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  :بحثملخص ال
 في تعزیز قیم التسامح من وجھة نظر ةاإللكترونی الكشف عن دور الصحافة بحثھدفت ال

 أربع على فقرة توزعت) ٤١( استبانة اشتملت على إعداد تم بحثامعة مؤتة، ولتحقیق ھدف الطلبة ج
  ).التسامح الدیني، التسامح العلمي، التسامح االجتماعي، التسامح السیاسي (قیم للتسامح تمثلت بـ

طالبًا وطالبة من طلبة جامعة مؤتة من العام ) ٧٢٠( على عینة مؤلفة من بحث الوطبق
 :تي مجموعة من النتائج جاءت على النحو اآلإلى بحثوتوصل ال) ٢٠١٨ /٢٠١٧(ي الدراس

في تعزیز قیم التسامح من وجھة نظر طلبة جامعة مؤتة تقوم بدورھا  ةاإللكترونی الصحافة أن - 
  .على المستوى الكلي بدرجة متوسطة

جاالت بدرجة في تعزیز قیم التسامح على مستوى المتقوم بدورھا  ةاإللكترونی الصحافة أن - 
في " التسامح الدیني " ، األولىفي المرتبة " التسامح االجتماعي : " متوسطة على النحو التالي

 جاء مجال واألخیرةفي المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة " التسامح السیاسي" المرتبة الثانیة، 
 ". التسامح العلمي" 

 في ةاإللكترونیلدور الذي تمارسھ الصحافة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى ا - 
في حین أظھرت النتائج ) ، الكلیةنوعال (يتعزیز قیم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة وفقا لمتغیر

  .طولوجود فروق تعزى لمتغیر عدد ساعات التصفح ولصالح ساعات التصفح األ
The Role of Electronic Journalism in Enhancing Tolerance Values 

among the Students of Mutah University from their Viewpoints 
ABSTRACT: 

The present study aimed at researching the role of electronic 
journalism in enhancing tolerance values from the viewpoints of Mutah 
University students. A questionnaire consisting of (41) items under four 
dimensions, namely, religious, scientific, social, and political tolerance was 
developed for fulfilling the purpose of the study. The questionnaire was 
completed by the study participants totaling 720 students during the 
academic year 2017/2018.The results attained revealed that: 

- Electronic journalism has an average role in enhancing the tolerance 
values among Mutah University students in total.  

- The electronic journalism has an average role in enhancing the 
tolerance values in the four dimensions as the social tolerance came 
first, the religious tolerance came second, the political tolerance 
came third, and the scientific tolerance came fourth.  

- There were no statistically significant differences in relation to role of 
electronic journalism in enhancing the tolerance values among 
Mutah University students (males versus females and the faculty 
type). On the other hand, the results showed some differences that 
may be attributed to the spent internet hours in favor of those who 
spend more hours. 
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  :مقدمة

شھد العالم خالل العشرین عامًا الماضیة الكثیر من التحوالت والمتغیرات على المستوى 
السیاسي واالجتماعي واالقتصادي وفي مجاالت أخرى مثل تقنیة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، 

ت  والحروب والكوارث واألزمات، وخلفوحظیت تلك الحقبة بالعدید من أعمال العنف والصراعات
وراءھا الكثیر من الدمار جراء تنامي ظاھرة العنف وعدم التسامح وتزاید الحقد والكراھیة بین 
األفراد والشعوب على حد سواء، والتمییز على أساس من الدین والعرق واللون حتى بین أبناء الوطن 

 .الواحد
حروب لقد عانت البشریة كثیرًا من آثار العنف وعدم التسامح، وقد تمثل ھذا في و

، وھذا یعني أن التعصب وھو إصابة المالیینوصراعات عدیدة، كانت سببًا في وفاة آالف الضحایا و
 الممقوت، األمر الذي نقیض التسامح یعد حالھ خاصة، من التمسك الفكري أو التمسك العقائدي

ما  تطور مفھوم التسامح من الفرد إلى المجتمع ومنھ إلى الدولة، حیث لم یعد مفھویستدعي
اصطالحیا أو لغویا، وإنما وصل إلى االعتراف بالحق واحترام الخصوصیة، مثلما لھ عالقة 

والتسامح بما ینطوي علیھ من عدالة وحقوق متساویة  بالعمران والتنمیة المستدامة ورفاھیة الشعوب،
ر وسالم لكل البشر، بغض النظر عن لونھم ومعتقدھم، یمثل األساس العقالني الممكن لتقدم واستقرا

المجتمع الحدیث بكل ما فیھ من تنوع واتجاھات مختلفة، وعلى ھذا فقد أصبح حاجة ماسة لألفراد 
  .والشعوب

ویعد اإلنسان بصفة عامة موضع اھتمام التربیة وغایتھا، والشباب بصفة خاصة ومنھم 
حلة الشباب طالب الجامعات ھم أولى الفئات العمریة باالھتمام والرعایة، ویرجع ذلك لخطورة مر

وأھمیتھا بالنسبة للمجتمع، فالشباب من أكثر أفراد المجتمع حماسًا وحساسیة ونشاطًا وبإكسابھم القیم 
اإلسالمیة الصحیحة وبصفة خاصة قیمة التسامح یستطیعون مواجھة المتغیرات المجتمعیة المحیطة 

ا من التحدیات، وكما یذكر بھم دون االنجراف نحو العنف أو التطرف أو االغتراب الثقافي أو غیرھ
البعض أن المجتمع لیس في حاجة إلى قیمة أشد من حاجتھ إلى قیمة التسامح بكل أبعادھا، وحاجتھ 

، فالمشروع ...إلى أن ُیجعل التسامح في مقدمة أولویات التربیة في األسرة، ودور العبادة، والجامعة، 
 معظم القطاعات، وال بد من أن نكسب أبناءنا التربوي ھو المنقذ من الالتسامح الطاغي المنتشر في

 وبناتنا قیمة التسامح مع المخطئ، ومع المخالف في الرأي والمذھب، ومع المخالف في الدین والملة
  .)٢٧٩، ٢٠٠٠رسالن، (

 المتعلمین إعداد بشكل خاص، مھمة والتربويولذا یواجھ المجتمع العالمي بشكل عام، 
 بسالم وفى بیئة یسودھا جو من الود اآلخرین األفرادلتعایش مع كمواطنین عالمیین یستطیعون ا

  )wan, 2006, 140. (األخرىوالتسامح والتفاھم واالحترام المتبادل لكافة الثقافات 
 یفرضھا الواقع الراھن لمواجھة العنف التيوثقافة التسامح باتت من الضروریات الملحة 

 وتعزیز قیم المواطنة، فالتسامح من اإلنسانیةم ، مما ُیوجب الحرص على ترسیخ القیالمجتمعي
  )٢٣، ٢٠١٣أبو غدة، . ( القلوبإلیھا تحبھا النفوس وتنجذب التيالصفات 

 المجتمع ولكن دالالت ومعنى ذلك أفرادومفھوم التسامح مألوف ومتداول لدى الكثیر من 
 الفرد، ولذلك ال یزال إلیھا ینتمي التية  وذلك تبعًا للبیئة والثقافاألفرادالمفھوم تختلف اختالفًا كلیًا بین 

 ھناك العدید من أن إال تعریف جامع وشامل لمفھوم التسامح، إلى الوصول فيالعلماء یواجھون تحدیًا 
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 لم تكن شاملة لكافة أنھا تحدید المعالم الرئیسیة لمفھوم التسامح بالرغم من في نجحت التيالمحاوالت 
  )Agafonov, 2007, 80. (الجوانب المرتبطة بھذا المفھوم

تمثل القیم درع الحمایة واألمان للمجتمعات اإلنسانیة من االنحرافات والمحن والبالء و
والتشاحن والبغضاء، سواء كانت ھذه القیم دینیة أو أخالقیة أو اجتماعیة أو غیرھا، فالتسامح یعد 

فردیة والجماعیة یظل مسؤولیة عامًال مھمًا لبقاء وحدة المجتمع وتماسكھ، وتعزیزه في الحیاة ال
التربیة الواعیة، وال أفضل من التربیة اإلسالمیة في تحقیق ذلك، كما أنھا مسؤولیة المؤسسات 
التربویة والمجتمعیة من خالل نشر ثقافة التسامح وإكسابھ لمنسوبیھا من خالل ممارساتھا المختلفة 

تعامل مع المخالف واستثمار الحوار البناء والنقد المتمثلة في تبصیر األجیال باألسالیب المناسبة في ال
  ).٣٧: ١٤٣٦الخیري، (الھادف وبث روح التسامح اإلسالمي، في غرس مثمر وتربیة واعیة 

وال تقتصر أھمیة التسامح على المجتمعات فحسب بل أن للتسامح أھمیة كبرى على المستوى 
حساس الرضا والطمأنینة، وینعم بحیاة فالمتسامح مع نفسھ ومع اآلخرین ینعم بإ. الشخصي للفرد

اجتماعیة سعیدة مما یجعلھ فردًا منتجًا منشغًال بعملھ، ولیس منشغًال بصراعات وخالفات ال داعي 
لھا، فالتسامح شفاء للقلب، یطھره من اإلحساس باأللم والحزن والغضب ویحل مكانھا اإلحساس 

  )٢٩٨: ٢٠١١محمود، ونصار، (بالرضا والطمأنینة والحب والسالم
وإذا كان نشر التسامح مطلوب بین أفراد المجتمع من خالل وسائل تربویة مختلفة كاألسرة 
والمدرسة والمسجد، فإن وسائل اإلعالم بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة علیھا دور كبیر في 

  .نشره بین أفراد المجتمع
 مباشر أو غیر  تؤثر بشكلاإلعالم وسائل أن إلى) ٣٧٦، ٢٠١٤خطاب،  (أشارتوقد 

ویرتبط حجم ھذا التأثیر بالعدید من العوامل .  وسلوكیاتھم وتعامالتھم الیومیةاألفراد حیاة فيمباشر 
 من حیث عناصره الدرامي للمشاھد، وكفاءة العمل والنفسي الشخصي من بینھا مدى االستعداد والتي

رب صورة للواقع، مما یزید من اقتناع ، وقدراتھ على تقدیم اقواإلنتاجیة واإلبداعیةالفنیة والفكریة 
 حاالت كثیرة، في ُیقدم لھ بل وتفاعلھ معھ الذي) الدینيالتسامح  (الدراميالمشاھد بواقعیة المضمون 

  . صورة مطابقة للواقعإال االعتقاد بأن ما یقدم على الشاشة ما ھو إلىمما قد یدفعھ 
الم یشترك مع اإلعالم التقلیدي في  ھو عبارة عن نوع جدید من اإلعاإللكترونيواإلعالم 

المفھوم والمبادئ العامة واألھداف، لكن ھذا النوع من اإلعالم یعتمد على وسیلة جدیدة وھي الشبكة 
  ، حیث أن مختلف وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة"اإلنترنت"للمعلومات  العالمیة

  وتؤدي نفس الوظیفة، اإلنترنتوالمشاھدة عملت لھا مواقع خاصة بھا على شبكة 
   من میزاتاإلنترنتاإلعالمیة لھذه الوسائل باإلضافة إلى ما تتمیز بھ شبكة 

  وسمات تؤھلھا للقیام بمثل ھذا الدور اإلعالمي وبخاصة السرعة والعالمیة في
  .)٣٤، ٢٠٠١بندر، والمجایدة،  (النشر

 باعتبارھا الوسیلة االتصالیة  مقارنة بوسائل األعالم األخرى– ةاإللكترونیوتتمیز الصحافة  
ص وسمات تجعلھا تتفوق في بعض المجاالت عن ئمتع بخصاتاألكثر تأثیرا في الجمھور المثقف، إذ ت

ن یتحكم القارئ في وقت قراءتھا وإعادة االطالع  بأغیرھا من وسائل االتصال الحدیثة، حیث تسمح
قق تأثیرھا في بناء المواقف والتفاعل على مضامینھا، كما أنھا تعرض للتفاصیل الدقیقة، فھي تح

