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 دراسة مسحیةشبكة الفیس بوك في األردن الكراهیة في خطاب 
  إعداد الطالب

  الرحامنة سعود ناصر
  اشراف 

   االستاذ الدكتور عزت حجاب
  الملخص

  
لى تحدید مفهوم خطاب الكراهیة وأشكاله المتداولة عبر شبكات التواصل هدفت الدراسة إ  

االجتماعي وانعكاساته على المجتمع األردني، وكذلك تحدید آثار انتشار خطاب الكراهیة، وكذا 

  آثاره في منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة والثقافیة للشعب األردني.

تمدت على االستبانة لجمع المعلومات من عینة وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واع

  ) مفردة جاءت من مختلف تجمعات المجتمع األردني في العاصمة عمان.400عشوائیة بلغت (

  وقد جاءت أهم النتائج كاآلتي:

اختلفت مفاهیم خطاب الكراهیة لدى المستجیبین وتعددت، وجاء في مقدمتها "تشویه الحقائق  -1

 قبول باالختالف مع اآلخرین".أو تكذیبها"، و"عدم ال

تعمل شبكات التواصل االجتماعي على إثارة الفتن بین مكونات المجتمع وتؤدي إلى الفرقة  -2

  والتناحر، وأنها تفقد المجتمع تماسكه الداخلي فیصبح ضعیفًا أمام األزمات.

د على إن دور شبكات التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي یعتم -3

 مستواه االجتماعي والتعلیمي، وقد تسهم في نشر معلومات مضللة.  - طبیعة المستخدم 

إن خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك قد یؤدي إلى التطرف والتناحر الدیني والمذهبي، ویضعف  -4

 التكافل االجتماعي بین الناس.



 م
 

واإلعالمیة في محاربة  یمكن أن تسهم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة -5

الفكر المتطرف، وذلك من خالل نشر ثقافة االحترام المتبادل، وممارسة أنشطة في المجتمع 

 لمحاربة الكراهیة.

وتوصي الدراسة بإجراء المزید من الدراسات على مختلف جوانب موضوع الكراهیة، وطرق 

ولیس من خالل قوانین العقوبات  مواجهة هذه الظاهرة من خالل مواقع التواصل االجتماعي نفسها،

  فحسب.

  كلمات مفتاحیة: خطاب الكراهیة، شبكات التواصل االجتماعي.
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Abstract  

  
  The study aimed at defining the concept of hate speech and its forms through 

social networking sites and its impact on Jordanian society, as well as determining the 

effects of the spread of hate speech, as well as its effects on the religious, social and 

cultural values of the Jordanian people. 

The study used the descriptive approach, relied on the questionnaire to collect 

information from a random sample of (400) that came from various groups of Jordanian 

society in the capital Amman area. 

The most important results were as follows: 

1- There is different concepts of hatred circulating through social networking sites, 

the most prominent was the "distorting the facts or to deny," and "not to accept 

differences with others." 

2- Social networking sites may stir up strife between the components of society and 

lead to division and rivalry, and it loses the community's internal cohesion becomes 

weak in the face of crises. 

3. The role played by social media towards hate speech and community violence 

depends on the nature of the user - his social and educational level, and contributes 

to the dissemination of misleading information. 



 س
 

4- Hate speech via Facebook may impact the system of religious, social and cultural 

values of the Jordanian people, and may lead to extremism and religious and 

sectarian strife, and weaken social solidarity among people. 

5. Civil society institutions, especially religious and media institutions, can 

contribute to the dissemination of a culture of mutual respect and to activities in 

society to combat hatred. 

 The study recommends further studies on various aspects of the theme of hate, 

and ways to address this phenomenon through social networking sites themselves, not 

only through penal laws. 

Keywords: hate speech, social networking sites.
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  الفصل االول:

  خلفیة الدراسة وأهمیتها 

  تمهید:

 مــل معهــا المجتمــع االردنــي فــي شــبكاتالتعبیرات التي ینتجهــا ویتعا ، شهدت2016العام منذ       

واتســمت بــالتعبیرات الصــادمة بحضــور مكثــف لخطــاب الكراهیــة  واضــحا،التواصل االجتماعي تغیــرا 

غیــر تعبیــرات الكراهیــة  االجتمــاعي، وتعالــتالنقســام وتعبیراته االقصائیة التــي تؤســس لالســتقطاب وا

  عالم المجتمعي والرقمي عموما.المألوفة في الفضاء العام األردني من خالل اإل

رســة االضــطهاد ضـــد لنشــر أفكـــار التعصــب، ومما ةاالنترنــت مــن أكثـــر الوســائط ســهول ویعــد      

بیـــة لمناهضـــة و باللجنـــة األور  دعـــاممـــا  كبیـــر،لـــى حـــد إالتواصـــل االجتمـــاعي  شـــبكاتاآلخـــر، عبـــر 

 الــذي دعــتإصدار تقریرها السنوي للتحذیر من مخاطر هذه الممارســات، و  والتعصب عندالعنصریة 

أعضــاء االتحــاد األوربــي، المصــادقة علــى بروتكولهــا اإلضــافي فیمــا یتعلــق بتجــریم األفعــال  فیه دول

  .)2015(الیونیسكو،أ_الكمبیوتر ذات الطبیعة العنصریة وكراهیة األجانب المرتكبة من خالل نظم

ـــى األرض فـــي العـــالم بشـــكل عـــام والشـــرق األوســـط وفـــي ظـــل         تصـــاعد العنـــف الممـــارس عل

، ونتائجــه التــي انعكســت علــى أور  احهــا عبــر البحــر بــا بــدءًا مــن موجــات اللجــوء التــي تجتو خصوصــًا

لتطرف الیمینـــي وظهـــور األخیـــرة، مـــرورًا بـــا اآلونـــةلـــى الهجمـــات المتطرفـــة فـــي إاألبـــیض المتوســـط، 

یما الفئة العمریة الشابة جانب، كل هذه أسباب تدفع بالناس والسركات معاداة السامیة  وكراهیة األح

ســخط واالســتهزاء بــاألخر، خصوصــًا فیمــا یتعلــق بحــدث اللى العنف اللفظي في التعبیــر عــن إللجوء 
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لــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي العنــف والكراهیــة عزدادت موجــة فــي الســوید إفسیاسي أو اجتماعي، 

، دفع بالتلفزیون السویدي لرصد هذه الحاالتإجدًال  ةأثار مما أدى إلى    ).2008(ساري،  عالمیًا

ال یمكـــن تجاهـــل الفائـــدة التـــي احـــدثتها وســـائل  الدراســـة، أنـــهفـــي موضـــوع  یـــرى الباحـــثكمـــا       

كترونیـــة جعلـــت مـــن منابرهـــا بابـــا تلـــف أنواعهـــا، إال أن بعـــض المواقـــع االلخالتواصـــل االجتمـــاعي بم

لنشــر أفكــار ومعتقــدات تزیــد مــن األحقــاد والكراهیــة وتفــتح نوافــذ لتصــفیة الحســابات قــد تكــون لمنــافع 

قلیـــــة الصـــــارخة" أجنـــــدتها أن تفـــــرض "األ، محـــــذرین مـــــن شخصــــیة أو تخـــــدم جهـــــات غیـــــر مســـــؤولة

الــرأي العــام، مؤكــدین ان  ةبأمزجــاإلعــالم التقلیــدي، فتتالعــب  تــؤثر علــى أداءعالمي و الإوحضورها 

  الرهان في هذه المرحلة على ثقافة ووعي المجتمع الذي علیه التمییز بین الغث والسمین.

كثیــرة عــن الكراهیــة ومــا ینــدرج تحتهــا أو مــا ینــتج عنهــا مــن مســمیات  یحكي قصصــاوالتاریخ        

ســانیة الطویلــة. فمــنهم مــن ابتعــد عملت على تباعد الناس، وتفرقوا شیعا وأقواما في أثناء المسیرة اإلن

كثیــرا، ومــنهم مــن ظــل ضــمن الفئــة القومیــة أو العقائدیــة الواحــدة، ومــا زال اإلنســان حتــى هــذا الیــوم 

  ).2008والمناحرة (صادق،  یتقلب بین المواءمة والمخالفة، وبین المواددة

لهـــا، تشـــاهد العربـــي شـــأننا فـــي ذلـــك شـــأن الشـــعوب كافـــة فـــي بقـــاع األرض ك وفـــي الـــوطن        

هــو إال تحصــیل  مــا مــن وجهــة نظــر الباحــث الصراعات الفكریة والعقائدیة وغیر ذلــك، ومــا یــتم اآلن

قصـــاء اآلخـــر ورفـــض  حاصـــل لمـــا مـــرت بـــه الشـــعوب مـــن اغتصـــاب لحریـــة الفكـــر وتبـــادل الـــرأي، وإ

  وجوده.
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لــم یصــل ولــن  فــإن الوضــع العــام مــن وجهــة نظــر الباحــثأمــا فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیة       

الــدعاء لهــم بالســالم، فمــا زال  األخــرى، مــعیصل بإذن اهللا إلى ما وصلت إلیــه بعــض الــدول العربیــة 

عــن  یخرج الــوطنردن في دائرة االختالف ولیس الخالف، وفي حدود منطق القبول والحوار، ولم األ

  متنور.هذه الدائرة أبدا كما لم یلفظه المنطق إلى أبعد من حدود العقل اإلنساني ال

نســان أن یتواصــل صل الكوني مــن خــالل االنترنــت حتــى أصــبح باســتطاعة اإللقد تطور التوا       

 في برمجیاتــه الكثیــرة وشــبكات االنترنت بسرعة أكبر زمانیا ومكانیا، ومن نتاج هذا التطور ما أحدثه

ـــرى،  نســـان یـــرى مـــا المـــت خصوصـــیة كـــل فـــرد فینـــا، فأصـــبح اإلالتواصـــل االجتمـــاعي التـــي اقتح ُ ی

ویغــرف مــن المعرفــة فــي دقــائق مــا لــم یكــن معرفتــه فــي ســنین، واقتربــت الثقافــات مــن بعضــها كثیــرا، 

قــول المعرفیــة مــن وانتشرت اللغات في الحقول المعرفیة كافة، وألن نسبة الذین یتعاملون مع هــذه الح

مــن حجــم الفائــدة كثــر، فقــد كــان خطــر الثقافــات الوافــدة علــى مجتمعنــا أكبــر بكثیــر الفئــة الشــبابیة أ

  المتوخاة .

التواصــل  شــكالها عبــر شــبكاتراهیــة الحاصــلة وألــى مفهــوم الكوتــأتي هــذه الدراســة للتعــرف إ        

االجتماعي وانعكاساتها علــى المجتمــع وماهیــة االثــار الناجمــة عنهــا، وكیــف یمكــن اســتخدام شــبكات 

لوســـطیة والتحـــاور البنـــاء لـــى االتواصـــل االجتمـــاعي لمحاربـــة خطـــاب الكراهیـــة مـــن خـــالل التركیـــز ع

  رساء دعائم الفكر الدیموقراطي الهادف.وإ 
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  الدراسة:مشكلة 

واألعمـــال التـــي  شـــهد العـــالم والمنطقـــة خـــالل الســـنوات األخیـــرة ظهـــور العدیـــد مـــن النشـــاطات       

ولــم قلیمیة والطائفیة والدینیــة والعقائدیــة وتعــرض الســلم المجتمعــي لخطــر كبیــر. تؤجج الصراعات اإل

ینقــاد إلــى  البلــد أنعدوانیــة أرادت لهــذا  عن ذلك حیث تعرض إلــى مكائــد ومصــائد ن األردن بعیدایك

  بناء الوطن.یة تؤجج نار الفتنة والتطرف بین أصراعات أهلیة وعقائد

أهم أداة اتصالیة تتیح من ونها لقد استخدمت وسائل التواصل االجتماعي وخاصة الفیسبوك ك      

ا المختلفـــة مســـاحة واســـعة لطـــرح األفكـــار المختلفـــة، ومنهـــا األفكـــار المتطرفـــة ونشـــر خـــالل تطبیقاتهـــ

خطاب الكراهیة بــین المــواطنین. ونظــرا ألهمیــة الموضــوع وخطورتــه علــى تماســك المجتمــع وحاضــره 

 التواصــل شــبكات عبــر المتداولــة وأشــكالها الكراهیــة مفهــوم ومستقبله، فــإن الدراســة تســعى إلــى تحدیــد

، وكــذا الكراهیــة خطــاب انتشــار ثــارردنــي، وكــذلك تحدیــد آاأل المجتمــع علــى وانعكاســاتها االجتمــاعي

  ردني.األ للشعب والثقافیة واالجتماعیة الدینیة القیم منظومة فيآثاره 

  ویمكن التعبیر عن مشكلة الدراسة عبر التساؤل الرئیس اآلتي:

ــر شــبكاتمــا ســمات خطــاب الكرا ــي عب ــة فــي المجتمــع األردن اصــل االجتمــاعي خصوصــا التو  هی

  وما انعاكاسات ذلك الخطاب وآثاره على المجتمع األردني؟ الفیسبوك؟

  أهداف الدراسة:

  یسعى الباحث من خالل الدراسة الحالیة التعرف الى:

مـــاعي وانعكاســـاتها علـــى التواصـــل االجت لكراهیـــة وأشـــكالها المتداولـــة عبـــر شـــبكاتمفهـــوم ا  .1

 ردني.المجتمع األ
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 التواصل االجتماعي وخاصة الفیسبوك. اب الكراهیة عبر شبكاتر انتشار خطآثا .2

واالجتماعیة والثقافیــة للشــعب  تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك في منظومة القیم الدینیة .3

  ردني.األ

التواصــل االجتمــاعي ســواء فــي نشــر خطــاب الكراهیــة والعنــف  الدور الذي تقــوم بــه شــبكات  .4

  منه.المجتمعي أو في محاربته والحد 

العالمیــة فــي محاربــة الفكــر المــدني وخاصــة المؤسســات الدینیــة وإ دور مؤسســات المجتمــع   .5

ســطیة ونبــذ العنــف داخــل المجتمــع المتطــرف ودورهــا فــي نشــر ثقافــة االحتــرام المتبــادل والو 

 ردني.األ

 

  :همیة الدراسةأ

ده المنطقـــة مـــن تكتســـب الدراســـة أهمیتهـــا مـــن أهمیـــة موضـــوع الدراســـة نفســـه، إذ إن مـــا تشـــه       

انتشار للصراع الطائفي والعرقي والسیاسي وغیاب السلم المجتمعي وتغول الفكر اإلقصائي الــذي ال 

یســمح للحــوار الهــادف أو لتبــادل األراء حــول قضــایا المجتمــع، وفــي ظــل توظیــف وســائل التواصــل 

القلیمیــة إلــى إ فــراد المجتمــع والــدعوةیســبوك فــي نشــر خطــاب الكراهیــة بــین أاالجتمــاعي وخاصــة الف

وتزداد أهمیة هذه الدراسة كونها من الدراسات القلیلة (على حســب علــم الباحــث)  والعنف المجتمعي،

 مـــن خـــالل الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه شـــبكاتالتـــي تحـــاول التعـــرف إلـــى مفهـــوم وأشـــكال التطـــرف وآثـــاره 

تمــاعي بحاجــة إلــى التواصــل االج شــبكاتالتواصل االجتماعي ممثلة في الفیسبوك، إذ مــا یــزال دور 

  مزید من الدراسات لمعرفة تأثیره في مجاالت شتى.



6 
 

وفي المستوى العملي، فإن الدراسة یمكن أن تساهم فــي تقــدیم صــورة أكثــر وضــوحا للجهــات         

المعنیة في الدولة والمجتمع ووســائل اإلعــالم كــذلك، حــول أهمیــة االنتبــاه لمضــمون الخطــاب وتــأثیره 

وقیمـــــه وعاداتـــــه، ویمكـــــن أن تســـــهم نتـــــائج الدراســـــة فـــــي توعیـــــة الشـــــباب  علـــــى المجتمـــــع وتماســـــكه

المستخدمین لوسائل التواصل االجتماعي لخطورة بعض الممارسات التي یتم نشرها خــالل صــفحات 

التواصل االجتماعي من صور معینة أو عبارات قد تعكس نوعا من أنواع الكراهیة ضد اآلخرین أو 

  ضد مكونات المجتمع الواحد.

  سئلة الدراسة:أ

الردنــــي عبــــر مــــح خطــــاب الكراهیــــة المتــــداول بــــین الشــــباب ألــــى مالتحــــاول هــــذه الدراســــة التعــــرف إ

  سئلة اآلتیة:فیسبوك، ویتفرع من هذا السؤال األال

 االجتماعي؟ التواصل شبكات عبر المتداول الكراهیة أشكال مفهوم ما - 1

 وخاصــة االجتمــاعي التواصــل شــبكات عبــر الكراهیــة خطــاب انتشــار عــن الناجمــة اآلثــار ما - 2

 الفیسبوك؟

ــــذي الــــدور مــــا - 3 ــــوم ال ــــة خطــــاب تجــــاه االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات بــــه تق  والعنــــف الكراهی

 المجتمعي؟

 والثقافیــة واالجتماعیــة الدینیــة القــیم منظومــة علــى الفیســبوك عبــر الكراهیــة خطــاب تــأثیر مــا - 4

 األردني؟ للشعب

 الفكــر محاربــة فــي واإلعالمیة الدینیة تالمؤسسا وخاصة المدني المجتمع مؤسسات دور ما - 5

 المتطرف؟
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  فرضیات الدراسة:

 مفهــوم هــل یوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین أفــراد عینــة الدراســة فــي :الفرضــیة األولــى - 1

 الفئــة الجــنس،تبعــا لمتغیــرات ( االجتمــاعي التواصــل شــبكات عبــر المتــداول الكراهیــة أشــكال

  ؟)الفیسبوك داماستخ معدل الدراسي، المؤهل العمریة،

هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في رأیهم نحــو : الفرضیة الثانیة - 2

 جتمــاعي وخصوصــااال التواصــل شــبكات عبــر الكراهیــة خطــاب انتشــار عــن الناجمــة اآلثــار

ـــــة، الفئـــــة الجـــــنس،تبعـــــا لمتغیـــــرات ( الفیســـــبوك  اســـــتخدام معـــــدل الدراســـــي، المؤهـــــل العمری

   ؟)الفیسبوك

 الــدورفــي  هــل یوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین أفــراد عینــة الدراســة :الفرضــیة الثالثــة - 3

تبعــا  المجتمعــي والعنــف الكراهیــة خطــاب تجــاه االجتمــاعي التواصــل شــبكات بــه تقــوم الــذي

  ؟)الفیسبوك استخدام معدل الدراسي، المؤهل العمریة، الفئة الجنس،لمتغیرات (

 تــأثیر د فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین أفــراد عینــة الدراســة فــيهــل یوجــ :الفرضــیة الرابعــة - 4

 للشــعب والثقافیــة واالجتماعیــة الدینیــة القــیم منظومــة علــى الفیســبوك عبــر الكراهیــة خطــاب

  )؟الفیسبوك استخدام معدل الدراسي، المؤهل العمریة، الفئة الجنس،تبعا لمتغیرات ( األردني

 دورداللــة إحصــائیة بــین أفــراد عینــة الدراســة فــي هــل یوجــد فــروق ذات : الفرضــیة الخامســة - 5

 الفكــــر محاربــــة فــــي واإلعالمیــــة الدینیــــة المؤسســــات وخاصــــة المــــدني المجتمــــع مؤسســــات

ـــــرات ( المتطـــــرف ـــــة، الفئـــــة الجـــــنس،تبعـــــا لمتغی  اســـــتخدام معـــــدل الدراســـــي، المؤهـــــل العمری

  ؟)الفیسبوك
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  مصطلحات الدراسة:

جـــزء مـــن العقـــل المخـــتص  ة طبیعیـــة تنـــتج مـــن عـــدم قبـــولحالـــالكراهیـــة بأنها تعـــرف الكراهیـــة:     

بعــض العناصــر الداخلــة إلیــه عــن طریــق األعصــاب الدقیقــة وذلــك نتیجــة  فــيالحاســیس أبالمشــاعر و 

  .)2014زهرة، (الشخص إلى تأثیر العالم الخارجي على 

نحــو  هو حالــة هجــاٍء لآلخــر، وهــو بــالتعریف كــل كــالٍم یثیــر مشــاعر الكــره الكراهیة:خطاب      

نــات المجتمــع، وینــادي ضــمنًا بإقصــاء أفــراده بــالطرد أو اإلفنــاء أو بتقلــیص  ٍن أو أكثــر مــن مكوّ مكــوّ

الیونیســكو، ( علنــاً كمــا یحــوي هــذا الخطــاب، ضــمنًا أو  ،الحقوق، ومعاملتهم كمواطنین من درجة أقل

  ).2015_ب

عرقهم ودینهم وجنسهم  اي محتوى یشمل التعدي على اشخاص بناء على: بأنه ویعرف اجرائیا     

غـــراض هـــذه باالســـتبانة التـــي ســـیتم تطویرهـــا أل وكمـــا یقـــاس.وانتمـــائهم الـــوطني واعـــاقتهم ومرضـــهم

  الدراسة.

مواقــع الكترونیــة اجتماعیــة علــى االنترنیــت وتعتبــر الركیــزة  هي االجتماعي:التواصل  شبكات       

فیمــا بیــنهم عبــر هــذا  الجماعــات التواصــلو األساســیة لإلعــالم الجدیــد أو البــدیل، التــي تتــیح لألفــراد 

وتعرف أیضا بأنهــا شــبكات اجتماعیــة تفاعلیــة تتــیح التواصــل )، 2012(مرسي،  الفضاء االفتراضي

شــبكة االنترنــت مــن التواصــل  وعبــرلمســتخدمیها فــي أي وقــت یشــاءون وفــي أي مكــان مــن العــالم، 

ساري، ( بینهمطد العالقة االجتماعیة المرئي والصوتي وتبادل الصور وغیرها من اإلمكانات التي تو 

2008(.  

  الفیسبوك.اسة بشبكة لغایات هذه الدر  وتعرف اجرائیا:
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  حدود الدراسة:

  مستخدمو الفیسبوك في عمان. المكانیة:الحدود 

  2017حتى نهایة عام  2015الفترة الزمنیة من بدایة عام  الزمانیة:الحدود 

ى شـــبكات تتطـــرق الـــ الكراهیـــة، واللفیســـبوك فـــي خطـــاب دور ا الدراســـة الموضـــوعیة: تتنـــاولالحـــدود 

  .خرىالتواصل االجتماعي األ

  .مالیین 5الفیسبوك والبالغ عددهم  التطبیقیة: مستخدموالحدود 

  محددات الدراسة:

  یتحدد تعمیم نتائج الدراسة بالمحددات االتیة:

غراض ها ألتم تصمیمالدراسة التي تتمثل في استبانه  داةدالالت الصدق والثبات أل .1

 الدراسة.

