوم بالتقارير اإلخبارية  
أخرى   بفنون  األهرام  متيز  كما  اليوم،  املصري  يليه  الوثيقة،  عن  املصورة 
كاحلوارات الصحفية ومواد الرأي، يليه اليوم السابع، بينما متيز موقع الكنيسة 

الرأي  ب مواد  باألخبار  متيز  والذي  األزهر،  موقع  يليه  اإلخبارية،  التقارير 
 واحلوارات الصحفية، يليه موقع الكنيسة.

تنوعت الفنون الصحفية التي تناولت الوثيقة يف املواقع اإلماراتية، فتميز موقع   -
اإلخبارية ع  بالتقارير  البيان  بينما متيز موقع  الرأي،  باألخبار ومواد  ن  االحتاد 

وثيقة   عن  الصحفية  باحلوارات  متميًزا  اإلخبارية  العني  موقع  وجاء  الوثيقة، 
 األخوة اإلنسانية.

مت حصر الشخصيات املحورية والفاعلة باملواقع الدينية واإلخبارية، وكان أبرز   -
حكماء  ومجلس  فرنسيس،  والبابا  األزهر،  شيخ  شخصية  الشخصيات  تلك 

ال الشخصيات  لتلك  كان  فقد  الدينية  املسلمني،  املواقع  كل  يف  األكبر  تأثير 
واإلخبارية املصرية واإلماراتية، كما زادت شخصية ولي عهد أبو ظبي يف املواقع  
الستضافة   نظًرا  اإلنسانية؛  األخوة  وثيقة  بأخبار  محورية  كشخصية  اإلماراتية 
الوثيقة بني شيخ  العهد توقيع  الوثيقة، كما شهد ولي  العاصمة أبو ظبي حدث 

 وبابا الكنيسة. األزهر،
 :اإلطار النظرى

  اعتمد هذه الدراسة على نظريتني هما:  
  نظرية الغرس الثقايف. - 1
 نظرية حتليل األطر.  - 2

 نظرية الغرس الثقايف: -1
على  الغرس  نظرية  املواقع   تقوم  ملشاهدة  يتعرضون  الذين  األفراد  بأن  الرئيس  الفرض 

االجتماعي،   الواقع  عن  معتقدات  تبني  على  قدرة  أكثر  يكونوا  كثيفة  بدرجة  واألحداث 
تتطابق مع الصور الذهنية والنماذج واألفكار املقدمة أكثر من ذوي املشاهدة املنخفضة،  

الغرس نظرية  فرعية  على    )12(وتقوم  فروض  عند أهمهامجموعة  الغرس  حدوث  يزيد   :
  اعتقاد املشاهدين بأن األحداث واقعية، وتسعى لتقدمي حقائق بدًال من اخليال.
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  توظيف نظرية الغرس الثقايف يف الدراسة: 
الغرس   بتحليل  اإلعالمية  الرسائل  مضمون  حتليل  خالل  من  الغرس  نظرية  توظيف  مت 
زمنية  فترات  على  املشاهدين  جلمهور  واإلخبارية  الدينية  املواقع  مضمون  يقدمه  فيما 
طويلة، مع االهتمام بالتركيز على قياس املشاهدة الكلية لوثيقة األخوة اإلنسانية، وأسئلة  

حتل يف  املستخدمة  وإجراء املسح  الغرس  عملية  يف  املواقع  هذه  سبل  وفهم  الغرس  يل 
حجم   حتديد  إلى  باإلضافة  الرسائل،  تبثها  التي  والقيم  الذهنية  الصور  بني  املقارنات 
املبحوثني   إدراك  تقيس  التي  االستبيان  صحيفة  إعداد  خالل  من  للتليفزيون  التعرض 

  للواقع احلقيقي.
  األطر: حتليل نظرية-2

 ذاتها على مغزى حد يف تنطوي األحداث ال  أن يف النظرية لهذه ئيسالر الفرض  يتمثل
التركيز على بعض جوانب املوضوع وإغفال جوانب   خالل  من مغزاها تكتسب معني، وإمنا 

وسلوكهم   لها  وتقييمهم  لألحداث  اجلمهور  إدراك  كيفية  على  بدوره  يؤثر  مما  أخرى، 
وإبرازها أكثر من غيرها وتكرارها.   نحوها، وهو يعني انتقاء متعمد لبعض جوانب احلدث

)13(  
  توظيف نظرية حتليل األطر يف الدراسة: 

اخلبرية     املعاجلة  أطر  بتحليل  األول:  القسم  يهتم  قسمني،  إلى  اإلطار  دراسات  تنقسم 
واملقارنة بني األطر املختلفة التي تعرض من خاللها وسائل اإلعالم القضايا، األمر الذي 
عالج   وطرق  أسبابها  وتشخيص  األطروحات  صياغة  يف  الوسائل  هذه  تباين  عن  يسفر 

م الثاني: بالدراسات التي تعني ببحث أثر األطر اخلبرية على  القضايا، بينما يهتم القس
  تشكيل أطر اجلمهور كمتغيرات تابعة. 

األطر   بتحليل  يهتم  والذي  اإلطار،  دراسات  من  األول  القسم  إلى  الدراسة  هذه  وتنتمي 
اخلبرية واملقارنة بينها، حيث تعني تلك الدراسة بتقييم اآلداء اإلعالمي للمواقع الدينية  

خبارية املصرية واإلماراتية، وحتليل مضمونها، وتناول األطر البارزة التي استخدمتها واإل
متيز   التي  االجتاهات  لتحديد  وسعًيا  اإلنسانية؛  األخوة  وثيقة  موضوع  عن  النشر  يف 
مضمون تلك املواقع، كما تساعد هذه النظرية يف حتديد الفاعلني املرتبطني بهذه األطر  

  مضمون مراجع الدراسة.واألطر املرجعية يف 
  املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

مثل   البحث  بيانات  معاجلة  يف  واإلحصائية  الرياضية  املعادالت  استخدام  مت 
  املتوسط احلسابي،  
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باستخدام   الدراسة  متغيرات  بني  البسيط.  االنحدار  االرتباط  معامل  وتقدير 
  . SPSSبرنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 اإلطار اإلجرائي للدراسة:  
  عينة الدراسة التحليلية :  

يعد حتليل املضمون من أكثر األدوات واألساليب البحثية استخداًما يف الدراسات 
االتصالية، ويهدف إلى وصف املحتوى للظاهرة وصًفا موضوعًيا وكمًيا، فتحليل املضمون  
يفرض على الباحث أن يصمم إجراءاته، واستخدامه بصورة دقيقة ومنظمة ومنسقة مع  

البحث محل  العلمية  فمن    ، )14(املشكلة  كمًيا،  املضمون  عناصر  وصف  إلى  ويسعى 
الضروري أن يتم تقسيم هذا املضمون إلى فئات، حتى ميكن القيام بدراسة كل فئة منها  

  ) 15(وحساب التكرار اخلاص بها. 
تناولت  التي  الدينية واإلخبارية املصرية واإلماراتية)  املواقع  الدراسة (عينة  وعن مجتمع 

ا األخوة  وثيقة  توقيع  االستطالعية-إلنسانية،  حدث  الدراسة  على  اختيار  -بناًء  مت   ،
التوصل   إلى  اإلنسانية، باإلضافة  وثيقة األخوة  توقيع  اللتني شهدتا  الدينيتني  املؤسستني 
إلى أكثر املواقع اإلخبارية اإللكترونية تناوًال للوثيقة، وقد روعي يف اختيار هذه املواقع أن 

شهدتا مؤسستني  ألكبر  ممثلة  حيث    تكون  إماراتية  وأخرى  مصرية،  ومواقع  التوقيع، 
كشفته   ما  وهو  بها،  اإلنسانية  األخوة  مؤمتر  النعقاد  أوسع  تغطية  اإلمارات  شهدت 

  الدراسة االستطالعية عن اهتمام تلك املواقع بتغطية حدث توقيع الوثيقة.
و الرأي  ومواد  اإلخبارية  املواد  حتليل  مت  للتحليل:  اخلاضعة  الصحفية  املواد املواد 

األخوة   موضوعات  جميع  على  الشامل  املسح  أسلوب  استخدم  وقد  االستقصائية، 
، بحيث  2021إلى فبراير  2019اإلنسانية باملواقع (محل الدراسة) يف الفترة من فبراير 

  مادة ملواقع الدراسة الثمانية. 1741بلغ مجموع املواد اخلاضعة للتحليل 
  عينة الدراسة امليدانية : 

من أكثر األدوات املستخدمة يف جمع البيانات والتي تتطلب احلصول على   ستبياناال ُيَعدُّ 
األفراد. آراء  أو  تصورات  أو  عشوائية   )16(  معلومات  عينة  على  االستمارة  تطبيق  ومت   ،

) من الطالب واخلريجني وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم احلكومي 500طبقية قوامها (
) طالب  200وائية طبقية، مقسمة على النحو اآلتي (واألزهري واخلاص، وهي عينة عش

) النهائية،  بالفرق  الدارسني  واخلاصة  واألزهرية  احلكومية  اجلامعات  )  200من طالب 
 ) من100طالب من طالب الدراسات العليا باجلامعات احلكومية واألزهرية واخلاصة، (

  أعضاء هئية التدريس باجلامعات احلكومية واألزهرية. 
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  زمنية وسبب اختيارها:الفترة ال
الوثيقة يف   توقيع  تاريخ  من  الفترة  للدراسة يف  الزمنية  الفترة    2019فبراير   4حتددت 

األخوة  2021فبراير   4إلى   وثيقة  توقيع  حدث  واكبت  الفترة  تلك  ألن  نظًرا  وذلك  ؛ 
  اإلنسانية ومرور الذكرى األولى والثانية على هذا احلدث.

