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 صورة المرأة فى الفتاوي الفقهية الجدلية على مواقع التواصل

تحليلية"اإلجتماعي "دراسة    
 نجوى حسنى عفيفى عبدالبارى  

 محمد أحمد خليفه  عبدالفتاح، أ.م.د/ الكافى عبد  أ.م.د/ أحمد 
 ُمستخلص البحث 

التعرف على    إلى  الدراسة   مواقع   على  الجدلية  الفقهية  الفتاوي   فى  المرأة   صورةهدفت 
، ُتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية كما استعانت الباحثة بمنهج  اإلجتماعى  التواصل

باستخدام  الفيديوهات  من  عينة  على  المضمون  تحليل  اداة  بتطبيق  اإلعالمى،  المسح 
)  المسحاسلوب   لمدة  يومى  وبشكل  اليوم  الفيديوهات خالل  لجميع  أشهر،6الشامل   ) 

استخدام الفيديوهات المقدمة على موقع   وُخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهُمها:
  وتليها %،  38.5اليوتيوب العديد من المصادر وتمثلت فى المصادر الشخصية بنسبة  

المدة الزمنية المستغرقة فى عرض مقطع الفيديو تمثلت   ،%33المصادر الرسمية بنسبة  
من   أقل  بخاصية  5فى  تتميز  اليوتيوب  فيديوهات  طبيعة  إلى  يرجع  وهذا  دقائق 
ShortTime  ، حيث   األطار العام للفيديوهات عينة الدراسة فتاوي جدلية خاصة بالمرأة
على   الطالق، المقدمة  الموضوعات  تلغب  )الحجاب،  الدينية  بالفتوي  متعلقة  مضامين 
توصلت نتائج الدراسة التحليلية فيما يتعلق %،  87.2جربة، تحريم النقاب( بنسبة  زواج الت

التعليقات   وطبيعة  بنسبة  بآلية  تعليقات  بدون  تمثلت  الدراسة  محل  الفيديوهات  على 
 %. 37.6استفسارات وطلب معلومات وعرض اآلراء بنسبة  ويليها%، 39.4
 

 الفتاوي الفقهية، مواقع التواصل اإلجتماعي، صورة المرأة.  الكلمات الرئيسية:
 
 
 
 



 

 1108 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 
The Image of woman in controversial jurisprudence 

fatawas on social networking sites 

 (Analytical Study) 

 
By 

Nagwa Hosny Afifi Abd Elbari 

prof. Ahemd Abdel- Kafy Abdel- Fattah 

Prof. Mohamed Ahmed Khalifa 

 

Abstract 

 
    This Study aims at recognizing the image of woman in 

controversial jurisprudence fatawas on social networking sites,it is 

considered a descriptive study the researcher has used the 

information survey approach applying the method of content 

analysis to video samples used for comprehensive survey on a daily 

basis for 6 months, in conclusion the study showed some important 

resuits: The use of various sources represented 38.5%, while 

official sources represented 33%,The duration of time took less 

than 5 mimutes this is due to the fact that the nature of youtube 

videos is marked by short time, Generally, videos about 

controversial religious fatwa presented womans issues 87.2% such 

as Hajab- oivorces- Experiment marriage and Niquab, The Results 

of analytical study showed 39.4% without comment, and 37.6% for 

questions, asking information and giving opinions. 
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 مقدمة الدراسة:
من أدوات اإلعالم    واليوتيوب  وساااائل التواصااال اإلجتماعي خاصاااة الفي  بو  ُتعد     

في عملياااة تحصاااااااااااااايااال وتحليااال األخباااار وتباااادلهاااا بين    اً باااارز ًا  الجااادياااد والتي تلعاااب دور 
المساااتخدمين حيث تتحول فيها العملية اإلتصاااالية إلي حوار تفاعلي ينشااام بين الجمهور  

يقوم علي تسااااااااااااهيل التفاعل واإلتصااااااااااااال وتبادل    اً إتصااااااااااااالي  اً عد الفي  بو  منبر يُ حيث 
ر الفي  بو   عتبيالمعلومات بين األفراد علي هيئة صااااااااور وكتب وفيديوهات و يرها، و 

من أساااارش وأشااااهر المواقع التي يمكن إسااااتغاللها في نشاااار الخطاب الديني خاصااااة بين  
الشاااااااااااااابااب والمراهقين فهو المتنف  لهي ء من العزلاة في واقعهم اإلجتمااعي حياث يوفر  
لهم التواصاااااال السااااااهل والسااااااريع بمسااااااهل وأرخه الطرق حيث أنه يعتبر أشااااااهر مواقع 

هو يتيح للجمهور ساامات ومزايا متعددة يسااتطيع من خاللها  التواصاال وأرثرها شااعبية و 
إشاااااااباش هواياته وحاجاته للتواصااااااال اإلجتماعي، من أهم هذه السااااااامات إمكانية إنشااااااااء  
صاااااااااااااافحاات لاذوي اإلهتمااماات المختلفاة دينياة و قاافياة وعلمياة و يرهاا حياث يعج موقع  

ت أو أحزاب أو  الفي  بو  بالصااااااافحات الدينية مختلفة التوجهات ساااااااواء كانت لجماعا
ميسااااسااااات دينية أو أشااااخا"  رجال دين   والتي تقوم بالنشاااار للموضااااوعات والقضااااايا  

 طرح آرائهم وأفكارهم تساؤ تهم مع الرد الفوري عليها. للجمهورالدينية المختلفة وتتيح 
الظواهر التى برزت ميخرًا وانتشرت عبر المواقع اإلجتماعية والمتعلقة       أرثر  وإن من 

الجدلية  بمستخدا  الفقهية  الفتاوي  اإلجتماعى،  التواصل  شبكات  عبر  المرأة  وتفاعل  مات 
للفتوى أهمية كبيرة وخطر عظيم، فهي توقيع عن رب العالمين، ونيابة عن  الخاصة بالمرأة،  

 ! فهي من أهم مظاهر التطبيق العملي الواقعي    رسوله األمين في تبيين أحكام الدين، كيف 
وقدرتها على    وبها تعرف رسالة اإلسالم السمحة وواقعيتها ويسرها   لدين اإلسالم العظيم، 

التعامل مع مستجدات الحياة، ونظرا لهذه األهمية فقد تناولها الفقهاء بالبحث والتدوين وقد  
 ،الخاصة في كتب الفقه وأصوله، ووضعوا لها الضوابط الخاصة بها  أفردوا لها المباحث 

طالعهم وقوة إوى على الر م من سعة علمهم وكثرة  ولقد تهيَب السلف من التصدي للفت
إتباعًا   اليها حبًا في الظهور والشهرة، أو  والشهوات أو   لألهواءمداركهم، ولم يسارعو 
 ابتغاء رضا حارم أو مسيول، وحذروا من خطورة التجرؤ عليها. 
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القيمة التي  ولها ذات    ينظر اإلسااااااااالم إلى المرأة على أنها عنصاااااااار فاعل في الحياة   
  للرجل بل إن قيمتها مسااااااااتمدة من قيامها على مقصااااااااد وجود اإلنسااااااااان ذاته في الحياة
ويرتقي كال من الرجال والمرأة بمقادار ماا يتمتع باه من التقوى والقيم الساااااااااااااااامياة والمثال 
العليا، وقد أساااء بعا الناف فهم موقف اإلسااالم من بعا قضااايا المرأة، ونساابوا إليه  

دث هاذا الخلط في التعااطي مع دراسااااااااااااااات المرأة من الجااناب الاديني  وقاد حا ماا لي  فياه
، والبعا اآلخر كان في جانب  عضااااااها كان في جانب الغلو واإلفرا ألسااااااباب عديدة ب
 التفريط وا بتذال

 مواقع على الجادلياة  الفقهياة  الفتااوى   صااااااااااااااورة المرأة فى"   وتامتي هاذه الادراسااااااااااااااة لتنااول  
المتعلقة بالمرأة والتي حصاااال    الفتاوي لتبيين موقف اإلسااااالم من    اإلجتماعى ، التواصاااال

فيهاا اللب  والخلط ، وتحااول تحقيق الموقف الشاااااااااااااارعي الصااااااااااااااحيح القاائم على األدلاة  
الشاااااااااااااارعياة المقبولاة بعيادًا عن المواقف العااطفياة والتقليادياة المتام رة بضااااااااااااااغط العاادات 

ات التغريب التي تجد لها ساااااااااااااوقًا  المجتمعية المورو ة، وبعيدًا أيضاااااااااااااًا عن التم ر بموج
رائجًة في أوقات الشااااااعور بالنقه وا نهزام النفسااااااي والروحي، وذلض من خالل تعرض 

 طالب الجامعة لتلض الفتاوى وعالقة ذلض بالصورة الذهنية المتكونه لديهم.
 الدراسات السابقة: 

لإلنطالق مما توصل تعلق بمتغيرات الدراسة وذلض  تم البحث في التراث العلمي المُ      
اآلخرون  الباحثون  في   إليه  األقدم  إلي  األحدث  من  الزمني  التتابع  علي  اإلعتماد  وتم 

 على  الجدلية  الفقهية  صورة المرأة فى الفتاوى عرض جميع الدراسات السابقة التي تناولت  
 اً التى ترتبط أرتباط ، وتوصلت الباحثة إلي عدد من الدراسات اإلجتماعى التواصل مواقع
  ويمكن سردها كاآلتي: ،بموضوش الدراسة الحالية  اً و يق

)دراسة   .1 مرعي  أحمد  أمين  ) 2021أحمد  عبر وسائل  (  1(  الفتوي   " بعنوان 
هدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالفتوي عبر  ،  "التواصل اإلجتماعي وضوابطها

وسائل التواصل اإلجتماعي وبيان حكم الشريعة اإلسالمية فى الفتوي عبر وسائل  
 

، رسالة ماجستير( أحمد أمين أحمد مرعي،   الفتوي عبر وسائل التواصل اإلجتماعي وضوابطها ، 1)
. 2021كلية الدراسات العليا، فلسطين،  -جامعة النجاح الوطنية فى نابل   

 



 

 1111 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

هذه   واعتمدت  الفتاوي،  لهذه  الضوابط  أهم  على  والتعرف  اإلجتماعي  التواصل 
استخدام على  آراء    الدراسة  تحليل  خالل  من  وذلض  التحليلي  الوصفى  المنهج 

الفقهاء القدماء والمعاصرين وأدلتهم فى منع أو جواز الفتوي عبر وسائل التواصل  
القديمة والحديثة وشروحاتها  م   اإلجتماعي، وبيان آراء الفقهاء من كتب الفقه 

  إليها   صلت تو   التى  النتائج  أهم  من  رجحت ما تبين لي من خالل األدلة، وكانت 
 :الدراسة

لإلفتاء وسائل يصل من خاللها المستفتي إلى المفتي بحسب ظروفه، وقد كانت   -
فى القديم المشافهة أو الكتابة الحاضرة أو المراسلة، أما اليوم فهى متعددة وكثيرة، 
ومن أبرزها: اإلفتاء عبر وسائل التواصل اإلجتماعي الحديثة، مثل: الفي  بو ،  

و يرها،   تويتر  اب،  وات   وسائل  اليوتيوب،  طريق  عن  الفتوي  طلب  يجوز 
 التواصل اإلجتماعي شريطة أن تكون ممن لديه علم وفقه وتقوى ومتمكن و قة. 

ميراث المرأة فى "    ( بعنوان2)  (2021دراسة ثناء عبدالعزيز على الشعراوى ) .2
هدفت الدراسة "،  قارنةالشريعة اإلسالمية واألنظمة القانونية القديمة: دراسة م 

إلى معالجة الموضوش من خالل عرض وتحليل لميراث المرأة فى هذة األنظمة 
التى   النتائج  أهم  من  وكانت  المقارن،  التحليليى  ا ستقرائي  المنهج  باستخدام 

 توصلت إليها الدراسة:
أن ميراث المرأة فى اإلسالم ييدي إلى تحقيق العدل والمساواة للمرأة وييكد مكانتها   -

فى المجتمع وإنصافها فى إر ها وأن المولى سبحانه وتعالى تولي تقدير ميرا ها  
بعلمه وعدله ورحمته ولم يكلها للعباد الذين تتنازعهم األهواء، فجاء ميرا ها فى  

المير  فى  حقها  ميكدًا  القديمة  اإلسالم  الشرائع  من  كثير  أنكرتها  الذى  اث 
والتشريعات الحديثة، كما فصله تفصياًل يستوعب فى كل حالة بحيث لم يدش  

 فرصه للعبث به أو القول بمن الذكر يرث ضعف األنثى. 

 

ميراث المرأة فى الشريعة اإلسالمية واألنظمة القانونية القديمة: ،     ناء عبدالعزيز على الشعراوى   (2)
مقارنةدرا اإلسالمى  ،  سة  للتسويق  العالمية  الهيئة  اإلسالمية:  والقيادة  اإلدارة  مج مجلة  ، 2ش  - 6، 

2021 . 
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اصـــــل ( بعنوان " وســـــائل التو 3( )2021دراســـــة عيســـــى إســـــحا  ســـــنكري ) .3
هدفت الدراسااااااااااااة إلى رساااااااااااام الحلول المقترحة  اإلجتماعي والفتوي المباشــــــــرة"، 

لمعضاالة الفتوي المباشاارة عبر وسااائل التواصاال الحديثة والتعرف على الضااوابط 
الشاااااارعية المتوائمه مع حجم التحديات المعاصاااااارة وا نفجار المعرفى إلى جانب  

متعلقة باإلفتاء والمفتي، تمصاااااايل مفهوم الفتوي شاااااارعًا والتعرف على المسااااااائل ال
رما تهدف غيضا إلى تمريد سيادة ظاهرة اففتاء العشوائى المباشر وتناول آ ارها  
افيجابية والساااالبية، واعتمدت الدراسااااة على اسااااتخدام المنهج الوصاااافى التحليلي،  

 :الدراسة إليها توصلت  التى النتائج أهم من وكانت 
الفتوي فى البلدان اإلسالمية، مكونه  ضرورة إيجاد مرجعية جماعية مسئولة عن  -

 من أهل الحل والعقد الذين تسكن إليهم النفوف. 
حظر أفراد العلماء من الخوض والبت فى بعا النوازل التى تستدعي معالجة   -

 المجامع الفقهية. 
( بعنوان " المواقع اإللكترونية العربية للفتوي 4( )  2020دراسـة ببه فتحي )   .4

ــة تحليل ــاد دراســــــ هدفت لمعماريتها ومحتواها المعلوماتي"،  ية مقارنة  واإلرشــــــ
الدراساااة تساااليط الضاااوء علي المواقع على مواقع الفتاوي واإلرشااااد العربية كمحد 
مصاااااااااادر المعلومات في مجال الثقافة اإلسااااااااالالمية والكشاااااااااف عن مدي قيمتها  
  وجودة بنيتها المعلوماتية، من خالل تحديد أنواش مواقع الفتاوي واإلرشاااااااااااااااد علي
اإلنترنت، معرفة أشاااااااااااااكال الفتاوي بالموقع وطرق تنظيمها وتحديد مدي إلتزامها  
بالدقة والموضااوعية فضاااًل عن تحليل وتقييم المعلومات بتلض المواقع، وتعد هذة 
الدراسااااااااااااة من الدراسااااااااااااات الوصاااااااااااافية حيث إعتمدت الباحثة علي منهج البحث 

 

، كلية اآلداب مجلة التراث  وسائل التواصل اإلجتماعي والفتوي المباشرة ،    ،عيسى إسحاق سنكري   3))
 . 2021،  2ش -11مججامعة إفريقيا الفرنسية العربية األهلية بمارو،  -والعلوم اإلنسانية

هبه فتحي، المواقع اإللكترونية العربية للفتوي واإلرشاد دراسة تحليلية مقارنة لمعماريتها ومحتواها   (4)
الجمعية المصرية للمكتبات   ،1، ش  7، مجلدالمجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات،  المعلوماتي

 .  2020جامعة طنطا،  -كلية آداب، والمعلومات واألرشيف
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ختاره للمواقع العربية  المسااااحي بدسااااتخدام اساااالوب تحليل المحتوي لعينة عمدية م
 وكانت من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة:للفتوي، 

تنوش المواقع اإللكترونية للفتاوي علي اإلنترنت ما بين مواقع ميساااااااااااساااااااااااية تابعة   -
لدور ودوواين اإلفتاء العربية ومواقع شاااااخصاااااية ألشاااااهر شااااايو  وأئمة المسااااالمين  

 عامة في مجال الثقافة اإلسالمية.ومواقع 
ظهر تفاوت في حجم الفتاوي التي تنشاار بتلض المواقع ويمتي موقع مركز الفتوي  -

إلدارة الدعوة واإلرشااااااااد الديني بوزارة األوقاف والشااااااائون اإلساااااااالمية علي    التابع
% وجائت مواقع ميساااااااساااااااات الفتوي األرثر إلتزامًا  79رأف تلض المواقع بنسااااااابة  

 بمراعاة الدقة والموضوعية في إصدار تلض الفتاوي.
صــورة المرأة فى إعالنات ( بعنوان " 5()2020دراســة منى محمود عبدالجليل) .5

هدفت الدراسااة إلى التعرف ترونية المصــرية: دراســة ســيميائية"،  اإللك الصــح 
على صاااااورة المرأة فى اإلعالنات المنشاااااورة فى مواقع الصاااااحف المصااااارية على  
اإلنترنات مع المقاارناه بينهاا وبين دوافع المرأة فى المجتمع، وإعتمادت الادراسااااااااااااااة 

السااايميولوجى، وتمثلت عينة الدراساااة على المنهج الكيفى واساااتخدامت األسااالوب 
فى اإلعالنات المنشااااااورة على الموقع اإللكترونى لصااااااحيفتين هما األهرام واليوم 

وكانت ،  م 1/6/2019م وتنتهى فى  1/4/2019السابع خالل الفترة الزمنية من  
 من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة:

الو  - بزاوية  جاءت  اإلعالنات  أ لب  فى  الصورة  واستخدمت أن  العادية  اجهة 
 الخلفيات واأللوان بمختالف أنواعها ود  تها. 

إهتمام   - إ ارة  فى  كبير  بشكل  واإليماءات  والحركات  الوضعيات  توظيف  أن 
 المستهلض وإقناعه بالسلعة.