 داة الدراسة.صدق المبحوثین وحرصهم على دقة اإلجابات على أمدى  .2

داة فأنـــه یمكـــن تعمـــیم نتـــائج وصـــدق ثبـــات األ اختیارهـــا،ســـیتم تجـــانس العینـــة التـــي  .3

 البحث على مجتمع البحث نفسه.
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  الفصل الثاني

  األطار النظري والدراسات السابقة 

  :تمهید

 إذ ، النظــــري المتعلــــق بموضــــوع الدراســــة األدبصــــل لتســــلیط الضــــوء علــــى یهــــدف هــــذا الف        

خطـــاب الكراهیـــة لمتغیـــرات الدراســـة والمتمثلـــة بكـــل مـــن ( األساســـیةهـــم المفـــاهیم أیشـــتمل علـــى بیـــان 

بوك فــي نشــر كال الكراهیــة عبــر االنترنــت، شــبكات التواصــل االجتمــاعي، الفیســبوك، دور الفیســوأشــ

أدبیة لموضوع الدراســة، فیمــا یشــمل مراجعة  من هذا الفصل األولجزء ). ویوضح الخطاب الكراهیة

حیــث ارتكــزت الدراســة علــى النظــري  اإلطــارالمســتخدمة فــي بنــاء  اإلعالمیــةالنظریــات  الجــزء الثــاني

خیــرًا فــي الجــزء الثالــث مــن هــذا الفصــل تــم ا، و(االستخدامات واالشباعات)) الغرس الثقافي( نظریتي

والجوانــب التــي تــم اإلفــادة منهــا  ،لدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراســةعددًا من ا ضاستعر إ

  .ن الدراسات السابقةواهم ما یمیز الدراسة الحالیة عفي هذه الدراسة، 

": األدب النظري:   أوًال

یســتخدم مصـــطلح خطــاب الكراهیـــة لوصــف مجموعـــة واســعة مـــن خطابــات او كلمـــات مهینـــة       

، مـــن الكراهیـــة ـــة والجنســـیة، وصـــوًال لتحـــریض علـــى العنصـــریة والعوا جـــدًا ـــة والدینی لـــى الســـباب إرقی

بســهولة التحــدث عــن خطابــات الكراهیــة ألنهــا  یمكــنلــذا  . ، مرورًا بأشكال التحیز المتفاقمــةوالتشهیر

خطــاب الكراهیــة بســبب الســمة المشــتركة أي لیهــا إاســتخدام المفــرد فــي الداللــة  ویــأتيمتعــددة األوجــه 

عــالم ن اإلأمــع العلــم  و الحــث علــى الكراهیــة والعنــفأهــا وهــي التحــریض علــى الكراهیــة ب الخاصــة ّ 

 ریــقادر على امتصاص النقمة ونشر وتفعیل آلیات الحوار وقبول اآلخــر واالبتعــاد عــن االقصــاء، غ
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التواصــل االجتمــاعي  طبیعــة شــبكاتلــى إي الــذي یســتخدم لغــة الشــتائم یســيء ن الخطــاب التحریضــأ

  .)2015_(الیونیسكو،ب

  مفهوم خطاب الكراهیة: 

و مجموعـــة بســـبب ألـــى شـــخص إهـــو اي نـــوع مـــن التواصـــل الـــذي یســـيء خطـــاب الكراهیـــة        

و الدینیة، وقد بدأت تلــك أیدلوجیة و األأثنیة و األأو بسبب انتماءاتهم العرقیة أخصال شخصیة بهم 

ا وواســعا للتعبیــر حتــى بــدأ العدیــد مع استخدام االنترنت، حیــث یــوفر مجــاال مفتوحــ نتشارالظاهرة باال

  )2012(المنصور،.التواصل االجتماعي لنشر الكراهیة شبكاتمتعصبین والمتطرفین استغالل من ال

فت إ      ي محتــوى یشــمل التعــدي علــى اشــخاص بنــاء علــى أهــي  الفیسبوك الكراهیــةدارة موقع وعرَ

  .عاقتهم ومرضهمإ دینهم وجنسهم وانتمائهم الوطني و عرقهم و 

  شكال الكراهیة عبر شبكة االنترنت:أ

التواصـــــل  ى شـــــبكة االنترنـــــت بعمومیتهـــــا وشـــــبكاتبـــــرز اشـــــكال الكراهیـــــة المنتشـــــرة علـــــمـــــن أ     

  )2015الیونسكو ب،(التنافر الفكري. االجتماعي خاصة 

صــــحاب الفكـــر المتعصــــب والمتطــــرفین عبــــر المســــافات أاالنترنــــت بتالقــــي  ت شــــبكةســـمح إذ      

بیــنهم بمبــالغ زهیــدة، وذلــك بهــدف الحشــد والتجنیــد لبــث  فیمــاســهل عملیــة التواصــل وبأســماء وهمیــة و 

النســـان كمـــا تؤكـــد نظریـــة التنـــافر الفكـــري للیـــون إاه فئـــات ومجموعـــات معینـــة. فطبیعـــة الكراهیـــة تجـــ

من حاالت  ومعتقداتها لتقلل آرائهافسنجر تسعى دائما للتوافق الفكري وتبحث عن كل ما یتوافق مع 

  .ي آراء متناقضةأالتي تحدث مع التنافر 
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رســائل بــث ویجــد االشــخاص المتطرفــون والمتعصــبون والــذین یــودون نشــر خطــاب الكراهیــة و       

منهــا التعلیــق فــي  ،ازدراء وتحقیر في وسائل التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت العدید مــن الســبل

حتى بــدأت العدیــد مــن الصــحف  ،ر نفسهوعادة ما تكون تعلیقات ال عالقة لها بالخب ،مواقع االخبار

خــرى ومنهــا صــحف فــي الوالیــات المتحــدة أوقامــت صــحف  ،فــرض الرقابــة المســبقة علــى التعلیقــات

  .)2013ووربیرتن، ( تلك الخاصیة بسبب الكراهیة المنشورة بإلغاء

  التواصل االجتماعي: انتشار ظاهرة الكراهیة عبر شبكات واقع

التواصـــل االجتمـــاعي فـــي أمـــاكن كثیـــرة مـــن العـــالم،  شـــبكاتب خطـــاب كراهیـــة یعصـــف نـــاكه      

وأصـــحاب هـــذه  ،ألســـباب عرقیـــة أو دینیـــة أو سیاســـیة أو طائفیـــة أو غیرهـــا مـــن أنمـــاط االنتمـــاءات

فضــاء  شــبكاتجــدوا فــي هــذه الو المشاعر الذین كانوا یعبرون عنها على استحیاء في غرف مغلقة، و 

لیصــل إلــى اآلالف وأحیانــًا المالیــین، ممــا یضــاعف أثــره عامــًا ینشــرون مــن خاللــه خطــاب كــراهیتهم 

وأخطــر مــا یمكــن أن یحــدث فــي هــذا الســیاق هــو أن یصــل هــذا الخطــاب علــى هــذه  ،ویعظــم ضــرره

المواقــع إلـــى كتلــة حرجـــة فـــي كثافتــه العددیـــة وحدتـــه العاطفیــة وتوزیعـــه الجغرافـــي یفــیض معهـــا هـــذا 

هــذه الظــاهرة  ،ل إلــى جــرائم كراهیــة وعنــف حقیقیــةالخطــاب مــن العــالم االفتراضــي إلــى الواقــع لیتحــو 

مثال لما یعرف اآلن بـ(الحرائق الرقمیة) كمــا ذكرهــا تقریــر المخــاطر الصــادر عــن (منتــدى االقتصــاد 

والحریــق الرقمــى هــو أي شــائعة أو معلومــة خاطئــة أو رســالة كراهیــة تنتشــر  ، 2013الــدولي) فــي 

یمكن أن یكون لهــا تــأثیر مــدمر فــي الواقــع قبــل  اعياالجتمبسرعة كبیرة من خالل شبكات التواصل 

أن یتم تصحیحها أو احتواؤها. وقد وضع التقریر هذه الحرائق ضمن قائمة المخاطر التي سیواجهها 

أن قـــام أحـــد األشـــخاص فـــي الوالیـــات  2012العــالم فـــي الســـنوات العشـــر القادمـــة. فمـــثًال حـــدث فـــي 

ان (براءة المسلمین) علــى موقــع یوتیــوب یحمــل إســاءة بالغــة المتحدة األمریكیة بنشر فیدیو لفیلم بعنو 
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للرســـول علیـــه الصـــالة والســـالم، وتســـبب هـــذا الفیـــدیو فـــي أعمـــال عنـــف معادیـــة للوالیـــات المتحـــدة 

ســـالمیة راح ضـــحیتها أكثـــر مـــن  قتـــیالً، كـــان مـــن بیـــنهم  50األمریكیــة فـــي أكثـــر مـــن دولـــة عربیـــة وإ

  )2014زهرة،(لیبیا. ي (كریستوفر ستیفینز) السفیر األمریكي ف

  خطاب الكراهیة بین السنة والشیعة على تویتر:

مــن أكثــر األمثلــة وضــوحًا علــى هــذه الظــاهرة فــي المنطقــة العربیــة فــي یعــد خطــاب الكراهیــة         

  ).2014زهرة، (االجتماعي التواصل  شبكاتبین السنة والشیعة على  ة األخیرة،الفتر 

من خطــاب الكراهیــة بــین الســنة  بوجودجتماعي في العالم العربي االالتواصل  شبكات تزخرو        

مســتمر منــذ بدایــة األزمــات السیاســیة فــي العــراق وســوریا والــیمن، وبصــورة بشــكل  وقــد تزایــد ،والشیعة

التواصــل االجتمــاعي كأحــد  شــبكات(داعــش) واســتخدامه المنهجــي ل أخطــر وأقــوى منــذ ظهــور تنظــیم

صحیح أن هناك أصواتًا تدعو إلــى تبنــي خطــاب أكثــر اعتــداًال بــین  ،یةاألذرع األساسیة آللته الدعائ

. ومن وقت آلخر نسمع وتقل فعالیتها الطرفین؛ إال أن هذه األصوات ضائعة وسط ضجیج الكراهیة

إال أن األمــر أكبــر مــن  ،تصریحًا لمسؤول أو نقرأ مقاًال لكاتب یتناول هذا الموضــوع بشــكل أو بــآخر

  .هذا التناول السریع وأحیانًا العاطفي والسطحي المتسرعذلك وأخطر بكثیر من 
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  :االجتماعيالتواصل  شبكات

من التواصل االجتمــاعي بــین األفــراد فــي  نوعٍ  االتصال الىالتقدم الهائل في تكنولوجیا  فضىأ      

لهم عمل على أحداث تغییر في عالقات األفراد االجتماعیة وأشكال تفــاع افتراضي،فضاء الكتروني 

التواصــــل االجتمــــاعي، التــــي قربــــت  شــــبكاتالتواصــــل ب النــــوع مــــني هــــذا وأســــالیب تواصــــلهم وســــم

  . المسافات بین األفراد وألغت الحدود وزاوجت بین الثقافات ومن أشهر هذه الشبكات شبكة الفیسبوك

  االجتماعي:التواصل  شبكاتمفهوم 

خـــالل الســـنوات  واســـعاً  نـــت انتشـــاراً التواصـــل االجتمـــاعي علـــى االنتر  شـــبكاتلقـــد شـــهدت          

األخیرة وتعددت وتنوعت محاولة تقــدیم العدیــد مــن الخــدمات وتحقیــق مختلــف االشــباعات ویــأتي فــي 

االجتمــاعي، التواصــل  شــبكاتوب، وغیرهــا، وتعــددت تعریفــات یــمقــدمتها موقــع فیســبوك، تــویتر، یوت

  من باحث إلى آخر. وتختلف

لكترونیــة التــي تــوفر فیهــا تطبیقــات االنترنــت خــدمات لمســتخدمیها وتعرف على أنها المواقع اال      

تتیح لهم إنشاء صفحة شخصیة معروضة للعامة ضمن موقع أو نظام معین، وتــوفر وســیلة اتصــال 

مع معارف منشئ الصفحة أو مع غیره من مستخدمي النظام، وتوفر خدمات لتبادل المعلومات بین 

  .)2012(معتوق وكریم،  االنترنت مستخدمي ذلك الموقع أو النظام عبر

على أنها تجمعات اجتماعیة تظهر عبر شبكة االنترنت عندما یدخل عــدد كــاف مــن  وعرفت       

النــاس فــي مناقشــات عبــر فتــرة كافیــة مــن الــزمن، یجمــع بیــنهم شــعور إنســاني كــاف، بحیــث یشــكلون 

  مواقع للعالقات الشخصیة عبر الفضاء االلكتروني.
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التواصل االجتماعي منظومة من الشبكات االلكترونیة عبر االنترنت تتــیح للمشــترك  مواقع وتعد    

فیها إنشاء موقع خاص فیه ومــن ثــم ربطــه مــن خــالل نظــام اجتمــاعي الكترونــي مــع أعضــاء آخــرین 

وهو أیضا مصــطلح . لدیهم نفس االهتمامات أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانویة أو غیر ذلك

ة من المواقع على شبكة االنترنیت ظهرت مع الجیــل الثــاني "للویــب"، الــذي یتــیح یطلق على مجموع

انتمــاء التواصل بین األفراد في بیئــة مجتمــع افتراضــي یجمعهــم حســب مجموعــات اهتمــام أو شــبكات 

)، كــل هــذا یــتم عــن طریــق خــدمات التواصــل المباشــر مــن إرســال الرســائل أو شــركة،بلــد، جامعــة، (

ـــا للعـــرض یتیحونهـــا  ومعلومـــاتهم التـــيت الشخصـــیة لآلخـــرین ومعرفـــة أخبـــارهم االطـــالع علـــى الملف

  .)2012جرار، (

تقــوم الفكــرة الرئیســة للشــبكات االجتماعیــة علــى جمــع بیانــات األعضــاء المشــتركین فــي الموقــع       

 والــذین یبحثــونع األعضــاء ذوي المصــالح المشــتركة ویتم نشر هذه البیانات بشكل علني حتــى یجتمــ

أي أنها شبكة مواقــع فّعالــة تعمــل علــى تســهیل الحیــاة االجتماعیــة بــین  وغیرها،فات أو صور عن مل

وبعــد  امجموعة من المعارف واألصدقاء، كما تمكن األصدقاء القدامى مــن االتصــال ببعضــهم بعضــ

طول سنوات تمكنهم أیضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغیرها من اإلمكانات التي 

  العالقة االجتماعیة بینهم.توطد 

   االجتماعي:التواصل  شبكاتأهم أنواع 

التواصـــل االجتمـــاعي تعـــددت وتنوعـــت بـــین شـــبكات شخصـــیة  شـــبكاتمنـــذ الظهـــور األول ل       

وعامة تطمح لتحقیق أهداف محددة "تجاریة مثال" ومنذ بدایتها اختلفت المواقع التــي تتصــّدر القائمــة 

كان لموقع "سكس دیفریز" أهمیة كبیرة وصدى واسع مع بدایاتــه األولــى،  بین سنة وأخرى ، فتاریخیا

التواصــل االجتمــاعي أصــبح تصــنیفها یــأتي  شــبكاتماي نیوز" وغیرها، ومع تطور وكذلك موقع " أو 
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تتصدر القائمة عدد من الشبكات وأهمها: "الفیسبوك" "تویتر" "یوتیوب"  بالنظر إلى الجماهیریة حیث

نتحــدث عنهــا باعتبارهــا أهــم مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي الوقــت الحــالي وكــذا  وهــي المواقــع التــي

  .)2012(معتوق وكریم،  .بالنظر إلى اختالف تخصص كل موقع

  الفیسبوك:

هــــــو موقــــــع الكترونــــــي للتواصــــــل االجتمــــــاعي، أي أنــــــه یتــــــیح عبــــــره لألشــــــخاص العــــــادیین         

ز مكانته عبر أدوات الموقع للتواصل مع أشخاص واالعتباریین (كالشركات) أن یبرز نفسه وأن یعّز 

نشــاء روابــطآخرین ضمن نطاق ذلــك الموقــع أو عبــر التواصــل مــع مواقــع تواصــل أخــرى،  تواصــل  وإ

  مع اآلخرین.

الذي أصبح  –هارفارد جامعة و هو احد طلبة  2004أسس هذا الموقع "مارك زاكربیرج" عام       

وذلــك بغــرض التواصــل بــین الطلبــة فــي هــذه الجامعــة، و  –الم فیما بعد یعد اصغر ملیــاردیر فــي العــ

من ثم انتشر استخدامه بین طلبــة الجامعــات األخــرى فــي أمریكــا وبریطانیــا وكنــدا ، ولیتطــور الموقــع 

وخصائصه من مجرد موقع إلبراز الذات والصور الشخصــیة إلــى موقــع متخصــص بالتواصــل ترعــاه 

ملیون مشترك في هذا  21تدراكشنتیجة ال 2007رات عام شركة فیسبوك التي أصبحت تقدر بالملیا

الموقــع ذلــك العــام لیتحــدى أي موقــع للتواصــل االجتمــاعي ویصــبح األول علــى صــعید العــالم، و بلــغ 

  )2010ملیون مشترك.(نصر، 800 -2011احصائیات عددهم حسب 

دقاء والعائلــة وقد تحول الموقع من مجرد مكان لعرض الصور الشخصیة والتواصــل مــع األصــ      

إلـــى قنـــاة تواصـــل بـــین المجتمعـــات االلكترونیـــة ومنبـــر لعـــرض األفكـــار السیاســـیة وتكـــوین تجمعـــات 

سیاســیة الكترونیــة عجــزت عنهــا أعتــى األحــزاب الفعلیــة علــى األرض، وكــذلك لتصــبح قنــاة تواصــل 

و كـــذلك تســـویقیة أساســـیة تعتمـــدها اآلالف مـــن الشـــركات الكبیـــرة والصـــغیرة للتواصـــل مـــع جمهورهـــا،



17 
 

الصــحف التــي اعتمــدت علــى المجتمعــات االلكترونیــة لنقــل أخبارهــا و التــرویج لكتابهــا و غیرهــا مــن 

وســـــــائل اإلعـــــــالم، لیتعـــــــدى موقـــــــع الفیســـــــبوك وظیفتـــــــه االجتماعیـــــــة إلـــــــى موقـــــــع تواصـــــــل متعـــــــدد 

  )2010(نصر،.األغراض

لكترونیة األكثر استخداما شبكة الفیسبوك العالمیة من الشبكات االجتماعیة والمواقع اإل دوتع       

 2004ودخوال ومشاركة للمحتوى حول العالم، حیث أسهمت هذه الشبكة منذ انطالقتها في العام 

خبار، فضال عن الدور حداث واألى التواصل االجتماعي، ومشاركة األفي زیادة إقبال الناس عل

نافس هذه الشبكة عالمیا الذي اضطلعت فیه في مجال التسویق واإلعالن واألعمال التجاریة، وتت

ضافات وخدمات متنوعة في  مع مجموعة كبیرة من الشبكات االجتماعیة التي تقدم كل منها مزایا وإ

  .مجال التواصل االجتماعي أو في مجال اإلعالم مثل "تویتر"، "لینكد ان"، "جوجل بلس"، وغیرها

وك االجتماعیة العالمیة فیسبقّدرت إحصاءات عالمیة مؤخرا زیادة عدد مستخدمي شبكة الو       

 2016ول من العام مستخدم، وذلك حتى نهایة النصف األمالیین  5بحوالي  لعاصمة عمانفي ا

وذكرت االرقام التي نشرها موقع "إنترنت وورلد ستاتس" المتخّصص في احصاءات االنترنت أن 

مستخدمي  من اجمالي عدد % 7عدد مستخدمي الفیسبوك في االردن شكل نسبة تصل الى 

)، والمقدر تعدادهم بحوالي  15الشبكة العالمیة في منطقة بالد الشام والخلیج العربي (  76بلدًا

  .ملیون مستخدم للشبكة

 900لى هذه االحصاءات سجل عدد مستخدمي الفیسبوك في االردن زیادة بمقدار إواستنادا      

بلغ عدد  ذإ، % 22دة نسبتها لى الشبكة خالل فترة سنة، وبزیاإخلوا الف مستخدم جدید د

 .ردنيأملیون مستخدم  4.1قرابة الـ 2015یلول (سبتمبر) أردن بدایة مستخدمي الفیسبوك في األ

ردن، ت الهواتف الذكیة استخداما في األتطبیقاكثر شبكة اجتماعیة واكثر أسبوك وتعتبر شبكة الفی
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مضمار التواصل االجتماعي واالعالم وذلك مع ما تقدمه هذه الشبكة من مزایا وخدمات مجانیة في 

 .والتسویق

ردنیین لإلنترنت بشكل عام خالل السنوات القلیلة الماضیة، وذلك مع ستخدام األإ دادوز       

دى الى مما أانتشار شبكات االنترنت والتي تسمح باستخدام االنترنت السریع عبر الهواتف الذكیة، 

رقام المنشورة ضحت األو أو  .ي بیقات التواصل االجتماعهواتف وتطالت استخدام تطبیقا زیادة في 

الشام  كبر عدد من مستخدمي الفیسبوك في منطقة بالدأن أعلى موقع "إنترنت وورلد ستاتس" ب

ملیون مستخدم، وجاءت السعودیة والعراق في المرتبة  17یران بحوالي إوالخلیج العربي تواجد في 

  ).2016(المبیضین،.ملیونا 14وك في كال البلدین حوالي الثانیة، حیث بلغ عدد مستخدمي الفیسب

  التویتر:

إحـــدى شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي التـــي انتشـــرت فـــي  تـــویتر هـــو یـــرى أحـــد البـــاحثین أن       

الســنوات األخیــرة، ولعبــت دورا كبیــرا فــي األحــداث السیاســیة فــي العدیــد مــن البلــدان و خاصــة الشــرق 

   . األوسط

سمه من مصطلح "تویت" الذي یعني "التغرید" واتخــذ مــن العصــفورة رمــزا لــه، وهــو خذ تویتر اأ      

حرفــا للرســالة الواحــدة، و  140خدمة مصغرة تسمح للمغردین إرسال رسائل نصیة قصیرة ال تتعــدى 

یجــوز للمــرء أن یســمیها نصــا مكثفــا لتفاصــیل كثیــرة، ویمكــن لمــن لدیــه حســاب فــي موقــع تــویتر أن 

تلك التغریدات أو التویترات من خالل ظهورها على صفحاتهم الشخصیة أو في  یتبادل مع أصدقائه

حالة دخولهم على صفحة المســتخدم صــاحب الرســالة، وتتــیح شــبكة تــویتر خدمــة التــدوین المصــغرة، 

مكانیة والردود والتحدیثات عبر البریــد االلكترونــي، كــذلك أهــم األحــداث مــن خــالل خدمــة  عبــر RSوإ

  الرسائل النصیة.
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 « obvious » كمشـــروع تطـــویر بحثـــي أجرتـــه شـــركة 2006وقـــد ظهـــر الموقـــع فـــي أوائـــل      

األمریكیــة فــي مدینــة ســان فرانسیســكو، بعــد ذلــك أطلقتــه الشــركة رســمیا للمســتخدمین بشــكل عــام فــي 

مــن  2007خدمــة جدیــدة علــى الســاحة فــي ونهــا وبعد ذلك بدأ الموقع في االنتشــار ك 2006أكتوبر 

بفصل الخدمــة عــن  « obvious » قامت شركة 2007نیسانوینات المصغرة، وفي حیث تقدیم التد

عــداد مــن یســتخدمه لتــدوین أحــداثهم الیومیــة، أومــع ازدیــاد  تــویتر. الشركة وتكوین شركة جدیدة باســم

          . 2009تویتر كمصدر للبحث اعتبارا من  فقد قرر محرك "غوغل" أن یظهر ضمن نتائجه تدوینات

یین أو تبـــر تـــویتر مصـــدرا معتمـــدا للتصـــریحات الشخصـــیة ســـواء كانـــت صـــادرة عـــن سیاســـوالیـــوم یع

 ان یكــون المجتمــع الغربــي والعربــي علــى حــد ســواء، ویتوقــع مســتقبال قــادة ممثلــین أو صــحفیین أو 

ب كمــــا حــــدث فــــي و قنــــاة التواصــــل مــــع الشــــع ومصــــدرا معتمــــدا للتصــــریحات الحكومیــــة واإلخباریــــة 

  .)2012(مرسي، . الربیع العربي" وتأثیر التویتر القوي فیهاألحداث العربیة عقب "

  الیوتیوب: 

اختلفـــت اآلراء حـــول موقـــع "یوتیـــوب" ومـــا إذا كـــان هـــذا الموقـــع شـــبكة اجتماعیـــة أو ال، حیـــث       

یــر أن تصــنیفه كنــوع مــن مواقــع التواصــل غتمیــل بعــض اآلراء إلــى اعتبــاره موقــع مشــاركة الفیــدیو، 

كــأهم هــذه المواقــع نظــرا لألهمیــة  ت منــهاكه معهــا فــي عــدة خصــائص جعلــر االجتمــاعي نظــرا الشــت

  نشرها بشكل واسع. و االكبیرة التي یقوم بها في مجال نشر الفیدیوهات واستقبال التعلیقات علیه

الیوتیوب موقع الكتروني یسمح ویدعم نشاط تحمیل وتنزیل ومشاركة األفالم بشكل عام  یعد        

بالتــدرج فــي تحمیــل وعــرض األفــالم القصــیرة مــن أفــالم عامــة یســتطیع الجمیــع  وهــو یســمح ومجــاني،

   مشاهدتها إلى أفالم خاصة یسمح فقط لمجموعة معینة بمشاهدتها.
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مــوظفین ســابقین فــي شــركة "بــاي بــال" وهــم  3بواســطة  2005وقــد تأســس هــذا الموقــع ســنة        

كالیفورنیــا، ویســتخدم الموقــع تقنیــة األدوبــي  "تشاد هیرلي " و"ستیف تشین" و "جاود كــریم" فــي مدینــة

فــالش لعــرض المقــاطع المتحركــة، حیــث أن محتــوى الموقــع یتنــوع بــین مقــاطع األفــالم، والتلفزیــون، 

 )2012(مرسي،ومقاطع الموسیقى، والفیدیو المنتج  من قبل الهواة وغیرها.