  - الدراســـة املـــيدانيــة: أوًال: نتائج 
  مفردة ما يأتي:  500تبني من نتائج حتليل استمارة االستبيان املوجهه لعدد 

  اخلصائص الدميوجرافية: -1
  ) يوضح اخلصائص الدميوجرافية لعينة الدراسة 1شكل (

  
الواردة بالشكل رقم ( ) إلى اخلصائص الدميوجرافية لعينة الدراسة من 1تشير األرقام 

من إجمالي عينة الدراسة من الرجال    317جمهور اإلنترنت املتصفح للمواقع فجاء عدد
  % . 36.6من النساء بنسبة 183% ، مقابل 63.4بنسبة  

  
 الدراسة ) يوضح املستوى التعليمى  لعينة2شكل (
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) مدى وجود معلومات عن وثيقة األخوة اإلنسانية لدى عينة الدراسة، 2الشكل (يوضح  

بعدد   اخلريجني  مع  الطالب  تساوى  بنسبة  200حيث  من 40مفردة   منهما  لكل   %

من   الوثيقة  عن  معلومات  بوجود  أفادت  التي  اإلجابات  أغلب  وكانت  العينة،  إجمالي 

زهر، ثم جاءت نسبة املؤهل فوق العالي من أعضاء هيئة الطالب الذين ينتمون جلامعة األ

  % 20مفردة  بنسبة 100التدريس احلاصلني على املاجستير والدكتوراه بعدد 

  ) معرفة عينة الدراسة بوثيقة األخوة اإلنسانية 3شكل (

  
% من إجمالي عينة الدراسة يعرف وثيقة األخوة  51.2) إلى أن  3تشير بيانات الشكل (  

  . 244% لم يعرفوا بوثيقة األخوة اإلنسانية بعدد 48.8، يف مقابل 256اإلنسانية بعدد 
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  أنواع املواقع اإللكترونية:  -2

 عينة الدراسة أنواع املواقع اإللكترونية التي يتابعها ) 4شكل (

) إلى  4وفيما يختص بنوعية املواقع التي يتصفحها عينة الدراسة تشير بيانات الشكل (

بنسبة   األولى  املرتبة  يف  جاءت  اإلخبارية  املواقع  الدراسة 29.3إن  عينة  إجمالي  من   %

بنسبة  263بواقع   الترفيهية  املواقع  يليها  بواقع25.6،  املواقع   %212  جاءت  بينما   ،

  .50% بواقع 18.3%، وأخيًرا الدينية بنسبة 24.4بنسبة   151اخلدمية بواقع 

  ) مصادر معلومات عينة الدراسة عن وثيقة األخوة اإلنسانية 5شكل (
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) مصدر معلومات عينة الدراسة عن وثيقة األخوة فجاء اإلنترنت يف 5يتضح من الشكل (
بنسبة   التواصل 156% بعدد  50.6املرتبة األولى  الثانية جاءت فئة مواقع  املرتبة  ، ويف 

بعدد29.9بنسبة   بنسبة  %120  التليفزيون  جاء  ثم  بعدد  15،  الصحف  %90  وأخيًرا   ،
بعدد4.5بنسبة   وأختارع%18،  بوثيقة  ،  املعرفة  فى  مصدر  من  أكثر  بني  الدراسة   ينة 

  األخوة اإلنسانية .

 اإلنسانية أهم املواقع اإللكترونية متابعة من عينة الدراسة عن وثيقة األخوة ) 6شكل (

 

 ) بالشكل  والواردة  األخوة  وثيقة  اجلمهور  يتابع  التي  الدراسة  مواقع  أكثر  من  6جاءت   (

بنسبة   األهرام  من19خاللها  بواقع  %  الدراسة  عينة  اليوم  95إجمالي  املصرى  يليها   ،

بعدد16.6بنسبة   بنسبة    %81،  اإلخبارية  العني  بعدد14يليها  السابع  %70  اليوم  ثم   ،

%، فالبيان  12.2بنسبة   61%، ثم األزهر13بنسبة     65، ثم االحتاد66% بواقع  13.2

  نة الدراسة.% من إجمالى عي7.4بنسبة 37%، وأخيًرا الكنيسة10.6بنسبة 53
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 لعينة الدراسة  أهم مواقع التواصل استيقاء ملعلومات الوثيقة) 7شكل (

  
-  ) رقم  الشكل  بيانات  يتابع  7تشير  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  أكثر  أن  إلى   (

بعدد   األولى  املرتبة  يف  وجاء  فيسبوك  هو  الوثيقة  وبنسبة  135اجلمهور  من  40.5،   %
بعدد يوتيوب  الثانية  املرتبة  يف  يليه  الدراسة،  عينة  وبنسبة  90إجمالي  ثم  27،   ،%

  %.13.5بنسبة 45تجرام  %، وأخيًرا إنس18.9بنسبة 63تويتر
  

  لعينة الدراسة   تقييم معلومات عن الوثيقة باملواقع) 8شكل (

  



 

 
690 690 

)  8وفيما يتعلق بتقييم املعلومات اخلاصة بالوثيقة مبواقع الدراسة بصفة عامة بالشكل (
إجمالي عينة  % من  56.3، وبنسبة  90جاءت فئة التقييم "جيدة" يف الترتيب األول بعدد

% لتقييم "مقبولة"، ثم  53.1بنسبة  85الدراسة عن تقييم املعلومات عن الوثيقة، يف مقابل
  %.21.9، بنسبة 35%، وأخيًرا "ممتازة" 28.8،وبنسبة 46"جيدة جًدا" بعدد

 ثانًيا: نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها: 

  اإلنسانيةأوًال: عدد املوضوعات املنشورة عن وثيقة األخوة 
  4/2/2021حتى   2/2019/ 4) عدد موضوعات الوثيقة مبواقع الدراسة خالل الفترة 9شكل (

  
بيانات الشكل (    املواد الصحفية9يتضح من  الدراسة حيث احتل موقع   ) عدد  مبواقع 

بنسبة   األخوة  وثيقة  تناول موضوعات  من حيث  األولى  املرتبة  األزهر  من %  60.3بوابة 
املوضوع الدينية،  إجمالي  باملواقع  الوثيقة  املنشورة عن  العالقة  ات  معنوية  تبني  بني  وقد 

ارتباط   األزهر مبعامل  اإلنسانية مبوقع  األخوة  وثيقة  وعدد موضوعات  التفاعالت  عدد 
  .0.6بني املتغيرين

بنسبة    الثانية  املرتبة  الكاثوليكية يف مصر يف  الكنيسة  املوضوعات مبوقع  عدد  جاء  ثم 
الى املواقع الدينية الرسمية ، وجاء موقع بوابة األهرام فى املرتبة األولى % من إجم39.7
السابع  39.4بنسبة   اليوم  يليه  املصرية،  اإلخبارية  املواقع  إجمالى  من  ثم  %32.6   ،%

بنسبة   اليوم  موقع 28املصري  جاء  بينما   ، املصرية  اإلخبارية  املواقع  إجمالى  من   %
% من إجمالى املواقع اإلخبارية  35.3تبة األولى بنسبة  صحيفة االحتاد اإلمارتية فى املر
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الثانية بنسبة   العني اإلخبارية بنسبة 32.5اإلماراتية ، يليه البيان فى املرتبة  %، وأخيراً 
ولم يكن هناك معنوية إحصائية بني عدد التفاعالت وعدد املوضوعات ومبعامل %  32.2

  ارتباط ضعيف باملواقع سالفة الذكر. 
  مام مبوضوع الوثيقة:حجم االهت

 4/2/2021حتى  4/2/2019خالل الفترة  ) املواقع الدينية خالل أشهر الدراسة10شكل (

 
) حجم اهتمام موقعي األزهر والكنيسة ملوضوع الوثيقة  10تبني األرقام الواردة بالشكل (

الشهور األولى شهًرا (فترة الدراسة)، فجاء االهتمام األكبر للمواقع الدينية يف    25خالل  
مقابل    84بواقع   األزهر،  ملوقع  من   76خبًرا  الفترة  خالل  يف  الكنيسة  ملوقع  خبًرا 
يوليو   2019فبراير فكان 2019وحتى  فبراير  شهر  يف  جاء  الوثيقة  توقيع  ألن  نظًرا   ،

وحتى    2019وخالل الفترة من يوليو  -محل الدراسة–احلدث مبثابة السبق على املواقع  
تم رصد أخبار عن الوثيقة باملوقعني، ثم عاود االهتمام اعتبارًا من ، لم ي2019ديسمبر

إبريل  2020يناير مايو2020وحتى  من  مجدًدا  األخبار  اختفت  ثم  وحتى    2020، 
وحتى    2020م يف املواقع الدينية، ثم بدأت يف التزايد اعتبارًا من ديسمبر2020ديسمبر
 .2021فبراير
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حتى   4/2/2019خالل الفترة   املواقع اإلخبارية املصرية خالل أشهر الدراسةحجم اهتمام ) 11شكل (

4/2/2021  

 

) حجم االهتمام مبوضوع وثيقة األخوة اإلنسانية يف املواقع 11تظهر بيانات الشكل (

، ثم  2019وحتى إبريل  2019اإلخبارية املصرية، فجاء االهتمام بشكل قوي من فبراير

وحتى    2019، ثم تضاءل االهتمام يف مايو2020وحتى فبراير  2019بدأت من أكتوبر

مارس2019سبتمبر ويف  أكت  2020،  املصرية  2020وبروحتى  املواقع  عاودت  ثم   ،

. نظًرا لالحتفال السنوى بذكرى الوثيقة  2021وحتى فبراير   2020باالهتمام يف نوفمبر

 (فبراير من كل عام). 
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حتى   4/2/2019خالل الفترة   حجم اهتمام املواقع اإلخبارية اإلماراتية خالل أشهر الدراسة) 12شكل (
4/2/2021  
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ل أشھر حجم إھتمام المواقع اإلخباریة اإلماراتیة بموضوع الوثیقة خالالمواقع 
الدراسة

المواقع اإلخباریة اإلماراتیة اإلتحاد  المواقع اإلخباریة اإلماراتیة البیان

المواقع اإلخباریة اإلماراتیة العین

ــن الشـــكل (    ــح مـ ــارًا مـــن 12يتضـ ــان األوســـع انتشـ ــاراتي كـ ــم االهتمـــام اإلمـ ) أن حجـ

ــر ــل 2019فبرايــ ــى إبريــ ــايو2019وحتــ ــن مــ ــام مــ ــاءل االهتمــ ــم تضــ ــى  2019، ثــ وحتــ

، ثــم 2020وحتــى فبرايــر 2019، ليعــاود االهتمــام مــرة أخــرى مــن نــوفمبر2019أكتــوبر

يزداد االهتمـام مـرة أخـرى ، ل2020وحتى أكتوبر 2020اختفى االهتمام متاًما من مارس

  .2021وحتى فبراير  2020من نوفمبر

يتضح من العرض السابق أن الثالثة أشهر األولى (شهر توقيع الوثيقة، والشهر   -
السابق، والالحق له) هي فترة زيادة حجم االهتمام بنشر أخبار الوثيقة. أي أن 

املطلوب والدعم فترة االهتمام أقصاها ثالثة شهور فقط، وهذا ال يعد التسويق  
  املطروح لوثيقة بهذه األهمية.