  .معھا
ة مدار اھتمام كثیر من أفراد المجتمع، فإن فئة الشباب اإللكترونیوإذا كانت الصحافة 

  .وخاصة طالب الجامعة ھم األكثر استخدامًا واطالعًا علیھا
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  :وأسئلتھ البحث مشكلة
 من ةاإللكترونیالصحافة صبحت أضوء التطور التكنولوجي الذي یشھده العصر الحدیث  في 
مة التي تساعد في بناء اإلنسان الصالح من خالل الرسائل اإلیجابیة التي تقوم ببثھا من مھالوسائل ال

ر إیجابي في سلوك یین یحدث تغأنھ تلقي والذي من شأ الذي تقوم بتقدیمھ للماإلخباريخالل المحتوى 
درًا على إظھار إمكاناتھ وقدراتھ المتخلفة لیصبح اإلنسان وتكوینھ النفسي والعقلي والجسمي لتجعلھ قا

  .حسن استغاللھا في ذلك الجانب المجتمع الذي ینشأ فیھ إذا ما ُأمعقادرا على التكیف 
 إلى أن تسعى األعضاء العام لألمم المتحدة، أن على كافة الدول األمینوفى ھذا السیاق أكد 
 وفتى ة كل فتاإنوقد صرح قائًال . مح والحوار والسالم قیم التسااألطفالنبذ العنف والكراھیة وتعلیم 

 یصبحوا أن تساعدھم على أن من شأنھا التيیستحق الحصول على التعلیم الجید ومعرفة القیم 
  )٥، ٢٠١٤، والعنزى، العجمي(.  مجتمعات متنوعة تحترم التنوعفيمواطنین عالمیین 

 ھي للطالب، األخالقیة عن بعض المتطلبات )٤٢٠، ٢٠١٣حسین، (وكشفت دراسة 
 كاالحترام والتسامح األخالقیة، وتنمیة القیم األخالقیةترسیخ العقیدة الدینیة السلیمة، والتربیة : كالتالي

  .شودةن الماألھدافلدى الطالب من خالل التربیة ومؤسساتھا المختلفة حتى یتم تحقیق 
مسئولیة وال احترام وال انتماء  فال واألمان المجتمع عن مفھوم الثقة أفرادن تراجع بعض فإ

، األخالق البعد عن قیم التسامح بما تحملھ من معان مثل إلى وال مسئولیة، یرجع دیمقراطیةوال 
فبناء الثقة واالنتماء والوالء بحاجة . ، والتقدیر، والتنازل، والعطاء، واالحترامواإلیثاروسعھ الصبر، 

، فعینا أبنائنا مستقبل ألجلوالبد من مواجھتھ .  مكثفة وخطة زمنیة ودورات تدریبیةتربوي منھج إلى
حسین، .( نبدأ بالمؤسسات التربویة والتعلیمیة بالعمل على تطویر المناھج لتعزیز قیم التسامحأن

٣٩٢، ٢٠١٥(  
ومن خالل عمل الباحثة في المجال التربوي الحظت انتشار العدید من المظاھر السلوكیة 

 المیل إلى ثقافة العنف واالقتتال ھان أشدھا خطورة علیھم من وجھة نظر كان م،السلبیة بین الطلبة
 وھو ما برز بشكل ،والطائفیة والعصبیة وحب التشفي واالنتقام وعدم التسامح مع بعضھم البعض

واستكماًال للجھود البحثیة التي تركزت في  ملحوظ في الفترة األخیرة تحت مسمى العنف الجامعي،
تسعى من خالل البحث الحالي  ن الباحثةإ مسببات العنف الجامعي فعنل البحث الفترة األخیرة حو

 في تعزیز قیم التسامح لدى ةاإللكترونیبالوقوف على دور المؤسسة اإلعالمیة وتحدیدا الصحافة 
ن تساھم في تخفیف العنف الجامعي الذي بات منتشرا في اآلونة أنھا أطلبة الجامعات والتي من ش

  :ن الدراسة الحالیة تسعى لإلجابة عن األسئلة التالیةإأوساط الطلبة وعلى وجھ التحدید فاألخیرة بین 
 في تعزیز قیم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة من ةاإللكترونیما الدور الذي تمارسھ الصحافة  - 

  "وجھة نظرھم؟
مارسھ في مستوى الدور الذي ت) 0.05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  - 

، نوع النوع(لمتغیرات تسامح لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى  في تعزیز قیم الةاإللكترونیالصحافة 
  ".؟ )الكلیة، عدد ساعات المشاھدة

 :أھداف البحث
  :إلىیھدف البحث الحالي 

  الكشف عن الدور الذي تمارسھ الصحافة اإللكترونیة في تعزیز قیم التسامح لدى طلبة جامعة
  .ة نظرھممؤتة ومن وجھ
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  الكشف عن وجود فروق في مستوى الدور الذي تمارسھ الصحافة اإللكترونیة في تعزیز قیم
  ).النوع، نوع الكلیة، عدد ساعات المشاھدة(التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى لمتغیرات 

  :أھمیة البحث
  : البحث في الجوانب التالیةأھمیةتكمن 

  وساط الطلبة الجامعیینأثقافة وسلوكیات التسامح بین تحتاج إلى القیم وجري في مرحلة یأنھ.  
 كواحدة من وسائل التأثیر على مجریات ةاإللكترونیسلط الضوء على دور الصحافة ی أنھ 

األحداث في الواقع السیاسي واالجتماعي، وإمكانیة استغاللھا في تنمیة وتطویر التسامح في 
  . العالقات األخویة بین الطلبةوثیقفق وت مبادئ األخوة والتوانشرواقع الطلبة من خالل 

  الرسمیة وغیر الرسمي منھا لمراجعة محتوى مواقعھا اإلعالمیةد المؤسسات یفیقد 
 التعدیالت على المحتوى المعرفي الذي تقدمھ لیتم تضمینھ جوانب تركز وإجراء ةاإللكترونی

 .على قیم التسامح لدى طلبة الجامعات
  ة ذات ین واالجتماعیین في دراسة الظواھر التربویة والمجتمعد الباحثین التربویییفیقد

 .الصلة
  :مصطلحات البحث

  :الدور
یعبر عن الدور بأنھ مجموعة من المھام والمسؤولیات والواجبات التي یقوم بھا فرد أو 
مجموعة من األفراد أو جھات مما یتطلب مھام معینة، تصنف حسب المجال الذي یعملون بھ كالدور 

  )١٠: ١٤٣٦أمل عابد، . (ي والدور الصحي وغیرھاالتربو
  :التسامح

، فھو اإلنسان لحقوق األساسیة المبادئ والقیم أساسھا وسیاسیة ودینیة وقانونیة، أخالقیةھو قیمة 
، ٢٠١٥حسین، (.  العربیةواألمة مصر في والتنمیة واألمنضرورة حتمیة لتحقیق االستقرار 

ناس والواقع بالتسامح واإلحسان واالیجابیة والمحبة والتقدیر یعرف بأنھ العیش مع ال كما، )١٣٦
  ) ١١: ٢٠٠٧یالجن، .(والوئام والسالم

  :قیم التسامح
القیم ھي عبارة عن معاییر وأحكام تتكون لدى أفراد المجتمع من خاللھ تفاعلھ من المواقف 

  ) ٣٤: ١٩٨٨أبو العینین، . (والخبرات الفردیة واالجتماعیة
المعاییر الموِجھة لسلوك الفرد ومواقفھ تجاه اآلخرین، :  التسامح في ھذه الدراسةوالمراد بقیم

من حیث قبولھم واحترامھم وصیانة كرامتھم وتقبل الخالف معھم ورعایة حقوقھم والتعایش السلمي 
  . معھم، بغض النظر عن جنسھم أو لونھم أو دینھم

  :الدراسات السابقة
التي استھدفت التعرف على دور جامعة األقصى في تعزیز ) ٢٠١٧(دراسة النجار وأبو غالي .١

قیمة التسامح لدى طلبتھا من وجھة نظر الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة، 
وأظھرت أن الدرجة الكلیة لدور جامعة األقصى في تعزیز قیم  واستخدمت المنھج الوصفي،

وأعضاء ھیئة %) ٦٤٫٥(نسبة ب) ٣٫٢٢(التسامح من وجھة نظر الطالب جاءت بمتوسط 
  ). ٦٣٫٦(بنسبة بلغت ) ٣٫١٨(التدریس بمتوسط 
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٣٠٧ 

 ھدفت تعرف المعوقات التي تواجھ عمل الصحافة االستقصائیة في ):٢٠١٦(دراسة الحمداني  .٢
وقد اشتملت  ،البحث على المنھج الوصفي المسحي واعتمد. العراق من وجھة نظر محرریھا

التي تتمتع بشھرة واسعة في الشارع العراقي  ة العراقیة المؤسسات الصحفیأشھرالعینة على 
،  نقابة الصحفیین العراقیین من حیث القراء والمتابعة شملت جریدة الزمانإحصاءاتوحسب 
والصحفیین العاملین في شبكة نیریج للصحافة االستقصائیة ، المشرق، الصباح، والمدى

صحفیین لكل مؤسسة ) ٥ (بواقع ائیًاصحفیًا استقص )٢٥( العراقیة وقد بلغت مجموع الكل
عامًا ) ٢٣ (صحفیة وقد ركزت الباحثة وحسبما تتمتع بھ من خبرة في العمل الصحفي طوال

 الجدل أثارتكتابات استقصائیة  ممن لدیھم ركزت على ُكتاب الصحافة االستقصائیة الفاعلین
 على وجود% ١٠٠وبنسبة   المبحوثینإجماع إلىفي الشارع العراقي، وتوصلت الدراسة 

وعائق محدودیة ثقافة )  %٨٠ ( المعلومة جاء بنسبةإلىوان عائق الوصول  معوقات قانونیة
من نسبة المبحوثین %) ٦٠( العمل االستقصائي في الوسط الصحفي العراقي فقد جاء بنسبة

یة  الكترونأجھزة من اإلعالمیةالمؤسسات   االقتصادیة فياإلمكاناتعدم توفر معوق فیما جاء 
وان عائق نقص التدریب والتأھیل ، من مجموع المبحوثین%) ٦٠(حدیثة بنسبة مئویة بلغت 

 من عدد المبحوثین ووجود معوقات ذاتیة) %٤٨(للتعامل مع صحافة االستقصاء جاء بنسبة 
  .  المبحوثین إجماليمن % ٦٨وجاء عائق بیئة العمل فقد جاء بنسبة ، %٤٠جاء بنسبة 

 واستھدفت إیجاد تصور مقترح لتنمیة قیمة التسامح لدى طالب )٢٠١٦(دراسة الدھمش .٣
المرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة، واستخدمت المنھج الوصفي المسحي، وأوصت 
الدراسة بضرورة تطویر المناھج وتضمینھا منھج المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم في لینھ 

  .وتسامحھ مع صحابتھ
ھدفت إلى التعرف على واقع دور معلمي التربیة اإلسالمیة في تنمیة و) ١٤٣٦(دراسة الخیري .٤

قیمة التسامح لدى طالب المرحلة الثانویة بمحافظة اللیث، والفروق الفردیة بین استجاباتھم تبعًا 
واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي، ومن أبرز نتائجھا بلغ المتوسط . لمتغیرات الدراسة

  .٨٦، ٣یة اإلسالمیة في تنمیة قیمة التسامح بدرجة كبیرة جدًا إذ بلغ الحسابي لدور معلمي الترب
ھدفت الدراسة إلى التعرف على مفھومي التفكیر المزدوج والتسامح،  :)٢٠١٥(دراسة الحكاك  .٥

معرفة مزایا العالقة بین المفھومین وكیف یمكن أن یسھم أحدھما في تعزیز دور المفھوم اآلخر 
،  طریق أدوار الجامعة كافة، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفيإلفادة طالب الجامعة عن

أن مفھومي التفكیر المزدوج والتسامح یكمل : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أھمھا
أحدھما اآلخر، بل إن أحدھما یمكن أن یولد من المفھوم اآلخر إذا وجد الكثیر من المشتركات 