 

منى محمود عبدالجليل،   صورة المرأة فى إعالنات الصحف اإللكترونية المصرية: دراسة سيميائية ،  (  6)
           . 2020، جامعة ا زهر: كلية اإلعالم، 53، ش2، جمجلة البحوث اإلعالمية 
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ركزت اإلعالنات محل الدراسة على عرض صورة المرأة كعنصر جذب فى مقابل   -
ألخرى للجذب مثل العناوين والنصو"  عدم األستفادة القصوى من العناصر ا

 والرسوم و يره. 
( بعنوان " اإلسهامات الدعوية 6( ) 2020دراسة محمد عباس عبدالرحمن ) .6

هدفت الدراسة طها الشرعية وآفاقها المستقبلبة"،  للفتاوي اإللكترونية بين ضواب
ومجا تها الدعوية  إلى بيان اإلسهامات الدعوية للفتاوي اإللكترونية المعاصرة  

الفتاوي الشاذه والفكر المتطرف وبيان اإلسهامات الدعوية   ودورها فى مواجهة 
لمركز الزهر العالمى للفتوي اإللكترونية، ووضع الضوابط الشرعية والدعوية التى  
المعاصرة  المستجدات  مع  وتوافقًا  وتم يرًا  وانضباطًا  إيجابية  أرثر  تجعلها 

ع والتركيز  اإللكترونية  والمستقبلية  للفتاوي  المستقبلية  اآلفاق  استشراف  لى 
بتقويمها، تقديم تصورات مقترحة لتفعيل دورها فى مجال العمل الدعوي المعاصر، 
واعتمد الباحث على المنهج الوصفى التحليلى بهدف وصف الظاهرة المدروسة 
به وتقويمها  وسلبياتها،  وإيجابياتها  وأبعادها  ووجودها،  طبيعتها  حيث  دف من 

التعرف على إسهاماتها فى المجال الدعوي، واإلسقاطات الدعوية على التجربة  
وكانت من أهم النتائج التى توصلت    المصرية بمركز األزهر للفتوي اإللكترونية،

 إليها الدراسة:
أ بت الدراسة أهمية الفتوي اإللكترونية من خالل مركز األزهر العالمى للفتوي   -

مواربة فى  الرائد  المستحد ه،  ودوره  مدار   النوازل  على  األحداث  وارب  والذى 
الساعة، بتقديم الفتاوي الصحيحة وبايسر الطرق مما جعله يمثل نموذجًا فريدًا 

 ومتميزًا فى مجال الفتوي اإللكترونية على المستوي المحلى والعالمى.

 

محمد عباف عبدالرحمن،   اإلسهامات الدعوية للفتاوي اإللكترونية بين ضوابطها الشرعية وآفاقها ( 7)
بدمنهورالمستقبلبة ،   للبنات  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية  القاهرهمجلة  الدين  أصول  كلية   ،- 

                                                             .2020،  12، ش5جامعة األزهر، مج
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ونجاحها  أ بت الدراسة أن األصل فى الفتاوي أن تكون منضبطة، وأن انتشارها   -
للحاضر   صالحة  لتكون  والدعوي  الشرعي  بانضباطها  إ   يكون  مستقباًل   

 والمستقبل. 
أنتهت الدراسة إلى خطورة وسيلة الفتاوي اإللكترونية وعظيم شمنها، وأنها تشمل   -

اإللكتروني   باإلفتاء  الخاصة  الضوابط  إلى  إضافة  التقليدية،  الفتوي  ضوابط 
 المعاصر.

ــالم أحمد حكي .7 ــة إســـــ ــتخدام المرأة فى 7()2020م أحمد)دراســـــ ( بعنوان " أســـــ
إلى  هدفت الدراساااةتواصــل اإلجتماعى كمنصــات إعالنية"، الصــعيد لوســائل ال

التعرف على أستخدمات المرأة الصعيدية لوسائل التواصل اإلجتماعى كمنصات  
إعالنياة والتعرف على مادى أهتماام المرأة بمواقع التواصااااااااااااااال اإلجتمااعى الفي   

ة التعامل مع تلض الوساااااااااائل وإلقاء الضاااااااااوء على أساااااااااتخدمات المرأة  بو  وكيفي
الصاااااااعيدية لمواقع التواصااااااال اإلجتماعى والوقوف على أبعاد العالقة التى تربط  
تلض الوساااااااائل بسااااااالو  المرأة الصاااااااعيدية نحوها، وإعتمد الباحث على أساااااااتخدام  

  30وامها البحوث الوصااافية المساااحية وأساااتخدام المقابالت المتعمقة على عينة ق
 مفردة من السيدات وكانت من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة:

تمريد أ لب مفردات العينة ألسااتخدامهن الفيساابو  نظرًا ألنتشاااره، تفضاايل المرأة   -
 أستخدام الصور والنصو" عن طريق أستخدام الفيديو.

ــي ) .8 ــاســـ ــي وآما  عســـ ــاســـ ــة كريمة عســـ الفتاوي ( بعنوان " 8( )2019دراســـ
هدفت الدراساااة  الديني وإنتشــار الفتاوي الشــاذة"،  األلكترونية بين نشــر الوعي

 

إسالم أحمد حكيم أحمد،  أستخدام المرأة فى الصعيد لوسائل التواصل اإلجتماعى كمنصات إعالنية    (7)
، )جامعة عين شم : كلية البنات لآلداب والعلوم  مجلة البحث العلمى فى اآلداب: دراسة ميدانية،  

 . 2020(، 2مج - 21والتربية، ش

الفتاوي األلكترونية بين نشر الوعي الديني وإنتشار الفتاوي الشاذة كريمه عساسي وآمال عساسي،      (8)
المجلة العربية للدراسات اإلسالمية   ، دراسة وصفية تحليلية لعينة من صفحات الفي  بو  الدينية،  

 . 2019،  6، ش والشرعية
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إلي الكشااااااااااف عن طبيعة الفتاوي األلكترونية عبر وسااااااااااائل اإلعالم الرقمية من  
حياث مادي اإلعتمااد واإلساااااااااااااانااد الشاااااااااااااارعي والتعرف علي أهم الطرق التي يتم  

لاديني وذلاض من خالل تحليال  اإلعتمااد عليهاا لإلقنااش الجمااهير علي المحتوي ا
محتوي عينة من صافحات الفي  بو  المتخصاصاة في التوعية الدينية والفتاوي 
األلكترونية بشااااااااكل خا" قوامها خم  صاااااااافحات بدسااااااااتخدام إسااااااااتمارة تحليل  
المحتوي والمالحظة بالمشاااركة اإللكترونية وكانت من أهم النتائج التى توصاالت 

 إليها الدراسة:
انت علي رأف المضاااااااامين الدعوية علي تلض الصااااااافحات أن ملفات الصاااااااور ك -

المشاركة علي الصفحات   % وكانت الدروف والفتاوي من أرثر أنما 43بنسبة  
 .%42بنسبة 

% من المنشاااورات إلي اإلساااناد  56توصااالت الدراساااة التحليلية للصااافحات افتقاد   -
 الشرعي مما يي ر بالسلب علي مصدقية محتوي المنشور.

ــنافة)دراســــة  .9 بعنوان " إســــتخدام الطلبه الجامعيين (  9)(2019إســــماعيل بوشــ
هدفت الدراساااااااة إلى الكشاااااااف عن مدى يوتيوب واإلشــــباعات المتحققه منه"،  لموقع ال

وكيفيااة تفاااعاال الطلبااه الجااامعيين مع مضااااااااااااااااامين قنوات اليوتيوب والتعرف على أهم  
إلى أنما  وعادات الموضاااااااااوعات التى يتفاعل معها طلبه ماساااااااااتر إعالم، باألضاااااااااافة  

مشااااااااااهدة الطلبه الجامعيين لتلض المضاااااااااامين وتقديم رؤية علمية عن واقع تفاعل طلبه  
الماساتر مع تلض المضاامين، وتعد هذه الدراساة من الدراساات الوصافية وذلض من خالل 
اإلعتماد على المنهج المساااااحى بمساااااتخدام اساااااتمارة ا ساااااتبيان وذلض من خالل أختيار  

ة من طلبه ماساااتر قسااام إعالم واتصاااال من جامعة قاصااادى مرباح  عينه عمدية قصااادي
 مفردة، وكانت من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة: 387مكونة من 

 

دراسة    -إسماعيل بوشنافة،  إستخدام الطلبه الجامعيين لموقع اليوتيوب واإلشباعات المتحققه منه   (  9)
رسالة ميدانية على عينة من طلبه الماستر بقسم علوم اإلعالم وا تصال بجامعة قاصدى مرباح ورقله،  

 . 2019، كلية العلوم اإلنسانية وا جتماعية:جتمعة قاصدى،  ماجستير
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أن طلبه الماساااتر بقسااام اإلعالم واألتصاااال يتابعون مضاااامين قنوات اليوتيوب   -
بشااااااااااااكل دائم حيث أظهرت النتائج أن الطلبه يتابعون تلض المضااااااااااااامين خالل 

 الفترة الليلية وهى أرثر الفترات تصفحًا.
أن الوسااايلة المساااتخدمة أ ناء متابعة الطلبه لتلض المضاااامين هو الهاتف الذكى  -

 وهو ما يفضله الطلبه عمومًا لسهولة وخصوصية أستخدامه.
أظهرت نتائج الدراسااااااااة إمكانية امتال  الطلبه لقناه على اليوتيوب بمن يقومون   -

كون قنوات على اليوتيوب فى نف  الوقات أ لاب هي ء  أ لاب الطلباه الاذين يمل
 الطلبه   يقومون بالنشر على قنواتهم.

10. ( وآخرون  كاظم  الحجاب  10( )2018دراسة سندس جواد  ثقافة   " بعنوان:   )
ــــ دراسة ميدانية إجتماعية   هدفت على عينة من طالبات كلية اآلداب"،  وآليات التكيفـ 

حجاب أصبح واحدًا من األعراف اإلجتماعية لدى المرأة، الدراسة إلى التعرف على إن ال
وأن األعراف اإلجتماعية تعرض على المرأة لب  الحجاب؛ كمان أن  قافة لب  الحجاب 
ظاهرة تتناسب طرديًا مع تطور المجتمع، وإعتمدت الدراسة على المنهج المقارن ومنهج  

( 150طبيقها على عينة قوامها ) المسح الميدانى وتم أختيار عينة بطريقة عشوائية وتم ت 
 مفردة من طالبات علم اإلجتماش، وكانت من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة: 

نسبتهم   - بلغت  اإلجتماعية  لألعراف  وفقًا  الحجاب  يرتدين  الآلتى    نسبة  أن 
 %. 43.75%، فى حين أن نسبة الآلتى يرتدين الحجاب بلغت نسبتهم  65.25

القناعة لها دور مهم بالنسبة للفتاة فى إرتدائها لحجابها حيث أن نسبة  أصبحت   -
%، أما الآلتى كان  59.37الآلتى لهن قناعة تامة فى إرتداء الحجاب كانت  
نسبتهن   كانت  علًي  مفروضًا  الحجاب  إن  إرتائهم 28.12رأيهن  ونسبة   ،%

 %. 12.5للحجاب ألسباب أخري كانت 

 

اد كاظم،    قافة الحجاب وآليات التكيف: دراسة ميدانية إجتماعية على عينة من طالبات سندف جو     )10)
 (. 2018، جامعة القادسية، )رلية اآلداب، قسم اإلجتماش، بحث ميدانيرلية اآلداب ، 
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بعنوان: "أطر تقديم قضايا المرأة   (11)(  2017دراسة نجالء جعفر عبدالوهاب ) .11
ــايا"،  فى اإلعالم الجديد وعالقتها باتج هدفت الدراساااااااة اهات الجمهور إزاء هذة القضـــ

إلى التعرف على األطر التى تقاادم أو قاادماات من خاللهااا اإلعالم الجااديااد متمثآل فى 
باتجاهات الجمهور إزاء هذة المدونات وصاااااافحات الفي  بو  وقضااااااايا المرأة وعالقتها  

القضاايا، وذلض من خالل رصاد نوش األطر المهيمنه فى تقديم قضاايا المرأة بهم ومعرفة 
مدى اختالف أطر تقديم قضاااااايا المرأة باختالف أيديولوجية القائم با تصاااااال وتوجهات  
المدونات وصااااافحات الفيسااااابو  عينة الدراساااااة وذلض مع توضااااايح دور وساااااائل اإلعالم  

د فى تشاااااااكيل إتجاهات الجمهور إزاء قضاااااااايا المرأة ، اساااااااتخدمت الباحثة المنهج  الجدي
الوصااافى واعتمدت على منهج المساااح اإلعالمى وأسااالوب المقارنه المنهجية مساااتخدمه  

مفردة( من متابعى اإلعالم الجديد 488اساااااتمارة ا ساااااتبيان وطبقت على عينه قوامها )
الفي  بو ، وكانت من أهم النتائج التى  واساتمارة تحليل المضامون لعينه من صافحات  

 توصلت إليها الدراسة:
أن قضاااااااايا العنف من أهم القضاااااااايا التى قامت بتغطيتها صااااااافحات الفيسااااااابو    -

 %.51.9والمدونات المتمثلة فى عينه الدراسة وتفوقت فيها المدونات بنسبة 
المعلوماات عن  أرتفااش درجاة اهتماام متاابعى اإلعالم الجادياد باالحصااااااااااااااول على   -

 المرأة ومتابعة قضاياها وباألخه لصفحات الفيسبو  والمدونات.
المضـامين المقدمة   ( بعنوان: "12( )2016)  صـابر محمد أحمد أبوبكردراسـة  .12

هدفت ، "عبر موقع اليوتيوب وعالقتها بنشــــــــر ثقافة الســــــــالم لدى المراهقين
الادراساااااااااااااااة إلى التعرف على المضاااااااااااااااامين المقادماة عبر موقع اليوتيوب ومادي 

 

نجالء جعفر عبدالوهاب ،  أطر تقديم قضايا المرأة فى اإلعالم الجديد وعالقتها باتجاهات الجمهور   (11)
 ( .2017، ) جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، مصر، رسالة ماجستير غير منشورةء هذة القضايا ، إزا

 

صابر محمد أحمد أبوبكر، المضامين المقدمة عبر موقع اليوتيوب وعالقتها بنشر  قافة السالم   (  12)
المراهقين،   منشورةلدى  دكتوراة غير  للطفولة(،  رسالة  العليا  الدراسات  )جامعة عين شم : معهد   ،

2016 . 
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قتهااا بنشاااااااااااااار السااااااااااااااالم بين المراهقين، إلى جااانااب وجود دوافع نفعيااة لاادى عال
رفة األخبار واألحداث الجارية المبحو ين لمشااااااااااهدة مواقع الفيديو وتتمثل فى مع

المصاااورة،  م مشااااهدة برامج لم يتمكن المبحو ين من مشااااهدتها عبر التليفزيون  
ووجود دوافع طقوساااية تتمثل فى كونها وسااايلة مسااالية تمأل اوقات الفرا ، وكانت 

 من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة:
لمضااااااامين التى يتم تحليلها  أن ا لب المقاطع على موقع اليوتيوب والخاصااااااة با -

%من  30.7، وأن نسااااااااااااااباة  دقاائق  4للادراسااااااااااااااة كاانات مادتهاا الزمنياة   أقال من  
 المبحو ين يضعون تعليقًا على مقاطع الفيديو بصفة دائمة.

بعنوان: "عالقة اســـتخدام الصـــفحات  (13)(  2016دراســـة ســـاندى عبدالفتاح ) .13
هدفت الدراساااة جتماعى وتطلعات المرأة المصــرية"، النســائية على مواقع التواصــل اإل

إلى رصاااااااد اساااااااتخدمات المرأة المصااااااارية للصااااااافحات النساااااااائية على الفيسااااااابو  ومدى 
اعتمااادهااا على الفيساااااااااااااابو  فى الحصااااااااااااااول على المعلومااات وكااذلااض التاام ير بااالعوامال  

  -الحالة اإلجتماعية( وكذلض تطلعات المرأة ) األقتصادية   -التعليم  -)السنالديمو رافية  
األجتماعية(، تنتمى هذة الدراساااة إلى الدراساااات الوصااافية الميدانية باألعتماد    -الثقافية

( مفردة 400على أداة ا ساااااااتبيان  م توزيع األساااااااتبيان إلكترونى على عينه مكونه من)
لى الفي  بو ، وكانت من أهم النتائج التى  من مسااااااااااتخدمى الصاااااااااافحات النسااااااااااائية ع

 توصلت إليها الدراسة:
( أهم المصادر التى تعتمد عليها عينه الدراسة  You Tubeيعد موقع اليوتيوب) -

 م يليها مشاركة    فى مشاركة الموضوعات باعتباره موقع الفيديو األول فى العالم،
المبحو ين بالمصداقية إتجاه  منشورات من صفحات أخرى باإلضافة إلى شعور  

 هذة المصادر.

 

اإل  (13) التواصل  مواقع  على  النسائية  الصفحات  استخدام  عبدالفتاح،  عالقة  سيد  جتماعى ساندى 
 . 2016كلية اإلعالم،  :جامعة القاهرة ،رسالة ماجستير غير منشورةوتطلعات المرأة المصرية ، 
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معالجة الفضائيات العربية بعنوان: " (14( )2015)  أسماء مجدى أحمددراسة   .14
"، لقضـايا المرأة السـعودية وعالقتها بردراا المراة السـعودية لواقعها اإلجتماعى

الفضائية  إلى التعرف على المعالجة اإلعالمية لما تقدمه القنوات  هدفت الدراسة
العربية عن قضاااايا المراة الساااعودية، والتى تقدم فى إطار واقع اجتماعى وتعتمد 

  تليفزيونياً   برنامجاً   17على نظرية الغرف الثقافى واجريت على عينة من الدراساة
وكانت من أهم النتائج التى توصااااالت   ،من النسااااااء الساااااعوديات   400وعينة من 
 إليها الدراسة:

المرأة والتحرش حظيت بمراتب متمخرة من حيث األهتمام  أن قضايا العنف ضد   -
 من قبل بعا البرامج الفضائية. 