اتفقت جميع املواقع على أن االهتمام يف بداية التوقيع ويف ذكرى توقيع الوثيقة،   -
بينما يف الشهور البينية ال يوجد أى اهتمام صحفي باملواقع الدينية أو اإلخبارية  

اإلعالم اآلداء  يف  قصور  هناك  أن  إلى  يشير  مما  الوثيقة،  حدث  لتلك  عن  ي 
 املواقع مبا يوازى أهمية الوثيقة.
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 - الفنون الصحفية املستخدمة: 
  4/2/2021حتى  4/2/2019خالل الفترة  الفنون التحريرية عن الوثيقة مبواقع الدراسة) 1جدول (

  املواقع اإلخبارية اإلماراتية   املواقع اإلخبارية املصرية  املواقع الدينية   
  املجموع

  العني   البيان   االحتاد   اليوم السابع   املصري اليوم   األهرام   الكنيسة  األزهر   

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   

  42.7  743  38  64  40  68  39  73  46  60  41  46  43  67  55  176  39  189  اخلبر 

التقرير  

  اإلخباري 
93  19  102  32  35  22  42  38  48  37  51  27  53  31  42  25  466  26.7  

  19.9  346  22  38  18  31  22  40  13  17  20  22  31  49  10  30  24  119  مقال رأي 

حوار  

  صحفي
90  18  14  5  7  5  2  2  6  5  22  12  20  12  26  15  187  10.7  

  25  436  25  43  25  43  25  47  25  33  25  28  25  40  25  81  25  123  املتوسط 

  43  743  38  64  40  68  39  73  46  60  41  46  43  67  55  176  39  189  على قيمة أ

  11  187  15  26  12  20  12  22  5  6  2  2  5  7  5  14  18  90  أدنى قيمة 

  100  1741  100  170  100  172  100  186  100  131  100  112  100  158  100  322  100  490  املجموع

  املصدر: استمارة حتليل املضمون للمواقع.

  ) اجلدول  من  فئة  1يتبني  أن  الصحفية  )  الفنون  مقدمة  يف  جاءت  اخلبر 
% 42.7خبًرا متثل حوالي    743املستخدمة لتغطية أخبار وثيقة األخوة اإلنسانية بعدد  

إجمالي   حوالي  من  البالغة  باملواقع  الصحفية  التقرير    1741املواد  جاء  ثم  خبًرا، 
بنسبة   الثاني  الترتيب  يف  بنسبة  26.7اإلخباري  املقال  وجاء  ويف%19.9،  املرتبة    %، 

بنسبة   الصحفي  احلوار  جاء  الطابع 10.7األخيرة  غلبة  إلى  النتائج  تلك  وتشير   .%
نشر   أهمية  على  املواقع  كافة  وتركيز  واالستقصائية،  التفسيرية  املواد  على  اخلبري 
موضوعات الوثيقة يف شكل خبري متطور وسريع يواكب القارئ املتعجل يف تصفح املوقع  

  على اإلنترنت. 
عنوية اإلحصائية للعالقة بني عدد التفاعالت وكل من اخلبر، والتقرير، املقال،  املوتبني    .

فًنا    123، ومبتوسط حسابي قدر بحوالي  0.6،  0.6،  0.7مبعامل ارتباط بني املتغيرين
  صحفًيا. 

% من إجمالي  55خبًرا يقدر بحوالي  176وبالنسبة ملوقع الكنيسة جاءت فئة اخلبر بعدد  
مب الصحفية،  حوالي  الفنون  بلغ  ارتباط  ومبعامل  معنوي  من  0.9عدل  كل  جاء  بينما   ،
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بنسب   احلوار  املقال،  اإلخباري،  غير  5%،  10%،  32التقرير  ومبعدل  الترتيب  على   %
حوالي   حسابي  ومبتوسط  إحصائًيا،  األهرام    81معنوي  مواقع  يف  بينما  صحفًيا،  فًنا 

متصدرة   اخلبر  فئة  جاءت  السابع  واليوم  اليوم  املواقع  واملصري  بتلك  الصحفية  الفنون 
% من إجمالي الفنون الصحفية املستخدمة 46%،  41%،  43بأهمية نسبية بلغت حوالي  

بحوالي  قدر  ارتباط  ومبعامل  املوقع  تفاعالت  عدد  على  معنوي  تأثير  وذات  موقع  بكل 
  على الترتيب.  0.6، 0.8، 0.6

اليوم و التقرير مبوقعي املصري  الثانية  املرتبة  السابع بنسب بلغت حوالي وجاء يف  اليوم 
حسابي  %37،  38 ومبتوسط  التفاعالت    28،  %33  عدد  على  ومؤثًرا  الترتيب،  على 

، بينما غير معنوي مبوقع 0.9باليوم السابع ومعنوي إحصائًيا ومبعامل ارتباط بلغ حوالي  
الوثيقة والتي قدمت م  بالتفاصيل حول  اليوم  يهتم جمهور املصري  اليوم، فلم  ن  املصري 

خالل التقارير، بينما اهتم بالصياغة السرعة ألخبارها أكثر من التقارير، بينما جاء مقال 
% وغير مؤثر على عدد تفاعالت املوقع،  31الرأي يف املرتبة الثانية مبوقع األهرام بنسبة  

خالل   من  مستمر  بشكل  يتابعها  القارئ  يجعل  والذي  اجلذب  عنصر  املقاالت  ففقدت 
  . فن صحفي. 40سابياملوقع، ومتوسط ح

متصدرة   اخلبر  فئة  جاءت  العني  البيان،  االحتاد،  اإلماراتية  الصحف  مواقع  يف  بينما 
% من إجمالي  38%،  40%،  39الفنون الصحفية بتلك املواقع بأهمية نسبية بلغت حوالي  

موقع  تفاعالت  عدد  على  معنوي  تأثير  وذات  موقع  بكل  املستخدمة  الصحفية  الفنون 
فًنا    47،  43،  43، مبتوسط حسابي حوالي  0.8ل ارتباط قدر بحوالي  االحتاد ومبعام

  صحفًيا على الترتيب. 
بلغت حوالي   بنسب  اإلخباري  التقرير  الثانية  املرتبة  ومؤثًرا  25%،  31%  27وجاء يف   %

بلغ   ارتباط  ومبعامل  والبيان  االحتاد  مبوقعي  إحصائًيا  ومعنوي  التفاعالت  عدد  على 
  تيب. على التر 0.5،  0.9حوالي 
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  - موقع املادة الصحفية:  
حتى   2019/ 4/2خالل الفترة  موقع املادة الصحفية املنشورة عن الوثيقة مبواقع الدراسة) 13شكل (

4/2/2021  

  ) الشكل  بيانات  من  الصفحات  13يتبني  يف  عليه  غلبت  الصحفية  املادة  موقع  أن   (

بنسبة   بينما  89.7الداخلية  الدراسة،  محل  املواقع  على  الصحفية  املادة  إجمالي  من   %

  جاءت الصفحة الرئيسية للمواقع 

ت % من إجمالي املادة الصحفية ومتثلت معظمها يف مانشيتا10.3(واجهة املوقع) بنسبة  
ملونة باملواقع املصرية واإلماراتية، بينما بالنسبة ملوقعي األزهر والكنيسة فكانت الواجهة  
الرئيسة)   (الصفحة  املوقع  بواجهة  الوثيقة  موضوعات  فجاءت  األسود،  باللون  للعناوين 

بنسبة   األولى  املرتبة  يف  االحتاد  بلغ  14.5ملوقع  املوقع مبتوسط حسابي  إجمالي  من   %
اليوم   85% مبتوسط حسابي  14.1ة، يليه العني بنسبة  مادة صحفي  93 قدر بنحو، ثم 

بنسبة   حسابي 13.7السابع  مبتوسط  بنسبة %66  البيان  موقع  الرابعة  املرتبة  ويف   ،
حوالي  13.4 بلغ  حسابي  مبتوسط  بنسبة  %86  اليوم  املصري  ثم  مبتوسط  11.6،   %
األهرام 56حسابي يليه  حسابي  10،  مبتوسط  والكنيسة  %79  ومتوسط  8.7،   %
بنسبة  161حسابي األزهر  وأخيًرا  بنحو  6.3،  قدر  حسابي  مبتوسط  مادة   %245 

  صحفية. 
الرئيسة - املوقع  بواجهة  الوثيقة  موضوعات  نشر  على  الدراسة  مواقع  اعتماد  جاء  وقد 

بنحو   قدر  ارتباط  العني)، ومبعامل  البيان،  (االحتاد،  اإلماراتية  للمواقع  إحصائًيا  معنوي 
  على الترتيب. 0.8، 0.7، 0.7
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ومبعامل - إحصائًيا  معنوي  الرئيسة  املوقع  بواجهة  الوثيقة  موضوعات  نشر  جاء  كما 
الترتيب.  0.7،  0.7،  0.6ارتباط قدر بنحو   للمواقع املصرية (األهرام، املصري    2على 

  اليوم، اليوم السابع)
إحصائيً - ومعنوي  مؤثر  الرئيسة  املوقع  بواجهة  الوثيقة  موضوعات  نشر  جاء  ا أيًضا 

  على الترتيب. 0.9، 0.7للمواقع الدينية (األزهر، الكنيسة)، ومبعامل ارتباط قدر بنحو 

  - نوع الصورة املستخدمة: 

حتى   2/2019/ 4خالل الفترة  نوع الصورة املستخدمة يف تغطية وثيقة األخوة اإلنسانية) 2جدول (
4/2/2021  

% على موضوعات وثيقة 82) غلبة الصور املوضوعية بنسبة  2يتضح من نتائج اجلدول (
معبرة عن حدث  والتي جاءت معظمها  الصور،  إجمالي نسبة عدد  اإلنسانية من  األخوة 
توقيع الوثيقة بني األستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف، والبابا فرنسيس 

ا  اللقاءات  أو  الفاتيكان،  ، وصور أخرى جتمعهم مع ولي عهد اإلماراتملختلفة بدولة  بابا 
نسبتها   فجاءت  الشخصية  الصور  أما  ظبي،  بإجراء  18أبو  اخلاصة  الصور  وهي   %

  حوارات مع شيخ األزهر أو بابا الكنيسة أو علماء الدين حول موضوع الوثيقة ومبادئها.
 490الصور قدر بحوالي  وتشير النتائج إلى تفوق موقع األزهر يف نشره ألكبر عدد من  

