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 شكر وتقدير

 

 بعد الشكر لله  ععهىلع ىلهع ععهىلع ىلهع ىضهه  ليهل  ىلهه لع لهنه  لهه بالرهىل ,ه   الر هىل  

 م ىلههع لعلهه  الةشههرد  ل,ههىني اول ههىله  لىلههع  لهه  ل ههحة  لالحِمههد للهه  لع العههىلمهال لاللهه   لال هه

 . للال عةعر  باح ىن إلع ي م الديال

أع جهه  بىلشههكر ال لدههم لسههم لههال  ههى,  لههه إعمههىم ,هه   الدلا هه   إلههع مههم لههال مههىن  ههةةى لههه ععلهمههه 

 . لع جهره لل ىىدعه

ى  المعنه له ال ي  ىلدله ل عىبعنه لأىطىله الد الدكتور كامل خورشيد مراد  ضمإلع الفى

لالههع أىيههىل ل نهه  المنى شهه   . حهههل لهه  جهها  جرههدا لههه إلهههىني لعهه جهره ألنههىل ىملههه لههه الةحههل

لتفيلر  بنة   عحكه  للنى ش  ,   الر ىل  : األ تىذ الدمت ل ىلت ح ىع لاأل تىذ الهدمت ل عه ههر 

 أب  ىرج  .

 

ههد,ى أ.ن. ىهلت لحمهد لأعندم بىلشهكر الهع جىلعه  الشهرو األل هل لمكله  بكلهه  اوىه م ل عم

ح ىع ،  لجمهه  اىيهىل التهدلدم لمهى  هدل   لهه لهال ل هىىد  ل ل هىلد  لكنتنهه لهال ال ههر ب طهع 

لىبتهه  لههه ل هههرعه العلمههه  ، للههه المندلهه  أ.ن. حمهههد   مه هه  التههه عتلمهه ت ىلههع يههديرى السههردمتهال ، 

 لععلمت لنرى السكهر .  
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 الملخص 

 ,دلت الدلا   الع التعرف ىلع الدلل ال ي عؤنج   هةكىت الت ا م االجتمىىه   له لشر

لنىل  الت ىلح  لالتعىجش اوج ىبه ، لنا ىلع لنىل  السرا,ه  لخطىع  اول,ىع لالتطرف ، ل, ا 

 الدلل  هت  عش هل  لال خ   إ تط ع لأي  ىهن  لال طلة  ال ىلعىت األلنله  .

ع  ا ت دام المنرج ال  فه الم حه، لا ت دام اال تةىل  ل هل  ل م  الةهىلىت حهل عس لت  

ل زى  ىلع ل ل  لحىلل؛ األل : ل ض ىىت لنىل  الت ىلح المنش ل  له الشةكىت  لنر   40لال  

أنلات، لالكىلل :   10لنر ، لالكىله : أنلات لنىل  الت ىلح لعس ن لال    13لعس ن لال  

  لفرن   ع  اختهىل,  583لنر . عس لت  ىهن  الدلا   لال    17االهةىىىت المتحنن  لعس ن لال  

ئه  الطةنه  لال طلة  ال ىلع  األلنله ، ل,ه ال ىلع  األم لسم ال ىلعىت األلنله  بىلطردن  العش ا

حهل لهرى لال المنىبت لاأل    لالتن ع لالتمكهم لسم هةىع لطلة  األلنن ال ىلعههال  لجىلع  

 الشرو األل ل . ل عد جم  الةهىلىت للعىل ترى أحلىئهًى أظررت النتىئج لى يله:

لههه  إحلهههىئهًى لتهههه لر ل ضههه ىىت لنىلههه  الت ههههىلح المعرلضههه  ىلههههع لجههه ن نلجههه  لرعفعهههه  لنا .2

 هةكىت الت ا م اوجتمىىه لال لجر  لضر طلة  ال ىلعىت األلنله .



 ن

 

لجهه ن نلجهه  لرعفعهه  لنالهه  إحلههىئهًى لتهه لر انلات لنىلهه  الت ههىلح المعرلضهه  ىلههع هههةكىت  .1

 الت ا م اوجتمىىه لال لجر  لضر طلة  ال ىلعىت األلنله .

اوهةىىىت المحنن  لدى الفئ  المةح ل  لره ا النه ع  عفع  لنال  إحلىئهًى لت لرلج ن نلج  لر  .1

 لال المنش لات.

ىدم لج ن لرلو ذات نالل  إحلىئه  له ععرل الفئ  المةح ل  لكنىل  الت ىلح لهه ههةكىت  .4

 الت ا م االجتمىىه عةعى لمتغهر الن ع اوجتمىىه.

لت ههىلح لههه هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه لجهه ن لههرلو لههه ععههرل الفئهه  المةح لهه  لكنىلهه  ا  .5

لهاككر  لللهىلح  15  لالفئه   10- 14عةعًى لمتغهر  العمر  حهل مىلت الفرلو بهال الفئ   

 لاككر . 15الفئ   

لج ن لرلو له ععرل الفئ  المةح ل  لكنىل  الت ىلح له هةكىت الت ا م االجتمهىىه عةعهًى  .0

بههال الفئه   خىل ه   لالفئ   ىن ه   لللهىلح  لمتغهر  المرحل  الدلا ه    حهل مىلت الفهرلو 

 الفئ    ىن   .

لجهه ن لهههرلو ذات ناللهه  إحلهههىئه  لههه ععهههرل الفئههه  المةح لهه  لكنىلههه  الت ههىلح لهههه ههههةكىت  .5

االختلههههىص، حههههههل مىلههههت الفهههههرلو للههههىلح  كلههههههىت  الت ا ههههم االجتمهههههىىه عةعههههًى لمتغههههههر

 .ال ىله  

 .الدلل، طلة  ال ىلعىت األلنله  ، م االجتمىىههةكىت الت ا، لنىل  الت ىلح  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to identify the role of social networks in spreading 

the culture of tolerance from the point of view of the Jordanian universities 

students, have been using the descriptive survey, the use of the 

questionnaire as a means to collect data where consisted of 40 items, 

divided into three paragraphs: first the culture of tolerance issues which 

exist in networks And consisted of (13) items, the second; tools of culture 

of tolerance consisted of(10)tools, and third; achieved gratification 

consisted of(17)items. The questionnaire was distributed to a sample of 

(583) were chosen Statistics randomly from students of Jordan University , 

and the University of the Middle East, after data collection and processing 

statistically the results showed the following; 

- Existence of a high degree and statistically significant topics to provide 

a culture of tolerance which it displays on social networks from students 

of Jordan university and Middle East university viewpoint 

- Existence of a high degree and statistically significant topics to provide 

a; tools of culture of tolerance which it displays on social networks from 

students of Jordan university and Middle East university viewpoint 
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- Existence of a high degree and statistically significant topics to provide 

a; achieved gratification which it displays on social networks from 

students of Jordan university and Middle East university viewpoint 

- The are no existence of statistically significant differences in exposure 

category researched of a culture of tolerance in social networks 

depending on the sex variable 

- Existence of differences in exposure category researched of culture of 

tolerance in social networks depending on the (age) variable, where the 

differences between the group (24-26) and (27 and over) and to favor of 

the group (27 and over). 

- Existence of differences in exposure category researched of a culture of 

tolerance in social networks depending on the (grade) variable, where 

the differences between Category (fifth) and group (sixth) and in favor 

of the category (sixth). 

- Existence of differences in exposure category researched of a culture of 

tolerance in social networks depending on the specialization variable, 

where the differences in favor of the (humanitarian faculties). 

The researcher recommended the strive needed to deny hate speech, 

and avoid division and rivalry that can be posted on social networking. 

Key words: Culture of tolerance, Social networking, Students of 

Jordanian universities,Rol 
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 الفصل االول

 خلفية الدراسة و أهميتها

 المقدمة

برزت ل  العند االل  لال األلفه  الكىلك  ظى,ر  هةكىت الت ا م االجتمىىه، الته أ ةحت 

له العىل ، ل لكنت ,   الشةكىت الم ت دلهال لال التعىلم لعرى  له لتنىل  يد الم يهال لال النىس

 م اطال اللحفه.بحهل أ ةح الم اطال المعى ر اله م عحت ل مع ال

ألن ,   الشةكىت لرى ل ىح  لا ع  له النشر ىةر الفيىل االلسترلله، لىن لى ينشر لهرى ل 

لال ل ض ىىت لل  لىت لل ىالت لتعدن  ل   دى لدى ال مر ل الم ت دم، للال علك 

 نه  األخ  ه  ل بعض المةىنئ اول ىله  العىل ، ل لنىلىت لتن ى ، لنرىىلالم ض ىىت لى يتعلق ب

لى يدى  الع السرا,ه  ل التعلو ل التطرف، ل ىلع الننهض لال ذلك لنىل  أخرى لحال له ألم 

 الحىج  الهرى ل,ه لنىل  الت ىلح، الته ,ه ,دف مم الم تمعىت المحة  لل هر ل ال  م.

لععد لنىل  الت ىلح لال أ مع النيىجى الته عر  الم تمعىت المعى ر ، لمى عحمل  لال  ه  

ىلهى عت  د له لةىنئ االحترام لالنة   لآلخر لالتندير للتن ع الكنىله لالتعدنج    ىله   ل لكم

 الطةهعه  ل ع ى,ىت لالرغةىت لالمه   اول ىله . 

إن لنىل  الت ىلح الته عشكم العن ان العردض للر ه اوجتمىىه ,ه الفيهل  العلهى النىجم  

له لره الفيهل  المنش ن  الته ع ر  له اح   ىال عندم الم تمعىت لالدلهم الحه ىلع لم ,ى الكنى

ال  م لالمحة  لالتآخه لالعدال  لالم ىلا  ل,   لةىنىل إل ىله  لىنت برى هرائ  ال مىل لاأللل، 

سال حتع إذا ل أن اوخت ف جعد  ن  م له ، للللهم ىهةًى أن ل تل  أللنى ج و أن ل تل  حه

  .45، ص2008 خىلد،  اختلفنى ج و أن لتعىجش للتحىلل للتفى, ،
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عتطلو لمىل   الت ىلح ع لر هرطهال أ ى ههال، أللرمى لج ن ل تم  لدله، للىلهرمى لج ن 

م تم  المدله بت لر نلل  المؤ  ىت لالنىل ن، ل ىلمنىبم، عتندم ىمله  إل ىل نلل  النىل ن ل نىل ال

 ص .  5، 2003 ى ىف،  هرلط الت ىلح

لهه ع ا ت دام هةكىت الت ا م االجتمىىه الته غهدت  لل  التشىل ل ىئم اوى م ال ديد

, دهه  العلههر لىن الهه  االعلههىله، لههىن هههرائح الم تمهه  لههه مههم لكههىن اع رههت للمشههىلم  الفىىلهه  لههه 

,   الشةكىت، لاالل راط لهرى بشكم غهر ل ة و، لخل  ى لن  العند الكىله لال األلفه  الكىلكه ، ل 

عهه له ل ههىئم أن ل خى هه  الشههةىع، لا ههةح لههال اليههرلل   هههد  عالهر,ههى لههه ل تلهه  هههرائح الم تمهه 

اليه ل ىلهع ععلدهل لنىله  الت هىلح الت ا م االجتمىىه اال,تمىم بىل ض  الداخله لهال خه   ع هلهل 

 التعىجش االجتمىىه لغرس لنىل   ة   االخر لهمى بهنر . ل 

ةكىت للههال ,نههى لههىن الدلا هه  عةحههل لههه لههدى حيهه ل لنىلهه  الت ههىلح لههه لنشهه لات ,هه   الشهه

الفىىلهه  لههال لنضهه ل الشههةىع ألف ههر  الهه يال ,هه  األككردهه  الم ههت دل  لرهه   الشههةكىت ل  ى هه  هههةىع 

 ال ىلعىت ال يال ,    ىن  الم تنةم ال يال ينضر الهر  العمىن األ ىس للم تم . 

 تتنىل  الدلا   نلل ,   الشةكىت له لشهر ,ه   الكنىله ، للهه التهرلدج لره ا الهنمل الكنهىله، 

اكتشههىف الهدلل الهه ي عؤنجه  برهه ا الم هى ل ل,ههم عشهكم ,هه   المنلهىت الحديكهه  ىىلهم  هه   ليهً  ىهال 

 لتعلدل ,   الكنىل  المنش ل ل

للعهههم لهههال أبهههرز اال هههةىع التهههه نىهههت الهههع الةحهههل لهههه ,ههه ا الم ضههه ع ,ههه  عنهههىله  عهههالهرات 

هههههةكىت الت ا ههههم اوجتمههههىىه ىلههههع الم ههههت دلهال، لخل  ههههى الطلةهههه  لالشههههةىع، لظرهههه ل نىهههه ات 

 يههه  لل تلفههه  لهههه المنشههه لات االجتمىىهههه    ههه  لنرهههى يهههدى  للتطهههرف لالتعلهههو لدت ههه  بلغههه  لتنى

السرا,ه  لاول,ىع، لالن   اآلخر، ل,  ل ض ع الدلا  ، خطىع يت   بىلت ىلح لعغلههو لغه  الحه ال 

 المتحير ل الرأي اآلخر لالنة   بىآلخر لالدى   للتعىجش ال لمه لاالجتمىىه. 



3 

  

  

 

 مشكلة الدراسة:

 كم لشكل  الدلا   له الىل  ال ؤا  التىله :عتم

كههه  يههرى طلةهه  ال ىلعههىت األلنلههه  ، ل,هه  ال هههم اللههىىد الهه ي ىلههه  االىتمههىن لههه بنههىل 

الهه طال لالههدلىع ىنهه  ،  الههدلل الهه ي عؤنجهه   هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه الحديكهه   لههه لشههر لنىلهه  

 ا,ه  لخطىع  اول,ىع لالتطرف ل .السر  الت ىلح  لالتعىجش اوج ىبه ، لنا  بىلمنىبم ىلع لنىل 

 أهمية الدراسة :

ههههرائح    هههىحو التطههه ل التسن لههه جه لالتشهههىل ل هههىئم الت ا هههم اوجتمهههىىه بههههال ل تلههه 

عنىله ظى,رات  لةه  لأخهرى إج ىبهه ، لمهال الضهى,رات ال هلةه  عفشهه لنىله   الم تم  لخى   الشةىع

ى الضهى,رات اوج ىبهه  لرهه الننههض له لك لنرهى لنىله  السرا,ه ، لالدى   للعن  لاول,ىع لالتطرف، أل

 الت ىلح اوج ىبه ل ة   اآلخر لللح التعىجش ال لمه بهال النىس.

للههال ,نههى ا ههةح لههال اال,مههه  بمكههىن نلا هه  ل حههل نلل لنلههىت االىهه م ال ديههد لههه لشههر 

ت هىلح لالتعهىجش ,   االلمىط الفسرد  لالكنىله  بهال الم تمعىت، ل  ضرلل  عةنه لعش ه  ظى,رات ال

للةههه  ظهههى,رات العنههه  لالتطهههرف لاول,هههىع.  للمهههى مهههىن الطلةههه  لالشهههةىع جشهههكل ن الفئههه  االجتمىىهههه  

االككر ععرضى ل  ىئم االى م ال ديد لىلحىجه  علهةح لى ه  لةحهل طةهعه  االنلال التهه عؤنيرهى ,ه   

 شكهم لدالمر  المعرله  العىل .عالشةكىت  لةًى أل اج ىبًى لت جه  الشةىع لعحديد اختهىلاعر  الكنىله  ل 

للضرا للضرلف ال هى ه  الته عحهل بىلمملس  االلنله  الرىهمه  لالترديد الم تمر أللال الةلد 

لل تمعهه  لههال  ةههم العنى ههر لالتنضهمههىت االل,ىبههه  المتطرلهه  لههىن الحىجهه  عةههرز لملدههد لههال االبحههى  

لالتطهرف ال هىئد لهه ل هىئم الت ا هم  لالدلا هىت التهه ععهىلج ,ه ا المرهدن ل هىألخص خطهىع السرا,هه 

االجتمهههىىه لأ,مهههه  أن جكههه ن ال طهههىع الةهههديم ,ههه  خطهههىع لحةههه  لع هههىلح لألهههىن ، للههه لك عست هههو 
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الدلا هه  أ,مهترههى لههال ا,مههه  ل ضهه ع لنىلهه  الت ههىلح التههه ج ههو أن ع هه ن لهههم ل تمعنههى لنههل لألمهههى 

 الم تمعىت االل ىله   ىطة  . 

دهههد النهههىلىل العر هههه لالمكتةههه  العر هههه  بةحههه   ىلمهههه  الحىجههه  المى ههه  لتلل أضههه  الهههع ذلهههك، 

لعنهىل  أ,مهترهى لهدى ل تمه   االج هىبه  ل ض ع لنىل  الت ىلح ل التعهىجش اوجتمهىىه لنلا ىت ىال

ا ههرىلى لت اضههعى لههه  لعالههم الةىحكهه  أن عنههدم طلةهه  ال ىلعههىت بنههىل ىلههه  عةههرز أ,مههه  ,هه   الدلا هه ، 

 , ا الم ى  .

 هاأهداف الدراسة و أسئلت

الط  ههى لههال أ,مههه  ل ضهه ع الدلا هه ، ال هههمى  لفرهه م لنىلهه  الت ههىلح لالتعههىجش االجتمههىىه ، ,هه  

التعهههرف الهههع لشدههه  الشهههةىع ال هههىلعه األلنلهههه لمهههى عنشهههر  ههههةكىت الت ا هههم اوجتمهههىىه لهههال لنىلههه  

الت ههىلح لالتعههىجش اوجتمههىىه لههىن ,هه   الدلا هه  ع ههعع إلههع اوجىبهه  ىلههع األ ههئل  االعههه  لههال لجرهه  

 لضر الشةىع ال ىلعههال المةح لهال ال يال ,  لال  ه هو ىال ,   األ ئل :

لى  ل ض ىىت لنىل  الت ىلح المعرلض  ىلع هةكىت الت ا م اوجتمىىه لال لجر  لضر  .2

 طلة  ال ىلعىت األلنله  ل

لههى أنلات لنىلههه  الت هههىلح  المعرلضههه  ىلهههع هههةكىت الت ا هههم اوجتمهههىىه لهههال لجرههه  لضهههر  .1

 نله  لطلة  ال ىلعىت األل 

 حنن  لدى الفئ  المةح ل  لر ا الن ع لال المنش لاتلتلى اوهةىىىت الم .1

,م ,نىك لرلو ذات نالل  احلىئه  له ععرل الفئه  المةح له  لكنىله  الت هىلح لهه ههةكىت  .4

-المرحلههههه  الدلا هههههه -ال هههههنم-الت ا هههههم الت ا هههههم االجتمهههههىىه  ععهههههلى لمتغههههههرات  العمهههههر

 االختلىص  .
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 حدود الدراسة:

لغىجهه  لرىجهه  عشههردال -1620طةنههت الدلا هه  خهه   المههد  لههال هههرر أيلهه   للىلههه : لاحههدلن ال -2

  .  1620الكىله 

 : لدين  ىمىن العى م .  الحدلن ال غرالة   -1

 ال ىلع  األلنله  لجىلع  الشرو األل ل.   ىش ائه  لال طلة   : ىهن التطةهنه  الحدلن   -1

 محددات الدراسة:

الةحل لف ه ،  لته عحد لال ععمه  لتىئج الةحل ىلع ل تم عسمال لحدنات الدلا   له الع الم ا

 ل عتمكم لهمى يله :

طةهعهه  ل تمهه  لىهنهه  الدلا هه  لالههللال التههه عمههت لههه الدلا هه ، للهه  أجردههت الدلا هه  لههه  -2

ل ت أخر، لر مى عغهرت عل لات طلة  ال ىلع  األلنله  ل طلة  جىلع  الشرو األل ل 

ل المتغهرات المؤلر  له ععلدل لنىله  الت هىلح ل لإلطةىىىعر ، ال همى ل  عغهر الضرلف 

 التعىجش اوجتمىىه ل بىلتىله اخت ف لتىئج الدلا  . 

كمى أن  دو أنا  الدلا   ل لةىعرى لإجىبىت ألران العهن  لال حههل الم ضه ىه  لاأللىله   -1

 ععد لال لحدنات ,   الدلا  . 

 مصطلحات الدراسة :

 ههه ، لرههه ععنههه  ههنم الههنفم لالمنطههق لالفطىلهه ، للههه ملمهه   دجمهه  لىردنهه  لههه العر كنىلهه : ال -2

، للن  الرلح، ععنه المع    للن  لف    اي  ىل حىذ ى خفهفى لطنى، للنف  عكنهفى اي   ا  

المكنههه  لهههه اللغههه  ,ههه  النلههه  المةهههري، ل هههد اههههتنت ,ههه   السلمههه  لنههه  حههههل أن  ههه ا  ل  لههه ، 

ىندلى يت  برده .  للطىلمهى ا هتعملت  المكن  جن م لف   بتعل  أل ل جديد  ممى ,  حى  النل 
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الكنىلههه  لهههه ىلهههرلى الحهههديل ,ههه ا للداللههه  ىلهههع الر هههه الفسهههري لاألنبهههه لاالجتمهههىىه ل لهههران 

لال مىىهىت.  لىلكنىله  ال ععههد ل م ىه  لهال األلسههىل لح هو، للسنرهى لضردهه  لهه ال هل ك لمههى 

ل ي ينطة  ىله  هعو ج ىىد ىلع ل   طردق الحهى  إجمىال، ل مى يتمكم له  الطىب  العىم ا

لال الشع ع، ل,ه ال ج   الممهل  لمن لىت األل  التهه عمههل برهى ىهال غهر,هى لهال ال مىىهىت 

بمى عنه م به  لهال العنىئهد لالنهه  لاللغه  لالمةهىنئ، لال هل ك لالمند هىت لالنه الهال لالت هىلع. ل 

النهه الهال إجمههىال لههان الكنىلهه  ,ههه مههم لرمههو يتيههمال المعههىلف لالعنىئههد لالفنهه ن لاألخهه و ل 

   لالعىنات.

لدلا ههه  ىلههههع ان الكنىلههه  ععنههههه لدمكهههال عنهههدج  ععردههههس اجرائهههه ب هههههل لمفرههه م الكنىلههه  لرهههه   ا

   الكنىله للةلد لال  ه  ل ل ك للسر للن ن لىل م لاناع لىىنات لعنىلهد لت الل  للكت ة  . الم لل 

ر للتنهه ع التنههديل   بالهه :  جعنههه اوحتههرام لالنةهه  UDAPت ههىلح : ىرلتهه   لنضمهه  اله ل ههك  ال -1

ألهههكى  التعةهههر، ل لللههفىت اول ههىله  لههدينى، ل يتعههلز ,هه ا الت ههىلح الكههري لكنىلههىت ىىلمنههى ل 

المعتنهههد، لألههه  ال ئهههىم لهههه  ههههىو ولفتهههىح ل اوعلهههى  لحردههه  الفسهههر لاليهههمهر ل بىلمعرلههه  ل ا

 اوخههت ف، ل,هه  لهههم لاجةههًى أخ  هههًى لح ههو، إلمههى ,هه  لاجههو  هى ههه ل  ههىل له أجيههى، ل

، 1995الت ىلح ,  الفيهل  التهه عه هر  ههىم ال ه م لحهم لنىله  الحرع  لنضمه  اله ل هك  

UDAP  

العفهه  ىنههد المنههدل  ر لغههض النضههر ىههال الههلالت لالرنههىت ل لالت ههىلح اجرائهههى ,هه   ةهه   اآلخهه

 للحىلل  ع ى,م  لةهىت االخردال لل ىلحتر  بشكم مرد  .

الهدى   للتعهىجش ال ههلمه ل ةه   الهرأي ل الههرأي إههىى  للشههر  اجرائههى  لنىله  الت هىلح : ععنههه -1

 اآلخر للة  لنىل  الطىئفه  ل العنلرد  ل الم ,ةه  لمم لى جفرو الم تم .



7 

  

  

 

ههههةكىت الت ا هههم اوجتمهههىىه:  للهههطلح جطلهههق ىلهههع ل م ىههه  لهههال الم ا ههه  ىلهههع ههههةك   -4

  ، حههل عتههح الت ا هم بههال األلهران لهه بهئه  ل تمه world wide webاولترلهت العىلمهه  

التراضه، ج معر  اال,تمىم أل االلتمىل لةلد أل لدل   أل لئ  لعهن ، له لضهىم ىهىلمه لننهم 

  م دله  social networking serviceالمعل لهىت. لجهىل ععردهس الشهةكىت اوجتمىىهه  

إلسترلله  ع مح للم ت دلهال بالشىل لعنضه  للفىت ه له  لر ، ممهى ع همح لره  بىلت ا هم 

 ص 122، 2015، ل  االخردال.  العله

لالشهههةكىت المنلههه ن  برههه ا الةحهههل ,هههه الفه هههة ك لعههه دتر لالههه اعم اع لال هههتغرام لالفهههىيةر 

 لغهر,ى لمال اىتىن ىله  هةىبنى ال ىلعه . 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 أواًل األدب النظري :

لرمهههه  لههههه الم تمعههههىت  إعلههههىله -عشههههكم هههههةكىت الت ا ههههم االجتمههههىىه ظههههى,ر  اجتمىىههههه 

المعى ههر  التههه عشههرد عطهه لًا لت ههىلىًى لههه ل ههىالت الحهههى  مىلهه ، لأخهه ت ,هه   الشههةكىت عنتشههر بككههر  

ليهههطرن  بههههال أل هههىط ال مرههه ل، ل  ى ههه  لئههه  الطلةههه  لالشهههةىع، الههه يال أ هههةح ا ال ج هههتغن ن ىهههال 

جتمههىىه الحديكهه  ا ههت دالىت لعطةهنههىت اوىهه م ال ديههد ل بيههمن  العديههد لههال هههةكىت الت ا ههم اال

 لكم : الفه ة ك، ع عهر، أل تغرام، ي عه ع، لغهر,ى. 

لنههههد أ ههههتح ذ ل ضهههه ع ا ههههت دام ال مرهههه ل ل  ههههىئم اوىهههه م لألمههههىط لأ,ههههداف لنلالهههه  ,هههه ا 

اال ت دام لطردنت  ىلع األنع النضري ال ىص بىالعلى  ل اوىه م، لضرهرت لنه  ىشهرات ال هنهال 

رل ال مر ل ل ى م لله لدى الفىئد  المرج   لهال الر هىل  العديد لال النضردىت الته بحكت له عع

 اوى له ، لله طردن  عفىىم ال مر ل ل  ,   ال  ىئم. 

ل ىلن ة  لر ا الةحل ال ي يتلدى لم ض ع  لنىل  الت ىلح  لمهفه  لم  ل لشر ,   الكنىل  

ردتهال لت للتهال له ىةر هةكىت الت ا م االجتمىىه ال ديد . لان الةىحك  العات أن ع ت دم لض

 أ,داف الر ىل  ل,مى لضرد  اال ت دالىت ل اوهةىىىت، للضرد  االىتمىن ىلع ل ىئم اوى م. 

 نظرية اإلستخدامات واإلشباعات

  ف ععتمد الدلا   ىلع لضرد  اال ت دالىت لاوهةىىىت الته ظرهرت بعهد  ههطر  ل هىئم 

ك لهههه  لهههه بداجههه  ال هههةعهنىت لهههال النهههرن االىههه م ىلهههع جمرههه ل ل هههىئم اوعلهههى  ال مهههى,هري  لذلههه

 العشردال.
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ظررت ,   النضرد  له متىع  ا ت دام ل ىئم الت ا م ال مى,هري  لمؤلفهه  الههى,  مهىعل ل 

، ل مىلهت الفسهر  األ ى هه  للستهىع عهدلل  Elihu katz dnd Jay Blumler  1974جه بله للر  

ا,هههى لهههال جىلهههو، لنلالههه  الفهههرن لهههال حههه   علههه ل ال ظهههىئ  التهههه عنههه م برهههى ل هههىئم اوىههه م ل لحت  

  .138، ص 2014التعرل إلهرى لال جىلو  خر.  لران، 

ان لضردهه  اال ههت دالىت لاوهههةىىىت ,ههه النضردهه  التههه ععنههع بدلا هه  األعلههى  ال مههى,هري 

نلا ههه  لظهفهههه  لنضمههه . لعنحلهههر لشدترهههى لل مهههى,هر ىلهههع ألرهههى لعىلههه  لهههه اختههههىل الران,هههى لر هههىئم 

 م.للحت ى ل ىئم اوى 

للفههىن ,هه   النضردهه  أن جههللا لرمههى لههال ا ههت دام ال مرهه ل ل  ههىئم اوىهه م ل جهه   لتحنهههق 

أ,هههداف جحهههدن,ى األلهههران الههه يال يتعرضههه ن ل  هههىئم االىههه م ،  اذن ,ههه  ج تهههىللن بهههرالج للنشههه لات 

لل ض ىىت علةه لى جحتىج ل  للى يةحك ن ىن  لال لعل لىت ، إن مىن ألغرال التعل  أل التكنه  

 بىلمعىلف أل الت له  أل  يىل ال  ت أل حتع االى ن لالترلدج . التللن

اال ت دالىت ل اوههةىىىت  لضرد لل لك لىن   إنل تىيال لزل ش    ي ,ة ن إلع أن عا هم 

 ، لديههفع ىلههع 240، ص1998جههىل مههرن لعههم لمفرهه م:   هه   ل ههىئم اوىهه م الطىغههه    لكههىلي، 

ل هىئم اوىه م، لمهال خه   لنضه ل اال هت دالىت ال ععهد   ف  اوج ىبه  ىلع جمره ل ,   النضرد 

ال مههى,هر ل ههرن ل ههتنةلهال  ههلةههال لر ههىئم االعلههى  ال مههى,هري، لإلمههى ج تههىل األلههران بهه ىه عههىم  لههى 

 احتهىجىعر   النف ه  لاالجتمىىه .  ي ئ يرغة ن له التعرل اله  ، لدنرللن ل ع المحت ى ال ي 

هةىىىت الع التراضىت لنرى   إن اىيىل ال مر ل لهىىل ن لهه لع تند لضرد  اال ت دالىت لاو

لنلههه ن  علةهههه ع  عهههىعر    ل   ان  ىً ىملهههه  اعلهههى ، لا هههت دالر  ل  هههىئم اوىههه م جحنهههق لرههه  أ,هههدال

األلران ,  ال يال ج ت دل ن ل ىئم االعلى  لله ت ل ىئم االعلهى  ,هه التهع ع هت دم األلهران  ل   
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ىجهىت لعهنه ، لاختههىل ل ههل  إىه م لحهدن  يرجه  الهع ال مره ل لف ه  الر ل بهال الرغة  له اهةىع ح

   . 245، ص2003لعحدن  الفرلو الفرنج       إ مىىهم، 

اال ههت دالىت ل اوهههةىىىت عرههت  بمههى يلههه لههال أ,ههداف :  التعههرف ىلههع ل ههتنتج أن لضردهه   اذن

ن لرههه  ىملهههه  االعلهههى  كهفهههه  ا هههت دام األلهههران ل  هههىئم اوىههه م، ل ع ضههههح نلالههه  اال هههت دام ل أ

 ال مى,هري جاعه لته   ال ت دام ل ىئم االعلى  ال مى,هري. 

 للال ,نى لىن الدلا   الحىله  ع ظ  ,   النضرد   للق المداخم اآلعه  : 

عحديههد لظهفههه  ههههةكىت الت ا هههم االجتمهههىىه لهمهههى يتعلهههق بهههىلتكنه  لالت جهههه  لاولههههىن الههه ي  -2

 ح للة  العن  لالسرا,ه  لىدم الدى   ل ل,ىع.  يرالق لشر لنش لات عدى  لحو الت ىل

ا تسشىف حىجىت الشةىع ال ىلعه لل ت ى ععرضر  لكنىل  العن  للهدى  ةه لر  للضهى,   -1

 ىلع المنش لات المتلل  بر ا ال ىلو.  

ل ىه  الت ج  المعرله للشةىع ال ىلعه لهمى يتعلق بىلكنىل  العىل  لال جر  لالكنىل  المتعلن   -1

 هىعر  الم تنل  للللىر  لح  العن  ال الت ىلح.  بتس دال ه ل

 ,م ج تىل المةح ل ن ل ض ىىعر  ىال نلاج  للىه ل لد ام ان التلنه جك ن  لةهى.   -4

طةهع  الميم ن ال ي عندل  الشةكىت لهمى يتعلق بكنىل  الت ىلح ل,م , ا الميم ن جحنق  -5

 الحىج  االجتمىىه  لالنف ه  لالش له  للشةىع ال ىلعه.  