  .علمي الواسع المنفتحبینھما السیما ما یتعلق بالفكر ال
ھدفت إلى الوقوف على دور التربیة في تنمیة قیم التسامح من حیث ) ٢٠١٤( دراسة الغامدي .٦

واقعھا والمأمول، واستخدمت المنھج الوصفي الوثائقي، وأظھرت أن التربیة على التسامح ھي 
م المتبادل الخیار االستراتیجي إلعادة صیاغة عالقة اإلنسان باآلخرین من منظور االحترا

  . وتقبل الرؤى واألفكار والمعتقدات المختلفة
ھدفت الدراسة إلى التوصل إلى برنامج مقترح للتدخل المھني من  :)٢٠١٤ (دراسة محمد .٧

منظور الممارسة العامة لتنمیة ثقافة التسامح لدى طالب المرحلة الثانویة، واستخدمت الدراسة 
وتوصلت الدراسة ، یذ والمسح الشامل مع األخصائیینمنھج المسح االجتماعي بالعینة مع التالم

وجود مجموعة من األسباب تؤدي إلى ضعف ثقافة التسامح : إلى عدد من النتائج من أھمھا
لدى الطالب وقد ترجع إلى الطالب نفسھ، األسرة، المجتمع، المدرسة، وسائل اإلعالم، 
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٣٠٨ 

الممارسة العامة لتنمیة ثقافة ووضعت الدراسة برنامجا مقترحا للتدخل المھني من منظور 
  .التسامح لدى طالب المرحلة الثانویة

معالجة الصحافة العربیة لقضایا :" بعنوان) ٢٠١٢: الداغر(دراسة مجدي محمد الداغر .٨
، خلصت الدراسة إلى "التسامح والتواصل مع اآلخر دراسة تحلیلیة لعینة من الصحف الیومیة

ورة أو تغیر منھا، وإنما توجد مؤسسات أخرى تعمل في أن وسائل اإلعالم بذاتھا ال تضع الص
ھذا االتجاه وتسعى إلى تحقیقھ، كما أنھ توجد مؤسسات تعمل على تقدیم المواد والمعلومات 

 .الخام التي منھا تشكیل الصورة النمطیة للمجتمع في كثیر من المجتمعات بصورة عامة
التعرف على اثر بعض  إلىسعت ) caliskan & saglam, 2012, 1440(دراسة  .٩

 نتائج أظھرت.  طالبًا من خمسة مدارس تركیة٨٩٩ تضمنت والتيالمتغیرات على التسامح 
 سنًا األصغر الطالب أن إلى تسامحًا من الطالب، كما بینت الدراسة أكثر الطالبات أنالدراسة 

 لألم اثر على ميالتعلی للمستوى أنوكذلك بینت الدراسة .  سنًااألكبر تسامحًا من الطالب أكثر
  .ثرأ لألب التعلیمي حین لم یكن للمستوى فيمستوى التسامح لدى الطالب 

ھدفت الدراسة إلى الوقوف على مفھوم قیم ثقافة التسامح  :)٢٠١١( صادق ومحمد، دراسة  .١٠
وأھمیتھا، التعرف على موقع قیم ثقافة التسامح في الفكر التربوي، إلقاء الضوء على مسئولیة 

و تنمیة قیم ثقافة التسامح، إلقاء الضوء على مسئولیة المدرسة نحو تنمیة قیم ثقافة األسرة نح
التسامح، تقدیم رؤیة تربویة مقترحة لتفعیل مسئولیة األسرة والمدرسة نحو تنمیة قیم ثقافة 

أن قیم : وتوصلت إلى عدد من النتائج أھمھا، التسامح، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي
ى األسس التي یقوم علیھا المجتمع الدیمقراطي، التسامح ھو الفضیلة التي تسھم التسامح إحد

اتخاذ موقف إیجابي فیھ إقرار بحق : في إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب، التسامح یعني
  .اآلخرین في التمتع بحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة المعترف بھا عالمیًا

 التعرف على مدى إسھام جامعة طیبة بعناصرھا ھدفت إلى) ٢٠١١(دراسة السحیمي .١١
واستخدم الباحث المنھج .المختلفة في تنمیة قیم التسامح الفكري لدى الطلبة من وجھة نظرھم

وأظھرت الدراسة أن إسھام إدارة جامعة طیبة في تنمیة قیم التسامح الفكري . الوصفي المسحي
، ینما جاء إسھام كل من محتوى المقررات، ب)٤٦٫٨(لدى الطلبة بدرجة أقل من المتوسط بنسبة

  .وأعضاء ھیئة التدریس، واألنشطة الطالبیة بدرجة متوسطة
ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ثقافة التسامح في الجامعات  :)٢٠٠٩ (دراسة المزین .١٢

الفلسطینیة، والتعرف على قیم التسامح األكثر شیوعًا التي تعززھا الجامعات الفلسطینیة 
الجامعة، التخصص الدراسي، (فظات غزة لدى طلبتھا من وجھة نظرھم، وأثر المتغیرات بمحا

على أدوار الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة في تعزیز قیم التسامح لدى طلبتھا، ) الجنس
واقتراح سبل االرتقاء بدور الجامعات الفلسطینیة في تعزیز قیم التسامح لدى طلبتھا، 

: وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أھمھا، لمنھج الوصفي التحلیليواستخدمت الدراسة ا
أن ثقافة التسامح تسود الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة بدرجة متوسطة إذ بلغت نسبتھا 

، قیم التسامح االجتماعي أكثر قیم التسامح شیوعا، وأكثر القیم التي تعمل الجامعات %٠٢، ٧٠
، %١٠، ٧١لدى الطلبة وقد جاءت بدرجة متوسطة بلغت نسبتھا الفلسطینیة على تعزیزھا 

، تلیھا %٣٧، ٧٠، تلیھا قیم التسامح الدیني بنسبة %٤٧، ٧٠تلیھا قیم التسامح العلمي بنسبة 
، وكانت قیم %٣٥، ٦٩قیم التسامح الفكري والثقافي بدرجة أقل من متوسطة بنسبة بلغت 

 %.٢١، ٦٥ت بدرجة أقل من متوسطة بنسبة بلغت التسامح السیاسي أقل القیم شیوعا إذ جاء
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٣٠٩ 

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن قیم التسامح التي : )٢٠٠٨( و الغویري ،دراسة ھندي .١٣
تضمنھا كتاب التربیة اإلسالمیة للصف العاشر األساسي، والكیفیة التي توزع فیھ، وأثر الجنس 

راسة المنھج الوصفي، واعتمدت في تقدیر معلمي التربیة اإلسالمیة ألھمیتھا، واستخدمت الد
من معلمین ومعلمات ) ١٠٤(على منھج المسح االجتماعي بالعینة، وتكون مجتمع الدراسة من 

مدرسة أساسیة، واستخدمت الدراسة لجمع بیاناتھا ) ٣٥(التربیة اإلسالمیة موزعین على 
لت الدراسة إلى عدد من وتوص، أداتین أحدھما قائمة تحلیل، والثانیة استبیان من إعداد الباحثیِن

قیمة، وعدد تكرارھا ) ٣١(أن عدد القیم المتضمنة في كتاب التربیة اإلسالمیة : النتائج أھمھا
، وأن جمیع قیم التسامح الواردة في االستبیان كانت ذات درجة كبیرة في أھمیتھا، وأن )٨٥(

  .حسب جنسھمدرجة تقدیر معلمي التربیة اإلسالمیة ألھمیة قیم التسامح ال تختلف 
 التعرف على مدى فاعلیة استخدام القصص إلى) Demircloglu, 2008(وھدفت دراسة  .١٤

 مقابالت مع إجراء في تنمیة التسامح لدى طالب المدارس الثانویة الفنیة، وتمثلت فيالدینیة 
ثر أ قد القصصي التحلیل أسلوب استخدام أن إلىوتوصلت النتائج . الطالب بالمرحلة الثانویة

  . تسامحًاأكثر الطالب بطریقة ایجابیة وجعلھم أفكار على
ة اإللكترونیأثر المواقع :" بعنوان) ٢٠٠٧:أبو وردة(دراسة أمین عبد العزیز أبو وردة،  .١٥

 -  طلبة جامعة النجاح الوطنیة نموذجا- اإلخباریة الفلسطینیة على التوجھ واالنتماء السیاسي
دورا في االستقطاب السیاسي بین الطلبة، كما أن ة اإللكترونیخلصت الدراسة إلى أن للمواقع 

المواقع الحزبیة ساھمت في رفع وتیرة التعصب الحزبي، وأن التمویل المالي للمواقع 
 .ة اإلخباریة الفلسطینیة ھو سبب االنحیاز لطرف فلسطیني دون آخراإللكترونی

 نحو التسامح والتي استھدفت مراجعة كتاب االتجاھات) Kalina: 2001(دراسة كالینا  .١٦
والتعاون في أوضاع متعددة الثقافة في مدینة ملیلة في أسبانیا، وأبرزت ما یقدمھ الكتاب من 
مساھمة لبرنامج المدرسة من أجل تعزیز قیم التسامح والتعاون، كما أظھرت أن عینة البحث 

رر منطقیة كانوا في مستوى متقدم من التعاون، بینما كانوا في مستوى أدنى من التسامح ما یب
  .تطویر المناھج من أجل تنمیة قیم التسامح والتعاون داخل المدرسة

والتي استھدفت إبراز دور التربیة في تحقیق قیم التسامح، ) Rodden:2001(دراسة رودن  .١٧
وأشارت إلى أن البرامج التربویة التي طورت في ألمانیا لمواجھة العنف والتمییز العنصري 

 واألجانب، والدعم الذي قدمھ المسئولون لتعلیم التسامح برعایة لدى الشباب ضد األقلیات
  . الیونسكو من خالل وضع برامج ذات بعد ثقافي متعدد

  :التعلیق على الدراسات السابقة
یتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي اھتمت بقیمة التسامح سواء من حیث دراسة 

تھا ببعض المتغیرات، وكل ھذه الدراسات أكدت أھمیة واقعھا أو العوامل المؤثرة علیھا أو عالق
وضرورة قیمة التسامح خاصة في األوقات المعاصرة، كما یتبین تنوع ھذه الدراسات من حیث 
عینتھا ومجتمعھا سواء ما ركز منھا على مراحل التعلیم قبل الجامعي أو ما تناول منھا مرحلة التعلیم 

وات المستخدمة فیھا وحجم العینة التي طبقت علیھا، ویتضح الجامعي، وكذلك تنوعھا من حیث األد
  .كذلك وجود بعض الدراسات التي تناولت الصحافة بوجھ عام مبینة أھمیة وأدورھا المختلفة

ولكن في ضوء العرض السابق للدراسات السابقة یتبین ندرة الدراسات التي تناولت الصحافة 
ھا في تعزیز قیمة التسامح بصفة خاصة وھذا ما یمیز اإللكترونیة بصفة عامة وفي عالقتھا ودرو

  .الدراسة الحالیة باإلضافة لتمیزھا في مجتمعھا وعینتھا
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ولقد أفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري وإعداد األداة 
  .وبعض اإلجراءات المنھجیة باإلضافة إلى االسترشاد بما جاء بھا من مراجع

  : ار النظرياإلط
  قیمة التسامح: المحور األول

  :مفھوم التسامح
احترام وتقدیر للتنوع الغني في ثقافات ھذا العالم، وأشكال : عرفت الیونسكو التسامح بأنھ

التعبیر وأنماط الحیاة التي یعتمدھا اإلنسان فالتسامح یعترف بحقوق اإلنسان العالمیة وبالحریات 
  ) ٢٠١٨ للیونسكو، اإللكترونيالموقع .(ي التساھل وعد االكتراثاألساسیة لآلخرین وھو ال یعن

 من أفرادالتسامح على انھ قبول واحترام ) Janmaat& Mons, 2001. 56- 81(ویعرف 
  .خلفیات ثقافیة مختلفة