صورة ، يليه موقع   322صورة ،ثم جاء بعدها موقع الكنيسة الكاثوليكية يف مصر بعدد  
بعدد   اإلماراتية  االحتاد  البيان    186صحيفة  ثم   ، العني    172صورة  يليه   ، صورة 

صورة ، ثم اليوم السابع بعدد   158صورة ، ثم موقع األهرام بعدد    170اإلخبارية بعدد  
  صورة .  112رة ، وأخيًرا املصري اليوم بعدد  صو 131

  

  املواقع اإلخبارية اإلماراتية   املواقع اإلخبارية املصرية   املواقع الدينية 
  

   

  املجموع  العني   البيان   االحتاد    اليوم السابع   املصري اليوم   األهرام   الكنيسة   األزهر 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  18  313  11  19  13  23  14  26  19  25  20  22  31  49  9  30  24  119  شخصية 

  82  1428  89  151  87  149  86  160  81  106  80  90  69  109  91  292  76  371  موضوعية 

        100  170  100  172  100  186  100  131  100  112  100  158  100  322  100  490  املجموع
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  - : مصادر أخبار الوثيقة
  4/2/2021حتى   2/2019/ 4خالل الفترة   مصادر أخبار الوثيقة مبواقع الدراسة )3جدول (

    املواقع اإلخبارية اإلماراتية  املواقع اإلخبارية املصرية   املواقع الدينية  

   

  املجموع   العني  البيان   االحتاد    اليوم السابع   اليوم املصري   األهرام   الكنيسة   األزهر 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  3.2  55  8  13  6  11  5  10  5  6  5  5  6  10  0  0  0  0  مراسل 

  50.5  880  43  73  41  70  38  71  57  75  55  62  49  77  61  196  52  256  محرر 

  38.4  668  30  51  37  63  38  70  38  50  40  45  39  61  34  108  45  220  كاتب 

  7.9  138  19  33  16  28  19  35  0  0  0  0  6  10  6  18  3  14  وكاالت

        100  170  100  172  100  186  100  131  100  112  100  158  100  322  100  490  املجموع 

) أن فئة املحرر جاءت يف مقدمة املصادر الصحفية املعتمد عليها  3يتضح من اجلدول (
الوثيقة موضوع   تغطية حدث  بنسبة  يف  الطابع 50.5الدراسة  غلبة  دليل على  وهذا   ،%

  %.38.4اخلبري أكثر من مواد الرأي، ويف الترتيب الثاني جاءت فئة الكاتب بنسبة 
بنسبة    األنباء  وكاالت  فئة  جاءت  الثالثة  املرتبة  أنباء 7.9ويف  وكالة  غطت  حيث   %

أيامها الثالثة، ونقلت عنها    اإلمارات (وام) حدث توقيع الوثيقة باملؤمتر العاملي على مدار
%، 3.2املواقع اإلماراتية واملصرية والدينية، ويف الترتيب األخير جاءت فئة املراسل بنسبة 

  والتي ظهرت باملواقع اإلماراتية واملصرية. 
املواقع   ألن  نظًرا  وذلك  والكنيسة؛  كاألزهر  الدينية  للمواقع  املراسلني  فئة  اختفت  بينما 

جلانب اإلعالمي كباقي املواقع التي اعتمدت على املراسلني؛ نظًرا ألن الدينية لم تهتم با
لها جهوًدا إعالمية أخرى من خالل صحفتها التي تصدر عن هذه املواقع، وعلى الرغم أن  
باالستعانة   اكتفت  أنها  إال  املوقع  على  إلكترونيتان  ومجلة  جريدة  لديه  األزهر  موقع 

  بالوكاالت يف التغطية لهذا احلدث.
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  - األطر املستخدمة:  
حتى   2/2019/ 4خالل الفترة   األطر املستخدمة يف معاجلة الوثيقة مبواقع الدراسة) 4جدول (

4/2/2021  

  املوقع

  املواقع اإلخبارية اإلماراتية املواقع اإلخبارية املصرية املواقع الدينية 

 املجموع العني  البيان  االحتاد   اليوم السابع املصري اليوم األهرام الكنيسة   األزهر

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك األطر 

 13 230 18 30 19 33 5 10 17 22 13 15 19 30 5 17 15 73 املسئولية 
األمن 

 والسلم  
36 7 71 22 48 30 16 14 23 18 62 33 12 7 41 24 309 18 

 24 419 18 30 34 58 12 22 13 17 32 36 14 22 17 55 37 179 اإلنساني 

 10 176 8 13 2 4 5 10 10 13 21 24 8 12 19 60 8 40 االعتدال

 10 178 6 10 8 13 13 24 24 31 0 0 2 3 10 32 13 65 تاريخي 

 10 168 7 12 19 32 14 26 0 0 4 4 11 18 13 42 7 34 التعاون 

محاربة 

 التطرف 
63 13 45 14 25 16 17 15 25 19 32 17 20 12 34 20 261 15 

     100 170 100 172 100 186 100 131 100 112 100 128 100 322 100 490 املجموع

) اجلدول  من  اإلنسانية  4يتضح  األخوة  وثيقة  عرض  يف  اإلنسانية  إطار  نسبة  ارتفاع   (
% من إجمالي املواقع محل الدراسة، حيث جاءت الوثيقة؛ لتهدف إلى االهتمام 24بنسبة  

باإلنسان من دون النظر إلى جنسه أو نوعه، وحترص على عرض الوثيقة وتأكيد معناها 
الثانية إطار األمن والسلم بنسبة  اإلنسان  اإلطارمن خالل هذا   املرتبة  يليه يف  %، 18ي، 

والذي كان له تأثير معنوي على عدد تفاعالت موقع اليوم السابع مبعدل معنوي ومبعامل 
 . 0.9ارتباط قدر بحوالي 

التطرف بنسبة   تأثير معنوي  15جاء إطار محاربة  له  والذي كان  املواقع،  % من إجمالي 
األزهر والكنيسة مبعدل معنوي إحصائًيا ومبعامل ارتباط قدر  على عدد تفاعالت موقع  

) على الترتيب، بينما اختلفت املواقع فيما بينها يف تناول الوثيقة من 0.6،  0.7بحوالي (
(األزهر مبواقع  األولى  املرتبة  يف  اإلنسانية  إطار  فجاء  أطر،  عدة  البيان  37خالل   ،%

ع على حده، يليه يف املرتبة الثانية إطار  %) من إجمالي كل موق32%، املصري اليوم  34
  %.19%، واألهرام19%، والبيان15املسئولية يف األزهر
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%، 19%، وللكنيسة  21بينما جاء إطار االعتدال يف املرتبة الثانية للمصري اليوم بنسبة  
(الكنيسة   مبواقع  األولى  املرتبة  يف  والسلم  األمن  إطار  جاء  األهرام  22كما   ،%30 ،%

الثانية إطار  24%، العني اإلخبارية  33االحتاد   %) من إجمالي كل موقع، يليه يف املرتبة 
%، ونفس املرتبة لليوم السابع 20محاربة التطرف مبوقعي االحتاد والعني بنسبة متساوية  

  %. 19بنسبة 
السابع بنسبة     اليوم  تاريخي مبوقع  ارتفع إطار  تاريخية  24بينما  % حيث أشار خللفية 

األزهر   تأثير    والكنيسةبني  له  كان  والذي  اإلنسانية،  األخوة  وثيقة  ملوضوعات  تناوله  يف 
معنوي على عدد تفاعالت موقعي األزهر واليوم السابع مبعدل معنوي إحصائًيا ومبعامل 

  ) على الترتيب. 0.9،  0.5ارتباط قدر بحوالي (
  

  - األطر املرجعية: 
حتى   4/2/2019خالل الفترة  مبوضوعات الوثيقة يف مواقع الدراسةاألطر املرجعية املستخدمة ) 5جدول (

4/2/2021  

) تنوع األطر املرجعية املستخدمة التي استند إليها كّتاب املواقع 5يتضح من اجلدول (      
والتاريخية   الدين  علماء  بني  ما  اإلنسانية  األخوة  وثيقة  موضوعات  يف  الدراسة  محل 
والدينية، واعتمادهم على متخصصني يف الشئون الدينية، جاء االعتماد على رجال الدين  

% من إجمالي مواقع 48اإلنسانية كإطار مرجعي يف املرتبة األولى بنسبة  يف وثقية األخوة  
الدراسة، والذي كان ذا تأثير معنوي على عدد تفاعالت مواقع األزهر، الكنيسة، األهرام،  

 ) بحوالي  قدر  ارتباط  ومبعامل  إحصائًيا  معنوي  السابع مبعدل  ، 0.6،  0.7،  0.5اليوم 
0.6. (  

 
 املواقع

    املواقع اإلخبارية اإلماراتية  املواقع اإلخبارية املصرية املواقع الدينية 
  املجموع

   العني   البيان   االحتاد   اليوم السابع  املصري اليوم  األهرام  الكنيسة   األزهر
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  األطر 

مرجعية  

  تاريخية
99  20  59  18  30  19  18  16  37  28  46  25  44  26  32  19  365  21  

مرجعية  

  دينية
149  30  99  31  44  28  42  38  20  15  65  35  61  35  65  38  545  31  

علماء  

  الدين
242  50  164  51  84  53  52  46  74  56  75  40  67  39  73  43  831  48  

  100  1741  100  170  100  172  100  186  100  131  100  112  100  158  100  322  100  490  املجموع 
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%، وذي تأثير معنوي على  31العتماد على املرجعية الدينية بنسبة  يليه يف املرتبة الثانية ا
الكنيسة،   األزهر،  مواقع  تفاعالت  البيان  األهرامعدد  السابع،  اليوم  اليوم،  املصري   ،

  ).0.6، 0.7،  0.7، 0.8، 0.9، 0.8ومبعامل ارتباط قدر بحوالي (
ثم االعتماد على املرجعية التاريخية لدور األزهر والكنيسة ودعم روابط األخوة يف املرتبة   

%، ارتفع االعتماد على رأي خبراء وعلماء الدين يف املرتبة األولى بجميع 21الثالثة بنسبة  
السابع  اليوم  موقع  عدا  فيما  الدينية،  املرجعية  الثانية  املرتبة  يف  يليها  الدراسة،  مواقع 
والذي أعطى االهتمام يف االعتماد على املرجعية التاريخية حيث أشار إلى تاريخ األزهر  

  %.28والكنيسة وربط العالقات التاريخية بني املؤسستني املرتبة الثانية بنسبة 
  
  - الشخصيات املحورية:  

