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 المستخلص 
ف الدينية المصرية فى تشكيل الوعي الديني لدى الشباب بعدد ودورتي ينداير تهدف الدراسة إلى التعرف على دور الصح

ويونيددو الدراسددة فددى تشددكيل وتنميددة الددوعي الددديني لدددي الشددباب وذلدد  مددن وددال  حصددر الق ددا ا والمو ددوعا  الدينيددة 
الصدحف الدينيدة المقدمة في هذه الصحف كما وكيفا وطريقة تقد مها , والتعرف على العالقة بين إعتماد الشباب علدى 

التدي  الوصديية البحدوث نوعيدة إلدى الدراسدة هدذه تنتمديكمصددر للمعلومدا  الدينيدة ومسدتوى الثقافدة الدينيدة لدديهم , 
بشدييه التحليلدي والميدداني   تعتمد الدراسة علدى مدنها المسدال امعالمدى تعتمد على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها .

مفدرد  مدن  022قدارن أو أسدلوب المقارندة , تتلفدن عيندة الدراسدة الميدانيدة مدن كما إعتمد  الدراسة على المدنها الم
الشباب الجامعي تم إوتيارها عشوائيا , مقسدمة بالتسداوى بدين الشدباب المسدلم والشدباب المسديحي , وأ  دا بالتسداوي 

بيانددا  الخاصددة بددين الددذكور واإلودداث , وطبددق الباحددا إسددتمار  اسددتبيان علددى عينددة مددن الشددباب الجددامعي لجمددع ال
تحقدق صدحة الفدرض والدذى يدنص علدى أنده توجدد عالقدة ارتباطيدة موجبدة ودالددة بالدراسدة , ومدن أهدم نتدائا الدراسدة  

إحصائيًا بين مسدتوى تعدرض المبحدووين المسدلمين والمسديحيين للق دا ا الدينيدة بالصدحف الدينيدة المصدرية ومسدتوى 
مبحووين المسدلمين والمسديحيين للصدحف الدينيدة اإلسدالمية والمسديحية الوعى الدينى لديهم, أي أنه كلما زاد تعرض ال

 تزداد لديهم درجة الوعى الدينى.

 الصحف الدينية  –الوعي الديني  الكلمات المفتاحية : 

Abstract 

The study aims at knowing the role of the Egyptian religious newspapers in shaping 

the religious awareness of young people after January and June’s revolutions, by 

knowing the religious issues and content presented in the religious newspapers under 

study and its role in shaping and developing religious awareness among young people, 

and that’s through By covering the issues and religious topics presented in these 

newspapers as well as the quality and the manner of presenting. This study belongs to 

the type of descriptive researches, which arebased on gathering, analyzing and ex-

plainingthe facts. The study depends on the methodology of the media survey, both 

analytical and field. The study also relied on the comparative method or method of 

comparison. The sample of the field of the study hasconsisted of 200 randomly select-

ed university youth, divided equally among Muslim youth and Christian youth, as well 

as equally between males and females. The researcher applied a questionnaire form to 

a sample of the university youth, to gather the data of the study. The main results of 

the study: The validity of the hypothesis has been verified,which states that there is a 

positive correlation and a statistical function between the level of exposure of Muslim 

and Christian respondents to religious issues in Egyptian religious newspapers and 

their level of religious awareness.In other words, the greater the exposure of Muslim 

and Christian respondents to Islamic and Christian religious newspapers, the greater 

the level of religious awareness. 
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 مقدمة
إن الحيا  م  ستييم لها حا  , وم  ستقر فيها سلطان بدون الدين , والبشرية 
جمعاء في مشارق األرض ومغاربها تحتاج إلى الدين , فهو بمثابة المنهل العذب 
الذي تستسقي منه ماء الحيا  يروي ظمتها ويشفي أسقامها ويبرئ عللها , ويدول 

 . (1)نة واإلستقرارعلى البشر كل أسباب األمن والطمتني

ويمثل الدين والثقافة الدينية أحد المكونا  الح ارية للشعب المصري , وم أحد 
ينكر أهمية الدين في حيا  المجتمع المصري , كذل  الدور اإلجتماعي للدين في 

,  (2)تشكيل الييم , فالدين من أكثر العناصر الثقافية الراسخة في الوجدان المصري 
اإلعالم هى األجهز  القادر  على تحقيق اإلشباع الوجدانى والفكري , وتعتبر وسائل 

 .(3)وتحقيق التوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي فى حيا  اإلنسان 

وتنشط الصحافة الدينية في أي مجتمع من المجتمعا  وفقًا للتوجها  الروحية 
ية ظهر  الصحافة الدينية والثقافية وامجتماعية وامقتصاد ة , ففي الدو  األوروب

ونشطن مع سيطر  الكنيسة في القرن الخامس عشر وكانن الطباعة اوتراعا حديثا 
شجعن على ظهور الصحف وكانن الصحف الدينية لها نصيب كبير فى األستفاد  
من الطباعة كى تنشر وتقوى رسالة الكنيسة وسلطتها , لكن دورها كان سياسيا 

                                                           

رسالة ) بيروت , مؤسسة ال " الدين بحوث ممهد  لدراسة تاريخ األد ان "محمد عبد الله دراز , . 1
 . 32, د ت ( ص 

" مصداقية الم امين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم ريهام أحمد محمد الحبيبي , . 2
, رسالة دكتوراه غير منشورة , ) جامعة المنصورة , كلية األداب  الجديد  لدى الجمهور المصري "

 . 302, ص  3102, قسم اإلعالم ( 
, رؤى إسةةالمية سلسةةلة ق ةةاما إسةةالمية , الجةة    لخطدداب الددديني "" تجديددد الجنةةة اإلعةةالم الةةد ني  .3

( ص  8002) مصةةر , المجلةةع األعلةةي للشةةموة اإلسةةالمية , وزارة األوقةةا  ,  461األول , العةةدد 
40 . 
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السلطة السياسية التى كانن تتمتع بها الكنيسة مع أقرب منه إلى الدين بحكم 
, ولهذا فإن الصحف الدينية المسيحية كانن أسبق في الظهور  (1)وظيفتها الدينية

 من الصحف اإلسالمية .

يناير العديد من األزما  , ولعل  45لقد شهد المجنمع المصري منذ إندمع وور  
  ومحاولة كل طرف جذب الرأي أبرز سمة في هذه األزما  هو ت ارب المعلوما

العام نحوه بشكل لم  سبق له مثيل , وإستخدام اإلعالم بشكل كبير في هذه األزما  
, بل أنه كان عامال رئيسيا في تصاعد حد  هذه األزما  , ولم  ستطع تحييد نفسه 
وفقا لعوامل منها عوامل واصة بعالقة هذه الوسائل برأس الما  , وعوامل واصة 

ب المهنية أد  في النها ة إلى تخبط هذه الوسائل , والذي كان له تتوير بالجوان
كبير على مصداقيتها , وهو ماينطبق أ  ا على وسائل اإلعالم الدينية , حيا 
إنخرطن بشكل كبير في الحيا  السياسية, وأصبحن برامجها الدينية منبرا للدعوا  

 . (2)والخالفا  السياسية والتى تخدم تيارا  بعينها 

 اإلطار المنهجي للدراسة
 أوم : مشكلة الدراسة

لدى  الدينى فى تشكيل الوعى الصحف الدينيةتحاو  هذه الدراسة رصد ومعرفة دور 
, ومعرفة ماهية  اسباب تراجع دورهأوالوقوف على بعد وورتي يناير ويونيه  لشبابا

وما هى  حياإلسالمي والمسي المو وعا  التى تطرح فى الصحف الدينية بشقيها
 يناير تىها واصة بعد وور االق ا ا التى تثيرها والمشكال  التى تعر ها ومدى جدو 

                                                           
منتبةة اإلعةعا   األسةنندرية , )الطبعةة اوولة  , "  " الصدحافة المتخصصدةصالح عبد اللطيف,  .1

 .41(, ص  8008الفنية, 
" مصداقية الم امين الدينية اإلسالمية في وسائل اإلعالم ريهام أحمد محمد الحبيبي ,  .2

 . 382,  382, مرجع سابق , ص ص  الجديد  لدى الجمهور المصري "
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يال امفكار المغلوطة حوتص ومحاربتها للفساد اموالقى وامفكار الهدامة ويونيو,
 الشباب ومعرفة مدى تتوير الصحافة الدينبة على د انالتى م تعبر عن صحيال األ
 وال  مقارنة بين الصحف امسالمية والمسيحية .ونسبة متابعتها وذل  من 

 وانيا : أهمية الدراسة 
تتبع أهمية الدراسة من أهمية مو وعها ومتغيراتها التي تتناولها بالبحا  .1

والدراسة وهى دور الصحف الدينية المصرية فى تشكيل الوعي الديني لدى 
إلسالمية دراسة مقارنة بين الصحف ا –الشباب بعد وورتي يناير ويونيو 

. وذل  في ظل قلة الدراسا  التي تناولن ذل  النوع من الصحافة والمسيحية
ووصوصا المسيحية وإقتصار معظم الدراسا  السابقة على التركيز على 
الصحف العامة والصفحا  الدينية اإلسالمية فى الصحف العامة كما أن 
مية الدراسة الحالية ت منن دراسة كال من الصحف الدينية اإلسال

 والمسيحية معا .
تتناو  هذه الدراسة الوعي الديني من منظور شامل وعام من وال  اإللمام  .0

والمعرفة بالمصادر الدينية اإلسالمية والمسيحية والمؤسسا  المسئولة عن 
تشكيله , وأ  ا اإللمام والمعرفة والفهم ألهم الق ا ا المو وعا  الدينية 

 ية المثار  وال  فتر  الدراسة وحتى األن .اإلسالمية والمسيحية أو المجتمع
تستمد الدراسة أهميتها من التغير الذي طرأ على المجتمع المصري في  .3

يناير بوقوع عدد كبير من األحداث والق ا ا  02الفتر  األوير  بعد وور  
المهمة , األمر الذي  ستلزم مزيدا من الدراسة بسبب تزايد عددها وتعاظم 

الم والصحافة فيها , باإل افة ل رور  تجديد الخطاب تتوير وسائل اإلع
الديني والعمل على زباد  الوعي الديني علي وليية ما أوردته الثور  من 
حالة التردي األوالقي في المجتمع المصري فخطور  المرحلة التى مر  بها 
مصر بعد وورتي يناير ويونيه وما ولفته هذه المرحلة وم زالن من أحداث 

وق ا ا مهمة فى المجتمع المصري , جعل من األهمية  دراسة  وأزما 



 م(4242يونيو   –)أبريل   55 ع1ج    ) 24ع                 جامعة بني سويف –ة كلية اآلداب مجل

 بحوث اإلعالم والصحافة                                               الثاني القسم             

   06 

 

إحدى الوسائل التي تساعد في عالج هذه األحداث واألزما  والق ا ا وهى 
 الصحف الدينية اإلسالمية والمسيحية .

قلة الدراسا  واألبحاث التى تناولن اإلعالم المسيحي والصحف الدينية  .4
والصحف الدينية المسيحية لها دور  المسيحية , فاإلعالم الديني المسيحى

 كبير ومهم فى تشكيل الوعى الدينى لدي المسيحيين عموما .
أهمية دراسة انعكاسا  الم مون الديني في الجمهور مسيما فئة شباب  .2

الجامعة وتشكيل وعيهم واصة في ظل الحراك المجتمعي الحاصل في 
 . المجتمع المصري 
 والثا : أهداف الدراسة 

ر الصحف الدينية كمصدر من المصادر اإلعالمية التى تسهم فى تحديد دو  .1
تشكيل وتنمية الوعي الدينى لدى الشباب بالق ا ا والمو وعا  بعد وورتي 

 .يناير ويونيو 
 عالقة الصحف الدينية بتشكيل الوعي الديني للشباب .0
التعرف على مدى تعرض الشباب الجامعي للصحف الدينية وحجم قرائتهم  .3

 لها .
 عرف على معد  تعرض الشباب للصحف الدينية محل الدراسة  .الت .4
التعرف على العالقة بين إعتماد الشباب على الصحف الدينية كمصدر  .2

 للمعلوما  الدينية ومستوى الثقافة الدينية لديهم .
 الدراسا  السابقةرابعا : 

( بعنوان : صحافة األطفا   0212دراسة : هدى حميد معوض )  .1
 .(1)( سنة 10 – 9ا في تنمية الوعي الديني للطفل من ) الدينية ودوره

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به صحافة األطفا  الدينية 
( سنة  من وال  الوقوف على  10 – 9في تنمية الوعي الديني لألطفا  من  ) 

                                                           

 9" صحافة األطفال الد نية ودورها في تنمية الوعي الد ني للطفل من هدى حميد معوض إمام , . 1
,    ) جامعة عين عمع , معهد الدراسات العليا  ير منشور , رسالة دكتورا  غ سنة " 03 –

 . 3102للطفولة , قسم اإلعالم وثقافة الطفل ( 
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د أساليب أهم المو وعا  الدينية التى ت منتها صحافة األطفا  الدينية , ورص
تنمية الوعي الديني بصحافة األطفا  الدينية , وتنتمي هذه الدراسة إلى نوعية 
الدراسا  الوصيية التى تهدف إلى وصف وتحليل الم مون الديني المقدم بصحافة 
األطفا  الدينية وربط ذل  بدورها في تنمية الوعي الديني لألطفا  في مرحلة 

 سة إلىمجموعة من النتائا الهامة منها :الطفولة المتتور  وقد توصلن الدرا

أكد  الدراسة على وجود عالقة بين إعتماد األطفا  على قراء  صحافة  -
 األطفا  الدينية ومستوى الوعي الديني لديهم .