ان ,نىك ىد  نلا ىت أهىلت إلع لجه ن ى  هىت العةهىط بههال الةحهل ىهال اوههةىىىت لالتعهرل 

ل  ىئم اوى م، لدعكم زدىن  ععرل ال مره ل ب جه  ىهىم ل  هىئم االىه م ىهال لشهىط لعفىىهم ,ه ا 

 ال مر ل ىلع التنىل المعل لىت الته علةه احتهىجىع .
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التهههه عترعهههو ىلهههع ا هههت دالىت ال مرههه ل ل  هههىئم لععهههد اههههةىىىت ل هههىئم اوىههه م بمكىبههه  المحلهههل  

اوىه م لعت  هه  اوههةىىىت التههه عتحنهق لههدى ال مره ل للنههًى لنه ع ال  هههل  لله ع الميههم ن المندلهه  

  277لطةهع  الضرف االجتمىىه ال ي ع  له  االعلى   الطرابهشه، لال هد، 

جمرههه ل ل هههىئم لعيهههغع اللهههف  االج ىبهههه  ىلهههع لضردههه  او هههت دالىت لاوههههةىىىت ع هههى  

اوعلى  لمال خ   ,ه   النضرده  ال ععهد ال مهى,هر ل هرن ل هتنةلهال  هلةههال لر هىئم اوعلهى . لإلمهى 

ج تىل األلران به ىه لمىلهم إلانعه  ل هىئم اوعلهى  التهه يرغةه ن لهه التعهرل إلهرهى، لله ع المحته ى 

 ه  المتىح .ال ي جشة  حىجىعر  النف ه  لاالجتمىىه  لال خ    ن ات المعل لىت لالترل

ل,نىك إهةىىىت عىبع  لال التعرل لميىلهال ل ىئم اوىه م ل,هه اههةىىىت ع جهرهه  لكهم 

الشهههع ل بىلمتعههه  لالنشهههىط  عيهههمال الحلههه   ىلهههع المعل لهههىت لعاكههههد الهههدال ، لإههههةىىىت اجتمىىهههه  

ىت جنلد برى هةك  ى  ىع  االجتمىىه  الهةىع الحىجىت لكم ىهدم الشهع ل بىل حهد  لالملهم  لاههةىى

العمله  ,ه ال عرعةل ب لىئص لحت ى ىمله  االعلى ، بم عتعلق بطةهع  ىمله  االعلى  لاختهىل 

 ل ىه  ال  هل ال ي يت  التعرل إله  .

ل ىلن ههة  لرهه   الدلا هه  لههىن لضردهه  اال ههت دالىت لاالهههةىىىت ألههدت الدلا هه  بىطههىل لنر ههه 

لهىله لل مره ل لععنهع بكهفهه  ا هت دام للضري للةحل لهال لةهىنىل النضرده  التهه عف هر ال هل ك االع

ال  هل  االعلىله  لال  ةهم االلهران للهدى عحنهق االههةىىىت لهدير  . للهال ,نهى لهىن النضرده  عنه   ان 

ا ت دام ال مر ل ل  ىئم االىه م لهرعةل بهىلضرف الللنهه لالمكهىله ل طةهعه  االعلهى  لف ه  للهدى 

ا ههتفىنت الدلا هه  لههال المههداخم النضردهه  لرهه    عههالر ,هه ا اال ههت دام بش لههه  الفههرن الم ههت دم . للنههد

 النضرد  الشىئع  له حنم االى م لاالعلى  .

 



12 

  

  

 

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم 

عن م لسر  لضرد  االىتمىن ىلع أن ا ت دام ل ىئم اوى م ال يت  بمعل  ىال عالهر الم تم  

تههالهر عههلنان ىنههدلى عنهه م ,هه   ال  ههىئم الهه ي جعهههش االل ههىن ناخلهه  لأن  ههدل  ل ههىئم اوىهه م ىلههع ال

 .95) ، ص:2011ب ظهف  لنم المعل لىت بشكم ل تمر للكك  ل كفىل  ىىله .   المشى ة ، 

أي أن ,دف النضرد  ,  نلا    األ ةىع الته ع عم ل  ىئم اوى م  لىلا   ّد  للةىهر ، 

 لسش  ىال ,   اال ةىع . لا-ل ىى لى-لله أحهىن أخرى جك ن لرى عالهرات غهر لةىهر  لضعهف 

جك ل ن  -األككر عحفلا –أن االىتمىن لرعةل بعدن لال الدلال  ال ى   إذ أن األه ىص 

له حىل  بحل ىال اوهةىىىت له ل هل  لعّهن ، بمعنع  يلنان اىتمىن الفرن ىللع ال  هل  اوى له  

عؤني  –ع  ةهم المكى  ىل –كلمى ازنان إنلاك  بالكىله  الحل   لنرى ىلع اهةىىىت لعهن .   

حىج  الفرن للحل   ىلع المعل لىت  األخةىل  الع زدىن  االىتمىن ىلع ل ىئم اوى م لال اجم 

أل النهىم بدلل لّعى  له  –الداخله ل ال ىلجه  –إهةىع حىجت  لفر  لى يدلل ح ل  له الم تم  

  .53، ص2006, ا الم تم .   الحديدي، 

ل   ههد جكهه ن لرهههى لتههىئج ل تلفهه ، اىتمههىنا ىلههع ال ةههر  ال هههىبن  ان أي ل ههىل  يتلنى,ههى ال مرهه  

لل مر ل لف    لم لك عهالهر الضهرلف االجتمىىهه  المحهطه ، ان  هدل ل هىئم االعلهى  ىلهع عحنههق 

 هههدل أكةهههر لهههال التهههالهر المعرلهههه ل العهههىطفه ل ال ههههل مه،  ههه ف يهههلنان ىنهههدلى عنههه م ,ههه   ال  ههههىئم 

ك ، ل, ا االحتمى    ف علنان   عه  لهه حىله  ع اجهد ىهدم ب ظىئ  لنم المعل لىت بشكم لتمهل لك

 الم تم  ب ةو اللراع ل التغههر. ا تنرال بنىئه له

لعحدن لضرد  االىتمىن ىلع ل ىئم االى م  بك ل  أله اع لهال التهالهرات التهه عحهدلرى ل هىئم 

لهرات المعرلهه  للنهًى اوى م له , ا ال هىو ل,ه  عالهرات لعرله  ، للجداله  ل ل مه .  لعشمم التا

لنضردهههه  االىتمههههىن ىلههههع مشهههه  الغمهههه ل  لعسهههه دال االع ى,ههههىت  لعرعهههههو ألل دههههىت األلهههه ل  لاع ههههىع 
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المعتنهههدات ل النهههه . ألهههى االلهههىل ال جدالهههه  لالرهههى عهههرعةل بملهههطلحىت لكهههم: المشهههىىر أل الع اطههه   

ع.ل ألههههى التههههالهرات الفتهههه ل العههههىطفه ل ال لةههههىال   ال هههه ف ل النلههههق  ل الههههدى  المعنهههه ي ل االغتههههرا

   ال ل مه  للنًى لدجفل ل لللمهتش عسمال له  ل مهال أ ى ههال ,مى التنشهل ل ال م  .

  لههىن ى  ههىت االىتمههىن ىلههع ل ههىئم 314ن ص 1998لطةنههى لمههى ذ,ههو الههه    لكههىلي لال هههد ، 

 ى هتهال ,مى:  األ,داف لالملىنل .اوى م عن م  ىلع لمهلعهال أ 

,مرهًى لهال العنى هر التهه أ ىلع ل ىئم اوىه م ىنلهرا ا ى ههًى ل ل ا ةحت لضرد  اوىتمىن 

ىت لضههر األلههران ناخههم الم تمهه  ال احههد  للرهه ا  ههى,مت ل ههىئم االىهه م لههه التغههههر  رههعههؤلر ىلههع لج

لههههه  ههههل ك األلههههران ل التههههالهر ىلههههع حهههههىعر   لخل  ههههى لهههه  التطهههه لات التههههه  ههههىحةت عسن ل جهههههى 

بشكم مةهر  ل اخص ل ا   الت ا م اوجتمىىه الته بىعت  المعل لىت لخل  ى اولترلت لإلتشىل 

الشههههغم الشههههىغم ل مههههه  الههههران الم تمهههه  لاىتمههههىن,  ىلهرههههى لههههه لعرلهههه  االخةههههىل ل األحههههدا  االلههههه   

 هى,  لهه ععلدهل لضرده  االىتمهىن لهه  ىلخل  ًى ب ةو لج ن خى ه  ال رى  له لنم الحد    لم

 العديد لال الم ىالت االى له .

لهه نلجه   ىلغهتب حضهىت بشهالرى لنرهى أن ,ه   النضرده ه  النضرده  اال أن ,نهىك ل للغ  أ,م

اىتمهىن ال مره ل ىلهع ل هىئم اوىه م  لعغىضهت ىهال أن ل هىئم اوىه م احهىلهى لهى عسه ن لحىيهد  ، 

حهههل ألرههى لههه بعههض االحهههىن عتةهه  لمؤ  ههىت غهههر  هى ههه  لغهههر ا تلههىنج  بههم ,ههه ل هههل لحىيههد 

 تلىني أل ال هى ه له حد ذاع . لله ت ,ه النضىم اال 

للي  ىال ذلك لىن النضرد  ل  عاخ    بنضر االىتةىل لال أن  الفرن بالكىل  التنىل ال  هل  

االى لهههه  التهههه يردهههد التعهههرل الهرهههى ل عهههالر  ب  هههط  االجتمهههىىه ما هههنىئ  ال ىىئلتههه  ال لحهطههه  ، 

تمد ىلهرى  له حل ل  ىلع المعل لىت لىلفرن أجيى بىلكىل  ان يتعرل ل  ىئم االى م للسن  ال جع
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بههم جعتمههد ىلههع للههىنل إى لههه  أخههرى ناخههم النضههىم االجتمههىىه مىلمؤ  ههىت أل إلههران لنههر هال أل 

    لعهن  ناخم النض  االجتمىىه .أ حىع  رال لل ا

برشدههه   الدلا ههه  االىتمهههىن ىلهههع ل هههىئم االىههه م ألهههىنت ل ىلن هههة  لرههه   الدلا ههه  لهههىن لضردههه  

لم رجهههىت الدلا ههه  للتلئ رهههى التهههه عؤمهههد أن ال مرههه ل لهههىزا  لتىبعهههى جههههدا ل  هههىئم لنر هههه  علهههلح 

 االى م لدعتمد له عحلهل  الكنىله لالمعرله لال ل مه ىلع ,   ال  ىئم .

 التسامح  ثقافة

ظررت الحىج  إلع الت هىلح لهه مهم العله ل لهال عهىلدت الم تمعهىت الةشهرد .  لعلهع الهرغ  

، إال ان ل ت دىت التعةههر ىهال ,ه ا المطلهو جتمىىه  ئمى  لسم الفئىت اولال م ن الت ىلح لطلةى  نا

ل علمم الحىج  إله  مىلت ىلهع الهدلام عتغههر عةعهًى للتطه ل او تلهىني ل اوجتمهىىه ل ال هى هه ل 

  5، ص2003الكنىله، له ل تل  الكنىلىت ل الحيىلات اول ىله .   هعةىن، 

ه  التهه طررحهت بنه  ي لهه لرىجه  النهرن المىضهه؛ منته ه ي جعد لفر م التَّ ىلح لهال أككهر المفهى,

طةهعّه ي اللفتىح العىل  ىلع بعي  الةعض، لاخت ط األجنىس لاألنجىن لاألىراو بعيرى بةعضي لّمى 

,هه  االحتههرام ل ةهه   للمههى ال هههك بههان الت ههىلح  يتطلههو لجهه ن التَّ ههىلح لهمههى بهههنر  ليههمىن التَّعههىجش؛

ل كي لِنيالي لِىرو لغهر,ى لال االخت لىت بهال النَّهىس ، اآلخر بكمِّ لى يرعةل ب   لال لنىل ي لحيىل ي ل ر

لاىتةىل   ضهرللً  لرّمهً  لهه ل ه ت الحههى  مىله  ىلهع النه احه ال هى هه  ل اال تلهىنج  للههم ل هّرن 

ِلعمي أخ  ههّي حمههدي يرجه  الهع نلاله  ه لهه  لنهل  باضهىل  الهع اله   هف ي  هىله  ععمهم ىلهع عنشهر 

ه  م لهه العهىل ، لع ههىىد ىلهع إحه   لنىلهه  التَّعهىجش لحهّم لنىله  الحههرع لللهض االخهر ل ن هه  ال ال َّ

 ل ل  ال ىر  .
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للمهههى الههههك لهههه  أن الحيهههىلات ل الكنىلهههىت ل الشهههع ع ل األلههه  بىعهههت  ردةههه  لهههال بعيهههرى 

.   العهههىل  بىلنردههه  الس لهههه ت، لدلجههه  أن الهههةعض  هههد ل هههف  الهههةعض بفعهههم لههه ل  االعلهههى  ل المعل لهههى

لذلك، ألعنع لطلو الت ىلح ل الحىج  إله  إلع ل ت ى  غههر ل هة و لهه لهدالج التعهىجش المشهترك 

 بهال ل تل  األل  أل الشع ع، ل, ايترى ل لنىلترى.   

لالبهههد لهههال اوههههىل  الهههع ان لنىلههه  الت هههىلح ل ال ههه م ال ععنهههه اال ت ههه م ل النةههه   بهههىأللر 

حت   ل العدلان التهه عتعهرل لرهى الشهع ع لهه العهىل  لىلهرهى ال ا  ، بم ىلهرى التنديد بكم ألج  اال

  208، ص2011ان عس ن له خدل  النيىجى العىنل .  اب  ا ة  ل خرلن، 

إال لتحنههق المحةه  لال ه م لالتعهىجش، لل هىل  األنجهىن  جالر الل   هةحىل  لععهىلع ألةهىئه  لل 

لنهىس نلن للهىنل  الحردهىت لنلن لهرل ال ال مىلد  مىلت ىلع الدلام عدى  للتآل  لالتهآخه بههال ا

  لله  ههىل 11-12إكرا   له مر إلمهى ألهت  له مر ت ل هت ىلههر  بملهطر   ه ل  الغىههه ، اآليتهىن:

ل هههك آللهههال لهههال لهههه االلل ملرههه  جمهعهههى ألالهههت عسهههر  النهههىس حتهههع جك لههه ا لهههؤلنهال    ههه ل  يههه لم، 

 اال  له.     ل, ا نلهم ىلع لدى ع ىلح ل عنةم االخر له الديال33اآلج :

جعىله الم تم  العهىلمه المعى هر لهال علهىىد حهد  ىهدم الت هىلح لمكهر  اللهراىىت ل ههىن  

لنىل  اول,ىع.  للال أهكىلرى التحهل ل التعلو نلن لةرل ىلمهه أل لنطهق لاضهح، لعسفههر اآللال 

ى ل األلسههىل، ل اوعرهههىم غههههر الم هه و لآلخهههردال، ل  هههرى  ل هههفر  بلههفىت عةهههرل لرهههىجمتر ، لأحهىلههه

 لالعهههىل  جعههههش ىلهههع لعههههر  لهههال التمىزجهههىت ل 11، ص2007الهههت لص لهههنر .   طعهمههه  ل الشههههت، 

التشىبكىت لال ع جد لنىلىت ل حد  لن  م  ععههش لهه ليهىلات لنىلهه  لتمههل  لهه العهىل  المعى هر. 

  208، ص2011 اب  ا ة ، 
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ل الههرأي اآلخههر ناخههم لىلهنههى أن لةههدأ بتر هههت  ههه  الت ههىلح  ل الحهه ال الكنههىله ل عنةههم الههرأي 

ل تل  التنىلهد الكنىله  ل الدينهه  لناخهم ل تله  األلضمه  التر  ده  ل التعلهمهه ، لهتحه   الهع جهلل ال 

يت لل لال  ل ك لرني لجمىىه ناخم األ ر ، بهال األلهران، بههال ال مىىهىت ل ههال األله  ل الشهع ع. 

ل هىل لةنهىل جههم لاىهه ،لذلهك  لالح ال الكنىله المتحير ىمله  لرعةط  بمهدى عحيهر الم تمه ، ل

يتطلو المكىبر  لالنفم الط دم. لدنةغه اله م عط در أ ىلهو جديد  عر ع لكنىل  ال  م  لد الةحل 

ىهههال أليهههم ال هههةم لسهفهههه  التلهههرف بحكمههه  لعههه ازن ألنهههىل التههه عرات لاألزلهههىت ل شهههكم يهههؤني إلهههع 

 التلىص العن  لالحد لال للاىىت التطرف.

 الخهردال  لهان لسهم لهرن ه لهه  للةهىنئلههم ل ه   لتطىبنه  ىهال اأن الفرن له أي ل تم  

لغههىير  ىههال غهههر  ، لال ع معهه  لفههم الملههىلح، لال جشههترك لههه لفههم التطلعههىت لالرغةههىت، لال جحمههم 

لفم الننىىىت، لال  لال الحن و الطةهعه  لاأل ى ه  لسم لرن أل جمىىه ، حهق التعةههرىال االخهت ف 

نىبم لال  لهال ال اجةهىت التهه عفرضهرى الحههى  ال مىىهه ، أن مهم لهرن ل لجرىت النضر الم تلف ، ل ىلم

لمههم جمىىهه  جر ههمح لرههى بههىلتعةهر ىههال ألسىل,ههى ل لائرههى، أن ع ههمح ,ههه بههدلل,ى لآلخههردال بههان يتمتعهه ا 

بهههنفم الحهههق، ل هههنفم الحردههه ، لهههه ظهههم  التسهههىلؤ لالم هههىلا  ل  ههههىن  النهههىل ن، ل رههه ا المفرههه م جكههه ن 

 .الدجمنراطه لىمىنا لحن و اول ىنالت ىلح لمهل  للم تم  

-21الههع  2354-2-21للههت ع  ههه  المههؤعمر العههىم لله ل ههك  المنعنههد لههه بههىلدم لههال 

بان التر ه  لال أجهم التفهى,  ل التعهىلن ل ال ه م ىلهع اللهعهد   له نللع  الكىلن  ىشر  22-2354

لتر ههه  ععنههه : ل م ىهه  الهدلله، ل التر ههه  لههه ل ههى  حنهه و اول ههىن ل حردىعه  األ ى ههه ، ىلههع أن ا

ىملههه  الحهههى  االجتمىىههه  التههه ىههال طردنرههى يههتعل  األلههران ل ال مىىههىت ناخههم ل تمعههىعر  ال طنههه  ل 

الدللهههه  ل للهههىلحرى، أن ينمهههّ  بههه ىه لرههه  مىلههه   هههدلاعر  الش لهههه  ل إع ى,هههىعر  ل إ هههتعداناعر  ل 

  .17، ص2007ل طعهم ، لعىللر ، ل ,   العمله  ال عنتلر ىلع أي ألشط  بعهنرى.  الشهت 
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لىرلهههههههت األلههههههه  المتحهههههههد  الت هههههههىلح بالههههههه  :  ال ئهههههههىم لهههههههه  ههههههههىو اوخهههههههت ف، ل,ههههههه  لههههههههم 

 ههههىبه، يتيههههمال االىتههههراف بحههههق جلاجةى أخ  هى لح ههههو بههههم ,هههه  لاجههههو  هى ههههه، ل اع ههههىذ ل  هههه  إ

اآلخردال بىلتمت  بحن و اول ىن ل الحردىت األ ى ه ، ل,  ل هؤلله  عشهكم ىمهىن حنه و اول هىن ل 

لتعدنجههههه ، لخل  هههههى  ععدنجههههه  الكنىلههههه  ل الدجمنراطهههههه  ل نىههههه  النهههههىل ن، ل,ههههه  ينطههههه ي ىلهههههع لةههههه  ا

او هتةدانج ، لسهم إل هىن حههر لهه التم هك بمعتنداعهه ، ل ,ه  جنةهم بتم ههك اآلخهردال بمعتنهداعر ، للرهه  

الحههق بكنىلههىعر  ل عههىلد ر  ل نيههنر  ل لعتنههداعر  للرهه  الحههق لههه العهههش ب هه م لههه إطههىل الت ههىلح.  

   .2003  هعةىن 

الفههرن الحردهه  لههه التعةههههر ىههال  لتنهه ع الفسههر أللن اىههد التلههرف ل لههنح نىبلههه اللدعرلهه   الاللههد بال : 

  ل,ههه  اوىتهههراف بهههىآلخر ل التعهههىجش لعههه  ل التنهههدير لههه   لالنةههه   بههه  لحىللههه  التةهههىن  ال ههه و  لائههه 

  .1133 صLalande 1997لع   ال اللد 

 الت ىلح ىلع الم ت ى الفعله ,  الت له  بهال اوىترال : بن ل  أن2004 لىرل  لحف ظ 

ل النةه    للهههم مههم لههى عرليه  ىنلهههى  ال عنى يهه  لعتنههدجًى  عمهىلس بحنهه  النطهعهه  ل الحههرع   لإلمههى 

المطلههههههههههههههه ع الت هههههههههههههههىلح الههههههههههههههه ي جحتيهههههههههههههههال لهههههههههههههههه جههههههههههههههه ,ر  االىتهههههههههههههههرال ل النةههههههههههههههه   لهههههههههههههههه  ن 

  4 ص2004لاحد  لحف ظ 

رلل  الترمهههههل ىلههههع الم ههههت ى الفعلههههه للهههههم النضههههري لأكههههد لحفهههه ظ لههههه ععردفهههه  للت ههههىلح ىلههههع ضهههه

للت ىلح للسن  يرلض بان جك ن الت ىلح ل هل  ل بتلاز أل الم هىلل  أل حتهع التنهىز  ىهال الهرأي ال 

 ل  بغض النضر ىال ألسىل  أل لعتنداع .تالمعتند  لالمى جعنه  ة   اآلخر الم 

ع هههىلح جعنهههه االحتهههرام ل النةههه   ل  ىلهههع أن 2335-22-20العهههىم لله ل هههك  لهههه  لىرلههه  المهههؤعمر

 ههىبه جالتنههدير الشههرىه لكنىلههىت ىىلمنههى ل ألهههكى  التعةهههر ل لللههفىت اول ههىله  لههدينى، ل,هه  ل  هه  إ
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له  إ رال بحق اآلخردال له التمت  بحن و اول ىن ل حردىع  األ ى ه  المعتهرف برهى ىىلمههًى.  الشههت 

  .19، ص2007ل طعهم ، 

ت لمفرههه م الت هههىلح لهههال  ةهههم المفسهههردال، ل مهههم عنىللههه  لهههال زالدههه  ,نهههىك العديهههد لهههال التعردفهههى

 لعهن ، لمنر  لال هرح  هرح لالهى للنر  لال ىىلض  ل للي  لليى لطلنى. 

لدتيهههح لمهههى  هههةق لهههال ععردفهههى للت هههىلح   هههع    عحديهههد لعنهههع لاحهههد للت هههىلح لأن ,نهههىك 

لهههىت لهههه التعردفهههىت بههههال اخت لهههىت لاضهههح  بههههال التعردفهههىت الغر هههه  ل او ههه له   لأن ,نهههىك اخت 

األ ههدلهال ل المحهههدلهال  لعهههرى الةىحكههه  ان ال هههةو للال ذلههك يرجههه  إلهههع عط لالم تمعهههىت اول هههىله  ل 

 هداعرى  خ   األزلىت المتعى ة .زدىن  ععن

 لدمكال ال   ف ىند بعض األبعىن ل المرعسلات ال  ,رد  الته يدلل ح لرى لفر م الت ىلح  للنرى:

 ل حىج  إل ىله  ج و أن ع  ن بهال ل تل  هرائح الةشر.إن الت ىلح ,   ف   -

 أن الت ىلح لةنه ىلع لج ن اآلخر الم تل   لر  لةنه ىلع أ ىس النة   ب . -

ج ههههعع إلههههع االخههههت ف  لت ههههىلح لهههههم ضههههد اوخههههت ف ل ال جمحهههه  التعههههىلل  للسنهههه إن ا -

 االج ىبه ل لهم ال ي جن ن الع  راىىت ل يؤني الع العن .

 ,  بنه  أ ى ه  لتحنهق ال  م ل األلال .إن الت ىلح    -

الت ىلح   ينتج ل تمعى ل تنرا خىلهى لال الحند ل العن  ل التعلو  ل, ا  إن التعىلم بمةدأ -

 لى ج عم الحىج  لى   لنشر ,   الكنىل  بهال هةىبنى. 

لال لجر  لضر الةىحك  أن لمىل   الت هىلح ال عتعهىلل له  إحتهرام حنه و اول هىن، لذلهك لرهه 

لترهىلن بشهالرى، بهم ععنهه أن المهرل المرل ىهال لعتنداعه  أل ا عنه عنةم الضل  االجتمىىه أل ع لهع ال

حههر لههه التم ههك بمعتنداعهه  ل ألهه  جنةههم أن يتم ههك اآلخههرلن بمعتنههداعر .   ل الت ههىلح جعنههه األ ههرال 
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حهق لهه بان الةشر الم تلفهال بطةعر  له لضرر,  ل ألضهىىر  ل لغهتر  ل  هل مر  ل  ههمر ، لره  ال

 العهش ب  م.

إن  ة   التعىجش ل الت ىلح جعنه الم الن  ىلع لهى ,ه  لشهترك، حتهع له  مهىن لهه لضهر اآلخهر 

غهر أخ  ه، أل حتع أ رع إلع لسر  الةشر، إن له  جكهال الةشهر بىلفعهم.   بره ا المعنهع علهةح لسهر  

ىل ههىت، لننهههض لسههر  الت ههىلح ذات بعههد أخ  ههه  هى ههه ل لسههري، إزال المعتنههدات ل األلعههى  ل المم

الت ههىلح ,هه  ال ع ههىلح، أي التعلههو ل العنهه  ل لحىللهه  لههرل الههرأي بنهه  .   الشهههت ل طعهمهه ، 

  .22، ص2007

 ان لنىلههه  االخهههت ف التهههه التشهههرت ىهههدلا,ى لهههه الم تمههه  التشهههىل النهههىل لهههه الرشهههه  عتطلهههو

ال  هل مهىعرى الن دمه ، لال ه لى لاىّهى لؤلنى برى، لنفتحى ىلهرى ل  اآلخردال لهه  لائره ، ال ج هرج ىه

جنةم لى يننيرى لال أي لنر ه  غهر أخ  هه ، عغههو ىنرهى لغه  الحه ال الرهىنف، الةعههد ىهال التشهنج 

 ص .126، 2015لاللراخ ل ل  ال لو، ال ا ت دام اي ألفىظ غهر الئن .  كنعىن ، 

 التطور التاريخي لقيم التسامح ثقافياً  وحضاريا

حههت العههىل  بمفى,همرههى ل لهىعرههى لعننهىعرههى ال ديههد ،  لىل,ههى ال ههلةه  لهه  عتههرك الع لمهه  التههه اجتى

ىلع اال تلىن ألعىلمه لنل، بم ع ىلزعرى إلع حفر  لىل,ى العمهن  ىلع الهدل  لالم تمعهىت لاأللهران، 

لاجتمىىهههههًى، خى هههه  أن لفرهههه م الع لمهههه  ع ههههىلز ل ههههىئم االعلههههى  لالتسن ل جهههههىت   هى هههههىً  للنىلهههههىً 

,نههى، ت عفى مهت لههه الفتههر  لى لمه  الحههرلع لالفنهر لالم ىىههىت، للهال  لمه  اال تلههىنالحديكه ، إلههع ى  

ىههد  ظهه ا,ر: لههال ظهى,ر  عفشههه الفنههر لالم ىىهه  إلههع العفهىع ل ههة  الةطىلهه  لههه نل  مكهههر  ،  المىضهه 

لعآكههم الطةنهه  المت  ههط  لههه ىههدن لههال الم تمعههىت، إلههع ظههى,ر  العلههةهىت النةلههه  لالدينههه  لااللنههه  

 .لغهر ذلك
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ع ىلح ,  المفر م الشىلم لالميىن لمعض  الض ا,ر االجتمىىه  الته عؤلرً  لةى ىلع الدل  

لاول ىن بشكم ىىم، لععمم ىلع النهم لال حردت  لمرالت  بمً  لأحهىلى لال حهىع ،  لالم تمعىت

ج  ىال لنهض الت ىلح: التعلو بكىل  أهكىل  لنلالع . لىلت ىلح جعنه له لرى لالنىع   له لعضمرى

الرأي لالرأي اآلخر، لالتعىجش ال لمه بنه االلنهىت  المطىف الدجمنراطه  لحرد  اآلخر ممى

,  لاحترال  لاحترام عفسهر  للعتنداع   لالمعتندات لاألجنىس الم تلف ، لعنةم االخر ممى

  .1621لحردت  لرمل لام الل  لدلا ىت حن و االل ىن، 

 م ,ههه  الهههديال ال ىلهههد حتهههع يهههِر  األلل للهههال أن جكههه ن او ههه - هههةحىل   -لنهههد متهههو اللههه  

ياَل  ﴿ :ىلهرى، ممى متو أن جك ن ,  الديال ال ي ج و ىلع مم الةشر أن جعتنن  ؛  ى  ععىلع ِإنَّ الدِّ

َ مر   23   ىمران: ]﴾  ِىنتَد اللَِّ  اوتِ ت

 لأخت  ال لد  لمال ل  جنةم الدخ   له كمى ألر الل  الم لمهال بىلدى   إله  بىلح نع، 

مح ، لاذا لى  او  م، ال  لًدا للمى  ذاع ، لإلمى لتترهَّا النل ع لَنة   او  م، للتشملر  أحكىل  ال َّ

ع لَّ  ,ى، مىن ذلك ىىلً    دًّى له  ة لر  ل ، لنخ لر  له ، لإن ل  جكال ذلك مىلت المرعة  األخهر  

 .ه عع و ل هرعرىل,ه النتى ؛ حمىجً  للدى   او  له ، لإزاحً  للعرا هم الت

لق ال ي ل  أكةر األلر ىلع  لللم ض ع أ,مه  مةرى لحىج  الم لمهال إلع العمم بر ا ال ر

كر ، ل ل  النلاع بهنر ، لم لك الحىج  إلع علحهح ل    لئ  لال الم لمهال له , ا  لحدعر  لعمى ر

لإلى  التىل  لر ،الم ض ع؛ إلى إلراًطى له جىلو الع  ىت ل  غهر الم لمهال، حتع يرى المنىطع  

عفردًطى؛ حتع يرى الةعض ل ىلاعر  بىلم لمهال، لأجًيى الحىج  إلع علحهح لى لدى غهر الم لمهال 

 .لال َلر  خىطئ له ععىلم او  م ل  غهر الم لمهال، للعرل  ض ابل ذلك
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ال  ن،  مح ب ؛ أي: جىن ب ، ل مح له: أىطىله، لىلم ىلح :  :لال مىح  لال مىح

  .الم ى,ل 

  .، لىل هال لالمه  لالحىل أ ٌم يد ُّ ىلع      ل ر ل " مح" :لت ىلح له اللغ  أ لرىلى

 أنواع التسامح

 الت ىلح الفسري ل الكنىله:

جشهر الت ىلح الفسري ل الكنىله الع احترام االخر لنىلهى  لالتعىجش له بهئ  لتعدن  الكنىلهىت 

الهع ذلهك لجه ن   ال ايدل جهه  لتشهىبر   اضهىلل الت ا م بهال لئىت لتن ى  بهىلم تم  ال ع مه  لسهر 

التن ع الفسري الفل فه له اآللال ل الننىىىت ل التلرلىت لعنةم التةىيال ل االخت ف ناخم الم تمه  

 ال احد.

ل التعهىجش  لله لنىلىعنى العر ه  ل او  لة   لهم لم  ى ائق أل ل اله  عحه   نلن التفىىهم

االىتههراف بههىآلخر ل احترالهه   لالتعههىجش لعهه  ىلههع أ ههىس أن لههه األ ههىس   بههرلح الت ههىلح الهه ي ,هه 

للنىس مىل   حن  ى إل ىل   لت ىلد  لال حهل ,  بشر  ل الط  ى لال  ىىد  أن الع  ىت اول هىله  

بهال الةشر  إلمى ,ه ى    ل ج نات حر   يتنىز  مم لاحد لنر  ىال  دل لال حردت   لال أجهم  ههىم 

  7-6ص 2007ال هر ل األلال ل الل ح لل مه  أحمد الم تم  اول ىله ال ي جحنق 

علهو ع هى    لدنةه  الت ال ل المنى شه  االج ىبهه  الةنهىل يؤمد الت ىلح الفسهري ىلهع أناع الحه

لضههر ل ىلفهه  لهه  ضههرلل  إحتههرام ل عنةههم اآلخههر ل التعههىجش لههه إطههىل  االلسههىل الش لههه  أل لجرههىت

الههرأي لرمههى لدشهههر الههع ضههرلل  التعةهههر بحردهه  ىههال  التةههىيال الكنههىله ل الفسههري ناخههم الم تمهه  لف هه  

 سال بطردن  حيىلد  لكنف  للدن  بىالناع الح ال.كىن لغىير أل ل تل  ل
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لعن م الةنه  األ ى ه  للت ىلح الفسري ىلع االىتراف بىلتعدنج  الفل فه  ل الفسرد  اول ىله  

ةههههرل للعنهههه  ال االل,ههههىع ال لهههههم لم  ال احههههد ت إضههههىلتًى الههههع ان ععههههدن الكنىلههههىت ل اخت لرههههى بههههىلم 

 اللراع.