  التواصل االجتماعي: شبكاتدوافع استخدام 

عــل الفــرد ینتقــل مــن العــالم الــواقعي إلــى العــالم االفتراضــي وینشــأ  حســابا توجــد عــدة دوافــع تج      

التواصــل االجتمــاعي، ومــن بــین أهــم العوامــل التــي تــدفع  شــبكاتواحــدا لــه علــى األقــل فــي إحــدى 

  )2012(المنصور، : أتيبمختلف األفراد وخصوصا الشباب لالشتراك في هذه المواقع ما ی

ألسرة الدرع الواقي للفرد حیــث تــوفر لــه األمــن والحمایــة واالســتقرار تشكل ااألسریة:  كالتالمش     

والمرجعیــــة، ولكــــن فــــي حالــــة افتقــــاد الفــــرد لهــــذه البیئــــة المتكاملــــة ینــــتج لدیــــه نــــوع مــــن االضــــطراب 

االجتمــاعي الــذي یجعلــه یبحــث عــن البــدیل لتعــویض الحرمــان الــذي قــد یظهــر مــثال فــي غیــاب دور 

  غل الحیاة أو التفكك األسري.الوالدین أو أحدهما بسبب مشا

یعـــد الفـــراغ الــذي ینـــتج عــن ســـوء إدارة الوقـــت أو حســن اســـتغالله بالشــكل الســـلیم الـــذي  : الفــراغ   

التواصـــل  شـــبكاتمـــن بینهـــا و یجعـــل الفـــرد ال یحـــس بقیمتـــه ویبحـــث عـــن ســـبیل یشـــغل هـــذا الوقـــت 

ـــذي تنتجـــه شـــبكة الف یســـبوك مـــثال لمســـتخدمیها االجتمـــاعي حیـــث أن عـــدد التطبیقـــات الالمتناهیـــة ال

كات ومشـــاركة كـــل مجموعـــة أصـــدقاء بالصـــور والملفـــات الصـــوتیة یجعـــل الفیســـبوك خاصـــة و شــــب

ســیلة للتســلیة وتضــییع الوقــت و ســائل مــلء الفــراغ و بالتــالي یصــبح و التواصل االجتماعي عامة أحد 

  .المستخدمینعند بعض 
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النــدماج المهنــي الــذي یــؤدي لــدعم االنــدماج عملیة االنقطــاع وعــدم ا تعرف البطالة بانها البطالة:   

االنقطــــاع و االجتمــــاعي والنفســــي ومنــــه إلــــى اإلقصــــاء االجتمــــاعي الــــذي هــــو نتیجــــة تــــراكم العوائــــق 

التــدریجي للعالقــات االجتماعیــة وهــي مــن أهــم المشـــاكل االجتماعیــة التــي یعــاني منهــا الفــرد والتـــي 

ن كانــت هــذه الحلــول افتراضــیة، تدفعه لخلــق حلــول للخــروج مــن هــذه الوضــعیة التــي یعیشــ ها حتــى وإ

فهناك من تجعل منه البطالــة واســتمراریتها شخصــا ناقمــا علــى المجتمــع الــذي یعــیش فیــه باعتبــاره لــم 

ط عالقــــات مــــع أشــــخاص ربفلیجــــأ لــــ یــــوفر لــــه فرصــــة للعمــــل والتعبیــــر عــــن قدراتــــه وایدیولوجیاتــــه 

  جل االحتیال والنصب.أافتراضیین من 

التواصــل االجتمــاعي عالمــا افتراضــیا ملیئــا باألفكــار والتقنیــات المتجــددة  بكاتشــتشــكل : الفضول   

التــي تســتهوي الفــرد لتجریبهــا واســتعمالها ســواء فــي حیاتــه العلمیــة أو العملیــة أو الشخصــیة، فمواقــع 

ذا ما توفرت ثنائیة الجذب والفضول تحقق األمر.   التواصل االجتماعي تقوم على فكرة الجذب وإ

لت  ف وتكوین الصداقات:التعار     ّ التواصــل االجتمــاعي تكــوین الصــداقات حیــث تجمــع  شــبكاتســه

هــذه الشــبكات بــین الصــداقات الواقعیــة والصــداقات االفتراضــیة فهــي تــوفر فرصــة لــربط عالقــات مــع 

  أفراد من نفس المجتمع أو من مجتمعات أخرى مختلفة بین الجنسین أو بین أفراد الجنس الواحد.

  بحث عن وظائف:التسویق أو ال

التواصــل االجتمــاعي لــم تعــد لمجــرد التعــارف بــل أصــبحت أداة تســویقیة قویــة وفعالــة  شــبكات       

للغایــة ألصــحاب األعمــال، كونهــا منخفضــة التكــالیف، وتضــمن ســهولة االتصــال بهــا داخــل وخــارج 

  مقر العمل، باإلضافة إلى سهولة االنضمام إلیها واالشتراك بها.
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ع بقابلیــــــة التصــــــمیم والتطــــــویر، وتصــــــنیف المشــــــتركین حســــــب العمــــــر والجــــــنس كمــــــا تتمتــــــ       

واالهتمامــات والهوایــات وســهولة ربــط األعمــال بــالعمالء وأیضــا ربــط أصــحاب العمــل بطــالبي العمــل 

  وانتشار المعلومة واستثمارها.

ك فـــي شـــتراإلا علـــى ي تـــدفع بـــاألفراد لإلقبـــال الكبیـــرفمـــن خـــالل عـــرض ألهـــم العوامـــل التـــ         

شبكات التواصل االجتماعي نجد أن هنــاك مــن یســتخدمها بــدافع الــتعلم وتوســیع المعــارف والمهــارات 

  الشخصیة والحیاتیة، مناقشة قضایا المجتمع، التعبیر عن اآلراء بحریة.

  :التواصل االجتماعي في نشر العنف والكراهیة شبكاتدور 

ات التغییــر االجتمــاعي وتبــادل األفكــار بشــكل التواصــل االجتمــاعي أحــد أهــمّ أدو  شــبكاتتعتبر      

الــرأي العــام فــي المجتمعــات المتعــددة فــي العصــر الحــدیث، وقــد تجــاوزت تلــك علــى تــأثیر الســریع و 

ــدود الرقابــة والــتحكُّم والســیطرة الفعلیــة علــى االتصــاالت التــي تفرضــها الحكومــات والــدول  المواقــع ح

 .صغیرة حتى االجتماعات الثالثیة لألفراد العادیینالدیكتاتوریة، والتي كانت تمنع التجمعات ال

هــا فــیس –التواصــل االجتمــاعي  شــبكاتویمكــن القــول بــأن تــأثیر          –وك، وتــویتر بــ ومــن أهمّ

فــي بعــض األحیــان  لیس محصورا على الجانب االجتماعي واالقتصادي فقط، غیر أن تلك المواقــع 

بئة الجماهیریة، وتخلــق مناخــا سیاســیا ضــاغطا، وثــورات تلعب دورا أساسیا في التأثیر السیاسي والتع

فـــي أیـــام ثـــورات الربیـــع العربـــي التـــي  بیـــا والـــیمن وســـوریا عارمـــة، كمـــا حـــدث فـــي تـــونس ومصـــر ولی

مــا، أسقطت حكاما شمولیین كانوا فــي ســدة الحكــم لمــدة ثالثــین عامــا وفــي بعــض األحیــان أربعــین عا

 .وتعبئتهمفي تحشید المتظاهرین  لشبكاتوساهمت تلك ا
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فــي التفاعــل مــع اآلخــرین والتغییــر اإلیجــابي  فــاعالً  ورغــم أن التواصــل االجتمــاعي لعــب دوراً        

واالســـتفادة مـــن تجـــارب وخبـــرات اآلخـــرین فـــإن التـــأثیر الســـلبي بـــدأ یظهـــر دوره فـــي مواقـــع التواصـــل 

ئفیــة والنزاعــات القبلیــة االجتماعي شیئا فشیئا السیما في نشر الثقافــات المنحرفــة وبــث الكراهیــة والطا

  .الناس وسب الدین وغیرها من األمور السلبیة وتكفیر

  االطار النظري:

كأطار نظري لهذه  سیتم استخدام نظریتي الغرس الثقافي ونظریة االستخدامات واالشباعات      

  الدراسة.

  

  "Cultivation Theoryنظریةالغرس الثقافي "

الثقافي النطباقها على موضوع الدراسة النها تعتمد على ستخدم الباحث نظریة الغرس إ       

التواصل  ن خالل التعرض او المشاركة لشبكاتغرس القیم والمعتقدات والمفاهیم واالفكار م

من المصادر المهمة للقیم  ي والتفاعل معها ،ولذلك فإن شبكات التواصل االجتماعي تعداالجتماع

  والمعتقدات واالقتراحات. واالیدولوجیات ووجهات النظر واالحكام

حول تأثیر وسائل اإلعالم والصحف األساس ) George Gebner( دراسة جورج جبنر تُعد

                                                                     منه نظریة الغرس الثقافي اذ یرى  جبنرالنظري الذي انطلقت 

الصحف تنقل رسائل عدیدة تؤثر في رؤیتهم وفهمهم لألحداث  وسائل اإلعالم المقروءة ومنهاإن 

هذه الوسائل تسهم في غرس صورة ذهنیة فإن في العالم من حولهم، ومن ثم  واألشخاص والقضایا

طة، وبناء على ذلك فإن وسائل اإلعالم المقروءة ومنها الصحف تقدم للجمهور صیاغة جدیدة  منمّ

الحقائق الصادقة أو بمعنى  وصفهاو  لها بینهم، مایعني التسلیم بهاقاالجتماعیة یتم تنا" الحقائق" لـ
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العالم الذي یراه في وسائل اإلعالم المقروءة وبخاصة الصحف هي إن  یعتقد الجمهورإن  آخر

  ).219، ص2014حسنین، ( صورة حقیقیة وصادقة لعالمه الحقیقي

الیات المتحدة األمریكیة في فترة وقد نشأت هذه النظریة في ظروف اجتماعیة سیئة في الو        

الستینات من القرن الماضي حیث ظهرت موجات من الجرائم والعنف واالغتیاالت في المجتمع 

األمریكي وربط الناس بین ظهور هذه الجرائم واالنتشار الواسع للتلفزیون مما حدا بالباحثین 

القة مشاهدة التلفزیون وارتفاع والمؤسسات البحثیة في أمریكا إلجراء العدید من البحوث حول ع

لى نظریة الغرس الثقافي التي  معدالت الجریمة والسلوك العدواني، وبناءً على ذلك توصل جیربنرإ

ترى أن األشخاص كثیفي التعرض لبرامج التلفزیون یختلفون في إدراكهم للواقع االجتماعي عن 

دى األشخاص خاصة األطفال، لتمتعه األفراد قلیلي التعرض، وأن للتلفزیون میزة فریدة للغرس ل

مداد الطفل بالمعلومات وتكرار الصور الذهنیة،  بخصائص منها قیامه بدور راوي الحكایة وإ

وتفترض النظریة أن تقدیم التلفزیون للواقع االجتماعي یؤثر على معتقدات المشاهدین حول الواقع 

  )307، 206، ص2010االجتماعي. (حجاب،

الغرس الثقافي من أهم نظریات االتصال التي تقدم تصورًا تطبیقیًا لألفكار وتعد نظریة         

ة، وتدرس النظریة الخاصة بعملیات بناء وتشكیل الحقائق االجتماعیة والتعلیم من خالل المالحظ

عالم في تشكیل معارف األفراد والتأثیر على استیعابهم وفهمهم للحقائق المحیطة قدرات وسائل اإل

، 2014(مراد،لوسائل اإلعالم بشكل كبیر ومتكرربالنسبة لألفراد الذین یتعرضون  بهم خصوصاً 

  ).152ص

بأنهاالوسیط أوالمجال الذي تعیش فیها : ویأتي تعریف جربنر لمفهوم الغرس الثقافي        

الناتج و اإلنسانیة وتتعلم منه باكتساب المعرفة من خالل الوسیط الثقافي الذي یعیش اإلنسان فیه، 

من تراكم وسائل اإلعالم المقروء وتعرف الفرد إلى حقائق الواقع االجتماعي  دون وعي نتیجة 
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التعرض إلى وسائل اإلعالم، ویحدث الغرس عندما یقوم األفراد أوًال بتعلم عناصر من عالم 

التلفزیون وثانیًا عندما یستخدمون ما تعلموه في بناء الصور الذهنیة لدیهم، وتشكیل مفاهیم 

عتقدات وأفكار عن عالم التلفزیون التي غرسها أثناء المشاهدة عن العالم الحقیقي والحقائق التي وم

یتعلموها من عالم التلفزیون تصبح هي األساس الذي یبنون علیه نظرتهم للعالم بشكل عام، وبذلك 

قدات فان التلفزیون هو المصدر المهم للقیم واألیدولوجیات ووجهات النظر واألحكام والمعت

  ).160 - 58،ص2016واالقتراحات. (الدلیمي،

وتعرف مفاهیم نظریة الغرس الثقافي على أن الغرس هو الزرع والتنمیة لمكونات معرفیة      

ونفسیة تقوم بها مصادر المعلومات والخبرات لألفراد الذین یتعرضون لها، ومنذ فترة السبعینیات 

لت تفسیر اآلثار االجتماعیة والمعرفیة لوسائل أصبح مصطلح الغرس یرتبط بالنظریة التي حاو 

اإلعالم خاصة التلفزیون ویعد الغرس حالًة خاصًة من عملیات أوسع وأعمق هي التنشئة 

االجتماعیة، وأما الثقافة فتعرف بأنها "كل المعتقدات من القیم والعادات والتقالید واألخالقیات وأنماط 

ى أن الثقافة هي األفكار والمعتقدات وأنواع المعرفة بصفة السلوك"، ویتفق العدید من الدارسین عل

نما هي تنظیم لهذه  عامة عن شعب من الشعوب وأنها لیست ظاهرة مادیة ولیست سلوكیات وإ

. (مكاوي   ).159،ص2011، والسید المكونات جمیعًا

مل بشأن كیفیة وبالتالي فان الغرس الثقافي ارتبط بدراسة تأثیر التلفزیون التراكمي والشا        

رؤیة الجمهور للعالم الذي یعیش فیه ولیس لدراسة اآلثار المستهدفة لوسائل اإلعالم. 

)Bailey,2006,p21.(  

، 2003إسماعیل، (:وركزت بحوث الغرس الثقافي على دراسة ثالث قضایا متداخلة هي      

  )265ص
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إلعالم على معتقدات األفراد األكثر دراسة الرسائل والقیم والصورة الذهنیة التي تعكسها وسائل ا)1(

  .لها اتعرض

  .تعرض لها األفراد التي تعكسها وسائل اإلعالم التي دراسة الضغوط والعملیات)2(

  . الرسائل اإلعالمیة على إدراك األفراد للواقع االجتماعيتأثیر دراسة )3(

نفسیه من خالل الخبرة الغرس الثقافي بأنها عملیة تنمیة معرفیة و  وبالتالي یمكن تعریف عملیة

  .ومصادر المعلومات لدى بعض األشخاص التي یتعرضون لها

على ما سبق فإن الغرس الثقافي سلسلة عملیات متوالیة ومتداخلة من تأثیر وسائل اإلعالم  "وبناء

  : )2010حجاب،(المختلفة وتكون هذه العملیات بالشكل االتي 

  .البعیدالتأثیر والنتائج المتراكمة على المدى )1(

  .اختزال وسائل اإلعالم للتیارات المختلفة وعكسه لآلراء والصور والمعتقدات لیستوعبها الجمهور)2(

 لمعرفة المكتسبة من المتابعةمن العادات والتقالید الراسخة وا بین المعرفة االجتماعیة: االندماج)3(

  .ضوسائل اإلعالم ومن ثم التدعیم الذي یحدث من ذلك التعر ل الطویلة 

تأشیرات  قطرة التقطیر ویحدث ) Juditevra( الممتد أوكما یقول جودیت أفرا: التأثیر المتراكم)4(

 ذلك عندما یتعرض الناس لوسائل اإلعالم خاصة المراهقین فینسون الهموم والمشاكل وهنا یدركون

  .یتلقونه من وسائل اإلعالم  حقیقي یدمنون علیه ماإن 

 یأتي مباشرة بشكل تراكمي بل یحدث عن تأثیر وسائل اإلعالم ال إن ویعني: الجرعات نظام)5(

طریق الجرعة أي التأثیر المرتفع تبقى راسخة في ثقافة الجمهور  وصورته الذهنیة عن األحداث 

  .المقدمة

  ).152،ص2011مراد،: (وهناك خطوات لقیاس التأثیر حسب هذه النظریة
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ث أشیاء معینة، تعرف من قبل نسبتها في یطلب من المبحوثین إعطاء توقعات نسبة حدو .1

الصحف مقارنة مع الواقع الحقیقي ، بعد ذلك تستخدم األسالیب اإلحصائیة لمعرفة الفروق في 

  .التوقعات الكمیة بین أولئك الذین یقرأون بشكل ضعیف

ع یتم حساب مقدار أو حجم الفروق بین  معتقدات كثیفي القراءة وقلیلي التعرض للقراءة ،  م .2

  الناس لهم أصالً  معتقداتهم عن الواقع  االجتماعي.إن  األخذ في االعتبار

معیار األداء ، األفكار التي یتم تناولها،  : تحلیل نظم الرسائل اإلعالمیة المقروءة من خالل .3

  . األحداث التي یتم تناولها كمضامین إعالمیة

ي الذي قدمته وسائل اإلعالم المقروءة ومدى مقارنة الواقع االجتماعي الحقیقي مع الواقع الخیال.4

إدراكه للواقعین وهل رسخ في ذهن المتلقي حقیقي أم صنع وسائل اإلعالم المقروءة 

  )221،ص2015كافي،.(المتنوعة

تكوین أسئلة عن الواقع االجتماعي ومعتقدات المبحوثین ، الهدف من ذلك هو معرفة بعد .5

همیة ذلك ألنها تساعد في معرفة ماذا غرست وسائل اإلعالم مدركاتهم ومعارفهم وسلوكهم وتكمن أ

، 2015كافي، .(المقروءة في الجمهور فیما بعد وهو مایعرف بفروق الغرس بعد وقبل القراءة

  )221ص

  فرضیات نظریة الغرس الثقافي :

تقوم نظریة الغرس الثقافي على فرضیة رئیسة وفرضیات فرعیة، وتقوم الفرضیة الرئیسة      

نظریة على أن األفراد الذین یتعرضون لمشاهدة التلفزیون بدرجة كثیفة ومنتظمة هم أكثر عرضة لل

لتبني صور ذهنیة وأفكار ومعتقدات ووجهات نظر حول الواقع االجتماعي یماثل الواقع الذي 

  ).87، ص2011، والسید یتعرض له المشاهد من خالل الوسیلة اإلعالمیة والتلفزیون. (مكاوي
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َأن التعرض للتلفزیون یزرع مع مرور  أن نظریة الغرس الثقافي تشیر إلىكن القول ویم   

الوقت مفاهیم المشاهدین للواقع ویؤثر على ثقافتهم ألن عملیة الزرع أو الغرس نوع من التعلم 

العرضي، واستمراریة التعرض لوسائل اإلعالم وخاصة التلفزیون ولفترات طویلة تنمي لدى المشاهد 

ًا بأن ما یراه في التلفزیون من أحداث ووقائع ما هو إال صورًا مماثلة للحقیقة والواقع الذي اعتقاد

  ).103،ص2014یعیش فیه. (شفیق، 

  

وفیما یتعلق بالفرضیات الفرعیة لنظریة الغرس الثقافي، فقد قامت النظریة على عدة فرضیات فرعیة 

  .)Morgan،2011هي: (

لثقافي مقارنة بالوسائل اإلعالمیة األخرى، وذلك لوجوده في یعد التلفزیون وسیلًة للغرس ا  .1

المنازل، وسهولة استخدامه، والتعرض له، حیث یجد المشاهد نفسه مندمجًا في بیئة التلفزیون 

وذلك لما یتمیز به التلفزیون من  منذ الصغر ولهذا یسهم التلفزیون في عملیة تنشئة األجیال،

عالمیة األخرى، من صورة وصوت وحركة وألوان، خصائص غنیة عن بقیة الوسائل اإل

باإلضافة إلى قلة تكالیف االستخدام ووقت ومكان االستخدام مقارنة بالرادیو والسینما والوسائل 

المطبوعة، كل ذلك یجعل من التلفزیون أهم وسیلة إعالمیة تترك آثارًا على أفكار وقیم 

 .وسلوكیات أفراد المجتمع

متماثًال من الرسائل والصور الذهنیة التي تعبر عن االتجاه السائد،  یقدم التلفزیون عالماً  .2

فالتلفزیون یعكس االتجاه السائد لثقافة المجتمع في حیاة األفراد، حیث یقلل أو یضیق 

االختالف عن القیم واالتجاهات والسلوك بین المشاهدین إلى الحد الذي یعتقدون فیه أن الواقع 

یقة التي یعبر عنها عالم التلفزیون، والتلفزیون من خالل رسائله االجتماعي یسیر على الطر 
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المتنوعة یعمل على ربط الفئات المختلفة للجمهور وذلك بتقدیم العدید من اآلراء والتصورات 

الذهنیة والثقافات الفرعیة التي تشاهدها كل الفئات والمستویات االجتماعیة واالقتصادیة 

 المختلفة للمجتمع.