أكد  الدراسة حرص المبحووين على اإلعتماد على قراء  الصحفة الدينية  -
على القراء  بشكل بمجال  األطفا  العامة حيا جاء  نسبة من  حرصون 

, بينما بلغن نسبة  %2222, وبشكل غير منتظم ) أحيانا (  %4022دائم 
 . %022من م  حرصون على قراءتها 

( بعنوان : دور الصحف  0212دراسة :  سري فهمي علي )  .0
دراسة تحليلية  –اإلسالمية في تنمية الوعي الديني لدى الشباب الجامعي 

 . (1) ميدانية 
راسة التعرف على دور الصحف اإلسالمية كمصدر من المصادر التى سعن هذه الد

تسهم في تشكيل وتنمية الوعي الديني لدى الشباب الجامعي بق ا اه , ومدى 
تعرض الشباب الجامعي للصحف اإلسالمية , وأهم مصادر تشكيل الوعي الديني 

عتمد  على لدى الشباب الجامعي , وتعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصيية , وإ

                                                           

 –دور الصحف اإلسالمية في تنمية الوعي الد ني لدى الشباب الجامعي " مسري فهمي علي , . 1
اإلعالم , قسم  , ) جامعة األزهر , كليةرسالة ماجستير غير منشور  , "  دراسة تحليلية ميدانية
 . 3102الصحافة والنشر ( 
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منها المسال بشييه التحليلي والميداني " للم مون وللجمهور" , وقد توصلن 
 الدراسة إلى مجموعة من النتائا الهامة منها :

جاء  المو وعا  الدينية في مقدمة المو وعا  التى تناولتها صحف  -
 . %2,23الدراسة بنسبة بلغن 

حريرية لصحف جاء  الصفحا  الداولية في مقدمة مواقع الماد  الت -
 . %223,الدراسة بنسبة بلغن 

جاء  الصور الشخصية في مقدمة عناصر اإلبراز المتعلقة بنوع الصور   -
 . %2321لصحف الدراسة بنسبة بلغن 

( بعنوان : العالقة بين  0212دراسة : عاطف أحمد محمد يوسف )  .3
إستخدام الصحف والمجال  الدينية اإلسالمية ومستوى المعرفة الدينية 

 . (1)لدي الشباب الجامعي 
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الصحف والمجال  الدينية 
المتخصصة كمصدر من مصادر المعلوما  والمعارف الدينية والفروق في مستويا  
المعرفة الدينية لدى الشباب الجامعي واستخدمن الدراسة منها المسال اإلعالمي 

طالب وطالبه من طالب  422على عينة قوامها  بإستخدام صحيفة إستقصاء
مفرد  ,  122جامعا  القاهر  وعين شمس والمنوفية وطنطا بحيا  مثل كل جامعة 

واعتمد  على نظرية اإلستخداما  واإلشباعا  , وقد توصلن تل  الدراسة إلى 
 مجموعة من النتائا الهامة منها :

                                                           

العالقة بين إستخدام الصحف والمجالت الد نية اإلسالمية ," عاطف أحمد محمد  وسف . 1
, ) جامعة المنوفية , رسالة ماجستير غير منشو  , " ومستوى المعرفة الد نية لدى الشباب الجامعي

 . 3101كلية األداب , قسم اإلعالم  ( 
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اإلسالمية بين الشباب إرتفاع معد  إستخدام الصحف والمجال  الدينية  -
وظهر تتوير نمط تعليم الشباب الجامعي بصفته  %00الجامعي بنسبة 

عامال مؤورا في معد  إستخدام الصحف والمجال  الدينية حيا ظهر  
فروق ذا  دمله في معد  اإلستخدام لصالال الشباب الجامعي من ذوي نمط 

 التعليم النظري األدبي .
ة في مقدمة المو وعا  التى  حرص جاء  مو وعا  السير  النبوي -

الشباب الجامعي على قراءتها في الصحف والمجال  الدينية بنسبة 
وم   %2023تالها فى الترتيب الثاني الفتاوى واألراء بنسبة  2320%

وم قراء  مو وعا   %4920مو وعا  الشخصيا  اإلسالمية بنسبة 
لعالم اإلسالمي بنسبة وم تالها أوبار ا %4223تفسير القران الكريم بنسبة 

3923% . 

دور  بعنوان :(  0212 سامة عبد الواحد شحاته )أسالى  : دراسة .4
 . (1)أ  الصحافة امسالمية فى تشكيل اتجاها  الجمهور نحو ق ا ا المر 
إتجاها  سعن هذه الدراسة للتعرف على دور الصحافة امسالمية فى تشكيل 

على حجم اهتمام الصحافة امسالمية  رفمن وال  التعالجمهور نحو ق ا ا المرآه 
,  والتعرف على الق ا ا  والمو وعا  المثار  حو  المرأ  , بق ا ا المرآه 

واعتمد  ,  واستخدمن الباحثة ادا  تحليل الم مون وامستبيان فى جمع البيانا 
هذه الدراسة هى احدى الدراسا  , وتعد الدراسة على منها المسال امعالمى 

نها تستهدف جمع البيانا  والحقائق الخاصة بق ا ا المرآه فى الوصيية م 

                                                           

" دور الصحافة اوسالمية ف  تشنيل اتجاهات الجمهور نحو ة عبد الواحد عحاتة , سال  اسام. 1
 (قسم اوعالم , كلية اوداب ) جامعة المنيا ,    , غير منشور  رسالة ماجستير, "  ة ق اما المرأ 
3101 . 
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الصحافة امسالمية وتحليل اتجاها  الجمهور نحو هذه الق ا ا لمعرفة دور 
وقد توصلن  الصحافة امسالمية فى تشكيل اتجاها  الجمهور نحو ق ا ا المرأه 

 هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائا الهامة منها :

لدى المبحووين من حيا حرصهم امهرام فى المرتبة امولى جاء  صحيفة  -
وجائن عقيدتى فى المرتبة امولى فى الصحف الدينية من  على متابعتها ,

, وترجع أهمية هذه النتيجة إلى حيا متابعة الجمهور للصحف الدينية 
أهمية جريد  األهرام المتمثلة في كونها أكثر إتساعا ومساهمة في تتصيل 

الييم وواصة الييم الدينية على صفحاتها المتخصصة , ومدى وتعميق 
تتوير جريد  األهرام في المجتمع وإمكانياتها الفنية والماد ة التي ساعدتها 

 على إشباع رغبا  جانب من الجمهور .
جاء  التتويرا  المعرفية في مقدمة التتويرا  الناتجة عن تعرض المبحووين  -

ها لق ا ا المرأ  , وم تليها التتويرا  للصحافة اإلسالمية في معالجت
 الوجدانية , وجاء  أويرا التتويرا  السلوكية .

صور  الذا  والذا  امور  بعنوان : ( 0229 حسين ربيع عثمان ) .2
 . (1) فى الخطاب الدينى فى الصحافة العربية

رصد وتحليل مالمال تصّور الخطاب الصحفى فى المجال  لالدراسة  هتسعى هذ
اإلسالمية العربية لسما  الّذا  واآلور, مّما  ساعد فى استكشاف وتحديد  الدينية

اتجاها  الخطاب الصحفى الدينى المتخّصص نحو صور  الّذا  وصور  اآلور 
وتحديد طبيعة الصور المقّدمة عن الطرفين فى معالجا  المجال  الدينية العربية 

ية واستخدمن منها المسال وتنتمى هذه الدراسا  للدراسا  الوصي,   اإلسالمية
                                                           

, "  , " صورة الذات واوخر ف  الخطاب الد ن  ف  الصحافة العربية حسين محمد ربيع عثماة. 1
 . 3119(  قسم اوعالم  , كلية اوداب) جامعة المنيا , ,   غير منشور  رسالة ماجستير
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واستعانن الدراسة بمنها المسال اإلعالمى والمنها  , امعالمى  والمنها المقارن 
, بالمقارن, كما اعتمد  على استمار  تحليل الم مون واستمار  تحليل الخطا

  الهامة منها :من النتائا  مجموعةوتوصلن الدراسة إلى 

ى عبر مستوييه الرسمى جاء  صور  الذا  فى الخطاب الدينى الصحف -
وغير الرسمى فى كل من مصر والكوين ممثلة فى مكونين رئيسيين: األو  
إ جابى وتعلق باإلسالم كدين, بينما جاء المكون الثانى ممثاًل فى األمة 
اإلسالمية وقدمها الخطاب فى إطار سلبى ووصفها بتنها تعيش ظروفًا 

أورى كال عف والهوان  صعبة وموقفًا م تحسد عليه, إ افة إلى صفا 
 .والتشتن والفرقة والتواكل وامعتماد على اآلورين والتبعية وامنيياد للغرب

سواء الغرب بصفة عامة أو الوم ا  المتحد  وبعض  -جاء  صور  اآلور -
فى إطار سلبى تمثل فى صفا  مثل األنانية  -الدو  األوربية بصفة واصة

ألوالقى وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين والعجرفة ونكران الجميل وامنحال  ا
 . فى التعامل مع الق ا ا العربية واإلسالمية

( بعنوان : العالقة بين تناو  صحافة  0212دراسة : أسماء فؤاد حافظ )  .2
  (1)المواطن لق ية الفتنة الطائيية وقيم المسلمين واألقباط في مصر وإتجاهاتهم

ف عن كييية توظيف موقعي فيسبوك تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي في الكش
Facebook  ويوتيوبYoutube – كتبرز مواقع صحافة المواطن بشكل عام– 

في تناو  ق ية الفتنة الطائيية , بالتركيز على بعض أحداث الفتنة الطائيية التي 
 0212وحتى منتصف عام  0211شهدها المجتمع المصري وال  الفتر  من بدا ة 

إلى نوعية الدراسا  الوصيية التحليلية , وذل  في إطار  , وتنتمي هذه الدراسة
                                                           

أسما  فؤاد حافظ , " العالقة بين تناول صحافة المواطن لق ية الفتنة الطائفية وقيم المسلمين . 1
إلعالم , ) جامعة القاهرة , كلية ا , رسالة دكتوراه غير منشور  ,واألقباط في مصر وإتجاهاتهم " 

 . 3102قسم الصحافة ( 
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إستخدام منها المسال والمنها المقارن , وقد إوتار  الباحثة عينة الدراسة 
التحليلية من أطروحا  موقع فيسبوك ومقاطع الفيديو عبر موقع يوتيوب الخاصة 

نتصف وحتى م 0211بالفتنة الطائيية التي شهدها المجتمع المصري من بدا ة 
 , وقد توصلن الدراسة إلى مجموعة من النتائا الهامة منها : 0212
تنوعن الفتن الطائيية التى حدون ويمكن تقسيمها إلى ستة فئا  رئيسية  -,

 تتي فى مقدمة األحداث الفرد ة التى تحولن لفتن طائيية وهى وقائع 
قعن جنائية تحولن فتنة بسبب إوتالف الد انة , وانيا: الصداما  التي و 

بسبب بناء الكنائس أوتحويل مبنى إلى كنسية أو توسيع كنيسة , والثا: 
اإلعتداء على الكنائس من قبل المتشددين , ورابعا : األحداث والفتن 
الطائيية الكبرى التى كان لها أصداء كبير  في المجتمع وظلن لفتر  فى 

تنصير , الذاكر  , ووامسا : وقائع التحو  الديني سواء كان أسلمة أو 
 سادسا  ممارسة العنف القائم على أساس إوتالف الهوية الدينية .