كلمة دارجة تستخدم لإلشارة إلى الممارسات الجماعیة كانت أم : "كما یعرف أیضًا بأنھ
تطرف، أو مالحقة كل من یعتقد، أو یتصرف بطریقة مخالفة قد ال یوافق علیھا الفردیة تقتضي بنبذ ال

 .)١٦، ٢٠١٢السیقلي،  (المرء
 للعواطف الذاتي التسامح عبارة عن الضبط إلى أن) Agafonov, 2007, 80(ویشیر 

 یعتبره مصدر خطر أو یحمل أو یعترض علیھ، أو ما قد یختلف علیھ الفرد، يءواالنفعاالت تجاه ش
اتجاھات سلبیة نحوه، وذلك بھدف المحافظة على بقاء جماعة اجتماعیة أو سیاسیة واستمرار 

  .أفرادھااالنسجام بین 
كما یعرف بأنھ فن العیش المشترك وتأمین التعایش في إطار التباین واالعتراف بتعددیة 

  ) ٣: ٢٠٠٧صافي، . (المواقف اإلنسانیة وتنوع اآلراء والقناعات واألفعال
ا یعرف بعض الباحثین التسامح بأنھ قیمة أخالقیة وسیاسیة ودینیة وقانونیة، أساسھا بینم

  ) ٣٩٨: ٢٠١٥حسین، . (المبادئ والقیم األساسیة لحقوق اإلنسان
ویعرف بأنھ موقف إیجابي نحو اآلخرین دون استعالء أو تكبر وقبول االختالفات الفردیة 

  ) ٨: ٢٠٠٧عصام، .(موتعلم كیفیة اإلصغاء لآلخرین والتواصل معھ
 یعنى األساس، وقیام التسامح على ھذا األطراف بالمساواة بین كافة اإلقراروالتسامح یعنى 

 ما رفعتھ الثورة الفرنسیة إلى ھذا المفھوم أساساحترام المختلف مھما كان مصدر اختالفھ، ویعود 
 التسامح من مفھوم ذات طابع فكان ذلك تحول لمفھوم. واإلیخاءمن شعارات مثل الحریة، والمساواة، 

 . حق لكل البشرإلى آخر یقوم على تفضیل طرف ھرمي
 (sikorskaia,  ،l ،e ،2008 ،50) 

، ولكنھ یتضمن نماذج األفراد بأنھ كل ما یتعلق بالعالقات البسیطة بین أیضًاویعرف التسامح 
جل ضرورة التقدم والتعایش واسعة، فالتسامح یعنى تحمل وتقبل شیئًا ال تحبھ، ویكون ذلك غالبًا من ا

  .)٦٥، ٢٠٠٥عبد اهللا، . (اآلخرینواالنسجام بطریقة أفضل مع 
التسامح یشتمل على طائفة من القیم التربویة التي دعا إلیھا اإلسالم ومن ثم یتضح أن 

أن السماحة تحتاج إلى قلب یصبر : كالصبر والصدق والوسطیة والمساواة والحوار، وتوضیح ذلك
ى اإلساءة والرد، وما ذلك إال كرمًا في النفس وسموًا في الروح من شأنھ إشاعة روح وھو قادر عل



   
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث     

 

 

٣١١ 

التسامح والمودة بین الناس، وبالنسبة للصدق فبقدر ما یعم الصدق بین الناس في أقوالھم ومعامالتھم 
 ما یعم بقدر ما ُیھیأ المناخ للتسامح والتجاوز عن األخطاء والھفوات المالزمة لسلوك البشر، وبقدر

التسامح في المجتمع تعم المحبة والرحمة واأللفة والمودة، وبالنسبة للوسطیة فتتجلى في معاملة 
اآلخرین على اإلیثار واإلحسان والتسامح، وترفض بشدة التطرف والعنف واإلیذاء، وھي لقاء مع 

ة للمساواة فتقتضي اآلخر على قاعدة التعاون والتعارف، قبوًال وعطاًء، تسامًحا وحواًرا، وبالنسب
التساوي في الحقوق والواجبات، وعلى الناس المتساوین في الكرامة اإلنسانیة أن یعامل بعضھم 
بعضًا بروح اإلخاء والتكریم والتسامح، ألننا جمیعًا بشر وخطاءون، وجمیعنا بحاجة إلى التسامح 

املھم بتسامح، أما الحوار إزاء أخطائنا وھفواتنا، وكما نحب أن یتسامح معنا الناس، یجب أن نع
فضرورة وواجب ال غنى عنھ، ولكن الحوار المطلوب لیس ذلك الحوار الذي یھدف إلى مجرد فك 
االشتباك بین اآلراء والتوجھات المختلفة، إنما الحوار الذي یھدف في األساس إلى إثراء الفكر، 

تي تمثل الثوابت للجمیع، وتشكل وترسیخ التسامح بین الناس، وذلك بالبحث عن القواسم المشتركة ال
  .)١٠٧، ١٠٦، ٢٠٩المزین،  (األساس المتین للتوحد والترابط لبناء المجتمع ومواجھة التحدیات

   أھمیة التسامح االجتماعي
وفطر على العیش والتعایش مع غیره من أفراد المجتمع   بطبیعتھاجتماعیًا اإلنسان اهللا خلق

 :البعلبكي(" إن اإلنسان اجتماعي بطبعھ " " قول ابن خلدون المحیطین بھ لیكون شخصًا سویًا ی
١٩٩١( .  

أي ال یستطیع أن یعیش وحده بمعزل عن اآلخرین مھما ھیئت لھ سبل الرفاھیة، وبحكم 
معایشة الناس والتعامل معھم البد أن ینشئ الخالف والنزاع وھي طبیعة اجتماعیة جبلت علیھا 

تسامح بین أفراد المجتمع الواحد كي تسوده األلفة والمحبة وتتالشى األنفس، لذا تبرز أھمیة فضیلة ال
منھ الضغینة والكراھیة فالتسامح مع اآلخرین یساعد على استمرار حیاة الفرد بصورة سویة، وغرس 
قیمة التسامح یبدأ من األسرة ألنھا من مكونات المجتمع واللبنة األولى والمحض التربوي األول 

من معارفھ وخبراتھ % ٣٣ أن الطفل یكتسب "الستجابة والتفاعل ویذكر بلوم للطفل، حیث تكون ا
أي في مجتمع األسرة ولألسرة دور مھم ال یمكن ألحد أن ینوب " ومھاراتھ في السادسة من عمره 

 والقدوة عنھا في ذلك فمن خالل األسرة یتم ترسیخ قیمة التسامح من خالل التربیة الصالحة لألبناء
لدین وأخوتھ ومحیطھ األسري، وألھمیة التسامح في جمیع المجتمعات الكونیة الموجودة الحسنة للوا

اھتمت األمم المتحدة من خالل المنظمة التابعة لھا منظمة الیونسكو للتربیة والثقافة والعلوم حیث 
كثقافة  إعالنًا یتضمن المبادئ األساسیة للتسامح  ،١٩٩٥أعلنت ثقافة التسامح فأصدرت في عام 

تربویة واجتماعیة، فنشر ثقافة التسامح یحتاج إلى عمل منظم وفكر متكامل بحیث یمكن تطبیقھ بما 
 ). ٣٩٨، ٢٠١٦الدھمش، (یتناسب مع ظروف وبیئة المجتمع 

 :ضوابط تربویة للتسامح في اإلسالم
انتشار العنف، : یعد التسامح شرط للسالم والوئام في سیاق االختالف، وغیابھ یعني

، وسیادة عقلیة التجریم والتحریم، سواء على الصعید الفكري، أو السیاسي، أو االجتماعي، والتعصب
أو الدیني، أو ما یتعلق بنمط الحیاة، ومع ذلك كلھ ال ُیؤخذ التسامح على إطالقھ وال ینبغي أن ُتتلقي 

، )١١٩، ٢٠٠٩المزین،  (دعاوى التسامح، وُیھتف لھا دون بصیرة ونظر فكم من حق أرید بھ باطل
  : وبالتالي ال بد للتسامح من ضوابط ومحددات تربویة تتضح فیما یلي

أنھ موقف الضعیف، أو ینّم عن ضعف، وال ھو موقف االمتنان،  ینبغي أال یفھم التسامح على .١
أو التعالي بإبداء العفو والصفح من موقع الترفع على اآلخرین، وإنما ھو الموقف الذي تتجلي 
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 ظھر فیھ شفافیة النزعة اإلنسانیة لدى المتسامح، وتسمو فیھ روحھ األخالقیةفیھ قوة الضمیر وت
التسامح اإلیجابي، أما : ، فاإلسالم حینما حث على التسامح فالمقصود)٨١، ٢٠٠٧المیالد، (

  .)٣، ٢٠٠٧أبو خضیر،  (التسامح المذموم الذي ُینشئ مذلة وھوانًا، فھذا ال شأن لإلسالم بھ
التسامح على أنھ نوع من االنفالت والالمسئولیة، وإنما المقصود التسامح ال ینبغي أن یفھم  .٢

، ١٩٩٨التویجري،  (الذي ال ُیلغي الفوارق، واالختالفات، وال یتجاوز كذلك الخصوصیات
١٠١(. 

، ١١٩، ٢٠٠٩المزین،  (ویذكر أحد الباحثین بعض ضوابط التسامح التربویة فیما یأتي
١٢٠( : 

 تساھل في االلتزام بتعالیم الدین، وقلة التمسك بھ، كما ال یقصد بھ أال یقصد بالتسامح ال
التنازل عن الحقوق األساسیة الضروریة للحیاة، سواء كانت حقوقًا فردیة كحق الحیاة، 

  .، أو حقوقًا جماعیة فذلك لیس من التسامح في شيء..وحق العمل

 أن " التسامح"صطلح تقتضي الحكمة عن الحكم على مصطلح أو مفھوم َحّمال أوجھ كم
  .ُیستفسر عما یرید بھ ُمطِلِقھ، فإن أراد حقًا ُأیِّد، وإن أراد باطًال ُردَّ علیھ

  -أنھ یشرع التسامح في الموضع الذي یكون فیھ التسامح :  أن یكون تسامحًا في حزم، أي
باإلصالح خیرًا، فأحیانًا ال یكون التسامح خیرًا، ولذلك ُیالحظ أن القرآن الكریم قید العفو 

 » " :|  } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª فقال

  ).٤٠آیة: الشوري("¬

  -بد من توافر الرحمة لعفو عن الجناة في كل حال، بل ال یجب أال ُتَحّكم العاطفة في ا

 " : + , - . / 0 والرأفة، وأیضًا الحزم والعزیمة والقوة، وقد قال اهللا
1 32 4 5 6 7 8 9 : ; <  = > ? A@ B C D E 

F" )٢آیة: النور.(  

  وراء مظھر التسامح، والرحابة الفكریة " التعددیة"االنتباه إلي ما تخفیھ بعض دعاوي
  .البراقة من دعوة عنصریة لفرض قیم وتوجھات معینة على الثقافات األخرى

  :بعض العوامل المؤثرة على التسامح
سامح بین أفراد وفئات  محددة تفسر ظاھرة تزاید عدم التأسبابنھ ال توجد أیرى البعض 

 تبنى الفرد لمشاعر غیر في یروون بأن ھناك عاملین رئیسیین قد یلعبان دورًا أنھم إالالمجتمع، 
 یتعرض لھ الفرد من الذي المجتمعي االنطباع أولھما.  أو الجماعاتاألفرادمتسامحة تجاه بعض 

وثانیھما ازدیاد وتیرة التنوع . ھاوأفكار المحیط بھ، وانعكاسات ذلك على معتقداتھ االجتماعيالوسط 
 والعلمي التكنولوجيوعدم االنسجام بین فئات المجتمع الواحد نتیجة لموجات المھاجرین والتطور 

  .وغیرھا
 ( Gwhrig ،1991 ،62-65) 
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 وتواصلھ مع أفراد الثقافي بیئة غنیة بالتنوع والتعدد في وجود الفرد أنویرى البعض 
 االرتقاء بمستوى التسامح لدیھ ومقدرتھ على فھم فيالمختلفة یساھم یختلفون عنھ وفئات المجتمع 