اســـتخدامات المراهقين  بعنوان "  Amanda Lenhart  (2015)  (15)دراســـة   .15
هدفت الدراساااااة إلي التعرف علي  "،  واصــــل اإلجتماعي وخاصــــة الفي  بوالمواقع الت

وإساااااتخدمت ، اإلجتماعي وخاصاااااة الفي  بو اساااااتخدامات المراهقين لمواقع التواصااااال 
(  18  -13مراهق ما بين )   800اساااتمارة إساااتبيان وطبقت علي عينة عشاااوائية قوامها 

 وكانت من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة: ،سنة
من بين مواقع التواصااااااال اإلجتماعي بين   أن الفيسااااااابو  هو األرثر إساااااااتخداماً  -

% من المراهقين يسااااااااااااااتخدمون الموقع ويقوم المراهقين  71المراهقين حيث أن  
 .بالتواصل مع أصدقائهم وأقاربهم و زمالء العمل في المقام األول

 .يوجد فروق بين الذكور واإلناث في إستخدامهم للفي  بو    -

 

المراة  )14( بددرا   وعالقتها  السعودية  المرأة  لقضايا  العربية  الفضائيات  معالجة  أحمد،  مجدى  أسماء 
، )جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورةجتماعى: دراسة تحليلية ميدانية،  اإلالسعودية لواقعها  
 . 2015رلية اإلعالم(،  

 (17) Amanda Lenhart , " Teens, Social media and technology Overview 
",for further information , NEWYourk , 2015.  
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  صفحات   في  التفاعلية  أشكا : "  بعنوان(  16( )2015)  محمد  هللا  منه  دراسة .16
 التعرف   إلى  الدراسة  هدفت ،  "فيسبوا  اإلجتماعي  التواصل  موقع  علي  السينمائية  األفالم
 لألفالم   الترويج  صفحات   فى  المستخدمة  والجذب   اإلبراز  وعناصر  التفاعلية  أشكال  على

  مضمون   تحليل  طريق   عن   وذلض  بو   الفي   اإلجتماعي  التواصل  مواقع  على  السينمائية 
 المصرية   العرض   دور  فى  عرضها  تم  التى  المصرية  السينمائية  األفالم  صفحات   جميع
  الذى  الوصفى  المسح  وتحديداً   المسح  منهج  على   الدراسة  وإعتمدت   ،2012  عام  فى
  موضوش   عن  والمعلومات   البيانات   على  الحصول  بهدف  منظماً   علمياً   جهداً   يعتبر
  األفالم  صفحات  من عينة مضمون  تحليل  خالل من الوسيلة مضمون  وتحليل الدراسة،
 الشامل،  الحصر  اسلوب   على  العينة  أختيار   فى  الباحثة   وإعتمدت   المصرية،  السينماشية
 :الدراسة إليها توصلت  التى النتائج أهم من وكانت 

 موقع  أن  إلي  يرجع  وذلض  الموقع  في  المستخدمة  الجذب   عناصر  في  كبير  تنوش  وجود   -
 واألشكال  القوالب   من  كبير  عدد   بدستخدام   تسمح  متنوعة  تفاعلية  وسيلة  يعتبر  بو   الفي 
 .و يرها والروابط والفيديوهات  كالصور الجمهور مع للتفاعل

بعنوان " تقدير الشباب   Sullivan and Paradise   (2012) (17)دراسة   .17
هدفت الدراسة "،  إلستخدام موقع الفي  بوالآلثار السلبية علي أنفسهم وغيرهم نتيجة  

إلي فهم الشباب لآل ار السلبية علي أنفسهم وعلي  يرهم نتيجة إلستخدامهم موقع الفي  
( طالبا من طالب جامعة في شمال شرق الو يات 475بو  ، وتمثلت عينة الدراسة في )

إعداد  وتم  الوصفي  المنهج  علي  الدراسة  وإعتمدت  األمريكية  شملت   المتحدة  مقابلة 
مجموعة من األسئلة حول إستخدامهم للفي  بو  وأ ره السلبي عليهم وعلي عاداتهم، 

 وكانت من أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة:
 

منة هللا محمد عبد الحميد،   أشكال التفاعلية في صفحات األفالم السينمائية علي موقع التواصل اإلجتماعي   )16(
 . 2015 ( ، 43مج ) ) جامعة عين شم ، كلية اآلداب،    ،   مجلة حوليات آداب عين شم  فيسبو    ،  

(17) Sullivan,S. and Paradise, A., (In) Visible Threats ?  The third-
personeffect in perceptions of the influence of Facebook 
cyberpsychology, behavior , and social networking ,2012. 
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%( من عينة الدراسة يستخدمون الفي  بو  بشكل يومي وأن متوسط  64أن ) -
( دقيقة  35.6ولمدة )  ( مرة يوميا ،  2.76دخول المشتركين إلي الفي  بو  )  

 . يومياَ 
الدراسة   - اإلدمانأردت  العينة  أن  العزلة ل  أفراد  إلي  ييدي  بو   الفي   شبكة 

 . اإلجتماعية
 التعليق على الدراسات السابقة: 

 من خالل مراجعة التراث فى الدراسات السابقة لوحظ اآلتى:    
 اصة بالمرأة.قلة الدراسات اإلجنبية التى تناولت معالجة المواقع للفتاوى الخ •
المسح  • ومنهج  الوصفى  المنهج  بين  ما  الدراسات  فى  المستخدمة  المناهج  تنوعت 

والمقارن، وإن كان المنهج الوصفى ومنهج المسح هما من أرثر المناهج المستخدمة فى 
 معظم الدراسات.

لجمع    ، وأداة تحليل المضمون ستبيان ا أداة  معظم الدراسات السابقة إعتمدت على   •
 . البيانات من المبحو ين

تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فى عده نقا  : من ناحية الموضوش   •
الفقهية الجدلية على مواقع   صورة المرأة فى الفتاوي حيث يدور موضوش الدراسة الحالية )

اإلجتماعى جالتواصل  أداة  لتطبيق  والزماني  المكاني  المجال  ناحية  من  وايضًا  مع  (، 
 البيانات.

 أوجة االستفادة من الدراسات السابقة: 
تحديد وبلورة مشكلة الدراسة، ووضع تساؤ تها وفروضها بشكل علمى يحقق أهداف  •

 الدراسة.
 أختيار المنهج المناسب لتناول موضوش الدراسة. •
وبين  ا ستفادة من النتائج التى أنتهت إليها الدراسات السابقة، ومحاولة الربط بينها   •

الدراسة الحالية بما يثريها ويعزز من أهميتها والتعرف على أوجة ا تفاق وا ختالف 
 بينهما، حتى يتمكن الباحثة من التعليق على نتائج الدراسة الحالية. 

 تحديد األطار النظرى المناسب للدراسة.  •
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ريات ساعدت الدراسات السابقة الباحثة فى التعرف على أهم المراجع من الكتب والدو  •
 . والمواقع العلمية والمجالت والمواقع اإللكترونية والرجوش إليها وا ستفادة منها

 مشكلة الدراسة: 
إن التقدم العلمي والنهضة الحضارية التى تعيشها األمم هذة األيام انعك  أ رها على   

والتكنولوجيا المتمثلة فى المجتمعات اإلسالمية فى كل مكان وباألخه  ورة األتصا ت  
األنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي وأصبح دور األنترنت   يقتصر على كونه وسيلة 
مهمة فى مجال تبادل المعلومات بل أصبح وسيلة لبث المواقع، وقد تم رت المرأة المسلمة 
التواصل  بسبب  مستجدة  شرعية  أحكامًا  وظهور  معه  وتفاعلت  اإللكتروني  بالعالم 

لكتروني، وإن مواقع التواصل اإلجتماعي واألنترنت عمومًا ذات أهمية كبري فى حياة  اإل
من   فيها  تسبب  أزمة  من  تعانى  اإلسالمية  المجتمعات  إن  المسلم،  والمجتمع  الناف 
اإلعالم  وسائل  عبر  وفتاوى  أجتهادات  من  يصدرونه  ما  لنشر  الدعوة  إلى  ينتسبون 

دوًرا    تيدي، و  شض أن تلض المواقع باتت  جتماعىالمختلفة، خاصًة مواقع التواصل اإل
 . اا وإيجابً في حياة األسر بل في حياة الشعوب واألمم بمسرها سلبً  هاماً 
ويعد موقع اليوتيوب من أهم المواقع التى تسمح للمستخدمين بمشاهدة محتوى الفيديو     

في نشر ومعالجة ومشاركته سواء من قبل الدعاه أو  يرُهم، حيث تستخدم تلض المواقع  
العرفى،  والزواج  الطالق  مثل:  بالمرأة،  الخاصة  المختلفة  الجدلية  الفقهية  الفتاوى 
بالجوانب  تتعلق  التى  القضايا  من  و يرها  الزوجات  وتعدد  المرأة،  وزينة  والمواريث، 

حتى لو كانت اإلجتماعية واألحوال الشخصية والجانب السياسى وأيًضا جانب العبادات  
شاذة أو تحتمل الجدل واألختالف، األمر الذى دفع البعا لوصفها  بفوضى مجرد آراء  
ووفًقا إلحصائيات وزارة العدل في المملكة   على سبيل المثال ولي  الحصر،  الفتاوى 

عام   السعودية  عدا  2015العربية  يقارب  ماني حا ت طالق كل ساعة  ما  هنا   م 
بالمائة،  22ي محارم المملكة بنسبة  حا ت الخلع، وارتفعت حا ت الطالق المسجلة ف

ألف حالة طالق خالل   75وكشف جهاز التعبئة واإلحصاء أّن مصر شهدت أرثر من  
ألف حالة من تلض الحا ت   45تلض اإلحصائية أّن  وتشير  ،  2007  -2006عامي  

% من حا ت    68 رانت بسبب اإلنترنت والفي  بو  على وجه الخصو"، حيث إنَّ  
بس  نتجت  أو زوجته، وصرح الطالق  للحاسوب على زوجه  الزوجين  أحد  تفضيل  بب 
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وسائل   أن  إدري   يوسف  الشيخ  الفلسطيني  الشرعي  للقضاء  األعلى  المجل   رئي  
؛ لذا  % في السنوات األخيرة2التواصل الحديثة أحد أسباب ارتفاش معد ت الطالق إلى  
                              ُيمكن بلورة ُمشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسى التالي:

 ما هى صورة المرأة فى الفتاوي الفقهية الجدلية على مواقع التواصل اإلجتماعي؟ 
 ويتفرع من هذا التساؤ  عدة تساؤالت فرعية: 

 المرأة ؟ بقتاوي  اليوتيوب عينة الدراسة موقع اهتمام  حجم ما -
 الفتاوي؟  لهذه معالجته  فى الدراسة موقع عليها إعتمد  التى المصادر ما -
 المرأة؟  فتاوي  معالجة فى الدراسة موقع أستخدمها الى التفاعلية أنما  ما -
 الفتاوي؟  تقديم فى  اليوتيوب  موقع عليها إعتمد  التى المعالجة أساليب  ما -

 أهداف الدراسة: 
الفقهية  صورة المرأة فى الفتاوي  "  تسعى الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئي  التالى:  

ويتفرش من هذا الهدف مجموعة من األهداف "،  لية على مواقع التواصل اإلجتماعىالجد
 الفرعية: 
التعرف على األطار العام الذى يستخدمه موقع اليوتيوب عينة الدراسة فى معالجة   -

 فتاوي المرأة. 
 المرأة.  بفتاوي م اهتمام موقع اليوتيوب رصد حج -
 معرفة الهدف من عرض فتاوي المرأة بالموقع عينة الدراسة. -
المتعلقة   - الفتاوي  من  الدراسة  عينة  الموقع  يتضمنها  التى  الموضوعات  تحليل 

 بالمرأة.
 الكشف عن المصادر التى إعتمد عليها موقع الدراسة فى معالجته لهذه الفتاوي.  -
 إلتزام الفتاوي بالدقة والموضوعية بالموقع عينة الدراسة.تحديد مدي  -
موقع الدراسة فى معالجة فتاوي   التى إعتمد عليها التعرف على أنما  التفاعلية   -

 المرأة.
 التعرف على أساليب المعالجة التى إعتمد عليها موقع اليوتيوب فى تقديم الفتاوي.  -
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الموقع محل الدراسة على الفتاوي التى  التعرف على آلية وطبيعة التعليقات داخل   -
 يتناولها الموقع.

   :أهمية الدراسة 
 ُيمكن أن تساهم الدراسة الحالية في اآلتي:

 قد تسهم هذه الدراسة فى معالجة الفتاوي الفقهية الجدلية الخاصة بالمرأة.  -
المرأة  يمكن أن تكون هذه الدراسة منطلقًا لباحثين آخرين للتعمق فى دراسة صورة   -

 فى الفتاوي الفقهية على مواقع التواصل اإلجتماعي.
تحاول هذه الدراسة تقديم تقييم موضوعى لصورة المرأة من خالل الفتاوي المقدمة   -

 من خالل المواقع محل الدراسة.
تساعد هذه الدراسة الجهات المسئولة فى رعاية وتحسين صورة المرأة لدى أفراد   -

 المجتمع. 

 متغيرات الدراسة: 

  .صورة المرأة فى الفتاوي الفقهية الجدلية المتغير المستقل:  -
 . مواقع التواصل اإلجتماعىالمتغير التابع:  -

 التعريفات اإلجرائية للدراسة:
في لسان العرب:  وفتى وفتوى إسمان يوضعان    ت جاء  أصطالحًا: الفتاوى الجدلية   -

موضع اإلفتاء، ويقال: أفتيت فالنًا رؤيا رآها إذا عبرتها له، وأفتيته في مسملته  
 (. 18) إذا أجبته عنها

تعرف الباحثة الفتاوي الفقهية الجدلية بمنها تلض الفتاوى    :اً إجرائيالفتاوى الجدلية   -
مواقع   عبر  عرضها  يتم  النقاش التى  حولها  يدور  والتى  اإلجتماعى  التواصل 
 والجدل للتمرد من مصداقياتها.

 

 . 462"  ،1290  ،1ج، 1، بيروت، دار صادر،  لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  ( 18)
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هي مساحات إفتراضية مخصصة علي شبكة    مواقع التواصل اإلجتماعى أصطالحًا: -
اإلنترنت يستطيع بواسطتها المستخدمين إنشاء صفحات شخصية للتواصل مع بعضهم  

عة المحتويات التي ينشرونها أو  البعا بطرح األفكار ومناقشتها مما يمكنهم من طبي
  (.19)  يتبادلونها مع اآلخرين بدرجة عالية من الحرية واإلبداش

تعرف الباحثة مواقع التواصل اإلجتماعي بمنها    :اً إجرائي  اإلجتماعى  التواصل  مواقع -
عبارة عن مجموعة من المواقع المنتشرة علي شبكة األنترنت والتى مكنت أو أتاحت 

بينهم وتكوين صداقات جديدة فى عالم للشباب   فيما  التواصل  واألفراد سرعة وسهولة 
جديد يسمى بالعالم اإلفتراضى وذلض للحصول على المعلومات واألخبار وبناء الملفات 
الشخصية وتقديم خدمات فورية مثل الرسائل والبريد اإللكتروني والفيديو والتدوين و يرها  

 من الخدمات.
هي إنطباعات عقلية  ير ملموسة تختلف من فرد أصطالحًا:    الذهنيةالصورة   -

إلى ا خر، وهي المشاعر التى توجدها المنظمة لدي الجماهير بتم ير ما تقدمه  
الذهنية   الصورة  لتكوين  وتتوحد  الفردية  اإلنطباعات  تلض  وتندمج  منتجات  من 

 (. 20) الكلية للمنظمة

الذهنية - أو  تعرف    :إجرائيا  الصورة  اإلنطباعات  هى  الذهنية  الصورة  الباحثة 
التصورات المتكونة بالفعل لدى طالب الجامعة عينة الدراسة عن الفتاوي الفقهية الجدلية  
للمرأة عبر مواقع التواصل اإلجتماعى، وهذه اإلنطباعات تتعلق بمدى واقعية الصورة أو  

 عدم واقعيتها ومدى سلبية الصورة أو إيجابيتها. 
 

 

السلو  اإلجتماعي لدي   (  19) الرحمن،   وسائل اإلعالم والتواصل وتم يرها علي  الزهراء عبد  فاطمة 
 . 34" ، 2018 ،( ، يناير1، ش )المجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل األطفال ،

، 1،  األستراتيجية وإدارة األزماتإدارة العالقات العامة بين اإلدارة  على عجوه   كريمان فريد ،    )20)
 . 128، "2005القاهرة: عالم الكتب، 
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 لمعرفي للدراسة: اإلطار ا

 تمهيد 

مع التطورات المتالحقة فى تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وظهور األنترنت وأنتشار    
شاابكات التواصاال اإلجتماعى شاااعت أشااكال حديثة من الفتاوي بجانب الفتاوي التقليدية  

اإلجتماعى، والتى  وهى الفتاوي اإللكترونية عبر المواقع اإللكترونية وشااابكات التواصااال 
أصااااابحت الوسااااايلة األرثر تم يرًا وإنتشاااااارًا لتعريف المسااااالمين باألحكام الشااااارعية لكل ما  
يشااااااااكل عليهم فهمه من أحكام اإلسااااااااالم، وتحمل الفتاوي اإللكترونية فى طياتها العديد 
من المزاياا وعاددًا من المشااااااااااااااكالت، حياث إن للفتوي أهمياة باالغاة فى نقال الادراسااااااااااااااات  

لمتممل فى الكتابات والبحوث التى تعرضاات لهذا الموضااوش ساايجد أن الكثير  الشاارعية وا
منهاا قاد انصاااااااااااااات أهتمااماه على تلم  مااهو مسااااااااااااااطور فى ترا ناا العظيم ولاذلاض يادر  
الدارساااااااااااااون آ اره على تغير الفتوي وتجددها، ألن الحياة المعاصااااااااااااارة تطورت و  زالت 

الشاريعة وقد كان لمواقع التواصال    تتطور بشاكل ساريع يقتضاى تحديثًا وتجديدًا فى علوم
اإلجتماعى كالفيسااااااااااابو  وتويتر مثاًل أ ر كبير فى النشاااااااااااا  اإلفتائي فمن خالل تناقل  
المعلومااات والفتاااوي والتوجيهااات والنصاااااااااااااااائح و يرهااا ومن المعلوم عنااد أرباااب العقول 
  السااااااليمة أن منهج الساااااالف فى اإلفتاء أو نقل الفتوي أو اإلسااااااتفتاء هو منهج منضاااااابط

 .بالعدالة والثقة والعلم والضبط و يرها
 مابية الفتوي والمفتي والمستفتي

أفتاه فى األمر أبان له، وأفتي الرجل فى المسااااااالة واسااااااتفتيته    تعريف الفتوي لغويًا: -
، وأففتيه فى مسااااااااااااملة  يقال: أفتيت فالنًا رؤيا رآها إذا عبرتها لهفيها فمفتاني إفتاء، 
(، والفتيا: تبين المشااااااااااكل من  21الفتيا والفتوي: ما أفتي به الفقيه) ذا أجبته عنها،  

األحكام ، وتفاتوا إلى فالن: تحارموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا، وفي تفسااااير قوله 
  .(َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النِ َساِء ُقِل هللُا ُيْفِتيُكْم ِفيِهن  )تعالى: 

 

  "  ،1414دار صار،   ، بيروت:3،  لسان العرب( محمد بن مكرم بن على   جمال الدين  ، 21)
248  . 
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لمعنى األصطالحى لإلفتاء هو نف  المعني يقرر عبد الكريم زيدان أن ا إصطالحًا: -
اللغوي وما يتضاامنه من وجود مسااتفت وإفتاء وفتوي ولكن مع ضاارورة إضااافة قيد 
(  22واحد وهو أن المسملة التى وقع السيال عن حكمها يعتبر من المسائل الشرعية) 

وإن حكمها المراد معرفته هو الحكم الشاااااااارعى واإل فلي  كل اسااااااااتفتاء هو ساااااااايال 
نه قد وجد اسااااااااااتفتاء فى علوم وأمور وأحكام أخرى  ير أحكام الحالل شاااااااااارعى أل
 والحرام.

(، كماا تم تعريفاه بادناه: هو  23قيال هو المخبر عن حكم شاااااااااااااارعي)  تعريف المفتي: -
 (.24المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالدليل مع حفظه ألرثر الفقه)

أبانه لهن وأفتي الرجل فى المسااااااااااالة لغويًا: أفتاه فى األمر أى    تعريف المســـــــتفتي -
واساااتفتيته فيها فمفتاني إفتاء، ويقال: أفتيت فالنًا رؤيا رآها، وأفتيته فى مساااملته إذا 

 (.25أجبته عنها، يقال: أفتاه فى المسملة يفتيه إذا أجابه)

 

 . 140، "2002، بيروت: ميسسة الرسالة، 9،  أصو  الدعوةعبد الكريم زيدان،  (22)

،  1426، دار ابن الجوزى، األصو  من علم األصو (  محمد بن صالح بن محمد العثيمين، 23)
"83 . 

، 3،  صفه الفتوي والمفتي والمستفيألبى عبدهللا أحمد بن حمدان  محمد ناصر الدين،  (24)
 . 24، "1397بيروت: المكتب اإلسالمي، 

منظور،    (25) ابن  الفضل  أبو  على  بن  مكرم  بن  دار صادر، 3،  العربلسان  محمد  بيروت:   ،
 . 15ها، "1414
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هو كال من لم يبل  درجاة المفتي فهو فيماا يساااااااااااااامل عناه من األحكاام    اصـــــــــطالـحًا: -
(، والبعا يعرف المستفتي هو العامي الذى لم 26لد من يفتيه)الشرعية مستفت مق

 (.27يبل  أن يستجمع أوصاف المجتهدين)
ــتفتي   هو كال مساااااااااااااالم لادياه الحااجاة إلى معرفاة األدلاة واألحكاام  وتري الـباحـثة أن المســـــــ

 الشرعية ولي  عنده القدر الكافى من العلم ليفتي، ألنه لم يبل  درجة اإلفتاء.