حتى  19,0إت ال أن الفتن الطائيية في مصر من أحداث الخانكة عام  -
, تركز  بشكل أساسى بالترتيب في محافظا  المنيا  0212منتصف عام 

والقاهر  والجيز  , تلتها األسكندرية وبني سويف وأسيوط وم سوهاج وقنا 
والقليوبية والفيوم , وم جاء  محافظا  الشرقية والغربية والدقهلية , بينما 
شهد  بعض المحافظا  حادوا طائييا واحدا وال  تل  الفتر   مثل 

دراسة : محافظا  مطروح وكفر الشيخ وشما  سيناء واألقصر وأسوان .
( بعنوان : إتجاها  الصحف المصرية  0212منار عبد الرحمن رشدي ) 

دراسة تحليلية على عينة من  –معالجة األحداث الطائيية في مصر  نحو
 . (1)0210إلى  0212الصحف المصرية من 

هدفن هذه الدراسة إلى التعرف على إتجاها  الصحف المصرية نحو معالجة 
األحداث الطائيية في مصر , وتعد هذه الدراسة من الدراسا  الوصيية , وقد 

                                                           

منار عبد الرحمن رعدي عر  الد ن , " إتجاهات الصحف المصرية نحو معالجة األحداث . 1
" ,  3103إل   3101دراسة تحليلية عل  عينة من الصحف المصرية من  –الطائفية في مصر 

 . 3102الم ( , ) جامعة المنصورة , كلية األداب , قسم اإلع رسالة ماجستير غير منشور 
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اإلعالمي بشييه التحليلي , وقامن الباحثة بإجراء  إستخدمن الباحثة منها المسال
 –دراسة تحليلية على م مون عينة من الصحف المصرية تمثلن في ) األهرام 

,  0210إلى يناير  0212األهالي ( في الفتر  من يناير  –المصري اليوم 
,  وإستخدمن الباحثة أدا  المقارنة المنهجية كتدا  لجمع البيانا  الخاصة بالدراسة

 وقد توصلن هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائا الهامة منها :

وبتن الدراسة أن أحداث تفجير كنيسة القد سين وأحداث نجع حمادي من أ -
 . أكثر األحداث الطائيية من حيا درجة إهتمام الصحف بها

كشفن الدراسة عن سيطر  وظيفة الدعو  إلي الوحد  والتماس  في  -
 . م للمجهورالم مون الصحفي المقد

( بعنوان : الخطاب  0212دراسة : أحمد شحاتة عبد الف يل ) -0
دراسة تحليلية لعينة  –الصحفي إزاء األحداث الطائيية في مصر 

إلى  0222من الصحف من الصحف الدينية وال  الفتر  من 
0211 (1)  

سعن هذه الدراسة إلى تحليل بنية الخطاب الصحفي في الصحف المصرية الدينية 
زاء األحداث الطائيية , وذل  للوقوف على موقفها من األحداث وتحديد عناصرها , إ

وأبعادها من وال  إستخراج األطروحا  وتحليل مسارا  البرهنة التي إرتكز عليها 
الخطاب , واألطر المرجعية والقوى الفاعلة التي وظفتها في معالجتها داول صحف 

لمسال من وال  التحليل الكمي والكيفي الدراسة , إعتمد  الدراسة على منها ا
لمحتوى الخطاب الصحفي المتعلق باألحداث الطائيية وال  الفتر  الزمنية من 

                                                           

دراسة  –أحمد عحاتة عبد الف يل , " الخطاب الصحفي إزا  األحداث الطائفية في مصر . 1
ر غيرسالة ماجستير " ,  3100إل   3112تحليلية لعينة من الصحف الد نية خالل الفترة من 

 . 3102, ) جامعة القاهرة , كلية األعالم , قسم الصحافة (   منشور 
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, وقد توصلن هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائا  0211وحتى عام  0222
 الهامة منها :

تبين أن جريد  صو  األزهر وجريد  عقيدتي اإلسالميتان المرجعية إرتفع  -
 042بواقع   %2224ما ألحداث وق ا ا الفتنة الطائيية بنسبة تناوله

ق ية . في مقابل تناو  كل من جريد  وطني ومجلة الكراز  المسيحيتان 
 ق ية . 190بواقع  %4422المرجعية بنسبة 

أشار  الدراسة أن ما قرب من من ولا ما تم رصده بخصوص بخصوص  -
 02ة جاء وال  فتر  بعد وور  األحداث الطائيية من عينة الدراسة التحليلي

, في حين أن ما تم رصده قبل وور  %0022, وذل  بنسبة  0211يناير 
, وهو مايد  على أن عام واحد حصد  %2.,,يبلغ  0200يناير  02

معدم مرتفعا من األحداث الطائيية وزياد  حالة اإلحتقان الطائفي بين 
إزداد تعقيدا بعد سقوط  المسلمين والمسيحيين , وهو ما عبر عن أن األمر

نظام مبارك والذي شهد  فتر  حكمه عددا من األحداث الطائيية أ  ا , 
 وتغير الخطاب الصحفي لصحف العينة بعد الثور  عن قبلها .

( بعنوان : دور الخطاب  0213دراسة : كريستينا بدوي أمين ) -9
اب الديني بالقنوا  المسيحية العربية في التثييف الديني لدى الشب

 . (1) المسيحي المصري 
ميدانية ( وتهدف إلى معرفة دور  –تعد الدراسة الحالية دراسىة مسحية ) تحليلية 

الخطاب الديني بالقنوا  الف ائية المسيحية العربية في التثييف الديني لدى 
الشباب المسيحي المصري , وتعد هذه الدراسة من الدراسا  الوصيية التى تعتمد 

ل ورصد الخطاب الديني بالقنوا  الف ائية المسيحية العربية , على وصف وتحلي
وقد أجرين الدراسة التحليلية على عينة من القنوا  الف ائية المسيحية العربية وهم 

                                                           

" دور الخطاب الد ني بالقنوات المسيحية العربية في التثقيف الد ني أمين بدوي , كريستينا بدوي . 1
) جامعة المنصورة , كلية  , رسالة ماجستير غير منشور  , " لدى الشباب المسيحي المصري 

 . 3102التربية النوعية , قسم اإلعالم التربوي  ( 
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أغابي ( وتحليل حلقا  البراما  Aghapyقنا    –سي تي في  CTV) قنا  
الدراسة إلى مجموعة  المحدد  بكل قنا  من القنوا  ) عينة الدراسة ( , وقد توصلن

 من النتائا الهامة منها :

إرتفاع كثافة مشاهد  القنوا  الف ائية المسيحية العربية حيا أن نسبة )  -
(  %0222( من إجمالي أفراد العينة  شاهدونها دائما , ونسبة )  120%,

 منهم  شاهدونها أحيانا .
بين دوافع تعرض إحتل دافع ) التزود بالمعلوما  الدينية ( الترتيب األو   -

( من  %2223المشاهدين للقنوا  الف ائية المسيحية العربية بنسبة ) 
 إجمالي أفراد العينة .

: ( بعنوان 0210)  Elizabeth Iskander: دراسة -12
: اإلستراتيجيا  بين المسلمين والمسيحيين في مصر العالقا 

والخطابا  من الصحافة المصرية الرسمية وال  فتر  حكم 
 . (1)مبارك

إستهدفن هذه الدراسة التعرف على تمثيل العالقا  بين المسلمين والمسيحيين 
, وذل  من أجل تقييم  0212و 0222المصريين في صحيفة األهرام بين عامي 

اإلستراتيجيا  والخطاب التي تستخدمها هذه الصحيفة لتمثيل الطائيية , وقد 
 منها : توصلن هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائا الهامة

سلبية تناو  الخطاب الصحفي لجريد  األهرام لمشكال  األقباط وتجاهلها  -
 والتعتيم عليها .

                                                           

2. Elizabeth Iskander, "The Mediation of Muslim-Christian Relations in Egypt: The 
Strategies and Discourses of the Official Egyptian Press during Mubarak's Presidency, 
Islam and Christian-Muslim Relations, Vol23, No1, 2012. 



 م(4242يونيو   –)أبريل   55 ع1ج    ) 24ع                 جامعة بني سويف –ة كلية اآلداب مجل

 بحوث اإلعالم والصحافة                                               الثاني القسم             

   56 

 

أسهمن سلبية تناو  جريد  األهرام ووطابها الصحفي لمشكال  األقباط في  -
تشكيل وإطالة أمد الصراع , كذل  التصوير بوجود مؤامر  وارجية تهدف 

 لشق الصف بين أبناء الوطن الواحد .

( بعنوان: الدراما اإلذاعية  0210) Wedel, Kip Aراسة : د -11
 .(1)  والد انة المدنية في أمريكا

تتناو  هذه الدراسة العالقة بين الد انة المدنية األمريكية والدراما اإلذاعية في 
ومسينيا  القرن العشرين , حيا يرى الصحفي والمؤرخ وليام لى ميلي أن عملية 

وبقو  بحب الوطن عن طريق التحالف بين الدين والسياسة اإلحياء الديني ترتبط 
األمريكية بين الدين والدولة , وقام الباحا بإلقاء ال وء على سما  الراديو في 
منتصف القرن العشرين , وكييية ظهور الجاذبية الخاصة به وقدرته على الجمع 

دراسة إلى مجموعة بين األمريكيين إلرساء مفاهيم الد انة المدنية , وتوصلن هذه ال
 من النتائا الهامة منها :

إن الراديو  ساعد الد انة المدنية لكي تستمر في ممارسة دورها في تشكيل  -
 الهوية الوطنية .

الراديو وسيط  ساعد في إوار  اإلنفعام  بدرجة كبير  بين األفراد والمجتمع  -
 من وال  البا اإلذاعي المباشر .

األمريكيين حو  مفاهيم راسخة واصة بالد انة  قدر  الراديو على الجمع بين -
 المدنية ومعنيه بالدولة .

 

                                                           

2. Wedal, Kip A, " One Nation on The air: The Centralism of Radio Drama and American 
Civil Religion, 1929 – 1962 " Humanities and Social Sciences, Vol. 72 (9 – A), 2012, PP 
3472. 
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 سادسا : فروض الدراسة 
  الفرض األو : توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين مستوى

تعرض المبحووين للق ا ا الدينية بالصحف الدينية المصرية ومستوى 
 الوعى الدينى لديهم.    

  جددد فددروق ذا  دملددة إحصددائية بددين متوسددطا  درجددا  الفددرض الثددانى: تو
المبحددووين علددى مييدداس الددوعى الدددينى تبعددا موددتالف مسددتويا  التعددرض 

 للصحف الدينية المصرية.
  الفرض الثالا: تختلف درجة تعرض المبحووين للق ا ا الدينية بالصحف

 الدينية المصرية باوتالف مستوى التعرض للصحف.
 رجددة تعددرض المبحددووين للصددحف الدينيددة المصددرية الفددرض الرابددع: تختلددف د

 تبعًا موتالف مستوى امهتمام بمتابعة المو وعا  الدينية.
  الفرض الخامس: تختلف درجة تعرض المبحووين للصحف الدينيدة المصدرية

تبعًا موتالف درجة الثقة بصدق ومو وعية المو وعا  الدينيدة بالصدحف 
 الدينية المصرية.

  جدد فدروق ذا  دملدة إحصدائية بدين متوسدطا  درجدا  الفرض السدادس: تو
المبحووين على ميياس التعرض للق ا ا الدينية بالصحف الدينيدة المصدرية 

 –اإلقامددددة  –النددددوع  -تبعددددًا موددددتالف المتغيددددرا  الد موجرافيددددة )الد انددددة 
 المستوى امقتصادى امجتماعى(. –نوع الجامعة  –التخصص 

  دملددة إحصددائية بددين متوسددطا  درجددا   الفددرض السددابع: توجددد فددروق ذا
المبحووين على ميياس الوعى الدينى تبعًا مودتالف المتغيدرا  الد موجرافيدة 

المسددددتوى  –نددددوع الجامعددددة  –التخصددددص  –اإلقامددددة  –النددددوع  -)الد انددددة 
 امقتصادى امجتماعى(.
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 سابعا : نوع الدراسة ومنهجها
 نوع الدراسة 

التي تعتمد على جمع الحقائق  الوصيية لبحوثا نوعية إلى الدراسة هذه تنتمي
وتحليلها وتفسيرها ؛ إلستخالص دممتها والوصو  عن طريق ذل  إلى إصدار 

, حيا تسعي هذه تعميما  بشتن الموقف أو الظاهر  التي  قوم الباحا بدراستها
الدراسة إلى الوقوف على دور الصحف الدينية اإلسالمية والمسيحية في تشكيل 

 الديني للشباب .الوعي 

 منها الدراسة 

بشييه التحليلي والميداني , كما  تعتمد الدراسة على منها المسال امعالمى
 إعتمد  الدراسة على المنها المقارن أو أسلوب المقارنة وذل  من وال  :

 . تحليل م مون عينة من الصحف الدينية اإلسالمية والمسيحية 
 لجامعي بجامعة بني سويف المسال للعينة الميدانية من الشباب ا 

 الصحف الدينية امسالمية نتائا تحليل م مون بين  المنها المقارن للمقارنة
 عينة الدراسة والمسيحية 

 إنقسمن عينة الدراسة إلى قسمين :

 عينة الدراسة التحليلية  

عقيدتي ( , الصحف الدينية المسيحية  –الصحف الدينية اإلسالمية ) صو  األزهر 
 الكراز  ( . –) وطني 

وذل  عن طريق المسال والحصر الشامل لجميع أعداد هذه الصحف  وتحليل جميع 
 الفنون الصحيية المختلفة التي تناولن ق ا ا 
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 عينة الدراسة الميدانية 

قام الباحا بتطبيق الدراسة الميدانية على عينة من الشباب الجامعى بجامعة بني 
مقسمة بالتساوى بين الشباب المسلم مفرد  من الشباب الجامعي,  022سويف 

والشباب المسيحي , وأ  ا بالتساوي بين الذكور واإلواث وتمن مراعا  تمثيل معظم 
الكليا  النظرية والعلمية وأ  ا كافة المستويا  اإلقتصاد ة واإلجتماعية وال  

 تطبيق الدراسة الميدانية .