  الدراسة األخوة اإلنسانية مبواقع  الشخصيات املحورية مبضامني وثيقة) 6جدول (

  
 املوقع 

  العني   البيان   االحتاد   اليوم السابع   املصري اليوم   األهرام   الكنيسة   األزهر   املجموع  املواقع اإلخبارية اإلماراتية   املواقع اإلخبارية املصرية  املواقع الدينية 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الشخصيات

د. أحمد الطيب (شيخ  

  األزهر الشريف) 
490  39  322  38  158  33  112  30  131  31  186  26  172  25  170  24  1741  32  

البابا فرنسيس (بابا  

  الكنيسة الكاثوليكية) 
490  39  322  38  158  33  112  30  131  31  186  26  172  25  170  24  1741  32  

  5  256  5  36  4  25  4  26  8  33  6  22  6  29  2  17  5  68  مجلس حكماء املسلمني 
  11  594  24  170  24  170  26  183  4  17  3  13  4  18  1  11  1  12  ولي عهد أبو ظبي 

األمني العام حلكماء  

  املسلمني 
57  4  8  1  19  4  14  4  16  4  22  3  22  3  34  5  192  3  

اللجنة العليا لألخوة 

  اإلنسانية
69  5  33  4  27  6  27  7  22  5  23  3  27  4  36  5  264  5  

األمني العام لألخوة  

  اإلنسانية
35  3  28  3  13  3  16  4  19  4  23  3  29  4  16  2  179  3  

اجلمعية العامة لألمم  

  املتحدة 
28  2  41  5  23  5  31  8  28  7  27  4  36  5  38  5  252  5  

أمني سر املجلس البابوى  

  للحوار بني األديان 
0  0  16  2  7  1  6  2  4  1  3  0  12  2  0  0  48  1  

  2  83  1  9  1  9  1  6  1  4  0  0  1  6  6  49  0  0  وزير إعالم الفاتيكان 
      94  679  97  674  97  685  95  405  95  353  95  458  100  847  98  1249  املجموع 

) إلى تساوي ظهور شخصية اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد 6تشير بيانات اجلدول (
الكاثوليكية   والكنيسة  الفاتيكان  بابا  فرنسيس  والبابا  الشريف،  األزهر  شيخ  الطيب 

ب األولى  املرتبة  اإلنسانية يف  األخوة  وثيقة  % من 32نسبة  كفاعلني محورين مبوضوعات 
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إجمالي مواقع الدراسة لكونهما طرفني رئيسني يف حدث توقيع وثيقة األخوة اإلنسانية، 
بجميع   األول  الترتيب  يف  الشخصيتان  والكنيسة،   املواقعحيث ظهرت  األزهر  عن  ممثلة 

وكان لشيخ األزهر األستاذ الدكتور أحمد الطيب تأثير معنوي على عدد تفاعالت مواقع 
األ إحصائًيا، األزهر،  معنوي  مبعدل  البيان  االحتاد،  السابع،  اليوم  اليوم،  املصري   هرام، 

) على الترتيب، وجاء  0.9،  0.9،  0.7،  0.8،  0.4،  0.6ومبعامل ارتباط قدر بحوالي (
السابع،  اليوم  اليوم،  املصري  مواقع  تفاعالت  عدد  على  معنوي  تأثير  الفاتيكان  لبابا 

ا ومبعامل  مبعدل  البيان  (االحتاد،  بحوالي  قدر  على  0.9،  0.8،  0.9،  0.8رتباط   (
  الترتيب، ولم تثبت معنويته بباقي املواقع.

بينما ظهرت شخصية الشيخ محـمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وراعي وثيقة 
% من إجمالي مواقع الدراسة، والتي ارتفعت  11األخوة اإلنسانية يف املرتبة الثانية بنسبة  

كبيرة يف   االحتادبدرجة  اإلماراتية  بنسبة  26املواقع  تساوت  اإلخبارية  والعني  والبيان   ،%
%، وذلك ألن دولة اإلمارات وعاصمتها أبو ظبي كانت الراعية ملؤمتر األخوة اإلنسانية،  24

فبراير يوًما عاملًيا   4ولالحتفالية العاملية التي أقيمت يف ذكرى توقيع الوثيقة حيث اعتمد  
اإلنسانية،   اليوم، لألخوة  املصري  موقعي  تفاعالت  عدد  على  معنوي  بتأثير  والذي ظهر 

) ارتباط قدر بحوالي  السابع ومبعامل  بينما تساوى يف  0.5،  0.7اليوم  الترتيب،  ) على 
اإلنسانية،  لألخوة  العليا  واللجنة  املسلمني،  حكماء  مجلس  شخصيات  الثالث  الترتيب 

% من إجمالي مواقع 5عات الوثيقة بنسبة  واجلمعية العامة لألمم املتحدة كفاعلني مبوضو
قدر  ،  الدراسة ارتباط  ومبعامل  السابع  اليوم  موقع  تفاعالت  عدد  على  معنوي  وبتأثير 

)، ثم ظهرت شخصية الدكتور سلطان الرميثى األمني العام ملجلس حكماء 0.6بحوالي (
لألخوة  العليا  للجنة  العام  األمني  عبدالسالم  محـمد  واملستشار  اإلنسانية   املسلمني، 

% من إجمالي مواقع الدراسة، حيث جاءت لهما العديد من التصريحات  3متساوية بنسبة  
  مبوضوعات األخوة اإلنسانية.
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  - وسائل اإلبراز:  
  حجم االستفادة من وسائل اإلبراز التقنية مبواقع الدر اسة ) 7جدول (

  املوقع 

  املواقع اإلخبارية اإلماراتية   املصرية املواقع اإلخبارية  املواقع الدينية
 املجموع 

  العني  البيان   االحتاد   اليوم السابع   املصري اليوم   األهرام  الكنيسة  األزهر 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  التقنية 
فيديوجرافيك  

(موشن 

  جرافيك)

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  20  18  19  19  18  56  9  

  25  152  41  43  40  38  37  36  38  35  0  0  0  0  0  0  0  0  إنفوجرافيك

  21  127  9  10  13  12  12  12  14  13  0  0  44  27  30  22  46  31  فيديو 

  14  89  15  16  9  9  13  13  20  18  0  0  0  0  45  33  0  0  رسومات

  31  191  17  18  19  18  18  17  28  26  100  23  56  35  25  18  54  36  شعارات

  100  615  100  106  100  95  100  97  100  92  100  23  100  62  100  73  100  67  املجموع 

) تنوع االستفادة من وسائل اإلبراز التي صاحبت موضوعات  7توضح بيانات اجلدول (   
األخوة   مضمون  عن  تعبر  التي  الشعارات  فجاءت  الدراسة  مواقع  بعض  يف  الوثيقة 

رام  مبوقع األهفجاء  % من إجمالي مواقع الدراسة،  31اإلنسانية يف املرتبة األولى بنسبة  
% من إجمالي املوقع، يليه موقع األزهر يف املرتبة  56يف املرتبة األولى بنسبة بلغت حوالي  

بنحو   قدرت  بنسبة  الثالثة  54الثانية  املرتبتني  يف  والكنيسة  السابع  اليوم  مواقع  ثم   ،%
% من إجمالي املوقع على الترتيب، حيث حرصت  25%،  28والرابعة بنسب قدرت بحوالي  

على ربط شعار األخوة اإلنسانية مصحوبًا بأغلب أخبارها والذي كان معبًرا هذه املواقع  
اإلماراتية   املواقع  جاءت  بينما  وتعايش،  وتسامح  أخوة  بكل  للمصافحة  يدين متتدان  عن 

%) على الترتيب، مبعدل 17%،  18%،  19(البيان، االحتاد، العني) بنسب قدرت بحوالي (
  ، وتبني عدم معنويتها باملوقع األخرى. 0.8 املتغيرين معنوي إحصائًيا ومبعامل ارتباط بني

% من 25وفيما يتعلق بتقنية اإلنفوجرافيك والتي جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة حوالي    -

اخلبرية   املادة  تدعم  التي  اإلبراز  وسائل  أهم  من  الصور  وتعد  الدراسة،  مواقع  إجمالي 

مع احلدث، ويف إطار أهمية وسائل اإلبراز،  وجتذب انتباه القارئ، وجتعله يشعر بالتعايش  

اإلخبارية   (العني  الثالثة  اإلماراتية  املواقع  متيزت  البيان  40.6فقد  االحتاد  %40،   ،%
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%) باستخدام اإلنفوجرافيك بشكل شيق وجذاب 38%) وموقع اليوم السابع املصري (37

الرس بعض  أو  بياني  شكل  ومبادئها يف  الوثيقة  معلومات  أبرز  واخلرائط  لتلخيص  ومات 

  الذهنية امللونة.

بينما انعدم استخدام اإلنفوجرافيك مبواقع األزهر والكنيسة واألهرام واملصري اليوم   -
استخدام   بني  للعالقة  معنوية  وتبني  األخوة،  وثيقة  يخص  وعدد   اإلنفـوجرافـيكفيما 

موقع   يف  املتغيرين    السابع  اليومالتفاعالت  بني  ارتباط  وتب0.8ومبعامل  عدم ،  ني 
  معنويتها باملواقع األخرى. 