 وهويتها  يمابية الفتاوي عبر مواقع التواصل اإلجتماع
بمعتبارها أحد أهم    يحيث إن حقيقة الفتاوي المتناقله عبر مواقع التواصااااااااال اإلجتماع  

األنشاااطة كما ذكر فى المجتمع األفتراضاااى النشااايط الذى يرتاده الماليين، فالكثير منهم  
ينهل من فتاوي تلض الصاااافحات دون تثبت من الفتوي و  من هويتها فمجرد وجود أساااام  
العالم مشااااهور على صاااافحة من الصاااافحات تجد ذلض يي ر فيه بالتسااااليم دون بحث و   

ما نقل و  ما تبناه من األحكام الشاارعية وهو أمر فى  اية الخطورة،  تنقيب عن صااحة  
في حياتنا قد نقوم بالعمل والساااااااير في أي موضاااااااوش ما قد يقابلنا ونحن نكون معتمدين  
على األحكام الدينية والشارعية التي تم ورودها في القرآن والسانة النبوية المشارفة، حيث  

ع الجوانب الحياتية التي نعيشااااااااااااااها أًيا كانت هذا أن هذه األحكام قد يتم نهجها في جمي
الشاااااااااااااايء، وعن طريق تلاض هاذه األحكاام فقاد نتعرف عن الحالل والحرام وفاد يجاب عند  
ا ستفسار   نقوم با ستفسار من أي مكان ولكن  بد من ا ستفسار من مكان مو وق  

 فيه مثل اللجنة المتخصصة بالفتاوى وا ستفتاءات.
ويقصااااااااد باإلعالم الجديد هو مواقع التواصاااااااال اإلجتماعى  :  والفتوي اإلعالم الجديد   (1

التى أصاااااااااااااابحاات ملجاام للكثير ألسااااااااااااااتقاااء األخبااار والمعلومااات وتعتبر الفتوي من بين  
النااف فى البحاث عنهاا، وقاد وجاد النشااااااااااااااطون فيهاا ماادة   المعلوماات المهماة التى يجتهاد 

 

، تحقيق: بسام آداب الفتوي والمفتي والمستفتيأبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووى،    26))
 . 71هاا، "1408دمشق،   -عبدالوهاب، دار الفكر

المعالى الجويني،    27)) يند، ، تحقيق: عبدالحميد أبو ز األجتهادعبدالملض بن عبدهللا بن يوسف أبو 
 . 128هاا، " 478بيروت،  -دار العلوم الثقافية، دمشق -، دار القلم 1 
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الفتاوي كوساااايلة إعالمية يتم  صااااالحة للترويج بل من أنجح صااااور التواصاااال هو إعتماد  
التعليق عليهاااا وإ ااارة الجااادل حولهاااا، حياااث إن اإلعالم الجاااديااد نظريااة لهاااا فلساااااااااااااافتهااا  

(، ومن هنا ندر  أنه ما دام  اية فدن الفتوي أو 28إساااتراتيجيتها و تكتيكها الخا" بها)
   يرها هى وساااااايلة ألدرا  الغاية التى يريدها النشااااااطون اإلجتماعيون من خالل النشاااااار
والترويج ولهذا يتبين لنا أن ضرورة ضبط ونشر  قافة الترويج التى تعتري بها الضوابط  
والشاااااارو  الشاااااارعية التى   مسااااااامحة فى التهاون بها والعمل على وضااااااع آليات رقابة  
لتتوافق مع التعاليم اإلساااااااالمية فى ضااااااابط ونقل الفتوي وعدم إساااااااتعمالها كوسااااااايلة من  

 رها.وسائل المتاجرة اإلشهارية و ي
تعتبر الفتوي اإللكترونية ) اإلفتاء  : مابية الفتوي عبر شـــــبكات التواصـــــل اإلجتماعى

اإللكتروني( من أهم وساااائل تلقى األحكام الشااارعية التى يتوافد عليها شاااريحة كبيرة جدًا 
من رواد األنترنت وبعد شااااااايوش وتفشاااااااى ظاهرة نشاااااااا  المتابعيين والمعلقيين فدن بعا  

شااااااااااارعية  هي ء قد جعل من اإلفتاء وسااااااااااايلة لذلض بدعتبار أن موضاااااااااااوش نقل األحكام ال
واألجابة عليها وإ ارة المساائل هو وسايلة إعالمية مقبولة وتساتطيع جمع قدر   بمف به  
من المتابعيين فى ظرف قصاااااااير، خاصاااااااة إذا كانت الفتوي مقبولة أو المساااااااملة المثارة  
محال جادل أو لهاا عالقاة باالساااااااااااااايااسااااااااااااااة أو إ اارة البلبلاة، حياث إن معرفاة حقيقاة الفتااوي  

تواصاااااااااااااال اإلجتمااعى يمكن التوصاااااااااااااال إليهاا من خالل تتبع  المنقولة عبر شاااااااااااااابكاات ال
الصااافحات التى تهتم بذلض و التى تتبني أساااماء لعلماء أجالء أو هيئة علمية أو مجمع  
فقهي أو  يرها، وإن حقيقة شابكات التواصال اإلجتماعى يصاطلح عليها اإلعالم الجديد 

ــة الرفيعــة: ــاموس التكنولوجي ــه ق بكاااات الكمبيوتر  هو أنااادمااااج الكمبيوتر وشاااااااااااااا  ويعرف
والشاااااابكات اإلجتماعيةهى مصااااااطلح يطلق على مجموعة من (،  29والوسااااااائط المتعددة)

 

 مقال منشور،  (تعريفات أولية لإلعالم الجديد  -) اإلعالم الجديد( ينظر مقال: د. عباف صادق  28)
 :www.jadeedhtml\media.com//http  على الرابط

    

، عمان: دار الشروق، اإلعالم الجديد: المفابيم والوسائل والتطبيقاتعباف مصطفى صادق،  (  29)
نقاًل عن دراسة مريم نريمان، أستخدام مواقع الشبكات اإلجتماعية وتم يرها فى العالقات   31، " 2008

http://www.jadeed/
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المواقع على شاااااااااابكة األنترنت، تتيح التواصاااااااااال بين األفراد فى بيئة مجتمع أفتراضااااااااااى  
رانت بلد، جامعة، مدرساااة، يجمعهم حساااب مجموعات أهتمام أو شااابكات أنتماء ساااواء أ

األشااااارة إلى أن الفتوي وساااايلة من وسااااائل الترويج اإلعالمي  وقد ساااابق و يرها،   شااااركة
عبر شااااااااابكات التواصااااااااال اإلجتماعى ولذلض فدن الفتاوي عبارة عن معلومات دينية تهم  
شاارائح كبيرة من الناشااطين ورواد تلض الشاابكات حيث إن المعلومة هى المادة األساااسااية  

لمعارف فالفتوي وسايلة ناجعة  لإلعالم الجديد إضاافة إلى نقل األخبار والصاور وتبادل ا
لجمع عدد كبير من األفراد وتجمعهم وفق أهداف محددة، وإن العامل األساااااااسااااااى الذى 
يسااتدعى التدخل السااريع للهيئات والميسااسااات الرساامية القانونية والدينية تتمثل فى عدم  
انضاااااااابا  الفتوى وتناقلها عبر مواقع التواصاااااااال اإلجتماعى ألن جميع رواد الفيساااااااابو   

ويتر ويوتيوب   يشاعرون بمي سالطة تمنعهم من نقل أو ترويج أى فتوي من الفتاوي  وت
ويعتبرون ذلض حرية وديمقراطية واضااااااااااعيين الضااااااااااوابط الشاااااااااارعية لنقل الفتوي واإلفتاء  

 (30عمومًا وراء ظهورهم وهو أمر فى  اية الخطورة)
ــفـحات الفتوي  (2 فى   إذا كنات تصاااااااااااااادق كال ماا تقرأ هاذه قااعادة أحتيااطياة:  هوـية صـــــــ

التعامل مع المطالعة فى الكتب والقراءة على الشاااااااااابكة العنكبوتية وذلض ألن الكثير مما  
ينقال من الفتااوي أو يفتي باه فى مواقع التواصااااااااااااااال اإلجتمااعى و يرهاا   هوياة لاه و   
مذهبًا و  ضااااااااوابط بل فيها من التلفيق ونساااااااابة األقوال لغير أصااااااااحابها وبالتالى تكون  

خالل مطالعة الفتاوي عليها و ن أدعى أصاحابها أنها كذلض صافحات  ير رسامية من  
ألسااااااااباب كثيرة منها أسااااااااتغالل وجاهة وشااااااااهرة عالم ما ليقوم المغرضااااااااون وأصااااااااحاب 

 اإليدلوجيات المختلفة بدنشاء صفحة له، وينشرون مجموعة فتاوي تخدم فكرهم.
 

 

جامعة  ، الجزائر:رسالة ماجستير : دراسة عينه من مستخدمي موقع الفيسبو  فى الجزائر،اإلجتماعية
 . 9، " 2012الحاج الخضر، 

، رسالة ماجستير( صافى حبيب، الفتاوي عبر مواقع التواصل اإلجتماعى وآ ارها على المجتمع، 30)
 . 204، "2015جامعه وهران: كلية العلوم األنسانية والعلوم اإلسالمية، الجزائر،
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 أهمية الفتوي اإللكترونية  
تعتبر الفتوي ساابياًل من ساابل التعرف على األحكام الشاارعية التى من خاللها تنضابط    

أفعال الناف؛ ولذلض يعظم من شااااااااااامنها وترتفع مكانتها، كيف   وهى المنصاااااااااااب الذى 
اِء ُقِل    :﴿تو ه بنفساااااه رب األرباب حيث قال الحق تبار  وتعالى ــَ َتْفُتوَنَك ِفي النِ سـ ــْ َوَيسـ

ُ ُيْفِتيُكمْ  ا ُيْتَلى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكتـَاِب َّللا  (، وكفى بماا تو ه هللا تعاالى بنفسااااااااااااااه  31)﴾ ِفيِهن  َومـَ
ُ ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكاَلَلةِ ﴿شااارفًا وجاللة إذا يقول فى كتابه َتْفُتوَنَك ُقِل َّللا  (، وأول من 32)﴾َيســْ

النبيين، عبدهللا ورساوله  قام بهذا المنصاب الشاريف سايد المرساليين وإمام المتقين، وخاتم  
وأمينه على وحيه وساااااافيره بينه وبين عباده؛ فكان يفتي عن هللا بوحيه المبين وكان كما  

 ﴿ قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين﴾.قال له أحكم الحارمين
فكانت الفتاوي النبى جوامع األحكام ومشااااااااااتملة على فصاااااااااال الخطاب وهى فى وجوب 

( أو اسااااتقصاااااء شاااارف اإلفتاء ومكانته مما   يسااااع 33مها والتحارم إليها)أتباعها وتحكي
 ولكنى أجمل أهمية الفتوي فى األمور اآلتيه:البحث و اإلحاطة به، 

أن المفتين هم مصــــابيه الهدى الموقعين عن هللا، وارثو األنبياء عليهم الصــــالة  (1
نه  قال سامعت رساول جاء فى الحديث الشاريف: عن أبى الدرداء  رضاى هللا ع  والـسالم
يقول:  من ساااااااااااااالاض طريقاًا يطلاب فياه علماًا ساااااااااااااالاض هللا باه طريقاًا إلى الجناة، وإن   ملسو هيلع هللا ىلصهللا

المالئكة لتضاااااااع أجنحتها رضاااااااًا لطالب العلم، وإنه ليساااااااتغفر العالم من فى الساااااااماوات 
واألرض حتى الحيتان فى الماء، وفضاااااال العالم على العابد كفضاااااال القمر على سااااااائر  

 

 . 127، سورة النساء (31)

 . 176، سورة النساء (32)

، تحقيق: محمد عبدالسالم إبراهيم، إعالم الموقعين( محمد بن أبى بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،  33)
   . 73، " 1991، بيروت: دار الكتب العلمية، 1 
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لمااء هم ور اة األنبيااء لو يور وا ديناارًا و  درهماًا، وإنماا ور وا العلم فمن  الكواراب،  ن الع
 (.34أخذ به، أخذ بحظ وافر ، ولذا قال األمام الشاطبى:  المفتي فى األمة مقام النبى)

ــتغناء لعمة عن وظيفة المفتي (2 أشااااااار العلماء عن حاجة الناف إلى المفتين    ال أســ
والفقهااء وقاد عرف اإلماام ابن القيم منزلتهم فقاال:   فقهااء اإلسااااااااااااااالم ومن دارت الفتياا  
على أقوالهم بين األنام، الذين خصااااااااوا بمسااااااااتنبا  األحكام وعنوا بضاااااااابط قواعد الحالل 

حيران فى الظلماء والحرام، فهم فى األرض بمنزلة النجوم فى السااااااااااااااماء، وبهم يهتدى ال
وحاجة الناف إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشاااراب وطاعتهم أفرض عليهم من  

ِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا َّللا َ  طااعاة األمهاات واآلبااء، بنه الكتااب قاال هللا تعاالى:  ا الـ  ﴿يَـا َأيهـهَ
وَ  َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفِرْن َتَنازَ  ســُ وِ  ِإْن َوَأِطيُعوا الر  ســُ ِ َوالر  وُ  ِإَلى َّللا  ْيءف َفُرده ْعُتْم ِفي شــَ

ُن َتْ ِوياًل﴾ ــَ ِ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحســـــــ (، وكل بلد بحاجة إلى 35)ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّلل 
مفت يتولى تبصااااااااير الناف بمحكام دينهم إلن فقدهم المفتي الذى يقوم فيهم بذلض ييدى  

لجهل بمحكام الدين، وانتشااااااااار الضااااااااالل وإبتعاد الناف عن معالم الحالل والحرام،  إلى ا
فيقعون فى المحرمات ويتخبطون فى المتشااااااااابهات وتظهر بينهم الشااااااااعوذات وتنتشاااااااار  

 (.36المفاسد ويعم الشر)
ــريعة تظهر أهمية الفتوي فى خلود هذة الشااااااااريعة، حيث    أهمية الفتوي من أهمية الشـــ

وقضاااااااايا لم يتكلم فيها السااااااالف والمسااااااالم مطالب بمن تكون أفعاله   تتجدد للناف حوادث 
أبتداًء وفق منهج الشااااارش، وأن يتصااااارف على النحو المشاااااروش فى عالقاته مع اآلخرين  
فدذا جهل ذلض أو بعضاه وجب عليه أن يعرفه ليكون سالوكه وفق الحدود الشارعية ومن  

 

، تحقيق: ابو عبيدة مشهور بن حسن آل مشهور،  الموافقات( إبراهيم موسى بن محمد الشاطبى، 34)
   .253، " 1997، مصر: دار ابن عفان، 1 

 . 14، "مرجع سابقابن قيم الجوزية، ( 35)

، القاهرة: مكتبة 1،  الفتوي فى اإلسالم أهميتها وضوابطها وآثارها( عبدهللا عبدالعزيز الدرعان،  36)
   .38، "2008التوبة، 
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تبليغهم أحكامه أو القيام بسااااااااايال  سااااااااابل المعرفة قيام العلماء بتعليم الناف أمور الدين و 
 (.37العلماء عن أحكام الدين اإلسالمى)

 الشروط الواجب توافرها لدي المفتي
هنا  شااروًطا وخصااائه متعددة  بد وأن تكون متواجدة في المفتي، حيث أن اإلفتاء   

  يكون شااااااايًئا ساااااااهاًل وفي  اية األهمية، وقد قال اإلمام النووي في هذا األمر شااااااار  
، المفتي كونه مكلًفا مسااااااااااااالًما  قة ممموًنا متنزها عن أساااااااااااااباب الفساااااااااااااق وخوارم المروءة
وأختلفت اآلراء الفقهية فى التراث الفكري اإلساااالمي وتعدد المذاهب الفقهية فى المساااملة 
الواحدة شاااااو معهود ومقرر لدي الدارساااااين والباحثين، والسااااايال الذى يتبادر للذهن إزاء 

أن تعتبر هاذة األهلياة أو الصااااااااااااااالحياة الفكرياة عاائقاًا أماام حرياة   هاذة الحقيقاة األ يمكن
األختالف؟ واإلجابة على هذا السااااااايال تكمن فى الصااااااافات التي تيهل الفقيه ألن يعبر  

 وهذ  الشروط هي:(، 38برأيه)
 بد أن يكون المفتي على دراية وعلم بدرجة كبيرة لألحكام الشرعية التي يقوم باإلفتاء   •

يمتي بالفتوى عن طريق أدوات متعددة وقد قام بتسجيلها بعا علماء األصول، بها، وأن  
ومنها الناسخ والمنسو ، والعلم بكتاب هللا وسنة رسوله الكريم عليه الصالة والسالم، إلى 
أن يصبح من المتمكنين على ا ستنبا  بالحكم الشرعي وذلض من خالل مصادره ويكون 

 ألدلة القوية. هذا بشر  القيام بالتحري عن ا
يجب أن يكون المفتي لديه تصورات تكون مستوفية في عقله حتى يستطيع الحكم   •

عليه، وأن هذه األحكام قد تكون من األمور التي يقف عند تصورها وقد يكون ملزوًما 
بكافة التفاصيل في جميع األمور، وعندما يكون السيال عن األرل بعد أذان الفجر في 

 فيقوم المفتي بسيال الشخه إذا كان قاصًدا أم  .شهر رمضان المبار ، 

 

، بيروت: 1،  التبشير فى الفتوي أسبابه وضوابطه  ( عبدالرزاق عبدهللا صالح بن  الب الكدنى،37)
 .27، "2008الرسالة، ميسسة 

، 2008، القاهرة: دار السالم،  1،   معالم وضوابط  -العقل الفقهىأبو أمامه نوراين الشلي،      (38)
"62 . 
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أن يكون قادرًا على التعامل مع األدلة الشرعية فاهمًا للواقع ومدركًا له قادرًا على   •
 تنزيل الحكم الشرعي من الدليل على الواقعة المعروضة عليه. 

، وأيًضا  بد وأن يتصف بالقوة في  (39رما يجب أن يكون له حلم ووقار وسكينة)  •
التعرف على الحق والفتوى به، وأن يكون المفتي واحًدا من أهل الكفاية وأنه   يكون 
محتاًجا إلى الناف، وأنه يكون على قدر من التعرف على الناف والبيئات الخاصة لهم  

 وكافة أحوالهم بشكل كبير حتى يقوم بدعطاء فتوى صحيحة وسليمة. 
  بد أن يكون عالمًا مستبصرًا. •
 درف الفقه واألصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة. أن يكون قد  •
عنهم   • ممن عرف  أو  الفتوي  فى  التساهل  أو  بالتشدد  المعروفين  من  يكون  أن   

 الفتاوي الشاذة.
 رما يجب أن يكون متيقًظا وذكًيا وفطًنا حتى   يقع ضحية من بعضهم.  •
البال وا ستقرار النفسي  يجب على المفتي أن يكون متصًفا بالهدوء والطممنينة وراحة   •

من جميع الجوانب، حيث أن ذلض يقوم بمساعدته على تصور هذا األمر والعمل على  
 استنبا  الحكم فيها بشكل صحيح.