الهههىزجه أن االل ههىن المكنهه  الحيههىلي ,هه  لههال يتمهههل بم  هه  لشههىلك ملههه لهههىلم  لعههرى 

ل لهه ل ل النيههىجى التههه عحهههل بهه   لدتمهههل ب ههل ك إل ههىله أ هههم إزال جمههه  النههىس  ىلههع إخههت ف 

دير إلكىلههىعر   ل,هه  اول ههىن ألهه اىر  للعتنههداعر    ههل ك  ههىئ  ىلههع عنةههم االخههردال ل احتههرالر  ل عنهه

الهههه ي ينتمهههههه بفسهههههر  للنىلتهههه  الهههههع ال مىىههههه  اول ههههىله   المتمكلههههه  بهههههىلم تم   ل بىلةشههههرد  ىلهههههع حهههههد 

  .2001  ال الهىزجه 

بلفىت حمهد  لكم ال ع  ل الرحىب  ال ,نه  ل المرلل   إن لج ن لنىل  الت ىلح الته عتحلع

لال إضطرابىت ل إلن بىت لإلتشىل العن  ل  جلهة فهل  بتحلهال الم تم  لمى  د ل العطىل  ,ه م

 التعلو ل التطرف.

لههه لك لهههنحال بحىجههه  إلهههع ع ديهههد لسهههري ل لنهههىله ع هههىلحه جكههه ن  هههىنلا ىلهههع  هههرال  اآلخهههر  

لعفحص لى لدج  لال ألسىل ل ع جرىت  ل حىج  إلع بنىل لسري لهال خه   لؤ  هىت لسرده  ل لنىلهه  

ل الن ى المتنف    لتيطل  بدلل حنهنه لجهىن لهه ىملهه   ل تنل  ىال ال لط   لل تنل  ىال األحلاع

الةنىل الدجمنراطه ل الكنىله ل الم تمعه ال له   بعهدا ىال ضغ طىت ال لط  لإل لاعرى ل عهدا ىال 

عنتيهه االىتنهىن لسردهى للنىلههى  -كحنهنه  م لهه –االيدي ل جهىت المغلن   لعرعسل إلهع حنهنه  التعدنجه  

تعههدن  األبعههىن  بحهههل ال جمكههال ألي لههرن أل جمىىهه  اونىههىل الهه اىه بههىلت ك بههان الحنهنهه  ل النههه  ل

أككههر لههال بيههع  لجهه   ألي لنرههى  لههى جحههت  احتههرام الههرشى لالمههلاى  المشههىبر  األخههرى   هه ال مىلههت 

أله ىص أل جمىىىت  ممى عتطلو التعدنجه  جرهدا لعهىال  ونلاك حنهىئق اآلخهردال ل ههمر   لعنه دمر  
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دل اولكههىن  ل,هه ا لههال ج ههتنه  بههدلن إحتههرام اآلخههردال ل  ةهه لر   لالت ههىلح لعرهه  ل ل اولههىن  لنرههى  هه

  15-12 ص2007عندير لى لدير . الرىهمه 

خلهو  الم تمعهىت االخهرى، لدتمته  بمنهىخ الم تم  المت هىلم لنىلههًى بنه   عمههل  ىهاليتمهل 

د هىىد ىلهع بنهىل ل تمه  عشترك له  لنىلىت ل تلف   لهه حه الات لكمهر  ععه ن بهىلنف  ىلهع ال مهه ، ل 

، لددى  لنىل   ىله  ل لتمى هك  لك ج رم ىمله  الت ا م بهال ألرا  با,مه  التن ع ، ل   عسىلله لاىهى

 لدمد,ى ينتشر لهرى التعىجش ال لمه ل حرد  الرأي.

لدمكههال النهه   بنههىل ىلههع لههى  ههد عهه  لنى شههت   أن لشههر ل ععلدههل لنىلهه  الت ههىلح جحتىجههىن إلههع 

 هئه  لنى هة ، عتمههل بم هىالت لهال الحرده ، ل حهق التعةههر ل االخهت ف  ل الفسهري   ل لفتح العنلهه او

 لال نلن خ ف أل  لق، ل جحتىجىن الع لل  مرال  االل ىن ل  هم ، برغ  مم االىتةىلات.

 التسامح الديني:

 أن األنجههههىن ال ههههمىلد   ال عههههالر إاّل بههههىل هر لال هههه م لالمحةهههه  لال عههههدى  إاّل بههههىلِةّر لالرحمهههه 

لهه  ل احتههرام  لجهه ن  ل  جمههه  تلالح ههنع ، لال ع  ههه إال بههىأللال لال هه م ل ىههدم إذال االخههر الم 

 .ش لعنةم االخر لىدم إذال اآلخرداللتطلةىت حهىع .لعدى  الع لشر  ه  األخ و ل التعىج

الت ىلح الدينه جعنه التعىجش بهال األنجىن لاالىتراف برى ل حرده  لمىل ه  الشهعىئر الدينهه  ل 

ال هد  بهىلته ,هه ل عىلل  الفرن للق إل ىلهت  للهم خلفهت  الدينه  ل الت ىلح ,ه  االحتهرام المتةىن  لل

اح ههال  ع نههو ال طهها لععمهمهه    اوىتههراف المتةههىن  بحنهه و اول ههىن جمهعرههى محردهه  التعةهههر   ل,هه  

 .الطردق ال له  لتحنهق العهش االلال بهال الشع ع المتن ى  ل ذات خلفهىت نينه  ل تلف 

جعنههه الت ههىلح الههدينه ان جمههه  االنجههىن عنهه ن الههع ,ههدف لاحههد  للههى يةلغهه  المههرل ىةههر نينهه  

ج هتطه  االخههر بل غه  ىةههر نينه  ,هه   للهال االلهه ل  الم هل  برههى أن األنجهىن ال ههمىلد   لم لرهى لنللهه  

  لههههال اللهههه   ههههةحىل  ل ععههههىلع  ال عههههالر إال بههههىل هر ل ال هههه م  لال عههههدى  إال لههههى لههههه  الرحمهههه  لال ههههل
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لاوح ىن  لال عردف إال الع لشر ال ههر ل ال ه م لهه حههى  الةشهر لهه لحله  إىمهىل,  ل ا هت  لر  

ش ل الحه ال  للسهال العهىئق مهىن ل لل  ل ىلتىله ل  عسهال االنجهىن ي لهى ىىئنهى ألهىم الت هىلح ل التعهىج

ل ةل له  ل  ل    له أللئك ال يال ينت ة ن ل نجىن ال مىلد   إلى ل  ل لرمر  للنل ص  لإلىللىزا

 ط د  لهر   لإلى ال تغ   الديال ألغرال نله د  لللتحك  له حهى  لللىئر النىس.

لاحد لال أخطر أل اع التعلو ,  التعلو الهدينه   اله ي جعهد لهال أخطهر لنهىب  ال ع هىلح  حههل 

ج ههتتر عحههت غطههىل الههديال  لعحههت غطههىل ال اجههو ل العمههم اللههىلح   ل,هه ا يتنههىلع ملهههى لهه  الههديال 

للههحهح الهه ي يرههدف الههع ألههال ل هه ل  ل ههعىن  النههىس   بههم عرههدف الههع لعههم ههههطىله احهىلههى يههدل  ا

 الع  تم النىس ظلمى ل ىدلالى.

للههال االلهه ل التههه ج ههو اعةىىرههى لههال لجرهه  لضههر الةىحكهه  للحههد لههال التعلههو الههدينه ىههدم 

الضهال ع هى  لهال  اال تفلاز  لالتحىلم ىلع االخهر ل اال هت فىف به   لىهدم التعلهو ل العلله   ل ه ل

يتةع ن نجىلىت  ل تلف   ل هال أعةىع الم ا,و الم تلف  ناخم نيال لاحد   للشر التفسهر االج ىبه له  

 نى  االعلى  ل الت ا م لت نو ال رم بىالخر لىدم اال ت فىف ب .

حفم او  م بىلدى   إلع الت ىلح لن  بلو ل ر ، لسال الهدى ات له هت مهمَّ هههل، لسكههًرا لهى 

نىهه اتي لهه  عتحنههق؛ ألن التطةهههق العملههه ههههل، لالةهههىن النضههري ههههل  خههر، أل ألن الههدىى   ههمعنى 

األل عه   "لل ه ن  "ل ىنى ن يةتغ ن التم د  لالتيلهم ألغرال جر ف لرى، للى زا  العىَل  ي مر لةىنئ

م، لدعلهه  ألهه  لهه  جحنههق لنرههى ههههًئى، للههى زا   2328 -م  2324ىشههر بعههد الحههرع العىلمههه  األللههع 

العههىل  ج ههَ ر لههال لىهه ن إل لتههرا لألردكههى لههه الحههرع العىلمههه  الكىلههه ؛ أللرههى لىهه ن مىذبهه  ذ,ةههت لهه  

 . 65 ص2006الردح. النرهه 
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أ رى  للكم ىلع  مىح  ل    الل   لع الل  ىله  ل ل  لى  ىم ب  لال لعىلل  ح ن  ع ى 

لألههر,  أن جرح ههن ا إلهههر ،  لنههد  ههىم بت زدهه  األ ههىلى ال ههةعهال ىلههع أ ههحىب ،   غههلل  بههدل للههتح لكهه 

لسههىل ا جفيههل لر  ىلههع ألف ههر  لههه طعههىلر ،  ا تشههىل أ ههحىب  لههه هههالر ، لاهههىل الههةعض  ىلههه  

بنهتلر ، لأههههر ىلههه  بفهدائر ، ل الههق ىلههع الفهدال، لجعههم لههدال اله يال جكتةهه ن أن جعلِّههَ  مهمُّ لاحههد لههنر  

 . 296 ص1. ابال مكهر جىَشرً  لال  ةهىن المدين  الستىب َ 

َشع ل ىل ر ، لد ا هر  له  - لع الل  ىله  ل ل   -مىن ل  رر لالئَ  أ,م الستىع، لَدغت جحير

للىئةر ، لدعىللر  بكم أل اع المعىل ت الته يتةىنلرى الم تمع ن له جمىى  جحكمرى  هىل ن لاحهد، 

لال أ حىب  لعشغم لكىًلى لشترًمى؛ لند مىن جنترل لنر  لن ًنا، لدر,نر  لتىًىى، لل  جكال ذلك ى ًلا 

 ههلع اللهه  ىلههه   -ىههال إ راضهه ، لههان بعيههر  مههىن َلردًّههى، لملرهه  يتلرهه  ىلههع أن جنههرل ل هه   اللهه  

بم مىن جفعم ذلك ععلهًمى ل له ، لعكةهتًهى ىملهًّهى ِلمهى يهدى  إلهه  لهال  ه م للئهىم لعهدلهً  ىلهع  -ل ل  

 . 66 ص1997 له أن او  م ال جنط  َى  ىت الم لمهال ل  ل اطنهر  لال غهر نينر . الح

ألى له ال  هت الحهىله  لهه الم تمعهىت الغر هه  لألردكهى عنمه  اللهدا ىت بههال أعةهىع الهدجىلىت 

الهرغ  لهال إنلاك ال مهه  بح ه   ه رد  االخهر لعركمه  لهال  ىلهع إعةهىع الهدجىلىت   المت ى هم  ىلهع

  النههىل ن لف ههرى لههه الم تمعههىت الشههر ه  التههه ععلهه  لهرههى  ههلط نينهه ، علههك اللههدا ىت عشههكم لغههلا

ال هى ه، ل د,ه أن عحنهق ,ه ا الت هىلح لر,ه ن ب ههىن   لعحكمرى اللدالىت ال هى ه  بد  الت ىلح

اله لهه  لح ه  الم هؤللهىت لضهغ طىت العمهم  النىل ن للضىم نجمنراطه ىىن ، لعغطه االحتهىجهىت

نشههغم مههم  ههدام  هى ههه، له ىلههع لههتح األبهه اع لشههرى  ألههىم جههد  نينههه ال لرىجهه  ِلهه  لال جنهه ن الههع

ال علةهههل أن  عضرههر ى ئههه  الهههترك  الههدينه اال لهههه لنى هههةىت ىهههىبر   لهه اطال بهههنفِم لاحتهىجهههىِت لاال

 . 1625 خل  لح هال، .ع تفه
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 التسامح السياسي:

لههال ا,هه  بنهه ن الت ههىلح ال هى ههه لجهه ن لةههدأ االىتههراف بههىالخر   هه ال أكههىن لههال األ لههه  أل 

ل حن و االل ىن   م هلل ال   ه   كىلحرد  ل الدجمنراطه األككرد   لحن  له العمم ل المشىلم  ال هى

لال السهىن ال هى هه.ل,  الت هىلح اله ي عمىل ه  الدلله  له  لىىجى,هى لهال اال لههىت العر هه  التهه يت لأ 

أ,نى عنتمه الع نيال لاحد لل ,و لاحد اال الرى عتحد   ج  ن الت عر ى  ىعرى بةعض ىلع الرغ  لال

 .ىت لىىنات ل تلف بلغىت ل تلف  لعحمم  لنىل

، يرلض بشكم عىم، ا ت دام ا هل ع الفهرل ىلهع اآلخهر أل اجةهىل  ”الت ىلح ال هى ه“إن  

إلع عغههر  نىىىع  الش له ، حهل ج و النة   ب  ممى , ، بغض النضهر ىهال ال لفههىت الدينهه  أل 

لرهىذا جعكهم لهدى للسال ىندلى ع ت دم ا ىلهو  معه  للتغههر  نىىىت اآلخهر. . ال هى ه  أل الن له 

ىهدم االلتههلام  بمفرهه م الت ههىلح ال هى ههه. لمههال الم ههتحهم أن يتنى ههو الت ههىلح ال هى ههه لهه  أ ههىلهو 

النههه   لاالجةههههىل بههههىالكرا  ب ا ههههط  ل ههههىئم لىنجهههه  لتغههههههر الم ا هههه  الفسردهههه  لااليدي ل جههههه . إن جهههه ,ر 

 لةىع .الت ىلح ال هى ه جكمال له  احترام حهى  الفرن اول ىله  ل لج ن  للتط

أن جحهههدن بعهههض ” الت هههىلح ال هى هههه“ل هههد جحهههىل  الهههةعض لهههه  ههههىو الحهههديل ىهههال لفرههه م 

الشرلط ،إال أن ىىن  لى جعنه ذلك أن يت لع اآلخر ىال لى ,  ىله  مشرط للت ىلح لعه  ل ة له  . 

ل,   لال المفىل ىت العمهن ، لالته عسش  للهض السكههر لهال النهىس لره ا المفره م. للههم لطل  هًى لهال 

أن يت لههع ىههال  نىىىعهه  لههال أجههم أن جنةلهه  الطههرف اآلخههر لدت ههىلح لعهه . للل مههه  حههق للههض أحههد 

عر دهههم أل عشههه د     ىهههال ,ههه ا الهههرلض للسهههال لههههم لهههال حنرههه  نىىهههىت اآلخهههر لالتعةههههر ب  هههىئم  هههلمه

الت هههىلح ”الننىىهههىت لاأللسىل،كمهههى ال ج ههه ز أن جطلهههو لهههال اآلخهههر عغهههههر  نىىىعههه  مشهههرط لنة لههه . لهههه

 ه الحق له الت ك لجر  لضر لندج  ىال ألسىل ل نىىىت الطرف اآلخر. ال يلغ” ال هى ه
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لههال لجرهه  لضههر الةىحكهه   لههان الت ههىلح ال هى ههه ج ههو أن ج هههر لحهه  التعههىجش بهههال ل تلهه  هههرائح 

الم تم  له  ضهمىن حنه و ال مهه  نلن عمهههل لهرن ىهال  خهر عحهت أي ظهرف أل  هةو   أل أىطهىل 

ى   لىلت ىلح ال هى ه جحتىج أجيًى الهع عطةههق لةىنئه  ل   حهىت ألطراف لعهن  نلن ىال األخر 

خطىبىعهه  ىلههع ألل ال ا هه    إضههىل  الههع لجهه ن لةههىنلات لؤ  ههه  ل حك لههه  ع ههت ىو جمههه  ألههران 

 الم تم  لذالك عحت ظم النىل ن.

 التسامح االجتماعي: 

 هههةىع التهههرلي عةحههل لههه أ ل ههه  الت ههههىلح االجتمهههىىه بالهههه  لنىلههه   ىئمهههه  ىلهههع التعنههههم،

جمكهههم الحىلههه  المكلهههع للحهههى  المدلهههه  المعةهههر   ىهههال حىجههه   لالهه ىه با,مهههه  التفهههى,  بههههال األلههران، ل هههد

 ..لكلههه ، لحىجتههه  إلههههع ال هههل  لالحهههههى  اآللنههه  اول هىن إلهع

ىلهههههع لةهههههدأ لىهههههرف  هههههىل س العلههههه م االجتمىىهههههه  الت هههههىلح:  ة    لال اآلخهههههردال ل هههههل مر  

االخت ف  ل,  يتعهىلل له  لفره م الت هلل لالنرهر لالعنه   لدعهد ,ه ا المفره م لهال أحهد أ,ه   همىت 

 نللههى إلههع الحفههىظ ىلههع ل ههىلىت بهههالالم تمهه  الدجمنراطه  لالت ههىلح لههال ىهههش لشههترك لهه  التطلهه  

طههىل ضههرللات الحهههى  العىلهه  لضههرللات الحهههى  ال ى هه   لمرمهه  الت ههىلح ,ههه عههالهال التعههىجش لههه إ

  . 18 ص2004التةىيال. لطف  

 ى لهال خه   ل ا ه  الحههى  ىلهع مهفهه للال أ,  لرعسلات الت ىلح ,ه عر هه  الهنفم ل ععلمره

 لضةل النفم  عفيهم المللح  العىل  ىال الملىلح الش له     ةه   االخهر لرمهى مهىن ل تله  

 ههتمىع الههع االخههردال التر ههه  ىلههع االىتههراف بىل طهها  لععلهه   ناع الحههديل لكههم لههال او ههغىل ل اال

لىههدم لنههىطعتر  النههىل الحههديل بلغهه  لر بهه  ل ,ىنئهه   لأ,هه  لمهههل  لههال لرعسههلات الت ههىلح االجتمههىىه 

 ,ه التحله بىلت اض  ل الرلق ب لق الل .
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حنهنه لعمله  عكنه  ل تمر   إلع عةال لدمكم ل ض ع الت ىلح خطىبى لنىلههًى اجتمىىههًى جحتهىج

 زلنهه ، عتنى هو لح ه  العملهه  التكنهفهه  حتهع عرلهه  لههال ل ههت ى لىههه  حهمع ج  لالل الفهرن ىةهر لرا

للهههؤلرًا لهههه ل تمههه  لهههى زا   له ع طهه ىنةه  عنهىط  اله اللات، لهه  جمكههال للت ههىلح أن جكهه ن لههىى ً 

لهههه لنىبههههم ععهههدن أخ  هههه  ج هههتمد لنرههههى لجههه ن  لإ ههتمرالدت   يتعرههههد النههههه  الم لللهههه  ، لدتمكلرههههى  همههههىً 

للمهى له  لهال عهداىهىت  ال ع ههىلح لههه ىلههرلى الحىضههر ل لههد  التعلههو االجتمههىىه بال اىهه ، لنهىب 

  (.1620له ظر ل العن  الم تمعه خلىله لاخرلن، 

للمى ال هك أ ةح الت ىلح اوجتمىىه ضرلل       له ظم االلفتىح السةهر ىلهع ههةكىت 

 هو ع هلهل اليه ل ىلهع أ,مهه  اله ىه ع هى  ا هدال احكهىم ل هةن  ىهال الت ا م االجتمىىه  له لك ج

االخرلمى ينشر ىلع ,   الشةكىت  لالبد لهال لمىل ه  الت هىلح  ل ةه   االلال الم ىلفه  نلن ا هت دام 

ا ل ع الف  ه  لالترك   لال اجم ال  ه   الهع حه ال بنهىل يرضهه جمهه  االطهراف  لأن ليه  ح هال 

 ال المللح  العىل . النه  ازال بعينى الةعض  لإز 

 يندور التسامح في تعزيز التعايش وقبول اآلخر 

 أكدت الر ىالت ال مىلد  ملرى ىلع الت ىلح لالتعىجش ل ة   اآلخر بهال الةشرد  لذلك الن

له  ان   ال إكرا   150األ م الةشري ,  لاحد ، لىلنران السرد  يؤمد ممى جىل له   ل  الةنر  اآلج  

علهم لهال  مهد ىلهه  الله   لال ه م  هى   أليهم أخه و أ,هم الهدلهى لاآلخهر  انالهديال   لالر ه   لح

االل  لجر      طعك لععطه لال حرلك لععف  ىمال ظلمك  ، لدن   اولىم ىله ابال أبه طىلو مرم

 ىشت  حن ا لان لت  بك ا ىلهك    .ىىهرلا النىس إن 

الم تلهه  ل غر ههرى لههه  لأ ههةح لههال اليههرلل  لشههر لنىلهه  الت ههىلح لالتعههىجش ل ةهه   اآلخههر

خلههق جههم لاع  ههىنل ىلهع عحمههم الم ههؤلله  ى علعههو نلل لعههى  لهه لفه س لىنهه   ال ههم النشههئ، أللره



29 

  

  

 

ل نههىل ل ههتنةم لاىههد اج ههىبه ل ههله ، ألن ,هه   الكنىلهه  عشههكم ىههىل نًا   دههًى لههال أىمههد  ال حههد  ال طنههه  

 .اجم لالنلاىىتالته ينةغه بنىش,ى ىلع أ ىس  ة   االخر لالتعىجش ل عهدًا ىال الر  

لإن  ةههه   لنىلههه  اآلخهههر الم تلههه  ال جعنهههه بىليهههرلل  اال تنهههىع برهههى، إلمهههى ,ههه  إ هههرال ب جههه ن 

االخههت ف لعرههى ل  جهه ن ,هه   الكنىلهه  ل ة لرههى لههال  ةههم اآلخههر، هههرط أن ال عسهه ن علههك الكنىلهه  لةنههه  

ههل ب هةو ىلع ح ىع حن و اآلخر أل لج ن ، ممى لد و النضر إلهع اآلخهر الم تله  لهال نلن عمه

ال ههنم أل الههديال أل الن لههه  أل ال لفههه  االجتمىىههه  أل االع ههى  ال هى ههه أل أي  ههةو  خههر، لطىلمههى 

أن االخت ف ال جك ن ىلع ح ىع لج ن اآلخر أل حهىع ، لىآلخر ,  لرن ل اطال، ل  لفم الحن و 

آلخهر الم تله  لىله  لفم ال اجةىت، له و احتهرام ,ه ا االخهت ف لالعمهم ىلهع ععلدهل  ةه   لنىله  ا

 .لرمى بلغت نلج  االخت ف، لعفعهلرى بشكم طةهعه بمى عن    ل  لا عنى للتطلةىع 

 دور وسائل اإلعالم في نشر ثقافة التسامح

  هدل  لهال به  عتمته  لمهى لضهرا المعى هر الم تمه  حههى  لهه بهىلزا نللا اوىه م ل ىئم عؤني 

 ال هى ه  العمله  إطىل له ىلهرى جع   لى ككهرا اوى م ل  ىئم لالمعل ل ، ال ةر إجلى  له لىئن 

 يت  ه  إذ أل هىط  بههال للشهر,ى لعهنه  لسهر  عةنهه الم تمه  ألان لهى إذا ال ههمى لالكنىلهه  لاالجتمىىهه 

 لن لهىت إحهدى اوى لهه  المؤ  ه  أ هةحت حتهع ذاعه ، الم تمه  طةهعه  ىلهع العملهه  علهك ل هىح

 لهى بكهم األلهران إىه م لهه لنهل لههم ع هر  التهه الحديكه  الدجمنراطهه  للم تمعهىت االجتمهىىه الةنهىل

 إلههر  العهىل  ل ردهىت لنهم لهه نلل,هى لرهى بهىت لإلمهى أخةىل لأحدا ، لال المحله ل تمعر  له يدلل

  .2015كىل ا لطرلن،  حهل

 لعهؤلال بهىلم تم  عهؤلال اعلهى  لل ىئم إى له  لؤ  ىت إلع بحىج  الت ىلح لنىل  لنشر

 بىالعلى  لالنىئ  اوى له  المؤ    ىلع لىلمشرف األ هل ، الم تمعه  ىلنه العي ي ل  بىلمكن 

 للهىلح عحنهنرهى أجهم لهال جعمه ن ل ر ىل  المدله  لنىل  ل ىن الت ىلح بفسر  للفر م يؤلنى أن ج و
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 النفه ذ أ هحىع لملهلح  العمهم أل ال هرد  لالهر ح للال اوى لهىت ال هعه للههم با هر  الم تمه 

  . الم تم  له ىلهلالم ال هى ه

 لشهر,ى ىلهع لععمهم المدلهه  الكنىله  عنمهه التهه األنلات ,هه لععتةهر المؤ  هىت اوى لهه 

 ل  هىئم . اآلخهر لللهض لالمىنجه  لالفرنجه  لاو لهىل العنه  لالتطهرف لكنىله  لالتلهدي لعن دترهى

 لاألنا   الفعىله  ال  ههل  ل,هه المهدله للم تمه  الحلهه  اال هتراعه ه ,هه ال مهى,هري  االعلهى 

 الم تم . له ل هم  لةىنئ  لتحنهق اليرللد 

 مفهوم اإلرهاب :

ل لى يرعةل ب  لال ىن  ل عطرف  للىهو لخه ف للنىلله  ل هلح  لاختطهىف  إن اول,ىع 

ل,ههىئال أبردههىل لطههىئرات ل تههم ىلههع الر دهه  لعههدلهر لمتلسههىت ه لههه  لىىلهه  جعههد جردمهه  لنضمهه  ، 

لىول,هههىع ال نيهههال لههه  ، لال جن هههه  ، لال لطهههال ، لال  لأ هههةح لهههال أبهههرز ل لهههح ىلهههرلى الحهههىله  ،

 ضمهر .

ععههدنت  أن لضهه  ععردههس جههىل  لههىل   ل ل,ههىع   جعههد ىمهه  ل ههتحه   ، لهها  ا  الةههىحكهال 

حهه   األ ههةىع التههه أنت الههع الههىل  لكههم ,هه   اللههع    حهه   ععردههس االل,ههىع. لىول,ههىع للههطلح 

رانىه . لإن مىلهت المفهى,ه  الندجمه  له  عه مر ملمه  غىلض  ، لر  الترىك لحرل  النهىل ن ل  هلطت  ال

ال,ىع ل لسنرى  نلت ىله  بالفىظ لنرى :    ل,و ،ير,هو ، ل,ةه  ل ل,ةهى ، أي خهىف  ل الر,ةه  ,هه 

ال  ف ل الفلع ، ل ل  جضرر لفظ اول,ىع له المعىج  ال هى ه  لاالجتمىىه   إال له العن ن النلهله  

   .  2016المىضه  .  لران ، لم مش ، 

ل,نههىك أ ههةىع ىديههد  للال اول,ههىع  لنرههى ال ههةىع لنىلههه  ل عر  دهه   لههاي  لهه ل أل لةههىال  

ع ى  التر ه  ل التعله    ف عؤني الع الحراف الم ىل ل الفر  ال ىطئ للديال  هه عم الفهرن ىرضه  

 هةىع للتطرف له ال ل ك  لتحنهق أ,داف إل,ىبه  ل عس ن بهئه  خلهة  لةهل ال هم م الفسرده .للنرى أ
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لهههع خلهههم لهههه عفسههههر  ل لنر ههه . إجتمىىهههه   لهههاي خلهههم لهههه التههه ازن المهههىني لالمعنههه ي  ههه ف يهههؤني ا

 الع اال ةىع اال تلىنج    ل ى ه   للف ه  له له . إضىلت َ 

ل االل,ههىبه ,هه  لههال يل هها الههع العنهه  لالن هه    لتنفهه  أ,دالهه  ،  لرهه   ههل ك غهههر  ههىل له ، 

اول,ىع: لدرعرف باله  أي ىمهم يرهدف إلهع عرلده  لهرن أل ،  لعىلل للتشردعىت  ل الم الهق الدلله 

جمىى  أل نلل  بغه  عحنهق أ,داف ال ع هل,ى النه الهال المحلهه  أل الدللهه ، لعنه م به  ىلهىبىت غههر 

  . 2013لنضم  لتحنهق لآلع خى   برى  العىله، 

لنضمه  عم لرهى لهه ,ه   الدلا ه  إجرائههًى باله  لهى جرمهىلس لهال خه   جمىىهىت   رل  الةىحكهلعع

لعشههرف ىلهرههى لؤ  ههىت أل ,هئههىت أل نل  لعلنهه  أل غهههر لعلنهه ،  ههعهًى لتحنهههق أ,ههداف  هى ههه  أل 

  نينه  أل ل ,ةه ، لكى  ذلك األىمى  اول,ىبه  الته جن م برى عنضه  الدلل  او  له   ناىش .

 جىن ال مىلد االنلةدىل او  م ، لل   الت ىلح  يتطىبق ل   للال لجر  لضر الةىحك   أن

إحتهرام حنه و اول هىن، لذلهك لىلت هىلح جمهعرهى ىلهع  الته عؤمد  األخرى ، لحتع غهر ال مىلد  ، 

الجعنه  عنةم الضل  اوجتمىىه أل ع له المرل ىهال لعتنداعه  أل الترهىلن بشهالرى، بهم ععنهه أن المهرل 

ل الت ههىلح جعنههه األ ههرال حههر لههه التم ههك بمعتنداعهه  ل ألهه  جنةههم أن يتم ههك اآلخههرلن بمعتنههداعر .   

همر ، لره  الحهق لهه بان الةشر الم تلفهال بطةعر  له لضرر,  ل ألضهىىر  ل لغهتر  ل  هل مر  ل  ه

  العهش ب  م. 

 شبكات التواصل اإلجتماعي

لنههد لههرل التطهه ل التننههع الرىئههم الهه ي هههرد   طههىع عسن ل جهههى المعل لههىت ل االعلههى  لههه 

اولترلت، حنهىئق جديهد  ىلهع العهىل ، جعلهت النهىس يت حمه ن  العنديال األخهردال، خى   ل  التشىل

له ىىل  التراضع لى لتئت إلرازاع  عتحك  ههئى لشهئى لهه ال ا ه  اول هىله ل ال هى هه ل االجتمهىىه 

ل ههكىن السههر  األلضههه . للعههم لههال أ,هه  إلههرازات ,هه ا العههىل  الهه ي ال جكههىن ج ههتنر ىلههع حههى  لههى أ ههةح 
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  التهههه جشهههترك ىةر,هههى ل يههههال النهههىس مهههم ح هههو ا,تمىلىعههه  ل له لههه . جعهههرف بىلشهههةكىت االجتمىىهههه

 . 180 )، ص. 2011 هفهق، 

للال أ,  لن لات عسن ل جهى االعلى ، ,ه ل ا   الت ا هم االجتمهىىه التهه التشهرت بشهكم 

للر ا لان التالهر السةههر اله ي أحدلته  هرائح الم تم  ل خى   الشةىع.   لا   النطىو بهال ل تل 

 ا ههه  ىلهههع حههههى  األلهههران  هههد لهههى  اال,تمهههىم  السةههههر لهههال طهههرف الةهههىحكهال لهههه ل تلههه  العلههه م ,ههه   الم

اول ىله  ل االجتمىىه  بردف لحىلل  ل د األلر النىعج ىلع الفئىت الته عتعهرل لره   الم ا ه ، ل 

م هىطر التهه  هد عشهكلرى ههةكىت الت ا هم الالعمم ىلع لحىلل   لعرله   هلةهىعرى ل لشهر اله ىه لهال 

 جتمىىه ىلع ل ت دلهرى. اال

 لعغههرات حنهنهه  له ل  إحهدا  إلهع لاالعلهى  اوىه م ل  هىئم المت هىلع التطه ل أنى للنهد

 لهم لاأللران ال مىىىت ل ت ى  ىلع التغهرات ,   ألىل ل دأت.الحهى  جمه  ل ىالت ل ت ج ,رد 

 لعهالهرات ديهد ج ظه ا,ر لحدله .العهىلمه الم هت ى  إلهع ععهدى ذلهك بهم لنهل المحلهه الم هت ى  ىلهع

 بشهةكىت جعهرف بهىت لهى ذلهك كهم لهه  هى,  ل هد.االجتمىىه  لالةنه التنضهمىت ل تل  ىلع لةىهر 

 أعىحهت بحههل اله لهه  لهه األحهدا  المهؤلر  االعلهى  ل ههل  أ هةحت التهه االجتمهىىه الت ا هم

 جتمىىهه لاال  يهىجى,  ال هى هه  لنى شه  ل ألسهىل,  لننهم ل هىحكهال  هى هههال، ههةىع لل مه  الفر  

 لحتهع.لرهى ل ههو ال جديهد  ليهىلات إلهع الطةهعهه  الحهدلن ذلهك لهه لت هىلزدال لنل  له يرغة ن  للى

 ألسىل,هى إجلهى  اجهم لهال الشهةكىت ,ه   ع هتعمم أ هةحت الحك لهه  غههر لالمنضمهىت الحك لهىت

  .2013 لرد  لالردى، .الم تلف  لعحنهق أ,دالرى

ل هى   لهه لنهل مىىه  ىلت بتط ل ,ىئهم لههماالجت الت ا م هةكىت أن الن   جمكال ل,ك ا

 ،إذ التالهر ب جرىت لضر ل ألسىل ل لعتندات الم هت دلهال له بم لال مىىىت األلران بهال االعلى 

 لال هى هه  لاالجتمىىهه  جمهه  اال هعد   ل الم هىالت اول هىله  لهه لهؤلر  لتىئج الت ا م لر ا كىن
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ىلهع الم هت ى المحلهه ل  االجتمهىىه التغهر ى الم  أ, احد أ ةحت نلج  إلع.ل األلنه   لالكنىله 

 العىلمه.