 دوا  الدراسةوامنا : أ
 بالدراسة على أدا  امستبيان إعتمد الباحا في جمع الخاصة

 الصحافة الدينية 
تعد الصحافة الدينية إحدى صور وسائل اإلعالم الدينى المعاصر , والتى تعد أ  ا 
إحدى صور الصحافة المتخصصة فى المجتمع الحديا والتى هى جزء من وسائل 

ما  اإلعالم التى تلعب أدوارا هامة وتؤدى وظائف بناءه من حيا أنها تنشر معلو 
عامة تمارس من واللها تتويرا واسع النطاق , وهذا التتوير منه وقافى وتعليمى 
وتربوى ومهنى , وتحقق هذا التتوير من وال  وظائف تقوم بها لتحقيق األهداف 
المنوطة بها , كما أنها تقوم أ  ا بوظائفها كوسيلة صحيية من وال  وظائف 

 . (1) الصحافة 

معاصر فى الصفحا  الدينية فى بعض الجرائد اليومية ويتركز اإلعالم الدينى ال
واألبواب الثابته فيها , وكذل  فى بعض المجال  , والبراما الدينية فى الراديو 
والتليفزيون , والصحافة الدينية هى صحافة تنتشر فى كافة الدو  والمجتمعا  

                                                           
ية فى معالجة ق ا ا المراهقين دراسة ندور الصحف الديعبد الحنم محمود السيد حطب , . 1

طفولة , , درسالة دكتوراه غير منشورة ,   ) جامعة عين عمع , معهد الدراسات العليا لل مسحية
 . 68,  64( , ص 8002قسم اإلعالم وثقافة الطفل , 
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الييم والمبادىء حيا تتوجه بإهتماماتها إلى ترسيخ الشرع والعقيد  الدينية وإرساء 
 ( .1)المختلفة 

وكانن الصحف الدينية أو  تعبير عن ظهور الصحافة المتخصصة فى العالم العربى 
ويذكر " فيليب دى طرازى " فى كتابة عن تاريخ الصحافة العربية أن أو  جريد  
عربية مصور  دينية كان اسمها " أوبار عن إنتشار اإلنجيل فى أماكن مختلفة " 

, وكان  حرر فيها رجا  الكنيسة والمبشرون األمريكيون فى بيرو  .  1506عام 
وكان القسس هم أو  من بادروا بانشاء الصحف الدينية المتخصصة مثل القس 
باسيل صابونجى السريانى الذى أنشت مجلة  " النحلة " , ويرجع ذل  إلى أن 

حيا أنشت  1564المسيحيين هم أو  من أنشتوا المطابع فى سوريا ولبنان عام 
األرووذكس فى هذا العام مطبعة عربية , وأنشت احد المطارنة مطبعة عربية فى حلب 
, وكانن الصحف الدينية فى بدا ة انشائها تحمل أسماء تبشيرية مثل " التبشير" , 
" اإلنجيل " , " النشر  امسبوعية " , " الصليب " , " المهماز " , " كوب الصبال 

 . (2)المنير" 

 الصحافة اإلسالمية مفهوم

هى تل  الصحف التى تعالا مختلف ق ا ا الحيا  , وأحداوها من منظور إسالمى , 
استنادا إلى القرآن الكريم وصحيال سنة رسو  الله صلى الله عليه وسلم , وما 
ارت ته األمة من مصادر تشريعية فى إطارهما وتقد م هذه الق ا ا واألحداث 

ستخدام الفنون الصحيية المالئمة , ويتولى عرض هذه للجماهير بلغة مناسبة , وا

                                                           
,) القاهرة , دار  الصحافة المتخصصة , انواعها وفنون الكتابة فيهاعل  بن عبدالله الكلبان  , . 1

 . 42( ص 8041الكتاب المصرى , 
عة , الطبعة األول  , ) األسنندرية , منتبة وطب الصحافة المتخصصة صالح عبد اللطيف ,. 2

 . 49( , ص  8008اوععا  الفنية , 
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الق ا ا واألحداث محررون , وكتاب مسلمون على معرفة عميقة باإلسالم وحقائقه 
, بما  خدم األهداف والييم اإلسالمية , ويمثل ترجمة لواقع المجتمع الذى تنشر 

 . (1)فيه

ير القراء بصفة هى تزود جماهويذكر سامى الكومى أن الصحافة اإلسالمية " 
, بحقائق الدين اإلسالمى , المستمد من كتاب الله تعالى , وسنة نبيه صلى عامة

الله عليه وسلم بصور  مباشر  أو غير مباشر  , وبشكل منفصل أو مرتبط , بتمور 
الحيا  من وال  صحيفة دينية متخصصة أو مو وعا  دينية متخصصة فى 

ة متعمقة وواسعة فى المو وع الذى صحيفة عامة ,  حررها كاتب لد ه معرف
يتناوله , تمكنه من أن يبصر الناس بشئون عقائدهم ,وعباداتهم , ومعامالتهم , 
ويعمل على تكوين رأى عام صائب ,  عى الحقائق الدينية , ويدركها , ويتتور بها , 
ومن وم فإن هناك والوة عناصر تشترك فى مفهوم الصحافة اإلسالمية وهى : 

والصحيفة , والمو وع , وفى المجام  المختلفة , قد  غلب عنصر من  الكاتب ,
 . (2)هذه العناصر الثالوة , على العنصرين اآلورين 

ويرى الدكتور عبد الحليم عويس أن الصحافة اإلسالمية ليس شرطا أن ت ع مفتة 
تبين وطها الفكرى الوا ال , وليس شرطا كذل  أن تقيد نفسها بتسلوب تقريرى قد 
 كون منفرا أو إعالميا , وليس شرطا أ  ا أن تلتزم فى عملها بشكل معين أو 
ق ا ا معينة , وإنما  جب أم تحمل مفته تتناقض مع أساسية فى التصور 
اإلسالمى أو أساسية فى الفكر اإلسالمى العام , وأن تكون ملتزمة بتدعيم الييم 

                                                           
)  4, ط الصحافة اإلسالمية فى مصر بين عبد الناصر والسادا محمد منصور محمود هيبة , . 1

 .16( , ص  4440المنصورة , دار الوفا  للطباعة والنشر والتوزيع , 
كتوارة غير , رسالة د 44 الصحافة اإلسالمية فى مصر فى القرن سام  عبد الع ي  الكوم  , . 2

( , نقال عن محمد منصور  4422منشورة , ) القاهرة , جامعة األزهر , كلية اللغة العربية , 
  94,  92, مرجع سابق ,  الصحافة اإلسالمية فى مصر بين عبد الناصر والسادا محمود هيبة , 
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ألعدائهم تصورا أو أهدافا ,  اإلسالمية متعاطفة مع ق ا ا المسلمين غير منتمية
وملتزمة أ  ا بالشرط اإلسالمية فى األعما  الفنية , فال تعلى من الشكل على 
حساب الم مون , وم تبيال بالتالى الصور العارية وم الكذب الصحافى وم اإلوار  

 . (1)دون فائد  وم تعطيل الناس واستغال  أموالهم وأوقاتهم دون مقابل 

 اإلسالمية نشت  الصحافة

ظهر  الطباعة فى المنطقة العربية متتور  زمنيا عن الدو  األوروبية بسنوا  
طويلة , وعندما جاء  حملة نابليون بالمطلعة الى مصر ومنها إلى المنطقة العربية 
ظهر  الطباعة وكان أو  ما طبع فى المنطقة القرآن الكريم وكتب التفسير والسير  

 . (2) كان ذل  قبل ظهور الصحافة بشكل عامكما حدث فى السعود ة , و 

أما فى الدو  العربية األورى فإن الطباعة سخر  لخدمة الحاكم كما حدث فى عصر 
محمد على فى مصر حيا كان " جرنا  الخديوى " فى عهد الدولة التركية أو  
ماظهر من مطبوعا  عقب الحملة الفرنسية على مصر , وبدأ انتشار المطبوعا  

المسيحية فى منطقة الشام فى أواور القرن التاسع عشر  مما شجع  والصحف
المسلمين بعد ذل  على أن  عكفوا بدورهم على إصدار مجال  تعنى باإلسالم 

 . (3) والمسلمين والفقه والتفسير

وفى نها ة القرن التاسع عشر ظهر  صحف  مكن أن تدول فى تصنيف الصحف 
صلال اإلجتماعى والمفكر جما  الدين األفغانى الدينية اإلسالمية التى أسسها الم

                                                           
مؤسسة الرسالة  , ) بيروت ,  4, ط الصحافة اإلسالمية ودورها فى الدعو فؤاد توفيق العان  , . 1

 . 69,  68( ص  4449للطباعة والنشر والتوزيع , 
 . 478 , مرجع سابق , ص الصحافة المتخصصةإبراهيم فؤاد الخصاونة , . 2

 . 46, مرجع سابق , ص  الصحافة المتخصصة صالح عبد اللطيف ,. 3
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م وتحن أسم ) العرو  الووقى ( وشكلن منبرا لدعو  1554وتلميذه محمد عبد  عام 
 . (1)عصرية ورؤية إسالمية 

 مفهوم الصحافة المسيحية

 عرف رامى عطا صديق الصحف الدينية المسيحية بتنها صحف ) مجال  ( يتناو  
تى , ما بين أمور عقد ة ومهوتية ومقام  روحية م مونها مو وعا  دينية ش

ومو وعا  فى الوعظ واإلرشاد ومو وعا  دينية بحثية , بل إن بعض هذه 
الصحف تهتم بتقد م مو وعا  وقافية إجتماعية إلى جانب الماد  الدينية , مسيما 

. ويقوم وأن الدين يرتبط بحيا  اإلنسان وتفاعالته وعالقاته المختلفة داول المجتمع 
مجموعة من الخدام من اإلكليروس  –فى األغلب األعم  –على أمر هذه الصحف 

والعلمانيين , دون أن  كونوا بال رور  محترفين لمهنة الصحافة , إذ  عتبرونها 
نوعا من الخدمة الدينية ألبناء الدين الذين  ستقبلون هذه الصحف بإهتمام وا ال 

 . (2) وإجال  كبير

و ر  أن الصحافة المسيحية  جب ان تتخطى الدين كي تشمل  ويرى اآلب طونى
اإلنسان : رجال كان أم امرأ  , شابا أو شابة , صغيرا أو كبيرا , وفي كل الميادين . 
أوليس دور هذه الصحافة أن تخاطب اإلنسان , أ ا كان , وفي أى مو وع يهمه ؟ 

لة والعمل , في مشاكله عليها أن تشمل كل الموا يع التي تهم اإلنسان, في العائ
اليومية والحياتية , كما تشمل البيئة و التراث . وهي تتسع لتشمل مطابقة فهم 
اإل مان لواقع الحيا  والسلوك اليومي للفرد والمجتمع , ومعالجة ق ا ا الفكر, 
تحد ا  الحيا  الشاملة , وهي بذل  ترد على األسئلة الحائر  في أذهان الناس . 

                                                           
 . 479 , مرجع سابق , ص الصحافة المتخصصةإبراهيم فؤاد الخصاونة , . 1

, القاهرة , المجلع األعل   صحافة األقباط وق ا ا المجتمع المصرى م  عطا صد ق , را .2
 .842،  847، ص 8004للثقافة , 
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بناء شخصية الفرد , وشخصية الجماعة أو المجتمع, وتدفع  وهي تساعد على
لبناء مجتمع السالم والعدالة , والمحبة واإلواء , وتحقيق األمن واألمان . وهي 
تقوم بدور الدفاع عن المظلوم , ومساند  الفقير , وحما ة المجتمع من الشرور, 

. الصحافة المسيحية وحما ة البيئة من التلوث , إلى غير ذل  من الييم الثابتة 
المكتوبة هي في كييية معالجتها وليس في ما تعالا. هي في كل ما تكتبه تبا 
روح التفاهم , والحوار البناء, وتتصدى للتعصب, وتبني المحبة بين أبناء الوطن 
الواحد, كما تساعد على بناء رأي عام جماعي, وفردي , في ق ا ا المجتمع الكبرى 

 . (1)ع ية , التي  عيش عليها المجتملتثبن الييم اإلنسان

إن الصحافة المسيحية المكتوبة مدعو  إلى ودمة الكرامة اإلنسانية , عبر "
مساعد  كل إنسان على العيش الكريم وهي مدعو  إلى تشجيع البشر, كي  عوا 
كرامتهم وينفذوا إلى أفكار اآلورين ومشاعرهم, ويربوا في أنفسهم الحس بالمسؤولية 

لة , وينموا في الحرية الشخصية وفي احترام حرية اآلورين وفي الطاقة على المتباد
, المجلس 0) وسائل اإلعالم وامتصا  امجتماعية, أوالقيا  وآداب, الفقر  الحوار. 