بينما ثبت عدمه مبوقع املصري اليوم وهذا يدل على عدم تأثيرها على عدد التفاعالت    -
وعدم استفادتها من تلك الوسائل يف نشر موضوعات وثيقة األخوة على موقعها، فلم يتم  

  شعارًا فقط على املوقع.   23رصد سوى 
الثالث  - املرتبة  الفيديو يف  الدراسة حيث حرصت  21ة بنسبة  جاء  % من إجمالي مواقع 

املواقع على نقل مقاطع من أحداث توقيع الوثيقة بني شيخ األزهر وبابا الفاتيكان لتوثيق 
احلدث الذي أصبح يوًما دولًيا لالحتفال به من كل عام، وجاء استخدام الفيديو يف موقع 

%، ثم  44مالي املوقع، يليه األهرام  % من إج46األزهر الشريف يف املرتبة األولى بنسبة  
% والذي كان أكثر املواقع املصرية اهتماًما بالتنوع يف  14%، ثم اليوم السابع  30الكنيسة  

املصري   مبوقع  يرصد  ولم  اإلنسانية،  األخوة  وثيقة  ملوضوعات  املصاحبة  اإلبراز  وسائل 
موقع   ويف  اإلنسانية،  األخوة  وثيقة  تخص  فيديوهات  أى  معنوية    ـان البيـاليوم  أنها  تبني 

 ، وتبني عدم معنويتها باملواقع األخرى. 0.8إحصائًيا مبعامل ارتباط بني املتغيرين 
بنسبة    - الرابعة  املرتبة  يف  الرسومات  حيث  14جاءت  الدراسة،  مواقع  إجمالي  من   %

% من إجمالي املوقع، حيث أبرز املوقع  45جاءت يف املرتبة األولى مبوقع الكنيسة بنسبة  
ضوعات وثيقة األخوة بالرسومات امللونة املعبرة عن معنى األخوة واإلنسانية والتسامح، مو

%، والعني اإلخبارية يف املرتبة الثالثة  20ويف املرتبة الثانية يف موقع اليوم السابع بنسبة  
%، وتبني معنوية إحصائًيا مبوقع اليوم السابع، 9%، وأخيًرا البيان 13%، ثم االحتاد  15.1

املتغيرين  مبعا بني  ارتباط  لم  0.8مل  حيث  األخرى،  باملواقع  معنويتها  عدم  وتبني   ،
يخص   فيما  مواقعها  على  الرسومات  اليوم)  املصري  األهرام،  (األزهر،  مواقع  تستخدم 

  وثيقة األخوة اإلنسانية.
% من إجمالي مواقع 9جرافيك) يف املرتبة اخلامسة بنسبة  جاء الفيديوجرافيك (املوشن-

(االحتاد   بنسب  اإلماراتية  باملواقع  بارًزا  ظهر  حيث  البيان20الدراسة،  العني %19،   ،%
%) حيث حرصت املواقع اإلماراتية على نشر الصور والرسومات بشكل فيديوهات  17.9



                705 

ألخوة؛ جلذب املشاهدين للموقع مع تأثيرات سينمائية وصوتية بطريقة مؤثرة عن وثيقة ا 
مما يجعل القارئ يشاهد موضوعات الوثيقة ويفهمها، وتبني معنوية العالقة بني استخدام 

موقع    الفيديوجرافيك يف  املشاهدات  املتغيرين   االحتادوعدد  بني  ارتباط  ، 0.5مبعامل 
  وتبني عدم معنويتها باملواقع األخرى. 

  - الدراسة: نسب التفاعل مبواقع 
  4/2/2021حتى  4/2/2019خالل الفترة   نسب التفاعل واملشاهدات مبواقع الدراسة) 8جدول (

    املواقع االخبارية اإلماراتية املواقع املصرية االخبارية املواقع الدينية  

  املجموع   االخباريهالعني   البيان  االحتاد   اليوم السابع  املصري اليوم   االهرام   الكنيسه  األزهر  املوقع

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  %  ك  عدد التفاعالت

YouTube  32000 91.8 2201 24.3 10774 89.3 0 0.0 383 22.9 48000 33.5 37000 33.2 29157 41.6 111515 46.4 

Facebook 2818 8.1 5500 60.6 711 5.9 1289 90.3 906 54.1 14388 10.0 12914 11.6 13115 18.7 37253 15.5 

Twitter 28 0.1 189 2.1 35 0.3 139 9.7 386 23.0 37906 26.4 11804 10.6 13408 19.1 25989 10.8 

Instagram 0 0.0 976 10.8 422 3.5 0 0.0 0 0.0 43029 30.0 35805 32.2 11204 16.0 48407 20.1 

LinkedIn 0 0.0 202 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13843 12.4 0 0.0 14045 5.8 

Telegram 0 0.0 0 0.0 124 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1941 2.8 2065 0.9 

FlipBoard 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1215 1.7 1215 0.5 

Pinterest 0 0.0 6 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.0 

   100.0 70040 100.0 111366 100.0 143323 100.0 1675 100.0 1428 100.0 12066 100.0 9074  100.0 34846 اإلجمالي

أن موقع يوتيوب حقق أكبر نسب تفاعل ومشاهدة ملوضوعات  )  8توضح بيانات اجلدول (  
،  الدراسة % من إجمالي مواقع  46.4وثيقة األخوة اإلنسانية، وجاء يف املرتبة األولى بنسبة  

مواقع  جميع  حرصت  كما  األخبار،  قراءة  من  أسرع  مشاهدة  الفيديوهات  حتقق  حيث 
موقع  يف  يوتيوب  استخدام  جاء  حيث  يوتيوب،  على  لها  قنوات  تخصيص  على  الدراسة 

بنسبة   األهرام  91.8األزهر  وموقع  الشريف،  باألزهر  املستخدمة  املوقع  إجمالي  من   %
اإلمارات89.3بنسبة   واملواقع  (العني%،  (البيان41.6ية  يف  النسبة  وتقاربت   ،(%33.2 %

%، يليه موقع 24.3%)، بينما جاء استخدام موقع الكنيسة ليوتيوب بنسبة  33.5واالحتاد
%، من إجمالي املوقع املواقع املستخدمة بالدراسة 22.9اليوم السابع بنسبة بلغت حوالي  

للعالقة بني استخدام   الدراسة   يوتيوبوبالقياس اإلحصائي  التفاعالت يف مواقع  وعدد 
األزهر   موقع  فجاء  يوتيوب،  واستخدام  التفاعالت  عدد  بني  قوى  ارتباط  هناك  تبني 

إحصائًيا معنوي  حوالي  )  17(الشريف  بلغ  ارتباط  الكنيسة   0.7مبعامل  ملوقع  وبالنسبة 
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مبعامل   موقع األهـرام.، وكذلك  0.8معامل االرتباط بني املتغيرين قدر بنحو  جاءت قيمة  
ومبوقع اليوم السابع مبعامل ارتباط بني املتغيرين بلغ حوالي   ,0.8ارتباط بني املتغيرين  

حوالي  0.9 ارتباط  ومبعامل  االحتاد  مبوقع  وكذلك  اإلخبارية  ،  0.9،  العني  ومبوقع 
 البيــان. وتبني عدم معنويتها مبوقعي املصري اليوم و، 0.6مبعامل ارتباط قدر بنحو 

% من إجمالي مواقع 20موقع إنستجرام يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي  بينما جاء  -
% من إجمالي املوقع،  32.2، ومثل موقع البيان املرتبة األولى بنسبة قدرت بنحوالدراسة 

%، 16%، ثم العني اإلخبارية بحوالي  30يليه موقع االحتاد يف املرتبة الثانية بنسبة حوالي  
بنحو   الكنيسة  بنسبة  10.8وموقع  األهرام  وأخيًرا  مواقع %3.5،  تتطرق  لم  بينما   ،%

  األزهر واملصري اليوم واليوم السابع ملوضوعات الوثيقة على إنستجرام.

وبالقياس اإلحصائي للعالقة بني استخدام إنستجرام وعدد التفاعالت مبواقع الدراسة   -
اإلخبارية   العني  ارتباطتبني معنويتة إحصائًيا مبوقع  املتغيرين    مبعامل  كذلك ،  0.5بني 

و البيان  حوالي  مبوقع  بلغت  ارتباط  ارتباط  .  0.6مبعامل  االحتاد مبعامل  وأيًضا مبوقع 
بنحو   األهرام  0.9قدر  ومبوقع  حوالي  ،  ارتباط  الكنيسة   .0.8مبعامل  موقع  وكذلك 

 وتبني مبوقع املصري اليوم تبني أنها غير معنوية إحصائًيا. 0.8مبعامل ارتباط بنحو 
الثالثة بنسبة    - املرتبة  الدراسة 15.5بينما جاء موقع فيسبوك يف  ،  % من إجمالي مواقع 

حوالي   لتصل  اليوم  املصري  مبوقع  فيسبوك  على  التفاعل  نسبة  من 9.03فارتفعت   %
%، وموقع اليوم السابع يف  60.6إجمالي املوقع، يليه يف املرتبة الثانية موقع الكنيسة بنحو  

بنس الثالثة  بنسبة  54.1بة  املرتبة  العني  موقع  ثم  بحوالي  %18.7،  والبيان   ،%11.6 ،%
 %. 5.9%، واألهرام بنسبة 8.1%، ثم األزهر بنسبة 10واالحتاد بنسبة 

جاء القياس اإلحصائي للعالقة بني استخدام فيسبوك وعدد التفاعالت مبواقع الدراسة -
بلغ   ارتباط  العني مبعامل  أنها معنوية إحصائًيا مبوقع  البيان مبعامل 0.5تبني  ، ومبوقع 

.،   0.9، و مبوقع اليوم السابع ومبعامل ارتباط قدر بنحو  0.8بني املتغيرين    )18(ارتباط
إحصائًيا   اليوم  املصريوموقع   معنوي  اليوم  املصري  مبوقع  فيسبوك  استخدام  أن  تبني 

  0.7الي  ، مبوقع األهرام أنه معنوي إحصائًيا مبعامل ارتباط حو0.8مبعامل ارتباط بلع  
، بينما جاء القياس اإلحصائي للعالقة بني  0.8. وموقع األزهر مبعامل ارتباط بلغ نحو  

الكنيسة    فيسبوكاستخدام   مبوقع  مبوقعي  التفاعالت  معنوي    االحتادوعدد  غير 
 إحصائًيا. 

مواقع  % من إجمالي10.8وفيما يتعلق مبوقع تويتر والذي جاء يف املرتبة الرابعة بنسبة  -
% من إجمالي املوقع،  26.4الدراسة، حيث تبني أنه باملرتبة األولى مبوقع االحتاد بنسبة  
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%، ثم موقع العني اإلخبارية يف املرتبة  23يليه موقع اليوم السابع يف املرتبة الثانية بنسبة  
بنسبة   البيان  19.1الثالثة  ثم  اليوم  %10.6،  واملصري  والكنيسة%9.7،   ،%2.1 ،%

%، وتبني من القياس اإلحصائي للعالقة  0.1%، واألزهر  0.3متاًما يف األهرام    وانخفضت
مبعامل ارتباط   البيانوعدد التفاعالت. أنه معنوي إحصائًيا مبواقع    تويتربني استخدام  

 السابع   اليوم، وكذلك  0.9مبعامل ارتباط بني املتغيرين    االحتاد، ومبوقع  0.8بلغ حوالي  
بلغ حوا ارتباط  بنحو    اليوم  املصري،  0.9لي  مبعامل  ارتباط قدر   األهرام،  0.8مبعامل 

حوالي   بلغ  ارتباط  نحو  الكنيسة  و  0.8مبعامل  ارتباط  الشريف    واألزهر،  0.6مبعامل 
وعدد   تويتر، وتبني عدم معنوية العالقة بني استخدام  0.7قدر بنحو    )19(مبعامل ارتباط

    العني.التفاعالت مبوقع 
لي- موقع  جاء  بنسبة  وأخيًرا  اخلامسة  املرتبة  يف  املواقع5.8نكدإن  إجمالي  من  وجاء %   ،

البيان   الكنيسة  12.4مبواقع  يليه  للصحيفة،  املستخدمة  املوقع  إجمالي  من   %2.2 ،%
  بينما لم يستخدمه باقي املواقع يف نشر موضوعات الوثيقة.