الهرا,ال، علعهو نللًا لعهىاًل لهه  م االعلى  ال ديد  أ هةحت لهه ال  هتلعرى الةىلح  أن ل ىئ

ل تل  الم ىالت، بفعهم علايهد او ةهى  ىلهرهى لعنهىله عفىىلرهى لهه حههى  االلهران  حههل جعتمهدلن ىلهع 

شههطتر ، لالكتشههىف المعل لههىت لاكت ههىع المعههىلف، لإلههرال بحهه لر ، ,هه   ال  ههىئم للنهههىم بمرههىلر  لأل

 لللت  م لهمى بهنر ، إلع العديد لال اال ت دالىت الته عفهد الفرن.

بالرى ل ا   ىلع هةك  اولترلت ج هتطه  لهال  ;جمكال ععردس هةكىت الت ا م االجتمىىه و

 ل   ل  لال يردد   ال لال جملس ن جملك ح ىبًى لهرى النهىم بىلت ا م بعد  طرو  كتىب ،   ت، ل 

ح ههىبى لههه ,هه   الم ا هه ،  هه ال أكههىل ا أه ى ههى طةهعههههال مىأل ههد ىل النههدالع أل أ ههد ىل العمههم أل 

الل ىئال. .   أل أهه ىص لعنه دهال مىلشهرمىت ل المؤ  هىت..   حههل جمكهال عةهىن  األلسهىل ل اآللال 

، 2014  له ل تم  التراضه.  ههنر ، ل المشىىر أل الترلدج ل لع  أل لنتج لعهال لإل ىز األىمى

ل ا هه   26ل  عههى األككههر زدههىل  لههه العههىل  ل ههد  56 ، لعشهههر بعههض االل ههىم إلههع أن لههال بهههال 60ص

 . 62، ص2014للشةك  االجتمىىه .  لنل لي، 

حهل إن ,ه   الم ا ه  ععتةهر األككهر التشهىلا ىلهع ههةك  اولترلهت، لمهى عملسه  لهال خلهىئص 

سترللههه ، لمههى ههه   لتلههفحه اولترلههت لههال مىلهه  ألحههىل العههىل  ىلههع او ةههى  عمهل,ههى ىههال الم ا هه  اول

المتلايههههد ىلهرههههى، للههههه ال  ههههت الهههه ي عراجهههه  لههههه  او ةههههى  ىلههههع الم ا هههه  اولسترللههههه ، ل بههههىلرغ  لههههال 

االلتنىنات بىلتالهر ال لةه ل المةىهر ىلع الم تم  األ ري، ل الم ى,م  له الفراط ىند  ل الرهىل ، 

ال يرى له  ل هل  لرم  للتنىله ل االلتحىم بههال الم تمعهىت، ل عنردهو المفهى,ه  ل الهرأى لان ,نىك ل

لنىلههىت الشههع ع الم تلفهه ، إضههىل  لههدلل  الفىىههم ل المتمهههل اآلخههر، ل اوطهه ع ل التعههرف ىلههع لهه  

  .19، ص2012ك  هل  اعلى  لىجح  له االلتفىضىت ال مى,هرد .   المنل ل، 
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لرههه  لهههدى ل هههت دله ههههةك   ه الفتهههر  الحىلهههه   عهههؤني نللاالجتمىىهههه  لههه لىلهههه  لهههىن ,ههه   الشهههةكىت

اولترلت، , ا الدلل جمكهال عل هله  بىلمهد  التهه جنيههرى الم هت دم لهه علهفح ل إ هت دام الشهةكىت 

لهههه علهههك الم ا ههه  للشهههر,ى ل  لمههه لك ممهههه  المعل لهههىت التهههه جنههه م بيههه رى الم هههت دلهال اوجتمىىهههه 

 عةىنلرى.

رى ه زان ىههدن ل ههت دله ههىئم االعلههىله  ال ديههد ، ل ا هه  الت ا ههم االجتمههىىه التههلههال أبههرز لأ,هه  ال  ل 

بشكم مةهر لن  ال  الط  رى بل ل  ل  ععرلرى أي ل هل  إى له  لال  ةم  خل  ًى التشىلا ت دام 

الر اعهه  ال مههه  التههه يتهه لر لهرههى عطةهنههىت هههةكىت الت ا ههم اوجتمههىىه  لاىتمههىن النههىس ىلههع علنههه 

 ه هتع الم ىالت ىةر ,   التطةهنىت.لعل لىت ل

للره ا لهان التههالهر السةههر الهه ي أحدلته  ,هه   التطةهنهىت لالم ا ه  االلسترللههه ،  هد لههى  اال,تمهىم السةهههر 

لال طرف الدال هال لالةىحكهال له ل تل  العل م اول ىله  لاالجتمىىه . بردف عحديهد طةهعه  اآللهىل 

تله  المههىنيال، لالعمهم ىلهع ع نهو اآللهىل ال هلةه  لنرهى ل المترعة  ىال ا تعمى  ,   الم ا ه  لهه ل 

 الترمهل ىلع ألىل,ى االج ىبه  له هتع ل احه الحهى .

لللنًى وحلىئهىت حديك  لند بلغ ىدن اجمىله ح ىبىت االلنلههال ىلع هةكىت الت ا هم االجتمهىىه 

  ,هههه اال هههرع للهههه ن ح هههىع.لان ,ههه   الشهههةكىت التهههه ععمهههم ىةهههر الر اعههه  ال مهههه 14جنهههدل بنحههه  

التشههىلًا لأن ل  هه  له هه  ك أ ههتح ذ ىلههع المرعةهه  االللههع لههه اجمههىله ىههدن ح ههىبىت االلنلههههال ىلههع 

 .  2016-12-24العدن اللىنل بتىلدت ال ةت  -ل تل  الشةكىت ل التطةهنىت. الغد

ع للهه ن ح هىع ىله 4.7  لله ن ح ىع  ل لنلههال ىلع النحه  التهىله : 14يت ّزع الر   االجمىله  

الههه  ح هههىع ىلهههع ههههةك  التهههدلدنىت الملهههغر   عههه دتر ، للهههه ن  350ههههةك  الفه هههة ك االجتمىىهههه ، 

اله  ح هىع  552ل يهال ح ىع ىلع عطةهق لاع هىع  للترا هم الفه لي،  6ح ىع ىلع  إل تغرام ، 
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ىلههههع هههههةك   لهنسههههد إن  االجتمىىههههه  المرنههههه ، لهمههههى عنههههدل بعههههض للههههىنل ىههههدن ل ههههت دله عطةهههههق 

   2016-12-24  الغد .حت ى المل ل لالفهدي ي بح اله المله ن ح ىع  نىبشىت  للم

كمههى عتمهههل الشههةكىت االجتمىىههه  ىههال غهر,ههى بعههد  لهههلات لنرههى : العىلمههه  ، لالتفىىلههه  ، لالتنهه ع لههه 

المحته ى ، ل هر ل  اال هت دام ، للخهص السلفه  اال تلهىنج  ، ل هر ل  ال  ه   لل مره ل ، لالعمهق 

 التطةهنىت ىلع لطىو لا   .المعرله ، لإلتشىل 

  هه  إلههع  خههر بشههكم لل ههص لههه أن ,هه   الشههةكىت عتهههح العديههد لههال ال ههدلىت التههه ع تلهه  لههال ل

 :التىله

ل,ههه للفههىت جنههدم لهرههى الفههرن بهىلىعهه  األ ى ههه ، لكههم  الملفــات الشخصــية أو صــفحات الويــ : -

دعههد الملهه  الش لههه األ هه ، ال ههال، عههىلدت المههه ن، الةلههد، اال,تمىلههىت، لاللهه ل الش لههه ، ل 

 ,  ب اب  ال     إلع ىىل  الش ص.

ــات: - ل,ههه خدلهه  عمكههال الفههرن لههال االعلههى  بىأل ههد ىل الهه يال جعههرلر  لههه  األصــدقا  أو العالق

ال ا  ، ال ال يال جشىلم ل  اال,تمىم لف   له الم تم  االلتراضه. لعمتد ى  ه  الشه ص لههم 

ر هه  التعههىلف لهه  أ ههد ىل األ ههد ىل بعههد لنههل با ههد ىئ ، للسههال عتهههح الشههةكىت االجتمىىههه  ل

 ل الن  الطرلهال.

ع ههمح ,هه   ال دلهه  بال ههى  الر ههىئم،  هه ال إلههع األ ههد ىل الهه يال لههه  ىئمهه   إرســال الرســائل: -

 الش ص، أل غهر الم ج نيال له النىئم .

عتهههح ,هه   ال دلهه  للم ههت دلهال إلشههىل ىههدن ى لرههىئه لههال االلة لههىت، لللهه   ألبومــات الصــور: -

 ، لإعىح  المشىلمىت لر   الل ل ل ط ع ىلهرى لعح دلرى أجيًى.لئىت الل ل

عتهح ل ا   الشةكىت االجتمىىه  لرص عس دال ل م ىىت أل,داف لحدن ، لده لر  المجموعات: -

ل  هه  الشههةكىت لمؤ ههم الم م ىهه  أل المنت ههةهال ل ههىح  لههال لههال الحردهه  أهههة  بمنتههدى حهه ال 
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لمهه لك نىهه   األىيههىل لتلههك الم م ىههىت، للههغر، ممههى عتهههح لر هه  التن هههق بهههال األىيههىل 

 للعرل  ىدن الحىضردال لاىدان غهر الحىضردال.

عهه  ا ههت دام ,هه   ال دلهه  ىلههع الم ههت ى الت ههىلي بشههكم لعههى ، حهههل ع ههمح ,هه    الصــفحات: -

ال دل  بالشىل حم ت إى له  ل جر  عتهح أل حىع المنت ىت الت ىلد  لرص ىرل ال ل ، 

 دنللرى.أل المنت ىت للفئىت الته جح

بعد ان ا تعرضنى لفره م ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه لهال ج الهو ل تلفه ، ل هتعرل لهمهى 

 .يله ا,  خلىئص الشةكىت االجتمىىه

 نماذج من الشبكات االجتماعية:

 Facebookهةك  لهم ب ك  -2

ل,ههه  ل  ههه  ج هههىىد ىلهههع عسههه دال ى  هههىت بههههال الم هههت دلهال، جمكهههنر  لهههال عةهههىن  المعل لهههىت ل 

ل الش له  للنىط  الفهدي  لالتعلهنىت، مم , ا يت  له ىىل  التراضه، جنط  حىجل الملفىت لالل  

 ، ل د حنق , ا الم  ه  ل ىحهى لالتشهىلا لا هعى  هم لضههر  122، ص2015الللال لالمكىن.   العله، 

الهه  لشههترك  150ىلههع ل ا هه  الت ا ههم االجتمههىىه األخههرى، حهههل بلههغ لعههد  االهههتراكىت ال ديههد  

 . 65، ص2014هنر ، جديد ي لهى.  

لدحتههه ي الم  ههه  ىلهههع ل م ىههه  لهههال الشهههةكىت عتهههال  لهههال أىيهههىل لعلهههن  الم م ىهههىت ىلهههع 

ا هههىس او لهههه ، لال ىلعههه ، للكهههىن اال ىلههه   للكهههىن العمهههم، لالمدل ههه  ل الكهههىن المشهههترك ال ديهههد أن 

لعرلهه   ج تههىل أحههد علههك التلههنهفىت لهه  يةههدأ بىلتلههفح لاختهههىل ل م ىهه  التههه يهه ن التحههىلل لعرههى  أل

أخهههههر االخةهههههىل التهههههه يرهههههت  برهههههى الم م ىههههه    ههههه ال مىلهههههت ىلهههههع  هههههعهد الش لهههههه أل المحلهههههه أل 

 الدلله لدردف الم    بشكم ىىم إلع إىطىل الفر   للتعىلف بهال الشةىع.
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 ة ك له ه ههرم  لفهم يتةه  لالم  ه  2004 لةرايهر لهال لهه الرابه  أطلهق اجتمهىىه ل,ه  ل  ه 

 علو الم    لفم لال لرىه  هةكىت ىد  إلع بىالليمىم دلهالللم ت  , ا الم    ال ى   لد مح

ع هىىدك ىلهع  التهه األلهىكال لهال ى,هغهر ل  لعهنه  لدل ه  - لعهنه  جغرالهه  لنطنه  لكم لعهن  لئ  له

أ,مهه  مةههر  حههل اله   به ك للفههمو اكتشىف الملدد لال األه ىص ال يال يت اجدلن له لفم الشهةك 

  - :salem, jarrar, 2010ه العىل  العر ه للنرى لال أهرر هةكىت الت ا م االجتمىىه ل

 طردن  الت ا م ل  األ د ىل حهل ىندلى عحتىج ع ,و إلع برللىيم  دجنك.-ا

 التعرف ىلع األ د ىل ال دن له جمه  ألحىل العىل .-ع

 إلشىل ل م ىىت بهال األ د ىل لتةىن  لمعل لىت.-ج

 لالفهدي ,ىت لاأللسىل لالل ل لالح ال اآللالعةىن    لهىت للمشترمهال يتهح الم    أن-ن

عههه دتر ,ههه  لا هههط  إى لهههه  اجتمىىهههه  للنلههه  للتهههدلدال الملهههغر عتههههح لم هههت دلهرى إل هههى  

حههرف محههد أ لههع. ل,هه  خدلهه  ع ههىىد  140ل ههرال  بهىلههىت لحدلهه ، ععههرف با هه   عهه دتم  بطهه   

بههةعض ىةههر عةههىن   األ ههد ىل لألههران العىئلهه  لزلهه ل العمههم ىلههع الت ا ههم لإنالهه  االعلههى  بعيههى

 لاحد ل  هل , :لىذا عفعم االنل. أج     ردع  للعتىن  ل ؤا 

أحههدى أهههرر هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه، التههه التشههرت لههه ال ههن ات األخهههر ،  جعههد عهه دتر

للعةههت نللًا مةهههرًا لههه األحههدا  لأع هه  لههال العلههف ل  ، للههلًا الرههى   لدعههد عهه دتر لكىلههًى خلههةًى لتعةهههر 

الشعو  لهمى يتعلق بىلم اضه  الته عشغم الرأي العىم ل االحدا  العىل  ، ل ع دتر   ىال الال ىىل 

أ م  لال للطلح  ع دت  ال ي جعنه  التغردد   ممههى جمكههال للم ههت دلهال لشههىلم  ألهه اع أخههرى لههال 

دهههو األخههرى. لخدلههه  المحتهههه ى لكههههم اللهههه ل للنىطهههه  الفهديهههه ، بىوضههىل  إلههههع الرلابههههل بم ا ههه  ال  
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ع دتهههر لتىحهههه  ىةهههر ل  هههه  ال دهههو ع دتههههر، ليهه  ىههههال ل تلههه  عطةهنههههىت ال ههه ا  لالر ههههىئم النلههههه  

  .2013النلههر  ,هئ  عنضه  االعلىالت، 

 YouTubeيوتيوب  -1

فههدي ,ىت التهه لشهى,د   لل ، لد همح لم هت دله  ل    إلسترللهه جنه م بعهرل لههدي ,ىت لتنّ ىه  , 

 ل إلشىل ح ىع للمشى,د ، ممى لدعطه لشهى,دج  لر ه نلن الحىج  إلع عحمهم للفهدي ، أ جعرضرى 

إضىل  ععلهنر  ىلع الفهدي  ال ي  ل إى ىبر  ب  أل ىدل  لالتعةهر ىال لأير  بىلفهدي  ىال طردق إبدا

 خى   بر . إلشىل  نى  ىلع اله عه عخرى ل ىله ، لكم جشى,دلل ، بىوضىل  إلع عندجم  خدلىت أ

عةىينت اآللال ح   ل    ي عه ع لإذ مهىن جعتةهر الم  ه  ههةك  اجتمىىهه  ال ال، حههل عت ه  

جمكال  اىتةىل  لاحد لهال  الم لل  لمشىلم  الفهدي ,ىت، لال بعض اآللال إلع علنهف  ضمال ل ا  

ل ا هه  الشههةكىت االجتمىىههه  لضههرًا الهههتراك  لعرههى لههه ىههدن لههال ال لههىئص لنرههى لشههر الفهههدي ,ىت ل 

  .نةى  التعلهنىت للشر,ى بشكم لا  أ ت

   216، ص2008جعمم ي عه ع للق المنضم  التىله    ىنو، 

  لع همهترى لهه جمهه  الحهىل العهىل ، لعلهفح  دل ن عحمهم لعةىن  لنىط  الفهدي ج تطه  الم ت

 ل يهال المنىط  األ له  الته  ىم بتحمهلرى الم ت دل ن األىيىل.

 لتحهههىو لع ههرهم االعلههى  لههه  لههال لهههدير  اال,تمىلههىت لف هههرى العكهه ل ىلههع جمىىهههىت لهههدي  لاال

لاالهههتراك لههه خدلهه  عةههىن  لنههىط  الفهههدي  المنلهه ل  ىلههع األىيههىل لحفههظ المنههىط  المفيههل  

 للض    ائ  عشغهم المنىط .

  ال ى هه  بههىله عه ع لهه  ل ا هه  الشههةك  التههه ع ههت دم عننهههىت حديكهه  لأجيههى  نلههج لنههىط  الفهههدي

 ىىل  أل خى  . جعم لنىط  الفهدي 
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  جحت ي الم    ىلع المنىط : األحد  لالحى ل  ىلع أىلع عنهه  لالته عحضع بهاكةر  هدل لهال

 الننىش لاألككر عفيه  لاألككر اعلىال بم ا   أخرى.

  علههن  اجيههى لنههىط  الفهههدي  الههع ابهه اع ل تلفهه  لههال الس لهههدجى لالفههال لالر هه م المتحرمهه  الههع

 العل م لالتسن ل جهى.

 شبكات التواصل االجتماعيأهمية ال

ععتةر ل ا   ىد  لكم الفهم ب ك ل ع دتر ل لىي  هةهم ل غهر,هى ل ا ه  ع ا هم اجتمهىىه 

لشر ل  ل هىئع  لدى العديد لال النىس له أجىلنهى ,ه  . أ هةح الهدخ   إلهع ,ه   الم ا ه  جهللًا لرمهًى 

هه  ا هتطىىت ,ه   الم ا ه  لال حهىعنى ل جىلةًى ال جمكال اال هتغنىل ىنه  ل ال جمكهال ألحهد أن ينسهر م

عغههههر ألمههىط لههال حهىعنههى اله لههه . لهه  عهه الر اولترلههت لههه مههم لنههل  ل لكتههو، جنيههه لعضهه  النههىس 

أغلههو ل ههتر  ىلههع ل ا هه  الت ا ههم االجتمههىىه، للهه  ازنجههىن أىههدان الر اعهه  ال مههه  أ ههةح بىولكههىن 

ا هههههم إلهههههع ههههههةكىت اال هههههتغنىل ىهههههال السمةهههههه عر الش لهههههه ل المحمههههه   ل الهههههدخ   ال هههههرد  ل المت  

  .ص57  2014 ال طهو، اولترلت

لههههال لجرهههه  لضههههر الةىحكهههه   ا ههههتطىىت هههههةكىت الت ا ههههم اوجتمههههىىه التههههالهر ىلههههع الههههرأي العههههىم 

ل ههىىدت بضرهه ل المهه اطال اللههحفه  حهههل بالكههىن اي ههه ص لت اجههد لههه لكههىن الحههد  لههال التلهه در 

ه عدلل ح له  أل حتهع متىبه  ععلههق جعةهر ب ا ط  جرىز  المحم   ل بل الفهدي  ال الل ل ىال االحدا  الت

 هى هه     تطىىت اجيًى لشر المعل لهىت ل األخةهىل لهال جمهه  الجهىل العهىل   ه ال مىلهت اله  ىمى ج ري. ل 

 .لععتةر اجيًى لنةرًا لرمًى لمنى ش  النرالات الم تلف  الته عره  الم تمه  ىهال طردهق لدىضه   اجتمىىه  أل لنه

لات  لهههمكال ل ههد ألال األلههران حهه   ل ضهه ع لههى ىههال طردههق هههةكىت الت ا ههم التعلهنههىت التههه علههه المنشهه  

  اوجتمىىه.
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لتةهه  بعههض  للهه  التشههىل ,هه   الشههةكىت ل عههداللرى بهههال اللههغهر ل السةهههر  يت جههو ىلهنههى أن

لر  ل خةههههىل ل   الشههههةكىت التههههه ا ههههةحت للههههدل لنى اللههههحهح لرهههه االلهههههىنات ب لهههه ص إ ههههت د

  ل االطفهى  ل الشهةىع لهال االلهىل ل التةعهىت ال هلةه  التهه جمكهال أن المعل لىت  لذلك لحمىج  اال هر 

 عؤلر  لةى ىلع حهىعنى اله له .

  له ههو االبنههىل ىلههع لههى جطلهه  ىلههه  ابنههىل, عنهه  ىلههع اال ههر  الم ههؤلله  السةههرى لههه لرا ةهه  

   المرا ةهه  لهمههى جنهه م أطفههىلر  ل هههةىبر  خل  ههى لههه لرحهه  المرا,نهه   لههى ينشههر  ال جشههى,د ىةههر ,هه

ال  هههىئم . لههه َّ اوىههه م؛ بنشهههر الت ىهههه  ال هههىنَّ  لهههال ال هههىلةهال، لع ىهههه  األبنهههىل أنَّ الستىبههه  ,هههه ألىلههه  

 .لل ؤللهَّ ، للعلمر  التاكد لال َلشر المعل ل ،  ةم العمم ىلع إىىن  لشر,ى.

ان العديد لال الدلا ىت لالةح   الته عنىللت ل ا   الت ا م االجتمىىه اكدت  ألرى ل هل  

 - :2012 ائد لم ت دلهرى لره لعةد، فعلى  عفىىله   د عحنق العديد لال الا

مى ,  جديد لهه ل هىالت الحههى  المتعهدن  لهال خه   هرى ىلع المتىبع  ملع ىىد ل ت دل -2

 االط ع ىلع المؤعمرات لالندلات.

 عحنق التفىىله  لالمرلل  لم ت دلهرى لره ع عم الم ت دم لرى لتلنهى لللنهى. -1

 عنمه  ال ىه لم ت دلهرى بنيىجى الم تم  الم تلف .ع ر  له  -1

عنمههه لههدى ل ههت دلهرى للح المةههىنل  لالحهه ال لاع ههىع األلههق لمههى ج ههىىد,  ىلههع عةههىن   -4

 اآللال لالمنترحىت.

عنمههههه العديههههد لههههال المرههههىلات لههههدى ل ههههت دلهرى ممرههههىلات الةحههههل لالتفسهههههر، لالمرههههىلات  -5

ىع لالحههه ال لالتفهههىلل لاع هههىذ النهههرال الحهىعهههه  مىالعلهههىالت، لالتحهههد  لالعهههرل لاو نههه

 لغهر,ى.
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لدمكال الن   ان هةكىت الت ا م اوجتمىىه عش   األىمى  التط ىه   لعح هال ألضىع النىس لال 

الهع الرهى  هىىدت ىلهع لشهر لىهه الفهرن لهه  يهىجى  ى  ال هرد  لجم  التةرىهىت  إضهىل خ   االىم

ميهىل ل الم هىطر ع هى  لشهكل  لهى للحهد لهال م ت ع ىهه  للالته ع ص الم تم  لال خ   إ ىل  ح

 شه ظى,ر  لعهن . عف

ىلههع هههةك  االلترلههت لههه ال الجههىت المتحههد  ىلههع  Theglpbe.comع ا ههم االجتمههىىه ظرههر أل  ل  هه  

ىهىم  Tripodلله  ع ,مهى ل  ه   Gerocities ، للهه العهىم لف ه  عه   ل  ه  1994ههكم الت معهىت ىهىم  

ع ل هههل لنهههىلات بههههال األلهههران لل هههمىح لرههه  بىلتفىىهههم لهههال خههه   غهههرف  ، للمهههلت ,ههه   الشهههةكىت ىلههه1995 

الدلنههه ، لعشههىلك المعل لههىت لاأللسههىل الش لههه  حهه   ل اضههه  ل تلفهه  بى ههت دام ل ههىئم ه لههه  للنشههر 

  .70 ص 2013ىةر اللفحىت  الدبه ه، 

ل,ههه  ل ههههل  للتعهههىلف لاللهههدا ىت بههههال  Friendster.comظرهههر ل  ههه   2002للهههه بداجههه  ىهههىم 

تل  لئىت الم تم  العىلمه ل هد حنهق ههرر  مةههر ، للهه النله  الكهىله لهال لفهم العهىم ظرهر لهه لرل هى ل 

للتهدلدال، لهه  عحه   بعهد ذلههك إلهع ههةك  ع ا ههم اجتمهىىه له  ظرهه ل عننههىت ال هههم  skyrock.comل  ه  

  .2013الكىله لل دو لدلل   لائه، 

  2010م ىدن,  حتهع ىهىم  م لند ل 2006ألى ل ت دله ل    ع دتر لال ي ظرر ىىم 

  .86،ص 2013لله ن لغرن.  المنل ل،  200إلع أككر لال 

للهه ن 250  ل هد ل هم ل هت دله linkedin.com كمهى ظرهر العديهد لهال لكهم ,ه ا الم  ه 

ل هد الطلهق ل همهى   facebook.com، لحلهلت الط  ه  مةههر  لضره ل ل  ه  2012بنرىجه  ههرر 

أعههههىح عسهههه دال 2007، للههههه 2006الدللههههه  لههههه ىههههىم لحهههههل عطهههه ل لههههال المحلههههه  إلههههع  2004لههههه 

التطةهنهههىت للمتطههه لدال ل,ههه  أنى إلهههع زدهههىن  إىهههدان ل هههت دله  بشهههكم مةههههر ل هههد مهههىن األههههرر ىلهههع 

اوطههه و لهههال حههههل ىهههدن الم هههت دلهال لمهههىن األل  بههههال ل ا ههه  الت ا هههم االجتمهههىىه ىلهههع ل هههت ى 
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مههههدللىت اللههههغهر  بضرهههه ل الم  هههه  العهههىل ، ل عههههد ذلههههك التشههههرت لسههههر  ل ا هههه  الت ا ههههم االجتمههههىىه لل

twitter   2006لالطلهق ل همهى للم هت دلهال لهه ههكم ىهىم بهىكت  ر2006ل د ظرهر لهه أل  ىهىم 

للهههه ىهههىم 2006ل ههد بهههدأ الم  هه  بىاللتشهههىل م دلههه  جديههد  للت ا هههم االجتمههىىه ىلهههع ال هههىح  لههه 

تر، لل ا ه  بفلهم ال دله  ىهال الشهرم  لعسه دال ههرم  جديهد  بى ه  عه د  Odeo ىلهت ههرم  2009

الت ا م االجتمىىه ألشئت بردف لاضح ل,ه عحنهق الت ا م لالتفىىم بهال األ هد ىل نلن عحديهد 

ل ىه  الم ت دلهال أل طةهع  المنى شىت لره ل ا   ىىله  لل مهه  ىلهع ل هت ى العهىل ، لىلهع الهرغ  

للنى شه   لال ذلك ظررت العديد لال ل ا ه  الت ا هم االجتمهىىه المعهنه  بفئهىت لع للهىت لحهدن 

  .2015 اب  جعن ع،  ل ض ىىت نلن غهر,ى

لدمكال ل حض  ان هةكىت الت ا م االجتمهىىه عرهدف إلهع عحنههق االعلهى  لالتفىىهم بههال 

األلران نلن عحديد ل ىهه  الم هت دلهال أل طةهعه  المنى شهىت  لرهع ل ا ه  لتىحه  ل مهه  الم هت دلهال 

لههال ل ا هه  الت ا ههم االجتمههىىع المعنههه   ىلههع ل ههت ى العههىل ، لىلههع الههرغ  لههال ذلههك ظرههرت العديههد

بت للههىت لحههدن ، للم ههىالت لعهنهه  ،لكههم ل ا هه  الت هه دق االلسترللههه لل ا هه  الت ظههه . ل,هه  لههى 

 أنى إلع التشىل العديد لال ل ا   الت ا م المت لل  له ل ىالت ل تلف .

بههد لهه  لههال ان إن ا ههت دام الم ا هه  االلسترللههه  لههه هههتع لنههىحه الحهههى  العلمههه  لالعملههه  ال 

ي اج  بعض اللع  ىت لالمشىكم، الته علعهو نلل لهه لعىلهه  ,ه   الم ا ه  ىلهع ل تله  الم هىالت 

 الته ع ت دلرى لله , ا ال ل ص أهىلت بعض الدلا ىت إلع ىد  ى ائق لنرى:

  إلع إن ع ظه  عننه  ل ا   الت ا م االجتمهىىه عتطلهو  kleiman,2001جشهر ملهمىن 

لنى، لعطه در خطهل عننهه  لحهدن  لتحنهنرهى، حههل إن العديهد لهال أجرهل  الحى ه ع لشد  لاضح  أل,دا

ذات ال ههرىىت العىلهههه  لهههه ال  ههه   إلهههع االلترلهههت، ال ع هههت دم بطرائهههق لنى هههة  لتح ههههال بىلم هههت ى 
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المطلههههه ع ل  هههههةىع اآلعهههههه : التنهههههىن المعلمههههههال للةرل ههههههىت التهههههه عهههههدى  األ,هههههداف الرئه هههههه  للمهههههنرج 

 نىل ىلع المعطهىت الحديك .لالململ  بشكم جهد ب

 له نلا ترى إلع ىد  ى ائق أخرى لال أ,مرى:)  2013ل د أهىلت   الرلاله،

بهلل التغههههر لهه األلضمهه : ل,ه  لجهه ن أ هىلهو لألمههىط لرعةطه  بالضمهه  لعهنه  ج ههو االلتههلام  -2

 برى.

 ككههر  الم ا هه  االجتمىىههه : ىلمههى إن عغهههر الم ا هه  لعحههديكرى بشههكم ل ههتمر يههؤني الههع ىههدم -1

 ا تنرال,ى للةىعرى ىلع الم    االلسترلله ، لند ل د الم    ال المعل ل  اله م لال ل د,ى غدا.

للال ,نى لىن الدلا   الحىله  عتلهدى لم ضه ع بهىت جشهكم أ,مهه  لهال لىحهه  األلهال النه له 

له  ال طنه اآللنلهه أال ل,ه  ضهرلل  احههىل لاههىى  لنىله  الم اطنه  الحنه  التهه لهال   الرهى اههىى  لنى

الح ال لالتعىجش ال لمه لالت ىلح بهال الران الم تم  ل مى جحنق ال ل  الم تمعه لدنيهه ىلهع لغه  

 السرا,ه  لخطىع الت  دال لالتسفهر لالتطرف .

لدعهههد االلنن لهههال الهههدل  النلهلههه  التهههه  هههنت  ههه الهال عحهههىلع الفسهههر المتطهههرف للنرهههى  هههىل ن 

ل  بىلت هىلز ىلهع المه اطنهال لاغتههى  الش لههىت لكىلح  ال رائ  االلسترلله  ل  الهال اخهرى ذات  ه

 لال خ   النشر التنلهدي لااللسترلله .
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 ثانيا : الدراسات السابقة 

ةهه  لهال له  األجن ألالً  لهمى يله ىرل الدلا ىت ال ىبن  الته ع  العك ل ىلهرى، ل ههت  طرحرهى العر هه 

 األ دم لىألحد .