أن يتمتع بمسلوب فصيح، ولغة واضحة مقبولة، بحيث يتمكن من إيصال مراده إلى   •
 الناف.

 سمات الصورة الذهنية 
 (: 40النقا  التالية) تتحدد سمات الصورة الذهنية فى 

 

، صحيفة ضوابط اإلفتاء فى الواقع المعاصر: الشروط الواجب توافرها فى المفتيشوقي عالم،    (39)
 . 2014-6-6،  46568األهرام، قضايا وآراء، العدد  

بحثيةنقاًل عن   مواقع    ورقه  على  الفقهية  للفتاوي  األزهر  تعرض طالب جامعة  بين  العالقة  بعنوان 
 . 2019التواصل اإلجتماعى واإل تراب الدينى، أحمد عبدالكافى عبدالفتاح، 

،  2012، دار قرطبه،  1،  سيميولوجيا الصورة )بين النظرية والتطبيق(( رضوان بلخيرى، 40)
.""83-85  . 
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تتسم الصورة بمن لها إطارًا نفسيًا زمنيًا، بمعني أن الصورة الذهنية قديمه التكوين أى   -
 أننا   نطلق على المعرفة الحالية صورة ذهنية.

تتسم أيضا الصورة الذهنية بمن لها أطارًا ذاتيًا حسيًا، بمعني أن الصورة الذهنية تنبع   -
ى قدرة اإلنسان على أستيعاب المثير أو التعرض له  من مقدرة اإلنسان الحسية أ

 أى مايمتلكه الفرد من قدرات حسية. 
أن الصورة الذهنية تختلف من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى ومن مجتمع   -

إلى مجتمع آخر، اإل أنها قد تتقارب فى أذهان األفراد مكونه صورة ذهنية متما لة  
 يرجع إلى القدرات الحسية المتباينة لألفراد.لجماعة أو مجتمع ما وهذا التباين  

أن الصورة الذهنية تتسم بالعاطفة على الر م من أن ذلض   يعد شرطًا أساسيًا فى   -
  - الصورة الذهنية وليست العاطفة فى جميع األحيان مقياسًا للصورة الذهنية )سلب 

 جابى(.إي
 مصادر بناء وتكوين األتجاه.تعد الصورة الذهنية مكونة لألتجاه، بمعني أنها أحد  -
من سمات الصورة الذهنية أنها ديناميكية، أى أنها متغيرة  ير  ابتة سواء أران هذا  -

 التغيير بطيئًا أم سريعًا، وهذا التغيير ناتج عن تفاعلها مع مثير جديد.

 مصادر الصورة الذهنية 
هي تلض الخبرة التى تمتى من تجارب  ،  Direct Experienceالخبرة المباشرة   •

الفرد وأحتكاره اليومى والمتكرر مع الميسسات واألفراد ا خرين، ويمكن للعاملين  
فى العالقات العامة لتلض الميسسات استثمار هذا األحتكا  وتوظيفه من خالل 
األداء  حسن  خالل  من  وذلض  الميسسة،  عن  والطيبة  األيجابية  الصورة  إبراز 

لعمل المنظم وتلبية أحتياجات الفرد أو الميسسة بطريقة تبعث األرتياح  الوظيفى وا
والثقة، وبالتالى فدن الصورة المتولدة بهذه الطريقة هى صورة تستند إلى التجربة  
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(، إي أنها تستند إلى المخزون المعرفى الذى استحصله الفرد بصورة  41الفردية)
 مباشرة وموجهة. 

، تلض الخبرة التى تنتج من  Mediated Experience    الخبرة الغير مباشرة •
خالل ما تقوم به وسائل اإلعالم المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية والمطبوعة  
وأخبار  وأحداث  مواقف  نقل  خالل  من  تكون  مباشرة  الغير  والطريقة  و يرها، 

الوقت والت الجمهور مما يولد بمرور  إلى  أدواتها  كرار  الميسسات واألفراد عبر 
والتمريد واألنتقاء صورة ذهنية معينة تجاه تلض الميسسة أو ذلض الفرد وبالتالي  
فدن الصورة المتولدة بهذه الطريقة هى صورة تستند إلى ما يقوله الفرد أو بصورة  

 اآلخرون. 
 تشكيل الصورة الذهنية 

يبدأ اإلنسان بتشكيل صورة ذهنية عما يحيط به من أشياء منذ لحظات وإلدته األولى،  
وإن هذه الصورة تزداد وتتعزز أو تضعف وتتالشى مع نمو حياة اإلنسان وأتساش مداركه 
وتتكون الصورة الذهنية من مكونات كثيرة هى مزيج من المعلومات والحقائق والمعارف 

صورات، و  يوجد عامل واحد يي ر منفردًا فى تكوين الصور بل واألتجاهات النفسية والت
تتفاعل وتتغاضد مجموعه من العوامل فى بناء وتقوية الصورة الذهنية عند اإلنسان، ومن 
هذه العوامل ما يكون له الدور األول فى تكوين وتشكيل الصورة وقد تمتى عوامل أخرى  

 (.42فى دعم وترشيخ تلض الصورة)  تسهم فى نمو هذه الصور وتشار  عوامل إضافيه
 العوامل المؤثرة فى تشكيل الصورة الذهنية 

 

، الرياض:  دور أجهزة العالقات العامة فى تكوين الصورة الذهنية للمملكة( عبدالعزيز تركسان، 41)
 .  12، " 2004الجمعية السعودية لإلعالم واألتصا ت، 

، رسالة ماجستير غير منشورةصورة تركيا فى الصحف اليومية الفلسطينية،    ياسر عرفات البنا،  (  42)
 . 57" ،2015اإلسالمية،  زة: الجامعة 
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تتنوش المصادر والعوامل التى تساهم فى تشكيل الصورة الذهنية، حيث تبدأ هذه العوامل 
األخرى   األتصالية  العوامل  إلى  إضافة  المرجعية،  والجماعات  التعليم،  األسرة  م  من 

 ا يلي عرض مختصر لكل منها: وفيمالمتمثلة بوسائل اإلعالم  
تمثل األسرة المرحلة األولى فى عملية النمو المتعلقة بتشكيل الصورة الذهنية    األسرة: (1

وإنتاجها، فمن خالل األسرة يكتب الطفل العديد من الصور سواء كانت صور مقصودة 
  أم  ير مقصودة وتكون الصور فى البداية قوية وراسخة ألنها الصور األولي لديه عن 

 العالم الخاجى. 
تعمل المناهج الدراسية على أنتاج الصور الذهنية لدي الطالب وذلض من   التعليم: (2

خالل تزويدهم بمعتقدات وإتجاهات تحدد مواقفهم تجاه عالمهم الخا" والعالم الواسع  
 نظرًا ألهمية التعليم. 

على  ويقصد بها الجماعات التى ينتمى إليها الفرد ويحر"    الجماعات المرجعية: (3
الو ء لها وتبنى أفكارها وتساعد هذه الجماعات على تدعيم إتجاهات األفراد تجاه قضية  

 معينة. 
والتفاعل بين األفراد    األتصا  الشخصى: (4 يعبر األتصال الشخصى عن األتصال 

فى  الذهنية  الصورة  تشكيل  األتصال  هذا  ويدعم  الرسمى،  اإلطار  عن  بعيدًا  مباشرة 
 المواقف اإلجتماعية المختلفة.

تعتبر وسائل اإلعالم أحد العوامل المهمة فى تشكيل الصورة الذهنية    وسائل اإلعالم: (5
بفضل وذلض  الجمهور،  األحداث    لدي  عن  ومعلومات  ومعارف  أخبار  من  تقدمه  ما 

الصور   العظمى من  النسبة  القول إن  ويمكن  المجا ت  فى شتي  والدول  واألشخا" 
اإلعالم   وسائل  مصدرها  حولنا  من  العالم  عن  أذهاننا  فى  تتكون  التى  المترارمة 

 (. 43المختلفة) 
تشكيل الصورة الذهنية    أهمية دور التعليم فى  ويتضح مما سبق من وجهه نظرى كباحثة

داخل  عمره  من  سنة  عشرة  خم   عن  يزيد  ما  يقضى  الفرد  إن  و سيما  األفراد  لدي 
 

، رسالة ماجستير صورة منظمات حقوق األنسان فى الصحافة الفلسطينية،  محمد عطية الحمايدة،  (  43)
 . 71- 65"  ".، 2014 زة: الجامعة اإلسالمية، 
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الميسسات التعليمية وتعد مرحلة التعليم الجامعى من أرثر المراحل التى تضطلع بمسئولية  
عظمه تتعدد حدود تشكيل تلض الصورة ويزداد األمر أهمية وإلحاحًا عندما تخته هذه 

ة بركن أساسى فى المجتمع وهو المرأة وبالتالى تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف الصور 
للفتاوي  التعرض  من خالل  وذلض  الجامعة  لدي طالب  المتكونة  الذهنية  الصورة  على 

 الفقهية الجدلية على مواقع التواصل اإلجتماعى.  

 مكونات وأبعاد الصورة الذهنية 
هنا  إجماش بين معظم الباحثين على أن الصورة الذهنية تشتمل على  ال ة مكونات  

 (: 44أو أبعاد أساسية تتمثل فيما يلي) 
المعرفي • المكون  أو  البعد ،   Cognitive Componentالبعد  بهذا  يقصد 

المعلومات التى يدر  من خاللها الفرد موضوعًا أو قضية أو شخصًا ما، وتعتبر  
ت هى األساف الذى تبنى عليه الصورة الذهنية التى يكونها الفرد هذه المعلوما

عن اآلخرين وعن الموضوعات والقضايا المختلفة وبناًء على دقة المعلومات 
والمعارف التى تحصل عليها من اآلخرين تكون دقة الصورة الذهنية التى تكونها  

لدى األفراد هى   عنهم ووفقًا للبعد المعرفي فدن األخطاء المتكونة فى الصورة
أخطاء ناتجة أساسًا عن المعلومات والمعارف الخاطئة التى حصل عليها هي ء  

 األفراد.
يقصد بالبعد الوجداني Affective Component البعد أو المكون الوجداني   •

الميل بشكل إيجابى أو سلبى تجاه موضوش أو قضية أو شخه أو شعب أو  
دولة ما فى إطار مجموعة الصور الذهنية التى يكونها األفراد، ويتشكل الجانب 
الوجداني مع الجانب المعرفي ومع مرور الوقت تتالشي المعلومات والمعارف  

الجوانب   إتجاهات األفراد نحو  التى كونها األفراد وتبقى  تمثل  التى  الوجدانية 

 

فيها،  44) العامة  العالقات  للشركات ودور  الذهنية  الصورة  تكوين  الشيخ،  ماجستير( صالح  ، رسالة 
 . 9-8"."  ،2006دمشق: األراديمية السورية، 
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األشخا" والقضايا والموضوعات المختلفة ويتدرج البعد الوجداني بين اإليجابية  
 والسلبية.

يشمل هذا البعد Behavioral Component  البعد أو المكون السلوكي   •
شئون   مختلف  فى  لديه  المشكله  الذهنية  الصورة  طبيعة  الفرد  سلو   انعكاف 

، حيث ترجع أهمية الصورة الذهنية فى أحد أبعادها إلى أنها تمكن من  الحياة
التنبي بسلو  األفراد وسلوكيات األفراد يفترض منطقيًا أنها تعك  أتجاهاتهم فى  

 الحياة.

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: 

بدعتباره المنهج األرثر   الدراسة علي منهج المسح اإلعالمي،  إعتمدت   منهج الدراسة:
لقياف   البيانات فى صورة يمكن  مالئمة  نتائجها، وعرض  الدراسة والتحقق من  أهداف 

ا ستفادة منها، ويعرف منهج المسح بمنه أحد األشكال الخاصة بجمع المعلومات عن  
، لذا تستخدم الدراسة الحالية ( 45)   حالة األفراد وسلوكهم وإدرارهم ومشاعرهم وإتجاهاتهم

منهج المسح اإلعالمي بشقيه الميدانى والتحليلي، حيث ُيعد األنسب لجمع المعلومات، 
للفتاوي الفقهية محل الدراسة من خالل تحليل الفيديوهات   حيث تقوم الباحثة بعمل مسح

 .موقع اليوتيوب عينة الدراسةالمعروضة للفتوي على 

الدراسة: التواصل   عينة  مواقع  من  عينة  فى  التحليلية  الدراسة  عينة  تتمثل 
الدراسة من   الفقهية محل  للفتاوي  الشامل  المسح  بمسلوب  األجتماعي)اليوتيوب(، وذلض 

 الفيديوهات المعروضة للفتوي على مواقع التواصل األجتماعي محل الدراسة  خالل تحليل
 .م8/2021/ 31م إلى  4/2021/ 1من الفترة 

 

، 2004، القاهرة: عالم الكتب،  2،   البحث العلمى فى الدراسات اإلعالميةمحمد عبدالحميد،    )45)
"."157 -159 . 
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 الترتيب. ،المئوية والنسب  التكرارات  المعامالت اإلحصائية المستخدمة:

 وتفسيراتها العامة الدراسة  نتائجال

التحليلية، إضافة إلى اختبار صحة األهداف، يتناول هذا المبحث عرض نتائج الدراسة    
 وفيما يلى عرض لتلض النتائج:

 أواًل: نتائج الدراسة التحليلية وتفسيراتها 

تستهدف الدراسة التحليلية التعرف على جوانب الشكل والمضمون المتضمنة في عينة    
شرت عبر مواقع من الفيديوهات التي احتوت على عدد من الفتاوى الفقهية الجدلية التي نُ 

م  2021/ 1/4( فيديو تم تحليلها خالل الفترة من  109التواصل ا جتماعي بل  عددها )
 .م8/2021/ 31وحتى 

 فئات خاصة بالشكل: (أ

  (1جدو  )
 مصادر الفيديو يوضه 

 الترتيب النسبة % التكرار المصادر 
 2 % 33 36 مصادر رسمية 

 3 % 23 25 مصادر  ير رسمية 

 1 % 38.5 42 مصادر شخصية 

 4 % 5.5 6 مصادر  ير محددة 

  % 100 109 اإلجمالي

أن مصااااادر الفيديو )الشااااخصااااية( جاءت في الترتيب األول يتضـــه من الجدو : 
%، وفي الترتيب  33%،  م )المصااادر الرساامية( في الترتيب الثاني بنساابة  38.5بنساابة  
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%، وأخيًرا )المصاااادر  ير المحددة( بنسااابة  23الثالث المصاااادر ) ير الرسااامية( بنسااابة  
5.5.% 
أن مصااااادر الفيديو الشااااخصااااية جاءت فى الترتيب األول بيانات الجدول السااااابق    تشااااير

بمعتبارها المصااااااااادر األسااااااااااساااااااااى الذى يعتمد عليه الموقع فى تقديم الفيديوهات المتعلقة  
باااالفتااااوي الفقهياااة المتعلقاااة باااالمرأة وتقاااديمهاااا إلى الجمهور، األمر الاااذى يعك  الطاااابع  

لفتاوي المرأة بدعتبار إن الشاخصاى فى معالجة مواقع التواصال اإلجتماعي محل الدراساة  
هذه المصااااادر من المصاااااادر المنو  بها تقديم الفتاوي على المواقع اإللكترونية والوقوف 
على أسااااااااااااااباب الفتوي وتحليلها وتقديم حلوً  لها، كما يالحظ إيضااااااااااااااًا قله اإلعتماد على  
المصااااااااااادر الرساااااااااامية على الر م من تقارب النسااااااااااب بين تلض المصااااااااااادر والمصااااااااااادر  

وجاءت المصااااادر الغير رساااامية فى الترتيب الثالث األمر الذى يشااااير إلى   الشااااخصااااية،
اإلعتماد على تلض المصااااااااااااااادر فى معالجة تلض الفتاوي والقضااااااااااااااايا المجتمعية المختلفة 

وتوجيااه األهتمااام نحو تلااض الفتاااوي للمرأة، حيااث يجااب إن يهتم بهاااجميع أفراد المجتمع  
وهاذا يتطلااب إلى حلول من جميع األطراف  والعماال على إطالش ومتااابعااة الجمهور لهااا،  

 والجهات المعنية.
 (، والتى توصاااااااالت إلى46)  (2020هبه فتحي  )تختلف نتيجة هذه الدراسااااااااة مع دراسااااااااة 

تفاوت في حجم الفتاوي التي تنشاااااااااار بتلض المواقع ويمتي موقع مركز الفتوي التابع إلدارة 
مية علي رأف تلض المواقع بنساابة  الدعوة واإلرشااااد الديني بوزارة األوقاف والشااائون اإلساااال

مواقع ميسااااااااسااااااااات الفتوي األرثر إلتزامًا بمراعاة الدقة والموضااااااااوعية في  وجاءت %  79
 إصدار تلض الفتاوي.