أن أسئلة  ون الرسائل اإلعالمیة یقدم عالمات لعملیة الغرس حیث یفترض جیربنرتحلیل مضم .3

المسح المستخدمة في تحلیل الغرس تعكس ما یقدمه التلفزیون في رسائله التلفزیونیة لجماعات 

كبیرة من المشاهدین على فترات زمنیة طویلة مع التركیز على قیاس المشاهدة الكلیة، وأسئلة 

ة في تحلیل الغرس والتي یجب أن تتجه نحو اعتبارات العالم الواقعي، كما المسح المستخدم

 توجه أهمیة أخرى للواقع الرمزي الذي یقدمه التلفزیون.

یركز تحلیل الغرس على تدعیم استقرار المجتمع وتجانسه بحیث یعمل التلفزیون على تحقیق  .4

والسلوكیات المتماسكة في المجتمع، االتجاهات الثقافیة الثابتة كما یعمل على تنمیة المفاهیم 

تحقق التجانس داخل الفئات االجتماعیة  ن كوحدة للتنمیة االجتماعیة أي أن مساهمة التلفزیو 

المختلفة، ویمكن مالحظة هذا التماسك من خالل مقارنة كثیفي المشاهدة بقلیلي المشاهدة من 

  .نفس الجماعات وكیفیة تفاعلها في الحیاة الیومیة

  ت وسلبیات نظریة الغرس الثقافي:إیجابیا

  )185،ص 2016تتمثل إیجابیات نظریة الغرس الثقافي بالنقاط اآلتیة: (الدلیمي، 

اهتمت النظریة بدراسة التأثیر طویل المدى وهو ما یجعل النتائج صادقة في حالة إتمام  .1

تتسم  اإلجراءات بالطریقة الصحیحة، وتتمیز كذلك بأنها تهتم بدراسة التأثیر بطریقة

بالعموم بدًال من التركیز على مضمون واحد مما یعطي نتائج شاملة، وهي بذلك تختلف 

  عن النماذج والنظریات األخرى التي تهتم بدراسة الحاالت الفردیة. 
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استفادت نظریة الغرس من العدید من المداخل األخرى مما زاد من قوتها وتماسكها  .2

رفیة والوجدانیة لالتصال الجماهیري، بل إن المنهجي والنظري في تفسیر اآلثار المع

  نظریة الغرس الثقافي تطبق في مجتمعات غیر الوالیات المتحدة األمریكیة.

كما تتمیز النظریة بقدرتها على الجمع بین خصائص النظریات المذهبیة من حیث  .3

ة قدرتها على وصف الظاهرة والتنبؤ بنتائجها واستخدامها لخطوات منهجیة ثابتة ومنظم

واستخدامها ألدوات بحثیة تمكنها من الوصول لنتائج والتأكد من تحقیق فروضها بطریقة 

  تطبیقیة.

تنطبق على نظریة الغرس الثقافي شروط نجاح أي نظریة في المجال العلمي، وهي  .4

مكانیة توظیف النظریة في تطویر العلم والمعرفة.   القدرة على التنبؤ، وبساطة المفاهیم، وإ

یة الغرس الثقافي إیجابیات عدیدة فإن لها العدید من السلبیات التي یمكن إجمالها كما أن لنظر 

  :)Morgan,2010, p 220(باآلتي 

أرجعت نظریة الغرس الثقافي إدراك الفرد االجتماعي وتبني الصور الذهنیة والمعتقدات  .1

ة ساعات واألفكار ووجهات النظر إلى كثافة المشاهدة وجلوس الفرد أمام التلفزیون لعد

، كما أن األخرى دون اآلخذ بعین االعتبار الفروقات الفردیة والعناصر االتصالیة

النظریة لم تحدد السبب أو التأثیر الذي یحدثه التلفزیون على األفراد بحیث ال یمكن 

إرجاع سبب أي جریمة إلى مشاهدة التلفزیون وال یمكن إرجاع خوف الناس من السیر 

  مشاهدة التلفزیون لمدة طویلة.  في الشوارع لیالً إلى

وبنجري فان الغرس یمكن أن یحدث نتیجة مشاهدة  هاوكنز ومن وجهة نظر الباحثین .2

برامج ومضامین إعالمیة معینة وال یحدث نتیجة التعرض لكل البرامج والمضامین 
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ن نظریة الغرس الثقافي لم تحدد نوعیة البرامج ، فإالمعروضة في وسائل اإلعالم، وعلیه

  مضامینها اإلعالمیة التي یتعرض لها األفراد.و 

ن جیربنر لم یبذل جهدًا للتفرقة بین نظر أصحاب نظریة الغرس الثقافي فإومن وجهة  .3

األفراد الذین یشاهدون التلفزیون بطریقة روتینیة متكررة وبین أولئك الذین یشاهدون 

لدوافع ولیس متغیرا بحجم التلفزیون بطریقة انتقائیة، وبذلك یصبح الغرس تابعا لمتغیر ا

  التعرض.

تجاهلت نظریة الغرس منظور الفرد المشاهد الذي یمكن أن یفسر مضمون ما یشاهده  .4

بطرق مختلفة فهناك فروق بین الواقع كما یعبر عنه المضمون التلفزیوني والواقع كما 

لجماهیر  یفهمه المشاهد، فالرسالة التلفزیونیة في رأي بعض الباحثین تعني أشیاء مختلفة

  متنوعة.

ومما یجدر ذكره أن النظریة أهملت اإللیة أو المیكانیزم الذي یحدث من خالل الغرس  .5

ویرى مؤیدو هذا االنتقاد أن بحث الغرس یحتاج إلى نوعین من الصدق، صدق داخلي 

حیث یتحقق بوجود عالقة ارتباط ضعیفة بین التعرض والغرس، وصدق خارجي ویتحقق 

معرفیة وكیفیة االستفادة من خبرة التلفزیون وتطبیقها على الواقع بوجود العملیات ال

  االجتماعي.

وفي ضوء ما سبق یتضح أن نظریة الغرس الثقافي تعالج تأثیر التلفزیون على الجماهیر       

بسبب مجموعة من العوامل المتوفرة بهذه الوسیلة اإلعالمیة، ولو عدنا إلى شبكة اإلنترنت نجد أنها 

میع هذه العوامل بجدارة، مثل عامل االنتشار الواسع الذي حققته شبكة اإلنترنت وسهولة تحتوي ج

االستخدام، والتعرض المستمر ولفترات طویلة من قبل جمهور هذه الشبكة، واحتوائها على 

  المواصفات الفنیة للتلفزیون.
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  نظریة االستخدامات واإلشباعات:

" بعنوان  Mary Herzogهارزووج ماريجتماع األمریكیة عالمة االتعد المقالة التي كتبتها      

شاعاتهالیومي  لدوافع االستماع للمسلس  البدایة لهذه النظریة  1944في عام  “وإ

توصلت هارزووج من خالل المقابالت التي أجرتها مع مائة من السیدات المستمعات حیث 

سیة لالستماع إلى هذه النوعیة من للمسلسل النهاري الذي یقدمه الرادیو إلى وجود اشباعات أسا

  ).45، ص2012(مزید، المسلسالت

البدایة الفعلیة لنشأة نظریة تعد بحق  1959عام  هو كاتزاالیالتي قام بها دراسة ال غیر أن       

 كاتز، كما وبین حول كاتز االنتباه من الرسالة والوسیلة اإلعالمیة إلى الجمهوروقد االستخدامات 

عملیة تعرضهم للمضامین تتحكم بد واهتماماتهم ومشاكلهم وأدوارهم االجتماعیة أن قیم األفرا

  ).102، ص2012(نصیر،وتؤثر علیها اإلعالمیة

جمهور الوسائل اإلعالمیة التي في نظریة االستخدامات واالشباعات في األساس  وتبحث     

الة جمهور إیجابي ولیس والجمهور في هذه الح تشبع حاجاته وتلبي رغباته الكامنة في داخله،

یسعى إلى لهذه الوسائل من تعرضه  محددةً  یقبل كل ما تعرضه وسائل اإلعالم، بل له غایةً سلبي، 

لهم، فكلما  تحقیقها، فأعضاء الجمهور هنا باحثون نشطون عن المضمون الذي یبدو أكثر إشباعاً 

،ویبدأ الفرد ادت نسبة اختیارهم لهعلى تلبیة احتیاجات األفراد كلما ز  قادراً  المقصودمضمون الكان 

یم مصادرها حتى ییم ما یحصل علیه من معلومات وتقیمن خالل تأثیر الحاجات والدوافع بتق

شباعها (مزید، یطمئن إلى تامین حاجاته   ).47،ص2012وإ

شعوره بنقص شيء ما یحقق الفرد و  حاجةوتهدف نظریة االستخدامات واالشباعات لتلبیة      

في حال تمكن المضمون اإلعالمي من سد هذا النقص، وفي من الرضا واإلشباع  تواجده حالة
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أو  إلى القیام بسلوك معین الفرد دافع، وكذلك تلبیة أو نفسیة فسیولوجیةالحاجة الغالب تكون هذه 

 .یقوي استجابته إلى مثیر مااعتناق فكر ما 

  )134-132، ص 2010(مختار،  :النظریة فرضیات

في عملیة االتصال الجماهیري،  ومشاركاً  فعاالً  افة أفراده عنصراً یعد الجمهور بك - 1

 .یستخدم وسائل االتصال لتحقیق أهداف مقصودة

في ضوء الجمهور  أفرادیعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي یدركها  - 2

 .عوامل الفروق الفردیة

في حاجاتهم،  أعضاء الجمهور هم الذین یختارون المضامین اإلعالمیة التي تشبع - 3

شباع تلبیة لأخرى  وأي مصادروسائل االتصال الوقت الذي تتنافس فیه  هذه وإ

 .الحاجات

إلشباعها القدرة على تحدید دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي یسعون دیهم أفراد الجمهور ل - 4

 .إشباع هذه الحاجاتوالقادرة على فهم یختارون الوسائل المناسبة  وتلبیتها، لذا

تأثیر على ومنظومة القیم التي تحكم األفراد في المجتمع االجتماعیة و ثقافیة للمعاییر ال - 5

  .استخدام والتعرض للوسائل االتصالیةاختیار و 

  

 )86، ص 2007(رحومة،:عناصر نظریة االستخدامات واالشباعات

االنتقاء بین الوسائل والرسائل اإلعالمیة المختلفة بحیث أن اإلنسان هو : الجمهور النشط - 1

 ویختار ما یدركه وتؤثر العوامل الشخصیة والذاتیة في تحدید مدركاته تبعاً  ،ك ما یختارهیدر 

  .للفروق الفردیة والثقافیة
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الفرد یختار المضمون  أي أنواالجتماعیة الستخدامات وسائل االتصال: األصول النفسیة - 2

 .تماعیةمع استعداده النفسي وظروفه االج ویتالءمالذي یتوافق مع تركیبته الذهنیة 

لحاجات ویتوقع فاألفراد هم المصدر األساسي ل الدوافع والحاجات من وسائل اإلعالم: - 3

قد ظهرت عدت تصنیفات للحاجات و  هؤالء األفراد أن وسائل اإلعالم تقوم بتلبیة حاجیاتهم

 :والدوافع أبرزها تصنیف ماسلو كما یلي

مثل الحاجة فراد وهي حاجات ضروریة وأساسیة في حیاة األالحاجات األساسیة:  -أ

 .إلى التواصل مع اآلخرین، الحاجة إلى االستقرار االجتماعي، االنتماء

 مثل الحاجات المعرفیة كحب االطالع والمعرفة بمختلف لحاجات الثانویة:ا  -ب

 .ألحداث وغیرهاا

العدید من التوقعات التي  یهمأفراد الجمهور لد ألنتوقعات الجمهور من وسائل االتصال: - 4

ل قدرتهم على إدراك البدائل المختلفة واالختیارات المتنوعة بین مختلف تبرز من خال

فقد أثبتت تلك  ،الوسائل والمصادر اإلعالمیة واالنتقاء من بین الكم الهائل لمحتوى رسائلها

الدراسات أن توقعات األفراد من وسائل اإلعالم تختلف من مجتمع أو بیئة اجتماعیة 

 ).67، ص2004(عبد الحمید، ت الثقافیة السائدةللقیم والسما ألخرى أي تبعاً 

وفق مدخل االستخدامات واالشباعات یختار الجمهور من بین  اشباعات وسائل اإلعالم: - 5

الوسائل اإلعالمیة ومن مضامینها ما یشبع حاجاته ویلبي رغباته بهدف الحصول على 

  .نتیجة یطلق علیها االشباعات
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  )89- 88، ص 2012(مشرف، ت:دامات واالشباعااالنتقادات الموجهة لنظریة االستخ

االدعاء بان الجمهور یتعامل مع وسائل اإلعالم بكل حریة مبالغ فیه إذ هناك عوامل  .1

اجتماعیة واقتصادیة مختلفة تحد من فرص استفادة كل أفراد الجمهور من مضامین وسائل 

 وال یمكن إغفال تأثیر هذه العوامل بأي شكل كان. االتصال

 اإلیجابيیلغي مفهوم الجمهور ها عدم توفیر بدائل عدیدة منوسائل اإلعالم و  محدودیة  .2

 .والنشط

الجدل الكبیر حول كیفیة قیاس واستخدام المتلقي للوسیلة اإلعالمیة واالتصالیة وحتى زمن  .3

  .ذلك القیاس

عدم تفرقة المدخل بین االشباعات التي یبحث عنها الجمهور واالشباعات التي تحقق عند  .4

لمبدأ  موضحاً  هذا الفرق یعد عنصراً  أن فترضتم االتعرض للمضامین اإلعالمیة إذا ال

 .انتقائیة الجمهور للمضامین اإلعالمیة

بحوث االستخدامات واالشباعات یمكن أن تتخذ نتائجها كذریعة  نیرى دینیس ماكویأل .5

التسلیة على  إلنتاج المحتوى اإلعالمي الهابط وخاصة بطغیان المواد الترفیهیة ومضامین

  .حساب المحتوى الجاد واألساسي

التواصل االجتماعي لم تستطع العدید  ضح أن التطورات التي تشهدها شبكاتومما سبق یت        

من نظریات التأثیر مواكبتها، وهذا ما جعل نظریة االستخدامات واالشباعات تتصدر العدید من 

والسلبیة على الجماهیر، ألن الشبكة العنكبوتیة هي البحوث التي تدرس اإلنترنت وآثاره اإلیجابیة 

األكثر انتشارا باإلضافة إلى استخدامها كأفضل البدائل لتلبیة حاجات الفرد للمعرفة والفضول، 

  ویعود ذلك لسهولة تطبیق الشروط الخاصة بهذه النظریة على البحوث والدراسات.
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 ثانیا: الدراسات السابقة:

 .والصفح التسامح في الجنسین بین الفروق استكشاف): Macsaskill, 2003( دراسة

 تكونــت الجنســین، بــین والصفح التسامح في الظرفیة االختالفات استكشاف إلى الدراسة هدفت      

) 108( و الذكور من) 106( المتحدة المملكة جامعات إحدى من طالبا )2014( من الدراسة عینة

 اســتخدام وتــم القصــیرة، والمقــابالت االســتبانة مــع التحلیلي يالوصف المنهج استخدام وتم اإلناث، من

 مواقــف فــي المشــتركین بــین الطبیعــي التفاعــل یجــري حیــث  situatinal method الموقــف أســلوب

 .التسامح إبداء تتطلب

 رغــم الرجــال مــن تســامحا أكثــر كــن النساء أن منها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت      

 النــزوات وأنواع الشخصیة بالعوامل یتعلق فیما أما األلم، درجة مثل عوامل عدة في نالجنسی تساوى

 إحصائیة داللة ذات فروق وجود وتبین الذكور، لصالح الجنسین بین فروق وجود تبین فقد العدوانیة

 .االنتقام إلى السعي حیث من

عيل االجتمارأي الصحفیین األردنیین بموقع التواص نبعنوا )2011القصیري( دراسة  

الثقافــة والمجتمــع عبــر  علــى  مواقع التواصــل االجتمــاعي إلى بیان مدى تأثیر الدراسة هدفت       

لــى التعــرف  ،التعــرف علــى أهــم إیجابیــات وســلبیات هــذا النــوع مــن اإلعــالم علــى الثقافــة والمجتمــع وإ

ى المــنهج الوصــفي علــ واعتمــدت الدراســة نالصــحفییعلى أثره على اإلعــالم التقلیــدي مــن وجــه نظــر 

عــدد مــن النتــائج  االستبانة كأداة إلعداد هذه الدراسة، وقد توصــلت الدراســة إلــى واستخدمت المسحي

أن أفـــراد العینـــة یطلعـــون علـــى كافـــة المنتـــدیات ومواقـــع االتصـــال كمـــا أظهـــرت الدراســـة وجـــود  منهـــا

ســتخدام اإلنترنــت كانــت مســاهمات كبیــرة فــي تلــك المواقــع، وأشــارت الدراســة إلــى أن مــن أهــم دوافــع ا
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األســـباب المتعلقـــة بالبحـــث والدراســـة ومعرفـــة األحـــداث العامـــة ورفـــع مســـتوى الثقافـــة مـــن المعلومـــات 

والمنشــورات وألغــراض ترفیهیــة، كمــا بینــت الدراســة أن انتشــار اإلعــالم البــدیل انشــأ نوعــا مــن الحریــة 

في رفع مستوى النقد البنــاء وتطــور و  داألفراوحریة إبداء الرأي و سماع اآلخر مما جذب  اإلعالمیة،

وبینـــت الدراســــة وجـــود عالقــــة هامــــة بـــین االلتــــزام بالعـــادات و التقالیــــد، وااللتــــزام ، جـــودة الخــــدمات 

بالمعتقــدات الدینیــة والعنــف والجریمــة واإلعــالم البــدیل وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى زیــادة 

اقع و المنتدیات لنشر آراء األفــراد بحیــث یســاهم المحتوى اإلعالمي و خاصة العربي واالهتمام بالمو 

یمكنها أن  في توعیة األفراد الذین یساهمون في نشر آرائهم اإلیجابیة وتجنب اآلراء السلبیة والتي ال

تشكل أي فائدة للمجتمع والفــرد، والعمــل علــى تهیئــة منتــدیات تجــذب المســاهمین و المســتخدمین فــي 

راح الحلــول للمشــكالت والعمــل علــى رفــع مســتوى الحریــات فــي إبــداء مواضــیع تهــتم بالنقــد البنــاء واقتــ

  .الرأي في اإلعالم التقلیدي الذي یتمیز بالدقة و الموثوقیة

  

) بعنــوان الكراهیــة الدینیــة فــي الشــرق االوســط وشــمال 2014دراسة مركز بیو للنشر والشــعوب (

  افریقیا.

دولــة،  198یــة بــین المجتمعــات الدینیــة فــي تنــامي الكراهیــة الدین ى رصــدإلــهــدفت الدراســة         

واثبتت الدراسة ان خطاب الكراهیة ارتفع منسوبه بشكل كبیــر جــدا مستخدمة منهج تحلیل المضمون 

فــان تنــامي الكراهیــة الدینیــة فــي العــالم یمثــل تهدیــدا للجــنس  اث الربیع العربــي، ووفقــا للدراســةفي احد

  البشري بكامله.

علــــى علــــى وصــــول الكراهیــــة الدینیــــة إلــــى أنتــــائج التــــي توصــــلت الیهــــا فــــي الالدراســــة واكــــدت      

لدینیة ارتفعت عالمیــا بمــا یزیــد علــى ن الكراهیة ا،أي أ2012ها خالل ست سنوات في العام مستویات
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ـــدول التـــي شـــملتها الدراســـة ســـجلت ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي ، وأ2007مقارنـــة بالعـــام  26% ـــث ال ن ثل

اعتبارا من منتصف  %20و  2011للعام  %29وتجاوزت بنسبة  2012الكراهیة الدینیة في العام 

وســـط وشـــمال راهیــة الدینیـــة فــي منطقـــة الشــرق األعلــى زیـــادة فــي معـــدالت الكحیــث بلغـــت أ 2007

  تزال تعاني من آثار الربیع العربي. التي ما افریقیا،

 الــوعي یــةتنم علــى االجتمــاعي التواصــل مواقــع تــأثیر ) بعنــوان "2014دراســة غــزال وشــعوبي (

   الجامعین " الطالبة لدى السیاسي

هذه الدراسة استطالع تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على فئة الطلبة التي هي أكثــر هدفت       

مــن الدراســات، والبحــوث واعتمــادا علــى المــنهج الوصــفي المعتمــد  عرضا لهذه المواقــع حســب العدیــدت

  .ةانارة االستبتم االعتماد على استم حیث ء الدراسة،راجإل

 بعــض وأظهــرت مفــردة،) 300( عــددهم بلــغ الجــامعیین الطلبــة مــن عینة على الدراسة طبقت       

 طریــق عــن الشــباب للمســتخدمین السیاسي الوعي تنمي االجتماعي التواصل مواقع أن الدراسة نتائج

  .لوجه اوجه يصالشخ االتصال في تؤثر التواصل مواقع وأن السیاسیة، للمناقشة مجال فتح

ســـالمیة ) بعنـــوان تحلیـــل محتـــوى الحمـــالت اإلعالمیـــة لتنظـــیم الدولـــة اإل2016دراســة عبـــداهللا (

  "داعش" ، تویترانموذجا.