 . (2)الحبري لإلعالم ( 

 نشت  الصحافة المسيحية وتطورها
وهى نتاج  تعبر الصحافة بشكل عام عن الحراك اإلجتماعى ألى بلد أو شعب

لمجموعة األفكار والييم الروحية لهذا المجتمع , ولهذا كانن الصحافة الدينية وأن 
كانن كجزء من الصحافة العامة أو مستقلة فى أوروبا وأمريكا كانن صحافة 

                                                           
,  دور الصحافة المسيحية المكتوبةاألب طون  خ ره , . 1

m/details.php?id=5034#.XH2Gb_kzb4Yhttp://www.qenshrin.co . 
المرجع السابق نفسه , . 2

http://www.qenshrin.com/details.php?id=5034#.XH2Gb_kzb4Y  . 

http://www.qenshrin.com/details.php?id=5034#.XH2Gb_kzb4Y
http://www.qenshrin.com/details.php?id=5034#.XH2Gb_kzb4Y
http://www.qenshrin.com/details.php?id=5034#.XH2Gb_kzb4Y
http://www.qenshrin.com/details.php?id=5034#.XH2Gb_kzb4Y
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مسيحية فقد كان الدين أحد أدوا  التحريض السياسى فى أوروبا حيا كان لتحالف 
 . (1) سا الدور الكبير فى الثور  الفرنسية النبالء مع رجا  الكنيسة فى فرن

وتنشط الصحافة الدينية فى أى مجتمع من المجتمعا  وفقا للتوجها  الروحية 
والثقافية واإلجتماعية واإلقتصاد ة , ففى الدو  األوروبية ظهر  الصحافة الدينية 
ثا ونشظن مع سيطر  الكنيسة فى القرن الخامس عشر وكانن الطباعة أوتراعا حدي

شجعن على ظهور الصحف , وكانن الصحف الدينية لها نصيب كبير من 
األستفاد  من الطباعة كى تنتشر وتقوى رسالة الكنيسة وسلطتها , لكن دورها كان 
دورا سياسيا أقرب منه إلى الدين بحكم السلطة السياسية التى كانن تتمتع بها 

 . (2)الكنيسة مع وظيفتها الدينية 

ئس والمذاهب المسيحية المختلفة بإصدار المجال  والصحف ذا  وقد إهتمن الكنا
الطابع الديني , وتصدر في الدو  األوروبية مجال  دينية متعدد  موجهة لألطفا  

 . (3) تصدرها جمعيا  كاووليكية وروابط دينية مختلفة 

وتعتمد الحركا  التبشيرية على التعليم لنشر الدين المسيحى من والله كتحد أهم 
ألدوا  التى  مارسون نشاطهم بها ولعل النجاح الكبير الذى تحقق فى جنوب ا

السودان وير مثا  على ذل  , ولعب رجا  الدين من وال  سلطتهم الروحية دورا 
 . (4) سياسيا فى مختلف المناطق والحقب الزمنية

كذل  نشطن الصحافة الدينية المسيحية فى مناطق اإلحتال  الجديد  واصة فى 
الذى قسم القار  األفرييية بين الدو  األوروبية ,  1552يييا بعد مؤتمر برلين أفر 

                                                           
 . 474, ص , مرجع سابق  الصحافة المتخصصةإبراهيم فؤاد الخصاونة ,  .1

 . 41 , مرجع سابق , ص الصحافة المتخصصة صالح عبد اللطيف , .2

, مرجع سابق ,  الصحافة المتخصصة , انواعها وفنون الكتابة فيهاعل  بن عبدالله الكلبان  ,  .3
 .42ص

 . 474, مرجع سابق , ص  الصحافة المتخصصةإبراهيم فؤاد الخصاونة ,  .4
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وعندما بدأ األحتال  فى تولى سلطاته فى هذه الدو  حمل معه إلى هذه المناطق 
من بين ماحمل , الصحافة , سواء كانن صحافة سياسية تهتم بخدمة األوروبيين 

ية وما يهمهم معرفته فى مناطق تنقل اليهم أحداث ما  جرى فى بالدهم األصل
اإلحتال  , أو صحفا دينية موجهة إلى سكان المناطق األصليين كوسيلة من وسائل 
التبشير وربط هؤمء السكان بالثقافة الغربية المسيحية , وكانن الصحف الدينية 
أحيانا تكتب باللغة المحلية , كذل  انتشر هذا اللون من الصحف فى منطقة الشام 

يا ولبنان على يد المبشرين األوروبيين ورجا  الكنيسة , وفى العصر فى سور 
الراهن فإن الصحف الدينية المسيحية فى أوروبا وأمريكا تقتصر على الجمعيا  
المسيحية أو اليهود ة , ويتم توزيعها عن طريق البريد إلى المشتركين أو ترسل 

 . (1) ية تطوعا إلى األفراد بهدف المحافظة على الييم   الدين

إن الصحافة المسيحية كانن أسبق فى الظهور من الصحافة اإلسالمية , فالحركا  
التبشيرية ورجا  الكنيسة قد بادروا إلصدار دوريا  متعدد  واصة فى الفتر  التى 
كان فيها لهم دور فى الحيا  اإلجتماعية فى أوروبا وذل  لتوجيه الحيا  اإلجتماعية 

األورى أن الدعوا  التبشيرية وحمالتها التى انطلقن إلى  واإلقتصاد ة والمالحظة
أفريييا وآسيا حمل لواءها جماعا  دينية رافقن القوا  التى أحتلن أو و عن 

 ( .2) وصايتها على دو  العالم الثالا 

 ثانيا : نتائج التحقق من صحة الفروض : 
ن نتددائا  حتددوي هددذا الجددزء علددي والصددة مددا توصددلن إليدده الدراسددة الراهنددة مدد

يتندداو  الباحدا فددي هددذا الجدزء نتددائا التحقدق مددن صددحة  وسدوفتطبيدق امسددتبيان, 
فدروض الدراسددة واإلجابددة عددن بعدض تسدداؤمتها البحثيددة, وددم  قددم ملخصددًا عددن هددذه 

                                                           
 .42 , مرجع سابق , ص ة المتخصصةالصحاف صالح عبد اللطيف , .1

 . 478 , مرجع سابق , ص الصحافة المتخصصةإبراهيم فؤاد الخصاونة ,  .2
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وفدي  دوء النتائا, والتي في  دوئها  مكدن طدرح عددد مدن المقترحدا  والتوصديا . 
التحقدق مدن صدحة الفدروض فيمدا وفرو ها سوف يتم عرض نتدائا  الدراسةأهداف 
 -يلي:

الفددرض األو : توجددد عالقددة ارتباطيددة موجبددة ودالددة إحصددائيًا بددين مسددتوى تعددرض 
المبحووين للق ا ا الدينية بالصدحف الدينيدة المصدرية ومسدتوى الدوعى 

 (1جدو  رقم )الدينى لديهم.    
ا الدينية معامل ارتباط بيرسون بين درجا  المبحووين على ميياس التعرض للق ا 
 بالصحف الدينية المصرية ومستوى الوعى الدينى لديهم 

 المتغير           

 المتغير

 مستوى الوعى الدينى لديهم

 الدملة قيمة بيرسون  العدد

مستوى التعرض للق ا ا الدينية اإلسالمية 
 2925 29155 122 المصرية

مستوى التعرض للق ا ا الدينية المسيحية 
 المصرية

122 2.205 29221 

تشير نتائا الجدو  السابق أنه باستخدام معامدل ارتبداط بيرسدون أت دال وجدود 
عالقة ارتباطيده موجبدة ودالدة إحصدائيًا بدين مسدتويا  تعدرض المبحدووين المسدلمين 
للق ددا ا الدينيددة اإلسددالمية بالصددحف الدينيددة اإلسددالمية المصددرية ومسددتوى الددوعى 

وهددي قيمددة دالددة  29155ارتبدداط بيرسددون  الدددينى لددديهم, حيددا بلغددن قيمددة معامددل
, وبالتدالى فقدد تحقدق هدذا الفدرض والدذى يدنص 2925إحصائيًا عند مسدتوى دملدة  

على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين مستوى تعرض المبحدووين 
المسلمين للق ا ا الدينية بالصحف الدينية المصرية ومستوى الدوعى الددينى لدديهم, 

أنه كلما زاد تعرض المبحووين المسلمين للصحف الدينية اإلسالمية تدزداد لدديهم  أي
 درجة الوعى الدينى.
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كمما تشير نتائا الجدو  السدابق أنده باسدتخدام معامدل ارتبداط بيرسدون أت دال 
وجدددود عالقدددة ارتباطيددده موجبدددة ودالدددة إحصدددائيًا بدددين مسدددتويا  تعدددرض المبحدددووين 

لمسيحية بالصحف الدينية المسيحية المصرية ومستوى المسيحيين للق ا ا الدينية ا
وهي قيمة دالة  29205الوعى الدينى لديهم, حيا بلغن قيمة معامل ارتباط بيرسون 

, وبالتالى فقد تحقدق هدذا الفدرض والدذى يدنص 29221إحصائيًا عند مستوى دملة  
المبحدووين على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين مستوى تعرض 

المسددديحيين للق دددا ا الدينيدددة بالصدددحف الدينيدددة المصدددرية ومسدددتوى الدددوعى الددددينى 
لددديهم, أي أندده كلمددا زاد تعددرض المبحددووين المسدديحيين للصددحف الدينيددة المسدديحية 

 تزداد لديهم درجة الوعى الدينى.
الفرض الثانى: توجد فدروق ذا  دملدة إحصدائية بدين متوسدطا  درجدا  المبحدووين 

ييددداس الدددوعى الددددينى تبعدددا مودددتالف مسدددتويا  التعدددرض للصدددحف الدينيدددة علدددى م
 المصرية.

 (4جدو  رقم )

تحليل التباين أحادي امتجاه بين متوسطا  درجا  المبحووين على ميياس الوعى البيئى 
 تبعًا موتالف مستويا  التعرض للصحف الدينية المصرية

درجة  مجموعا  المربعا  مصدر التباين 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعا 

 الدملة قيمة ف

التعرض 
للصحف الدينية 
 اإلسالمية

 795.0 3 1.790 بين المجموعا 

 0.150 96 009777 داول المجموعا  *دالة 393.0

  99 0990.7 المجمددوع

التعرض 
للصحف الدينية 
 المسيحية

 .7990 3 09735 بين المجموعا 

 0.189 96 9.05.. داول المجموعا  **دالة 4.592

  99 079.97 المجمددوع
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تشددير بيانددا  الجدددو  السددابق إلددي وجددود فددروق ذا  دملددة إحصددائية بددين مجموعددا  
المبحووين الذين  مثلون مسدتويا  التعدرض المختلفدة للق دا ا الدينيدة اإلسدالمية بالصدحف 

 69655لغدن قيمدة ف الدينية اإلسالمية المصرية, وذل  علي ميياس الوعى الدينى, حيا ب
, وهددو مددا يثبددن صددحة هددذا الفددرض والددذى 2925وهددذه الييمددة دالددة عنددد مسددتوى دملددة   

يددنص علددى أندده توجددد فددروق ذا  دملددة إحصددائية بددين متوسددطا  درجددا  المبحددووين علددى 
مييددداس الدددوعى الددددينى تبعدددا مودددتالف مسدددتويا  التعدددرض للصدددحف الدينيدددة اإلسدددالمية 

 المصرية.
  الجددددو  السدددابق إلدددي وجدددود فدددروق ذا  دملدددة إحصدددائية بدددين كمدددا تشدددير بياندددا

مجموعا  المبحووين الذين  مثلون مستويا  التعرض المختلفدة للق دا ا الدينيدة المسديحية 
بالصحف الدينية المسيحية المصرية, وذل  علدي مييداس الدوعى الددينى, حيدا بلغدن قيمدة 

وهو ما يثبن صحة هدذا الفدرض  ,2921وهذه الييمة دالة عند مستوى دملة    29554ف 
والذى ينص على أنده توجدد فدروق ذا  دملدة إحصدائية بدين متوسدطا  درجدا  المبحدووين 
علددى مييدداس الددوعى الدددينى تبعددا موددتالف مسددتويا  التعددرض للصددحف الدينيددة المسدديحية 

الفروق بين المتوسطا  الحسابية لمجموعدا  المبحدووين,  ودملة مصدرولمعرفة المصرية.
 وي.       استخدام اموتبار البعدي بطريقة أقل فرق معنتم 

 (6جدو  )                                     
 لمعرفة الفروق بين المجموعا  علي ميياس الوعى الدينى  L.S.Dنتائا تحليل 

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعا  

التعرض 
للصحف 
الدينية 
 اإلسالمية

 6922   - مرتفع

 2.44  - 0.0596 وسطمت

**291555 منخفض  0.1025 - 2.33 

التعرض 
للصحف 
الدينية 
 المسيحية

 4951   - مرتفع

 2.20  - 0.2241** متوسط

***296421 منخفض  **0.1998 - 2.00 
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ولمعرفددة مصدددر التبدداين للفددروق بددين المتوسددطا  الحسددابية لمجموعددا  المبحددووين 
يقة أقدل فدرق معندوي, حيدا ظهدر أن الدوعى الددينى يدزداد بطر  L.S.Dأجرى اموتبار البعدي 

لدددى المبحددووين مرتفعددى التعددرض للق ددا ا الدينيددة بالصددحف الدينيددة المصددرية أكثددر مددن 
 متوسطى وقليلى مستوى التعرض. 