 

 الدراسات العربية

دور الجامعات الفلسـطينية فـي تعزيـز قـيم التسـامح لـدى طلبتهـا مـن  (:2009),محمدالمزين -0

 وجهة نظرهم

,دلت الدلا   الع التعرف ىلع نلل ال ىلعىت الفل طهنه  له ععلدل  ه  الت هىلح لهدى طلةترهى، 

لهال لجرهه  لضههر,  لا هت دلت الدلا هه  المههنرج ال  ههفه لهال ىهنهه  نلا ههه  ىشه ائه  لههال طلةهه  جىلعهه  

   له  لجىلع  اال لع. االز,ر لال ىلع  اال

لأظرههرت النتههىئج أن لنىلهه  الت ههىلح ع هه ن لههه ال ىلعههىت الفل ههطهنه  بدلجهه  المت  ههط ، لان  ههه  

الت ههىلح االجتمههىىه ,ههه اككههر  ههه  هههه ىًى لأن نلل ال ىلعههىت لههه غههل  لههه ععلدههل  ههه  الت ههىلح بهههال 

 الطلة  جىل بدلج  لى بهال اليعه  الع المت  ل.

عنـــوان رأثـــر مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي فـــي تنميـــة المســـ ولية ( ب2011عـــو  ) ,حســـني -1

 فئة الشبابر. المجتمعية لدى

,ههههدلت ,هههه   الدلا هههه  إلههههع لحههههص الههههر ل ا هههه  الت ا ههههم االجتمههههىىه لههههه عنمههههه  الم ههههؤشله  

عطةههق برلهىلج عهدلدةه ىلهع ل م ىه  لهال ههةىع ل لهم ههةىبه ، الم تمعه  لدى لئ  الشةىع ، لع  

الدلا ههه   هههىم الةىحهههل بتطةههههق الةرلهههىلج التهههدلدةه  ىلهههع إلهههران الم م ىههه  للهههال اجهههم عحنههههق إغهههرال 
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هههىبى  18الت ردةههه  التههه عهه  اختهىل,ههى  بشههكم لنلهه ن لههال هههةىع ل لههم هههةىبه حهههل بلههغ ىههدن,  

 ي  هىم الةىحهل بتطه در ، لعه  االجتمىىه   النهىس النةلهه  اّله ، ل  طةق ىلهر  لنهىس الم ؤلله للتى 

التاكهههد لهههال  هههد   للةىعههه ، إلهههى لحتههه ى الةرلهههىلج  لنهههد عسههه ن لهههال ,هههدف لئههههم لىهههدن لهههال األ,هههداف 

  لنههههىلات لفهههه ت خهههه   خم هههه  أجههههىم بمعههههد  5ال ههههل مه  التههههه الةكنههههت ىنهههه ، لعسهههه ن الةرلههههىلج لههههال 

التنفهه  لاوجهرالات، ، ممهى حهدن إلهه  ن  الةىحهل ىهد  أ,هداف لسهم لنهىل   ىىىت لسم لنىل، ل د حهد4 

لا ت دم  الةىحل الفنهىت لأ ىلهو التدلدو الم تلف  لنرى التعهىلف، الت ضههح، عشهكهم الم م ىهىت، 

التهههدلدو العملههههه، الت هههىش  لاال تف ههههىل، المحىضهههر  لالمنى شهههه  ال مىىهههه  لاأللعههههىع التنشههههطه  ل ههههد 

هال لت  ل نلجىت ألران ألم م ى  لج ن لرلو ذات نالل  إحلىئه  ب أظررت الدلا   النتىئج التىله :

الت ردةههه  ىنههد ل ههت ى لههه ل ههت ى  الم ههؤلله  االجتمىىههه   ةههم عطةهههق الةرلههىلج ل عههد  للههىلح بعههد 

  ىهههدم لجههه ن لهههرلو ذات ≥1a  الةرلهههىلج التهههدلدو بههههال لت  هههل نلجهههىت   a≤ .65الداللههه  عطةههههق 

لت ردةهه  لهه ل هت ى الم ههؤشله  نالله  احلهىئه  ىنهد ل هت ى الدالله  اله م ل لاولهى  لهه ألم م ىه  ا

االجتمىىه  بعهد عطةههق الةرلهىلج للهه ضه ل لهى ع  هلت إلهه  الدلا ه  لهال لتهىئج لنهد أل هع الةىحهل 

بعدن لهال الت  ههىت لالمنترحهىت لهه لهى يلهه أ,مرهى: لشهر اله ىه لهدى لئه  الشهةىع حه   نلل ل ا ه  

 م األلكم لم ا   الت ا م.الت ا م االجتمىىه لألر  له عنمه  ه لهىعر  لإلهىن,  ل  ت دا

 ( بعنوان رالشباب وشبكة التواصل االجتماعير. 2011دراسة مركز ش ون المرأة ) -1

تهههداللرى ألهههران الم تمههه  نيهههىجى الم تمعهههه  لال هى هههه  التهههه ي,هههدلت الدلا ههه  التعهههرف ىلهههع أ,ههه  ال

ل تل     لال1500الفل طهنه ىةر هةكىت الت ا م االجتمىىه له  طىع غل  ىلع ىهن  لندال,ى 

لئىت الم تم  الفل طهنه ال م ل لاولى . ل د ا ت دلت الدلا   المنرج ال  فه ىال طردق لدخم 

الم ح بىلعهن  ال ي اىتمد ىلع اال تةىل  مانا  للدلا   ، لع  لت إلع ىهدن لهال النتهىئج لهال أ,مرهى: 
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نلات الت ا ههم ا هت دام غىلةههه  ل ههت دله هههةكىت الت ا ههم االجتمهىىه أ ههمىل ل ههتعىل  ، لان أ,هه  أ

االجتمىىه الم ت دل  ,ه ىلع الترعهو: الةردد االلسترلله، للحرمىت الةحل، لل    الفهم به ك. 

لان غىلةهههه  ل ههههت دله هههههةكىت الت ا ههههم االجتمههههىىه لهههدير  ح ههههىع لههههه إحههههدى هههههةكىت الت ا ههههم 

جتمىىه االجتمىىه مىلفهم ب ك لاله عه ع لع عهر. لان أ,  أ ةىع المشىلم  له هةك  الت ا م اال

لا ت دالرى ,ه: الرغة  لهه التعةههر ىهال لجره  النضهر بحرده ، لالتعةههر ىهال المشهىىر لالتنفههم ىهال 

االلفعهههىالت المكة عههه . لان ههههةك  الت ا هههم االجتمهههىىه ع هههى,  لهههه: بنهههىل ى  هههىت اجتمىىهههه  جههههد ، 

غههههههر لجلههههو لةههههىنلات لألشههههط  اجتمىىههههه  ل هى ههههه ، لإطهههه و الحردههههىت العىلهههه ، لالم ههههى,م  لههههه الت

لالتههالهر لههه  يههىجى الم تمهه  الفل ههطهنه، للههنح الن ههىل الفر هه  ال ههتكمىل الت ا ههم االجتمههىىه لههه 

التعةهههر ىههال لعىلههىعرال. لان غىلةههه  الم ههت دلهال يرغةهه ن لههه الحلهه   ىلههع عههدلدو للعل لههىت ىههال 

 اال ت دام الفعى  لشةكىت الت ا م االجتمىىه.

ــدي) -4 ــي اطــار ا2012المحلب ــايش الســلمي ف ــة المذهبــة داخــل المجتمــع المســلم (: التع لتعددي

 وتطبيقاته التربوية في االسرة والمدرسة

,دلت الدلا   الع ع ضهح لفر م التعىجش ال هلمه لالمفهى,ه  المتعلنه  به  لهه الستهىع السهرد  

لال ن  الطى,ر ، ل هىن ا م التعىجش ال لمه لض ابط  له اال  م، لعندج  عطةهنىت عر  ده  ل  هر  

 لتفعهم التعىجش ال لمه. لالمدل   

لا هههت دلت الدلا ههه  المهههنرج ال  هههفه  ال لهههىئنه ، لطةنهههت ىلهههع لهههدالس المملسههه  العر هههه  

ال ع نج ، لأظررت الدلا   ل م ى  لال النتىئج ابرز,ى: ان او  م له  جمنه  الم هلمهال لهال ل ىلطه  

النر لهههه  لاألحىنيهههل للعىجشههه  الم هههىلفهال لرههه  لهههه العنههههد  لالمههه ,و، ل هههد جهههىلت العديهههد لهههال االجهههىت 

النة د  الدال  ىلع لشرلىه  التعىجش له ىدن لعىني حه د ، لأ ى ه  لسهم ع مه  بشهري لأن التهرابل 
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األ ري، لطلو اجتمىىه ل  نلل له عرهئ  االبنىل للتعىجش ل  اعةىع الم ا,و المتعدن  خىلج لحهل 

 ال  ىم ناخم الم تم  ال احد.  األ ر ، ممى أن ىلع المدل   اىدان,  لم اجر  الحهى  لالعهش له

(: استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرة في العالقـات االجتماعيـة دراسـة 2012نومار ) -8

 عينية من مستخدمي موقع الفيس بوك في الجزائر

,   الدلا   الع السش  ىهال الهر ا هت دام ل ا ه  الشهةكىت االجتمىىهه  لهه الع  هىت  ت,دل

ا هه  ىلمههه  لههال ل ههت دله ل  هه   لهههم بهه ك  لههه ال لائههر، ل ههد ا ههت دلت االجتمىىهه  لههال خهه   نل 

 الدلا   المنرج ال  فه لال خ   انا  اال تةىل . 

لأظرهههرت الدال ههه  أن الن هههة  االككهههر لهههال المةحههه لهال جنيههه ن اككهههر لهههال لههه    هههىىىت لهههه 

دم اغلهو الهران ا ت دام الفهم ب ك، لدفيم اغلةر  خدل  التعلنىت لالدلنه  بىلدلج  االللع، لد هت 

العهن  ل    الفهم ب ك بدال  الت ا م ل  األ,م لاأل د ىل الهع جىلهو التكنهه ، ل هد بهنهت النتهىئج 

أن المةح لهال االكةر  نًى يتعىلل ن بن ع لال ال ىه ىند ا ت دالر  لم  ه  الفههم به ك، ممهى ا هفرت 

للهه عفىىهم الم هت دلهال  الدلا   ان ا هت دام ,ه ا الم  ه  يهؤلر لهه االعلهى  الش لهه لجرهًى ل جه 

 ل  ا ر,  لا ىل ر  لأ د ىئر ، ممى يؤني الع االل حىع الملح ظ للفرن لال التفىىم االجتمىىه. 

 على جمهور المتلقين  ( بعنوان رتأثير شبكات االجتماعي7107دراسة المنصور ) -1

 ال هىص" ألم ذجهى به ك الفههم,هدلت الدلا ه  إلهع السشه  ىهال ههكم الم ا ه  االجتمىىهه   

 ههكم ل ههال به ك   الفههم االجتمهىىه الم  ه  لليهم ن  ههكم بههال المنىلله  لمه لك العر هه ، بننهى 

 الم هح لهنرج ىلهع الةىحهل اىتمهد ل هد العر هه ، لننهى ) لهت. العر هه  اولسترللهه الم  ه  لليهم ن 

 علعةه  اله ي الهدلل أ,مهه  :إلهع الدلا ه  لع  هلت الميم ن، لتحلهم ا تةىل  إىدان ع  ل د ال  فه،
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 إى له نلل لال اولسترلله  الم ا   ب  عن م بمى  هى ى لتط ل ، إى له  ك  هل  االجتمىىه  الم ا  

 ههةكىت عهالهر لهدى ع ضهح لته ه  إلهع الدلا ه  لخللهت .ال ل هه  اللهح  ح هىع ىلهع بهىلز

 ىنرى، اال تغنىل اولترلت لتلفحه بالكىن جعد ل  لأل  المتلنهال، جمر ل ىلع االجتمىىه الت ا م

 ل  نلنه (للحىنل  للتن ى ، لفهد  للعىلف للعل لىت لىىجل  هىلل  لعغطه  أخةىل لال ع لر  لمى

ألرهى  إلهع الفههدي  إضهىل  للنهىط  الملفهىت لالله ل لعةهىن  لالعمهم الدلا ه  لزل ل لاأل د ىل األ,م

  هدا ىت قلخله التعلهنهىت، علهك ىلهع لالهرنلن اآللال ىلهع لالتعلهنهىت اآللال لتةهىن  ععطهه الم هى 

 .لعرله  للنىل  لا تراح  جديد  التراضه 

(: اسـتخدامات شـبكتي التواصـل االجتمــاعي الفـيس بـوك وتـويتر واالشــباعات 2013الرشـيد ) -2

 المتحققة لدى طلبة الجامعات االردنية

,ههههدلت الدلا هههه  الههههع لعرلهههه  طةهعهههه  ا ههههت دام طلةهههه  ال ىلعههههىت االلنلههههه  لشههههةكته الت ا ههههم 

 دتر، لمهههه لك ال  هههه ف ىلههههع المههههىط ا ههههت دام المهههه  عهال لعحديههههد نلالهههه  االجتمههههىىه لهههههم بهههه ك لعهههه

ا ههت دالرمى لههال  ةههم الفئهه  المةح لهه ، ليههً  ىههال بهههىن الم ضهه ىىت التههه جفيههلرى طلةهه  ال ىلعههىت 

االههههةىىىت المتحننههه  لنرمهههى، لاجيهههًى عشههه هص عه الفههههم بههه ك لالتههه دتر، لههه  بههههىن االلنلهههه ، لمههه  

 العلىله  بهال الفهم ب ك لع دتر.االفرل ىت له ال لىئص الفنه  ل 

اال ههتةىل ، لعمكلههت ل لاىتمههدت الدلا هه  ىلههع المههنرج ال  ههفه بى ههت دام اناعههه الم حضهه  

 ىهن  الدلا   طلة  ال ىلع  األلنله ، لجىلع  الشرو االل ل. 

لع  لت الدلا   الع ىد  لتهىئج ابرز,هى: لىلهت ههةك  الفههم به ك اىلهع ل هة  بهىلت ك الهران 

 ، له  %12. 55 ، ل  ع ,ى بفهىلو لاضهح ههةك  عه دتر بن هة   %0. 33 ىبًى لهرى بن ة   العهن  ح
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 ، لهه  هههةك  %85. 41 ، ألههى هههةك  ج جههم بلههم بلغههت الن ههة   %62. 43هههةك  ي عههه ع بن ههة   

 ، لال  هههت االككهههر عفيههههً  لهههدى العهنههه  لهههه العههههىن ههههةكته لههههم بههه ك %61. 25ال هههتغرام بن هههة   

   ل ىل. 21  ل ىل الع  3 لع دتر لال ال ىى  

لعن م العهن  بىلتفىىم ل  المنش ل  ب  هت  ح هو الم ضه ع بىلدلجه  االللهع لهه ههةكته لههم به ك 

 لع دتر.

(: شبكات التواصل االجتماعي فـي تشـكيل الـراي العـام لـدى طلبـة 2013الدبيسي والطاهات ) -5

 الجامعات االردنية

ال ىلعههىت األلنلههه ، لشههةكىت الت ا ههم  ,ههدلت الدلا هه  الههع لعرلهه  لعههدالت ا ههت دام طلةهه 

االجتمىىههه ، الر مههه ، لالسشهه  ىههال الع الههم المههؤلر  لههه عشههكهم اع ى,ههىت الههراي العههىم لههدى الطلةهه ، 

لل ت ى لنىل   هةكىت الت ا م االجتمىىه ل  ىئم االىه م التنلهدجه ، بىىتمىن,هى للهىنل االخةهىل 

 لالمعل لىت. 

ال طردهق علهمه  ا هتةىل  لم هح الال طلةه  ال ىلعهىت لا ت دلت الدلا   المنرج ال  فه ى

االلنلهههه ، لع  هههلت الدلا ههه  الهههع ل م ىههه  لهههال النتهههىئج ابرز,هههى: التشهههىل ا هههت دام ل هههىئم االعلهههى  

االجتمهههىىه بههههال الطلةههه ، لان علهههك الشهههةكىت ا هههةحت عشهههكم للهههدلًا لهههال للهههىنل حلههه لر  ىلهههع 

لهههراي العهههىم، للنىل ههه  ل  هههىئم االىههه م ههههالرى التهههالهر لهههه عشهههكهم ا لهههالاالخةهههىل لالمعل لهههىت التهههه 

التنلهدجه  لاللههحىل  االلسترللهه  لههه ذلههك، لمهىن بعههض لعل لىعرهى اج ىبهههًى لكههم ععلدهل الههرلح ال طنههه  

لاله الل لااللتمهىل، لالهةعض االخهر  ههلةهًى لكهم لحىلله  ل هل االحهدا  ال ىلدهه  لهه الهدل  الم هىلل  لههه 

ةكهه  ل ههىئم االىهه م ال طنههه  الر ههمه  لهههة  الر ههمه ، ال ضهه  الههداخله، لالتشههكهك لههه للههدا ه  لههى ع
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لالتحههردض ىلههع التضههى,ر ال االىتلههىم أل االضههراع، لا ههت دام العىلههم الههدينه اللههىل   ههل ك الههران 

 الم تم ، أل الدى   لمنىطع  االلشط  لالفعىلهىت الته عدى  الهرى الحك ل . 

ــو ســويلم ) -6 ــ2015اب ــة عل ــات االردني ــة الجامع ــاد طلب ــاعي (: اعتم ى شــبكات التواصــل االجتم

 للحصول على االخبار والمعلومات

,ههدلت ,هه   الدلا هه  الههع التعههرف ىلههع لههدى اىتمههىن طلةهه  ال ىلعههىت االلنلههه  ىلههع هههةكىت 

الت ا ههههم االجتمههههىىه، للحلهههه   ىلههههع االخةههههىل لالمعل لههههىت، بى ههههت دام الم ههههح االى لههههه بشههههنه  

ىلعههىت لههه العى ههم  االلنلههه  لههال طلةهه  ال    لفههرن ،456ال  ههفه لالتحلهلههه، ىلههع ىهنهه  بلغههت  

 ىمىن.

  لال الطلةه  لهه %38لمىن لال ابرز النتىئج الته ع  م الهرى ,   الدلا  : ان لى ل ةت   

ىمهىن ج هت دل ن ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه، لهمهى بلغهت ل هة  اله يال له  ج هت دل ا ,ه   الشهةكىت 

ع دتر، ي عه ع، ل ى,مت ,ه   الم ا ه   ، لا تلرت ىلع ل   هةكىت لنل ل,ه: لهم ب ك، 1% 

 له عللدد الطلة  له المعل لىت لاالخةىل. 

(: دور الفضائيات اللبنانية في تشكيل اتجاهات الرأي العام اللبنـاني نحـو 2015فرحات ) -01

 الطائفية

,ههدلت ,هه   الدلا هه  الههع لعرلهه  الههدلل الهه ي عنهه م الفيههىئهىت اللةنىلههه  لههه عشههكهم اع ى,ههىت 

 ىله، لح   يه  الطىئفه  لال لجر  لضر ال مر ل اللةنىله لف  . ال مر ل اللةن

  لههرنًا لةنىلهههًى لههال 106لاىتمههدت الدلا هه  ىلههع المههنرج ال  ههفه لالتحلهلههه، لمىلههت ىهنهه  الدلا هه   

 ل تل  المنىطق لالط ائ  ال يال يتعرض ن بشكم ي له للفيىئهىت اللةنىله . 
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ز,ههى: ان اىلههع عسههرال لسههه  عفرهه  الطىئفههه  مههىن الهه يال لع  ههلت الدلا هه  الههع العديههد لههال النتههىئج ابر 

اجىب ا الالق بشهد  لفنهر   المغهىال  لهه حهو المه ,و ، لان اىلهع عسهرال ل ع ى,هىت مهىن اله يال الالهق 

 بشد  لعةىل   لنىضى  النن ات الته عكهر النعرات الطىئفه  . 

ظور قادة الرأي في طية الفضائيات لقضايا التطرف الديني  من من(: تقييم تغ2015طه ) -00

 االردن

,دلت الدلا   الع التعرف ىلع نلجه  عنههه  عغطهه  الفيهىئهىت لنيهىجى التطهرف الهدينه لهال 

لنضهه ل  ههىن  الههرأي لههه االلنن، لاىتمههدت الدلا هه  ىلههع المههنرج ال  ههفه التحلهلههه، لعمكلههت العهنهه  

   ل ت هةًى لال  ىن  الرأي العىم له االلنن. 256به 

 هه ، أن عنهههه  عغطههه  الفيههىئهىت لههه  يههىجى التطههرف لههال حهههل  ههمىت اظرههرت لتههىئج الدلا

لطةهع  لالىل التغطه  االى له  له الرأي العىم  لرعة  عنىزلهى، حهل جىل له المرعة  االللع طةهعه  

التغطهههه  الفيهههىئه ، للهههه المرعةههه  الكىلهههه   هههمىت التغطهههه  الفيهههىئه ، لالمرعةههه  الكىلكههه  الهههىل التغطهههه  

 ىن  الراي العىم يتىبع ن النن ات الفيىئه  المحله  لالعر ه  لاالجنةه ، لهمى يتعلق لهه الفيىئه ، لأن 

  يىجى التطرف بشكم لتنط . 

لع  ههلت الدلا هه  الههع ضههرلل  اجههرال للدههد لههال الدلا ههىت حهه   عغطههه  الفيههىئهىت لنيههىجى 

 ، لخى ههه  التطهههرف، برهههدف التعهههرف ىلهههع  هههدل  الفيهههىئهىت لهههه التهههالهر ىلهههع مىلههه  ههههرائح الم تمههه

 هردح  الشةىع لنلل ل ىئم االى م له الحد لال التطرف الدينه بشكم ل ض ىه للنطنه
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 الدراسات األجنبيةثانيا: 

 (: استكشاف الفروق بين الجنسين في التسامح والصفح MACASKILL  (2003,دراسة -0

ن هههال، ,ههدلت ,هه   الدلا هه  إلههع ا تسشههىف االخت لههىت الضرلههه  لههه الت ههىلح ل اللههفح بهههال ال 

  لههال  260  طىلةههى لطىلةهه  لههال إحههدى جىلعههىت المملسهه  المتحههد   124عس لههت ىهنهه  الدلا هه  لههال  

لهههه  اال ههههتةىل  لالمنههههىب ت   لههههال اولههههى ، عهههه  ا ههههت دام المههههنرج ال  ههههفه التحلهلههههه 268الهههه م ل،  

خه   ، لع  ا ت دام الم  فه  الته عتطلو التفىىم الحنهنه لال  ةم المشترمهال لع  ذلك لهال النلهر 

 .لضعر  له ل ا   حنهنه  عتطلو ع ىلحى

ل هد ع  ههلت الدلا هه  إلههع ل م ىهه  لههال النتههىئج ل,ههه ان الن ههىل أككههر ع ههىلحى لههال الرجههى  لغهه  

ع ههىلي ال ن ههههال لههه ىهههد  ى الههم نلجههه  ال جههه ، االلهه ، الهههى لهمههى يتعلهههق بىلع الههم الش لهههه  لألههه اع 

الهه م ل، عةهههال نم لجهه ن لههرلو ذات ناللهه   النههللات العدلالههه  عةهههال لجهه ن لههرلو بهههال ال ن هههال للههىلح

 احلىئه  لال حهل ال عه الع االلتنىم.

 ر"Forgiviness is change( بعنوان  (MECULLOUGH2003دراسة  -7

,دلت ,   الدلا   إلع التعرف ىلع طةهع  الت ىلح لألىل  االجتمىىه  لالمعرله  لالتعرف ىلع 

ل جه  لالرلى  النف ه بىلت ىلح ، اعة  الةىحل المنرج لحدناع ، السش  ىال الع    بهال الحىل  الف ه  

ال  ههههههفه التحلهلههههههه لهههههه  ا ههههههت دام اال ههههههتةىل  مههههههانا  للدلا هههههه  ، اهههههههتملت اال ههههههتةىل  ىلههههههع ل لههههههه  

 لحىلل التعىط ، التالم، الملىلح  ل د ع  لت الدلا   إلع ىد  لتىئج  ىال الت ىلح مىن أ,مرى:

ج هىبه لهه الحىله  النف هه  ل,ه  لهى يتطلهو بىليهرلل  ىىن  لى ينة  ىال الت ىلح ,  التغهههر اال-

عغههرا اج ىبهى له الع  ىت اول ىله  لاالجتمىىه ، الت هىلح ,ه  اله ي جحه   الشهع ل ىل  إلهه الشهع ل 
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بىلراح  لال ي جمكال لال إجرال التعدي ت لهه األلسهىل ل المهه   ال هل مه ، لدعتةهر أ ى هى لهه ىملهه  

سههر  ه د ، لا عهه  له  العةىطرهى إلهع حهد مةههر بهىل ىه لاألخه و .لعةههال التفسهر االج ىبه لطردن  عف

 لج ن ى    العةىطه  اج ىبه  لطرنج  لى به  الت ىلح للرلى  النف ه لالحىل  الف ه ل جه .

 The role of the universities in:بعنه ان   (Saad El-Dine 2004 ) نلا ه   -1

fostering the Islamic-christian  mutual living and Dialogue" 

,ههدف الدلا هه : ,ههدلت ,هه   الدلا هه  ألههع لعرلهه  نلل ال ىلعههىت اللةنىلههه  ل  الهنرههى لههه عةنههه 

 لععلدل الح ال او  له الم هحه لل ى,مترى له عحنهق التعىجش المشترك بهال اللةنىلههال. 

ال الةنههىل لههه التعلههه  لههنرج الدلا هه : الدلا هه  لضردهه ،  ههدلت لههه لههدل  نلا ههه  بعن ان لنىلهه  الحهه  

 العىله ، ىندت له ال ىلع  األللل ه  المرملد  س. إي. ي  له ,نغىلدى. 

للال النتىئج الته ع  لت الهرى الدلا    ل ل ال ىلعىت اللةنىله  لالح ىل نلل,ى له عنهىل  

ح  يههىجى الحهه ال ل الت ههىلح لالعهههش المشههترك، لأن المشههكل  نائمههى عسمههال لههه  لهه  الحهه ال ل الت هههىل

لالتعىجش المشترك لالمتةهىن  بههال الم هلمهال لالم ههحههال لأن األنجهىن ل هىل  اال هتعمى  ال ههد، ل,هه 

بحىج  الع مش  المحت ى الحنهنه لسم نيال للعنى  لههرائع ، لأن نلل التعلهه  الهدينه للجهى  الهديال 

الم تمه  لهال  له حنم الح ال او  له الم هحه لالتعهىجش المشهترك، الزا  ضهعهفًى لال جفهه بحىجه 

لشهر النهه  الدينههه  اللهحهح  النىئمه  ىلههع احتهرام اآلخههر ل  ة له  بدينه  للعتنداعهه ، ل هه  التعههىط  ل 

 التعىلن لالت ىلح لالمشىلم .
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 .: مسامحة النفس، القضايا المفاهيميه و النتائج التجريبية 2005)دراسة )تانجيني،  -4

Study (Tangney ،2005): forgiving the self-conceptual issues and 

empirical findings 

,هههدلت الدلا ههه  إلهههع لعرلههه  النتهههىئج النف هههه  ل االجتمىىهههه  لم هههىلح  الههه ات، لالع  ههه  بههههال 

الت ههىلح لهه  الهه ات لالنههدل  ىلههع الت ههىلح لهه  اآلخههردال، ممههى ,ههدلت إلههع عنههدج  لنترحههىت بتيههمهال 

   ال ات.  لنى,ج التعله ، ل ان ععلهمه  لعدلدةه ، خى   بىلت ىلح ل

لهههنرج الدلا  :ا هههت دلت الدلا ههه  المهههنرج ال  هههفه التحلهلهههه، لعس لهههت ىهنههه  الدلا ههه  لهههال 

 ط ع جىلعههال له نلا تهال ل تنلهتهال، لأ د ىل ل بىل المشىلمهال له الدلا  . 

للههال النتههىئج التههه ع  ههلت الهرههى الدلا هه  لهههم األههه ىص المحتههرلهال ىم لههى  للت ههىلح لهه  

لنهههدل  لتطههه ل ، بشهههكم جههههد ىلهههع ضهههةل الهههنفم. ل أن األهههه ىص  هههردعه  اآلخهههردال، لههه  الهههت كر 

 الت ىلح لالغفران ل  ألف ر ،   ى  له لنلن ألعىلر  ىلع ع ىلزات اآلخردال.

 facebook and the invasion of بعنـوان:MESHEL,2010)  دراسـة)-8

technological communities 

 هههههم االجتمهههههىىه ىلهههههع الع  هههههىت ,هههههدلت إلهههههع التعهههههرف ىلهههههع الهههههر ا هههههت دام ل ا ههههه  الت ا

  هىع لال ل ت دله ل ا   الت ا م 2066االجتمىىه ، ل د طةنت الدلا   ىلع ىهن  بلغ   الرى  

االجتمههههىىه لههههه بردطىلهههههى، ل ههههد أظرههههرت النتههههىئج إن أككههههر لههههال للهههه  األههههه ىص الةههههىغهال الهههه يال 

ي ن ل تى أط   ىلع ل    ج ت دل ن ل ا   لال بهنرى الفه ة ك ل هة  لد عه ع   د اىترل ا بالر  جن

االلترلت لال ذلك ال  ت ال ي جني ل  ل  أ د ىئر  الحنهنه لىل ل  إلران أ ر, . لأظررت الدلا ه  
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أجيههى ألرهه  يتحههدل ن بلهه ل  ا ههم ىةههر الرههىع ، لال جشههى,دلن التلفههىز مكهههرا، لدلعةهه ن ىههدنا ا ههم لههال 

رددجهه ، ل ههد بهنههت الدلا هه  الهه  لحهه  العههىع السمةههه عر، لدر ههل ن ممههه  لههال الر ههىئم النلههه  لمهه لك الة

  لههههال الهههه يال هههههىلم ا لههههه الدلا هههه  الم ههههحه ، بههههىن ل ا هههه  الت ا ههههم االجتمههههىىه ىلههههع ل  هههه  51% 

االلترلههههت ع ههههةةت بىلفعههههم لههههه عغههههههر ألمههههىط حهههههىعر ، لمشههههفت الدلا هههه  ىههههال إن للهههه  ل ههههت دله 

  لنهل لهه %15ع  االلترلهت لهه بردطىلههى ,ه  أىيهىل لهه احهد ل ا ه  الت ا هم االجتمهىىه، لنىلله 

   له ال الجىت المتحد .%46  له الهىبىن، ل %11لرل ى، ل 

 facebook and the technology( بعنـوان: Aren karbnsky 2010دراسـة )-1

revolution ,N,Y Spectrum revelation 

,ههدلت للتعهههرف الهههع الهههر ا هههت دام ل  ههه   لههههم بههه ك  ىلهههع التحلههههم  الدلا هههه لهههدى طلةههه  

  طىلةهى جىلعههى، حههل أظرهرت النتهىئج إن الهدلجىت التهه 123طةنت الدلا   ىلهع   ال ىلعىت، ل د

جحلهههم ىلهرهههى طههه ع ال ىلعهههىت المهههدلن ن ىلهههع ل  ههه  االلترلهههت لعلهههفح ل  ههه   لههههم بههه ك  اكةهههر 

الم ا ههه  االجتمىىهههه  ىلهههع االلترلهههت انلهههه بككههههر لهههال علهههك التهههه جحلهههم ىلهرهههى لضهههراش,  الههه يال ال 

ال ههىلعه  ى أظرههرت النتههىئج الهه  ملمههى ازنان ال  ههت الهه ي جميههه  الطىلههو ج ههت دل ن ,هه ا الم  هه ، ممهه

عهههدلت نلجىعههه  لهههه االلتحىلهههىت . ممهههى بهنهههت النتهههىئج إن األهههه ىص الههه يال  لهههه علهههفح ,ههه ا الم  ههه 

جني ن ل تى أط   ىلع االلترلت ج لل ن ل تى ا لر للدلا   لشهرا إلع إن لسم جهم ا,تمىلهىت 

للم ههت دم  الدلنههه   لحههم الفهه ازدر، لإبههدال لأجهه  لههه مكهههر لههال األلهه ل  ع  بهه  ، لان ,هه ا الم  هه  يتهههح

  لههههال الطههه ع ال ههههىلعههال الهههه يال %53لالةحهههل ىههههال أ هههد ىل جههههدن أل  ههههدالع، ل هنهههت النتههههىئج إن 

  لةهى ىلع عحلهلر  الدلا ه. ن إنلىلر  ىلع ل    الفه ة ك ألرهملتر  الدلا   اىترل ا بى
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 The Influence of Social Media"( بعنوان  2013) Clark & Melanconدراسة -2

Investment on Relation Outcomes: A Relationship marketing 

perspective". 