نظــیم الدولــة االســالمیة، والتعــرف هــدفت الدراســة للتعــرف علــى مضــمون الحمــالت الدعائیــة لت      

ـــى الوســـائط التـــي تحمـــل رســـائل الحمـــالت االعالمیـــة، وموضـــوعات اإ لخطـــاب الـــدعائي للتنظـــیم، ل

  والجمهور المستهدف من الخطاب الدعائي للتنظیم.
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عینـــة الدراســـة مـــن جمیـــع الحمـــالت اســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، وتكونـــت       

مؤسســة الحیــاة عبــر موقــع تویــت، باإلضــافة الــى ثالثــة عالمیــة علــى صــفحات مؤسســة الفرقــان و اإل

  ة للغة العربیة.عداد من مجلة دابق مترجمأ

لفكریة السیاسیة، عالمي على الدعایة اراسة اعتماد التنظیم في خطابه اإلبرز نتائج الدومن أ       

عالمــــي علــــى توجیــــه رســــائل للجمهــــور العــــالمي خاصــــة قــــادة الــــدول وقــــادة دول وركــــز الخطــــاب اإل

  التحالف والجمهور العربي مختلف الخصائص.

 من المواطنة قیم ترسیخ في االجتماعي التواصل شبكات ردو ) بعنوان "2017دراسة صفرار (

  "العماني الجامعي الشباب نظر وجهة

 وجهــة مــن المواطنــة قیم ترسیخ في االجتماعي التواصل شبكات دور معرفة إلى الدراسة هدفت     

 أداة علـــى واعتمـــدت التحلیلـــي، الوصـــفي المـــنهج الدراســـة واتبعـــت العمـــاني، الجـــامعي الشـــباب نظـــر

 مــن) 477( قوامهــا قــابوس السلطان جامعة طلبة من بسیطة عشوائیة عینة على وطبقت ستبانة،اال

  :منها كان نتائج عدة إلى الدراسة وخلصت الجنسین، من الطلبة

 اللحمـــة علــى وأكــدت المــواطنین، بــین األخــوة قیمــة فــي عــززت االجتمــاعي التواصــل شــبكات إن -

  .المجتمع أفراد بین الوطنیة

  .المحتاج ومعاونة والتعاون التكافل لتعزیز االجتماعیة الشبكات استخدمت -

 العینة أفراد بین استخداما األكثر هي كانت االجتماعي التواصل مواقع من عددا أن النتائج بینت -

  .أب وتس بوك، فیس تویتر،: بالترتیب وهي
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 ضـــد لعنـــفا ظـــاهرة فـــي االجتمـــاعي التواصـــل وســـائل دور) "2018( ألمـــان مجموعـــة بـــاحثین

 "ألمانیا في الالجئین

 والعنــف االجتمــاعي التواصــل ســائل فــي الكراهیــة رســائل أثــر علــى التعــرف إلى الدراسة هدفت      

 أن بعــد الدراســة تلــك وجــاءت. مــنهج تحلیــل المضــمونمســتخدمة  ألمانیــا فــي الالجئین ضد الممارس

 ببیانات باالستعانة الباحثون قام وقد .الالجئون لها یتعرض التي االعتداء حوادث نسبة ازدیاد لوحظ

، 111 مدى على ألمانیة بلدیة 4466   .2015 الثاني كانون/ینایر من بدءاً  أسبوعًا

 طبیعــة وبســبب االجتماعیــة، التواصــل شــبكات وقــد أشــارت الدراســة فــي مبرراتهــا أن مســتخدمي     

 والرســـائل الكاذبــة، بــاراألخ مــن فقاعــة داخــل أنفســـهم یجــدون وتــویتر، فیســبوك مثــل المواقــع بعــض

 .بالفعل لدیهم الموجودة المسبقة واألحكام اآلراء من تعزز التي التحریضیة،

 لـــوحظ ضـــعیفاً  فیهـــا اإلنترنـــت بشـــبكة االتصـــال كـــان التـــي األمـــاكن بینـــت نتـــائج الدراســـة أن        

 التواصــل وســائل آثــار تختفــي كانــت واحــد، لیــوم االتصــال انقطــاع مــع وبالفعــل. االعتــداءات تراجــع

، االجتماعي  .االعتداءات معها وتختفي تمامًا

 قبــل مــن الكاذبــة واألخبــار الكراهیــة، ومنشــورات رســائل حــذف أهمیــة مــدى علــى الدراســة تؤكــد    

 .الفیسبوك مثل االجتماعي التواصل منصات مسؤولي

 مثــل الخدمــة، مقــدمي یجبــر الذي الجدید، االجتماعیة الشبكات قانون جاء الدراسة خلفیة وعلى     

  .العنف مكافحة في مؤثرة أداة ساعة، 24 غضون في التحریضي المحتوى حذف على فیسبوك،
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 مــن التســامح ثقافــة نشــر فــي االجتمــاعي التواصــل شــبكات دور) 2017( أحمــد هأمیر  كوكش، -

  األردنیة. الجامعات طلبة نظر وجهة

 نشــر فــي االجتمــاعي التواصــل بكاتشــ تؤدیــه الــذي الــدور علــى التعــرف إلــى الدراســة هــدفت       

ــــى ردا االیجــــابي، والتعــــایش التســــامح ثقافــــة  وقــــد والتطــــرف، االرهــــاب وخطــــاب الكراهیــــة ثقافــــة عل

 علــى طبقــت االســتبانة طریــق عــن بیانــات بجمع وقامت المسحي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت

 وطلبـــة األردنیـــة الجامعـــة طلبـــة مـــن طبیقـــة عشـــوائیة بطریقـــة اختیـــارهم تـــم مفـــردة) 583( مـــن عینـــة

 :یلي ما النتائج أظهرت وقد األوسط، الشرق جامعة

 .مرتفعة بدرجة االجتماعي التواصل شبكات على التسامج ثقافة موضوعات توفر -

 .مرتفعة بدرجة االجتماعي التواصل شبكات على التسامح ثقافة أدوات توفر -

 شـــبكات فـــي التســـامج لثقافـــة المبحوثـــة الفئـــة تعـــرض فـــي إحصـــائیة داللـــة ذات فـــروق وجـــود عـــدم -

 .الجتماعي النوع لمتغیر تبعا االجتماعي التواصل

 .فأكثر سنة) 27( العمریة الفئة لصالح وكان للعمر تبعا الفروق هذه وجدت بینما 

 ووجـــدت. والسادســـة الخامســـة الفئـــة لصـــالح وكانـــت الدراســـة للمرحلـــة تبعـــا الفـــروق هـــذه ووجـــدت    

  .نسانیةاإل الكلیات لصالح الفروق كانت حیث االختصاص رلمتغی تبعا الفروق

  محتوى األردنیة: تحلیلان خطاب الكراهیة على المواقع اإلخباریة ) بعنو 2017دراسة الوحش (

ردنیــة، ء علــى خطــاب الكراهیــة فــي وســائل اإلعــالم اإللكترونیــة األهــدفت الدراســة القــاء الضــو      

  ردنیة.نهج تحلیل المضمون لثالثة مواقع إخباریة أوالكشف عن الكراهیة فیها من خالل م



42 
 

ن مجمـــوع مـــ %13ردنـــي بنســـبة راســـة انتشـــار خطـــاب الكراهیـــة فـــي اإلعـــالم األظهـــرت الدوأ       

لموضــوعیة لــى خلــل بالمهنیــة واوالتي تعتبر متدنیة لكنها تشــیر إ خباریة التي تمت دراستها،المواد اإل

غلــب خطابــات ل الصحفي. ومن نتائج الدراسة أنهــا أظهــرت أن ألعمخالقیات اوبااللتزام بالمعاییر وأ

مـــن الـــداخلي والحـــوادث غیـــر الجنائیـــة مواضـــیع الشـــأن المحلـــي، فـــي فئـــات األالكراهیـــة تركـــزت فـــي 

والفســاد والخـــدمات العامـــة والمجتمـــع المـــدني والقضـــایا الدینیـــة وقضـــایا حقـــوق االنســـان واالنتخابـــات 

  هر خطاب الكراهیة في مواضیع السیاسة الخارجیة أوالقضاء.والمشاركة السیاسیة، فیما لم یظ

  عالم الجدید وخطاب الكراهیة_ استراتیجیات المواجهة.) بعنوان اإل2017دراسة السرحان (

لى التعرف على مــدى تــأثیر مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي تشــكیل اتجاهــات هدفت الدراسة إ      

لى اقتراحات وتوصیات تسهم في ضبط خطــاب الكراهیــة إك طلبة جامعة الزرقاء ، والوصول و سلو 

  عبر مواقع التواصل االجتماعي ،وتطویع دور هذه المواقع لخدمة طلبة الجامعة بشكل ایجابي.

عــداد اســتبانة لعینــة طبقیــة،تم توزیعهــا علــى الدراسة المنهج الوصفي مــن خــالل إ واستخدمت        

  فئات طالبیة مختلفة في جامعة الزرقاء.

 اوتــأثیر  ان للشــبكة العنكبوتیــة او االنترنــت دور ومن أهم نتائج هذه الدراسة أنهــا توصــلت إلــى أ       

ضــوا ن نســبة مــن تعر لكراهیــة. وأظهــرت النتــائج أفي تكوین الــرأي العــام وتشــكیله تجــاه خطــاب ا اكبیر 

هنــاك تربــة  نلخطــاب الكراهیــة عبــر وســائل اإلعــالم الجدیــد هــي النســبة األكبــر والتــي تؤشــر علــى أ

  خصبة وممارسة فعلیة لخطاب الكراهیة عبر الشبكة العنكبوتیة.
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  ) محاربة خطاب الكراهیة وتعزیز االمن الفكري _ تطویر نموذج اتصالي.2017دراسة فیاض (

اهیـــة والعنـــف الســـائد فـــي همیـــة الدراســـة لبحثهـــا بشـــكل معمـــق فـــي مفهـــوم خطـــاب الكر تـــأتي أ       

نهــا تتنــاول المفهــوم وفــق فلسفســة اتصــالیة أهمیتهــا فــي أ مرتكزاتــه، وتكمــنة الساحة اإلعالمیة ومعرفــ

یغــذي روح عــن الكراهیــة والعنــف و  آمــن، یبتعــدعالمــي ددة لرســم نمــوذج مطــور لبنــاء خطــاب إمتجــ

  عالم في بناء وتوجیه الخطاب لجمهورها.المسؤولیة لدى وسائل اإل

ــ     ل االتجاهــات الســائدة فــي ائم علــى قــراءة وتحلیــواســتخدمت الدراســة المــنهج الكیفــي التحلیلــي الق

  عالمي.وسائل اإلعالم حول الخطاب اإل

قــیم  للتحقیــق، ألنفرضــیات مطلقــة وقابلــة  یجــادومــن أهــم نتــائج الدراســة وجــود صــعوبة فــي إ      

الســماح للفكــر  علــى القــائمین بمراقبــة المجتمــع عــدم وهبــوط، لــذلكالمجتمــع ومؤشــراتها فــي صــعود 

جــل أ ســلیمة، مــنقــوة الحجــة العلمیــة القائمــة علــى أســس منهجیــة  مــامفــي فــرض إرادتــه أاالرتجــالي 

 الحفاظ على القیم وتحصین المجتمعات من آفة خطاب الكراهیة والتعصب.

االتجاهــات (المعلــن عالمیــا: بــین الــرفض المضــمر و ) خطــاب الكراهیــة إ2017دراســة طربیــه (

  التعصبیة في المجال اللبناني مثاال)

عالمي المؤدلج للجماعات والطوائــف المنغلقــة سیاســیا تأتي أهمیة الدراسة لتناولها الخطاب اإل      

  واجتماعیا واقتصادیا، االمر الذي ینتج عنه خطاب كراهیة منغلق.

واعتمدت الدراسة على منهج بحث تحلیل المضــمون ،مــن خــالل جمــع بیانــات مــن الصــور          

  قع الكترونیة لبنانیة. والشعارات المتداولة عبر موا
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هــم نتــائج هــذه الدراســة تفــاقم الحالــة الطائفیــة ومــا یرافقهــا مــن خطــاب كراهیــة ،بســبب ومــن أ       

  تسییس المؤسسات الدینیة ،وعدم قناعة الجماعة الطائفیة بالخطاب السیاسي الوطني.

الكراهیـــة ) بعنـــوان دور الصــورة اإلعالمیـــة فـــي نشــر خطـــاب 2017بـــو غزلــة و خالـــد (دراســة أ

  سباب والتوظیفات.:األهمیة واأل

ســـباب المســـاعدة علـــى صـــناعة ســـة مـــن خـــالل تركیزهـــا علـــى توصـــیف األهمیـــة الدراجـــاءت أ      

رة  التــي تتمیــز بهــا عــن غیرهــا عالمیة وممیزات الصــو لكراهیة من خالل توظیف الصورة اإلخطاب ا

وثـــة مباشـــرة أو عرضـــیة ،ســـواءا ى خطـــورة الصـــورة المبثعالمـــي .وبیـــان مـــددوات الخطـــاب اإلمـــن أ

  و الكترونیة.أكانت صحفیة أو تلفزیونیة أ

واســتخدمت الدراســة المــنهج االســتقرائي الوصــفي التحلیلــي الكیفــي القــائم علــى وصــف الظــاهرة      

  بالتفصیل.

كبیــر ن لهــا دور ســلبي ا وألى لغة حتى یتم قرائتهومن أهم نتائج الدراسة أن الصورة ال تحتاج إ     

  ن الكلمة محتاجة للصورة .الصورة لم تعد تزاحم الكلمة ،بل إن نشر خطاب الكراهیة خاصة أ قي

) بعنوان مواقع التواصل االجتماعي وصناعة خطــاب الكراهیــة فــي 2017دراسة سحاري و نبیح (

 الجزائر .دراسة وصفیة لعدة نماذج عبر صفحات الفیسبوك.

ومواقع التواصل االجتمــاعي محتویات المواقع االلكترونیة نها تبحث في دراسة ألهمیة التأتي أ      

و الجماعــات التــي یبثــون مــن خاللهــا مشــاعر الكراهیــة والتحــریض علــى فئــات معینــة ســواء لألفــراد أ

داخـــل المجتمـــع الجزائـــري. واســـتخدمت الدراســـة البحـــوث الوصـــفیة التحلیلیـــة ،بهـــدف الحصـــول علـــى 

  لتطبیقیة للموضوع المبحوث.الحقائق المتعلقة بالجوانب النظریة وا
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یــتم توظیــف الصـــورة مــن قبــل نشــطاء الفیســبوك لصــناعة خطـــاب  ،هــم نتــائج الدراســةومــن أ       

ن الصـــــور حــــل الخطــــاب . ومــــن النتـــــائج المهمــــة أیضــــا أالكراهیــــة بحســــب الشخصــــیة والقضـــــیة م

كثــر یاســیة األو أن الشخصــیات الس والفیدیوهات االكثر استخداما من قبل صانعي خطاب الكراهیــة.

  استهدافا بخطاب الكراهیة من قبل نشطاء الفیسبوك.

: ً  ثالثا

ما یمیز الدراسة عن الدراسات السابقة:   

 

في تناولت خطاب الكراھیة السابقة، التيكبر عدد ممكن من الدراسات أبعد االطالع على         

ي وتتشابھ معنھا ألنھا تلتقمكن اختیار عدد مأد فق التواصل االجتماعي وخاصة الفیسبوك، شبكات   

عالمیةیكون التشابھ في نوع الوسیلة اإل نأفإما  الدراسة الحالیة في بعض محاورھا وجوانبھا،   

و خطابأالتواصل االجتماعي بشكل عام  شبكاتو أوع الدراسة وھي الفیسبوك موض   

ون منالتي تتك وھي دراستھا، تو كان في طبیعة مجتمع الدراسة وعینتھ التي تمأ الكراھیة،   

لىیكون التشابھ في خطاب الكراھیة وتأثیره ع الدراسة، وقدردني كما في ھذه المجتمع األ   

أثیرالدراسة الحالیة من ھذا النوع من الدراسات التي تھتم بدور وت والمجتمعات، وتعدفراد األ   

خطاب الكراھیة على الفرد او المجتمع او الدول من خالل عینة الدراسة.   

كون مكررةت لكیالوقد استفاد الباحث من نتائج تلك الدراسات في بلورة موضوع دراستھ           

خطاب األردني، وحولجریت على فئات من المجتمع أالتي  السابقة، خصوصاللدراسات    

)2017دراسات (كوكش، الفیسبوك، مثلالكراھیة في مواقع التواصل االجتماعي وخاصة    

).2017ن،السرحاو2017و(الوحش،   

لكمیةمنھا المسوح ا سالیب البحثیة،ت السابقة مجموعة من المناھج واألوأستخدمت الدراسا          

)2014) ودراسة غزال وشعوبي (2017) ودراسة السرحان(2017مثل دراسة كوكش(   

).2011ودراسة القصیري(   

بحثمیم استبانة الوغیرھا من الدراسات ،وقد استفاد الباحث من ھذه الدراسات في مرحلة تص  
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الوصفیة.   

)2017) ودراسة فیاض(2017وأستخدم بعضھا تحلیل المحتوى،مثل دراسة الوحش(       

).2017ودراسة طربیھ(   

التواصل االجتماعي مثل دراسة شبكاتالدراسات بخطاب الكراھیة في وإھتمت بعض        

.)2017) ودراسة سحاري ونبیح(2017) ودراسة فیاض(2017السرحان(   

 

شبكات نھا تختص بخطاب الكراھیة فيتتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة كو           

لكثیر منردن ،النتشاره الكبیر واستخدامھ اجتماعي لمستخدمي الفیسبوك في األالتواصل اال   

ارآثلمعرفة دور و ردني كعینة،لى المجتمع األفیما اعتمدت الدراسة ع ردني،قبل المجتمع األ   

. ردني ومدى مساھمتھ في نشر ھذا الخطابھیة عبر الفیسبوك على المجتمع األخطاب الكرا   

ة فيكادیمي لمفھوم خطاب الكراھیأدة من ھذه الدراسات في وضع تصور وقد تمت االستفا          

صمیمتمت االستفادة من ت االردني. وكذلكالفیسبوك ودوره واثره في الحیاة العامة للمجتمع    

دوات المسحیة في جمع البیانات الخاصة بالدراسة.األ   

یمالى نتائج ملموسة فإعھ على الدراسات السابقة ووصولھ لقد استنج الباحث بعد اطال       

معن المجتأصل االجتماعي لمستخدمي الفیسبوك یخص خطاب الكراھیة في شبكات التوا   

وعلى وعلیھ ،ھذه الوسائل واسعة االنتشارلى معرفة كیفیة التعامل مع إال بحاجة ردني ما زاأل   

ع حدن تجد الحلول لوضأعالمیین مجتمع المدني وطبقة المثقفین واإلالحكومات ومؤسسات ال   

لخطاب الكراھیة المدمر للمجتمعات من خالل القوانیین واالعتماد على التوعیة والثقیف   

ومعرفة احتیاجات المجتمع.   
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 الفصل الثالث

  إلجــراءات الطریقـــة وا

  :تمهید

وصفًا لعینة الدراسة  الطرق والوسائل المستخدمة ، حیث تضمن  أهم تناول هذا الفصل     

ا، فضال عن عرض اإلجراءات التي وطریقة اختیارها، ومتغیرات الدراسة، وأداتها وصدقها وثباته

جة اإلحصائیة زمة، والمعالدراسة، والحصول على البیانات الالستخدمها الباحث  لتنفیذ الإ

المستخدمة في تحلیل هذه البیانات، وفیما یلي عرض مفصل ألهم الطرق واإلجراءات المتخذة في 

  هذه الدراسة:

  :منهج البحث

وتهدف البحوث فــي هــذا المــنهج إلــى وصــف الدراسة من البحوث الوصفیة المسحیة،  تعد هذه      

ن تكــون علیهــا فــي ظــل معــاییر تــي یجــب أا هــي، أو تحدیــد الصــورة الواقــع المشــكالت والظــواهر كمــ

مــا یجــب إن تكــون محــددة، مــع تقــدیم توصــیات أو اقتراحــات مــن شــانها تعــدیل الواقــع للوصــول إلــى 

  . 227)ص ،2015 علیه هذه الظواهر( النعیمي والبیاتي وخلیفة،

ات وتقــوم هــذه الدراســة علــى اســتخدام المــنهج  البحثــي الوصــفي الســتعراض أهــم األدبیــات ذ       

والمنهج الوصفي یهــدف إلــى دراســة الواقــع ویهــتم بهــا بوصــفه وصــفًا دقیقــًا ، العالقة بموضوع الدراسة

، ویــرتبط مفهــوم المــنهج الوصــفي بدراســة األحــداث والظــواهر  ویعبر عنــه تعبیــرًا كیفیــًا أو تعبیــرًا رقمیــًا

، إمـــا لتصـــحیح هـــذا والمواقـــف واآلراء وتحلیلهـــا، وتفســـیرها، بغـــرض الوصـــول إلـــى اســـتنتاجات مفیـــدة

، دانیـــة لتغطیـــة الجانـــب التطبیقـــي الدراســـة المی الواقـــع، أو تحدیثـــه، أو اســـتكماله، أو تطـــویره. وتمـــت
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عتمــاد علــى نتائجهــا مــن خــالل اال والذي تحاول من خالله اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، واســتخالص

  المتعارف علیها.اإلستبانة التي تم تطویرها ألغراض الدراسة وفقًا للخطوات العلمیة 

  :مجتمع الدراسة 

بوك الذكور واإلناث في العاصمة الدراسة من شریحة مستخدمي الفیس یتكون مجتمع   

موقع "إنترنت وورلد ستاتس"  ) بناء على إحصائیات5000000األردنیة عمان، والبالغ عددهم (

 ).2016المبیضین،  ( المتخّصص في احصاءات االنترنت

  

  :عینة الدراسة 

ـــــة ال علـــــى الدراســـــةاعتمـــــدت        المجتمـــــع  اوبشـــــكل یعكـــــس طبیعـــــة هـــــذطبقیـــــة العشـــــوائیة العین

ـــــع الفـــــیس بـــــوك( ووهـــــ وقـــــد  )، 5000000والبـــــالغ عـــــددهم االجمـــــالي ()، عمـــــان-مســـــتخدمو موق

ـــــم اختیـــــار  ـــــردة ) 400لدراســـــة (لعینـــــة ت ـــــى جامعـــــة الشـــــرق األوســـــط وجامعـــــة ،مف تـــــم توزیعهـــــا عل

ــــــات الثقافیــــــة،البتــــــرا والجامعــــــة االردنیــــــة وعــــــد ــــــد العینــــــة بحســــــب جــــــدول  دا مــــــن الجمعی وتــــــم تحدی

 .)sekaran,2003(تحدید العینات المعتمد في الدراسات االجتماعیة واالنسانیة
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  خصاص عینة الدراسة:

  حصائي الخصاص المختلفة ألفراد عینة الدراسة وكما في الجدول:وقد أظهر التحلیل اإل

  )1الجدول (
  اسة حسب المتغیرات الدیموغرافیةتوزیع أفراد عینة الدر 

  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر
      الجنس

 60 240  ذكر
 40 160  أنثى

 100 400  المجموع الكلي
      الفئة العمریة

 13.5 54  أقل من عشرین سنة
 75.5 302  سنة 25-20من 
 4.0 16  سنة 31- 26
 0.75 3  سنة 37- 32
 6.25 25  سنة فأكثر 38