  .اآلخرینوجھات نظر 
(Harell ،2008 ،5-7) 

 بین العلماء على أھمیة تدریس مناھج دراسیة، إجماع التسامح من الناحیة التربویة فھناك أما
، الثقافيیة، والتنوع ، تتناول مواضیع كالتعددیة الثقافالجامعي أو، المدرسيسواء على المستوى 

، وكذلك من اجل االرتقاء بالتسامح لدى الطالب، وعلیھ یطالب العدید من التربویین اآلخرواحترام 
  . على جمیع الطالبإلزامیاأن یكون تدریس مثل تلك المقررات 

 ( Henderson ،& kaleta ،2000 ،142) 
 صحة الفرضیة انھ كلما دراسة بھدف اختبار) Herall ،2008 ،7 (أجریتوفى ھذا السیاق 

، وتناولت الدراسة أفراده مجتمع ما ازدادت درجة التسامح بین في الثقافيازداد التنوع والتعدد 
 طالبًا من كندا، ٣٣٣٤ بین السیاسياختبار الفرضیة السابقة من خالل المقارنة بین درجة التسامح 

 أظھرت، وقد األقل الثقافي التنوع والتعدد  طالبًا من بلجیكا، ذات٦٢٦٥، والثقافيذات التنوع والتعدد 
 الدراسة أوصت، كما السیاسي على مستوى التسامح أثرًا الثقافي التنوع والتعدد أننتائج الدراسة 

  . ودرجة التسامحالثقافيبإجراء المزید من الدراسات حول العالقة ما بین درجة التعدد 
 أي من أكثریقع على عاتق المعلمین  تدریس التسامح في األساسي أن الدور آخرونویرى 

 إشراكھ تدعم التسامح والتفاھم المتبادل من خالل أخالقیات غرس في، فالمعلم یساھم آخر يءش
 تقسم المجتمع، ومساعدة التالمیذ على استكشاف التي نقاشات ھادفة محورھا القضایا فيللتالمیذ 

 البحث إلى تھدف أن مثل ھذه المناقشة البد أن االعتبار فيویجب أن یأخذ . اآلخرینوفھم قیمھم وقیم 
، وبطریقة تساعد التلمیذ على فھم معتقداتھ الشخصیة وقبول اآلراءعن المعلومات ولیس مجرد تبادل 

  .اآلخرینمعتقدات 
(Donnelly ،2004 ،263) 

 آراء التعرف على إلى ھدفت والتي) willems& Vermeer, 2012, 99(وتتفق دراسة 
مدى تحلیھم بسلوكیات تشجع على التسامح، والعدالة، والتضامن عند التعامل مع الطلبة المعلمین ب

 شملت التيوقد أظھرت نتائج الدراسة .  الطلبة أنفسھم بمدى تحلى المعلمین بتلك السلوكیاتوآراء
لحث  المعلمین یبدون اھتمامًا بالعدالة والتسامح واأن ألمانیة مدرسة ٢٠ طالبا من ٨٨٨ معلما و١٩٩

 معلمیھم یحرصون أن حین یرى الطالب فيعلى التضامن داخل الحجرة الدراسیة بدرجة عالیة، 
  . حین وافقوا على التسامح بدرجة متوسطةفي التضامن بدرجة عالیة لىعلى العدالة والحث ع

 بھدف التعرف على اثر أجریت التي) Donnelly, 2004, 278(وفى نفس السیاق دراسة 
 ایرلندا ومدى ممارسة المعلمین لنماذج سلوكیة فيس ودعم قیم التسامح لدى التالمیذ  غرفيالمعلمین 

 أظھرت. وتكوینھم لعالقات مجتمعیة تدعم التسامح والتفاھم المشترك واالحترام المتبادل بین الطالب
 تعزیز قیم التسامح بین في ال یساھمون بالمستوى المطلوب أنھم معلما ١٨ شملت والتيالدراسة 

قون داخل الفصل ر المدرسیة ال یتطاإلدارة وبتوجیھ من أنھمالفئات المجتمعیة للمدرسة، كما 
 ضرورة إلىوخلصت الدراسة .  تعزز االنقسام داخل المجتمعالتي للقضایا االجتماعیة الدراسي
  . المعلمین المھارات والمعرفة الالزمة لتدریس قیم التسامح واالحترام لدى الطالبإكساب
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 :نجاح التسامح مع اآلخرشروط 
التزام أطرافھ بجملة من القیم واألخالقیات من توقف نجاح التسامح مع اآلخر على ی

 : )١٤٧: ٢٠٠٤، الالذقاني(بینھا

  احترام التعددیة الثقافیة لجمیع الشعوب انطالقا من حقیقة تمایز البشر من حیث اللون
  .والعرق والثقافة

 در إثراء للوجود البشري والثقافة اإلنسانیة، وتجنب ن التنوع اإلنساني مصأاإلقرار ب
  .األفكار المسبقة، والسعي نحو معرفة اآلخر كما یقدم نفسھ

  البحث عن أسالیب التقارب، ونبذ ما یفرق، وقبول خصوصیات اآلخر، واالحتكام إلى
  .العقالنیة في الحوار والتحالف

  وإبرازھاالحرص على البحث عن الوجوه االیجابیة في الثقافات. 
 تنمیة روح النقد لتالفي السلبیات المتوارثة في النظرة المضخمة للذات. 
  ،السعي إلى أن یكون الحوار المؤدي إلى التحالف رصینا وبعیدا عن كل أشكال التعصب

 . واعتماد النزاھة الفكریة
  .مبادئ قیمة التسامح

ة من المبادئ یمكن أن للتسامح جمل) ٢: ٢٠٠٣(والشیخ) ٣: ٢٠٠٣(یرى كل من زقزوق 
  : إجمالھا فیما یلي

االختالف بین الناس في عقائدھم ولغاتھم وأجناسھم سنة كونیة جعلھا اهللا تعالى بین البشر، : أوًال
فاألولى أن تكون دافعًا للتآلف والتعاون والتعارف، بین الناس ولیس للشقاق والنزاع بین 

  .األمم والشعوب
تراف بكرامة اإلنسان وصیانتھا، بغض النظر عن أعراقھم وألوانھم التسامح یقوم على االع: ثانیًا

  ٧٠:  اإلسراء)ولقد كرمنا بني آدم: (وثقافاتھم، قال اهللا تعالى
التسامح ھو سبیل التعایش بین األمم والشعوب وتحقیق السالم في األرض والرفاه للمجتمع : ثالثًا

  .اإلنساني
  .الحقوق اإلنسانیة العامة للبشر كلھم، وأدائھا وعدم مصادرتھاتستند قیمة التسامح على رعایة : رابعًا

التسامح یقوم على حق االختالف وإدراك معاني التعددیة واإلیمان بالعالقات المتوازنة بین : خامسًا
  .األفراد والجماعات، وأن ھذا االختالف لیس سبیًال للصراع

  .لرحمة، وأساسھ الحوارالتسامح سلوك حضاري جوھره العدالة، وقوامھ ا: سادسًا
التسامح على المستوى اإلنساني یتجلى في القدرة على قبول اآلخر المختلف واحترامھ، : سابعًا

ومحاورتھ وقبولھ واالعتراف بھ وعدم تنمیطھ أو ازدراءه، كما یشیر إلى ثقة الذات بنفسھا 
  .وإدراكھا لھویتھا وما تتحلى بھ من میزات وخصائص
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  حافة اإللكترونیةالص: المحور الثاني
 :وسائل اإلعالم والتربیة

ینبغي أن توجد نقاط مشتركة بین التربیة ووسائل اإلعالم، فالتربیة في جوھرھا عملیة 
، إعالمیة عملیة – بعض جوانبھا - اتصال، واإلعالم بجوھره ومظھره عملیة اتصال، والتربیة في 

المطیري،  (ات كثیرة وقیمًا تربویة عملیة تربویة تحلل معلوم– في بعض جوانبھ –واإلعالم 
٦، ٢٠٠٧(.  

وبالرغم من أن وسائل اإلعالم لم تستخدم في التعلیم والتربیة استخدامًا كافیًا إلى اآلن، فما 
زال استخدامھا عشوائیًا غیر منتظم فحتى في الدول المتقدمة لم یعتمد علیھا اعتمادًا أساسیًا، وإنما 

إضافیة إلى التعلیم تضاف إلیھ وتدعمھ ولكن ال تتكامل معھ وال استخدمت فقط كأدوات مساعدة أو 
 تكون ھي الجزء األساسي في التعلیم، ولذلك فقیمتھا التربویة لم تتأكد ولم تضبط بعُد ضبطًا علمیًا

  .)٣١٨، ١٩٨٢رضوان، (
وتعد وسائل اإلعالم والتربیة دعامتان یجب أن ُیسھل لھما كل الوسائل التي تخطط لھا 

ة؛ من أجل توجیھ األجیال الناشئة والمتعاقبة التوجیھ العلمي السلیم للسلوك االجتماعي الذي الدول
 نرتضیة ألبنائنا ومجتمعنا، مستفیدین في ذلك من الروابط الوثیقة التي تجمع بین اإلعالم والتعلیم

  .)٩٤، ٢٠١١إسماعیل، (
یرات العلمیة والتطبیقیة في مجال  أن التربیة كغیرھا من العلوم تتأثر بتلك التغةى الباحثترو

اإلعالم، وأصبحت وسائل اإلعالم تتنافس مع المؤسسات التربویة النظامیة، أو تساعدھا على تحقیق 
أھدافھا، إال أن استثمار وسائل اإلعالم في مجال التربیة ما زال في بدایة الطریق ولم یستخدم على 

  .نطاق واسع
  :ةاإللكترونیمفھوم الصحافة 

والذي ال یغني فقط ، اإللكترونية أشمل وأوسع من مفھوم النشر اإللكترونیلصحافة تعد ا
 اإللكترونيبل یمتد حقل النشر ،  وأدواتھ المتكاملةاإللكترونيمجرد استخدام أنظمة النشر المكتبي 

 أو توزیع المعلومات واألخبار من خالل وصالت اتصال عن اإلنترنتاآلن لیشمل أیضًا النشر عبر 
 وغیرھا من النظم االتصالیة التي تعتمد على شبكة الحاسبات، ُبعد أو من خالل تقنیة الوسائط المتعددة

  .)٢٥، ٢٠٠٧تربان، (
ھي المواقع و، ة أصبح لھا مواقع إلكترونیة إخباریةاإللكترونیومن المعروف أن الصحافة 

باإلضافة إلى ، وھي مواقع شاملة متخصصة في األخبار،  كمجال لعملھااإلنترنتد على التي تعتم
، ٢٠٠٩الحجار،  (تقدیم خدمات ترفیھیة واجتماعیة وخدماتیة من أحوال الطقس وشریط األحداث

١٦(.  
ومن ثم یمكن القول بأن الصحافة اإللكترونیة تعد نوعًا من االتصال یتم عبر الفضاء 

 تستخدم فیھ فنون وآلیات ومھارات - إلنترنت وشبكات المعلومات واالتصاالت األخرى ا- اإللكتروني
العمل في الصحافة المطبوعة مضافا إلیھا مھارات وآلیات تقنیات المعلومات التي تناسب استخدام 
الفضاء اإللكتروني كوسیط أو وسیلة اتصال بما في ذلك استخدام النص والصوت والصورة 

عددة من التفاعل مع المتلقي، الستقصاء األنباء اآلنیة وغیر اآلنیة ومعالجتھا وتحلیلھا والمستویات المت
ونشرھا على الجماھیر عبر الفضاء اإللكتروني، ولقد كانت بدایة الصحافة اإللكترونیة مجرد مواقع 
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تحتوي مقاالت وموضوعات وأفكار وأطروحات ورؤى بسیطة، وتحدیدا انطلقت من منتدیات الحوار 
 .التي تتمیز بسھولة تحمیل برامجھا وبساطة تركیبھا