,هدلت ,هه   الدلا هه  لنهههىس ألهر هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه لهه بنههىل الع  ههىت لهه  الل ههىئال 

 هلل لهال ا هتكمىل الع  ه  لإلكىله  المحىلض  ىلهرى، حهل ا ت دلت ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه م

لاختةههىل لف ذ,ههى ىلههع الرضههى لالهه الل.  ههىم الةىحكههىن بههاجرال ا ههتط ع ىههال طردههق ل لهه  لعرللهه  لههه 

لال ز ىئال لشرمىت ألردكه   ى  ز  ل244ال الجىت المتحد  االلردكه ، حهل عس لت ىهن  الدلا   لال  

ل هت دىت ىىلهه  لهه ا هتكمىل  ل تلف ، ل د ع  لت الدلا ه  إلهع ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه عحنهق

الع  ههه  لعحنهههق علههه لات اكةهههر لهههه جههه ن  الع  ههه ، لعرلههه  ل هههت دىت لضهههى الل هههىئال لالههه الل، لمههه لك 

 الشع ل االج ىبه ل ىلتىله عنى م الس م االج ىبه ىال المنضم 

بعهههد أن عههه  ا ههههتعرال الدلا هههىت ال ههههىبن  العر هههه  لاالجنةههههه  ، البهههد لههههال النههه   أن الةىحكهههه  

لههال لنطلنههىت للتههىئج ,هه   الدلا ههىت لتسملهه  الحلنههىت المطل  هه  للنرههى ، ىلههع  ههةهم المكههى  ا ههتفىنت 

بنهىل االطههىل المنر ههه لمهفههه  ع ظههه  النضردههىت للههى,  المةهدأ الهه ي جحكهه  مههم نلا هه  ، للههى النتههىئج 

الته عحتىج الع لتىبع  لعط در لنلا   ، لي  ىال ا تفىن  الةىحك  لال علىله  انا  الةحل لةعض 

    الدلا ىت ال ىبن  .,
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة)الطريقة و اإلجرا ات(

 

 منهج الدراسة:

ل,ه        ال ي ي ئه  أ,هدالرى لأ هئلترى،الم حه  –عنتمه ,   الدلا   الع   المنرج ال  فه 

المهههنرج الههه ي يرهههدف الهههع ل ههه  االحهههدا  لاالهههه ىص لالمعتنهههدات لاالع ى,هههىت لالنهههه  لاال,هههداف 

   . 21، 1666م     ىةد الحمهد ، لتفيهم لاال,تمىلا

لرههه عرههدف الههع التعههرف الههع لشدهه  الشههةىع ال ههىلعه األلنلههه لمههى عنشههر  هههةكىت الت ا ههم  

اوجتمههىىه لههال  ههه  الت ههىلح لالتعههىجش اوجتمههىىه، لههدى طلةهه  ال ىلعهه  األلنلههه  ل جىلعهه  الشههرو 

ه ل هههعع إلهههع عحنهنرهههى، لهههىن المهههنرج األككهههر األل هههل، ل هههىلنضر لطةهعههه  ,ههه   الدلا ههه  لاأل,هههداف التههه

ل لله  لهه نلا هه  ,ه ا النه ع لههال الضه ا,ر ,ه  المههنرج ال  هفه، ل,ه  يتعههدى حهدلن ع مهه  الحنههىئق 

لالةهىلىت لالتنىلدر إلع التحلهم العلمه و ت  ص الدالالت للحىلل  ل ل بعض المتغههرات بعيهرى 

 ه ىةىلات لاضح .  بةعض، للنى ش  النتىئج لنى ش  ىلمه  لعف هر,ى ل

 مجتمع الدراسة:

يتمكهههم ل تمههه  الدلا ههه  بىل  هههل الط بهههه لهههه جهههىلعتهال ألنلهتههههال ,مهههى : ال ىلعههه  األلنلهههه  

 الر مه   لجىلع  الشرو األل ل   ال ى   ، ذلهك بهىلنضر ون ههردح  الطلةه  لالشهةىع ,ه  األككهر 

بىوضههىل  إلههع أ,مههه   ههرال  لمههل لههدخً  لإ ههت دالًى لشههةكىت الت ا ههم اوجتمههىىه لههه ىههىل  الههه م، 

التفسهههر لههدى ,هه   الشههردح ، لمههى لهه  لههال نالئههم لرمهه  لههه الةحههل لالدلا هه ، ال هههمى لهمههى يتعلههق بنههه  

 الت ىلح لالتعىجش اوجتمىىه.  
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 عينة الدراسة: 

العهن  ,ه جلل لال الم تم  يت  إختهىل,هى للهق   اىهد خى ه  بحههل عسه ن العهنه  الم هح    

 ىن لم تم  الدلا  ، ل هت  اختهىل ىهن  ىش ائه   طةنه   لال ل تم  الةحل.  لمكل   دل اولك

ىشه ائه  طةنهه  لهال طلةتهه ال ىلعه  األلنلهه  طىلو لطىلة  بطردن    600ىلع  ع  ع زد  اال تةىل  

  لجىلع  الشهرو 350  لال ال ىلع  األلنله  لا ترنان  360لجىلع  الشرو األل ل، ل لغ ىدن,   

للهمهى يلهه   ا تةىل  لال طلة  جىلع  الشرو األل ل، 233 ، لا ترنان  240ىدن,    األل ل ل لغ

ل فًى أللران ىهن  الدلا ه  للنهًى للمتغههرات العمهر، ال هنم، المرحله  الدلا هه   االختلهىص، ممهى لهه 

  .1ال دل  ل    

 (1جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية

 النسبة المئوية دالعد الفئة المتغير

 العمر

28 – 16 173 29.67 

12 – 11 275 47.17 

14 – 10 129 22.13 

 1.03 6 لاككر 15

 100.00 583 الم م ع

 الجنس

 46.48 271 ذمر

 53.52 312 الكع

 100.00 583 الم م ع
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ــــــــــــــــــه  المرحل

 الدراسيه

 20.24 118 اللع

 23.84 139 لىله 

 18.18 106 لىلك 

 21.61 126 لابع 

 12.18 71 خىل  

 3.95 23  ىن  

 100.00 583 الم م ع

 االختصاص

 32.08 187 كلهىت ال ىله 

 67.92 396 كلهىت ىلمه 

 100.00 583 الم م ع

 

  47.17  بن ههة  لئ دهه   275  أن أبههرز عسههرال لمتغهههر العمههر بلههغ  2جضرههر لههال ال ههدل    -

  لل هههههة  لئ دهههههه  173  بتسهههههرال بلههههههغ  16 – 28  لجههههههىل بعهههههد   الفئهههههه   11 – 12للفئههههه   

 29.67.  

  ل لهغ ىهدن اله م ل 53.52  بن ة  لئ ده   21لدضرر لال ال دل  ان ىدن االلى   د بلغ   -

   .46.48   بن ة  لئ د   271 

  للفئه   لىلهه   بن هة  213لدضرر لال ال دل  أن أبرز عسرال لمتغهر المرحل  الدلا ه  بلغ   -

  . 21.61  لل ة  لئ د   210ل بعد  الفئ   لابع   بتسرال بلغ   ، لجى23.84لئ د   
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  بن هة  لئ ده  130لدضرر لال ال دل  ان ىدن  االه ىص للفئ   كلهىت ال ىله    د بلهغ   -

  . 32.08  بن ة  لئ د   285  لىدن االهحىص للفئ   كلهىت ىلمه   بلغ  05.31 

 أداة الدراسة: 

كم لئه ههه ىلههع او ههتةىل   ل مهه  المعل لههىت لالةهىلهههىت، عهه  االىتمههىن لههه ,هه   الدلا هه  بشهه

حهههل عهه  علههمهمرى لتنى ههو أغههرال الدلا هه  لأ ههئلترى و ههتط ع  لال لإع ى,ههىت ألههران ىهنهه  الدلا هه  

 طلةههه  ال ىلعههه  األلنلهههه  لجىلعههه  الشهههرو األل هههل  لهههه ل ضههه ع الدلا ههه .  ألن االنا  ع هههىىد ىلهههع 

عنشهههر  ههههةكىت الت ا هههم اوجتمهههىىه لهههال لنىلههه  الت هههىلح التعهههرف ىلهههع لشدههه  الشهههةىع ال هههىلعه لمهههى 

 لالتعىجش االجتمىىه.

  2لعس لت اال تةىل   بل لعرى النرىئه  لال ل ل  لحىلل ,ه:  للحق 

   لنر .21المح ل األل : ل ض ىىت لنىل  الت مح المنش ل  له الشةكىت: لعس ن لال   -

   أنلات.26 المح ل الكىله : أنلات لنىل  الت ىلح: لعس ن لال  -

   لنر .25المح ل الكىلل : االهةىىىت المتحنن : لعس ن لال   -

 صدق أداة الدراسة:   

ع   اوىه م بغرل التاكد لال  هدو أنا  الدلا ه   اال هتةىل   عه  ىرضهرى ىلهع ىهدن لهال أ هى

 بردف إبدال الرأي له ىةىلاعه  لهال حههل  هحترى لل للترهى لمهى جىلعته الشرو االل ل لالةترا له 

   1لضعت لال أجل  لتاكهد  دو االنا .  للحق 

لع  األخ  ب مه  ل حضىعر  لععديم لنرات اال تةىل ، لتلةح بل لعرى النرىئه  لك له  لهال 

   لنر .46ل ل  لحىلل ل زى  ىلع  
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 ثبات أداة الدراسة:

  16بغهههرل ا هههت راج لةهههىت أنا  الدلا ههه  عههه  ع زدعرهههى ىلهههع ىهنههه  ا هههتط ىه  لك لههه  لهههال  

ن  لرعهال بفىلو زلنه ا ة ىهال، لع  ح ىع لعىلم االلعةىط  بهر ه ن  بههال التطةهنههال ال هت راج لفر 

  ، ممههى عهه  عطةهههق لعىنلهه  لةههىت األنا   كرللةههىخ ألفههى  ىلههع جمههه  Test. R testلةهىت االىههىن   

   ي ضح ذلك.1ل ىالت الدلا   لاألنا  مكم  لال دل   

 (7جدول )

 انةمعامالت ثبات مجاالت االستب

 المجال الرقم
معامــــــل كرونبــــــا  

 ألفا

ثبــــــــــــــــــــــات 

 االعادة

2 

ل ضهههههههههههههههه ىىت لنىلهههههههههههههههه  الت ههههههههههههههههىلح 

المعرلضهههه  ىلههههع هههههةكىت الت ا ههههم 

 اوجتمىىه

0.93 

6.88 

 6.32 0.87 أنلات لنىل  الت ىلح 1

 6.31 6.83 اوهةىىىت المحنن  1

 6.34 6.31  األنا  مكم 

 6.85ةهىخ الفهى للم هىالت عرالحهت بههال    أن لعىل ت الكةىت بطردن  مرلل1جضرر لال جدل   

  أى ,ى لم ى    ل ض ىىت لنىل  الت ىلح المعرلض  ىلع ههةكىت الت ا هم اوجتمهىىه 6.31 –

 ، 6.83  لجىل بعد  ل ى    اوهةىىىت المحننه    بمعىلهم لةهىت بلهغ  6.31   بمعىلم لةىت بلغ  
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 ، ممى بلغ لعىلم الكةىت ل نا  مكم 6.85   بمعىلم لةىت بلغ  لاخهرا ل ى    أنلات لنىل  الت ىلح

   ل,ه  ه  لرعفع  للنة ل  ألغرال عطةهق الدلا  . 6.31 

 ، للم ههى  أنلات لنىلهه  6.88الههى بىلن ههة  لكةههىت االىههىن  لنههد بلغههت لم ههى  لنىلهه  الت ههىلح  

   ل,ه 6.34 ، لل نا  مكم  6.31 ، للم ى  االهةىىىت المتحن   6.32الت ىلح  

 لةىت لنة ل  لعد  ىلع نلج  لةىت ىىله  لتطةهق األ تةهىن.لعىل ت 

 تصحيح أداة الدراسة:

لنههىس لهكهرت   الةىحكه ت  لنهر ، حههل ا هت دل46النرىئهه  لهال   بل لعرىعس لت اال تةىل  

   4   ال ألالهق  5للتدلج ال مى ه بردف  هىس  لال ألران ىهن  الدلا    لع  إىطىل ال ألالق بشد   

 نلجهه  ععكههم التههه اوجىبهه  ألههىم  √   لذلههك ب ضهه  إهههىل   2 ، ألالههق بشههد   1  ألالههق   1لحىيههد  

 :كىلتىله الح ىبه  المت  طىت ىلع للحك  التىله التلنه  ىلع االىتمىن ع  كمى ل النتر ،

   نلج  عندير لن في .1.11لت  ل ح ىبه  أ م لال  -

   نلج  عندير لت  ط .1.00 – 1.14لت  ل ح ىبه   -

   نلج  عندير لرعفع .1.05ح ىبه  لت  ل  -

 متغيرات الدراسة:

هههههملت الدلا هههه  طلةهههه  ال ىلعهههه  األلنلههههه  لالشههههرو األل ههههل، إذ عهههه  لحههههص نلل هههههةكىت الت ا ههههم  

االجتمههىىه لههه لشههر لنىلهه  الت ههىلح لههال لجرهه  لضههر طلةهه  ال ىلعههىت األلنلههه ، لههىلمتغهرات الم ههتنل  

  لالمتغههر التهىب  المتمكهم ع لنىله  لا هه   االختلهىص  المرحله  الدالعمر  النه ع اوجتمهىىههملت  

 الت ىلح له هةكىت الت ا م اوجتمىىه . 
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 اجرا ات الدراسة:

حر ت الةىحك  ىلع اع ىذ اوجرالات الةحكه  السفهل  بتندج    ل   ىن   لن هن  ىهال نلل 

  الت هىلح لالتعهىجش لشد  الشةىع ال ىلعه األلنله لمهى عنشهر  ههةكىت الت ا هم اوجتمهىىه لهال لنىله

 اوجتمىىه لالته ,ه ل ض  الدلا   ممى يله:

لطىلةهه  لههال ىهنهه  الدلا هه ،  ى  طىلةهه16إجههرال نلا هه  ل ههحه  ا ههتط ىه  أللههه  بلههغ ىههدن,ى   -2

للال ل تم  الةحهل لف ه ، إذ  ىلهت الةىحكه   بهاجرال ا هتط ع لههداله  ةهم علهمه  ا هتةىل  

ال خ   المشى,دات المهداله  لالمعىجش  ال ا عه  الدلا   لع  هم الم حضىت لاال تةى ىت ل

 لم تم  الدلا  ، للتعرف ىلع المشك ت ال ى   بتطةهق اال تةىل .

 عط در اوطىل النضري للدلا   للراجع  األنبهىت ذات الع    بم ض ىرى.  -1

 اوط ع ىلع الدلا ىت ال ىبن  ذات اللل  بم ض ع الدلا  .   -1

الةهىلىت لالته  تطةق ىلع ىهن  الدلا   بعد أن ع هري الةىحكه  إجرال علمه  ا تةىل  جم   -4

لرهه   العهنهه  لههال ل تمهه  الدلا هه ، لهه  ىههرل النتههىئج لههه جههدال  لنى ههة ، لعهه   ىن هنهه اً عحديههد

 ل د النتىئج للنى شترى. 

 لنى ش  النتىئج لال     إلع إجىب  لت ىشالت الدلا  .   -5

 المعالجة اإلحصائية:

ا هه  عهه  ا ههت دام المعىل ههىت اوحلههىئه  التىلههه  لههال خهه   برلههىلج الههرزم ل جىبهه  ىههال أ ههئل  الدل 

 : (SPSS)اوحلىئه  

 .  التسرالات لالن و المئ د  للمتغهرات الش له  لال ظهفه  أللران ىهن  الدلا 
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    المت  هطىت الح هىبه  لااللحرالهىت المعهىلده  وجىبهىت ألهران ىهنه  التسرالات  الن و المئ د

 ه  ل ىالت أنا  الدلا  .الدلا   ىال جم

   عطةهق اختةىلOne- Sample t.Test  للعهنىت المنفرن  لدلل ل ىالت التعرل لكنىله  

 لال لجر  لضر طلة  ال ىلعىت األلنله . الت ىلح له هةكىت الت ا م االجتمىىه

   عطةهق اختةىلANOVA للسش  ىال الفرلو  له ععهرل الفئه  المةح له  لكنىله  الت هىلح  

  ععهههلى لمتغههههرات  العمهههر  النههه ع اوجتمهههىىه  ىىهالت ا هههم الت ا هههم االجتمههه لهههه ههههةكىت

 المرحل  الدلا ه   االختلىص .
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتيمال , ا الفلم لتىئج الدلا   الته ,دلت إلع الدلل ال ي عؤنج  هةكىت الت ا م 

لنله   ل هت  ىرل النتىئج اوجتمىىه له لشر لنىل  الت ىلح لال لنض ل طلة  ال ىلعىت األ

 بىالىتمىن ىلع لرضهىت الدلا  .

 عر  النتائج وفقًا ألسئلة الدراسة :

موضـوعات ثقافـة التسـامح المعروضـة علـى شـبكات التواصـل  نتائج السـ ال الرئيسـي االول : مـا

 ل اإلجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية

لن ههههههو لالتسههههههرالات لالمت  ههههههطىت الح ههههههىبه  ل جىبهههههه  ىلههههههع ال ههههههؤا  االل  عهههههه  ا ههههههت راج ا

لااللحرالههىت المعهىلدهه  لفنههرات  ل ههى  ل ضهه ىىت لنىلهه  الت ههىلح المعرلضهه  ىلههع هههةكىت الت ا ههم 

  ل 1اوجتمىىه لال لجره  لضهر طلةه  ال ىلعهىت األلنلهه  ، لالمت  هل العهىم للم هى  السلهه جهدل   

 One- Sampleىت المنفههرن     ي ضههحىن ذلههك. ممههى عهه  عطةهههق اختةههىل  ت  للعهنهه4جههدل   

t.Test ىلع المت  ل العىم للفنرات الته عةهال ل ض ىىت لنىل  الت هىلح المعرلضه  ىلهع ههةكىت  

   ي ضح ذلك.5الت ا م اوجتمىىه لال لجر  لضر طلة  ال ىلعىت األلنله   جدل   
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 (3جدول )

المعروضة على النس  والتكرارات لجميع الفقرات التي تبين موضوعات ثقافة التسامح 

 شبكات التواصل اإلجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية

  الفنر  ل   الفنر 
الالههههههق 

 بشد 
 لحىيد الالق

ال 

 الالق

ال 

الالههههههق 

 بشد 

2 

الههههههههدى   إلههههههههع  ةهههههههه   لالههههههههرأي 

 اآلخر. 

 

 24 55 81 111 288 ىدن

 1.4 21.1 24.2 18.2 11.1 الن ة 

1 
 16 55 04 121 113 ىدن عش ه  حرد  الرأي لالتعةهر

 1.4 3.8 22 10.5 13.4 الن ة 

1 
لشهههههههههههههههههر لسهههههههههههههههههر  التعهههههههههههههههههىجش 

 االجتمىىه بهال الم اطنهال

 4 81 55 238 114 ىدن

 6.5 24.2 21.3 14 18.4 الن ة 

4 
 25 30 255 162 224 ىدن لة  خطىع السرا,ه  

 1.3 20.5 10.0 14.5 23.0 الن ة 

5 
ع ههههههلهل اليهههههه ل ىلههههههع لنىلهههههه  

 لح الت ى

 12 45 201 240 168 ىدن

 1.0 5.5 18 15 15.5 الن ة 

0 
الحهههههههههد لهههههههههال ألهههههههههىل  النعهههههههههرات 

 الطىئفه  لالعر ه  لاو لهمه  

 05 218 55 218 281 ىدن

 22.5 11.5 3.8 11.5 12.4 الن ة 
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5 
 10 42 260 241 155 ىدن المحة  ع ى  اآلخردال 

 0.1 5 28.1 14.5 44.2 الن ة 

8 
 18 86 56 262 134 ىدن نجىن لالم ا,و احترام األ

 0.5 21.5 21 25.1 56.4 الن ة 

3 
لشههر ل ههىل  األنجههىن ال ههمىلد  

 اللحهح  ممى ,ه 

 51 268 214 52 125 ىدن

 3.2 28.5 11 21.1 15.1 الن ة 

26 
 41 52 244 251 251 ىدن لة  ى الم الفر   لالتنىحر 

 5.4 21.1 14.5 10.5 13.5 الن ة 

22 
 5 44 55 121 141 ىدن غرس النه  اول ىله  

 2.1 5.5 21.1 10.5 42.5 الن ة 

21 
 1 13 35 116 125 ىدن ععلدل الر د  ال طنه  

 6.1 0.5 20.0 13.5 10.3 الن ة 

21 
 48 11 226 254 128 ىدن لشر ال ل  االجتمىىه 

 8.1 5.5 28.3 13.8 15.4 الن ة 

 

  للدلجهه  18.2  بن هة  لئ ده   11  بلهغ  2أن أبهرز عسهرال للفنههر  ل ه     1جضرهر لهال ال هدل    -

  .11.1  لل ة  لئ د   288 ل الق  لجىل بعد   الدلج   الالق بشد   بتسرال بلغ  

  للدلجهه  13.4  بن ههة  لئ دهه   113  بلههغ  1لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .10.5  لل ة  لئ د   10.5الق  بتسرال بلغ   الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   ال 
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  للدلجهه  18.4  بن ههة  لئ دهه   114  بلههغ  1لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .14  لل ة  لئ د   238 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  14.5ة  لئ دهه     بن هه162  بلههغ  4لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .10.0  لل ة  لئ د   255 الالق  لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  15.5  بن ههة  لئ دهه   168  بلههغ  5لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .18  لل ة  لئ د   201 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  12.4  بن ههة  لئ دهه   281  بلههغ  0ال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه   لدضرههر لهه -

  .11.5  لل ة  لئ د   218 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   الالق   ال الالق  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  44.2  بن ههة  لئ دهه   155  بلههغ  5لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .14.5  لل ة  لئ د   241جىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ   الالق بشد   ل 

  للدلجههه  56.4  بن هههة  لئ دههه   134بلهههغ  8لدضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال للفنهههر  ل ههه    -

  .25.1  لل ة  لئ د   262 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  15.1  بن ههة  لئ دهه   125  بلههغ  3   لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه -

  .11.6  لل ة  لئ د   214 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  13.5  بن ههة  لئ دهه   251  بلهغ  26لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .10.5لل ة  لئ د     251 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  42.5  بن ههة  لئ دهه   141  بلهغ  22لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .10.5  لل ة  لئ د   121 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ  

لجهه    للد13.5  بن ههة  لئ دهه   116  بلهغ  21لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .10.3  لل ة  لئ د   125 الالق  لجىل بعد   الدلج   الالق بشد   بتسرال بلغ  
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  للدلجهه  15.4  بن ههة  لئ دهه   128  بلهغ  21لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .13.8  لل ة  لئ د   254 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ  

 (4جدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات التي تبين موضوعات ثقافة التسامح  المتوسطات

 المعروضة على شبكات التواصل اإلجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية

 الفقرة الرقم
المتوســـــــط 
 الحسابي

االنحـــــــراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 لرعفع  5 1.09 3.85 الدى   إلع  ة   لالرأي اآلخر.  2
 لرعفع  1 1.10 3.98 عش ه  حرد  الرأي لالتعةهر 1
 لرعفع  4 1.07 3.95 لشر لسر  التعىجش االجتمىىه بهال الم اطنهال  1
 لت  ط  22 1.07 3.51 لة  خطىع السرا,ه   4
 لرعفع  3 1.11 3.81 ع لهل الي ل ىلع لنىل  الت ىلح  5
 لت  ط  21 1.43 3.40   لاو لهمه  الحد لال ألىل  النعرات الطىئفه  لالعر ه 0
 لرعفع  5 1.21 3.93 المحة  ع ى  اآلخردال  5
 لرعفع  0 1.32 3.91 احترام األنجىن لالم ا,و  8
 لت  ط  21 1.38 3.50 لشر ل ىل  األنجىن ال مىلد  اللحهح  ممى ,ه  3
 لت  ط  26 1.23 3.58 لة  ى الم الفر   لالتنىحر  26
 لرعفع  2 0.97 4.10 ول ىله  غرس النه  ا 22
 لرعفع  1 0.91 4.06 ععلدل الر د  ال طنه   21
 لرعفع  8 1.23 3.83 لشر ال ل  االجتمىىه  21

 لرعفع   0.88 3.80 ال  ل العىم/ لنىل  الت ىلح
  أن المت  ههههطىت الح ههههىبه  للفنههههرات التههههه عةهههههال ل ضهههه ىىت لنىلهههه  4جضرههههر لههههال ال ههههدل   

لههع هههةكىت الت ا ههم اوجتمههىىه لههال لجرهه  لضههر طلةهه  ال ىلعههىت األلنلههه  الت ههىلح المعرلضهه  ى
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  التهه عهنص   غهرس النهه  اول هىله     22 ، لمىن أبرز,ى للفنر  ل ه   4.26 – 1.46عرالحت بهال  

  4.60  بمت  هههل ح هههىبه  21 ل دلجههه  لرعفعههه ، لههه  جهههىلت الفنهههر  ل ههه   4.26بمت  هههل ح هههىبه  

  ععلدل الر ده  ال طنهه   ، لجهىل أ هم المت  هطىت الح هىبه  للفنهر   ل دلج  لرعفع ، لالته عنص ىلع

  الته عنص ىلع   الحد لال ألىل  النعرات الطىئفه  لالعر ه  لاو لهمه    بمت  ل ح ىبه بلهغ 0ل    

   بدلج  لت  ط .1.46 

كمهههى بلهههغ المت  هههل العهههىم للفنهههرات التهههه عةههههال ل ضههه ىىت لنىلههه  الت هههىلح المعرلضههه  ىلهههع 

   ل دلج  لرعفع .1.86الت ا م اوجتمىىه لال لجر  لضر طلة  ال ىلعىت األلنله    هةكىت

 (8جدول )

( على المتوسط One- Sample t.Testنتائج تطبيق اختبار )ت( للعينات المنفردة )

العام لموضوعات ثقافة التسامح المعروضة على شبكات التواصل اإلجتماعي من وجهة نظر 

 يةطلبة الجامعات األردن

 الم ى 
المت  هههههههههههههههههههههههههههههل 

 الح ىبه

االلحهههههههههههههههههههههههههههراف 

 المعهىلي 
  هم   ت  نلجىت الحرد 

الداللههههههههههههههههههههههههههه  

 اوحلىئه 

ال  هههههههل العهههههههىم / لنىلههههههه  

 الت ىلح
3.80 0.88 582 

 

22.07 

 
 

6.66 

 ، حههل عه  6.66  ل دالله  إحلهىئه   11.5  أن  همه   ت  بلغهت  5جضرر لال ال هدل   

 ، لأظرهههرت النتهههىئج لجههه ن نلجههه  1لتهههدلدج ال مى هههه ل,هههه  لنىللههه  ال  هههل العهههىم بىلنهمههه  المعهىلدههه  ل

 لنىلهه  ل ضهه ىىت لجهه ن ىلههع يههد  ل,هه ا  α≤ 6.65لرعفعهه  لنالهه  إحلههىئهًى ىنههد ل ههت ى الداللهه   
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 األلنلههه  ال ىلعههىت طلةهه  لضههر لجرهه  لههال اوجتمههىىه الت ا ههم هههةكىت ىلههع المعرلضهه  الت ههىلح

 . لرعفع  بدلج 

ــائج الســ ال الرئيســي الثــاني :  ــة التســامحنت ــا أدوات ثقاف ــى شــبكات التواصــل   م المعروضــة عل

 اإلجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات االردنيه ؟

ل جىبههههه  ىلهههههع ال هههههؤا  الكهههههىله عههههه  ا هههههت راج الن هههههو لالتسهههههرالات لالمت  هههههطىت الح هههههىبه  

المعرلضهههه  ىلههههع هههههةكىت الت ا ههههم   لااللحرالههههىت المعهىلدهههه  لفنههههرات  ل ههههى  أنلات لنىلهههه  الت ههههىلح

  ل 0وجتمىىه لال لجر  لضر طلة  ال ىلعىت االلنله   ، لالمت  هل العهىم للم هى  السلهه جهدل   ا

 One- Sample  ي ضههحىن ذلههك. ممههى عهه  عطةهههق اختةههىل  ت  للعهنههىت المنفههرن   5جههدل   

t.Testالمعرلضههه  ىلهههع ههههةكىت     ىلهههع المت  هههل العهههىم للفنهههرات التهههه عةههههال أنلات لنىلههه  الت هههىلح

   ي ضح ذلك.8جتمىىه لال لجر  لضر طلة   جدل   الت ا م او

 (1جدول )

المعروضة على   النس  والتكرارات لجميع الفقرات التي تبين أدوات ثقافة التسامح

 شبكات التواصل اإلجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات االردنيه

  الفنر  ل   الفنر 
الالههههههق 

 بشد 
 لحىيد الالق

ال 

 الالق

ال 

الالههههههق 

 بشد 

2 
  pagesفىت لت لل   

 

 4 40 284 151 35 العدن

 6.5 5.1 12.0 41.1 20.0 الن ة 

 1 14 55 185 281 العدن videosلهدي ,ىت  1
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 6.1 5.8 21.4 43.1 12.4 الن ة 

1 
 1 11 200 146 241 العدن postsلشرات نى د  

 6.1 5.5 18.5 42.1 14.4 الن ة 

4 
 21 00 162 115 08 العدن groupsل ىله  

 1.1 22.1 14.5 46.1 22.5 الن ة 

5 
 5 82 235 121 36 العدن linksللابل 

 6.3 21.3 11.4 10.4 25.4 الن ة 

0 
 56 40 252 234 241 العدن  commentsععلهنىت 

 8.0 5.3 15.3 11.1 14.4 الن ة 

5 
 18 23 221 151 256 العدن pictures  ل 

 4.8 1.1 23.4 40.8 15.5 الن ة 

8 
 15 13 268 154 255 العدن shareلشىلم  

 4.1 0.5 28.5 41.0 10.3 الن ة 

3 
 28 55 211 202 165 العدن articlesلنىالت 

 6.12 21.1 16.3 15.0 15.1 الن ة 

26 
 5 16 161 155 88 العدن small blogsعدلدنىت للغر  

 6.3 5.2 14.8 44.2 25.2 الن ة 
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  أن أبههرز عسههرال ألنا  لنىلهه  الت ههىلح المعرلضهه  ىلههع هههةكىت الت ا ههم 0 ههدل   جضرههر لههال ال -

  للدلجههه   الالهههق  لجهههىل بعهههد   الدلجههه  41.1  بن هههة  لئ دههه   151  بلهههغ  2االجتمهههىىه ل ههه   

  .12.0  لل ة  لئ د   284 لحىيد  بتسرال بلغ  

  بن هههة  لئ دهههه  185    بلهههغ1لدضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال ألنا  لنىلهههه  الت هههىلح ل ههه    -

  لل هههة  لئ دههه  281  للدلجههه   الالهههق  لجهههىل بعهههد   الدلجههه   الالهههق بشهههد   بتسهههرال بلهههغ  43.1 

 12.4.  

  بن هههة  لئ دهههه  146  بلهههغ  1لدضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال ألنا  لنىلهههه  الت هههىلح ل ههه    -

  .18.5 ة  لئ د     لل200  للدلج   الالق  لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  42.1 

  بن هههة  لئ دهههه  115  بلهههغ  4لدضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال ألنا  لنىلهههه  الت هههىلح ل ههه    -

  .14.5  لل ة  لئ د   162  للدلج   الالق  لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  46.1 

لئ دهههه     بن هههة 121  بلهههغ  5لدضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال ألنا  لنىلهههه  الت هههىلح ل ههه    -

  .11.4  لل ة  لئ د   235  للدلج   الالق  لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  10.4 

  بن هههة  لئ دهههه  234  بلهههغ  0لدضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال ألنا  لنىلهههه  الت هههىلح ل ههه    -

  .15.3  لل ة  لئ د   252  للدلج   الالق  لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  11.1 

  بن هههة  لئ دهههه  151  بلهههغ  5لدضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال ألنا  لنىلهههه  الت هههىلح ل ههه    -

  لل هههة  لئ دههه  256  للدلجههه   الالهههق  لجهههىل بعهههد   الدلجههه   الالهههق بشهههد   بتسهههرال بلهههغ  40.8 

 15.5.  

  بن هههة  لئ دهههه  154  بلهههغ  8لدضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال ألنا  لنىلهههه  الت هههىلح ل ههه    -

  لل هههة  لئ دههه  255  للدلجههه   الالهههق  لجهههىل بعهههد   الدلجههه   الالهههق بشهههد   بتسهههرال بلهههغ  41.0 

 10.3.  
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  بن هههة  لئ دهههه  165  بلهههغ  3لدضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال ألنا  لنىلهههه  الت هههىلح ل ههه    -

  لل هههة  لئ دههه  202  للدلجههه   الالهههق بشهههد   لجهههىل بعهههد   الدلجههه   الالهههق  بتسهههرال بلهههغ  15.1 

 15.0.  