 100.0 400  يالكل المجموع
      المؤهل الدراسي

 6.25 25  ثانویة عامة فأقل
 2.75 11  دبلوم سنتین بعد الثانویة العامة

 89 356  بكالوریوس
دراسات علیا (دبلوم عال، 

  ماجستیر)
8 2.0 

 100.0 400  الكلي المجموع
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 )2الجدول (

  
  بوكعادات االستخدام للفیس

  النسبة المئویة  التكرار  معدل استخدامك للفیسبوك یومیا
 15 60  أقل من ساعة واحدة

 10 40  اقل من ساعتین- ساعة واحدة
 24.5 98  اقل من ثالث ساعات- ساعتین

اقل من اربع - ثالث ساعات
  ساعات

86 21.5 

 29 116  أربع ساعات فأكثر
 100.0 400  الكلي المجموع

الوسیلة المستخدمة الستخدام 
  الفیس

    

 I pad 6 1.5آي باد 
 93 372  الهاتف الخلوي

 2.5 22  الكمبیوتر الشخصي
 100.0 400  الكلي المجموع

الفترة التي یتم فیها استخدام 
  الفیس بوك

  

 6.0 24  الفترة الصباحیة
 11 44  طوال النهار
 25 100  فترة مسائیة

 58 232  في كل الفترات
 100.0 400  المجموع الكلي

  

  

  :اإلستبانة)( لدراسةاداة أ

، حیث تم توزیع بحثالأداة لجمع البیانات المتعلقة بموضوع كاإلستبانة  على الدراسة عتمدتا

تطویر استبیان الدراسة في  ین. وتمتعبئتها من قبل المستجیب تماالستبیانات على عینة البحث و 

  قسمین كاآلتي:
  



51 
 

ؤهل الدراسي، مریة، المالجنس، الفئة الع تضمن المعلومات الدیمغرافیة، والمكونة من:: االولالقسم 

، الوسیلة المستخدمة الستخدام الفیسبوك، والفمعدل استخدام الفیس ترة التي یتم فیها بوك یومیًا

  بوك.استخدام الفیس

، )48- 7الفقرات من (والمكون من  )راهیة في شبكة الفیسبوك(خطاب الك تضمن:   الثانيالقسم 

  التالیة:المحاور تم تناول إذ 

- 7، ویتضمن الفقرات من (شكال الكراهیة المتداول عبر شبكة الفیسبوكم أ: مفهو المحور األول - 

13.(  

، ویتضمن اهیة عبر شبكة الفیسبوك ن انتشار خطاب الكر ر الناجمة عاالمحور الثاني: اآلث - 

  ).21- 14الفقرات من (

یة والعنف المحور الثالث: الدور الذي تقوم به وسائل التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراه - 

  ).29 - 22المجتمعي، ویتضمن الفقرات من (

المحور الرابع: تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة  - 

  ).36- 30والثقافیة للشعب األردن، ویتضمن الفقرات من (

عالمیة في المحور الخامس: دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة واإل - 

  ).48- 37محاربة الفكر المتطرف، ویتضمن الفقرات من (

  :داةصدق األ

على عدد من أعضاء الهیئة التدریسیة في  تم عرض المقیاس بعد إعداد الصورة األولیة

)، وذلك إلبداء آرائهم في صدق المضمون 1قسم اإلعالم في عدد من الجامعات األردنیة، ملحق (

نتماء العبارات للمقی اس ومدى مالءمتها لقیاس ما وضعت لقیاسه، ودرجة وضوحها، ومن ثم تم وإ

) لبیان صالحیة الفقرة، وبناء على آراء %80اقتراح التعدیالت المناسبة، وقد تم اعتماد معیار (
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المحكمین تم تعدیل بعض الفقرات من ناحیة الصیاغة لزیادة وضوحها، وتم حذف بعضها اآلخر 

لها مع فقرات أخرى، وتم حذف البعض اآلخر منها لعدم مناسبتها بسبب تشابهها وقرب مدلو 

لف من ألغراض الدراسة وعدم مناسبة بعضها للبعد الذي تنتمي إلیه، وبالنتیجة أصبح المقیاس یتأ

خمسة محاور تمثل خطاب الكراهیة في شبكات التواصل ) فقرة موزعة على قسمین و 48(

الباحث آراء المحكمین وتعدیالتهم داللة على صدق ، واعتبر )2االجتماعي كما في الملحق (

محتوى أداة الدراسة ومالءمة فقراتها وتنوعها، وبعد إجراء التعدیالت المطلوبة، تحقق التوازن بین 

  مضامین المقیاس في فقراتها، مما یشیر للصدق الظاهري لألداة.

  
  

  :ثبات االداة 

الباحث  حساب ثبات أداة الدراسة قامول)، Reliabilityالثبات بأبسط معانیه هو الموثوقیة (

،  Cronbach Alphaكرونباخ ألفا باستخدام طریقة معادلة اإلتساق الداخلي باستخدام معادلة

  لجمیع متغیرات الدراسة ولإلستبانة بشكل عام.

لقیاس مدى ثبات األداة في  (Cronbach Alpha Coefficient)تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا 

المتغیرات التي تشتمل علیها، وقد تكون نتیجة ثبات المقیاس مقبولة إحصائیًا إذا كانت قیمة قیاس 

) دل هذا 1.00وكلما تقترب القیمة من ( (Hair, et al, 2010)) 0.60كرونباخ ألفا أكبر من (

) یوضح اختبار قیاس معامل االتساق 2على درجات ثبات أعلى ألداة الدراسة، والجدول رقم (

خلي كرونباخ ألفا لمتغیرات الدراسة وألبعادهما وألداة الدراسة ككل لمعرفة مدى االتساق في الدا

  اإلجابات وذلك على النحو التالي:
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  )3جدول (ال
 معامالت الثبات لفقرات أداة الدراسة باستخدام اختبار كرونباخ ألفا

 معامل الثبات  الفقرات  متغیرات الدراسة
باستخدام كرونباخ 

  ألفا
  0.89  13-7  هوم الكراهیة وانعكاساته مف

اآلثار الناجمة عن انتشار خطاب الكراهیة عبر مواقع 
  التواصل االجتماعي وخاصة الفیس بوك

14 -21  0.83  

الدور الذي تقوم به وسائل التواصل االجتماعي تجاه 
  خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي

22 -29  0.66  

ى منظومة القیم تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك عل
  الدینیة واالجتماعیة والثقافیة للشعب األردني

30 -36  0.83  

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات 
  الدینیة واإلعالمیة في محاربة الفكر المتطرف

37 -48  0.78  

  0.88  48-7  األداة ككل
  

اس تراوحت بین ) أن قیم معامل كرونباخ ألفا لألبعاد الفرعیة للمقی2یتضح من الجدول (

  ) وهي قیم مقبولة ألغراض الدراسة الحالیة.0.88)، وبدرجة كلیة بلغت (0.89 – 0.66(
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  مفتاح تصحیح المقیاس

المستخدم في الدراسة تبعًا لقواعد وخصائص الثالثي)  لیكرت(تم مراعاة أن یتدرج مقیاس 

  المقاییس كما یلي: 

  غیر موافق   محاید   موافق

3  2  1  
ًا على ما تقدم فإن قیم المتوسطات الحسابیة التي توصلت إلیها الدراسة تم واعتماد

  التعامل معها على النحو اآلتي وفقًا للمعادلة التالیة:

  القیمة الدنیا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستویات، أي:  –القیمة العلیا 

  وهذه القیمة تساوي طول الفئة. 0.66=   2=    )1- 3(

   3        3  
  1.66= 0.66+  1.00وبذلك یكون المستوى المنخفض من 

  2.33= 0.66+ 1.67ویكون المستوى المتوسط من 

  3.00 -2.34ویكون المستوى المرتفع من 

  

  :متغیرات الدراسة

بوك في مدینة عمان عاصمة المملكة األردنیة (مستخدمي الفیسیتمثل في : و المتغیر المستقل

  الهاشمیة).

  فهو یأتي على أكثر من محور هي:بع المتغیر التا 

  التواصل االجتماعي. شكال الكراهیة المتداول عبر شبكاتمفهوم أ - 
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  بوك.ن انتشار خطاب الكراهیة عبر شبكات التواصل االجتماعي وخاصة الفیساآلثار الناجمة ع - 

  عي.التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتم الدور الذي تقوم به شبكات - 

تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة والثقافیة للشعب  - 

  .ياألردن

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة واإلعالمیة في محاربة الفكر  - 

  المتطرف.

  وثة.: وهي العوامل المتغیرات الدیموغرافیة للعینة المبحالوسیطة المتغیرات -

 :جراءات الدراسةإ

  : تیةاالجراءات االبالباحث  قام

من هذه  االستفادة تحیث تمدبیات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، مراجعة األ   -أ

 ، وتطویر االطار المرجعي وأدوات الدراسة.ة لجمع االفكار واستنباطهاعالمراج

 تمجموعة من الفقرات، عداد استبانة تشتمل على مإالل ولیة من خجمع البیانات األ   -ب

 .استجاباتهمللتوصل الى  عینة الدراسةتحكیمها، وتوزیعها على 

  .الدراسة المیدانیةاستخالص نتائج    -ت

  إعداد الرسالة بصورتها النهائیة.   -ث

 كتابة النتائج النهائیة والتوصیات ثم عرضها على اللجنة المعتمدة للمناقشة.   - ج
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  المعالجة اإلحصائیة:

 ،)SPSS( اإلحصائیة الرزم برنامج على البیانات تحلیل في االعتماد لة الدراسة تملإلجابة عن أسئ

 : كاآلتي الدراسة، أسئلة عن لإلجابة الوصفي اإلحصاء أسالیب استخدام تم حیث

 .الدراسة عینة أفراد لوصف المئویة والنسب التكرارات استخراج  - 

 . داةاأل ثبات من للتأكد ألفا كرونباخ اختبار استخدام  - 

 عینة أفراد استجابات مستوى عن للكشف الحسابیة المتوسطات إستخدام تم الوصفي حصاءلإل - 

 .االستجابات تشتت مستوى عن للتعرف المعیاریة واإلنحرافات الدراسة

 استخدام إلى باإلضافة ،MANOVA  المتفاعل غیر المتعدد التباین اختبار استخدام  - 

  .الفروقات مصدر إلى للتعرف ،Scheffe Test البعدیة المقارنات اختبار
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 

  تمهید: 

، حیــــث تــــم اســــتخراج واختبــــار الفرضــــیات یتضــــمن هــــذا الفصــــل اإلجابــــة عــــن أســــئلة الدراســــة

خطــاب ات أفــراد عینــة الدراســة عــن "اســتجاب إلــىالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتعرف 

"، الكراهیة في شبكات التواصل االجتماعي: دراسة مسحیة علــى مســتخدمي الفیســبوك فــي األردن

  :حسب ترتیبها في الفصل األولوفیما یلي االجابة عن أسئلة الدراسة 

صل التوا المتداول عبر شبكاتما مفهوم أشكال الكراهیة السؤال األول: النتائج المتعلقة ب

 االجتماعي؟

، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة للتعــرف إلــى  األول لإلجابــة عــن الســؤال

 اهیـــــة المتـــــداول عبـــــر شـــــبكات التواصـــــلمفهـــــوم أشـــــكال الكر اســـــتجابات أفـــــراد عینـــــة الدراســـــة عـــــن 

  ) یوضح ذلك:4، والجدول (االجتماعي

 )4الجدول (

شكال مفهوم أالمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن " المتوسطات الحسابیة واالنحرافات

.التواصل االجتماعي الكراهیة المتداول عبر شبكات   " مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  المستوى  الترتیب

  متوسط 1 0.88 2.11  تشویه الحقائق أو تكذیبها. 13

 متوسط 2 0.81 2.09  آلخرین.عدم القبول باختالف مع ا 8
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 متوسط 3 0.89 2.05  كراهیة الخیر لآلخرین المختلفین عني. 7

إقصاء اآلخرین عن المشاركة في الشؤون  9

  العامة.
1.98 0.78 

 متوسط 4

 متوسط 4 0.88 1.98  كراهیة قیم اآلخرین وعاداتهم. 10

النظرة الدونیة لآلخرین بسبب االختالف في  11

  ن أو المذهب أو الجنس أو العمر.اللون أو الدی
1.93 0.89 

 متوسط 6

 متوسط 7 0.88 1.93  احتقار عادات وتقالید اآلخرین. 12

 متوسط   0.67 2.01 المتوسط الحسابي العام 

شكال الكراهیة المتداول عبر مفهوم أ) أن المتوسطات الحسابیة لـ (4یتضح من الجدول (

اختلفت المفاهیم بالنسبة  )، حیث1.93و  2.11ا بین ()، تراوحت مالتواصل االجتماعي شبكات

مفهوم (تشویه الحقائق أو تكذیبها) في المرتبة األولى والحاصلة على  جاء ألفراد عینة الدراسة، وقد

، وفي المتوسط)، وهو من المستوى 0.88)، وبانحراف معیاري (2.11متوسط حسابي حیث بلغ (

 ، وهو)0.81) وبانحراف معیاري (2.09بمتوسط حسابي بلغ () 8الفقرة رقم (المرتبة الثانیة جاءت 

عدم القبول باالختالف مع (المفهوم ، حیث نصت الفقرة على المتوسط أیضاً من المستوى 

 .)اآلخرین

) وبانحراف معیاري 1.93) بمتوسط حسابي (12وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

احتقار (عن المفهوم الذي یعبر  صت الفقرة على، حیث نالمتوسط)، وهو من المستوى 0.88(

  ).تقالید وعادات اآلخرین
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ن نحو مفهوم ین أفراد عینة الدراسة المستجبیتعكس النتائج السابقة وجود تباین واختالف ب

خطاب الكراهیة، لذلك جاءت معظم المتوسطات الحسابیة متوسطة، ما یعني عدم وجود أغلبیة 

  مطروحة.واضحة نحو أحد المفاهیم ال

  

شكال الفرضیة األولى: هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في مفهوم أ

التواصل االجتماعي تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل  الكراهیة المتداول عبر شبكات

  الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك).

التواصل االجتماعي  هیة المتداول عبر شبكاتشكال الكرامفهوم أللتعرف إلى الفروق في 

)، تم استخدام تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك

 ) یوضح ذلك:5والجدول (اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل، 

 

شكال مفهوم أعرف إلى الفروق في ) اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل للت5الجدول (

تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي،  ة الفیسبوكالكراهیة المتداول عبر شبك

  معدل استخدام الفیسبوك)

 

 مجموع المربعات  مصدر التباین 
درجات 
  (F)قیمة  متوسط المربعات  الحریة 

الداللة 
 االحصائیة

 687. 163. 068. 1 068. الجنس

 852. 337. 142. 4 568. العمریة_الفئة

 206. 1.545 650. 3 1.950 الدراسي_المؤھل

 002.* 4.434 1.865 4 7.460 استخدامك_معدل

   421. 392 56.779 الخطأ

    400 663.571 المجموع
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 مجموع المربعات  مصدر التباین 
درجات 
  (F)قیمة  متوسط المربعات  الحریة 

الداللة 
 االحصائیة

 687. 163. 068. 1 068. الجنس

 852. 337. 142. 4 568. العمریة_الفئة

 206. 1.545 650. 3 1.950 الدراسي_المؤھل

 002.* 4.434 1.865 4 7.460 استخدامك_معدل

   421. 392 56.779 الخطأ

    400 663.571 المجموع

    396 65.269 المجموع المصحح

  ) فأقل0.05*دالة عند مستوى (

) 0.05د فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة () عدم وجو 5یتضح من الجدول (

تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة،  شكال الكراهیة المتداول عبر شبكة الفیسبوكمفهوم أفي فأقل 

)، وتبین وجود 0.163 ،0.337 ،1.545( (F)حیث بلغت قیمة اإلحصائي  المؤهل الدراسي)

مفهوم أشكال الكراهیة المتداول عبر مواقع ) في 0.05ة (فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الدالل

 استخدام شبكة الفیسبوك محسوباوهو معدل  التواصل االجتماعي تبعًا لمتغیر (معدل االستخدام)

  .)4.434( (F)بالساعات، حیث بلغت قیمة اإلحصائي 

تبعًا  وكداول عبر شبكة الفیسبمفهوم أشكال الكراهیة المتوللتعرف إلى مصدر الفروق في 

 ) اآلتي:6اختبار شیفھ والتي تظھر نتائجھ في الجدول (، تم استخدام لمتغیر (معدل االستخدام)
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شكال مفهوم أ) اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة للتعرف إلى مصدر الفروق في 6الجدول (

  تبعًا لمتغیر (معدل االستخدام) الكراهیة المتداول عبر شبكة الفیسبوك

 (I) 
استخدام_معدل

 استخدامك_معدل (J) ك
الفرق بین 

 الداللة االحصائیة (I-J)المتوسطات 

 ساعة من أقل

 واحدة

 896. 02814. واحدة ساعة

 084. 30195. ساعتین

 048. 35552.* ساعات ثالث

 410. -13908.- فأكثر ساعات أربع

  واحدة ساعة

قل من أو

 ساعتین

 896. -02814.- واحدة ساعة من أقل

 168. 27381. ساعتین

 105. 32738. ساعات ثالث

 387. -16722.- فأكثر ساعات أربع

  ساعتین

الث قل من ثأو

 ساعات

 084. -30195.- واحدة ساعة من أقل

 168. -27381.- واحدة ساعة

 732. 05357. ساعات ثالث

 003. -44103.* فأكثر ساعات أربع

  ساعات ثالث

وأقل من أربع 

 ساعات

 048. -35552.* واحدة ساعة من قلأ

 105. -32738.- واحدة ساعة

 732. -05357.- ساعتین

 001. -49460.* فأكثر ساعات أربع

 ساعات أربع

 فأكثر

 410. 13908. واحدة ساعة من أقل

 387. 16722. واحدة ساعة

 003. 44103.* ساعتین

 001. 49460.* ساعات ثالث
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 داول عبر شبكة الفیسبوكمفهوم أشكال الكراهیة المتأن مصدر الفروق في  أظھرت نتائج الدراسة

باختالف معدل االستخدام كان لصالح فئة المستخدمین من فئة أربع ساعات فأكثر، ومن ثم 

  لصالح فئة أقل من ساعة واحدة.

وهم األكثر استخداما،  ن تفسیر هذه النتیجة بأن فئة ألمستخدمین أربع ساعات فأكثر همویمك

یطلعون على الكثیر من المعلومات والتفاصیل خصوصا تلك الواردة في المنشورات والتعلیقات 

  للمستخدمین اآلخرین.

عن انتشار خطاب الكراهیة عبر شبكات ما اآلثار الناجمة : الثانيالسؤال النتائج المتعلقة ب

 بوك؟التواصل االجتماعي وخاصة الفیس

ســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة للتعــرف إلــى ، تــم االثــاني لإلجابــة عــن الســؤال

ن انتشار خطاب الكراهیة عبــر شــبكات التواصــل اآلثار الناجمة عاستجابات أفراد عینة الدراسة عن 

 ) یوضح ذلك:7، والجدول (بوكاالجتماعي وخاصة الفیس

 

 )7الجدول (

اآلثار الناجمة ت أفراد عینة الدراسة عن "المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابا

.بوكالفیسر شبكة ن انتشار خطاب الكراهیة عبع  " مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  المستوى  الترتیب

تثیر الفتن بین مكونات المجتمع وتؤدي إلى  14

  الفرقة والتناحر.
2.66 0.66 

  مرتفع 1

  مرتفع 2 0.68 2.54ع تماسكه الداخلي فیصبح ضعیفًا تفقد المجتم 15
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  أمام األزمات.

  مرتفع 3 0.69 2.49  تهدد وحدة النسیج االجتماعي. 19

  مرتفع 3 0.70 2.49  تقسم المجتمع إلى جماعات غیر متجانسة. 20

  مرتفع 5 0.66 2.45  .تساعد على انتشار التطرف بین الشباب 21

  مرتفع 6 0.75 2.44  جتمع.تقتل روح اإلبداع في الم 18

  متوسط 7 0.71 2.26  ترتب علیه هجرة الكفاءات البشریة. 16

  متوسط 8 0.75 2.24  تبعد المستثمرین المحلیین واألجانب. 17

  مرتفع   0.48 2.45 المتوسط الحسابي العام 

عن انتشار خطاب اآلثار الناجمة ) أن المتوسطات الحسابیة لـ (7یتضح من الجدول (

ت اآلثار )، حیث حاز 2.24و  2.66)، تراوحت ما بین (بوكالفیس بر شبكة الفیسبوكراهیة عالك

، وقد حازت الفقرة رقم المرتفع)، وهو من المستوى 2.45على متوسط حسابي إجمالي (الناجمة 

)، وهو من المستوى 0.66)، وبانحراف معیاري (2.66) على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (14(

)، وفي تثیر الفتن بین مكونات المجتمع وتؤدي إلى الفرقة والتناحرنصت الفقرة على ( ، وقدالمرتفع

، )0.68) وبانحراف معیاري (2.54بمتوسط حسابي بلغ () 15الفقرة رقم (المرتبة الثانیة جاءت 

تفقد المجتمع تماسكه الداخلي فیصبح ، حیث نصت الفقرة على (المرتفع أیضاً من المستوى  وهو

 .)مام األزماتضعیفًا أ

) وبانحراف معیاري 2.24) بمتوسط حسابي (17وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

تبعد المستثمرین المحلیین ، حیث نصت الفقرة على (المتوسط)، وهو من المستوى 0.75(

  ).واألجانب
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في المجتمع نتیجة وتعكس هذه النتائج اآلثار السلبیة الكبیرة على التماسك الداخلي والوحدة الوطنیة 

ن ظهور هذه النتائج بمتوسطات حسابیة مرتفعة راهیة في شبكة الفیسبوكانتشار خطاب الك ، وإ

  یعني أن المستجیبین من أفراد العینة على قناعة كبیرة بهذه النتائج أو اآلثار.

  

الناجمة  الفرضیة الثانیة: هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في اآلثار

بوك تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الفیس بر شبكةعن انتشار خطاب الكراهیة ع

  الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك)؟

 ن انتشار خطاب الكراهیة عبر شبكة الفیسبوكاآلثار الناجمة عللتعرف إلى الفروق في 

)، تم لمؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوكتبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، ا الفیس بوك

 ) یوضح ذلك:8والجدول (استخدام اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل، 

اآلثار ) اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل للتعرف إلى الفروق في 8الجدول (

لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، بوك تبعًا الفیس بر شبكةعن انتشار خطاب الكراهیة عالناجمة 

  المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك)

 مجموع المربعات  مصدر التباین 
درجات 
  (F)قیمة  متوسط المربعات  الحریة 

الداللة 
 االحصائیة

 105. 2.668 579. 1 579. الجنس

 115. 1.895 411. 4 1.644 العمریة_الفئة

 707. 466. 101. 3 303. الدراسي_المؤھل

 107. 1.940 421. 4 1.684 استخدامك_معدل

   217. 392 29.285 الخطأ



66 
 

    400 919.266 المجموع

    396 33.222 المجموع المصحح

  

) 0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (8یتضح من الجدول (

تبعًا لمتغیرات (الجنس،  بوكالفیسشبكةن انتشار خطاب الكراهیة عبر اآلثار الناجمة عفي فأقل 

 (F)حیث بلغت قیمة اإلحصائي  بوك)هل الدراسي، ومعدل استخدام الفیسالفئة العمریة، المؤ 

) 0.05)، وهي قیم غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (1.940، 0.466، 1.895، 2.668(

  فأقل.