فيما يتعلق بمبحووى الصحف الدينية اإلسالمية, حيا ات دال أن هنداك اوتالًفدا 
للق دددا ا الدينيدددة بالصدددحف الدينيدددة  بدددين المبحدددووين منخف دددى مسدددتوى التعدددرض

اإلسالمية المصرية والمبحووين مرتفعى مسدتوى التعدرض للق دا ا الدينيدة بالصدحف 
 291555الدينية اإلسالمية المصرية بفرق بين المتوسطين الحسدابيين بلغدن قيمتده 

لصدددالال المبحدددووين مرتفعدددى مسدددتوى التعدددرض للق دددا ا الدينيدددة بالصدددحف الدينيدددة 
, بينمدا ات دال 2921مصرية, وهو فرق دا  إحصائيا عند مستوى دملدة اإلسالمية ال

أنه لديس هنداك اوتالًفدا بدين المبحدووين متوسدطى مسدتوى التعدرض للق دا ا الدينيدة 
بالصحف الدينية اإلسالمية المصرية والمبحدووين مرتفعدى مسدتوى التعدرض للق دا ا 

فددرق بددين المتوسددطين الدينيددة بالصددحف الدينيددة اإلسددالمية المصددرية, حيددا بلددغ ال
, كمددا 2925, وهددو فددرق غيددر دا  إحصددائيا عنددد مسددتوى دملددة 292550الحسددابيين 

ات ددال أندده لدديس هندداك اوتالًفددا بددين المبحددووين متوسددطى مسددتوى التعددرض للق ددا ا 
الدينية بالصحف الدينية اإلسالمية المصرية والمبحووين منخف ى مسدتوى التعدرض 

ة اإلسدددالمية المصدددرية, حيدددا بلدددغ الفدددرق بدددين للق دددا ا الدينيدددة بالصدددحف الدينيددد
, وهددو فددرق غيددر دا  إحصددائيا عنددد مسددتوى دملددة 291245المتوسددطين الحسددابيين 

2925. 
فيما يتعلق بمبحووى الصحف الدينية المسيحية, حيا ات دال أن هنداك اوتالًفدا 
بدددين المبحدددووين منخف دددى مسدددتوى التعدددرض للق دددا ا الدينيدددة بالصدددحف الدينيدددة 

المصرية والمبحووين مرتفعى مسدتوى التعدرض للق دا ا الدينيدة بالصدحف المسيحية 
 296421الدينية المسيحية المصرية بفرق بين المتوسطين الحسدابيين بلغدن قيمتده 

لصدددالال المبحدددووين مرتفعدددى مسدددتوى التعدددرض للق دددا ا الدينيدددة بالصدددحف الدينيدددة 
, كمدا ات دال 29221اإلسالمية المصرية, وهو فرق دا  إحصائيا عند مستوى دملدة 
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أن هنددداك اوتالًفدددا بدددين المبحدددووين منخف دددى مسدددتوى التعدددرض للق دددا ا الدينيدددة 
بالصحف الدينية المسيحية المصرية والمبحووين متوسطى مستوى التعرض للق دا ا 
الدينية بالصحف الدينية المسيحية المصرية بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغن 

مرتفعددددى مسددددتوى التعددددرض للق ددددا ا الدينيددددة  لصددددالال المبحددددووين 291555قيمتدددده 
بالصددحف الدينيددة اإلسددالمية المصددرية, وهددو فددرق دا  إحصددائيا عنددد مسددتوى دملددة 

, كمدددا ات دددال أن هنددداك اوتالًفدددا بدددين المبحدددووين متوسدددطى مسدددتوى التعدددرض 2921
للق دا ا الدينيددة بالصددحف الدينيددة المسديحية المصددرية والمبحددووين مرتفعددى مسددتوى 

ا ا الدينية بالصحف الدينية المسيحية المصرية بفرق بين المتوسطين التعرض للق 
لصدددالال المبحدددووين مرتفعدددى مسدددتوى التعدددرض  294421الحسدددابيين بلغدددن قيمتددده 

للق ا ا الدينية بالصحف الدينية اإلسدالمية المصدرية, وهدو فدرق دا  إحصدائيا عندد 
 .2921مستوى دملة 

ين للق ددا ا الدينيددة بالصددحف الدينيددة الفددرض الثالددا: تختلددف درجددة تعددرض المبحددوو
 المصرية باوتالف مستوى التعرض للصحف.

 (2جدو  رقم )
تحليل التباين أحادي امتجاه بين متوسطا  درجا  المبحووين على ميياس التعرض للق ا ا 
 الدينية بالصحف الدينية المصرية تبعًا موتالف مستوى التعرض للصحف الدينية المصرية

 مصدر التباين
 مجموعا  

 المربعا 

 درجة

 الحرية 

 متوسط مجموع 

 المربعا 
 الدملة قيمة ف

 1259554 4 4119552 بين المجموعا 

 29255 155 159250 داول المجموعا  دالة*** 16209412

  155 4459452 المجمددوع

تشدددير بياندددا  الجددددو  السدددابق إلدددي وجدددود فدددروق ذا  دملدددة إحصدددائية بدددين 
ووين الددذين  مثلددون مسددتويا  التعددرض المختلفددة للصددحف الدينيددة مجموعددا  المبحدد
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المصدرية, وذلدد  علددي مييداس التعددرض المختلفددة للق دا ا الدينيددة بالصددحف الدينيددة 
وهدذه الييمدة دالدة عندد مسدتوى دملدة    1629412المصرية, حيا بلغدن قيمدة ف 

تعدرض  , وهو ما يثبن صحة هذا الفرض والذى ينص على أنه تختلف درجة29221
المبحددووين للق ددا ا الدينيددة بالصددحف الدينيددة المصددرية بدداوتالف مسددتوى التعددرض 

 للصحف.

ولمعرفددددة مصدددددر التبدددداين للفددددروق بددددين المتوسددددطا  الحسددددابية لمجموعددددا  
بطريقددة أقددل فددرق معنددوي, حيددا ظهددر أن  L.S.Dالمبحددووين أجددرى اموتبددار البعدددي 

يدزداد كلمدا زاد الدينيدة المصدرية  تعرض المبحووين للق ا ا الدينية بالصحفمستوى 
 الدينية المصرية.             مستوى التعرض للصحف

 (5جدو  )                      
لمعرفة الفروق بين المجموعا  علي ميياس التعرض للق ا ا  L.S.Dنتائا تحليل 

 الدينية بالصحف الدينية المصرية

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعا 

 4922   - مرتفع

 4911  - 292516 متوسط

 1905 - ***49245 ***49111 منخفض

يت ددال مددن وددال  الجدددو  السددابق أن هندداك اوتالًفددا بددين المبحددووين منخف ددى 
مسددتوى التعددرض للصددحف الدينيددة المصددرية والمبحددووين مرتفعددى التعددرض للصددحف 

لصددالال  49111الدينيددة المصددرية بفددرق بددين المتوسددطين الحسددابيين بلغددن قيمتدده 
المبحدددووين مرتفعدددى مسدددتوى التعدددرض للصدددحف الدينيدددة المصدددرية, وهدددو فدددرق دا  
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, كمددا ات ددال أن هندداك اوتالًفددا بددين المبحددووين 29221إحصددائيا عنددد مسددتوى دملددة 
منخف ى مستوى التعرض للصحف الدينية المصرية والمبحدووين متوسدطى التعدرض 

 49245بيين بلغددن قيمتدده للصددحف الدينيددة المصددرية بفددرق بددين المتوسددطين الحسددا
لصددالال المبحددووين مرتفعددى مسددتوى التعددرض للصددحف الدينيددة المصددرية, وهددو فددرق 

, بينمدا ات دال أنده لديس هنداك اوتالًفدا بدين 29221دا  إحصائيا عندد مسدتوى دملدة 
المبحووين متوسطى مستوى التعرض للصحف الدينية المصرية والمبحدووين مرتفعدى 

رية حيددا بلددغ الفددرق بددين المتوسددطين الحسددابيين التعددرض للصددحف الدينيددة المصدد
 .2925, وهو فرق غير دا  إحصائيا عند مستوى دملة 292516

الفددرض الرابدددع: تختلددف درجدددة تعددرض المبحدددووين للصددحف الدينيدددة المصددرية تبعدددًا 
                 موددددددددتالف مسددددددددتوى امهتمددددددددام بمتابعددددددددة المو ددددددددوعا  الدينيددددددددة.

 (0جدو  رقم )
أحادي امتجاه بين متوسطا  درجا  المبحووين على ميياس التعرض للصحف  تحليل التباين

 الدينية المصرية تبعًا موتالف مستوى اهتمام المبحووين بمتابعة المو وعا  الدينية

درجة  مجموعا  المربعا  مصدر التباين
 الحرية

متوسط مجموع 
 الدملة قيمة ف المربعا 

 539007 4 21.367 بين المجموعا 

59.709
. 

**دالة
* 

 0.070 155 .3997. داول المجموعا 

  155 00090.7 المجمددوع

تشدددير بياندددا  الجددددو  السدددابق إلدددي وجدددود فدددروق ذا  دملدددة إحصدددائية بدددين 
مجموعددا  المبحددووين الددذين  مثلددون مسددتويا  امهتمددام المختلفددة بمتابعددة الق ددا ا 

س التعددرض المختلفددة للق ددا ا الدينيدة بالصددحف الدينيددة المصدرية, وذلدد  علددي مييدا
وهددذه الييمددة  5059525الدينيددة بالصددحف الدينيددة المصددرية, حيددا بلغددن قيمددة ف 
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, وهدو مدا يثبدن صدحة هدذا الفدرض والدذى يدنص 29221دالة عندد مسدتوى دملدة   
على أنده تختلدف درجدة تعدرض المبحدووين للصدحف الدينيدة المصدرية تبعدًا مودتالف 

 و وعا  الدينية.مستوى امهتمام بمتابعة الم

ولمعرفددددة مصدددددر التبدددداين للفددددروق بددددين المتوسددددطا  الحسددددابية لمجموعددددا  
بطريقددة أقددل فددرق معنددوي, حيددا ظهددر أن  L.S.Dالمبحددووين أجددرى اموتبددار البعدددي 

يدزداد كلمدا زاد تعرض المبحووين للق ا ا الدينية بالصحف الدينيدة المصدرية مستوى 
 الدينية المصرية.  نية بالصحفمستوى امهتمام بمتابعة الق ا ا الدي

 (5جدو  )
لمعرفة الفروق بين المجموعا  علي ميياس التعرض للصحف الدينية  L.S.Dنتائا تحليل 

 المصرية 

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعا 

 49452   - مرتفع

***.79.00 متوسط  -  1.452 

***194521 منخفض  292541 - 1.000 

للفددددروق بددددين المتوسددددطا  الحسددددابية لمجموعددددا   ولمعرفددددة مصدددددر التبدددداين
بطريقددة أقدل فددرق معندوي, حيددا ظهدر أندده  L.S.Dالمبحدووين أجدرى اموتبددار البعددي 

كلما ارتفعن درجة امهتمام بمتابعة الق دا ا الدينيدة عبدر الصدحف الدينيدة المصدرية 
 تزداد بالتالي درجة التعرض للصحف الدينية المصرية. 