استخدام    - بني  للعالقة  اإلحصائي  القياس  جاء  التفاعال  لينكدإنوقد  مبوقع  وعدد  ت 
تبني أنها معنوية إحصائًيا، وقد استخدام موقع الكنيسة للينكدإن يف عرض بعض    البيان

استخدام   بني  للعالقة  اإلحصائي  القياس  أن  إال  الوثيقة  وعدد   لينكدإن موضوعات 
  غير معنوي إحصائًيا.  الكنيسةالتفاعالت مبوقع 

نصات جديدة على مواقعها  على الرغم من اهتمام البعض من مواقع الدراسة بدخول م  -
إال أنها لم تشارك حدث الوثيقة على كافة التطبيقات، ولذلك لم يتحقق الهدف املنشود  
من حرص األهرام على مشاركتها على تليجرام إال أنها لم تهتم مبتابعة حدث الوثيقة من 

  خالله، كذلك األمر مع موقع الكنيسة على منصة بينترست. 
%،  0.9ليجرام وفليب بورد يف املرتبة السادسة والسابعة بنسب (جاء استخدام تطبيقي ت  -

% 2.8على الترتيب من إجمالي املواقع متثل فقط يف موقع العني اإلخبارية بنسبة    %)0.5
  % لفليب بورد من إجمالي املوقع. 1.7لتليجرام من إجمالي املوقع،  

استخدام    - بني  للعالقة  اإلحصائي  القياس  ب و  تليجرامجاء  التفاعالت    وردفليب  وعدد 
حوالي    العنيمبوقع   بلغ  متوسط  ارتباط  إحصائًيا مبعامل  معنوي  أنه  . 0.5،  0.6تبني 

  على الترتيب. 
  مبواقع الدراسة:  SWOTنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات   حتليل

حتليل   مواقع   SWOTيعد  داخل  والضعف  القوة  نقاط  لتحديد  التقييم  طرق  أهم  من 
الدراسة، وكذا الفرص والتهديدات خارج تلك املواقع؛ بهدف الوصول إلى التقييم األمثل 
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ومدى كفاءة استخدامها لوسائل االتصال    )،20(لآلداء اإلعالمي داخل مفردات تلك املواقع
خالل الفترة   .)21(جذابة تؤدي إلى الهدف املنشوداملختلفة وصوًال إلى نشر املعلومة بطريقة  

 .4/2/2021حتى  4/2/2019

  - أوًال: موقع األزهر الشريف:  
  نقاط القوة:  -1

بوثيقة    -أ األخبار اخلاصة  الطيب يف جميع  أحمد  د.  األكبر  اإلمام  ظهور شخصية 
 األخوة اإلنسانية.

  استخدام اخلبر كأحد الفنون الصحفية.    -ب
نشر أخبار الوثيقة من خالل التطبيقات احلديثة مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر مما    -ج 

  أدى إلى زيادة فعالية املوقع. 
التي حتث    -د  املبادئ  أهم  كأحد  التطرف  إطار محاربة  باستخدام  الوثيقة  أخبار  نشر 

 عليها. 
 نقاط الضعف: -2
 ات اإللكترونية كالفيديوجراف واإلنفوجراف.عدم استخدام التقني  -أ

 الفرص:  -3
 املصداقية لدى اجلمهور يف مؤسسة األزهر الشريف على مستوى العالم.-أ

  امتالك املوقع لإلمكانيات املادية والبشرية لتطوير املحتوى. -ب
امتالك األزهر للخبرات العلمية والدينية يف مختلف املجاالت مما يجعله أكثر  -ج

  علومات.ثراًء بامل
  التهديدات:  -4

مثل  -أ األخرى  املواقع  يف  استخدامها  يتم  إعالمية  تقنيات  استخدام  عدم 
 اإلنفوجراف والفيديوجراف. 

  غياب طرق النشر بأسلوب مختصر للموقع اإللكتروني.-ب
  - ثانًيا: موقع الكنيسة: 

  نقاط القوة:  -1
 استخدام اخلبر كأحد الفنون الصحفية.  -أ

  تعدد استخدام تطبيقات حديثة مثل إنستجرام ولينكدإن وتويتر. -ب
نشر أخبار الوثيقة باستخدام إطار محاربة التطرف كأحد أهم املبادئ التي    - ج 

  حتث عليها.  
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 نقاط الضعف: -2
  عدم االستفادة من ظهور الشخصيات املحورية باملوقع.-أ  
  فنون الصحفية املستخدمة باملوقع.قلة ال -ب  

  الفرص:  -3
  ثقة اجلمهور يف األخبار املنشورة عبر املواقع الدينية الرسمية.  -أ

 اإلمكانيات املادية والبشرية التي تساعد على تطوير املحتوى.   -ب
  التهديدات:  -4

  عدم الكفاءة يف استخدام التقنيات اإلعالمية على املوقع. -أ   

  ثالًثا: املوقع اإلخبارية املصرية:
  نقاط القوة:  -1

  التنوع يف الفنون الصحفية املستخدمة وأبرزها اخلبر والتقرير. -أ  
  االستفادة من ظهور الشخصيات املحورية باملواقع. -ب 
  الفيسبوك واليوتيوب وتويتر.  التنوع يف استخدام وسائل التواصل مثل -ج 
  التنوع يف استخدام األطر املرجعية املختلفة. -د  

  نقاط الضعف: -2
  لم تستفد املواقع من استخدام فنون املقال واحلوار الصحفي.   -أ

 عدم استخدام املواقع شعار الوثيقة بالشكل املطلوب.   -ب
باملواقع املصرية على املستوى املطلوب    عدم استخدام اإلنفوجراف والفيديوجراف  -ج

  عدا اليوم السابع.
  الفرص:  -3

  املواقع املصرية محل الدراسة لها تاريخ إخباري يدعم نقل أخبار الوثيقة.   -أ
 للمواقع إمكانيات بشرية ومتخصصة تؤهلها للتطوير املستمر.   -ب

 التهديدات:  -4
باري دخول املواقع يف منافسة مع مواقع أخرى على السبق للحدث اإلخ  -أ

  املهم. 
 اإلمكانيات املادية املتوفرة لدى نظيرها من املواقع األخرى غير املصرية.  -ب
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 رابًعا: املواقع اإلخبارية اإلماراتية:
  نقاط القوة:  -1

  تكثيف الظهور املحوري لشخصية شيخ األزهر والبابا.  -أ
 استخدام كافة الفنون الصحفية وتنوعها.   -ب

التنوع يف النشر على مواقع التواصل املتعددة كفيسبوك وتويتر وبنترست وإنستجرام    -ج 
 ويوتيوب. 

  نقاط الضعف: -2
عدم االستفادة جلميع املواقع من تقنيات اإلنفوجراف والفيديوجراف وجاءت يف   -أ

  بعضها.
 عد االستفادة من األطر املستخدمة يف النشر عن الوثيقة.  -ب

  الفرص: -3
  اإلمارات هي الدولة املستضيفة والراعية حلدث توقيع الوثيقة.   -أ

 استمرارية االحتفال باحلدث وتبني االحتفال السنوي.   -ب
الثانية    -ج بالذكرى  االحتفال  يف  اإلنسانية  األخوة  كجوائز  مستحدثة  أفكار  وجود 

 للوثيقة. 
  التهديدات: -4

  للحدث اإلخباري املهم. دخول املواقع يف منافسة مع مواقع أخرى على السبق   -أ
أن أهم نقاط القوة هي الشخصيات املحورية مثل شيخ األزهر    SWOTتبني من حتليل  

والبابا، واستخدام وسائل التواصل كفيسبوك ويوتيوب وتويتر، وأبرز نقاط الضعف عدم 
  التنوع يف استخدام الفنون الصحفية واألطر املستخدمة واملرجعية بالوثيقة. 

م الفرص هي الثقة التي تتمتع بها مواقع الدراسة كمصدر معلوماتي مهم  بينما جاءت أه 
اإلعالمي  السبق  على  املنافسة  التهديدات  أبرز  وأخيًرا  اإلخبارية،  أو  الدينية  سواء 

    لألحداث البارزة، والتباين يف اإلمكانيات املادية والبشرية بني مواقع الدراسة.
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 - النتائج العامة للبحث: 
  :أهمها النتائج  من الدراسة إلى مجموعة توصلت
اهتمام موقع األزهر الشريف بعرض موضوعات وثيقة األخوة اإلنسانية؛ ويرجع   -1

الدائم  وسعيه  الوسطي،  اإلســالم  فكر  تأصيل  يف  لألزهر  التاريخي  للدور  ذلك 
أن  النتائج  أشارت  حيث  األديان،  بني  احلوار  ودعم  الديني،  اخلطاب  لتجديد 

ع معنوي  هناك  بتأثير  املوقع  على  التفاعالت  عدد  بني  إحصائًيا  معنوية  القة 
  .0.6، ومبعدل ارتباط 2.1إحصائًيا بلغ حوالي 

ذكرى   -2 ويف  التوقيع  بداية  يف  االهتمام  أن  على  الدراسة  عينة  املواقع  اتفقت 
الوثيقة، بينما يف الشهور البينية ال يوجد أى اهتمام صحفي باملواقع الدينية أو  

ارية عن حدث الوثيقة، مما يشير إلى أن هناك قصورًا يف اآلداء اإلعالمي  اإلخب
 لتلك املواقع مبا يوازي حجم الوثيقة. 