  بن هههة  لئ دههه  155  بلهههغ  26دضرهههر لهههال ال هههدل  أن أبهههرز عسهههرال ألنا  لنىلههه  الت هههىلح ل ههه   ل  -

  .14.8  لل ة  لئ د   161  للدلج   الالق  لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  44.2 

 

 (2جدول )

  امحالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات التي تبين أدوات ثقافة التس

 المعروضة على شبكات التواصل اإلجتماعي من وجهة نظر طلبة الجامعات االردنية

 الفقرة الرقم
المتوســـــــط 
 الحسابي

االنحـــــــراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 لرعفع  pages  3.67 0.87 0 فىت لت لل   2
 لرعفع  videos 4.05 0.84 2لهدي ,ىت  1
 لرعفع  posts 3.84 0.87 1لشرات نى د   1
 لت  ط  groups 3.48 0.92 26ل ىله   4
 لت  ط  links 3.52 0.94 3للابل  5
 لت  ط  comments  3.57 1.19 8ععلهنىت  0
 لرعفع  pictures 3.85 1.00 1  ل  5
 لرعفع  share 3.82 1.04 4لشىلم   8
 لرعفع  articles 3.79 1.15 5لنىالت  3
 لرعفع  small blogs 3.67 0.82 0عدلدنىت للغر   26

 لرعفع   0.66 3.73 المتوسط العام
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المعرلضهه  ىلههع     أن المت  ههطىت الح ههىبه  ألنلات لنىلهه  الت ههىلح7جضرههر لههال ال ههدل   

 – 1.48ههههةكىت الت ا هههم اوجتمهههىىه لهههال لجرههه  لضهههر طلةههه  ال ىلعهههىت االلنلهههه  عرالحهههت بههههال  

  4.65   بمت  ههههل ح ههههىبه   videos  ل,ههههه   الفهههههدي ,ىت 1 ، لمههههىن أبرز,ههههى لهههه نا  ل هههه   4.65

  ل دلج  لرعفعه  ل,هه:   الله ل 1.85  بمت  ل ح ىبه  5ل دلج  لرعفع ، ل  جىلت األنا  ل    

pictures    ل,ههه   ل ههىله  4 ، لجههىل أ ههم المت  ههطىت الح ههىبه  لهه نا  ل هه  groups  بمت  ههل  

   بدلج  لت  ط .1.48ح ىبه بلغ  

المعرلضههه  ىلهههع ههههةكىت   حههه   أنلات لنىلههه  الت هههىلح كمهههى بلهههغ المت  هههل العهههىم ل جىبهههىت

   ل دلج  لرعفع .1.51الت ا م اوجتمىىه لال لجر  لضر طلة  ال ىلعىت االلنله   

 (5جدول )

( على المتوسط One- Sample t.Testنتائج تطبيق اختبار )ت( للعينات المنفردة )

اإلجتماعي من وجهة نظر طلبة العام ألدوات ثقافة التسامح المعروضة على شبكات التواصل 

 الجامعات األردنية

 الم ى 
المت  هههههههههههههههههههههههههههههل 

 الح ىبه

االلحهههههههههههههههههههههههههههراف 

 المعهىلي 
  هم   ت  نلجىت الحرد 

الداللههههههههههههههههههههههههههه  

 اوحلىئه 

 6.66 26.71 582 0.66 3.73 ادوات ثقافة التسامح

 ، حههل عه  لنىلله  6.66  ل دالل  إحلهىئه   10.52  أن  هم   ت  بلغت  8جضرر لال ال دل   

 ، لأظرههرت النتههىئج لجهه ن نلجهه  لرعفعهه  1ل  ههل العههىم بىلنهمهه  المعهىلدهه  للتههدلدج ال مى ههه ل,ههه  ا

 الت ههىلح لنىلهه  ألنلات نلل لجهه ن ىلههع يههد  ل,هه ا  α≤ 6.65لنالهه  إحلههىئهًى ىنههد ل ههت ى الداللهه   
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ر طلةههه  ال ىلعهههىت األلنلهههه  بدلجههه  لضههه لجرههه  لهههال اوجتمهههىىه الت ا هههم ههههةكىت ىلهههع المعرلضههه 

 .لرعفع 

لهههى اوههههةىىىت المحننههه  لههههدى الفئههه  المةح لههه  لرههه ا النههه ع لههههال نتـــائج الســـ ال الرئيســـي الثالــــث : 

 المنش لاتل

ل جىبههه  ىلهههع ال هههؤا  الكىلهههل عههه  ا هههت راج الن هههو لالتسهههرالات لالمت  هههطىت الح هههىبه  لااللحرالهههىت 

المنشهههه لات ،  المعهىلدهههه  لفنههههرات  ل ههههى  اوهههههةىىىت المحننهههه  لههههدى الفئهههه  المةح لهههه  لرهههه ا النهههه ع لههههال

  ي ضههحىن ذلههك. ممههى عهه  عطةهههق اختةههىل 26  ل جههدل   3لالمت  ههل العههىم للم ههى  السلههه جههدل   

  ىلهههع المت  هههل العهههىم للفنهههرات التهههه عةههههال One- Sample t.Test ت  للعهنهههىت المنفهههرن   

   ي ضح ذلك.22اوهةىىىت المحنن  لدى الفئ  المةح ل   جدل   

 (6جدول )

لجميع الفقرات التي تبين اإلشباعات المحققة لدى الفئة المبحوثة لهذا النس  والتكرارات 

 النوع من المنشورات

ل ههههههههههههه  
 الفنر 

  الفنر 
الالهههق 
 بشد 

 لحىيد الالق
ال 
الال
 و

ال 
الالههق 
 بشد 

2 
 غهرت لال لمل عفسهري لح  األليم 

 
 20 45 266 151 205 العدن

 الن ة 
18.
0 

41.
4 

25.1 8.2 1.5 

1 
 20 45 208 154 58 العدن ه  للح عنمه  التيحه  لديأنت إلع عنم

 الن ة 
21.
4 45 18.8 8.2 1.5 
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1 
 11 42 83 156 206 العدن أنت إلع عنمه  ال ىلو اول ىله لدي

 الن ة 
15.
4 

40.
1 

25.1 5.6 1.5 

4 
جعلتنههههههههه أعفىىههههههههم إج ىبهههههههههًى لهههههههه  

 اآلخردال
 11 10 30 151 250 العدن

 الن ة 
10.
8 

40.
5 20.5 0.1 1.3 

5 
 42 13 252 232 252 العدن ألرت إج ىبهى له لضرعه إلع العىل 

.15 الن ة 
3 

11.
8 

13.1 5.6 5.6 

0 
زانت لههههال عنةلههههه ل خههههر الم تلهههه  ىنههههه 

  هى هًى للنىلهًى لنينهًى.
 25 56 215 280 235 العدن

 الن ة 
11.
8 

12.
3 11.1 8.0 1.0 

5 
أ ههههههههةحت أككههههههههر لرللهههههههه  ع ههههههههى  اآلخههههههههر 

  تل .الم
 4 01 245 161 203 العدن

.13 الن ة 
6 

14.
8 

14.3 26.
0 

6.5 

8 
ك لهههت ألال ل نىىهههىت حههه   الت هههىلح لههه  

 األخر لهم لدي لهرى  نىىىت  ىبن  .
 16 41 232 288 212 العدن

 الن ة 
11.
5 

11.
1 

11.8 5.4 5.2 

3 
جعلتنههه أككههر عنههة  لع ههىلحًى لهه  األنجههىن  

 الن لهىت األخرى .
 12 11 220 111 281 العدن

.12 الن ة 
1 

18.
2 

23.3 5.5 5.1 

26 

ألهههى ألهههق بمهههى ينشهههر ىلهههع ل ا ههه  الت ا هههم 
 االجتمىىه.

25 263 85 01 العدن
2 

250 

.26 الن ة 
0 

24.
0 

28.5 13.
1 

10.
8 

22 
أعالر بمى ,  لنش ل ىةر ل ا   الت ا هم 

 االجتمىىه .
 05 85 255 165 52 العدن

 8.5 الن ة 
15.
1 16.6 

24.
3 

22.
2 
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21 
أهعر بىاللعههىح ىنهدلى أ هرأ لنشه لات ىهال 

 الت ىلح .
 3 11 202 118 241 العدن

 الن ة 
14.
5 

46.
8 

15.0 5.5 2.5 

21 
أليهههم المتىبعههه   يهههىجى الت هههىلح ىهههال أي 

  يه  أخرى.
 54 50 164 242 268 العدن

 الن ة 
28.
5 

14.
1 15.6 

21.
6 3.1 

24 
ىىت عتعلهق أىمم ىلع إىىن  لشر لم ض  

 بنيىجى الت ىلح.
 15 38 212 250 242 العدن

.14 الن ة 
1 

16.
1 

11.5 20.
8 

0.1 

25 
ككهههرًا لههى أضهه  ى لهه  إى ههىع ىلههع ,هه   

 المنش لات
 12 06 216 282 232 العدن

 الن ة 
11.
8 

12.
6 11.1 

26.
1 1.0 

20 
 58 58 281 81 201 العدن أح ف ل لًا لنش لات ضد لنىل  الت ىلح.

.15 الن ة 
8 

24.
2 

12.4 21.
4 

21.
4 

25 
نائمهههههًى أع هههههىلز األخطهههههىل المههههه م ل  ىةهههههر 
هههههههةكىت الت ا ههههههم االجتمههههههىىه المنىلههههههه  

 للت ىلح.

 01 85 251 218 245 العدن

 الن ة 
14.
3 

11.
5 

10.2 
20.
0 

26.
8 

    للدلجههه41.4  بن ههة  لئ دهه   151  بلههغ  2  أن أبههرز عسههرال للفنهههر  ل هه   3جضرههر لههال ال ههدل   

  .18.0  لل ة  لئ د   205 الالق  لجىل بعد   الدلج   الالق بشد   بتسرال بلغ  

  للدلج   الالق 45  بن ة  لئ د   154  بلغ  1لدضرر لال ال دل  أن أبرز عسرال للفنر  ل     -

  .18.8  لل ة  لئ د   208بشد   لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  40.1  بن ههة  لئ دهه   156  بلههغ  1عسههرال للفنههر  ل هه    لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز -

  .15.4  لل ة  لئ د   206 الالق  لجىل بعد   الدلج   الالق بشد   بتسرال بلغ  
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  للدلجهه  40.5  بن ههة  لئ دهه   151  بلههغ  4لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .10.8  لل ة  لئ د   250سرال بلغ   الالق  لجىل بعد   الدلج   الالق بشد   بت

  بن هة  لئ ده  232  لالته عنص ىلهع    بلهغ  5لدضرر لال ال دل  أن أبرز عسرال للفنر  ل     -

  لل ههة  لئ دهه  252  للدلجهه   الالههق بشههد   لجههىل بعههد   الدلجهه   لحىيههد  بتسههرال بلههغ  11.8 

 13.1.  

  للدلجهه  11.8  بن ههة  لئ دهه   235غ    بلهه0لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .12.3  لل ة  لئ د   280 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  14.8  بن ههة  لئ دهه   161  بلههغ  5لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .13.6د     لل ة  لئ  203 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  11.8  بن ههة  لئ دهه   232  بلههغ  8لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .11.1  لل ة  لئ د   288 لحىيد  لجىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  18.2  بن ههة  لئ دهه   111  بلههغ  3لدضرههر لههال ال ههدل  أن أبههرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .12.1  لل ة  لئ د   281بعد   الدلج   الالق بشد   بتسرال بلغ    الالق  لجىل

  للدلجهه  13.1  بن ههة  لئ دهه   252  بلهغ  26لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .05  لل ة  لئ د   250 ال الالق  لجىل بعد   الدلج   ال الالق بشد   بتسرال بلغ  

  للدلجهه  15.1  بن ههة  لئ دهه   165  بلهغ  22للفنههر  ل هه   لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال  -

  .16.6  لل ة  لئ د   255 الالق  لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  46.8  بن ههة  لئ دهه   118  بلهغ  21لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .15.0ل ة  لئ د     ل 202 الالق  لجىل بعد  الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  
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  للدلجهه  15.6  بن ههة  لئ دهه   164  بلهغ  21لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .14.1  لل ة  لئ د   242 لحىيد  لجىل بعد   الدلج   الالق  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  16.1  بن ههة  لئ دهه   250  بلهغ  24لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .14.1  لل ة  لئ د   242لالق  لجىل بعد   الدلج   الالق بشد   بتسرال بلغ   ا

  للدلجهه  11.8  بن ههة  لئ دهه   232  بلهغ  25لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .12.4  لل ة  لئ د   281 الالق بشد   لجىل بعد   الدلج   لحىيد  بتسرال بلغ  

  للدلجهه  12.4  بن ههة  لئ دهه   281  بلهغ  20عسههرال للفنههر  ل هه   لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز  -

  .15.8  لل ة  لئ د   201 لحىيد  لجىل بعد   الدلج   الالق بشد   بتسرال بلغ  

  للدلجهه  10.2  بن ههة  لئ دهه   251  بلهغ  25لدضرهر لههال ال ههدل  أن أبهرز عسههرال للفنههر  ل هه    -

  .14.3  لل ة  لئ د   245تسرال بلغ   لحىيد  لجىل بعد   الدلج   الالق بشد   ب

 (01جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات التي تبين اإلشباعات المحققة لدى 

 الفئة المبحوثة لهذا النوع من المنشورات

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحــــــراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 لرعفع  2 1.01 3.87 ح  األليم غهرت لال لمل عفسهري ل 2
 لت  ط  26 0.91 3.60 أنت إلع عنمه  للح عنمه  التيحه  لدي  1
 لرعفع  1 1.02 3.86 أنت إلع عنمه  ال ىلو اول ىله لدي .  1
 لرعفع  1 1.01 3.86 جعلتنه أعفىىم إج ىبهًى ل  اآلخردال .  4
 لت  ط  3 1.13 3.66 ألرت إج ىبهى له لضرعه إلع العىل  .  5

زانت لال عنةله ل خر الم تل  ىنه  هى هًى للنىلهًى  0
 لرعفع  1 1.06 3.86 لنينهًى. 
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 لرعفع  0 1.00 3.81 أ ةحت أككر لرلل  ع ى  اآلخر الم تل .  5

8 
ك لههت ألال ل نىىههىت حهه   الت ههىلح لهه  األخههر لهههم 

 1.07 3.60 لدي لهرى  نىىىت  ىبن  . 
 لت  ط  26

3 
عنههة  لع ههىلحًى لهه  األنجههىن  الن لهههىت  جعلتنههه أككههر
 1.09 3.84 األخرى . 

 لرعفع  5

 لت  ط  21 1.31 2.53 ألى ألق بمى ينشر ىلع ل ا   الت ا م االجتمىىه.  26

22 
أعهههههههالر بمهههههههى ,ههههههه  لنشههههههه ل ىةهههههههر ل ا ههههههه  الت ا هههههههم 

 25 1.13 3.15 االجتمىىه . 
 لت  ط 

 لرعفع  0 0.92 3.81 ىلح . أهعر بىاللعهىح ىندلى أ رأ لنش لات ىال الت  21

أليهههههم المتىبعههههه   يهههههىجى الت هههههىلح ىهههههال أي  يهههههه   21
 1.18 3.30 أخرى. 

 لت  ط  25

24 
أىمههم ىلههع إىههىن  لشههر لم ضهه ىىت عتعلههق بنيههىجى 

 1.21 3.49 الت ىلح. 
21 

 لت  ط 

 لرعفع  8 1.12 3.79 ككهرًا لى أض  ى ل  إى ىع ىلع ,   المنش لات.  25
 لت  ط  25 1.36 3.30 نش لات ضد لنىل  الت ىلح. أح ف ل لًا ل 20

نائمههههههًى أع هههههههىلز األخطهههههههىل المهههههه م ل  ىةهههههههر ههههههههةكىت  25
 1.29 3.37 الت ا م االجتمىىه المنىله  للت ىلح. 

 لت  ط  24

 لت  ط   0.56 3.57 المتوسط العام
ننهه    أن المت  ههطىت الح ههىبه  للفنههرات التههه عةهههال اوهههةىىىت المح10جضرههر لههال ال ههدل   

 ، لمههىن أبرز,ههى للفنههر  1.85 – 1.25لههدى الفئهه  المةح لهه  لرهه ا النهه ع لههال المنشهه لات عرالحههت بهههال  

  ل دلجهه  1.85  التههه عههنص   غهههرت لههال لمههل عفسهههري لحهه  األليههم    بمت  ههل ح ههىبه  2ل هه   

  ل دلجه  لرعفعه ، لالتهه عهنص 1.80  بمت  هل ح هىبه  0   4   1لرعفع ، له  جهىلت الفنهر  ل ه   

لع:   أنت إلع عنمه  ال ىلو اول ىله لدي      جعلتنه أعفىىم إج ىبهًى له  اآلخهردال     زانت لهال ى

عنةلههه ل خههر الم تلهه  ىنههه  هى هههًى للنىلهههًى لنينهههًى  ىلههع التهه اله، لجههىل أ ههم المت  ههطىت الح ههىبه  
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ىىه  بمت  هل   الته عنص ىلع   أعهالر بمهى ,ه  لنشه ل ىةهر ل ا ه  الت ا هم االجتمه22للفنر  ل    

   بدلج  لت  ط .1.25ح ىبه بلغ  

كمههى بلههغ المت  ههل العههىم للفنههرات التههه عةهههال اوهههةىىىت المتحننهه  لههدى الفئهه  المةح لهه  لرهه ا 

   ل دلج  لت  ط .1.55الن ع لال المنش لات  

 (00جدول )

على المتوسط العام  (One- Sample t.Testنتائج تطبيق اختبار )ت( للعينات المنفردة )

 لإلشباعات المحققة لدى الفئة المبحوثة لهذا النوع من المنشورات

 الم ى 
المت  هههههههههههههههههههههههههههههل 

 الح ىبه

االلحهههههههههههههههههههههههههههراف 

 المعهىلي 
  هم   ت  نلجىت الحرد 

الداللههههههههههههههههههههههههههه  

 اوحلىئه 

اوهههههههههههةىىىت المتحننهههههههههه  

 لكنىل  الت ىلح
3.57 0.56 582 24.53 

 
 

6.66 

 ، حههل عه  6.66ل دالله  إحلهىئه     14.51  أن  همه   ت  بلغهت  11جضرر لال ال دل        

 ، لأظرهههرت النتهههىئج لجههه ن نلجههه  1لنىللههه  ال  هههل العهههىم بىلنهمههه  المعهىلدههه  للتهههدلدج ال مى هههه ل,هههه  

اوههةىىىت المحننه   لجه ن ىلهع يهد  ل,ه ا  α≤ 6.65لرعفع  لناله  إحلهىئهًى ىنهد ل هت ى الدالله   

 عفع  .بدلج  لر  لدى الفئ  المةح ل  لر ا الن ع لال المنش لات

,ههم ,نههىك لههرلو ذات ناللهه  احلههىئه  لههه ععههرل الفئهه  المةح لهه  نتــائج الســ ال الرئيســي الرابــع : 

  المرحله  ععلى لمتغهرات  العمر  الن ع االجتمهىىه  ىىهلكنىل  الت ىلح له هةكىت الت ا م االجتم

 الدلا ه   االختلىص  ل
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  ل نا  مكم للسش  ىال ANOVAدىىه  لل جىب  ىلع  ؤا  الدلا   ع   عطةهق عحلهم التةىيال الر 

ععهلى لمتغههرات   ىىهالفرلو له ععرل الفئ  المةح ل  لكنىل  الت ىلح لهه ههةكىت الت ا هم االجتمه

   المرحل  الدلا ه   االختلىص ، للهمى يله ىرل النتىئج: العمر  الن ع االجتمىىه

 (07جدول رقم )

شف عن الفروق تعر  الفئة المبحوثة ( للكANOVAنتائج اختبار تحليل التباين الرباعي)

تعزى لمتغيرات )العمر, الجنس, المرحلة   لثقافة التسامح في شبكات التواصل االجتماعي

 الدراسية, االختصاص(.

 مصدر التباين
مجمـــــــــــــــوع 

 المربعات

درجــــــــــــــات 

 الحرية

متوســــــــــــــط 

 المربعات
F 

الداللـــــــــــــــــة 

 اإلحصائية

 0.00 18.84 4.99 3.00 14.98 العمر

 0.42 0.65 0.17 1.00 0.17 ال نم

 0.00 3.95 1.05 5.00 5.23 المرحل  الدلا ه 

 0.00 8.99 2.38 1.00 2.38 االختلىص

   0.27 572.00 151.67 ال طا

    582.00 175.89 الم م ع الملحح

 α      ىههدم لجهه ن لههرلو ذات ناللهه  إحلههىئه  ىنههد ل ههت ى الداللهه 21جضرههر لههال ال ههدل    -

 عةعهههى االجتمهههىىه الت ا هههم ههههةكىت لهههه الت هههىلح لكنىلههه  المةح لههه  الفئههه  ععهههرل لهههه  6.65≥

  .6.65  إلع ل ت ى الدالل  اوحلىئه   F   هم  علم ل  حهل ، ال نم لمتغهر
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 المةح له  الفئه  ععهرل لهه   α ≤6.65  لج ن لرلو ذات نالل  احلهىئه  ىنهد ل هت ى الدالله  -

  Fمتغهههر  العمههر ، حهههل بلغههت  همهه   الت ههىلح لههه هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه عةعههًى ل لكنىلهه 

  .6.66  ىند ل ت ى الدالل  اوحلىئه   18.84 

  21  للمنىللههىت الةعدجهه  جهههدل   Scheffeلللسشهه  ىههال ل ا هه  الفههرلو عهه  عطةهههق اختةههىل ههههفه   

 ي ضح ذلك:  

 (03جدول )

( للكشف عن في تعر  الفئة المبحوثة لثقافة التسامح Scheffeنتائج اختبار شيفيه)

 في شبكات التواصل االجتماعي

 الفئ 
المت  ههههههههل 

 الح ىبه
 لاككر 15 10 – 14 11 - 12 28-16 

28 – 16 3.64 - 6.23- 6.12 6.13- 

12 – 11 3.83  - 6.4 6.2- 

 ت-6.5 -   3.43 10 – 14

 -    3.93 لاككر 15

هةكىت الت ا م   لج ن لرلو له ععرل الفئ  المةح ل  لكنىل  الت ىلح له 21جضرر لال ال دل   

لهههىككر   15  لالفئههه  10- 14االجتمهههىىه عةعهههًى لمتغههههر  العمهههر  حههههل مىلهههت الفهههرلو بههههال الفئههه   

- 14  ، بهنمههى بلههغ المت  ههل الح ههىبه للفئهه   1.31لههىككر  بمت  ههل ح ههىبه   15لللههىلح الفئهه   

10   1.41  .  
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 ععهرل لهه رلو له لجه ن  α ≤6.65  لج ن لرلو ذات نالل  احلىئه  ىند ل ت ى الدالل  -

 المرحلهههه   لمتغهههههر عةعههههىً  االجتمههههىىه الت ا ههههم هههههةكىت لههههه الت ههههىلح لكنىلهههه  المةح لهههه  الفئهههه 

  .6.66  ىند ل ت ى الدالل  اوحلىئه   F   1.35   هم  بلغت حهل ، الدلا ه 

  24  للمنىللهههىت الةعدجههه  جهههدل   scheffeلللسشههه  ىهههال ل ا ههه  الفهههرلو عههه  عطةهههق اختةهههىل هههههفه   

 ي ضح ذلك:  

 (04جدول )

( للكشف عن الفروق في تعر  الفئة المبحوثة لثقافة Scheffeنتائج اختبار شيفيه)

 التسامح في شبكات التواصل االجتماعي تبعًا لمتغير

 الفئ 
المت  ههههل 
 الح ىبه

 خىل   لابع  لىلك  لىله  اللع
  ىن  

 اللع 
3.61 

- 
6.21 - 6.61 - 6.25 - 

6.2 
6.45 

- 

 لىله  
3.73 

 
- 6.2 6.65 - 

6.11 
6.11 

- 
 -6.41 6.21 - 6.25 -   3.63 لىلك  

 لابع 
3.78 

 
  - 

6.15 
6.18 

- 

 خىل  
3.51 

 
   

- 
6.55 

- 
 -      4.06  ىن  
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  24جضرر لال ال دل   

لجهه ن لههرلو حهههل مىلههت الفههرلو لههه ععههرل الفئهه  المةح لهه  لكنىلهه  الت ههىلح لههه هههةكىت   -

المرحلهههه  الدلا ههههه    حهههههل مىلههههت الفههههرلو بهههههال الفئهههه  الت ا ههههم االجتمههههىىه عةعههههًى لمتغهههههر  

  ، بهنمهههى بلهههغ 4.60 خىل ههه   لالفئ   ىن ههه   لللهههىلح الفئههه    ىن ههه   بمت  هههل ح هههىبه  

  .  1.52المت  ل الح ىبه للفئ   خىل     

لهههه ععهههرل الفئههه    α ≤6.65  لجههه ن لهههرلو ذات ناللههه  إحلهههىئه  ىنهههد ل هههت ى الداللههه  -

االختلهىص، حههل  ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه عةعهًى لمتغههر المةح ل  لكنىله  الت هىلح لهه

 ، بهنمههى بلههغ المت  ههل 3.79كىلههت الفههرلو للههىلح  كلهههىت ال ههىله   بمت  ههل ح ههىبه بلههغ  

  ىند ل ت ى الدالل  F   8.33 ، حهل بلغت  هم   1.04الح ىبه للفئ   كلهىت ىلمه    

 6.66 . 
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 الفصل الخامس

 صياتملخص النتائج والتو 

 

 ينى ش , ا الفلم لتىئج أ ئل  الدلا    لممى يله:

ل ضهههه ىىت لنىلهههه  الت ههههىلح المعرلضهههه  ىلههههع هههههةكىت الت ا ههههم  لنى شهههه  لتههههىئج ال ههههؤا  األل : لههههى

 ل االجتمىىه لال لجر  لضر طلة  ال ىلعىت األلنله 

 أظررت النتىئج أنَّ ل ض ىىت لنىل  الت ىلح المعرلض  ىلع ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه

لهههال لجرههه  لضهههر طلةههه  ال ىلعهههىت األلنلهههه  جهههىلت بدلجههه  لرعفعههه ، لجهههىل بىلمرعةههه  األللهههع ل ضههه ع 

 غرس النه  اول ىله  ، يله  ل ضه ع  ععلدهل الر ده  ال طنهه   بدلجه  لرعفعه  لسلهرمهى، بهنمهى جهىل لهه 

ت  ط ، لدعهلى المرعة  األخهر  ل ض ع  الحد لال إلىل  النعرات الطىئفه  لالعر ه  لاو لهمه   بدلج  ل

ذلهك إلهع أنَّ ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه لل ههىئلرى الم تلفه  ذات لحته ى غنهه بنهه  الت هىلح لنشههر 

لنىل  ال ل  لالت ىلح لعر ه رى له لف س األلران، لعدى  إلع الح ال لعنةم اآلخر بىخت ف الن ع أل 

نهه  للةهه  التطههرف لع ىههه  اللهه ن أل الههديال ممههى ع ههت دم ,هه   الشههةكىت ل تلهه  ال  ههىئم لمكىلحهه  الع

 األلران بم ىطر العن  لالتطرف ىلع األلال لال ل  االجتمىىه. 

  الته أهىلت إلع أنَّ أككر اوههةىىىت التهه 1621لع تل  ,   النته   ل  نلا   الرههد  

حننترههى هههةك  الت ا ههم االجتمههىىه عهه دتر ,هه  عطهه در بعههض المرههىلات لههدى الطلةهه  لكههم إبههدال الههرأي 

  التهه ع  هلت 2013ح ال لالكن  بىلنفم لاوبداع. لاعفنت ل  نلا   الدبه ه لالطى,هىت  بحرد  لال

إلههع أنَّ هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه أ ههةحت عشههكم للههدلًا لههال للههىنل الحلهه   ىلههع األخةههىل 
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لالمعل لىت الته لال هالرى التالهر اج ىبهًى ىلع الرأي العىم لدى طلة  ال ىلعىت األلنله  لكم ععلدل 

  إلههع لجهه ن ألههر لم ا هه  الت ا ههم 1622رلح ال طنههه  لالهه الل لااللتمههىل. لع  ههلت نلا هه  ىهه ل  الهه

 الشةىع. االجتمىىه له عنمه  الم ؤلله  الم تمعه  لدى

المعرلض  ىلع هةكىت الت ا هم االجتمهىىه   لنى ش  لتىئج ال ؤا  الكىله: لى أنلات لنىل  الت ىلح

  للال لجر  لضر طلة  ال ىلعىت األلنله

ي حظ لال لتىئج الدلا   أن الدلج  السله  ال ت ىبىت ألهران ىهنه  الدلا ه  ىلهع أنلات لنىله  

الت ههىلح المعرلضهه  ىلههع هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه لههال لجرهه  لضههر طلةهه  ال ىلعههىت األلنلههه  

بدلجه   Pictures، ع ,هى الله ل Videosجىلت بدلج  لرعفع ، لجىل بىلمرعة  األللع الفهدي ,ىت 

بدلج  لت  هط . لدعهلى ذلهك إلهع  groupsعفع  لسلهرمى، بهنمى جىل له المرعة  األخهر  الم ىله  لر 

أنَّ الفهههدي ,ىت لاللهه ل ععتةههر لههال ال  ههىئم ال ىذبهه  للطلةهه  حهههل أنَّ هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه 

م أكةهر الته ععتمد ىلع لنىط  الفهدي  لالل ل له ىرل لحت ا,ى عشرد إ ةىاًل لال  ةم الطلةه  بشهك

  اًل ىلع أجرل  الحى  ع أل الر اع  ال مه ، لع لر طردن  عفىىله  ل ردع  لجىذب  للحل   ىلع 

هههى األنلات التهههه ععتمهههد ىلهههع الم هههىله  لغىلةهههًى عيههه  ,ههه    المعل لهههىت المتيهههمن  لنىلههه  الت هههىلح، ألَّ

  ,ههههه   الم ههههىله  ل م ىههههه  مةههههههر  لههههال النهههههىس ج تلفههههه ن لههههه ع جرهههههىعر  الفسردههههه   لال,هههه ، ل هههههد عيههههه

الم م ىىت لئ  لال األلران ال يال يتعلة ن آللائر  لألسىل,  أل اع ى,هىعر ، ل,ه ا يهنعكم ىلهع لنىله  

 الت ىلح لدى الطلة  ال يال جشترم ن له علك الم ىله .

  التههه أظرههرت أنَّ أ,هه  1622لاختلفههت ,هه   النته هه  لهه  لتههىئج نلا هه  لرمههل هههؤلن المههرأ   

دل  لهههههدى الشهههههةىع ,هههههه ىلهههههع الترعههههههو: الةردهههههد االلسترللهههههه، أنلات الت ا هههههم االجتمهههههىىه الم هههههت 



89 

  

  

 

  التهه أههىلت إلهع أنَّ أككهر ال  هىئل 1621للحرمىت الةحل، لل    الفهم به ك. لنلا ه  الرهههد  

 الته يتفىىم لعرى طلة  ال ىلعىت األلنله  له هةكته له ة ك لع دتر ,ه النص. 