تالًفدددا بدددين المبحدددووين منخف دددى مسدددتوى امهتمدددام حيدددا ات دددال أن هنددداك او
امهتمام بمتابعة الق ا ا الدينية مرتفعى مستوى بمتابعة الق ا ا الدينية والمبحووين 
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مرتفعدى لصدالال المبحدووين  194521بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغدن قيمتده 
د مستوى دملدة مستوى امهتمام بمتابعة الق ا ا الدينية, وهو فرق دا  إحصائيا عن

, كمددا ظهدددر أن هنددداك اوتالًفدددا بددين المبحدددووين متوسدددطى مسدددتوى امهتمدددام 29221
مستوى امهتمام بمتابعة الق ا ا الدينية مرتفعى بمتابعة الق ا ا الدينية والمبحووين 

لصدالال المبحدووين مرتفعدى  295241بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغدن قيمتده 
الق ا ا الدينية, وهو فرق دا  إحصائيا عند مستوى دملدة مستوى امهتمام بمتابعة 

, بينمدددا ظهدددر أنددده لددديس هنددداك اوتالفدددًا بدددين المبحدددووين منخف دددى مسدددتوى 29221
مسددتوى امهتمددام بمتابعددة متوسددطى امهتمددام بمتابعددة الق ددا ا الدينيددة والمبحددووين 

وهدو فدرق , 292541بدين المتوسدطين الحسدابيين , حيا بلدغ الفدرق الق ا ا الدينية
 غير دا  إحصائيا عند جميع مستويا  الدملة.

الفددرض الخددامس: تختلددف درجددة تعددرض المبحددووين للصددحف الدينيددة المصددرية تبعددًا 
موددتالف درجددة الثقددة بصدددق ومو ددوعية المو ددوعا  الدينيددة بالصددحف الدينيددة 

 المصرية.

 (5جدو  )
التعرض للصحف الدينية المصرية نتائا اوتبار ) ( لدملة الفروق بين المبحووين في مستوى 
 وفقا موتالف مستوى الثقة

 المتوسط العدد المجموعا  
امنحراف 
 قيمة   المعياري 

درجة 
 الدملة الحرية

يثق بصدق 
 29252 49225 55 ومو وعية الصحف

 **دالة 191 69151
م يثق بصدق 
 29222 49222 15 ومو وعية الصحف
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جددددو  السدددابق إلدددى وجدددود فدددروق ذا  دملدددة تشدددير نتدددائا اوتبدددار " " فدددى ال
إحصدددائية بدددين متوسدددطا  درجدددا  المبحدددووين الدددذين يثقدددون بصددددق ومو دددوعية 
الصحف الدينية ومتوسطا  درجدا  المبحدووين الدذين م يثقدون بصددق ومو دوعية 
الصحف الدينية على ميياس التعرض للصحف الدينيدة المصدرية, حيدا بلغدن قيمدة 

, وبالتدالى فقدد يثبدن 2921ة إحصائيًا عندد مسدتوى دملدة وهى قيمة دال 69151" " 
تختلف درجة تعدرض المبحدووين للصدحف صحة هذا الفرض . والذى ينص على أنه 

الدينية المصرية تبعًا موتالف درجة الثقدة بصددق ومو دوعية المو دوعا  الدينيدة 
 .بالصحف الدينية المصرية

بين متوسطا  درجا  المبحووين الفرض السادس: توجد فروق ذا  دملة إحصائية 
علددى مييدداس التعددرض للق ددا ا الدينيددة بالصددحف الدينيددة المصددرية تبعددًا موددتالف 

 –ندوع الجامعدة  –التخصدص  –اإلقامدة  –الندوع  -المتغيرا  الد موجرافيدة )الد اندة 
 المستوى امقتصادى امجتماعى(.

 ويقسم هذا الفرض إلى ستة فروض فرعية هى:

ا  دملة إحصائيًا بين متوسطا  درجا  المبحووين المسلمين توجد فروق ذ -أ
ومتوسطا  درجا  المبحووين المسيحيين على ميياس التعرض للق ا ا الدينية 

 بالصحف الدينية المصرية.

 (5جدو  )
نتائا اوتبار ) ( لدملة الفروق بين المبحووين في مستوى التعرض للق ا ا الدينية بالصحف 

 وفقا للد انةالدينية المصرية 
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 المتوسط العدد المجموعا  
امنحراف 
درجة  قيمة   المعياري 

 الدملة الحرية

 29652 19505 55 مسلم

 *دالة 191 49256
 29651 49251 15 مسيحى

 

تشدددير نتدددائا اوتبدددار " " فدددى الجددددو  السدددابق إلدددى وجدددود فدددروق ذا  دملدددة 
ين ومتوسطا  درجا  المبحدووين إحصائية بين متوسطا  درجا  المبحووين المسلم

, حيدا التعرض للق ا ا الدينية بالصدحف الدينيدة المصدريةالمسيحيين على ميياس 
لصالال المبحووين المسيحيين وهى قيمة دالة إحصدائيًا عندد  49256بلغن قيمة " " 
, وبالتالى فقد يثبن صحة هدذا الفدرض . والدذى يدنص علدى أنده 2925مستوى دملة 

دملدددة إحصدددائيًا بدددين متوسدددطا  درجدددا  المبحدددووين المسدددلمين توجدددد فدددروق ذا  
ومتوسددطا  درجددا  المبحددووين المسدديحيين علددى مييدداس التعددرض للق ددا ا الدينيددة 

 لصالال المبحووين المسيحيين. بالصحف الدينية المصرية
توجد فروق ذا  دملة إحصائيًا بين متوسطا  درجا  الذكور ومتوسطا   -ب

          اس التعرض للق ا ا الدينية بالصحف الدينية المصرية.درجا  اإلناث على ميي
 (12جدو  )

نتائا اوتبار ) ( لدملة الفروق بين المبحووين في مستوى التعرض للق ا ا الدينية بالصحف 
 الدينية المصرية وفقا للنوع

 المتوسط العدد المجموعا  
امنحراف 
 قيمة   المعياري 

درجة 
 الدملة الحرية

 19262 29502 122 ذكور

 **دالة 155 49055
 19205 19402 122 إناث
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تشدددير نتدددائا اوتبدددار " " فدددى الجددددو  السدددابق إلدددى وجدددود فدددروق ذا  دملدددة 
إحصدائية بدين متوسددطا  درجدا  المبحدووين الددذكور ومتوسدطا  درجدا  المبحددووين 

ا بلغدن , حيالتعرض للق ا ا الدينية بالصحف الدينية المصريةاإلناث على ميياس 
لصالال المبحدووين اإلنداث وهدى قيمدة دالدة إحصدائيًا عندد مسدتوى  49055قيمة " " 
توجددد , وبالتددالى فقددد يثبددن صددحة هددذا الفددرض . والددذى يددنص علددى أندده 2921دملددة 

فددروق ذا  دملددة إحصددائيًا بددين متوسددطا  درجددا  المبحددووين الددذكور ومتوسددطا  
لق ددا ا الدينيددة بالصددحف الدينيددة درجددا  المبحددووين اإلندداث علددى مييدداس التعددرض ل

 لصالال المبحووين اإلناث. المصرية

توجد فروق ذا  دملة إحصائيًا بين متوسطا  درجا  مبحووى المناطق  -جد
الرييية ومتوسطا  درجا  مبحووى المناطق الح رية على ميياس التعرض 

 للق ا ا الدينية بالصحف الدينية المصرية.

 (11جدو  )

التعرض للق ا ا الدينية ( لدملة الفروق بين المبحووين في مستوى نتائا اوتبار ) 
 وفقا لمكان اإلقامة  بالصحف الدينية المصرية

 المتوسط العدد المجموعا  
امنحراف 
درجة  قيمة   المعياري 

 الدملة الحرية

 19255 19214 51 ريف

 دالةغير  155 29515
 19255 19252 115 ح ر

 

ر " " فدى الجددو  السدابق إلدى عددم وجدود فدروق ذا  دملدة تشير نتائا اوتبا
إحصدددائية بدددين متوسدددطا  درجدددا  مبحدددووى المنددداطق الريييدددة ومتوسدددطا  درجدددا  
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التعدرض للق دا ا الدينيدة بالصدحف الدينيدة مبحووى المناطق الح رية على ميياس 
وهى قيمة غير دالدة إحصدائيًا عندد مسدتوى  29515, حيا بلغن قيمة " " المصرية
, وبالتددالى فقددد يثبددن عدددم صددحة هددذا الفددرض . والددذى يددنص علددى أندده 2925دملددة 

توجددد فددروق ذا  دملددة إحصددائيًا بددين متوسددطا  درجددا  مبحددووى المندداطق الريييددة 
ومتوسطا  درجا  مبحووى المناطق الح رية على ميياس استخدام مواقدع اإلعدالم 

 .الجديد لصالال مبحووى الح ر

ة إحصائية بين متوسطا  درجا  المبحووين علدى مييداس توجد فروق ذا  دمل -د
التعدددرض للق دددا ا الدينيدددة بالصدددحف الدينيدددة المصدددرية تبعدددا مودددتالف 

 المستوى امقتصادى امجتماعى.
 (14جدو  رقم )  

تحليل التباين أحادي امتجاه بين متوسطا  درجا  المبحووين على ميياس التعرض للق ا ا 
 المصرية تبعًا موتالف المستوى امقتصادى امجتماعىالدينية بالصحف الدينية 

 

 مجموعا  المربعا  مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 الدملة قيمة ف المربعا 

 4.029 2 9750. بين المجموعا 

 1.113 197 219.223 داول المجموعا  *دالة 3.620

  199 227.280 المجمددوع

بق إلدددي وجدددود فدددروق ذا  دملدددة إحصدددائية بدددين تشدددير بياندددا  الجددددو  السدددا
مجموعددا  المبحددووين الددذين  مثلددون المسددتويا  امقتصدداد ة امجتماعيددة المختلفددة, 

, حيدا بلغدن التعرض للق ا ا الدينية بالصحف الدينيدة المصدريةوذل  علي ميياس 
, وهدو مدا  2925وهذه الييمة دالة إحصدائيًا عندد مسدتوى دملدة    69042قيمة ف 
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توجد فروق ذا  دملدة إحصدائية بدين بن صحة هذا الفرض والذى ينص على أنه يث
متوسطا  درجا  المبحووين على ميياس التعرض للق ا ا الدينية بالصحف الدينية 

 .المصرية تبعا موتالف المستوى امقتصادى امجتماعى

ولمعرفددددة مصدددددر التبدددداين للفددددروق بددددين المتوسددددطا  الحسددددابية لمجموعددددا  
بطريقددة أقددل فددرق معنددوي, حيددا ظهددر أن  L.S.Dين أجددرى اموتبددار البعدددي المبحددوو
يدزداد كلمدا زاد تعرض المبحووين للق ا ا الدينية بالصحف الدينيدة المصدرية مستوى 

  (16جدو  )المستوى امقتصادى امجتماعى.           
 ا لمعرفة الفروق بين المجموعا  علي ميياس التعرض للق ا L.S.Dنتائا تحليل 

 الدينية بالصحف الدينية المصرية وفقا للمستوى امقتصادى امجتماعى

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعا 

 4922   - مرتفع

 4911  - **290206 متوسط

 1905 - 291106 *295622 منخفض

حيددا ات ددال أن هندداك اوتالًفددا بددين المبحددووين منخف ددى المسددتوى امقتصددادى 
المسددددتوى امقتصددددادى امجتمدددداعى بفددددرق بددددين مرتفعددددى ين امجتمدددداعى والمبحددددوو

المسددتوى مرتفعددى لصددالال المبحددووين  295622المتوسددطين الحسددابيين بلغددن قيمتدده 
, كمدا ظهدر 2925امقتصادى امجتماعى, وهو فرق دا  إحصائيا عند مستوى دملدة 

أن هندددداك اوتالًفددددا بددددين المبحددددووين متوسددددطى المسددددتوى امقتصددددادى امجتمدددداعى 
المسددددتوى امقتصددددادى امجتمدددداعى بفددددرق بددددين المتوسددددطين مرتفعددددى مبحددددووين وال

لصددالال المبحددووين مرتفعددى المسددتوى امقتصددادى  290206الحسددابيين بلغددن قيمتدده 
, بينمدا ظهدر أنده لديس 2921امجتماعى, وهو فرق دا  إحصائيا عند مستوى دملدة 
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مجتمداعى والمبحدووين هناك اوتالفًا بين المبحووين منخف ى المستوى امقتصدادى ا
بدددين المتوسدددطين , حيدددا بلدددغ الفدددرق المسدددتوى امقتصدددادى امجتمددداعىمتوسدددطى 
 , وهو فرق غير دا  إحصائيا عند جميع مستويا  الدملة.291106الحسابيين 

الفرض السابع: توجد فروق ذا  دملة إحصدائية بدين متوسدطا  درجدا  المبحدووين 
 –الندوع  -ف المتغيرا  الد موجرافية )الد اندة على ميياس الوعى الدينى تبعًا موتال

                      المسدددددتوى امقتصدددددادى امجتمددددداعى(. –ندددددوع الجامعدددددة  –التخصدددددص  –اإلقامدددددة 
 ويقسم هذا الفرض إلى ستة فروض فرعية هى:

توجد فروق ذا  دملة إحصائيًا بين متوسطا  درجا  المبحووين المسلمين  -أ
            حووين المسيحيين على ميياس الوعى الدينى.ومتوسطا  درجا  المب

 (12جدو  )
 نتائا اوتبار ) ( لدملة الفروق بين المبحووين في مستوى الوعى الدينى وفقا للد انة

 المتوسط العدد المجموعا  
امنحراف 
درجة  قيمة   المعياري 

 الدملة الحرية

 29222 49402 122 مسلم

 *دالة 155 19545
 29512 49652 122 مسيحى

 

تشدددير نتدددائا اوتبدددار " " فدددى الجددددو  السدددابق إلدددى وجدددود فدددروق ذا  دملدددة 
إحصائية بين متوسطا  درجا  المبحووين المسلمين ومتوسطا  درجا  المبحدووين 

لصدددالال  19545, حيدددا بلغدددن قيمدددة " " الدددوعى الددددينىالمسددديحيين علدددى مييددداس 
, وبالتدالى 2925ئيًا عندد مسدتوى دملدة المبحووين المسيحيين وهى قيمة دالدة إحصدا

توجد فروق ذا  دملة إحصائيًا فقد يثبن صحة هذا الفرض . والذى ينص على أنه 
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بددددين متوسددددطا  درجددددا  المبحددددووين المسددددلمين ومتوسددددطا  درجددددا  المبحددددووين 
 لصالال المبحووين المسيحيين. المسيحيين على ميياس الوعى الدينى

ائيًا بين متوسطا  درجا  الذكور ومتوسطا  توجد فروق ذا  دملة إحص -ب
                         درجا  اإلناث على ميياس الوعى الدينى لصالال اإلناث.