مبواقع   -3 األزهر،  شيخ  شخصية  كانت  الدراسة  مبواقع  ظهورًا  الشخصيات  أبرز 
مبعدل   والعني،  والبيان  واالحتاد  السابع  واليوم  اليوم  واملصري  الشريف  األزهر 

شيخ معنوي   شخصية  ظهور  بني  االرتباط  معامل  قيمة  وتراوحت  إحصائًيا، 
 .0.8إلى 0.6األزهر، وعدد التفاعالت على املواقع سالفة الذكر من 

اخلبر الصحفي كان أبرز الفنون الصحفية املستخدمة يف جميع مواقع الدراسة  -4
عالت  باستثناء موقعي البيان والعني، حيث ثبت معنويته يف عالقته مع عدد التفا

بني االرتباط  معامل  قيمة  وتراوحت  الذكر،  سالفة  املواقع  ، 0.8إلى  0.5على 
حيث يجمع اخلبر بني قصر املضمون مع التركيز على الفكرة، مبا يخدم الوسيلة  
املنشور من خاللها كمواقع إلكترونية ترضي القارئ املتعجل يف معرفة أخباره، يف 

بجميع األبرز  اإلخباري  التقرير  جاء  الكنيسة   حني  مواقع  باستثناء  املواقع 
واملصري اليوم والعني اإلخبارية، حيث ثبتت معنويته يف عالقته بعدد التفاعالت  

من االرتباط  معامل  قيمة  وتراوحت  الذكر،  سالفة  املواقع  جميع  إلى 0.5على 
0.9. 

كان ملوقع يوتيوب تأثير معنوي إحصائًيا يف عالقته بعدد التفاعالت على جميع  -5
من  مواقع   التفاعل  يف  واملشاهدة  الصورة  أثر  يؤكد  مما  البيان،  عدا  الدراسة 

فيسبوك  وجاء  اخلبرية،  املتابعة  عن  اجلمهور  فضلها  والتي  املوقع  ذلك  خالل 
معنوي على جميع املواقع عدا االحتاد، بينما جاء تويتر معنوًيا على جميع املواقع 
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ن خالل هذه التطبيقات، كما عدا العني اإلخبارية، ويؤكد ذلك سهولة التفاعل م
 يؤكد تفضيل التفاعل من خالل املعلومة املختصرة التي تواكب سرعة العصر. 

(االحتاد،   -6 اإلماراتية  اإلخبارية  باملواقع  ظاهًرا  إنستجرام  تطبيق  استخدام  جاء 
معنوية   العالقة  وظهرت  املصري،  األهرام  موقع  إلى  باإلضافة  العني)  البيان، 

لتفاعالت واستخدام اإلنستجرام ملوضوعات الوثيقة مبعامل  إحصائًيا بني عدد ا
 .0.9إلى 0.5ارتباط تراوح من 

األخوة   -7 وثيقة  ألخبار  احلديثة  العرض  لتقنيات  استخداًما  املواقع  أكثر  جاءت 
ومعامل  (اإلنفوجرافيك  السابع  اليوماإلنسانية   إحصائًيا  معنوي  تأثير  له  كان   (

(الفيديوجرافيك) كان له تأثير معنوي إحصائًيا    االحتاد، وموقع  0.8ارتباط بلغ  
البيان (الفيديو) كان له تأثير معنوي إحصائًيا 05ومعامل ارتباط بلغ   .، وموقع 
 .08ومعامل ارتباط بلغ 

ه -8 الدراسة  عينة  الدينية  باملواقع  األبرز  اإلطار  بتأثير  جاء  التطرف  محاربة  و 
، 0.6، ويف الكنيسة  0.7معنوي إحصائًيا ومعامل ارتباط مبوقع األزهر الشريف

العنف   نبذ  الوثيقة يف  املواقع على أهم مبادئ  مما يؤكد على أهمية تأكيد هذه 
 ومحاربة التطرف كأهم األطر املستخدمة يف نشر وثيقة األخوة اإلنسانية.

ال -9 بعلماء  االستعانة  األخوة  جاءت  وثيقة  نشر  يف  املرجعية  األطر  أهم  من  دين 
ومعامل  إحصائًيا  معنوي  بتأثير  واألهرام  والكنيسة  األزهر  مبواقع  اإلنسانية 

)، مما يؤكد على الثقة بعلماء  0.7،  0.6،  0.6ارتباط بلغ على الترتيب حوالي (
بتلك  الدين والتجاوب واألخذ بتصريحاتهم وأقوالهم، وأهمية وضرورة االستعانة  

 التصريحات باألخبار التي نقلت وثيقة األخوة اإلنسانية. 
يف   -10 عليها  املعتمد  الصحفية  املصادر  مقدمة  يف  الصحفي  املحرر  فئة  جاءت 

بنسبة   الدراسة  موضوع  الوثيقة  حدث  الطابع 50.5تغطية  غلبة  يؤكد  مما   ،%
بنسبة  الكاتب  فئة  جاءت  الثاني  الترتيب  ويف  الرأي،  مواد  من  أكثر    اخلبري 

وذلك  38.4 والكنيسة؛  كاألزهر  الدينية  للمواقع  املراسلني  فئة  اختفت  بينما   ،%
نظًرا ألن املواقع الدينية لم تهتم باجلانب اإلعالمي كباقي املواقع التي اعتمدت  
التي   صحفتها  خالل  من  أخرى  إعالمية  جهوًدا  لها  ألن  نظًرا  املراسلني،  على 

 تصدر عن هذه املواقع.
ة هي األكثر يف املتابعة بصفة عامة لدى جمهور الدراسة، مقابل  املواقع اإلخباري -11

 املواقع الدينية األقل يف املتابعة.  
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حتليل   -12 من  مثل    SWOTتبني  املحورية  الشخصيات  هي  القوة  نقاط  أهم  أن 
شيخ األزهر والبابا، واستخدام وسائل التواصل كفيسبوك ويوتيوب وتويتر، وأبرز  

ا يف  التنوع  عدم  الضعف  املستخدمة  نقاط  واألطر  الصحفية  الفنون  ستخدام 
مواقع   بها  تتمتع  التي  الثقة  هي  الفرص  أهم  جاءت  بينما  بالوثيقة.  واملرجعية 
أبرز   وأخيًرا  اإلخبارية،  أو  الدينية  سواء  مهم  معلوماتي  كمصدر  الدراسة 
يف   والتباين  البارزة،  لألحداث  اإلعالمي  السبق  على  املنافسة  التهديدات 

 ملادية والبشرية بني مواقع الدراسة.اإلمكانيات ا

 - التوصيات: 

إلى   -1 يؤدي  بدوره  والذي  والكنيسة،  األزهر  مثل  املتميزة  للمواقع  التسويق  ضرورة 
خطة   إطار  يف  التطرف  ونبذ  الديني،  الوعي  ونشر  املستدامة  الفكرية  التنمية 

ية  الدولة لتجديد اخلطاب الديني وتثقيف الشباب املصري، وزيادة وعيهم بوسط
  وسماحة الدين من خالل املؤسسات الدينية الرائدة كمؤسستى األزهر والكنيسة.

اجلذب   -2 بعوامل  اإلنسانية  األخوة  لوثيقة  اإلعالمية  التغطية  تتميز  أن  يجب 
املهمة   األحداث  عرض  يف  احلديثة  التقنيات  استخدام  خالل  من  واالهتمام 

 واجلديدة على الساحة املصرية. 
للسب -3 استراتيجية  والتي  تبني  املهمة،  والعاملية  القومية  لألحداث  اإلعالمي  ق 

التفعيل  منهجية  تساير  والتعصب  التطرف  ونبذ  الفكر  يف  التجديد  تستهدف 
الوثيقة ووصولها ألكبر عدد ممكن   ملبادئ وثيقة األخوة اإلنسانية، فالتفاعل مع 

 يساعد يف تطبيقها وتفعيلها.
وا -4 الدينية  املؤسسات  دور  تفعيل  على  جتديد  العمل  على  مًعا  للعمل  إلعالمية 

 اخلطاب الديني ونشره على كافة األصعدة.
للجمهور   -5 إيصالها  على  والعمل  بالوثيقة  التوعية  لزيادة  إعالمية  حمالت  تبني 

 وبخاصة حلدث عاملي نحتفل به كل عام. 
انتظام وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة يف النشر عن الوثيقة مع تطوير النشر   -6

 ت املستخدمة لزيادة الوعي بالوثيقة ومبادئها.والتقنيا
تكرار الرسائل اإلعالمية التي تؤكد حدث الوثيقة، وبخاصة على املواقع الدينية   -7

التي متثل املرجعية األساسية للمصريني؛ مما يدعم زيادة الوعي لديهم مبوضوع  
 الوثيقة وزيادة التفاعل عليها. 
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التسويق للموقع كالدعايا  -8 اتباع سياسات تسويقية متميزة من شأنها احلث على 
 التي تسهم يف تطوير شكل ومضمون املواقع الدينية. 

  
  ھوامش البحث:

  اآلتیة أسماؤھم:  المحكمین السادة على االستمارة الباحثة عرضت-1
  أستاذ الصحافة المتفرغ بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  -عواطف عبدالرحمن  /أ.د-
 أستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة. –أ.د/ محمود علم الدین -
 أستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  -أ.د/ لیلى عبد المجید -
 جامعة القاھرة. أستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم،  -أ.د/ نجوى كامل -
 أستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  –أ.د/ محمود خلیل -
 أستاذ الصحافة ورئیس قسم الصحافة بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  -أ.د/ شریف درویش اللبان -
 أستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  -أ.د/ ھشام عطیة عبد المقصود -
 أستاذ الصحافة المساعد بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  -دراز  أ..د/ أمل السید-
 أستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة. -أ..د/ نرمین نبیل األزرق -
 أستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.–أ.د/ محرز حسین غالي -
 القاھرةأستاذ الصحافة بكلیة اإلعالم، جامعة  -أ.د/ سعید الغریب -
 أستاذ الصحافة المساعد بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  -أ.د/ محـمد حسام الدین أبو العال -
 أستاذ الصحافة المساعد بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  –أ.م.د/ منى عبد الوھاب -
 أستاذ الصحافة المساعد بكلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  -أ.م.د/ سھیر عثمان -

  
 المواقع عینة الدراسة: -2

        2021فبرایر4وحتى   2019فبرایر4موقع بوابة األزھر الشریف في الفترة من -
            https://www.azhar.eg/homepage         

         2021رایرفب4وحتى  2019فبرایر4موقع الكنیسة الكاثولیكیة في مصر في الفترة من -
 https://catholic-eg.com    
            2021فبرایر4وحتى  2019فبرایر4موقع بوابة األھرام في الفترة من -

http://www.ahram.org.eg      
     https://www.youm7.com 2021فبرایر4وحتى  2019فبرایر4موقع الیوم السابع في الفترة من -
           2021فبرایر4وحتى  2019فبرایر4موقع المصري الیوم في الفترة من -

https://www.almasryalyoum.com     
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