حتوى تقریبا، ویبنون تصورات ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن الجمیع یطلع على نفس الم

  فیما یتعلق بخطاب الكراهیة. یتفقون على اآلثار السلبیة لشبكة الفیسبوكمتشابهة، وهم جمیعا 

وخاصة التواصل االجتماعي  ما الدور الذي تقوم به شبكات: الثالثالسؤال النتائج المتعلقة ب

 تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي؟الفیسبوك 

، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة للتعــرف إلــى الثالــث لســؤاللإلجابــة عــن ا

الــدور الــذي تقــوم بــه وســائل التواصــل االجتمــاعي تجــاه خطــاب اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن 

  ) یوضح ذلك:9، والجدول (الكراهیة والعنف المجتمعي
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 )9الجدول (

الذي تقوم الدور لمعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن "المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا

.به وسائل التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي   " مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  المستوى  الترتیب

یعتمد الدور على طبیعة المستخدم (مستواه  27

  تعلیمي).االجتماعي وال
2.54 0.59 

 مرتفع 1

 مرتفع 2 0.66 2.48  تساهم في نشر معلومات مضللة. 29

 مرتفع 3 0.69 2.34  تساهم في الحوار وتخفیف خطاب الكراهیة. 23

 متوسط 4 0.76 2.30  تساهم في نشر خطاب الكراهیة. 22

 متوسط 5 0.72 2.28  تهویل العنف والمشكالت االجتماعیة. 28

نشر العنف المجتمعي اللفظي  تساعد على 24

  والسلوكي.
2.18 0.79 

 متوسط 6

 متوسط 7 0.77 2.18  تخفف من العنف المجتمعي اللفظي والسلوكي. 25

 متوسط 8 0.74 1.95  لیس لها دور بل هي وسیلة محایدة. 26

  متوسط   0.35 2.28 المتوسط الحسابي العام 

  

التواصل  الدور الذي تقوم به شبكاتـ () أن المتوسطات الحسابیة ل9یتضح من الجدول (

)، حیث 1.95و  2.54)، تراوحت ما بین (االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي

، وقد حازت الفقرة رقم المتوسط)، وهو من المستوى 2.28على متوسط حسابي إجمالي (حاز الدور 
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)، وهو من المستوى 0.59ري ()، وبانحراف معیا2.54) على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (27(

مستواه االجتماعي  -یعتمد الدور على طبیعة المستخدم ، وقد نصت الفقرة على (المرتفع

) وبانحراف 2.48بمتوسط حسابي بلغ () 29الفقرة رقم ()، وفي المرتبة الثانیة جاءت والتعلیمي

تساهم في نشر ، حیث نصت الفقرة على (المرتفع أیضاً من المستوى  ، وهو)0.66معیاري (

 .)معلومات مضللة

) وبانحراف معیاري 1.95) بمتوسط حسابي (26وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

لیس لها دور بل هي وسیلة ، حیث نصت الفقرة على (المتوسط)، وهو من المستوى 0.74(

  ).محایدة

تواصل االجتماعي ال ي ألفراد عینة الدراسة بدور شبكاتتعكس هذه النتائج االعتقاد القو 

في نشر أو في الحد من خطاب الكراهیة، ویعتمد ذلك على طبیعة المستخدم ومستواه االجتماعي 

والتعلیمي، وهي ذلك، یمكن أن تسهم في الحوار وتخفیف خطاب الكراهیة أو قد تسهم في نشر 

  معلومات مضللة.

  

راسة في الدور الذي عینة الدالفرضیة الثالثة: هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد 

التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي تبعًا لمتغیرات  تقوم به شبكات

  (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك).

التواصل االجتماعي تجاه خطاب  الدور الذي تقوم به شبكاتللتعرف إلى الفروق في 

تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام  العنف المجتمعيالكراهیة و 

  ) یوضح ذلك:10والجدول ()، تم استخدام اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل، الفیسبوك
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لذي االدور ) اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل للتعرف إلى الفروق في 10الجدول (

التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي تبعًا لمتغیرات  تقوم به شبكات

  (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك)

 

 مجموع المربعات  مصدر التباین 
درجات 
  (F)قیمة   متوسط المربعات الحریة 

الداللة 
 االحصائیة

 470. 525. 063. 1 063. الجنس

 659. 606. 073. 4 293. العمریة_الفئة

 358. 1.083 131. 3 393. الدراسي_المؤھل

 349. 1.122 136. 4 543. استخدامك_معدل

   121. 392 16.327 الخطأ

    400 788.938 المجموع

    396 18.160 المجموع المصحح

  

عند مستوى الداللة ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 10یتضح من الجدول (

التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف  الدور الذي تقوم به شبكاتفي ) فأقل 0.05(

حیث  بوك)معدل استخدام الفیستبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، و  المجتمعي

ر دالة إحصائیًا )، وهي قیم غی0.525 ،0.606 ،1.083 ،1.122( (F)بلغت قیمة اإلحصائي 

  ) فأقل.0.05عند مستوى الداللة (



70 
 

وتعكس هذه النتائج اتفاق مختلف فئات المستجبیبین من أفراد عینة الدراسة على طبیعة 

الدور الذي تقوم به وسائل التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي سواء في 

    ا ظهر في السؤال الثالث السابق.دورها الذي یمكن أن یكون إیجابي أو سلبي حسب م

  

ما تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم : الرابعالسؤال النتائج المتعلقة ب

 الدینیة واالجتماعیة والثقافیة للشعب األردني؟

، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة للتعــرف إلــى الرابــع لإلجابــة عــن الســؤال

تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیــة جابات أفراد عینة الدراسة عن است

  ) یوضح ذلك:11، والجدول (واالجتماعیة والثقافیة للشعب األردني

 )11الجدول (

تأثیر خطاب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن "

" مرتبة الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة والثقافیة للشعب األردنيالكراهیة عبر 

.  تنازلیًا

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  المستوى  الترتیب

 مرتفع 1 0.69 2.57  تؤدي إلى التطرف والتناحر الدیني والمذهبي. 30

 مرتفع 2 0.71 2.45  یضعف التكافل االجتماعي بین الناس. 32

 مرتفع 3 0.72 2.43  تزداد الجرائم واألفعال المنافیة لألخالق 36

 مرتفع 4 0.65 2.41  یتراجع التزام الناس بالدین وقیمه السامیة. 31
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 مرتفع 5 0.77 2.38  تكثر المشاجرات والمنازعات بین الناس 35

 متوسط 6 0.76 2.32  یضعف التسامح بین الناس ویسود التطرف. 34

 متوسط 7 0.82 2.28  یقل التعاون التطوعي وعمل الخیر بین الناس. 33

  مرتفع   0.52 2.41 المتوسط الحسابي العام 

  

تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك ) أن المتوسطات الحسابیة لـ (11یتضح من الجدول (

و  2.57ما بین ( )، تراوحتعلى منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة والثقافیة للشعب األردني

، وقد المرتفع)، وهو من المستوى 2.41على متوسط حسابي إجمالي (حاز التأثیر )، حیث 2.28

)، 0.69)، وبانحراف معیاري (2.57) على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (30حازت الفقرة رقم (

)، والمذهبيتؤدي إلى التطرف والتناحر الدیني ، وقد نصت الفقرة على (المرتفعوهو من المستوى 

) وبانحراف معیاري 2.45بمتوسط حسابي بلغ () 32الفقرة رقم (وفي المرتبة الثانیة جاءت 

یضعف التكافل االجتماعي بین ، حیث نصت الفقرة على (المرتفع أیضاً من المستوى  ، وهو)0.71(

 .)الناس

عیاري ) وبانحراف م2.28) بمتوسط حسابي (33وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

یقل التعاون التطوعي وعمل الخیر ، حیث نصت الفقرة على (المتوسط)، وهو من المستوى 0.82(

  ).بین الناس

  

الفرضیة الرابعة: هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في تأثیر خطاب 

للشعب األردني تبعًا الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة والثقافیة 

  لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك).
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تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة للتعرف إلى الفروق في 

اسي، معدل تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدر  واالجتماعیة والثقافیة للشعب األردني

) 12والجدول ()، تم استخدام اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل، استخدام الفیسبوك

  یوضح ذلك:

تأثیر ) اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل للتعرف إلى الفروق في 12الجدول (

الثقافیة للشعب األردني خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة و 

  تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك)

 

 مجموع المربعات  مصدر التباین 
درجات 
  (F)قیمة   متوسط المربعات الحریة 

الداللة 
 االحصائیة

 154. 2.057 545. 1 545. الجنس

 497. 848. 225. 4 900. العمریة_الفئة

 692. 487. 129. 3 387. الدراسي_المؤھل

 517. 816. 216. 4 865. استخدامك_معدل

   265. 392 35.788 الخطأ

    400 897.143 المجموع

    396 39.443 المجموع المصحح

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 12یتضح من الجدول (

یة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة تأثیر خطاب الكراهفي ) فأقل 0.05(

تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، ومعدل استخدام  والثقافیة للشعب األردني



73 
 

)، وهي قیم 2.057 ،0.848 ،0.487 ،0.816( (F)حیث بلغت قیمة اإلحصائي  بوك)الفیس

  ) فأقل.0.05(غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 

 تعكس نتائج السؤال والفرضیة اتفاق معظم أفراد عینة الدراسة المستجیبین على اآلثار

التواصل االجتماعي على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة  الخطیرة لخطاب الكراهیة في شبكات

قوي بهذه والثقافیة للشعب األردني، وقد جاء االتفاق بمتوسط حسابي مرتفع ما یدل على إیمان 

  اآلثار.

ما دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة : الخامسالسؤال النتائج المتعلقة ب

 واإلعالمیة في محاربة الفكر المتطرف؟

، تم استخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة للتعــرف إلــى الخامس لإلجابة عن السؤال

دور مؤسســات المجتمــع المــدني وخاصــة المؤسســات الدینیــة ن اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــ

  ) یوضح ذلك:13، والجدول (واإلعالمیة في محاربة الفكر المتطرف

 )13الجدول (

دور مؤسسات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن "

.في محاربة الفكر المتطرفالمجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة واإلعالمیة   " مرتبة تنازلیًا

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

  المستوى  الترتیب

 مرتفع 1 0.58 2.67  نشر ثقافة االحترام المتبادل. 37

 مرتفع 2 0.65 2.52  ممارسة أنشطة في المجتمع لمحاربة الكراهیة. 41

 مرتفع 3 0.69 2.51  نبذ العنف داخل المجتمع. 39
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 مرتفع 4 0.64 2.51  نشر ثقافة المحبة والتسامح. 47

 مرتفع 5 0.70 2.48  التوعیة لمخاطر خطاب الكراهیة. 40

 مرتفع 6 0.63 2.45  إشاعة فكر الوسطیة االعتدال. 38

تعقد ندوات ومحاضرات بین الشباب والطلبة  42

  لمحاربة الكراهیة.
2.45 0.69 

 مرتفع 6

 مرتفع 8 0.70 2.43  بقواعد التدوین السلیمة.توعیة الشباب  48

التوعیة بالدور السلبي الذي یمكن أن تقوم به  46

  وسائل التواصل االجتماعي.
2.36 0.67 

 مرتفع 9

 مرتفع 10 0.66 2.34  محاربة الصورة النمطیة السلبیة لدى المجتمع. 44

 متوسط 11 0.70 2.31  تجییر األفكار لمصالح خاصة. 43

بالتضلیل اإلعالمي لخلق مفاهیم  تقوم 45

  واتجاهات معینة.
2.22 0.75 

 متوسط 12

  مرتفع   0.37 2.44 المتوسط الحسابي العام 

  

دور مؤسسات المجتمع المدني ) أن المتوسطات الحسابیة لـ (13یتضح من الجدول (

و  2.67)، تراوحت ما بین (وخاصة المؤسسات الدینیة واإلعالمیة في محاربة الفكر المتطرف

، وقد المرتفع)، وهو من المستوى 2.22على متوسط حسابي إجمالي (حاز الدور )، حیث 2.22

)، 0.58)، وبانحراف معیاري (2.67) على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (37حازت الفقرة رقم (

لثانیة )، وفي المرتبة انشر ثقافة االحترام المتبادل، وقد نصت الفقرة على (المرتفعوهو من المستوى 
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من المستوى  ، وهو)0.65) وبانحراف معیاري (2.52بمتوسط حسابي بلغ () 41الفقرة رقم (جاءت 

 .)ممارسة أنشطة في المجتمع لمحاربة الكراهیة، حیث نصت الفقرة على (المرتفع أیضاً 

) وبانحراف معیاري 2.22) بمتوسط حسابي (45وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

تقوم بالتضلیل اإلعالمي لخلق ، حیث نصت الفقرة على (المتوسطو من المستوى )، وه0.75(

  ).مفاهیم واتجاهات معینة

  

الفرضیة الخامسة: هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في دور 

ًا مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة واإلعالمیة في محاربة الفكر المتطرف تبع

  لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك).

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة للتعرف إلى الفروق في 

تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي،  واإلعالمیة في محاربة الفكر المتطرف

والجدول ، تم استخدام اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل، )معدل استخدام الفیسبوك

  ) یوضح ذلك:14(
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ور د) اختبار التباین المتعدد المشترك غیر المتفاعل للتعرف إلى الفروق في 14الجدول (

طرف تبعًا مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة واإلعالمیة في محاربة الفكر المت

ت (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك)لمتغیرا  

 مجموع المربعات  مصدر التباین 
درجات 
  (F)قیمة   متوسط المربعات الحریة 

الداللة 
 االحصائیة

 437. 608. 079. 1 079. الجنس

 166. 1.649 215. 4 861. العمریة_الفئة

 973. 076. 010. 3 030. الدراسي_المؤھل

 326. 1.171 153. 4 612. استخدامك_معدل

   131. 392 17.630 الخطأ

    400 899.799 المجموع

    396 19.658 المجموع المصحح

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 14یتضح من الجدول (

عالمیة في دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة واإلفي ) فأقل 0.05(

هل الدراسي، ومعدل استخدام تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤ محاربة الفكر المتطرف 

)، وهي قیم 0.608 ،0.1649 ،0.076 ،1.171( (F)حیث بلغت قیمة اإلحصائي  بوك)الفیس

  ) فأقل.0.05غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

ة اتفاق كبیر بین أفراد عینة الدراسة المستجیبین على أهمیة تعكس نتائج السؤال السابق والفرضی

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسات الدینیة واإلعالمیة في محاربة الفكر المتطرف، 

 وأنه ال یوجد فروق بین فئات أفراد العینة في هذا المحور.
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسةمناقشة 
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  سخامالفصل ال
  نتائج الدراسة مناقشة 

  تمهید: 
  وذلك على النحو اآلتي:، الدراسة الفرضیاتإلجابة أسئلة مناقشة یتضمن هذا الفصل 
التواصل  ل الكراهیة المتداول عبر شبكاتما مفهوم أشكاالسؤال األول: مناقشة النتائج المتعلقة ب

 االجتماعي؟
 

األوساط  )، تراوحتكة الفیسبوكشكال الكراهیة المتداول عبر شبمفهوم أ( حول محور

اختلفت المفاهیم بالنسبة ألفراد عینة الدراسة، وقد جاء  )، حیث1.93و  2.11ما بین ( الحسابیة

متوسط حسابي حیث بلغ مفهوم (تشویه الحقائق أو تكذیبها) في المرتبة األولى والحاصلة على 

وهي الفقرة التي  )2.09سابي بلغ (بمتوسط ح) 8الفقرة رقم (في المرتبة الثانیة جاءت  )،2.11(

 .)عدم القبول باالختالف مع اآلخرین(نصت على 

، وهي الفقرة التي )1.93) بمتوسط حسابي (12وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

  ).احتقار تقالید وعادات اآلخرین(نصت على 

المستجبیبین نحو مفهوم تعكس النتائج السابقة وجود تباین واختالف بین أفراد عینة الدراسة 

خطاب الكراهیة، لذلك جاءت معظم المتوسطات الحسابیة متوسطة، ما یعني عدم وجود أغلبیة 

  واضحة نحو أحد المفاهیم المطروحة.

مناقشة نتائج الفرضیة األولى: هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في 

تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة،  شبكة الفیسبوكشكال الكراهیة المتداول عبر مفهوم أ

  المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك)؟
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، 0.163 ،0.337( (F)أظهرت نتائج اختبار الفرضیة لف حیث بلغت قیمة اإلحصائي 

مفهوم أشكال الكراهیة ) في 0.05)، وتبین وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (1.545

وهو معدل استخدام مواقع  داول عبر مواقع التواصل االجتماعي تبعًا لمتغیر (معدل االستخدام)المت

  .)4.434( (F)التواصل االجتماعي محسوبو بالساعات، حیث بلغت قیمة اإلحصائي 

تبعًا  داول عبر شبكة الفیسبوكمفهوم أشكال الكراهیة المتوللتعرف إلى مصدر الفروق في 

اختبار شیفھ والتي تظھر نتائجھ أن مصدر الفروق في ، تم استخدام خدام)لمتغیر (معدل االست

باختالف معدل االستخدام كان لصالح فئة  داول عبر شبكة الفیسبوكمفهوم أشكال الكراهیة المت

  المستخدمین من فئة أربع ساعات فأكثر، ومن ثم لصالح فئة أقل من ساعة واحدة.

من األكثر استخداما، وهم یطلعون على الكثیر من المعلومات  ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن هؤالء

  والتفاصیل خصوصا تلك الواردة في المنشورات والتعلیقات للمستخدمین اآلخرین.

  

عن انتشار خطاب الكراهیة عبر ما اآلثار الناجمة : الثانيالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 بوك؟شبكات التواصل االجتماعي وخاصة الفیس

 )، تراوحتبوكالفیس بر شبكةعن انتشار خطاب الكراهیة عاآلثار الناجمة ( ول محورح

على متوسط حسابي ت اآلثار الناجمة )، حیث حاز 2.24و  2.66ما بین ( األوساط الحسابیة

) على أعلى متوسط حسابي 14، وقد حازت الفقرة رقم (المرتفع)، وهو من المستوى 2.45إجمالي (

تثیر الفتن بین مكونات المجتمع وتؤدي إلى الفرقة ( هي الفقرة التي نصت علىو  )،2.66حیث بلغ (

وهي الفقرة التي ) 2.54بمتوسط حسابي بلغ () 15الفقرة رقم ()، وفي المرتبة الثانیة جاءت والتناحر

 .)تفقد المجتمع تماسكه الداخلي فیصبح ضعیفًا أمام األزمات( نصت على
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)، وهو من المستوى 2.24) بمتوسط حسابي (17قرة رقم (وفي المرتبة األخیرة جاءت الف

  ).تبعد المستثمرین المحلیین واألجانب، حیث نصت الفقرة على (المتوسط

وتعكس هذه النتائج اآلثار السلبیة الكبیرة على التماسك الداخلي والوحدة الوطنیة في المجتمع       

ن ظهور هذه النتائج بمتوسطات نتیجة انتشار خطاب الكراهیة في وسائل التواصل االج تماعي، وإ

  حسابیة مرتفعة یعني أن المستجیبین من أفراد العینة على قناعة كبیرة بهذه النتائج أو اآلثار.

التي أظهرت دورا  )2014دراسة مركز بیو للنشر والشعوب (وتتوافق هذه النتائج مع نتائج       

الكراهیة الدینیة في منطقة الشرق االوسط وشمال زیادة في معدالت لواقع التواصل االجتماعي في 

دراسة غزال وشعوبي لكنها تتناقض مع نتائج  افریقیا،التي ال تزال تعاني من آثار الربیع العربي.

التواصل االجتماعي تنمي الوعي السیاسي للمستخدمین الشباب  شبكاتالتي أظهرت أن  )2014(

  .عن طریق فتح مجال للمناقشة السیاسیة

  
مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة: هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة       

بوك تبعًا لمتغیرات الفیس بر شبكةتشار خطاب الكراهیة عالدراسة في اآلثار الناجمة عن ان

  (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك)؟

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  أظهرت نتائج اختبار الفرضیة عدم

تبعًا لمتغیرات  بوكالفیس ر خطاب الكراهیة عبر شبكةاآلثار الناجمة عن انتشافي ) فأقل 0.05(

حیث بلغت قیمة اإلحصائي  (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، ومعدل استخدام الفیس بوك)

(F) )2.668 ،1.895 ،0.466 ،1.940 هي قیم غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة )، و

  ) فأقل.0.05(
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ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن الجمیع یطلع على نفس المحتوى تقریبا، ویبنون تصورات 

  فیما یتعلق بخطاب الكراهیة. بیة لشبكة الفیسبوكمتشابهة، وهم جمیعا یتفقون على اآلثار السل

عدم وجود فروق ذات داللة  لنتیجة حینما أظهرت) هذه ا2017وتدعم نتائج دراسة كوكش (

تبعا لمتغیر النوع  شبكة الفیسبوكفي ح إحصائیة في تعرض الفئة المبحوثة لثقافة التسام

  نة فأكثر.) س27بینما وجدت هذه الفروق تبعا للعمر وكان لصالح الفئة العمریة (  الجتماعي.