 :ة اإلخباریةاإللكترونیسمات المواقع 
الزرو،  (ة ومنھا ما یلياإللكترونی والصحافة اإللكترونيتتعدد سمات وخصائص اإلعالم 

  ):٧٩ت، .السید، د) (٦٨، ٢٠٠٣صقر، (، )٨٩، ٢٠٠٨
   :خاصیة التنوع .١

 مخّصصة النجاز مقالة إخباریة ما على مستوىكان الصحفي یواجھ مشكلة المساحة ال
وبما أن الصحافة تعیش على التوازن بین الفضاءات المخّصصة ، "الورقیة"الصحافة التقلیدیة 

كذلك كانت مھمة الصحفي تتمثل في إنجاز عمل صحفي ، والمساحات األخرى كاإلشھار، للتحریر
  .یات الجمھوروبین تلبیة حاج، یوفق بین المساحة المخّصصة للتحریر

 الذي یسمح بإنشاء صحف متعّددة األبعاد ذات حجم غیر اإلنترنت" نسیج "وھنا جاء دور 
" وطریقة النص الفائق ، یمكن من خاللھا إرضاء مستویات متعّددة من االھتمام، محدد نظریا

Hyper text " قیقي والذي یمكن من إیجاد نسیج إعالمي ح، ھي المحرك لھذا التنویع في اإلعالم
والمصادر والوسائل اإلعالمیة ترتبط فیما بینھا جمیعا بشبكة ، یستخدم أنماطًا مختلفة من المقاربات

  .من المراجع
  : خاصیة المرونة .٢

إذ یمكن لھ إذا كان ، "اإلنترنتمستخدم "بشكل جید بالنسبة للمتلقي  تبرز خاصیة المرونة
، ز عددًا من المشكالت اإلجرائیة التي تعترضھأن یتجاواإلنترنت، لدیھ الحد األدنى من المعرفة ب

 اإلنترنتویلعب الحاسوب ھنا دورًا مزدوجًا فھو من جھة الوعاء المادي الذي یؤمن االتصال ب
وتخزینھا بمختلف ، باإلضافة إلى وظیفتھ األساسیة المتمثلة في معالجة المعلومات، والتعامل معھا

 من الناحیة اإلنترنتازدادت مرونة التعامل مع ، اسوباألشكال والطرق، وكلما ازدادت قدرات الح
  .التقنیة

من خالل قدرة المستخدم على الوصول ، تبرز خاصیة المرونة، أما على المستوى اإلعالمي
 إلى عدد كبیر من مصادر المعلومات والمواقع وھذا ما یتیح لھ فرصة انتقاء المعلومات –بسھولة- 

مع العلم أن القدرة ، التي تقدم معطیات مزیفة یز بینھا وبین المواقعوالتمی، التي یراھا جیدة وصادقة
 التي سھلت كثیرا من عملیات تركیب اإلنترنتعلى تزییف المعلومة قد ازدادت كثیرًا مع ظھور 

  .وتعدیل األصوات وغیرھا، الصور
  :التغطیة الصحفیة الفوریة .٣

تبث أخبارھا بشكل فوري ومتجدد حیث تتوافر العدید من المصادر والمواقع الصحفیة التي 
كما تتوفر بعض ھذه ، مما یتیح للصحفي الحصول على المعلومات في حینھااإلنترنت، على 

  . التي توفر معلومات األخبار المفاجئةBreaking Newsالمصادر خدمة الـ 
  :التغطیة الصحفیة الحیة .٤

، وفي لحظة وقوعھا،  تغطیة حیة لألحداث من موقع حدوثھااإلنترنتحیث یمكن أن یوفر 
وتعمل العدید من الشركات المتخصصة ، فضًال عن إمكانیة تغطیة مؤتمرات صحفیة حیة عن بعد

  .اإلنترنتعلى تطویر تقنیات البث الصحفي الحي على 
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  :التغطیة الصحفیة المتعمقة .٥
 العدید من المصادر الصحفیة التي تتناول ذات الموضوعات اإلنترنتحیث تتوافر على 

والتي تحیل الصحفي إلى مصادر ووثائق ، مما یسمح بالتعرف على أبعادھا المتعددة، متنوعةبطرق 
فضًال عن وجود ، وإحصاءات وبیانات تعمق معرفتھ ومعلوماتھ حول الموضوع الذي یكتب عنھ

والتي تساعد في ، العدید من المصادر المساعدة من قواعد معلومات وموسوعات ومراجع وقوامیس
  .عاد الموضوع ومعرفة خلفیاتھاستكمال أب

  :التغطیة الصحفیة الرقمیة .٦
 العدید من المواد الصحفیة والصور والرسوم بشكل رقمي قابل للمعالجة اإلنترنتحیث یوفر 

، كما یمكن تخزینھا واسترجاعھا في أي وقت، واالستخدام الفوري بدون الحاجة إلى إعادة إنتاجھ
  .وفر الوقت والجھدحیث ی، وھو أمر مھم في العمل الصحفي

  :التغطیة الصحفیة متعددة الوسائط .٧
،  العدید من الوسائل التفاعلیة التي تجعل التواجد الصحفي علیھا ممیزًااإلنترنتحیث یوفر 

وھي أمور تفعل عملیة االتصال ، واللقطات المتحركة، مثل الصوت والصورة واأللوان والجرافیكس
  .الصحفي بین الصحیفة وقرائھا

  :ة الصحفیة الذاتیةالتغطی .٨
من ،  القیام بكل مفردات العمل الصحفي بمفرده– اإلنترنت باستخدام - حیث بمقدور الصحفي

  .وكتابتھ ونشره، واالتصال بمصادره، وجمع بیاناتھ، اختیار الموضوع
  :التغطیة الصحفیة الموضوعیة .٩

ارنة توجھاتھا ویمكن مقاإلنترنت، حیث تتوافر عدة مصادر تتناول ذات الحدث على شبكات 
وھو ما یساعد على تكوین صورة موضوعیة عن طبیعة األحداث ، ورؤیتھا ومعالجتھ لھ

  .والموضوعات
  :التغطیة الصحفیة المستمرة .١٠

بما یتیح تجدید المادة ،  ساعة٢٤ ال یتوقف على مدار اإلنترنتفالعمل الصحفي على 
  .فضًال عن السرعة في التغطیة، الصحفیة بشكل مستمر

  : ائل اإلعالم في إكساب الوعي بقیمة التسامحدور وس
تعد وسائل اإلعالم من أھم الوسائط التربویة لغرس وتنمیة القیم اإلسالمیة وخاصة قیمة 
التسامح لدى أفراد المجتمع لكونھا تشمل جمیع الفئات من الناس، ولھا تأثیر سریع في تغییر القیم 

 وخاصة لدى الشباب، فشریحة الشباب وخاصة طالب واألفكار واالتجاھات نحو المواقف المختلفة،
  .الجامعة ھم األكثر ثقافة وتعلیمًا وأكثر متابعة لحركة المجتمع وتطوره

وباعتبار أن اإلعالم ووسائلھ مؤسسة اجتماعیة فلھ دوره في غرس القیم وصقل الشخصیة 
عالم بوسائلھ المختلفة في ، وال یمكن إنكار دور اإل)٢٤٤، ١٩٨٨موسى،  (وتحدید المعاییر الثقافیة

التأثیر على قیم الشباب واتجاھاتھم وذلك بما تنشره وسائل اإلعالم المختلفة، حیث لكل وسیلة إعالمیة 
طبیعة عملھا ودرجة تأثیرھا أو انتشارھا، فمع قوة الكلمة المطبوعة إال أن الصحافة تصطدم بحاجز 

مھ التلیفزیون لما لھ من إمكانیة خاصة تجعلھ یخاطب األمیة، وكذلك اإلذاعة ال تستطیع أن تقدم ما یقد
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 وما لھ من ممیزات اإلنترنتأكثر من حاسة ویستحوذ على اھتمام كامل من جانب جماھیره، كذلك 
  .)٢١٩، ٢٠٠٢غنیمي، وآخرون،  (على غیره من وسائل اإلعالم
قیمة التسامح تأثیرًا في تنمیة الوعي ب من أكبر الوسائط التربویة وتعد وسائل اإلعالم

أو العكس، فوسائل اإلعالم أصبحت أكثر وسائل التواصل البشري تأثیرًا في  ومحاربة التعصب
صناعة الثقافة، وتشكیل الوعي، وتحدید توجھات البشر في مختلف المجتمعات، وذلك بحكم قدراتھا 

 بسرعة فائقة، من الواسعة والمؤثرة في نشر المعلومات بكافة أشكالھا إلى جماھیر واسعة من الناس
خالل البرامج اإلخباریة والترفیھیة والتسویقیة والدینیة والثقافیة المختلفة، ولكي تحقق وسائل اإلعالم 

فال بد من استنادھا الستراتیجیة شاملة وبعیدة المدى ، التسامح دورھا المنشود في تنمیة الوعي بقیمة
إلعالمیة والمجتمعیة على تحقیقھا بشكل تحدد من خاللھا مجموعة أھداف تعمل جمیع األطراف ا

  .مشترك
وتؤدي الوسائط اإلعالمیة دورًا مھمًا في حیاة الناس عامة والشباب بصفة خاصة، فھي تؤثر 
بشكل فعال في تدعیم القیم األخالقیة وخاصة قیمة التسامح إذا ما وجھت توجیھًا سلیمًا؛ فإن وسائط 

قیم المجتمع الذي تعیش فیھ، فإما أن تساعد على تثبیت ھذه اإلعالم یجب أن تقوم على قیم معینة ھي 
القیم وتدعمھا، وإما أن تعمل على ضدھا بحیث تخلع قیمًا أصیلة جیدة وتغرس محلھا قیمًا أخرى، 
                   وھذا یعود إلى القائمین على أمر تلك الوسائل ومدى فھمھم لثقافة المجتمع ومعاییره وقیمھ

  .)١٧٩، ١٩٨٨أبو العینین، (
ثل اإلعالم في شكلھ القدیم والجدید الفضاء العام الذي تتكون من خاللھ اآلراء وتتبلور ویم

لتتحول في نھایة المطاف إلى سیاسات، وھذا اإلعالم یتشكل من خاللھ كیان المجتمع وتنصھر فیھ 
، وھذا یستلزم وضع سیاسة عامة )٢٢، ٢٠٠٨حمادة،  (قیمھ وغایاتھ وتتحدد نظمھ وتنظیماتھ

م تضمن الحفاظ على ثقافة المجتمع وقیمھ وتقالیده، وتعزز وترسخ قیمة التسامح لدى أفراد لإلعال
  .المجتمع

ویتضح الدور الذي تقوم بھ وسائل اإلعالم في تنمیة الوعي بقیمة التسامح من خالل العالقة 
ؤثر فیھا الجدلیة بین المجتمع ووسائل اإلعالم، إذ أن المجتمع عمومًا یتأثر بوسائل اإلعالم وی

والعكس صحیح، ومن ثم فدور وسائل اإلعالم لتنمیة الوعي بقیمة التسامح یتحدد في عدة نواحي 
أن تقدم المضمون الثقافي الفكري الذي یھدف لنشر قیمة التسامح التي جاء بھا الدین اإلسالمي : منھا

فظة على قیم الحنیف، وضع میثاق شرف تعمل على تطبیقھ المؤسسة اإلعالمیة من شأنھ المحا
مطرود،  (والعمل على ترسیخ القیم اإلسالمیة لدى أبناء المجتمع وخاصة قیمة التسامح المجتمع
٢١٥٣، ٢١٥٢، ٢٠١٥(.  