 
 
 

 

اإللكترونية العربية للفتوي واإلرشاد دراسة تحليلية مقارنة لمعماريتها ومحتواها هبه فتحي، المواقع  (  (46
الجمعية المصرية للمكتبات   ،1، ش  7، مجلدالمجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات،  المعلوماتي

 .  2020جامعة طنطا،  -، كلية آدابوالمعلومات واألرشيف
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 ( 2جدو  )
 يوضه المدة الزمنية لعرض مقطع الفيديو 

 الترتيب النسبة % التكرار المدة الزمنية 
 1 % 51.4 56 دقائق  5أقل من 

 2 % 31.2 34 دقائق  10- 5من 

 4 % 5.5 6 دقيقة  15- 10

 3 % 11.9 13 دقيقة فمرثر  15

  % 100 109 اإلجمالي

  5أن المادة الزمنياة لعرض مقطع الفياديو تمثلات )أقال من يتضـــــــــه من الـجدو :  
الثاني   دقائق( في الترتيب   10-5%،  م )من 51.4دقائق( في الترتيب األول بنساااااااااااااابة  

- 10%، وأخيًرا )11.9( بنساابة  دقيقة فمرثر  15%، وفي الترتيب الثالث )31.2بنساابة  
 %.5.5دقيقة( بنسبة  15
للمدة  فى الترتيب األول" دقائق  5أقل من  إلى ظهور فئة   بيانات الجدول الساابق   تشاير

فياديوهاات  الزمنياة التى قُادمات من خاللاه الفتوي، وترجع البااحثاة تلاض النتيجاة إلى طبيعاة 
، وهى عرض المادة المرئية فى أقل مدة Short Time)اليوتيوب التى تتميز بخاصااية )

فع الجمهور لإلقبال زمنية تلض الخاصااااااية الى تميزه عن وسااااااائل اإلعالم التقليدية مما يد 
(،  47( )2018على متابعتها، تتفق نتيجة هذه الدراساااااة مع دراساااااة )آية سااااامير صاااااالح 

دقائق   10إن أعلى فترة زمنية لعرض القضاااااية عبر موقع اليوتيوب  والتى توصااااالت إلى 
(، والتى 48( )2016دقائق ، كما تتفق إيضًا مع دراسة )صابر محمد 5وأقل فترة زمنية  

 

  رسالة آيه سمير صالح، تناول مواقع التواصل اإلجتماعي لقضايا ذوى األحتياجات الخاصة،    )47)
، )جامعة الدول العربية: معهد الدراسات والبحوث العربية، قسم البحوث والدراسات ماجستير غير منشورة

 . 2018اإلعالمية(، 

وعالقتها بنشر  قافة السالم صابر محمد أحمد أبوبكر، المضامين المقدمة عبر موقع اليوتيوب    )48(
المراهقين،   منشورةلدى  دكتوراة غير  للطفولة(،  رسالة  العليا  الدراسات  )جامعة عين شم : معهد   ،

2016 . 
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2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

توصااااااااالت إلى أن ا لب المقاطع على موقع اليوتيوب والخاصاااااااااة بالمضاااااااااامين التى يتم  
 ائق  .دق4تحليلها للدراسة كانت مدتها الزمنية   أقل من 
 ( 3جدو  )

 اإلطار العام للفيديوهات عينة الدراسة يوضه 

 الترتيب النسبة % التكرار اإلطار العام 
 2 % 46.8 51 موضوش 

 1 % 84.4 92 فتوى جدلية خاصة بالمرأة 

 3 % 1.8 2 أخري تذكر

 )*( فئة متعددة البدائل 

ــه من الجدو  فتوى  تمثل في )  اإلطار العام للفيديوهات عينة الدراسااااااااة: أن  يتضـــ
( في الترتيب  موضااااااااوش%،  م )84.4( في الترتيب األول بنساااااااابة  جدلية خاصااااااااة بالمرأة 

وقد جاءت %،  1.8ب األخير )أخرى تذكر( بنساااااابة  %، وفي الترتي46.8الثاني بنساااااابة  
 : موضوعات دينية متنوعة.فئة أخرى تذكر محتوية على

تشاير بيانات الجدول الساابق إلى أن اإلطار العام للفيديوهات تتمثل فى الفتاوي الجدلية  
مع التطورات المتالحقاااة فى تكنولوجياااا  المتعلقاااة باااالمرأة، وترجع البااااحثاااة ذلاااض إلى أناااه  

المعلومات واإلتصااااال وظهور األنترنت وأنتشااااار شاااابكات التواصاااال اإلجتماعي شاااااعت 
جانب الفتاوي التقليدية وهى الفتاوي اإللكترونية عبر المواقع  أشاااااااكال حديثة من الفتاوي ب

اإللكترونية وشاابكات التواصاال اإلجتماعي، والتى أصاابحت الوساايلة األرثر تم يرًا وإنتشااارًا  
لتعريف المساااااالمين باألحكام الشاااااارعية لكل ما يشااااااكل عليهم فهمه من أحكام اإلسااااااالم،  

يد من المزايا وعددًا من المشااااكالت، حيث إن وتحمل الفتاوي اإللكترونية فى طياتها العد 
ألن الحياة المعاصاااارة تطورت و  زالت و ،  ة بالغة فى نقل الدراسااااات الشاااارعيةللفتوي أهمي

تتطور بشااكل سااريع يقتضااى تحديثًا وتجديدًا فى علوم الشااريعة وقد كان لمواقع التواصاال 
فمن خالل تنااقال   أ ر كبير فى النشاااااااااااااااا  اإلفتاائيواليوتيوب    اإلجتمااعى كاالفيساااااااااااااابو 

 لنصائح و يرها.المعلومات والفتاوي والتوجيهات وا
 
 



 

 1145 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 ( 4جدو  )
 القالب الفني لمقاطع الفيديو يوضه 

 الترتيب النسبة % التكرار القالب الفني 
 5 % 3.7 4 التقرير 

 3 % 26.6 29 حوار تلفزيوني 
 1 %50.55 55 جزء من برنامج 
 رلمة موجهه
 2 % 49.5 54 )حديث مباشر(

 4 % 23.9 26 مداخلة هاتفية 
 )*( فئة متعددة البدائل 

: أن القالب الفني لمقاطع الفيديو عينة الدراسااة تمثل في )جزء يتضـه من الجدو 
%،  م )رلماة موجهاة( في الترتياب الثااني  50.5من برناامج( في الترتياب األول بنسااااااااااااااباة  

 %.3.7بنسبة %، بينما في الترتيب األخير جاء )التقرير( 49.5بنسبة 
لعرض  وجود تنوش فى القاالب الفنى المسااااااااااااااتخادمتشااااااااااااااير بياانات الجادول السااااااااااااااابق إلى 

الموضااااوعات الجدلية للمرأة، حيث إن معظم مقاطع الفيديو المقدمة على موقع اليوتيوب  
تكون جزء من برناامج تلفزيونى مثال برناامج دعااء عاامر، لميااء عبادالحمياد و يرهاا من  

وهاذا يادلال على مادى معاالجاة تلاض البرامج للفتااوي واعتمااد الجمهور   تلاض البرامج المتنوعاة
على متااابعتهااا من خالل هااذا القااالااب الفني،  م ياامتى فى الترتيااب الثااانى القااالااب الفني  
المساااااااتخدم لتلض المقاطع تكون فى شاااااااكل حديث مباشااااااار، كما تكشاااااااف بيانات الجدول  

إعتمااده على القاالاب الفني    السااااااااااااااابق األنخفااض الواضااااااااااااااح فى درجاة أهتماام الموقع فى
التقرير كفن فى معالجة فتاوي المرأة، وترى الباحثة أن التنوش فى طريقة إيصال المعلومة 
إلى الجمهور لاه دور فى زياادة أعاداد مشاااااااااااااااهادات المقطع المتعلق باالفتوي على الموقع 

  محل الدراسة.
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 ( 5جدو  )
 الفيديو إمكانية تغيير الجودة الفنية لمقطع 

 الترتيب النسبة % التكرار البدائل 
ــ  يمكن  ــ  ــ ــ  ــ  ــ

 1 % 100 109   يمكن 

  % 100 109 اإلجمالي

 

لمقاطع الفيديو عينة الدراساااة   أن إمكانية تغيير الجودة الفنية: يتضــه من الجدو 
 .%100أنة   يمكن تغيير الجودة الفنية للفيديو بنسبة تمثل في 

تري الباحثة إنه بمجرد رفع دقة الفيديو،   يمكن تحسااااااااين جودة الفيديو و  يمكن  
إلى   1080×1920زياادة دقاة الفياديو من    إضااااااااااااااافاة جودة إضااااااااااااااافياة حياث إناه بمجرد 

أربعة يشاااااابه تمامًا نسااااااخ وحدات البكساااااال  ير الواضااااااحة من واحد إلى 2160×3840
ملف الفيديو المحول أربر بكثير لكن هذا   يساااعد فى تحسااين  وبالتالى ساايصاابح حجم  

جودة الفيااديو، وأن عنااد تحوياال فيااديو منخفا الاادقااة إلى فيااديو باادقااة أعلى فاادن ذلااض   
الافايااااااادياو جاودة  تاحساااااااااااااايان  خااللاااااااه  مان  ماوقاع ياماكان  أن  إيضاااااااااااااااااااااًا  الابااااااااحاثاااااااة  وتاري   ،

ئيًا حساب سارعة األتصاال باإلنترنت المتوفر يختار مساتوى الدقة تلقاYouTubeاليوتيوب 
حيث يقوم الموقع محل الدراسااااااة بتعديل جودة بث الفيديو من دقة قياسااااااية مثل   بالجهاز

بكساال( وذلض بحساب  1080بكساال أو  720بكساال( إلى دقة عالية )360بكساال أو 240)
الموجودة  سااااااااااااارعة اإلنترنت، وبالتالى يمكن تغيير جودة الفيديو باألنتقال إلى اإلعدادات 

 فى زاوية مشغل الفيديو ومن  م تحديد مستوى الجودة المطلوبة.
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 ( 6جدو  )
 يوضه المؤثرات الصوتية والموسيقى المصاحبة للفيديو 

 الترتيب النسبة % التكرار المؤثرات 
 1 % 96.3 105 صوت حى
 2 % 82.6 90 صورة
 5 % 1.8 2 موسيقى

 4 % 2.8 3 صوت وصورة وموسيقى
 3 % 24.8 27 مؤثر صوتى
ــ  ال يوجد  ــ  ـــ ــ  ـــ  ـــ

 )*( فئة متعددة البدائل 

  المي رات الصوتية والموسيقى المصاحبة لمقاطع الفيديو أن  :  يتضه من الجدو 
،  م )صورة( في % 96.3عينة الدراسة تمثل في )صوت الحى( في الترتيب األول بنسبة  

 . % 1.8، بينما في الترتيب األخير جاء )الموسيقى( بنسبة  % 82.6الترتيب الثاني بنسبة  
تري الباحثة أن الحوار ُيغطي على أهمية الصوت فى الغالب مع أنه ينطوي على  
د لة عظيمة، األمر الذى يعرف باسم ا ستمرارية الحوارية، وأن المو ر الصوتى المتمثل 

ينتمي هذ المي ر إلى الجو العام وتعطي المي رات الصوتية د  ت   الحى قد فى الصوت  
سواء ارانت المرئية أو الصوتية إلى جانب انها توحي بعمق إيجابية للفيديوهات المقدمة 

الحدث، ُيمثل الصوت الحي أو الواقعى أحد المي رات الصوتية التى تعتمد عليها مقاطع  
الصوت وجوهر الكون نجد أن اللغة العربية هي لغة ث أن  الفيديو فى الترتيب األول حي 

أن و ،  التواصل الطبيعية بين اإلنسان وخالقه، وهي لغة الحوار الدائم بين الروح والمادة
الصورة من العناصر األساسية فى الفيديوهات والمكملة للصوت والموسيقى ألن الصورة  

يه من خالل عرض صورة مصاحبة  تغني عن ألف كلمة وبالتالي يمكن التعبير عن القض 
  وأبرزهاعلى الغناء فقط، وإنما دخلت القطاعات كافة،  حاليًا      تقتصر الموسيقى للفيديو،  

نصف الصورة،    تمثل فعلياً مقاطع الفيديو المقدمة على موقع اليوتيوب محل الدراسة حيث  
با ً  يلقون  المشاهدين    من  كبيرًا  عددًا  أن  من  الر م  تصاحب   على  التي  للموسيقى 

على   المشاهد، وانعكاساتها  وأهميتها  النهاية، حضورها  في  الموسيقى  لهذه  يبقى  ولكن 
 .النف ، بغا النظر عن مدى درجة ا هتمام بها
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 ( 7جدو  )
 يوضه أنواع اللقطات المستخدمة فى مقطع الفيديو

 الترتيب النسبة % التكرار أنواع اللقطات 
ــ  لقطات قريبة جداً  ــ  ــ ــ  ــ  ــ

 2 % 28.4 31 لقطات قريبة
 1 % 79.8 87 لقطات متوسطة
 3 % 2.8 3 لقطات طويلة

 )*( فئة متعددة البدائل 

عينة الدراسة  أنواش اللقطات المستخدمة فى مقاطع الفيديو  أن  :  يتضه من الجدو 
( في لقطات قريبة،  م )%79.8( في الترتيب األول بنسبة  لقطات متوسطةتمثل في )

بنسبة   الثاني  الترتيب األخير جاء )%28.4الترتيب  بينما في  بنسبة  لقطات طويلة،   )
2.8 .% 

الباحثة أن اللقطة هى تلض الصورة التى تظهر على الشاشة لتشغيل الكاميرا،   ي تر 
اليوتيوب  موقع  على  الدراسة  محل  الفيديو  مقاطع  فى  المستخدمة  اللقطات  أولى  وُتعد 

، وهى من اللقطات ذات أهمية وُتعد واحدة من انواش Medium Shotاللقطه المتوسطة  
اللقطات التى تستخدم ألستكمال التمسي  بعد اللقطة الطويلة وتستخدم كلقطة إنتقالية بين  
اللقطة الطويلة واللقطة القريبة، وتساعد هذه اللقطة على إظهار تطوير األحداث والعالقات 

التى يعتمد عليها     Close Shotالترتيب التاني اللقطة القريبةبين األفراد، بينما تمتي فى  
الفيديوهات محل الدراسة بدعتبارها اللقطة التى تركز على األشياء الصغيرة نسبيًا كالوجة 
اإلنساني أو جزء صغير منه أو كونها تضخم حجم األشياء وتيكدها، وتمتي فى الترتيب 

اإلعتماد عليها نسبيًا كونها تعطى إنطباعًا  ، يقل  Long Shotاألخير اللقطة الطويلة  
عامًا عن الموضوش او القضية التى يتناولها الفيديو وهى تستخدم كلقطة بنائية أو تمسيسية  

   .Extreme Long Shot- Medium Long Shotومنها 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 ( 8جدو  )
 يوضه الشخصيات المتحاورة فى الفيديو 

 الترتيب النسبة % التكرار الشخصيات 
 3 % 14.7 16 شخص غير معروف 
 2 % 32.1 35 مذيع مشهور 
 1 % 92.7 101 رجل دين

 )*( فئة متعددة البدائل 

عينة الدراسة تمثل  الشخصيات المتحاورة فى الفيديوهات  أن  :  يتضه من الجدو 
( في الترتيب الثاني مذيع مشهور،  م )%92.7( في الترتيب األول بنسبة  رجل الدينفي )
 %. 14.7( بنسبة شخه  ير معروف، بينما في الترتيب األخير جاء )%32.1بنسبة  
يصدرونها    التي  الدعاة  تعدد  بسبب  اإلسالمي  العالم  في  كبيرة  مشكلة  الفتاوى  ُتعد 

ومن أرثرها إ ارة للجدل تلض التي تدعو إلى الجهاد وإهدار الدم،   ،والخالفات الحادة بينهم
يتم إصدار الفتوى عادة ،  ما يزيد من ضرورة حصرها بموسسات دينية تتحمل المسيولية

هو المخبر عن حكم  ، وإن المفتي  نتيجة غياب جواب يجتمع عليه علماء األمة اإلسالمية
معرفة  و   (،49شرعي) من  المتمكن  ألرثر هو  حفظه  مع  بالدليل  شرعًا  الوقائع  أحكام 
من نوَّهت ألنه يبلِّ  شرش رب العزة والجالل، وألنه م  أن المفتي له مكانٌة عالية  (،50الفقه)

يَن َ   تعالى:  يقول هللا    النصو" الشرعية بفضله، َوالَّذِّ َيْعَلُموَن  يَن  الَّذِّ َيْسَتوِّي  ﴿ُقْل َهْل 
ْلَم َدَرَجاٍت﴾،  تعالى:قال  َيْعَلُموَن﴾،   يَن ُأوُتوا اْلعِّ نُكْم َوالَّذِّ يَن آَمُنوا مِّ  »وقال:﴿َيْرَفعِّ َّللاَُّ الَّذِّ

فضل العالم على العابد كفضلي على أدنارم، وفضل العالم على العابد، كفضل القمر 
ظم  ، وعِّ رجال الدينليلة البدر على سائر الكوارب«، فيه نصوٌ" كثيرٌة تدل على فضيلة  

هو الشخه   مشهوروقد تكون الشخصية المتحاورة فى الفيديو مذيع    نتهم في الشريعة،مكا

 

 . 83، "مرجع سابق(  محمد بن صالح بن محمد العثيمين، 49)

 . 24، "مرجع سابقألبى عبدهللا أحمد بن حمدان  محمد ناصر الدين،  (50)
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

المواقف أو اإلعالنات أو األحداث في وسائل   أو  المكرف لعرض وإعالن األشخا" 
والذى يكون قادر على إجراء   اإلعالم مثل الراديو أو التلفزيون أو حتى العروض العامة

اور شخه  ير معروف دون ذلض وهذا يقل نسبيًا  ، وقد تكون الشخصية المتحالحوار
 فى مقاطع الفيديو محل الدراسة.

 فئات خاصة بالمضمون:  (ب
 ( 9جدو  )

 يوضه الموضوعات التى يتضمنها الفيديو 

 الترتيب النسبة % التكرار الموضوعات 

عية 
تما
الج
ت ا
وعا
وض
الم

 

 9 %8.3 9 عمل المرأة

 11 %5.5 6 العن  ضد المرأة

 12 %1.85 2 استقاللية المرأة

 13 %0.9 1 التحرش

 10 %7.3 8 إمامة المرأة

 3 %65.1 71 أخرى تذكر

ية  
ليد
التق
ت 
اما
هتم
اال

مرأة 
لل

 

 8 %10.1 11 الموضة واألزياء

ــ  العناية بالشعر والبشرة ــ  ـــ ــ  ـــ  ـــ

ــ  الديكور ــ  ـــ ــ  ـــ  ـــ

 8 %10.1 11 صحة المرأة والطفل

 2 %66.1 72 أخرى تذكر

نية 
 دي
ات
وع
وض
م

 

 5 %50.5 55 فتاوى متعلقة بالمرأة

 6 %45.9 50 فتاوى وأحكام فقهية متعلقة بالشئون الحياتية للمرأة

ــيــة: )فتــاوى الفروض المعــامالت -فتــاوى فقهيــة رئيســـــــ
 7 %29.4 32 متعلقة بالمفابيم الدينية( -المالية

)الحجــــاب   فرعيــــة:  فقهيــــة  زواج    -الطال     –فتــــاوي 
 1 %87.2 95 تحريم النقاب( -التجربة 

 4 %64.2 70 أحكام وتفسيرات للفتاوي الفقهية المتعلقة بالمرأة

 )*( فئة متعددة البدائل 
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أن الموضااااااوعات التي تضاااااامنتها الفيديوهات عينة الدراسااااااة يتضــــه من الجدو : 
تحريم النقااب(    -زواج التجرباة    -الطالق    –تمثلات في )فتااوى فقهياة فرعياة: )الحجااب  

%،  م )أخرى تذكر( ضااااامن 87.2ضااااامن فئة الفتاوى الدينية في الترتيب األول بنسااااابة  
%، بينما في الترتيب األخير  66.1ا هتمامات التقليدية للمرأة في الترتيب الثاني بنسااابة  

 %.0.9جاء موضوش )التحرش( ضمن فئة الموضوعات ا جتماعية بنسبة 
متابعة الفتاوي والمضامين عبر مواقع التواصل اإلجتماعي وا هتمام    أنتري الباحثة    

بها، حيث تراوحت النسبة المئوية لدرجة ا هتمام بالفتاوي والمضامين التى يتم متابعتها  
من قبل افراد العينة فى شتي المجا ت عبر مواقع التواصل اإلجتماعي، جاءت فتوي )  

ديني( على الترتيب األول نظرًا ألهميتها وأنها أرثر جدً  من بين  الحجاب والتطرف ال
الفتاوي  من  الدينى  التطرف  فتوي  جانب  إلى  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  الفتاوي على 
األرثر جدً  وإهتمامًا من قبل رجال الدين والفكر والتربية والثقافة لما له من نتائج وىثار  

أجمع فقهاء دية وأخيرًا تنموية، إن فتوي الحجاب فقد   دينية، سياسية، إجتماعية، اقتصا
  ف، وأن إلتزام المسلمين على أنَّ الحجاب فرٌض على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكلي

تختلف عن الثقافات   دول أخري    قافات وأعراف  فىالمسلمات بالحجاب أ ناء وجودهن  
لشعائر دينها واعتزازها بها، وإنما  اإلسالمية فهو كالتزامها بصالتها وصيامها وتعظيمها  

تتمتى الرخصة التي تبيح للمرأة المسلمة خلع حجابها أو شيء منه عند وجود الضرورة  
أو الحاجة التي ُتَنزَّل منزَِّلَتها، فال تكشف من حجابها في كل ذلض إ  بقدر ما يندفع به  