 (15جدو  )
 نتائا اوتبار ) ( لدملة الفروق بين المبحووين في مستوى الوعى الدينى وفقا للنوع

 المتوسط العدد المجموعا  
امنحراف 
 درجة قيمة   المعياري 

 الدملة الحرية

 29251 49452 122 ذكور

 دالةغير  155 19645
 29525 49652 122 إناث

تشير نتائا اوتبار " " فدى الجددو  السدابق إلدى عددم وجدود فدروق ذا  دملدة 
إحصدائية بدين متوسددطا  درجدا  المبحدووين الددذكور ومتوسدطا  درجدا  المبحددووين 

وهدى قيمدة غيدر  19645ن قيمدة " " , حيدا بلغدالدوعى الددينىاإلناث علدى مييداس 
, وبالتالى فقد يثبن عدم صحة هذا الفدرض . 2925دالة إحصائيًا عند مستوى دملة 

توجددد فدددروق ذا  دملددة إحصددائيًا بددين متوسددطا  درجدددا  والددذى يددنص علددى أندده 
 المبحووين الذكور ومتوسطا  درجا  المبحووين اإلناث على مييداس الدوعى الددينى

 اإلناث. لصالال المبحووين

توجد فروق ذا  دملة إحصائيًا بين متوسطا  درجا  مبحووى المناطق  -جد
الرييية ومتوسطا  درجا  مبحووى المناطق الح رية على ميياس الوعى 

 الدينى لصالال مبحووى الح ر.
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 (10جدو  )

وفقا لمكان  الوعى الدينىنتائا اوتبار ) ( لدملة الفروق بين المبحووين في مستوى 
 قامة اإل

 المتوسط العدد المجموعا  
امنحراف 
درجة  قيمة   المعياري 

 الدملة الحرية

 29255 49641 51 ريف

 دالةغير  155 29255
 29251 49645 115 ح ر

 

تشير نتائا اوتبار " " فدى الجددو  السدابق إلدى عددم وجدود فدروق ذا  دملدة 
ومتوسدددطا  درجدددا   إحصدددائية بدددين متوسدددطا  درجدددا  مبحدددووى المنددداطق الريييدددة

, حيدددا بلغدددن قيمدددة " " الدددوعى الددددينىمبحددووى المنددداطق الح دددرية علدددى مييددداس 
, وبالتدالى فقدد يثبدن 2925وهى قيمة غير دالة إحصائيًا عند مسدتوى دملدة  29255

توجد فروق ذا  دملة إحصائيًا بدين عدم صحة هذا الفرض . والذى ينص على أنه 
ريييددة ومتوسددطا  درجددا  مبحددووى المندداطق متوسددطا  درجددا  مبحددووى المندداطق ال

 .الح رية على ميياس الوعى الدينى لصالال مبحووى الح ر

توجد فروق ذا  دملة إحصائية بين متوسطا  درجا  المبحووين علدى مييداس  -د
  الوعى الدينى تبعا موتالف المستوى امقتصادى امجتماعى.
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 (15جدو  رقم )                                                            
تحليل التباين أحادي امتجاه بين متوسطا  درجا  المبحووين على ميياس الوعى الدينى تبعًا 

 موتالف المستوى امقتصادى امجتماعى

 مجموعا  المربعا  مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 الدملة قيمة ف المربعا 

 0.743 2 90.9. بين المجموعا 

 0.225 197 44.389 داول المجموعا  *دالة 3.297

  199 45.875 المجمددوع

تشدددير بياندددا  الجددددو  السدددابق إلدددي وجدددود فدددروق ذا  دملدددة إحصدددائية بدددين 
مجموعددا  المبحددووين الددذين  مثلددون المسددتويا  امقتصدداد ة امجتماعيددة المختلفددة, 

وهددذه الييمددة دالددة  69455ف  , حيددا بلغددن قيمدةالدوعى الدددينىوذلد  علددي مييدداس 
, وهو ما يثبن صحة هذا الفرض والذى يدنص  2925إحصائيًا عند مستوى دملة   

توجدد فدروق ذا  دملدة إحصدائية بدين متوسدطا  درجدا  المبحدووين علدى على أنده 
. ,ولمعرفددة مييدداس الددوعى الدددينى تبعددا موددتالف المسددتوى امقتصددادى امجتمدداعى

ن المتوسددطا  الحسدددابية لمجموعددا  المبحدددووين أجدددرى مصدددر التبددداين للفددروق بدددي
الددوعى بطريقددة أقددل فددرق معنددوي, حيددا ظهددر أن مسددتوى  L.S.Dاموتبددار البعدددي 

 يزداد كلما زاد المستوى امقتصادى امجتماعى. الدينى 
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  (15جدو  ) 
لمعرفة الفروق بين المجموعا  علي ميياس الوعى الدينى وفقا  L.S.Dنتائا تحليل 

 مستوى امقتصادى امجتماعىلل

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعا 

 4940   - مرتفع

 4965  - 291621 متوسط

 4941 - *291551 292522 منخفض

حيددا ات ددال أن هندداك اوتالًفددا بددين المبحددووين منخف ددى المسددتوى امقتصددادى 
بدددين المسدددتوى امقتصدددادى امجتمددداعى بفدددرق متوسدددطى امجتمددداعى والمبحدددووين 

المسدتوى متوسدطى لصدالال المبحدووين  291551المتوسطين الحسابيين بلغن قيمته 
, بينما ظهر 2925امقتصادى امجتماعى, وهو فرق دا  إحصائيا عند مستوى دملة 

أندده لدديس هندداك اوتالفددًا بددين المبحددووين منخف ددى المسددتوى امقتصددادى امجتمدداعى 
بددددين , حيددددا بلددددغ الفددددرق جتمدددداعىالمسددددتوى امقتصددددادى اممرتفعددددى والمبحددددووين 

, وهو فرق غير دا  إحصائيا عندد جميدع مسدتويا  292522المتوسطين الحسابيين 
الدملدددة, كمدددا ظهدددر أنددده لددديس هنددداك اوتالفدددًا بدددين المبحدددووين متوسدددطى المسدددتوى 

, حيددا المسدتوى امقتصدادى امجتمداعىمرتفعددى امقتصدادى امجتمداعى والمبحدووين 
, وهدو فدرق غيدر دا  إحصدائيا عندد 291621ن الحسابيين بين المتوسطيبلغ الفرق 

 جميع مستويا  الدملة.
 أهم نتائا إوتبار صحة الفروض 

  تحقددق صددحة الفددرض األو  والددذى يددنص علددى أندده توجددد عالقددة ارتباطيددة
موجبددة ودالددة إحصددائيًا بددين مسددتوى تعددرض المبحددووين المسددلمين للق ددا ا 

وى الددوعى الدددينى لددديهم, أي أندده الدينيددة بالصددحف الدينيددة المصددرية ومسددت
كلما زاد تعرض المبحووين المسلمين للصحف الدينية اإلسالمية تزداد لدديهم 
درجة الوعى الدينى , كما توجد أ  ا عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصدائيًا 
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بين مستوى تعرض المبحووين المسيحيين للق ا ا الدينية بالصحف الدينيدة 
الدينى لدديهم, أي أنده كلمدا زاد تعدرض المبحدووين المصرية ومستوى الوعى 

 المسيحيين للصحف الدينية المسيحية تزداد لديهم درجة الوعى الدينى.
  تحقدق صدحة الفدرض الثداني والدذى يددنص علدى أنده توجدد فدروق ذا  دملددة

إحصائية بين متوسطا  درجا  المبحووين على ميياس الدوعى الددينى تبعدا 
للصدحف الدينيدة اإلسدالمية المصدرية. كمدا أنده موتالف مسدتويا  التعدرض 

توجددد فددروق ذا  دملددة إحصددائية بددين متوسددطا  درجددا  المبحددووين علددى 
مييدداس الددوعى الدددينى تبعددا موددتالف مسددتويا  التعددرض للصددحف الدينيددة 

 المسيحية المصرية.

  تختلددف درجدة تعددرض تحقدق صدحة الفددرض الخدامس والددذى يدنص علددى أنده
نيدددة المصدددرية تبعدددًا مودددتالف درجدددة الثقدددة بصددددق المبحدددووين للصدددحف الدي

 .ومو وعية المو وعا  الدينية بالصحف الدينية المصرية

  تحقددق صددحة الفددرض الفرعددي مددن الفددرض السددادس والددذى يددنص علددى أندده
توجد فروق ذا  دملة إحصائيًا بين متوسطا  درجا  المبحووين المسلمين 

يدداس التعددرض للق ددا ا ومتوسددطا  درجددا  المبحددووين المسدديحيين علددى مي
 لصالال المبحووين المسيحيين. الدينية بالصحف الدينية المصرية

  تحقددق صددحة الفددرض الفرعددي مددن الفددرض السددادس والددذى يددنص علددى أندده
توجد فدروق ذا  دملدة إحصدائيًا بدين متوسدطا  درجدا  المبحدووين الدذكور 

دينيدة ومتوسطا  درجا  المبحووين اإلناث على ميياس التعدرض للق دا ا ال
 لصالال المبحووين اإلناث. بالصحف الدينية المصرية

  توجدد عدم صحة الفرض الفرعي من الفرض السادس والذى ينص علدى أنده
فروق ذا  دملة إحصائيًا بين متوسطا  درجدا  مبحدووى المنداطق الريييدة 
ومتوسطا  درجا  مبحووى المناطق الح رية على ميياس استخدام مواقدع 

 .صالال مبحووى الح راإلعالم الجديد ل

  تحقددق صددحة الفددرض الفرعددي مددن الفددرض السددادس والددذى يددنص علددى أندده
توجددد فددروق ذا  دملددة إحصددائية بددين متوسددطا  درجددا  المبحددووين علددى 
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مييداس التعدرض للق ددا ا الدينيدة بالصدحف الدينيددة المصدرية تبعدا موددتالف 
 .المستوى امقتصادى امجتماعى

 توجدد فرض السابع والذى ينص علدى أنده تحقق صحة الفرض الفرعي من ال
فدددروق ذا  دملدددة إحصدددائيًا بدددين متوسدددطا  درجدددا  المبحدددووين المسدددلمين 
 ومتوسدددطا  درجدددا  المبحدددووين المسددديحيين علدددى مييددداس الدددوعى الددددينى

 لصالال المبحووين المسيحيين.

 توجدد والدذى يدنص علدى أنده ة الفرض الفرعي من الفدرض السدابع عدم صح
حصددددائيًا بددددين متوسددددطا  درجددددا  المبحددددووين الددددذكور فددددروق ذا  دملددددة إ

لصددالال  ومتوسددطا  درجددا  المبحددووين اإلندداث علددى مييدداس الددوعى الدددينى
 المبحووين اإلناث.

  توجد عدم صحة الفرض الفرعي من الفرض السابع والذى ينص على أنه
فروق ذا  دملة إحصائيًا بين متوسطا  درجا  مبحووى المناطق الرييية 

درجا  مبحووى المناطق الح رية على ميياس الوعى الدينى ومتوسطا  
 لصالال مبحووى الح ر.

  توجد تحقق صحة الفرض الفرعي من الفرض السابع والذى ينص على أنه
فروق ذا  دملة إحصائية بين متوسطا  درجا  المبحووين على ميياس 

 .الوعى الدينى تبعا موتالف المستوى امقتصادى امجتماعى
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