ولوسائل اإلعالم دور ھام في تغییر السلوك اإلنساني وذلك بتغییر المعارف والقیم عن 
اإلعالم تؤدي المعرفة إلى تغییر طریق المناقشة واإلقناع، ویفترض على سبیل المثال أنھ في برامج 

المواقف التي تؤدي بدورھا إلى تغییرات سلوكیة، والشاب عندما یستخدم الوسیلة اإلعالمیة ویعتمد 
 ثقافة الحوار والتسامح یعكس حاجاتھ المعرفیة والشخصیة للمعلومة خاصة في إشاعةعلیھا في مجال 

ني أن أسباب وجود تأثیر واتجاه إیجابي نحو ضوء تطور المستجدات الثقافیة واالجتماعیة مما یع
 ثقافة الحوار والتسامح إنما یعبر عما تشبعھ من حاجات لدى إشاعةالوسیلة اإلعالمیة في مجال 

الشاب، وتؤكد دور الوسیلة اإلعالمیة في حیاتھ بعیدًا عن الترفیھ وقضاء وقت الفراغ بحیث یتوقع 
  .)٢٠١٨صالح،  (یجسد قیمة التسامحللشاب من خالل متابعة وسائل اإلعالم أن 
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وتقوم وسائل اإلعالم بدور مھم في نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف في إطار 
استراتیجیة إعالمیة شاملة، تتضمن توظیف وسائل االتصال التقلیدیة والحدیثة لتحقیق األھداف 

  :)٢٠١٨واجھة التطرف، دور اإلعالم في نشر قیم التسامح وم(االستراتیجیة اإلعالمیة التالیة 
  .بناء رأي عام مساند لقیم التسامح نظریا وتطبیقیا على مستوى األفراد والجماعات) ١
تعزیز التواصل والحوار بین الشعوب العربیة واإلسالمیة والشعوب األخرى من خالل التعریف ) ٢

صب واإلرھاب بالجوانب السمحة للحضارة العربیة اإلسالمیة، التي تتنافي مع ممارسات التع
  .والتطرف

تشجیع المواھب الفكریة واإلعالمیة العربیة على إنتاج محتویات إعالمیة في الوسائل اإلعالمیة ) ٣
التقلیدیة والجدیدة تعزز قیم التسامح واالعتراف باآلخر والعیش المشترك والسالم كقیم إنسانیة 

  .متجذرة في الحضارة العربیة
ت المؤثرة في الغرب للتفاعل مع المجتمعات العربیة من خالل استقطاب الشخصیات والمؤسسا) ٤

المؤتمرات والندوات والبحوث والدراسات بھدف إبراز األبعاد الحضاریة واإلنسانیة للمجتمعات 
  .العربیة

إطالق حمالت إعالمیة مكثفة تستھدف الفكر المتطرف على المستوى العربي والعالمي، من ) ٥
  . وتعریتھ أمام العالمأجل فضح جوانب ھذا الفكر

 المسئولتوفیر الفرص الثقافیة واإلعالمیة للشباب لممارسة حقھم في االتصال والتعبیر الثقافي ) ٦
  .لخدمة أوطانھم ومجتمعاتھم

تشجیع قیام مؤسسات إعالمیة متخصصة في مكافحة الفكر المتطرف عبر الحوار العقالني ) ٧
  .البناء

  .رق وعلى القواسم المشتركة بین الثقافات والحضارات والدیاناتالتركیز على ما یجمع وال یف) ٨
 للخطاب الدیني المتشدد وعدم المساھمة عن غیر قصد في نشره، إعالمیًاعدم إفساح المجال ) ٩

  .وبالمقابل إفساح المجال للخطاب الدیني المعتدل والمتسامح والوسطي
لتأھیلھا لتكون قادرة على التعامل الفاعل مع  تعزیز الكوادر البشریة في المؤسسات اإلعالمیة) ١٠

  .مفردات الفكر المتعصب، وتكون قادرة على تعزیز قیم التسامح والسالم
تطویر الخطاب اإلعالمي بحیث یصبح أكثر احتضانًا لقیم التسامح ومكافحة التطرف ) ١١

  .واستیعاب اآلخر والعیش المشترك
 :إجراءات الدراسة المیدانیة

 عرضًا لمنھج الدراسة، وتحدید مجتمعھا وعینتھا، وكذلك جزء من الدراسةلیتناول ھذا ا
عرض أدوات الدراسة مع إیضاح كیفیة التحقق من صدقھا وثباتھا، كما تضمن عرضا للخطوات 

 المناسبة، وفیما یلي اإلحصائیةاإلجرائیة التي تم تنفیذھا أثناء تطبیق الدراسة وتحدید المعالجات 
  .كعرضا تفصیلیا لذل

  



   
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث     

 

 

٣٢٠ 

  :منھج الدراسة
 من خالل إجراء المسح  استخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحيتحقیق ھدف الدراسةل

ة للوقوف على كافة جوانب  ذات الصلة بموضوع الدراسواألبحاثالمكتبي واالطالع على الدراسات 
راء المسح  الدراسات ذات الصلة بالموضوع كما تم إجإلى، ولھذه الغایة فقد تم الرجوع الموضوع

االستطالعي، وتحلیل كافة البیانات التي تم الحصول علیھا من خالل أدوات الدراسة، واستخدام 
  . المناسبة لذلكاإلحصائیةالطرق 

   مجتمع الدراسة
، والبالغ عددھم )٢٠١٧/٢٠١٨(تكون مجتمع الدراسة من كافة طلبة جامعة مؤتة من العام 

  . حصائیات القبول والتسجیلإیھ لإطالبا وطالبة حسب ما تشیر ) ١٦٢٠٠(
  : عینة الدراسة

طالبا وطالبة من مختلف ) ٨١٠(تم اختیار عینة عشوائیة ممثلة لمجتمع الدراسة مقدارھا  
من أفراد مجتمع الدراسة، وبعد تقریبًا  %) ٥(، وشكلت ما نسبتھ )العلمیة، اإلنسانیة(كلیات الجامعة 

 وبذلك شكلت االستبانات اإلحصائيستبانة صالحة للتحلیل ا) ٧٢٠(توزیع االستبانات استرجع منھا 
من االستبانات الموزعة على أفراد عینة الدراسة، %) ٩٠(المسترجعة والقابلة للتحلیل ما نسبتھ 

  :یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة وفقا لمتغیراتھا) ١(والجدول 
  )١(جدول 

  توزیع أفراد عینة الدراسة وفقا لمتغیراتھا
 النسبة المئویة العدد فئات المتغیر غیرالمت

 %49 354 ذكور
 %51 366 إناث

 النوع

 %100 720 الكلي

 %56 401 إنسانیة
 %44 319 علمیة

 نوع الكلیة

 %100 720 الكلي
 %42 300 اقل من ساعة

 %31 220  ساعة٢ - ١
 %20 141  ساعات٣ - ٢ا

 %8 59  ساعات٣أكثر من 

عدد ساعات 
 التصفح

 %100 720 الكلي



   
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث     

 

 

٣٢١ 

  : الدراسةاةدأ
 من خالل الرجوع صمیمھا استبانة لخدمة أغراض الدراسة، وقد قامت الباحثة بتصمیمتم ت

) ٤١(نھائیة على  الاداة الدراسة في صورتھأ، وقد اشتملت  األدب النظري والدراسات السابقةإلى
 التسامح العلمي، التسامح االجتماعي، التسامح الدیني،(ربع قیم للتسامح تمثلت بــ فقرة توزعت على أ

  .بعادھاأیوضح توزیع فقرات أدوات الدراسة على ) ٢(، والجدول )التسامح السیاسي
  )٢(جدول 

   الدراسة على مجاالتھاأداةتوزیع فقرات 
 عدد الفقرات تسلسل الفقرات المجال

 ١٢ ١٢-  ١ التسامح العلمي

 ١٠ ٢٢- ١٣ التسامح الدیني

 ٩ ٣١ - ٢٣ عيالتسامح االجتما

 ١٠ ٤١- ٣٢ التسامح السیاسي
 ٤١ ٤١- ١ الكلي

 :خمسة خیارات وھيداة الدراسة وفقا لتدریج لیكرت الخماسي المكون من أھذا وقد صممت 
  ).١:على اإلطالقوافق أ، ال ٢:، غیر موافق٣:، محاید٤:وافق، أ٥:أوافق بشدة(

  :صدق مقاییس الدراسة
داة الدراسة، وھي على النحو أرات للكشف عن صدق  مجموعة من المؤشالباحثةاستخدمت 

  :اآلتي
  :صدق المحكمین .١

داة الدراسة ومدى مالءمتھا لتحقیق أھداف الدراسة الحالیة تم عرضھا للتحقق من صدق أ
المحكمین من أساتذة الجامعات األردنیة من ذوي الخبرة  بصورتھا األولیة، على مجموعة

، م فیھا من حیث مدى انتماء كل فقرة للمجال الذي تندرج تحتھرأیھ واالختصاص، وطلب إلیھم إبداء
ومن حیث الصیاغة اللغویة، ووضوح الفقرات، وإضافة أو تعدیل أو حذّف ما یرونھ مناسبًا، معتمدة 

إلبقاء الفقرة واقل من ذلك لحذفھا أو  فما فوق) %80(الباحثة على المعیار المتمثل بنسبة اتفاق
وقد تضمنت أداة الدراسة في ،  بمقترحات المحكمین وإجراء التعدیالت المطلوبةتعدیلھا، وقد تم األخذ

وترى الباحثة أن األخذ بمثل ھذه التعدیالت ُیعّد دلیال على صدق ، فقرة) ٤١( صورتھا النھائیة على
  .مقاییس الدراسة، ویزید من مستوى الموثوقیة بنتائجھا

  : صدق االتساق الداخلي .٢
 طریقة االتساق الداخلي وھي إحدى باستخدام الدراسة داخلیا أداة  تم التحقق من تجانس

، حیث تم إیجاد معامل االرتباط كل فقرة من فقرات )Construct Validity(التكوین طرق صدق 
) ٣( الدرجة الكلیة لھا، وكذلك معامل ارتباط كل فقرة مع البعد الذي تندرج تحتھ، والجدول  معاألداة

  .وضح نتائج ذلكی
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  )٣(ول جد
  معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلیة للمقیاس والبعد الذي تندرج تحتھ

رقم  األبعاد
 الفقرة

 االرتباط 
مع الدرجة 

 الكلیة

 االرتباط 
 مع البعد

رقم 
 الفقرة

االرتباط 
مع الدرجة 

 الكلیة

االرتباط 
 مع البعد

رقم  األبعاد
 الفقرة

  االرتباط 
  مع

   الدرجة
  الكلیة

االرتباط 
 مع البعد

رقم 
 الفقرة

االرتباط مع 
الدرجة 
 الكلیة

االرتباط 
 مع البعد

1 *0.47 *0.43 7 0.64* 0.67* 13 0.60* 0.72* 19 *0.40 *0.52 

2 *0.50 *0.80 8 0.45* 0.79* 14 0.72* 0.61* 20 *0.38 *0.44 

3 *0.80 *0.63 9 0.62* 0.53* 15 0.81* 0.74* 21 *0.72 *0.68 

4 *0.66 *0.55 10 0.46* 0.53* 16 0.55* 0.49* 22 *0.55 *0.48 

مي 0.52* 0.47* 23 *0.60 *0.69 17 *0.42 *0.39 11 0.36* 0.39* 5
لعل

ح ا
سام

الت
 

6 *0.50 *0.62 12 0.47* 0.67* 

ني
لدی

ح ا
سام

الت
 

18 *0.35 ٠٫٤٠* - - - 

24 0.87* 0.73* 29 0.50* 0.58* 32 0.55* 0.70* 37 0.79* 0.55* 

25 0.80* 0.60* 30 0.60* ٠٫٧٧* 33 0.66* 0.58* 38 0.44* 0.49* 

26 0.52* 0.79* 31 0.58* 0.49* 34 0.69* 0.61* 39 0.69* 0.55* 

27 0.62* 0.44*  - - 35 0.63* 0.55* 40 0.48* 0.61* 

عي
تما

الج
ح ا

سام
الت

 28 0.56* 0.69*  - - 

سي
سیا

ح ال
سام

الت
 

36 0.69* 0.43* 41 0.73* 0.69* 

    )٠٫٠٥≤ α(دالة إحصائیا عند مستوى داللة *  
≤ α(أن جمیع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) ٣(ُیظھر الجدول 