ادت لحجابها والتزمت الضرر، وَتْسَتدُّ به الحاجة، فدن زال الضرر واندفعت الحاجة ع 
وقد يرجع ذلض إلى التطور التكنولوجي الهائل الذى فرض على بها،  فريضتها وأطاعت ر 

الكثير من األفراد فى اآلونه اآلخيره األمر الذى تطلب من األفراد متابعة كل ما يستجد 
 من فتاوي عبر مواقع التواصل اإلجتماعي. 
(، والتى توصلت 51( )2006خزعل الموسومة  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة )شهباء  

نسبة   أن  نظرات 74إلى  لجذب  البدنى  للتجمل  وسيلة  الحجاب  يرتدين  العينة  من   %

 

شهباء خزعل الموسومة،   الحجاب بين المظهر والمعتقد: دراسة عن المودة والتغيرات اإلجتماعية    )51)
 . 2006،  18، العدد مجلة دراسات إجتماعيةفى الوسط الجامعى ، 
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نسبة   وأن  والظهور بصورة مكملة،  ارتدئهن  39اإلعجاب  إن  أردن  المبحو ات  % من 
% من أفراد العينة يرتدين الحجاب لغرض اإلحتشام  14للحجاب  سباب دينية، ونسبة  

المحو  اآلخرين،  اخفاء  نظرات  وتجنب  البدنية  دراسة  اسن  مع  الدراسة  هذه  تختلف  كما 
(، والتى توصلت إلى أن نسبة الآلتى   يرتدين الحجاب 52( )2018)سندف جواد كاظم  

نسبتهم   بلغت  الآلتى يرتدين  65.25وفقًا لألعراف اإلجتماعية  %، فى حين إن نسبة 
 %. 43.75الحجاب بنسبة 

فى الترتيب األخير، وترجع    موضوش )التحرش( ضمن فئة الموضوعات ا جتماعية جاء  
الجة موقع الباحثة ذلض إلى إعطاء مقاطع الفيديو محل الدراسة األهتمام الكافى فى مع

( 2015وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتيجة )أسماء مجدى أحمد  اليوتيوب لهذا الموضوش،  
عنف ضد المرأة والتحرش حظيت بمراتب متمخرة من  والتى أوضحت أن قضايا ال(،  53)

 حيث األهتمام من قبل بعا البرامج الفضائية. 
 ( 10جدو  )

 يوضه أسلوب المعالجة السائدة فى الفيديو 

 الترتيب النسبة % التكرار أسلوب المعالجة
 1 %71.6 78 المعالجة المتكاملة 

 3 %0.9 1 التركيز على تقديم الحلو  

ــ  المعالجة السطحية  ــ  ـــ ــ  ـــ  ـــ

االهتمام بعرض االسباب المتعلقة بالفتاوي  
ــ  الجدلية فقط  ــ  ـــ ــ  ـــ  ـــ

 2 %64.2 70 الجمع بين حلو  واسباب حدوث الفتوى 

 

سندف جواد كاظم،    قافة الحجاب وآليات التكيف: دراسة ميدانية إجتماعية على عينة من طالبات  )52)
 (. 2018، جامعة القادسية، )رلية اآلداب، قسم اإلجتماش، بحث ميدانيرلية اآلداب ، 

المراة   )53( بددرا   السعودية وعالقتها  المرأة  لقضايا  العربية  الفضائيات  أحمد، معالجة  أسماء مجدى 
، )جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورةجتماعى: دراسة تحليلية ميدانية،  اإلالسعودية لواقعها  
 .135، " 2015رلية اإلعالم(،  
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 )*( فئة متعددة البدائل 

 

عينة الدراسة تمثل في  أسلوب المعالجة فى الفيديوهات  أن  :  يتضه من الجدو 
الجمع بين حلول واسباب ،  م )% 71.6( في الترتيب األول بنسبة  المعالجة المتكاملة)

التركيز ، بينما في الترتيب األخير جاء )%64.2( في الترتيب الثاني بنسبة  حدوث الفتوى 
 %. 0.9( بنسبة  على تقديم الحلول

ترجع الباحثة النتائج السابقة إلى تنوش الطرق التى ُعولجت من خاللها الفتاوى الفقهية  
الدراسة   الموقع محل  التواصل اإلجتماعي وخاصة  بالمرأة على مواقع  الخاصة  الجدلية 
تشمل كاًل من ) المعالجة المتكاملة، التركيز على تقديم الحلول، الجمع بين حلول واسباب 

قد اظهرت نتائج الجدول السابق أن طريقة المعالجة المتكاملة جاءت حدوث الفتوي(، و 
فى المقدمة األولى، وتليها طريقة الجمع بين حلول واسباب حدوث الفتوي فى الترتيب 
طريقة   تتصدر  الحلول،  تقديم  على  التركيز  طريقة  الثالث  الترتيب  فى  وتليها  الثاني، 

ديوهات محل الدراسة لفتاوي المرأة على موقع المعالجة المتكاملة قائمة طرق معالجة الفي
اليوتيوب وهى نتيجة تدل على أن المواقع اإللكترونية تعتمد على مناقشة هذه الفتاوي 
ومحاولة  المختلفة  ابعادها  جميع  من  للفتوي  شاملة  تفسيرات  وتقديم  وتحليلها  ورصدها 

ا، وذلض ألن الطبيعة  التعرف على أسباب حدو ها وبالتالى   تكتفى بالعرض المجرد له
اإلعالمية فى أطار الممارسة المهنية اليوم تقتضى بالضرورة تقديم تحليالت ومعالجات 
متكاملة للفتاوى من أجل تقديم مادة إلى الجمهور تحظى باهتمامه وتجذبه إلى متابعة  
المحتوى المقدم على الموقع دون  يره، وهذا المر تسعى إلية جميع الوسائل اإلعالمية  
لجذب الجمهور وهو ما يمثل الهدف الرئيسى ألى ميسسة إعالمية األمر الذى جعل 
الموقع محل الدراسة يهتم بهذه الخاصية حيث حصلت على نسبة أعلى دون  يرها من  

 طرق المعالجة.
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 ( 11جدو  )

 يوضه هدف المعالجة اإلسالمية لفتاوي المرأة فى مقاطع الفيديو 

 الترتيب النسبة % التكرار هدف المعالجة 
 3 % 36.7 40 وص  الفتوى 

 1 % 78.9 86 تفسير وتحليل الفتوى 
إبداء الرأى ووجهات النظر أتجا   

 الفتوي المقدمة 
77 

70.6 % 
2 

 4 % 19.3 21 غرس القيم الدينية
 )*( فئة متعددة البدائل 

الجدو  الفيديوهات أن  :  يتضه من  المرأة فى  لفتاوي  المعالجة اإلسالمية  هدف 
،  م  %78.9( في الترتيب األول بنسبة  تفسير وتحليل الفتوي عينة الدراسة تمثل في )

، %70.6( في الترتيب الثاني بنسبة  إبداء الرأى ووجهات النظر أتجاه الفتوي المقدمة)
 %.19.3سبة ( بن رف القيم الدينيةبينما في الترتيب األخير جاء )
تنوش مواقع التواصل اإلجتماعي التى تعمل على نشر  إلى  ترجع الباحثة النتائج السابقة  

معها المستخدمين  وتفاعل  تداولها  وسرعة  دورى  بشكل  المضامين  بسهولة   وتحديث 
وبساطة، لذلض ُتعد مواقع التواصل اإلجتماعي من أهم الوسائل الشبكية التى يمكن من  

اوي الفقهية الخاصة بالمرأة من خالل الفيديوهات المقدمة وطرح األسئلة  خاللها تقديم الفت
والرد عليها والمشاركة والتفاعل من خالل التعليقات أو اإلعجابات، كما إن الفتاوي الفقهية  
الخاصة بالمرأة المقدمة من خالل تلض المواقع مجال يتعامل فيه الداعية أو المفتي مع 

جانب تقديم المزيد من التفسيرات حول تلض الفتاوي المعروضه  عدد كبير من األفراد إلى
زيادة الوعي والمعرفة والتثقيف الديني لدى الناف ويرجع ذلض إلى تعدد مصادر   ،للجمهور

المعرفة علي مواقع التواصل اإلجتماعي، وهذا يدلل على أهمية ومكانة الدين اإلسالمى 
فى نفوف المسلمين فدن المعلومات التى تقدمها تلض المواقع واألحكام الفقهية وآراء اآلئمه 

المى والمواقف الواقعية التى يعرضها المفتي كل ذلض يساهم  وقصه من التاريخ اإلس
الفتاوي  الناف، إلى جانب ما يقدمه المفتي حول  الدينية لدى  فى زيادة الوعي والثقافة 
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األمر الذى يوضح كيفية التعامل مع كل فتوي بما نه عليه الشرش مما يدفع البعا 
                    .      ًا عن تلض الفتوي إلى تغيير المفاهيم الخاطئة والمتكونة لديهم سابق 

 ( 12جدو  )
 الموضوعية فى معالجة مقطع الفيديو للفتاوى   يوضه

 الترتيب النسبة % التكرار البدائل 
 1 %95.4 104 موضوعى

 2 %4.6 5 موضوعىغير 

  % 100 109 اإلجمالي
عينة    المتعلقة بالفتاوي   الفيديوهات   معالجة  الموضوعية فىأن  :  يتضه من الجدو 

)المعالجة ،  م  %95.4في الترتيب األول بنسبة    معالجة موضوعية(الدراسة تمثل في )
 . %4.6بنسبة  األخيرفي الترتيب  الغير موضوعية(

إلى أنه تتصدر المعالجة الموضوعية قائمة   ترجع الباحثة نتائج تحليل الجدول السابق  
أة ويعك  ذلض مدى اهتمام موقع اليوتيوب بعرض الواقع المعالجات المستخدمه لفتاوي المر 

الفعلي للفتاوي المتعتلقة بالمرأة والتركيز على المعوقات التى تعوق الحلول المطروحة لحل 
الفتاوي، كما جاءت المعالجات  ير موضوعية فى الترتيب األخير، تلض المعالجات التى  

ينة سواء األعتماد على راى المفتي  تعتمد على التحيز فى عرض الفتوي إلعتبارات مع
 الشخصى دون إفساح المجال آلراء اآلخرين أو بما يتفق مع أهواء المستفتيين. 

نتائج هذه الدراسة إلى حد ما مع دراسة )ليلي عبدالمجيد    (، والتى 54( ) 2007تتفق 
للموضوعات توصلت إلى أن الصحف النسائية المتخصصة تميل إلى المعالجة المحايدة  

بالمرأة بنسبة   %، فى حين بلغت المعالجات المتحيزة والتى تركز على  62.3الخاصة 
 %. 24.9وجهه نظر واحدة دون إفساح المجال لوجهات النظر األخرى بنسبة 

 
 

 

المصرية واإلعالم،    )54( المرأة  باألشتراا مع ،  1ليلي عبدالمجيد،  المصرية:  المرأة  )مركز قضايا 
 . 107، "2007، الحضارة العربية لإلعالم والنشر(



 

 1156 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 ( 13) جدو 
 يوضه هدف عرض الفيديو 

 الترتيب النسبة % التكرار هدف العرض 
 4 % 21.1 23 اإلعالم
 2 % 79.8 87 والتفسير الشرح 

 3 % 28.4 31 التثقيف 
 1 % 92.7 101 تقديم فتوى 

 )*( فئة متعددة البدائل 

تقديم  عينة الدراسة تمثل في )الفيديوهات    هدف عرض   أن:  يتضه من الجدو 
( في الترتيب الثاني بنسبة  الشرح والتفسير،  م )%92.7( في الترتيب األول بنسبة  الفتوي 
 %. 21.1( بنسبة اإلعالم، بينما في الترتيب األخير جاء )79.8%
التى    اإلجتماعى  التواصل  مواقع  أن  إلى  السابق  الجدول  تحليل  نتائج  الباحثة  ترجع 

المعلومات  بين  من  الفتوي  وتعتبر  والمعلومات  األخبار  ألستقاء  للكثير  ملجم  أصبحت 
لناف فى البحث عنها، وقد وجد النشطون فيها مادة صالحة للترويج  المهمة التى يجتهد ا

بل من أنجح صور التواصل هو إعتماد الفتاوي كوسيلة إعالمية يتم التعليق عليها وإ ارة  
النشطون   يريدها  التى  الغاية  ألدرا   وسيلة  هى  أو  يرها  الفتوي  وأن  حولها،  الجدل 

ولهذ  والترويج  النشر  لنا أن ضرورة ضبط ونشر  قافة  اإلجتماعيون من خالل  يتبين  ا 
بها  التهاون  التى   مسامحة فى  الشرعية  بها الضوابط والشرو   تعتري  التى  الترويج 
والعمل على وضع آليات رقابة لتتوافق مع التعاليم اإلسالمية فى ضبط ونقل الفتوي وعدم  

المتاجرة اإلشهارية و يرها باإلضافة  إستعمالها كوسيلة من وسائل  المفتي أو  ،  إلى أن 
المستفتي  لتعريف  المقدمة  الفتوي  حول  ووافية  شاملة  تفسيرات  يقدم  اإلسالمى  الداعية 

 بخطورة هذه الفتوي.
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 ( 14) جدو 

 يوضه أنماط التفاعلية حو  مقاطع الفيديو 

 البدائل

 اإلجمالي العينة 
 ال يوجد  يوجد 

 التكرار  الترتيب  %  ا الترتيب  %  ا
النسبة 
% 

مدى وجود  

تعليقات نصية  

 على الفيديو 

(Text 

Comment ) 

67  61.5 4 42 38.5 2 

109 100 % 

مدى وجود إعجاب  

على  

 (Likeالفيديو)

96 88.1 3 13 11.9 3 

مدى إمكانية 

 مشاركة الفيديو 
 ـــــ  ـــــ  ـــــ  1 100.0 109

  إعجابعدم 

 الفيديو ب

(dislike) 

63 57.8 5 46 42.2 1 

مدى وجود  

مشاهدات على  

 ( Viewsالفيديو)

 ـــــ  ـــــ  ـــــ  1 100.0 109

مدى وجود روابط  

 على الفيديو 

(links ) 

104 95.4 2 5 4.6 4 

الجدو :   من  في يتضه  تكررت  التي  الفيديو  مقاطع  حول  التفاعلية  أنما   أبرز  أن 
بالفيديو)فى عدم    عينة الدراسة تمثلت   الفيديوهات  الترتيب األول dislikeإعجاب  ( فى 
 Textيديو)%، بينما جاءت فى الترتيب الثاني وجود تعليقات نصية على الف42.2بنسبة  

Comment  وجود روابط ، بينما كانت أقل أنما  التفاعل المتمثلة في  %38.5( بنسبة
 %. 4.6  بنسبة  في الترتيب األخير (linksعلى الفيديو)

هذا التنوش فى أساااااليب التفاعل عنصاااارًا من العناصاااار الرئيسااااية التى تيكد   الباحثة  ترجع
موقع  راء موقع اليوتيوب كوسااايط اتصاااالى وارتفاش درجة المصاااداقية، باإلضاااافة إلى أن  

التواصاااااال فيما بينهم    إمكانيةالعديد من الساااااامات التي تتيح للمسااااااتخدمين    اليوتيوب يتيح
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عيااة البيااانااات التي يتعرض لهااا ويتبااادلهااا مع المسااااااااااااااتخاادم في التحكم في نو   يمكنرمااا  
أصادقائه كما أنه يساتطيع منع أي معلومات   تتفق مع توجهاته و آرائه وأيضاا التفاعل  
مع ما ينشاااااااااااار من خالل أيقونة أعجبني التي من خاللها يسااااااااااااتطيع متابعة صاااااااااااافحات  

متابعته  ومنشاورات وأشاخا" دون  يرهم والتي من خاللها أيضاا يساتطيع إلغاء إعجابه و 
  علي موقع Likeلهذه الشاااااااخصااااااايات والصااااااافحات بضاااااااغطة واحدة علي زر  أعجبني  

( فى الترتيب األول dislikeإعجاب بالفيديو)عدم  بكل ساااهولة لذا فقد حصااالت    اليوتيوب 
 Textوجود تعليقات نصااية على الفيديو) م جاءت في الترتيب الثاني  ،  %42.2بنساابة  

Comment)    والتي من    اليوتيوب وهو من الميزات التفااعلياة األخري التي يتيحهاا موقع
اآلراء و    وتبادلخاللها يسااتطيع المسااتخدم التعليق وكتابة رأيه علي كل ما يكتب وينشاار  

  كما يساااااااااتطيع المساااااااااتخدم إذا لم تتفق   Comment وجهات النظر من خالل أيقونة  
موقع مثل   مواقع أخرى ن يسااتقي معلوماته من  ما مع آرائه و توجهاته أ الموقعمضااامين  

 أو  يره من المواقع األخرى. الفي  بو  بكل سهولة
(، والتى توصلت إلى 55( )2012وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة )صابر أبوبكر  

أن اليوتيوب يمثل نمطًا من أنما  اإلعالم الجديد الذى ًحول المسااااااااااتخدمين إلى منتجى  
إعالمية، وحقق لهم مفهوم الجمهور النشاااط للمضاااامين اإلعالمية، حيث أشاااارت رساااائل 

% من المبحو ين يشااركون على موقع اليوتيوب بحساابهم الخا" 31.8الدراساة إلى أن 
 % من المبحو ين يرفقون مقاطع الفيديو ويعلقون عليها بصفة دائمة.58.3بهم، وأن 

 
 
 
 
 
 

 

صابر محمد أحمد أبوبكر، استخدامات عينة من المراهقين لموقع اليوتيوب وا شباعات المتحققة  (  (55
عة عين شم ، معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم ، )جامرسالة ماجستير غير منشورةمنه،  

 . 2012و قافة الطفل(،  
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 ( 15جدو  )
 ( Text Comment)طبيعة تعليقات المستخدمين على مقطع الفيديو ضه  يو

 الترتيب النسبة % التكرار البدائل 
 3 % 29.4 32 ثناء وتشجيع 
 5 % 6.4 7 نصه وإرشاد 

 2 % 37.6 41 استفسار وطلب معلومات 
 2 % 37.6 41 عرض للرأي 

 4 % 11.0 12 استخدام ألفاظ غير الئقة 
 1 % 39.4 43 بدون تعليق 

 فئة متعددة البدائل )*( 

 Textطبيعة تعليقات المساااتخدمين على مقطع الفيديو )أن  : يتضــه من الجدو 
Comment)  ( في الترتيب األول بدون تعليقعلى الفيديوهات عينة الدراسة تمثلت في )
في الترتيب    (اسااااااتفسااااااار وطلب معلومات إلى جانب عرض للرأي%،  م )39.4بنساااااابة  

 %.6.4( بنسبة نصح وإرشاد % لكل منهما ، وفي الترتيب األخير )37.6الثاني بنسبة  
أوضحت نتائج التحليل وجود اختالف فى وجهات نظر المتابعين للموضوعات وفتاوي   

المرأة التى يتم معالجتها من خالل الفيديوهات محل الدراساااااة على موقع اليوتيوب، حيث 
رشااااافت الدراساااااة أن طبيعة تعليقات المساااااتخدمين على مقاطع الفيديو بدون تعليقات فى 

ال المعلومات إلى المتابعين من خالل عرض الفيديو  الترتيب األول وهذا يدل على إيصااا
وتقااديم عرض كااافى للفتوي ومعااالجتهااا من جميع اإلبعاااد األمر الااذى يجعاال المتااابعين  
ليساااااااااااااوا بحاجة إلى طرح األسااااااااااااائلة أو التعليق، وقد تكون تعليقاتهم على مقاطع الفيديو  

عرض أو حول حول طريقة ال اسااااتفسااااار وطلب معلومات إلى جانب عرض للرأيبهدف 
المحتوى الذى يتم معالجته بواسااااااااااطة الفيديو المقدم، ووجدت الباحثة أن اسااااااااااتفسااااااااااارات 
الجمهور فى التعليقات تضاااااااامنت اساااااااائلة حول الفتوي المطروحة أو موضااااااااوعات أخري 
تخه المرأة، وطرح المتابعين اسائلة على بعضاهم البعا والرد عليها، توجيه اسائلة إلى 

ها أو التواصااال معه، وهذا يدل على متابعة الجمهور للمحتويات  المفتي وانتظار الرد علي
المقدمة عبر موقع اليوتيوب بصاااورة مساااتمرة لما تعرضاااه من فتاوي وموضاااوعات تجذب 
الجمهور إليها، إلى جانب تواصااال الجمهور مع بعضاااهما البعا بشاااكل مباشااار وفورى  
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احة واساااااااااااعة للجدل األمر الذى يتيح للجمهور فرصاااااااااااة التعبير عن آرائهم وتوفير مسااااااااااا
 والمناقشة والتى قد تسهم فى إيجاد حل للفتوي موضع النقاش.