تجاه خطاب  ر الذي تقوم به شبكة الفیسبوكما الدو : الثالثالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 الكراهیة والعنف المجتمعي؟

 
تجاه خطاب الكراهیة والعنف  الدور الذي تقوم به شبكة الفیسبوك( حول محور

على متوسط حاز الدور )، حیث 1.95و  2.54ما بین ( األوساط الحسابیة )، تراوحتالمجتمعي

یعتمد على ( التي نصت، وقد حازت الفقرة وسطالمت)، وهو من المستوى 2.28حسابي إجمالي (

الفقرة رقم )، وفي المرتبة الثانیة جاءت مستواه االجتماعي والتعلیمي - الدور على طبیعة المستخدم 

تساهم في نشر معلومات ( ، وهي الفقرة التي نصت على)2.48بمتوسط حسابي بلغ () 29(

 .)مضللة

وهي الفقرة التي )، 1.95) بمتوسط حسابي (26وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

  ).لیس لها دور بل هي وسیلة محایدة( نصت على

في نشر أو في ور شبكة الفیسبوك تعكس هذه النتائج االعتقاد القوي ألفراد عینة الدراسة بد

الحد من خطاب الكراهیة، ویعتمد ذلك على طبیعة المستخدم ومستواه االجتماعي والتعلیمي، وهي 

  یمكن أن تسهم في الحوار وتخفیف خطاب الكراهیة أو قد تسهم في نشر معلومات مضللة.ذلك، 
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 التي األماكن أنالتي أظهرت  )2018( ألمان باحثین مجموعةوتؤید هذا النتائج نتائج دراسة      

 االتصال انقطاع مع وبالفعل. االعتداءات تراجع لوحظ ضعیفاً  فیها اإلنترنت بشبكة االتصال كان

، االجتماعي التواصل وسائل آثار تختفي كانت واحد، وملی   .االعتداءات معها وتختفي تمامًا

راسة في مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة: هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الد

تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي تبعًا لمتغیرات  الدور الذي تقوم به شبكة الفیسبوك

  س، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك).(الجن
 
أظهرت نتائج اختبار الفرضیة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي الدور الذي تقوم به شبكة الفیسبوكفي ) فأقل 0.05(

حیث بلغت  المؤهل الدراسي، ومعدل استخدام الفیس بوك) تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة،

)، وهي قیم غیر دالة إحصائیًا عند 0.525 ،0.606 ،1.083 ،1.122( (F)قیمة اإلحصائي 

  ) فأقل.0.05مستوى الداللة (

وتعكس هذه النتائج اتفاق مختلف فئات المستجبیبین من أفراد عینة الدراسة على طبیعة 

ائل التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف المجتمعي سواء في الدور الذي تقوم به وس

    دورها الذي یمكن أن یكون إیجابي أو سلبي حسب ما ظهر في السؤال الثالث السابق.

ما تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة : الرابعالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 لثقافیة للشعب األردني؟القیم الدینیة واالجتماعیة وا

 
تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة ( حول محور

)، حیث 2.28و  2.57ما بین ( األوساط الحسابیة )، تراوحتواالجتماعیة والثقافیة للشعب األردني
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الفقرة رقم ، وقد حازت المرتفع)، وهو من المستوى 2.41على متوسط حسابي إجمالي (حاز التأثیر 

تؤدي إلى ( ، وهي الفقرة التي نصت على)2.57) على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (30(

بمتوسط حسابي بلغ ) 32الفقرة رقم ()، وفي المرتبة الثانیة جاءت التطرف والتناحر الدیني والمذهبي

 .)یضعف التكافل االجتماعي بین الناس( ، وهي الفقرة التي نصت على)2.45(

وهي الفقرة التي )، 2.28) بمتوسط حسابي (33بة األخیرة جاءت الفقرة رقم (وفي المرت

  ).یقل التعاون التطوعي وعمل الخیر بین الناس( نصت على

ن شبكات التواصل التي أظهرت أ )2017صفرار ( وتختلف هذه النتائج عن نتائج دراسة       

 ى اللحمة الوطنیة بین أفراد المجتمع.االجتماعي عززت في قیمة األخوة بین المواطنین، وأكدت عل

 - وكذلك أظهرت  استخدمت الشبكات االجتماعیة لتعزیز التكافل والتعاون ومعاونة المحتاج.

توفر موضوعات ثقافة التسامج بدرجة  شبكات التواصل االجتماعيأن  )2017كوكش، أمیر أحمد (

  .مرتفعة

 الكراهیة خطابات اغلب نلتي أظهرت أا )2017( الوحش دراسةلكنها تتوافق مع نتائج      

 والفساد الجنائیة غیر والحوادث الداخلي االمن فئات في المحلي، الشأن مواضیع في تركزت

 والمشاركة واالنتخابات االنسان حقوق وقضایا الدینیة والقضایا المدني والمجتمع العامة والخدمات

  .السیاسیة

روق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة في مناقشة نتائج الفرضیة الرابعة: هل یوجد ف

تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة والثقافیة للشعب 

  األردني تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك).
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فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  أظهرت نتائج اختبار الفرضیة عدم وجود

تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة في ) فأقل 0.05(

هل الدراسي، ومعدل استخدام تبعًا لمتغیرات (الجنس، الفئة العمریة، المؤ  والثقافیة للشعب األردني

)، وهي قیم 2.057 ،0.848 ،0.487 ،0.816( (F)حیث بلغت قیمة اإلحصائي  بوك)الفیس

  ) فأقل.0.05غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

 تعكس نتائج السؤال والفرضیة اتفاق معظم أفراد عینة الدراسة المستجیبین على اآلثار

التواصل االجتماعي على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیة  الخطیرة لخطاب الكراهیة في شبكات

ثقافیة للشعب األردني، وقد جاء االتفاق بمتوسط حسابي مرتفع ما یدل على إیمان قوي بهذه وال

 اآلثار.

 

 

  

ما دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة : الخامسالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 المؤسسات الدینیة واإلعالمیة في محاربة الفكر المتطرف؟

 
ني وخاصة المؤسسات الدینیة واإلعالمیة في دور مؤسسات المجتمع المد( حول محور

حاز الدور )، حیث 2.22و  2.67ما بین ( األوساط الحسابیة )، تراوحتمحاربة الفكر المتطرف

) على 37، وقد حازت الفقرة رقم (المرتفع)، وهو من المستوى 2.22على متوسط حسابي إجمالي (

نشر ثقافة االحترام ( نصت على وهي الفقرة التي) ، 2.67أعلى متوسط حسابي حیث بلغ (

، وهي الفقرة )2.52بمتوسط حسابي بلغ () 41الفقرة رقم ()، وفي المرتبة الثانیة جاءت المتبادل

 .)ممارسة أنشطة في المجتمع لمحاربة الكراهیة( التي نصت على
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وهي الفقرة التي )، 2.22) بمتوسط حسابي (45وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم (

  ).تقوم بالتضلیل اإلعالمي لخلق مفاهیم واتجاهات معینة( علىنصت 

 اغلب ان ظهرتالتي أ )2017( الوحش دراسةوما یعزز هذه النتیجة ما توصلت إلیه 

 غیر والحوادث الداخلي االمن فئات في المحلي، الشأن مواضیع في تركزت الكراهیة خطابات

 االنسان حقوق وقضایا الدینیة والقضایا دنيالم والمجتمع العامة والخدمات والفساد الجنائیة

  .السیاسیة والمشاركة واالنتخابات

مناقشة نتائج الفرضیة الخامسة: هل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة 

في دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة واإلعالمیة في محاربة الفكر 

  ات (الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفیسبوك).المتطرف تبعًا لمتغیر 

أظهرت نتائج اختبار الفرضیة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة واإلعالمیة في في ) فأقل 0.05(

(الجنس، الفئة العمریة، المؤهل الدراسي، ومعدل استخدام  تبعًا لمتغیراتمحاربة الفكر المتطرف 

)، وهي قیم 0.608 ،0.1649 ،0.076 ،1.171( (F)حیث بلغت قیمة اإلحصائي  الفیس بوك)

  ) فأقل.0.05غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

ین على تعكس نتائج السؤال السابق والفرضیة اتفاق كبیر بین أفراد عینة الدراسة المستجیب

أهمیة دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسات الدینیة واإلعالمیة في محاربة الفكر 

 المتطرف، وأنه ال یوجد فروق بین فئات أفراد العینة في هذا المحور.
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  أهم النتائج:

 في تاءجحیث  وتعددت اختلفت ،شبكة الفیسبوك عبر المتداول الكراهیة أشكال مفهوم - 1

 ".اآلخرین مع باالختالف القبول عدم"تلیها و  ،"تكذیبها أو الحقائق ویهتش" مقدمتها

 الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدموأظهرت نتائج اختبار الفرضیات 

 الفئة الجنس،( لمتغیرات تبعاً  شبكة الفیسبوك عبر المتداول الكراهیة أشكال مفهوم في فأقل) 0.05(

 زاد الذین عند أي االستخدام، لمستوى تبعا تظهر الفروق هذه ان غیر). دراسيال المؤهل العمریة،

 .واحدة ساعة من أقل فئة لصالح أو فأكثر، ساعات أربع من شبكة الفیسبوكل استخدامهم

 أن النتائج أظهرت فقد الفیسبوك شبكة عبر الكراهیة خطاب انتشار عن الناجمة اآلثاروفي  -2

 تفقد وأنها والتناحر، الفرقة إلى وتؤدي المجتمع مكونات بین الفتن ثارةإ على تعمل شبكاتال هذه

  .األزمات أمام ضعیفاً  فیصبح الداخلي تماسكه المجتمع

ن ت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اآلثار الناجمة عوأظهرت نتائج اختبار الفرضیا

هل لجنس، الفئة العمریة، المؤ تبعًا لمتغیرات (ا بوكالفیس انتشار خطاب الكراهیة عبر شبكة

 بوك).الدراسي، ومعدل استخدام الفیس

، المجتمعي والعنف الكراهیة خطاب تجاه االجتماعي التواصل وسائل به تقوم الذي الدورحول  -3

 نشر في تساهم وأنها والتعلیمي، االجتماعي مستواه -  المستخدم طبیعة علىفإن ذلك الدور یعتمد 

 . مضللة معلومات
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 الداللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم رت نتائج اختبار الفرضیاتوأظه

 والعنف الكراهیة خطاب تجاه االجتماعي التواصل شبكات به تقوم الذي الدور في فأقل) 0.05(

 ).الفیسبوك استخدام ومعدل الدراسي، المؤهل العمریة، الفئة الجنس،( لمتغیرات تبعاً  المجتمعي

 واالجتماعیة الدینیة القیم منظومة على الفیسبوك عبر الكراهیة خطاب تأثیرب یتعلقوفیما  -4

 الدیني والتناحر التطرف إلى ؤديی ، فقد أظهرت النتائج أن هذا الخطاب قداألردني للشعب والثقافیة

 .الناس بین االجتماعي التكافل ضعفیو  والمذهبي،

 تأثیر في فأقل إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم وأظهرت نتائج اختبار الفرضیات

 تبعاً  األردني للشعب والثقافیة واالجتماعیة الدینیة القیم منظومة على الفیسبوك عبر الكراهیة خطاب

 ).الفیسبوك استخدام ومعدل الدراسي، المؤهل العمریة، الفئة الجنس،( لمتغیرات

 الفكر محاربة في واإلعالمیة الدینیة المؤسسات وخاصة المدني المجتمع مؤسسات دورحول  -5

 االحترام ثقافة نشر أن تسهم فيلمؤسسات المجتمع المدني یمكن  فقد أظهرت النتائج إنه المتطرف،

 .الكراهیة لمحاربة المجتمع في أنشطة وممارسة المتبادل،

 مؤسسات دور في إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم وأظهرت نتائج اختبار الفرضیات

 لمتغیرات تبعاً  المتطرف الفكر محاربة في واإلعالمیة الدینیة المؤسسات وخاصة نيالمد المجتمع

  .)الفیسبوك استخدام ومعدل الدراسي، المؤهل العمریة، الفئة الجنس،(
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  توصیات الدراسة:

لناس بالحذر وتجنب مثل ضرورة تكثیف التوعیة حول مفهوم الكراهیة وخطابات الكراهیة لیقوم ا - 

  ات.یهذه المسلك

یة لبث خطابات الكراهیة في شبكات أهمیة أن تقوم جهات عدیدة بالتوعیة من اآلثار السلب - 

على الهویة وغیر ذلك من حجج ومنها الحفاظ  ختلفة منها الدینیةالتواصل االجتماعي بحجج م

  بها خطاب الكراهیة. یتغطى

من خالل عدة وسائل   على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العشائریة أیضا أن تساهم - 

  التواصل االجتماعي نفسها في إشاعة ثقافة التسامح ونبذ الكراهیة ومحاربتها. شبكات بما فیها

توصي الدراسة بإجراء المزید من الدراسات على مختلف جوانب موضوع الكراهیة، وطرق  - 

قوانین التواصل االجتماعي نفسها، ولیس من خالل  لظاهرة من خالل شبكاتمواجهة هذه ا

  العقوبات فحسب.
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  ریب.غ

 ،واشنطن.الكراهیة الدینیة في الشرق االوسط وشمال افریقیا) .2014مركز بیو للنشر والشعوب (
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خطاب الكراهیة في ). 2016ردني بالتعاون مع معهد الصحافة النرویجي (مؤتمر معهد اإلعالم األ

  ،عمان.االعالم الرقمي واالجتماعي

  

كل سن المراهقة وأسبابها وكیــف التعامــل ). فن التعامل مع المراهقین، مشا2012(نصر، یاســر 

  .اإلعالميشركة بدایة لإلنتاج  ،القاهرة:1ط سنة. 21سنة حتى  12معها، المرحلة السنیة من 

"الفیسبوك" صورة المثقف وسیرته العصریة، وجوه المثقــف علــى الفیســبوك  )2010(مهــاب، نصر

س الكویتیـــة الیومیـــة ، العـــدد بالقـــجریـــدة ،الكویـــت :را؟یاغـــهـــل تعیـــد انتـــاج صـــورته أم تصـــنع افقـــا م

134463. 

). طرق 2015(النعیمي، محمد عبد العال، والبیاتي، عبد الجبار توفیق، وخلیفة، غازي جمال 

ان2. طومناهج البحث العلمي   مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع. :، عمّ

لمــات وهنــداوي ، القاهرة:ك1ترجمة زینب عاطف سید، ط  حریة التعبیر،). 2013ووربیرتن، نایجل (

  للنشر والتوزیع.

  ، عمان:اصدارات مكتب الیونیسكو في عمان.عالم في االردنتقییم اإلأ). 2015_ الیونیسكو، (

، بــــاریس: اصــــدارات مكتــــب مكافحــــة خطــــاب الكراهیــــة فــــي االنترنــــتب).  2015_الیونیســــكو، (

   الیونیسكو باللغة العربي.
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 قــیم ترسیخ في االجتماعي التواصل شبكات دور") 2017( بخیت بن محمد بن اهللا عبد صفرار، -

 اإلعــالم، كلیــة منشــورة، غیــر ماجســتیر رســالة" (العمــاني الجــامعي الشــباب نظــر وجهــة مــن المواطنة

  .األردن عمان،) األوسط الشرق جامعة

 رســالة".( میدانیــة دراســة"االجتمــاعي التواصل بموقع األردنیین الصحفیین رأي) 2011(القصیري  -

  ).عمان األوسط، الشرق جامعة منشورة، غیر ماجستیر

 الالجئــین ضــد العنــف ظــاهرة في االجتماعي التواصل وسائل دور) "2018( ألمان باحثین مجموعة

 :الرابط على الغد، جریدة 2018 -1-17 بتاریخ صحفیا ومنشورة مترجمة دراسة ،"ألمانیا في

0b6LPhttp://cutt.us/  

 وجهة من التسامح ثقافة نشر في االجتماعي التواصل شبكات دور) 2017( أحمد هأمیر  كوكش، -

 .األردن عمان، األوسط، الشرق جامعة االعالم، كلیة األردنیة، الجامعات طلبة نظر

 الــوعي تنمیــة علــى االجتمــاعي التواصــل مواقــع تــأثیر) 2014( الهــدي نــور وشــعوبي مــریم، غــزال، -

 اإلعـــــالم علـــــوم أكـــــادیمي، اللیســـــانس شـــــهادة الســـــتكمال مـــــذكرة الجـــــامعین، الطالبـــــة لـــــدى يالسیاســـــ

  .2014 ورقلة، – مرباح قاصدي جامعة واالتصال،
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)1ملحق (  

  محكمي االستبانة

  العنوان  العمل والتخصص  االسم
كلیة الصحافة   د. تحسین شرادقة

  عالم/صحافةواإل
  جامعة الزرقاء

كلیة الصحافة واإلعالم/ إذاعة   د. محمد المناصیر
  وتلفزیون

  جامعة الزرقاء

كلیة الصحافة واإلعالم/ إذاعة   أ. د. عطا هللا الرمحین
  تلفزیونو

  جامعة الزرقاء

  بتراالجامعة   / صحافةكلیة اإلعالم  أ. د. تیسر أبو عرجة
/إذاعة كلیة الصحافة واإلعالم  أ. د. محمود شلبیة

  وتلفزیون
  جامعة الزرقاء

  جامعة الشرق األوسط  /صحافةكلیة اإلعالم  د. أحمد عریقات
  سطجامعة الشرق األو  /صحافةكلیة اإلعالم  د. كامل خورشید مراد
  بتراالجامعة   /صحافةكلیة اإلعالم  د. عبد الكریم الدبیسي
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  )2ملحق (

  استبانة الدراسة:

  

  بوك األكارماألخوة واألخوات مستخدمي الفیس

  تحیة طیبة

 متطلبات استكمالبهدف دراسة ل مصممة هي أداة الكریمة االستبانة التي بین أیدیكم

 "جامعة الشرق األوسط، وعنوانها  الحصول على درجة الماجستیر في اإلعالم من

دراسة مسحیة على مستخدمي : خطاب الكراهیة في شبكات التواصل االجتماعي

  ."األردنالفیسبوك في 

أرجو منكم اإلجابة عن أسئلة االستبانة بموضوعیة ودقة قدر اإلمكان، علما أن االسم 

  یة.غیر مطلوب، والبیانات لن تستخدم لغیر أغراض هذه الدراسة العلم

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  الطالب: ناصر الرحامنة
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  القسم األول: المعلومات الدیموغرافیة وعادات االتصال:

  :داخل المربع الذي یعبر عن إجابتك، أو األقرب لھا√ ) یرجى وضع إشارة ( 

  الجنس (النوع االجتماعي):             ذكر                      أنثى - 1
  
 لفئة العمریة:ا  - 2

سنة  31 - 26       سنة  25 - 20أقل من عشرین سنة           من       

  فأكثر 38   سنة 37 - 32  

 ل الدراسي:لمؤها - 3

    ثانویة عامة فأقل 

 دبلوم سنتین بعد الثانویة العامة 

  بكالوریوس     

  دراسات علیا (دبلوم عال، ماجستیر) 

  دكتوراه      

 :بوك یومیایسللف  - 4

  أقل ساعة واحدة    

  ساعة واحدة    

  ساعتین   

  ثالث ساعات   
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  أربع ساعات فأكثر                   

 بوكالوسیلة المستخدمة الستخدام الفیس - 5

  الهاتف الخلوي                الكمبیوتر الشخصي                   I padاي باد 

 بوكالفیس ترة التي یتم فیها استخدامالف - 6

 الفترة الصباحیة          طوال النهار       فترة مسائیة         في كل الفترات

  أسئلة االستبانة:القسم الثاني: 

 التواصل االجتماعي شكال الكراهیة المتداول عبر شبكاتالمحور األول: مفهوم أ

  مفهوم الكراهیة وانعكاساته  الرقم

  تعرف الكراهیة بأنها:

  غیر موافق  یدمحا  موافق

        كراهیة الخیر لآلخرین المختلفین عني  7

        عدم القبول باالختالف مع اآلخرین  8

        إقصاء اآلخرین عن المشاركة في الشؤون العامة  9

        كراهیة قیم اآلخرین وعاداتهم   10

النظرة الدونیة لآلخرین بسبب االختالف في اللون   11

  و العمرأو الدین أو المذهب أو الجنس أ

      

        احتقار عادات وتقالید اآلخرین  12

        تشویه الحقائق أو تكذیبها  13
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ـــار الناجمـــة 2 ـــاني: اآلث ـــة عبـــر شـــبكات التواصـــل . المحـــور الث عـــن انتشـــار خطـــاب الكراهی

 بوك.االجتماعي وخاصة الفیس

  غیر موافق  محاید  موافق  آثار الكراهیة على المجتمع بما یلي  الرقم

لفتن بین مكونات المجتمع وتؤدي إلى الفرقة تثیر ا  14

  والتناحر

      

تفقد المجتمع تماسكه الداخلي فیصبح ضعیفا أمام   15

  األزمات

      

        ترتب علیه هجرة الكفاءات البشریة  16

        تبعد المستثمرین المحلیین واألجانب  17

        تقتل روح اإلبداع في المجتمع  18

        عيتهدد وحدة النسیج االجتما  19

        تقسم المجتمع إلى جماعات غیر متجانسة  20

        تساعد على انتشار التطرف بین الشباب  21
  

التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهیة والعنف  الثالث: الدور الذي تقوم به شبكات. المحور 3

  :المجتمعي

  غیر موافق  محاید  موافق  طبیعة الدور  الرقم

        اهیة تساهم في نشر خطاب الكر   22

        تساهم في الحوار وتخفیف خطاب الكراهیة  23

      تساعد على نشر العنف المجتمعي اللفظي   24
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  والسلوكي

        تخفف من العنف المجتمعي اللفظي والسلوكي  25

        لیس لها دور بل هي وسیلة محایدة   26

یعتمد الدور على طبیعة المستخدم (مستواه   27

  االجتماعي والتعلیمي).

      

        تهویل العنف والمشكالت االجتماعیة  28

        تساهم في نشر معلومات مضللة  29
 

 

  

المحور الرابع: تأثیر خطاب الكراهیة عبر الفیسبوك على منظومة القیم الدینیة واالجتماعیــة   -4

  والثقافیة للشعب األردني.

  غیر موافق  محاید  موافق  التأثیر المحتمل للكراهیة على القیم  الرقم

        تؤدي إلى التطرف والتناحر الدیني والمذهبي  30

        یتراجع التزام الناس بالدین وقیمه السامیة  31

        یضعف التكافل االجتماعي بین الناس  32

        یقل التعاون التطوعي وعمل الخیر بین الناس  33

        یضعف التسامح بین الناس ویسود التطرف  34

        ت بین الناستكثر المشاجرات والمنازعا  35

        تزداد الجرائم واألفعال المنافیة لألخالق  36
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. المحور الخامس: دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدینیة واإلعالمیة فــي 5

  محاربة الفكر المتطرف.

مؤسسات المجتمع المدني  والمؤسسات الدینیة   الرقم

  واإلعالمیة تعمل على:

  قغیر مواف  محاید  موافق

        نشر ثقافة االحترام المتبادل  37

        إشاعة فكر الوسطیة االعتدال  38

        نبذ العنف داخل المجتمع  39

        التوعیة لمخاطر خطاب الكراهیة  40

        ممارسة أنشطة في المجتمع لمحاربة الكراهیة  41

تعقد ندوات ومحاضرات بین الشباب والطلبة   42

  لمحاربة الكراهیة

      

        ر األفكار لمصالح خاصةتجیی  43

        محاربة الصورة النمطیة السلبیة لدى المجتمع  44

تقوم بالتضلیل اإلعالمي لخلق مفاهیم واتجاهات   45

  معینة

      

ن أن تقوم به التوعیة بالدور السلبي الذي یمك  46

  التواصل االجتماعي شبكات

      

        نشر ثقافة المحبة والتسامح  47

        قواعد التدوین السلیمةتوعیة الشباب ب  48
  

  انتھت األسئلة مع الشكر

 یرجى التأكد من اإلجابة عن كافة األسئلة وإعادة االستبانة إلى الباحث