   لدى الفئ  المةح ل  لر ا الن ع لال المنش لاتللنى ش  لتىئج ال ؤا  الكىلل: لى اوهةىىىت المحنن

أظررت النتىئج لج ن نلج  لرعفع  لنال  إحلهىئهًى ل ههةىىىت المحننه  لهدى الفئه  المةح له  

بدلجهه  لرعفعهه . لجههىلت بىلمرعةهه  األللههع ل هههةىىىت المحننهه  لههدى الفئهه   لرهه ا النهه ع لههال المنشهه لات

لههال لمههل عفسهههري لحهه  األليههم ، علترههى  أنت إلههع عنمههه  المةح لهه  لرهه ا النهه ع لههال المنشهه لات  غهههرت 

ال ىلههو اول ههىله لههدي  بدلجهه  لرعفعهه   بهنمههى جههىل لههه المرعةهه  األخهههر   أعههالر بمههى ,هه  لنشهه ل ىةههر 

ل ا هههه  الت ا ههههم االجتمههههىىه  بدلجهههه  لت  ههههط . لدعههههلى ذلههههك إلههههع لههههى عتيههههمن  هههههةكىت الت ا ههههم 

الحههل ىلهع ال ههل  لاحتهرام لعنةههم اآلخهر، لع ههمح االجتمهىىه لهال لنشهه لات عتعلهق بنيههىجى الت هىلح ل 

,   الشةكىت ل لران بىلتعةهر ىال  لائر  لطرح ألسىل,  نلن الم ىس بنهه  الت هىلح لاحتهرام اآلخهردال 

ن لنرى الم تم ، لمَّى العكم ىلهع طردنه  عفسههر الطلةه  إج ىبهًى  لالتعىجش ال لمه لالتعدنج  الته يتس َّ

 هههف  الت هههىلح لههه  اآلخهههردال لهههه لف  هههر  لالتعىلهههم لههه  اآلخهههردال  لعغههر,هههى لحههه  األليهههم لعر ههههت

  التهه بهنهت أن لله  Meshel, 2010بال هىله  لىهدم إ,هىلتر .  لاعفنهت ,ه   النته ه  له  نلا ه   

الشهههةىع ل هههت دله ل ا ههه  الت ا هههم االجتمهههىىه لهههه بردطىلههههى ىهنههه  الدلا ههه  أههههىللا إلهههع أن ل ا ههه  

 ت ع ةةت بىلفعم له عغههر ألمىط حهىعر .الت ا م االجتمىىه ىلع ل    االلترل

لنى ش  لتىئج ال ؤا  الراب : ,م ,نهىك لهرلو ذات نالله  إحلهىئه  لهه ععهرل الفئه  المةح له  لكنىله  

ععهههلى لمتغههههرات  العمهههر  ال هههنم  المرحلههه  الدلا هههه     الت هههىلح لهههه ههههةكىت الت ا هههم االجتمهههىىه

 االختلىص ل
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  ىدم لج ن لرلو ذات نالل  إحلهىئه  لهه Fلر ىىه  أظررت لتىئج اختةىل عحلهم التةىيال ا

ععرل الفئ  المةح ل  لكنىل  الت ىلح لهه ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه عةعهًى لمتغههر ال هنم  ذمه ل، 

إلههى  . لدعههلى ذلههك إلههع لجهه ن اعفههىو بهههال الهه م ل لاولههى  لههه ععرضههر  لكنىلهه  الت ههىلح لههه هههةكىت 

ههههةكىت الت ا هههم االجتمهههىىه لهههه عسهههردم لعن دههه   هههه   الت ا هههم االجتمهههىىه، حههههل أنَّ ا هههت دالىت

  أَن Macaskill, 2003لللح الت ههىلح لههدى الهه م ل لاولههى  مىلههت لتنىل هه . ل ههد بهَّنههت نلا هه   

اولههى  أككههر ع ههىلحًى لههال الرجههى  لغهه  ع ههىلي ال ن هههال لههه ىههد  ى الههم لههال نلجهه  ال جهه ، لاأللهه ، 

 ل لاولى  لال حهل ال عه إلع االلتنىم.لىدم لج ن لرلو ذات نالل  إحلىئه  بهال ال م  

  لجهه ن لهههرلو لههه ععههرل الفئهه  المةح لههه  Fكمههى أظرههرت اختةههىل عحلههههم التةههىيال الر ههىىه  

 ن  لاككر ،  15لكنىل  الت ىلح له هةكىت الت ا م االجتمىىه عةعًى لمتغهر  العمر  للىلح الفئ   

 . ممهههى أظرهههرت النتهههىئج 6.66     ىنهههد ل هههت ى الداللههه  اوحلهههىئهF   18.84حههههل بلغهههت  همههه   

لج ن لرلو له ععرل الفئ  المةح ل  لكنىل  الت ىلح لهه ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه عةعهًى لمتغههر 

  ىنهههد ل هههت ى الداللههه  F   1.35 المرحلههه  الدلا هههه   للهههىلح الفئههه    ىن ههه  ، حههههل بلغهههت  همههه   

ال يال جك ل ا غىلةًى له ال ن ات األخهر   . لدعلى ذلك إلع أنَّ الطلة  األكةر ىمرًا 6.66اوحلىئه   

لههال الدلا هه  ال ىلعههه  لالطلةهه  لههه المرحلهه  الدلا هه  ال ىن هه  لههدير  خةههر  للعههىلف أىلههع لههال الطلةهه  

هى يهنعكم إج ىبهًى  األ م ىمرًا اكت ة ,ى خ   نلا تر  ال ىلعه  لععهىللر  له  المحههل االجتمهىىه، لمَّ

 المتيمن  له أنلات هةكىت الت ا م االجتمىىه.ىلع اكت ىبر  لعفرمر  لكنىل  الت ىلح 
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كمهههى أظرهههرت النتهههىئج لجههه ن لهههرلو ذات ناللههه  إحلهههىئه  لهههه ععهههرل الفئههه  المةح لههه  لكنىلههه  

الت ههىلح لههه هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه عةعههًى لمتغهههر االختلههىص للههىلح  السلهههىت اول ههىله  ، 

دعههههههلى ذلههههههك إلههههههع أنَّ طةهعهههههه   ، ل 6.66  ىنههههههد ل ههههههت ى الداللهههههه   F   8.33حهههههههل بلغههههههت  همهههههه   

ع للىت السلهىت اول هىله  التهه علدهد المحته ى المعرلهه للطلةه  حه   لنىله  ل هه  الت هىلح لهك له ا 

 أككر نلاج  للندل  ىلع ل حض  ,   النه  الته عتيمنرى أنلات الت ا م االجتمىىه.    

 ملخص النتائج

 ئل  الدلا ه ، جمكهال عل ههص النتهىئج لال خ   ىرل لتىئج التحلهم اوحلىئه، لاوجىب  ىال أ

 ىلع النح  التىله:

    لأظررت النتىئج لج ن نلج  لرعفع  لنال  إحلىئهًى ىنهد ل هت ى الداللهα≤ 6.65  يهد  ل,ه ا 

 لجره  لهال اوجتمهىىه الت ا هم ههةكىت ىلهع المعرلضه  الت هىلح لنىله  ل ض ىىت لج ن ىلع

 لضر طلة  ال ىلعىت األلنله  بدلج  لرعفع  .

 ررت النتىئج لج ن نلج  لرعفع  لنال  إحلىئهًى ىنهد ل هت ى الدالله   لأظα≤ 6.65  يهد  ل,ه ا 

 لضهر لجره  لهال اوجتمهىىه الت ا هم ههةكىت ىلهع المعرلضه  الت ىلح لنىل  انلات لج ن ىلع

 . لرعفع  بدلج  األلنله  ال ىلعىت طلة 

 دالله   لأظررت النتىئج لج ن نلج  لرعفع  لنال  إحلىئهًى ىنهد ل هت ى الα≤ 6.65  يهد  ل,ه ا 

 بدلج  لرعفع  . اوهةىىىت المحنن  لدى الفئ  المةح ل  لر ا الن ع لال المنش لات لج ن ىلع

  ىههدم لجهه ن لههرلو ذات ناللهه  إحلههىئه  ىنههد ل ههت ى الداللهه    α ≤6.65  الفئهه  ععههرل لههه 

حههل له  علهم  ه هةكىت الت ا هم االجتمهىىه عةعهى لمتغههر ال هنم ،ل الت ىلح لكنىل  المةح ل 

  .6.65  إلع ل ت ى الدالل  اوحلىئه   F هم   
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  لجهه ن لههرلو لههه ععههرل الفئهه  المةح لهه  لكنىلهه  الت ههىلح لههه هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه عةعههًى

 15لاككر  لللىلح الفئ    15  لالفئ  10- 14لمتغهر  العمر  حهل مىلت الفرلو بهال الفئ   

 لاككر .

  له ععرل الفئ  المةح له  لكنىله  الت هىلح لهه ههةكىت الت ا هم لج ن لرلو حهل مىلت الفرلو

االجتمههههههىىه عةعههههههًى لمتغهههههههر  المرحلهههههه  الدلا ههههههه    حهههههههل مىلههههههت الفههههههرلو بهههههههال الفئهههههه   خىل هههههه   

 لالفئ   ىن    لللىلح الفئ    ىن   .

  لجه ن لهرلو ذات نالله  إحلهىئه  ىنهد ل هت ى الدالله  α ≤6.65    لهه ععهرل الفئه  المةح له

االختلهىص، حههل مىلهت الفهرلو  ت ىلح له ههةكىت الت ا هم االجتمهىىه عةعهًى لمتغههرلكنىل  ال

 .للىلح  كلهىت ال ىله  
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 التوصيات

 بىالىتمىن ىلع النتىئج الته ع  ال     الهرى جمكال ا تراح الت  هىت التىله :

هههةكىت ال ههعه لنةهه  خطههىع السرا,ههه ، للةهه  ى الههم الفر هه  لالتنههىحر التههه جمكههال لشههر,ى ىلههع  .2

 الت ا م االجتمىىه.

علهق بهىلعن  عت ل اضهه   عن م بنشرىةر ل ا   الت ا م االجتمىىه التةلهغ ىال أي  فح   .1

 لالتنىحر.

الحههرص ىلههع التفىىههم االج ههىبه لهه  اآلخههردال ىةههر هههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه لاالبتعههىن  .1

 ىال لضى,ر التر   لاو ىل  ل خردال.

 ه عتعلق بنيىجى الت ىلح.العمم ىلع إىىن  لشر الم ض ىىت الت .4

لهه ىملههىت الت ا هم االجتمهىىه لهه زدهىن  لنىله  الت هىلح بههال  linkزدىن  ا ت دام الرلابل  .5

 الطلة .

عشهههه ه  المنشهههه لات التههههه عحههههل ىلههههع الت ههههىلح لذلههههك ب ضهههه  ى لهههه  إى ههههىع ىلههههع ,هههه    .0

 المنش لات.

,ى ىةهر ههةكىت ع  ه الةىحك  باجرال الملدد لال الدلا هىت حه   غهرس  هه  الت هىلح ل لشهر  .5

 الت ا م اوجتمىىه لضرًا أل,مهت  ل عالهر  ىلع الم تم . 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

    أوال.  المراجع العربية :

 

 . االعلى  ل االى م له الم تمعىت المعى هر ، ىمهىن:نال  لام 2005أب  إ ة ،  ىلح  -

 للدلا ىت لالنشر. 

 .  لنىله  الت ا هم أبعهىن 2011 ىبع ، ي     أب  أ ة ،  ىلح، ل ىةهد الل ، لحمد، ل ل  -

 لسرد  ل لفى,مه .  لنش لات جىلع  له نلفهى.  ىمىن: نال الةرم  للنشر ل الت زد .  

 لدى االجتماعي التواصل شبكات استخدام مواقع . 1621لحمد.  حلمه أحمد ،الم د أب  -

 التر  ده  العله م لنشه ل، ل له  ، بحهلالعربيـة الجامعـات بـبع  العليـا طـالب الدراسـات

 .ال اني جن ع جىلع  التر ه ، لالنف ه  بكله 

 .  اىتمهههىن طلةههه  ال ىلعهههىت األلنلهههه  ىلهههع ههههةكىت الت ا هههم 2015أبههه   ههه دل ، ههههرحةهم  -

اوجتمههىىه للحلهه   ىلههع األخةههىل لالمعل لههىت نلا هه  ل ههحه  عحلهلههه ، ل ههىل  لىج ههتهر، 

 جىلع  الشرو األل ل، مله  اوى م، ىمىن

أثر مواقع التواصل االجتماعي على الـوعي السياسـي  . 1625 ع، هدان جعن ع خلههم. اب  جعن -

ـــة ـــة النجـــا  الوطني ـــة جامع ـــدى طلب ، ل هههىل  لىج هههتهر لنشههه ل ، لهههىبلم، بالقضـــية الفلســـطنية ل

 لل طهال.

 .  لةهههىنئ ىلههه  اوعلهههى  ل لضردهههىت التهههالهر. ال ههههل :نال 2003إ هههمىىهم، لحمههه ن ح هههال  -

 2د . طالعىلمه  للنشر ل الت ز 
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  .  نلا ىت    ه  إى له .  بهرلت: نال النري  العر ه . 2006الةدلي، لحمد ىله   -

ـــوعي السياســـي  . ن1621بهههال لل لههه ، لىنجههه .  - ـــة ال ـــي تنمي ـــاعي ف ور شـــبكات التواصـــل اإلجتم

 ، جىلع  جلف ، ال لائر.واالجتماعي لدى الشباب العربي

ىت إع ى,ىت له نلا ىت ال مر ل  .  لضردىت اوى م لضرد2006الحديدي، لحمد لىضم  -

 ل الرأي العىم.  النى,ر :لكتة  لىل ه نلهىط.

 http://www.alnoor.se، االنترنت وثقافة المجتمع . 1626الح نىلي، ل لق،   -

ــــات التســــامح  . 1625ح هههههال، ىةههههد الههههرحمال لخلهههه ، ىةهههههد، ل هههه  ىةههههد الههههرحمال.  - مقوم

، جىلعهه  العلهه م اال هه له  المىلهلدهه ، ل لهه  الدلا ههىت فــي ضــو  القــررن الكــريماالجتمــاعي 

 الت لله . اال  له  لالفسر للةح  

 . نىه   للتعههىجش،  ههر  األئمهه  األل عه  الفر هه  لالهدى   إلههع التهآل  بهههال 2008خىلهد، ىمههرل  -

 2لىهرلن. ط-النىس.   بهرلت :الدال العر ه  للعل م

 Jigsaw) اثر استراتيجية . 1620ىةد اللطه  لللح ، لحمد. خلىله،  ى   لالم لنه،  -

II) االجتماعي لدى عينة من طلبة الصف العاشـر  في التعلم التعاوني في تنمية التسامح

ــد  ، 1 ، العههدن 21، الم لهه  األلنلههه  لههه العلهه م التر  دهه ، ل لههد  األساســي فــي مدينــة إرب

 االلنن.

ـــد)لت ا هههم االجتمهههىىه،  . ل ائهههد ل ا ههه  ا1624، غههههدال. ال طههههو - ـــة السوســـنة، المجل (، 3مجل

 ىمىن ، األلنن (،31العدد)

 . نلل الشههةكىت الت ا ههم االجتمههىىه لههه عشههكهم لأي العههىم 1621الدب ههه، ىةههد السههرد .  -

 ىمىن، االلنن. (،0(، العدد)41مجلة الدراسات، المجلد)لدى طلة  ال ىلعىت االلنله ، 

http://www.alnoor.se/
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 .  نلل ههههةكىت الت ا ههههم 2012، ز,ههههر جى هههههال  الدبه هههه، ىةههههدالسرد  ىلهههه، ل الطى,ههههىت -

اوجتمىىه له عشكهم الهرأي العهىم لهدى طلةه  ال ىلعهىت األلنلهه ، ل هىل  لىج هتهر، جىلعه  

 الةترال، مله  اللحىل  ل اوى م، ىمىن. 

 . ا ههههههت دالىت هههههههةكته الت ا ههههههم اوجتمههههههىىه الفه ههههههة ك لالتهههههه دتر 2013الرههههههههد،  الل   -

طلةهه  ال ىلعههىت األلنلههه   نلا هه  لهدالههه  ىههال جههىلعته األلنلههه   لاوهههةىىىت المتحننهه  لههدى

  ، ل ىل  لىج تهر، جىلع  الشرو األل ل، مله  اوى م، ىمىن. 2013لالشرو األل ل

 .لطةع  للىل،  ع لم . . التن در لالت ىلح لع ديد الفسر العر ه1665الللاىه، لحمد.   -

 ههه  لحههه ال لههه  الةىحهههل الهههدمت ل ىةهههد  .  هههؤا  الت هههىلح نلا2003ههههعةىن، ىةهههد الح ههههال   -

 2الح هال هعةىن.  إىدان لعندج  :لىظ  ى ىف.  إل د:لطةع  الشعو.  ط 

 .  اوى م ال ديد اوى م الةديم عسن ل جهى جديد  له ىلر لىبعد 2010هفهق، ح نهال   -

 التفىىله .  النى,ر :نال لسر للال للنشر ل الت زد . 

ال ديهههد ههههةكىت الت ا هههم اوجتمهههىىه.  ىمهههىن:نال   .  اوىههه م2014ههههنر ، ىلهههه خلههههم   -

 2أ ىل  للنشر ل الت زد . ط

 .   لنىلهه  الت ههىلح لههه ضهه ل 2007الشهههت، لحمههد ىةههد الههرشف، ل طعهمهه ، لهههدي أحمههد  -

 2التر ه  ل الديال. النى,ر :نال الفسر العر ه. ط

ىت.   .  اوىههه م ال ديهههد المفهههى,ه  ل الر هههىئم ل التطةهنههه2008 هههىنو، ىةهههىس للهههطفع   -

 2ىمىن:نال الشرلو للنشر ل الت زد .  ط

 . الت هههىلح للنىلههه  اوخهههت ف لشى لهههه بنهههىل الم تمههه  2011اللهههّفىل، ح هههال بهههال ل  هههع  -

 1لعنمه  الع  ىت.  بهرلت:نال اولتشىل العر ه.  ط
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 . عنهه  عغطه  الفيىئهىت لنيىجى التطرف الدينه لال لنض ل  هىن  2015ط ، ,هىم لهىل  -

 ، ل ىل  لىج تهر، جىلع  الشرو األل ل، مله  اوى م، ىمىن. الرأي له األلنن

ــواتس اب . 1621العةههدله، لحمههد لن هه ل.  - ، المعرههد العلمههه لههه االيجابيــات والســلبيات ال

  http://www.saaid.net/book/17/9418.pdfالنراجىت، 

 التعليميـة االتصـال وسـائل (.1621. لحمهد إح هىن لمن هىل ، إ هحىو الله  ىةهد، ىطهىل -

 .المكرل  ، لك والتكنولوجيا الحديثة

 التعليميـة االتصـال وسـائل (.1621. لحمهد إح هىن لمن هىل ، إ هحىو الله  ىةهد، ىطهىل -

 .المكرل  ، لك والتكنولوجيا الحديثة

قـيم.  عمـان:دار مهارات التواصل اإلجتماعي أسس ومفاهيم و  .  2015العله،  هىلح   -

 2. طالحامد للنشر و التوزيع

(. أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المس ولية ألمجتمعيه 2001.)ى ل، ح نه -

 جىلع  الندس المفت ح  لدى الشباب،

دور الفضائيات اللبنانية في تشـكيل اتجاهـات الـرأي العـام اللبنـاني  . 2015لرحىت، نالهى  -

ــةر، نحــوة الطائفي"ةردراســة ميدا ل ههىل  لىج ههتهر، جىلعهه  الشههرو األل ههل، ملههه  اوىهه م، ني

 ىمىن. 

ثقافـة التسـامح ودورهـا فـي بنـا  المجتمـع العراقـي،  . 2013ليله، لىنج  لىضم ىةهىس  -

 . cis.uobaghdad.edu.iq، لشر له الم    االلسترللهقسم الدراسات االسيوية

http://www.saaid.net/book/17/9418.pdf
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 الشـبكة باسـتخدام التعلـيم جيـاتكنولو  منهـاج إثـرا  فاعليـة . 2012زدهىن  عرهىله، له ل  -

فـي  المعلمـات الطالبـات لـدى واالنترنـت الحاسـوب اسـتخدام مهارات تنمية في االجتماعية

 بغل ، لل طهال. او  له  ال ىلع  ،لنش ل  غهر لىج تهر ل ىل  ،بغزة اإلسالمية الجامعة

  . مىح  او  م.2006النرهه غمر  -

.  ىمىن:نال الحتمد للنشر ونظريات اإلتصال الرأي العام .  2015كىله، للطفع ي لم  -

 2ل الت زد . ط

. ىمهههىن:نال األجهههىم للنشهههر ل الـــرأي و الـــرأي اآلخـــر فـــي اإلعـــالم .   2015كنعههىن، ىلهههه  -

 2الت زد . ط

التعايش السـلمي فـي إطـار التعدديـة المذهبيـة داخـل المجتمـع  . 2012المحلةدي، للله    -

ل هىل  لىج هتهر، جىلعه  أم النهرى، ملهه  والمدرسـة، المسلم وتطبيقاته التربوية فـي األسـرة 

 التر ه ، لك  المكرل . 

 ، ألضهههههرنشـــــأة وتطـــــور شـــــبكات التواصـــــل االجتمـــــاعي . 2013لدللههههه   لائهههههه.  -

fatenahh.blogspot.com/2013/11/blog-post_22.html. http:// 

تعـــايش االعـــالم ونشـــر ثقافـــة ال     2016لهههران ، مىلهههم خ لهههههد ، لمههه مش ، ألههههر  ،    -

  بحهههل لحكههه  لنهههدم الهههع المهههؤعمر الهههدلله بعنههه ان :  نلل اوىههه م لهههه لكىلحههه  والتســـامح 

اول,ههىع لالتطههرف     اوىهه م اولتراضههه  هه ح اول,ههىع ال ديههد ، جىلعهه  الههدل  العر ههه  

  18/3/1620-15 -ل,هئ  الةل الفيىئه العر ه له ىمىن 

.  ىمهىن :نال الم ههر  للنشهر اإلعـالم اإلتصال الجمـاهيري و . 2014لران، مىلم خ لههد  -

 1ل الت زد  لالطةىى . ط
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قــيم التســامح فــي المنــاهج المدرســية  . 2016لرمههل لام اللهه  لدلا ههىت حنهه و االل ههىن.  -

 ، الشةك  العر ه  للت ىلح، لام الل  لل طهال.العربية

 .لل طهال، ، غل الشباب وشبكة التواصل االجتماعي  .2011.)لرمل هؤلن المرا   -

تاثير مواقـع التواصـل االجتمـاعي علـى تنميـة  . 2013 ، غلا  لالردى، هع  ه ل ل. لرد -

، لههه مر  لندلههه  ال هههتسمى  لتطلةهههىت الل  هههىلم الـــوعي السياســـي لـــدى الطالبـــة الجـــامعين

 اكىنجمه، جىلع   ى دي لر ىح، لل ل 

تهـا دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لـدى طلب   .2009الملدال، لحمهد   -

 ، جىلع  األز,ر، مله  التر ه ، غل . من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير

. ىمهىن: نظريـات اإلعـالم فـي المجتمعـات المعاصـرة . 2011المشى ة ، ب ىم ىةد الهرحمال  -

 2نال أ ىل  للنشر ل الت زد . ط

، نلا ه  دور الم سسة االعالمية في نشـر ثقافـة التسـامح . 2015لطرلن، احمد جى  .  -

  .4 ، العدن 11جىلع  بىبم، ل ل  جىلع  بىبم، الم لد حىل ، 

اثــر اســتخدام طــالب الدراســات االجتماعيــة بكليــة التربيــة للمواقــع  . 2012لعةههد، ىلههه.  -

 ، جىلع  أ ه ط، للر.االجتماعية على تنمية الوعي السياسي وبع  المهارات الحياتية

  و نظرياتــــه المعاصــــرة.اإلتصــــال  .  1998لكهههىلي، ح ههههال ىمههههىن، لال ههههد، لهلههههع ح هههههال  -

 2النى,ر : الدال الملرد  اللةنىله . ط

 المتلقـين جمهـور علـى االجتمـاعي التواصـل شـبكات تـأثير  .2012لحمهد.  المنله ل، -

 لنشه ل ، غههر لىج هتهر ل هىل  ،اإللكترونيـة والمواقـع االجتماعيـة مقارنـة للمواقـع دراسـة

 .المفت ح ، الدلمىلك العر ه  األكىنجمه 
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 المتلقـين جمهـور علـى االجتمـاعي التواصـل شـبكات تـأثير  .2012لحمهد.  المنله ل، -

 لنشه ل ، غههر لىج هتهر ل هىل  ،اإللكترونيـة والمواقـع االجتماعيـة مقارنـة للمواقـع دراسـة

 .المفت ح ، الدلمىلك العر ه  األكىنجمه 

 .  بهرلت:لنتدى المعىلف. سوسيولوجيا األنترنت .  2014لنل لي، لدج   -

 والـتعلم النحـت مجـال تطـوير فـي ودوره الفيسـبوك موقع  .2011ه  ه.   ب م لله ، -

 ال هىنس العر هه ال ن ي  العلمه المؤعمر ،المعرفة عصر متطلبات ضو  في اإلنترنت عبر

 ضه ل لهه العر هه لاله طال للهر لهه النه ىه العهىله التعلهه  بهرالج عطه در الكىلهل الهدلله

 .المنل ل   ، جىلع الن ىه التر ه  ىلر المعرل ، مله  لتطلةىت

طـرق  .  2015النعهمه، لحمدىةدالعى ، لالةهىعه، ىةدال ةىلع لهق، لخلهف ، غهىزي جمهى   -

 ، ىمىن:نال ال لاو للنشر ل الت زد ، طومناهج البحث العلمي

إســــتخدام مواقــــع التواصــــل اإلجتماعيــــة وتــــأثيره فــــي العالقــــات  .  2012ل لههههىل، لههههرد   -

ل هىل  لىج هتهر، دمي موقـع الفـيس بـوك فـي الجزائـر، اإلجتماعية دراسة عينة من مستخ

 جىلع  الحىج ل ير، مله  ىل م اوى م ل اوعلى ، بىعن .

  .لىىلهههه  الم ا ههه  االجتمىىهههه  االلسترللهههه  لهههه عطههه در ىملهههه  الهههتعل  (2013الرلالهههه، لههه ل  -

ـــة لالبحـــلالتعلهههه  لهههدى طىلةهههىت ملهههه  التر هههه  لهههه جىلعههه  الملهههك  هههع ن،  ـــة التربوي اث المجل

 .33التربوية، جامعة االمارات العربية المتحدة، العدد

. البيضا  الخاصة بشبكات التواصل االجتماعي . األللاو 1621,هئ  عنضه  االعلهىالت.  -

http://www.espa.org.ae/documents/10138/14489/White_Papers2014.

pdf 
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 (0)قملحق

 االستبانة

 

 

 ىلدلي الطىلو المحترم ،ىلدلعه الطىلة  المحترل 

     عحه  طهة  ل عد

ر دور شبكات التواصل اإلجتماعي فـي نشـر ثقافـة التسـامح مـن عن م الةىحك  باجرال نلا   بعن ان 

لهه االىه م    لذلك ال تسمى  الحل   ىلع نلجه  المىج هتهر وجهة نظر طلبة الجامعات االردنية

نا  لال جىلع  الشرو األل ل لهه األلنن، لألغهرال ,ه   الدلا ه  لنهد  ىلهت الةىحكه  بتطه در ,ه   األ

 ل م  الةهىلىت ال ى   بىلدلا  .

ألجهه  التسههرم بىوجىبهه  ىههال جمههه  لنههرات اال ههتةىل ، ىلمههًى بههان النتههىئج التههه  ههت لص إلهرههى الدلا هه  

لأن أي لعل لههىت  ههتدل ن برههى  هههت  التعىلههم لعرههى ب ههرد  لت  فهه  ىلههع ن هه  اوجىبهه  ىلههع الفنههرات، 

 .عىل  ل,ه ألغرال الةحل العلمه لنل.

 .هىكر  لس  ععىللس  .... 

  ل  لىئق التندير               

 الةىحك : ألهر  م مش    



104 

  

  

 

 معلومات ديمغرافية 

  هههم لهههدجك ح هههىع ىلهههع أحهههدى ههههةكىت الت ا هههم االجتمهههىىه  له هههة ك  عههه دتر  ال هههت رام, 

 ي عهو ل

o  لع 

o ال 

  اذا مىلت اوجىب  ع  لع   لالج  اال تمرال بمتىبع  اال ئل 

  اذا مىلت األجىب  ع  ال  لىلرجىل اىىن  اال تةىل  لىدم عسمل  االجىب  ىال بنه  األ ئل  لهكرا 

 العمر 

o  ن  20الع  18لال  

o  ن   23الع 21لال  

o  ن  26 الع 24لال  

o  ن  لاككر 27لال  

 ال نم 

o ذمر 

o ألكع 

 ل  الدلا ه المرح 

o ن  اللع  

o  ن  لىله  

o  ن  لىلك  
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o  ن  لابع  

o   ن  خىل  

o   ن   ىن  

 االختلىص 

o  كلهىت إل ىله 

o  كلهىت ىلمه 
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 أسئلة اإلستبانة :

 الرجىل ىةر ىال لأجك بىلفنرات بكم حرد  باختهىل أحد الةدائم ألىم مم لنر  :

 المح ل األل  : ل ض ىىت لنىل  الت مح المنش ل  له الشةكىت :
 
 ت

ىهههههههىن  لهههههههى ينشهههههههر لهههههههه ههههههههةكىت الت ا هههههههم اوجتمهههههههىىه 
ل ضه ىىت لتعهدن  عتعلهق بكنىله  الت هىلح عحهت العنهىلدال 

 التىله :

 نلج  الم الن 

ألالق 
 بشد 

ال  لحىيد ألالق
 ألالق

ال 
ألالق 
 بشد 

      الدى   الع  ة   الرأي ل الرأي اآلخر 1

      عش ه  حرد  الرأي  ل التعةهر 2

      التعىجش االجتمىىه بهال الم اطنهال لشر لسر   3

      لة  خطىع السرا,ه  4

      ع لهل الي ل ىلع لنىل  الت ىلح 5

      الحد لال إلىل  النعرات الطىئفه  ل العر ه  ل او لهمه  6

 
7 

 
 المحة  ع ى  األخردال

     

      احترام االنجىن ل الم ا,و 8

      اللحهح  ممى ,هلشر ل ىل  االنجىن ال مىلد   9

      لة  ى الم الفر   ل التنىحر 10

      غرس النه  االل ىله  11

      ععلدل الر د  ال طنه  12

      لشر ال ل  اوجتمىىه 13
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 المحور الثاني: أدوات ثقافة التسامح.
 

 
 

يل ا الم ت دل ن لشةكىت الت ا م اوجتمهىىه لهه لشهر 
 دام أنلات لنىل  الت ىلح التىله :لنىل  الت ىلح الع ا ت 

 نلجىت الم الن 

ألالهههق 
 بشد 

ال  لحىيد ألالق
 ألالق

ال ألالهههههق 
 بشد 

      Pages  فحىت لت لل  14

       Videosلهدي ,ىت  15

       Postsلشرات نى د   16

      Groupsل ىله   17

       Linksللابل 18

      Commentsععلهنىت  19

      Pictures   ل 20

      Shareلشىلم   21

      Articlesلنىالت  22

       Small Blogsعدلدنىت للغر   23
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 المحور الثالث : اإلشباعات المتحققة
 
 
 
 

ألى أن ل ضههه ىىت لنىلههه  الت هههىلح ألهههرت لهههه 
 ه لهته له الم ىالت التىله 

 نلجىت او ت ىب 

الالههههههههههههههههههههههههق 
 بشد 

ال  لحىيد الالق
 الالق

 ال الالق بشد 

      غهرت لال لمل عفسهري لح  األليم 24

      أنت الع عنمه  للح التيحه  لدي  25

      أنت الع عنمه  ال ىلو اول ىله لدي 26

      جعلتنه اعفىىم إج ىبهًى ل  االخردال 27

      ألرت إج ىبهًى له لضرعه الع العىل  28

نههه  هى هههًى زانت لههال عنةلههه ل خههر الم تلهه  ى 29
 ل لنىلهًى ل نينهًى. 

     

      أ ةحت أككر لرلل  ع ى  اآلخر الم تل   30

ك لههت الال ل نىىههىت حهه   الت ههىلح لهه  اآلخههر  31
 لهم لدي لهرى  نىىىت  ىبن 

     

جعلتنهههه أككهههر عنهههةً  ل ع هههىلحًى لههه  األنجهههىن ل  32
 الن لهىت األخرى 

     

لت ا ههههههم ألههههههى الههههههق بمههههههى ينشههههههر ىلههههههع ل ا هههههه  ا 33
 االجتمىىه

     

اعههههالر بمههههى ,هههه  لنشهههه ل ىةههههر ل ا هههه  الت ا ههههم  34
 االجتمىىه
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أههههههعر بىاللعههههههىح ىنهههههدلى أ هههههرا لنشههههه لات ىهههههال  35
 الت ىلح

     

اليههم لتىبعهه   يههىجى الت ههىلح ىههال اي  يههه   36
 اخرى 

     

أىمههههم ىلهههههع اىهههههىن  لشههههر لم ضههههه ىىت عتعلهههههق  37
 بنيىجى الت ىلح

     

  ى لهههه   اى ههههىع  ىلههههع ,ههههه   ككهههههرا لههههى اضهههه 38
 المنش لات

     

39 
 

     اح ف ل لا لنش لات ضد لنىل  الت ىلح

نائمههى  اع ههىلز االخطههىل المهه م ل  ىةههر هههةكىت  40
 الت ا م االجتمىىه المنىله  للت ىلح
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 (7ملحق )

 أسما  محكمي االستبانة

 

 مكان العمل التخصص الرتبة األسم ت

سياســـــــــــــــــــــــــات  أستاذ ح ىع أ.ن ىلت 0

 اعالمية

جامعـــــة الشـــــرق 

 األوسط 

جامعـــــة الشـــــرق  دعاية ورأي عام أستاذ أ.ن حمهد   مه   7

 األوسط

 جامعة البترا صحافة استاذ أ.ن عه هر اب  ىرج  3

 جامعة البترا اعالم ودعاية أستاذ أ.ن ىةد الرزاو الدلهمه 4

جامعـــــة الشـــــرق  اذاعة وتلفزيون  استاذ مشارك ن. لائد الةهىعه 8

 األوسط

 جامعة البترا صحافة أستاذ مشارك د. عبد الكريم الدبيسي 1

 جامعة البترا اعالم استاذ مشارك د. أحمد حسين حسنين 2

جامعـــــة الشـــــرق  صحافة ونشر أستاذ مساعد ن.  ةىح جى هال 5

 األوسط

 جامعة البترا عالقات عامة أستاذ مساعد د. محمد صاح  سلطان 6

 

 

 