 
 ( 16جدو  )

على الفيديوهات عينة الدراسة )المصاحبة للفيديوهات عينة    اللغة المستخدمة فى كتابة التعليقات ضه يو
 الدراسة( 

 الترتيب النسبة % التكرار اللغة
اللغة  
 العربية 

 1 %79.8 87 فصحى

 2 %11.9 13 عامية 

 3 %8.3 9 لغات أخرى 

  % 100 109 اإلجمالي
ــه من الجدو  : أن اللغة المساااااااااتخدمة في كتابة التعليقات على الفيديوهات  يتضــــ
( في عامية%،  م )79.8( في الترتيب األول بنساابة  الفصااحىعينة الدراسااة تمثلت في )
وقد  %،  8.3ب األخير )لغات أخرى( بنسااابة  %، وفي الترتي11.9الترتيب الثاني بنسااابة  

 اللغة اإلنجليزية. جاءت فئة لغات أخرى مشتملة على
اللغة المستخدمة في كتابة التعليقات على الفيديوهات  أوضحت نتائج التحليل المتعلقة ب  

، التركيز على اساااااااااتخدام اللغة العربية وهى طريقة التواصااااااااال الفعالة مع عينة الدراساااااااااة
خدامهم لغة ساااهلة قريبة إلى أذهانهم والواقع أن اساااتخدام اللغة العربية فى الجمهور بمسااات

 وكونها اللغة األم ولغة القرآن الكريم،  مناقشاااة الفتاوي تحدد بذلض الجمهور الذى يتابعها،
بمعنى أن اللهجة الفصاااااااااااحى والعامية المساااااااااااتخدمة فى قنوات اليوتيوب هى التى تكون  

، كماااا ظهر ذلاااض فى عااادد كبير من التعليقاااات على  مفهوماااة لااادى الجمهور المتاااابعين
الفيديوهات محل الدراسااااااااااة األمر الذى يتيح لألفراد من مجتمعات أخري المشاااااااااااركة فى 
النقاش مما يحقق األساااتفادة فى تبادل األفكار والمعلومات ساااواء كان لألساااهام فى إيجاد 

وى الفيديو، وتري حل للقضاااااااية المطروحة أو من خالل تعليقاتهم ومالحظاتهم على محت
الباحثة أن اسااتخدام اللغة العربية بشااقيها الفصااحى والعامية فى التعليقات لكونها سااريعة 

تابة وخصوصًا أن مستخدمى منصات اإلعالم اإلجتماعي يميلون إلى استخدامها فى الك
خالل تواصااالهم وذلض لتساااهيل التواصااال فيما بينهما والتفاعل، ومن خالل تحليل الباحثة  
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يد من الفيديوهات على الموقع محل الدراساااااااااة وجدت أن التعليقات على الموضاااااااااوش للعد 
الواحد ُيمكن أن تكون بمرثر من لهجه فى األ لب، حيث قلة نسبيًا استخدام لغات أخرى  

%، على الر م من كون هاذه اللغاات لغاة 8.3رااللغاة اإلنجليزياة والفرنسااااااااااااااياة بنسااااااااااااااباة 
 لى استخدامها وإتقانها.التكنولوجيا األمر الذى يميل البعا إ

(، والتى توصلت 56( )2011نتائج هذه الدراسة مع دراسة )عمرو محمد أسعد  وتختلف   
إلى تنوش اللغات التى تقدم بها الموضاااااااااااااوعات بمواقع الشااااااااااااابكات عينة الدراساااااااااااااة ولكن 
ا ختالف قبل مجو اللغة اإلنجليزية كمبرز اللغات المساتخدمة فى تعليقات المساتخدمين  

% من اإلجمالى العام للموضااوعات والتعليقات والرسااائل المقدمة 95.7ورسااائلهم بنساابة  
 %. 86.6ليق عليها، كما جاءت اللهجه العامية بالمرتبة الثانية بنسبة التى تم التع

 استنتاجات الدراسة: 
جاءت فى الترتيب األول من حيث المصااااااادر التى المصااااااادر الشااااااخصااااااية   -

%، بينماا جااءت 38.5تعتماد عليهاا الفياديوهاات محال الادراسااااااااااااااة بنسااااااااااااااباة  
 %.33المصادر الرسمية فى الترتيب الثاني بنسبة 

الزمنياة المسااااااااااااااتغرقاة فى عرض مقطع الفياديو تمثلات فى أقال من  أن المادة   -
دقائق فى الترتيب األول، وهذا يرجع إلى طبيعة فيديوهات اليوتيوب تتميز  5

 .Short Timeبخاصية 
أن األطار العام للفيديوهات عينة الدراساة فتاوي جدلية خاصاة بالمرأة بنسابة   -

دلة الشاااااااااااااارعية المتعلقة  %، ويرجع إلى حاجة المجتمع إلى معرفة األ84.4
 بتلض الفتاوي.

أن الموضاوعات التى تغلب على مضاامين الفيديوهات عينة الدراساة متعلقة   -
باالفتوي الادينياة )الحجااب، الطالق، زواج التجرباة، تحريم النقااب( بنسااااااااااااااباة  

87.2.% 
 

عمرو محمد أسعد، العالقة بين استخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات اإلجتماعية وقيمهم   )56)
بو ،   الفي   و  اليوتيوب  موقعى  على  دراسة  منشورةالمجتمعية:  غير  دكتوراة  )جامعة رسالة   ،

 . 2011يون(، التليفز القاهرة:رلية اإلعالم، قسم اإلذاعة و 
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عن أن أساااليب المعالجة المتكاملة تصاادرت   التحليلية أساافرت نتائج الدراسااة -
 %.71.6بنسبة أولى األساليب المستخدمه فى المعالجة 

أن الهدف الرئيسااى من عرض الفيديوهات عينة الدراسااة تقديم الفتوي بنساابة   -
92.7.% 

توصااااااااالت نتائج الدراساااااااااة التحليلية فيما يتعلق بآلية وطبيعة التعليقات على   -
لت بدون تعليقات فى الترتيب األول بنساااااااااابة  الفيديوهات محل الدراساااااااااااة تمث

%، وتليها اساااااااااااااتفساااااااااااااارات وطلب معلومات وعرض اآلراء بنسااااااااااااابة  39.4
37.6.% 

وبعد إتمام هذه الدراسة توصي الباحثة المجتمع المسلم بما    توصيات الدراسة: 
 يلي: 

بها،   .1 تلتزم  اإللكترونية حتى  المواقع  إيجابيات  المسلمة  للمرأة  التوضيح  ضرورة 
 وتثقيفها بسلبيات تلض المواقع لتبتعد عنها. 

تثقيف المرأة وتوعيتها بالضوابط الشرعية على مواقع التواصل اإلجتماعي، حتى   .2
  تقع بالمخالفات الشرعية والحرام. 

اإليجابي على مواقع   .3 المرأة  دور  تفعيل  الداعية من خالل  المرأة  بناء شخصية 
 ولوجيا الحديثة فى ذلض. التواصل اإلجتماعي وإستثمار أدوات التكن

أن تحر" المرأة المسلمة على بناء ذاتها بالثقافة والعلم والدين، لينعك  ذلض   .4
 على المواقع اإللكترونية. 

أوصي بتدري  األفتاء اإللكترونى فى الكليات الشرعية بجامعة األزهر، خاصة   .5
 وأن المتخرجين منها يعملون فى الوعظ، والخطابة، واإلفتاء.

اش الفتوي اإللكترونية لضوابط شرعية، ومعرفية، وقياسية، وتقنية  ضرورة إخض .6
 لسالمة الفتوي من األختراق. 

فى  .7 اإلفتاء  ودور  الفقهية،  كالمجامع  الجماعي  اإلفتاء  على  اإلعتماد  ضرورة 
 الفتاوي اإللكترونية، وقضايا األمة المصيرية.

اإللكترونية   .8 للفتاوي  والتقويم  المتابعة  قبل ضرورة  والتدقيق  والمراجعة  بالمراقبة 
 تصديرها للناف.
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الوصول بالفتاوي اإللكترونية عن كافة قضايا المرأة الجدلية للفئات المهمشة من   .9
بعيدًا عن ميسسات   والقاطنين  الخاصة،  المدعوين كالنساء وذوى األحتياجات 

 الفتوي الرسمية.
لدى المستخدمين لوسائل   ينبغى على العلماء الناشطين فى هذا المجال بث الوعي .10

 التواصل الحديثة بضرورة اإللتزام بالضوابط الدينية للفتوي.
من منطلق ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، وما   البحوث المقترحة: 

أشارت إليه من توصيات، فدن الباحثة تقترح بعا الموضوعات التى قد تصلح  
 وتترابط مع هذه الدراسة وذلض فيما يلي:ردارسات وبحوث مستقبلية، وتتكامل 

 إجراء دراسة عن تم ير المواقع اإللكترونية فى معالجة الفتاوي الجدلية للمرأة.  •
 عن النهوض بالفتاوي اإللكترونية عبر وسائل اإلعالم المختلفة.  ات إجراء دراس •
مواقع   • على  الجدلية  الفقهية  للفتاوي  األزهر  تعرض طالب  حول  دراسة  إجراء 

 اصل اإلجتماعي وعالقته بالمصداقية لديهم.التو 
وعالقته   • للمرأة  الجدلية  الفقهية  للفتاوي  الصحف  معالجة  حول  دراسات  إجراء 

 بالصورة الذهنية للمرأة. 
دراسة المضمون الديني المقدم للجمهور على مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقته   •

 باألمن النفسي لديهم. 
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بن   .1 مشهور  عبيدة  ابو  تحقيق:  الموافقات،  الشاطبى،  محمد  بن  موسى  إبراهيم 
   1997، مصر: دار ابن عفان، 1حسن آل مشهور،   

دار صادر،   .2 بيروت،  العرب،  لسان  بن مكرم،    ، 1، ج 1ابن منظور، محمد 
1290 

الفقهى  .3 العقل  الشلي،  نوراين  أمامه  دار 1وضوابط،  معالم    -أبو  القاهرة:   ،
 2008السالم، 

أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووى، آداب الفتوي والمفتي والمستفتي،   .4
 ها 1408دمشق،  -تحقيق: بسام عبدالوهاب، دار الفكر

أحمد أمين أحمد مرعي،   الفتوي عبر وسائل التواصل اإلجتماعي وضوابطها ،   .5
ال النجاح  جامعة  ماجستير،  نابل  رسالة  فى  العليا،   -وطنية  الدراسات  كلية 

 . 2021فلسطين، 
إسالم أحمد حكيم أحمد،  أستخدام المرأة فى الصعيد لوسائل التواصل اإلجتماعى   .6

رمنصات إعالنية  : دراسة ميدانية، مجلة البحث العلمى فى اآلداب، )جامعة 
 . 2020(، 2مج  -21عين شم : كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، ش 

أسماء مجدى أحمد، معالجة الفضائيات العربية لقضايا المرأة السعودية وعالقتها   .7
جتماعى: دراسة تحليلية ميدانية، رسالة ماجستير اإلبددرا  المراة السعودية لواقعها  

 . 2015 ير منشورة، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم(، 
لموقع   .8 الجامعيين  الطلبه  إستخدام  بوشنافة،   واإلشباعات  إسماعيل  اليوتيوب 

دراسة ميدانية على عينة من طلبه الماستر بقسم علوم اإلعالم    -المتحققه منه 
وا تصال بجامعة قاصدى مرباح ورقله، رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية  

 . 2019وا جتماعية:جتمعة قاصدى، 
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مية واألنظمة  ميراث المرأة فى الشريعة اإلسال،     ناء عبدالعزيز على الشعراوى  .9
 ، مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية: الهيئة العالمية  القانونية القديمة: دراسة مقارنة

 .2021،  2ش  -6للتسويق اإلسالمى، مج 
، دار قرطبه، 1رضوان بلخيرى، سيميولوجيا الصورة )بين النظرية والتطبيق(،   .10

2012 
ة على مواقع التواصل ساندى سيد عبدالفتاح،  عالقة استخدام الصفحات النسائي .11

منشورة، ماجستير  ير  رسالة  المصرية ،  المرأة  وتطلعات  جامعة    اإلجتماعى 
  .2016كلية اإلعالم،   :القاهرة

التكيف: دراسة ميدانية إجتماعية   .12 الحجاب وآليات  سندف جواد كاظم،    قافة 
القادسية،   جامعة  ميداني،  بحث  اآلداب ،  كلية  طالبات  من  عينة  )رلية  على 

 (. 2018اآلداب، قسم اإلجتماش، 
 . 127سورة النساء،   .13
 . 176سورة النساء،   .14
شوقي عالم، ضوابط اإلفتاء فى الواقع المعاصر: الشرو  الواجب توافرها فى  .15

نقاًل عن  ،  2014- 6- 6،  46568المفتي، صحيفة األهرام، قضايا وآراء، العدد  
ورقه بحثية بعنوان العالقة بين تعرض طالب جامعة األزهر للفتاوي الفقهية على  

أحمد  الدينى،  واإل تراب  اإلجتماعى  التواصل  عبدالفتاح،   مواقع  عبدالكافى 
2019. 

اليوتيوب   .16 لموقع  المراهقين  من  عينة  استخدامات  أبوبكر،  أحمد  محمد  صابر 
وا شباعات المتحققة منه، رسالة ماجستير  ير منشورة، )جامعة عين شم ، 

 . 2012معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم و قافة الطفل(، 
المضامين   .17 أبوبكر،  أحمد  اليوتيوب وعالقتها  صابر محمد  موقع  عبر  المقدمة 

عين   )جامعة  منشورة،  دكتوراة  ير  رسالة  المراهقين،  لدى  السالم  بنشر  قافة 
 . 2016شم : معهد الدراسات العليا للطفولة(، 
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صافى حبيب، الفتاوي عبر مواقع التواصل اإلجتماعى وآ ارها على المجتمع،   .18
ا  العلوم  كلية  وهران:  جامعه  ماجستير،  اإلسالمية،  رسالة  والعلوم  ألنسانية 

 2015الجزائر،
صالح الشيخ، تكوين الصورة الذهنية للشركات ودور العالقات العامة فيها، رسالة  .19

 2006ماجستير، دمشق: األراديمية السورية، 
الجديد  .20 )اإلعالم  الجديد -عباف صادق  لإلعالم  أولية  منشور (،  تعريفات    مقال 

 :www.jadeedhtml\media.com//http  على الرابط 
عباف مصطفى صادق، اإلعالم الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات، عمان:  .21

الشروق،   الشبكات    2008دار  مواقع  أستخدام  نريمان،  مريم  دراسة  عن  نقاًل 
مستخدمي موقع  : دراسة عينه من  اإلجتماعيةاإلجتماعية وتم يرها فى العالقات  

 . 2012الفيسبو  فى الجزائر، رسالة ماجستير، الجزائر: جامعة الحاج الخضر،  
 2002، بيروت: ميسسة الرسالة، 9عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة،   .22
الذهنية   .23 الصورة  تكوين  فى  العامة  العالقات  أجهزة  دور  تركسان،  عبدالعزيز 

 2004األتصا ت، للمملكة، الرياض: الجمعية السعودية لإلعالم و 
،  1عبدهللا عبدالعزيز الدرعان، الفتوي فى اإلسالم أهميتها وضوابطها وآ ارها،   .24

 2008القاهرة: مكتبة التوبة،  
تحقيق:  .25 األجتهاد،  الجويني،  المعالى  أبو  يوسف  بن  عبدهللا  بن  عبدالملض 

 هاا478بيروت،    -دار العلوم الثقافية، دمشق  -، دار القلم1عبدالحميد أبو زيند،  
على عجوه   كريمان فريد ، إدارة العالقات العامة بين اإلدارة األستراتيجية وإدارة   .26

 2005، القاهرة: عالم الكتب، 1األزمات،  
الشبكات  .27 لمواقع  المصري  الشباب  استخدام  بين  العالقة  أسعد،  محمد  عمرو 

الفي    و  اليوتيوب  موقعى  على  دراسة  المجتمعية:  وقيمهم  بو ،  اإلجتماعية 
اإلذاعة   قسم  اإلعالم،  القاهرة:رلية  )جامعة  منشورة،  دكتوراة  ير  رسالة 

 . 2011يون(، التليفز و 

http://www.jadeed/
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جامعة إفريقيا الفرنسية العربية األهلية    -التراث، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 .2021، 2ش  -11بمارو، مج
فاطمة الزهراء عبد الرحمن،   وسائل اإلعالم والتواصل وتم يرها علي السلو   .29

  ، ( ، يناير1المجلة العربية لإلعالم و قافة الطفل، ش )  اإلجتماعي لدي األطفال ،
2018 

الديني   .30 الوعي  نشر  بين  األلكترونية  الفتاوي  وآمال عساسي،    رريمه عساسي 
وصفية تحليلية لعينة من صفحات الفي  بو     وإنتشار الفتاوي الشاذة  ، دراسة

 . 2019،   6الدينية، المجلة العربية للدراسات اإلسالمية والشرعية، ش 
والمفتي   .31 الفتوي  صفه  الدين،  ناصر  محمد  حمدان   بن  أحمد  عبدهللا  ألبى 

 1397، بيروت: المكتب اإلسالمي، 3والمستفي،  
)مركز قضايا المرأة المصرية:    ،1ليلي عبدالمجيد، المرأة المصرية واإلعالم،    .32

 2007باألشترا  مع الحضارة العربية لإلعالم والنشر(، 
محمد بن أبى بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين، تحقيق: محمد   .33

 1991، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبدالسالم إبراهيم،   
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1426 
، بيروت:  3محمد بن مكرم بن على أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب،   .35

 ها 1414دار صادر، 
محمد عباف عبدالرحمن،   اإلسهامات الدعوية للفتاوي اإللكترونية بين ضوابطها   .36

للبنات  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية  مجلة  المستقبلبة ،  وآفاقها   الشرعية 
 .                                                             2020،  12، ش 5جامعة األزهر، مج  -بدمنهور، كلية أصول الدين القاهره 
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