  .مما یدل على صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة) ٠٫٠٥
  : الدراسةأداةثبات 

فردًا من مجتمع الدراسة ) ٣٠(للتحقق من ثبات أداة الدراسة قامت الباحثة بتطبیقھا على 
ومن خارج عینتھا، ثم إعادة التطبیق على العینة االستطالعیة نفسھا، وذلك بعد فاصل زمني مقداره 

 الدراسة اةأسبوعین، وحساب معامل االرتباط بین مرتي التطبیق، كما تم التحقق أیضا من الثبات ألد
تساق الداخلي وذلك على مستوى كل  لال(Cronbach's Alpha) كرونباخ  ألفاعن طریق معامل

  . یوضح نتائج ذلك) ٤ (، والجدوللألداةك المستوى الكلي مجال من المجاالت، وكذل
  معامالت ثبات أدوات الدراسة  )٤(جدول 

 كرونباخألفا  Test-Re Test المجال
 ٠٫٨٨ ٠٫٩٠ التسامح العلمي
 ٠٫٨٥ ٠٫٨٦ التسامح الدیني

 ٠٫٨٩ ٠٫٩١ التسامح االجتماعي

 ٠٫٨٦ ٠٫٩٠ التسامح السیاسي
 ٠٫٩١ ٠٫٩٣ الكلي
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أن معامالت ثبات أداة الدراسة بطریقة تطبیق وإعادة التطبیق ) ٤(ُتظِھر النتائج في الجدول 
وبطریقة كرونباخ ألفا فقد ) 0.93(ولألداة ككل ) ٠٫٩١ - ٠٫٨٦(لالختبار قد تراوحت لألبعاد بین 

، وُتعّد مثل ھذه القیم مقبولة ألغراض )0.91(داة ككل ولأل) ٠٫٨٨ - ٠٫٨٥(تراوحت لألبعاد بین 
  . الدراسة الحالیة

  : متغیرات الدراسة
  :اشتملت الدراسة الحالیة على نوعین من المتغیرات ھما

الكلیة، النوع (وتمثلت في الدراسة الحالیة بـ ): Independent Variable(المتغیر المستقل  - 
  ).االجتماعي، معدالت المشاھدة

 في تعزیز قیم ةاإللكترونیدور الصحافة (ویتمثل بـــ : (dependent Variable(یر التابع المتغ - 
ویقاس من خالل استجابة أفراد عینة الدراسة على فقرات األداة ) التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة

  . لذلك الغرضإعدادھاالتي تم 
  :إجراءات تطبیق الدراسة 

فراد أالدراسة، قامت الباحثة بتوزیع االستبانة على  أداةبعد أن تم التحقق من صدق وثبات 
 بأھمیة الدراسة واإلجابة بكل موضوعیة على على تعریف الطلبةعینة الدراسة وقد حرصت الباحثة 

فقرات أداة الدراسة، ولقد تم استرجاع االستبانات بالطریقة التي وزعت بھا، وبعد ذلك تم إدخال 
ولفھم المدلوالت . (SPSS) للعلوم االجتماعیة اإلحصائیة البیانات باستخدام برنامج الرزمة

 في تعزیز قیم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة، فقد ةاإللكترونی لمستوى دور الصحافة اإلحصائیة
أكبر : ، متوسط٢٫٣٣أقل من : منخفض: (اعتمدت الباحثة في توصیف المستویات على المعیار اآلتي

 ).٣٫٦٦، مرتفع أكبر من ٣٫٦٦ وأقل أو یساوي ٢٫٣٣أو یساوي 
  : اإلحصائیةالمعالجة 

 باستخدام الرزمة اإلحصائیةلإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة بإجراء المعالجات 
 :، وعلى النحو اآلتي(SPSS) للعلوم االجتماعیة اإلحصائیة

  .ةتم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری"لإلجابة عن السؤال األول  .١
 ). Multiple Anova( لإلجابة عن السؤال الثاني تم إجراء تحلیل التباین المتعدد .٢
للتحقق من ثبات أدوات الدراسة تم استخدام معامل كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بیرسون بین  .٣

 .مّرتي التطبیق
 .لوصف خصائص عینة الدراسة تم استخراج التكرارات والنسب المئویة .٤
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  :تھاعرض النتائج ومناقش
تضمن ھذا الجزء من الدراسة عرضا مفّصًال لنتائج الدراسة ومناقشتھا في ضوء األسئلة 

 في تعزیز قیم التسامح لدى طلبة جامعة ةاإللكترونیالمطروحة التي ھدفت الكشف عن دور الصحافة 
لت إلیھا مؤتة، وفیما یلي عرض لنتائج الدراسة وفقا لتسلسل أسئلتھا وكذلك مناقشة النتائج التي توص

  : الدراسة والتوصیات المنبثقة عن ھذه النتائج
  : عرض النتائج ومناقشتھا: أوًال

 في تعزیز قیم ةاإللكترونیما الدور الذي تمارسھ الصحافة : "نتائج السؤال األول، والذي نصھ
 " التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة ومن وجھة نظرھم؟
طات الحسابیة واالنحرافات المعیارّیة الستجابات لإلجابة عن ھذا السؤال تّم احتساب المتوّس

 بــ عینة الدراسة على أداة الدراسة، وذلك على مستوى كل مجال من المجاالت والمتمثلة أفراد
، وكذلك المستوى الكلي، )التسامح الدیني، التسامح العلمي، التسامح االجتماعي، التسامح السیاسي(

 .یوضح نتائج ذلك) ٥(والجدول رقم 
  )٥(دول ج

 في ةاإللكترونیالمتوّسطات الحسابیة واالنحرافات المعیارّیة لمستوى الدور الذي تمارسھ الصحافة 
  تعزیز قیم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة

 الترتیب المجال المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري المستوى

 ٣ التسامح العلمي 3.35 0.58 متوسط

 ٢ دینيالتسامح ال 3.61 0.69 متوسط

 ١ التسامح االجتماعي 3.63 0.66 متوسط

 ٤ التسامح السیاسي 3.20 0.31 متوسط

 - الكلي 3.45 0.82 متوسط

 في تعزیز قیم التسامح ةاإللكترونیأّن مستوى الدور الذي تمارسھ الصحافة ) ٥(یبین الجدول 
) 3.45( بلغت قیمتھ لدى طلبة جامعة مؤتة ومن وجھة نظرھم جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي

 على مستوى المجاالت فقد جاءت جمیعھا بدرجة متوسطة محتًال أما) 0.82(وبانحراف معیاري 
وجاء بالمرتبة الثانیة مجال ، )٣٫٦٣(بمتوسط حسابي " التسامح االجتماعي"  مجال األولىبالمرتبة 

التسامح " قبل األخیرة مجال وجاء في المرتبة الثالثة و، )٣٫٦١(بمتوسط حسابي " التسامح الدیني " 
التسامح " ، وفي المرتبة الرابعة واألخیرة فقد جاء مجال )٣٫٣٥(بمتوسط حسابي " العلمي 
یوضح مستوى التفاوت بمستوى الدور الذي ) ١(والشكل رقم ). ٣٫٢٠(بمتوسط حسابي " " السیاسي

  . تمارسھ الصحافة في تعزیز قیم التسامح وفقا ألبعاد أداة الدراسة
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  )١(شكل 
  مستوى التفاوت بمستوى الدور الذي تمارسھ الصحافة في تعزیز قیم التسامح

لى قلة الموضوعات المتخصصة التي تطرح ضمن مواقع إوتعزو الباحثة ھذه النتیجة 
مقاالت و الإن وجدت بعض الموضوعات أ والتي تحث على قیم التسامح وحتى ةاإللكترونیالصحافة 

التي تعزز قیم التسامح فھي تتعرض لتلك القیم كنواحي ثانویة بالموضوع المطروح ولیست ناحیة 
  .رئیسیة موجھة نحو الطالب الجامعي

نھا أنھ وبالرغم من الثورة في االتصاالت والمعلومات والتي یفترض أكما ترى الباحثة 
توح ضرورة البد منھا لتحقیق مصالح تساھم في جعل التسامح والتعایش واالتصال والحوار المف

ن ھذه الثورة لم تصل للمستوى المطلوب في تحقیق ھذا المطلب نتیجة أال إالمجتمعات جمیعھا 
 ةاإللكترونیاالھتمام بضرورات أخرى مثل تحقیق الربحیة والتنافسیة التي طغت على الصحافة 

  .وبشكل واضح
غلبھ مواد  ھو في أةاإللكترونیاص بالصحافة ن المحتوى الخألى إ ھذه النتیجة كما یمكن عزو
براز الجوانب اإلنسانیة إ الیومیة على ارض الواقع كما ھي دون األخبارإخباریة بحتھ تعكس 

واألخالقیة للموضوع ناھیك عن غیاب المقاالت المتخصصة والموجھة نحو الطالب الجامعي والتي 
بالمؤسسات التعلیمیة وط خر ھو منآو ب الدور بشكل أفیما بینھم وكأن ھذامن شانھا تعزیز قیم التسامح 

  . في طیات الكتب وداخل غرف المحاضراتإلیھفقط ممثلة بالمدرسة والجامعة وانھ فقط یشار 
) 0.05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : "نتائج السؤال الثاني، والذي نصھ

 في تعزیز قیم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة ةكترونیاإللفي مستوى الدور الذي تمارسھ الصحافة 
  ".؟ )، نوع الكلیة، عدد ساعات المشاھدةالنوع(متغیرات تعزى ل

ك ، وذلMultiple Anova)(     لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام تحلیل التباین المتعدد
ي تعزیز قیم التسامح  فةاإللكترونی في مستوى الدور الذي تمارسھ الصحافة قللكشف عن وجود فرو

وذلك على  )عدد ساعات المشاھدة النوع االجتماعي والكلیة،(لدى طلبة جامعة مؤتة وفقا لمتغیرات 
 .یوضح نتائج ذلك) ٦(مستوى كل مجال والمجال الكلي، والجدول 
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  )٦(جدول 
  نتائج تحلیل التباین المتعدد للكشف عن الفروق وفقا للمتغیرات

موع مج مصدر التباین المجال
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 0.796 0.067 0.050 1 0.050 النوع
 0.389 0.744 0.556 1 0.556 الكلیة

عدد ساعات 
 المشاھدة

2.621 3 0.874 1.169 0.321 

   0.747 714 533.641 الخطأ

التسامح 
 العلمي

    720 11167.510 المجموع
 0.738 0.112 0.085 1 0.085 النوع
 0.869 0.027 0.021 1 0.021 الكلیة

عدد ساعات 
 المشاھدة

5.277 3 1.759 2.313 0.075 

   0.760 714 542.977 الخطأ

ح التسام
 الدیني

    720 9840.278 المجموع
 0.923 0.009 0.008 1 0.008 النوع
 0.955 0.003 0.003 1 0.003 الكلیة

عدد ساعات 
 المشاھدة

3.775 3 1.258 1.524 0.207 

   0.826 714 589.503 الخطأ

التسامح 
 االجتماعي

    720 10897.667 المجموع

 0.893 0.018 0.011 1 0.011 النوع
 0.852 0.035 0.021 1 0.021 الكلیة

عدد ساعات 
 المشاھدة

5.267 3 1.756 2.849 0.057 

   0.616 714 440.013 الخطأ

التسامح 
 السیاسي

    720 10228.006 المجموع
 0.802 0.063 0.026 1 0.026 النوع الكلي
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موع مج مصدر التباین المجال
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 0.052 3.193 1.294 1 1.294 الكلیة
عدد ساعات 

 المشاھدة
4.089 3 1.363 3.364 0.019* 

   0.405 406 164.480 الخطأ
    412 7680.003 المجموع

 )α ≥0.05(دالة إحصائیا عند مستوى داللة * 
على المستوى الكلي إلى عدم وجود فروق ذات داللة ) ٦(تشیر البیانات الواردة في الجدول 

في مستوى في مستوى الدور الذي تمارسھ الصحافة ) ٠٫٠٥≤α(إحصائیة عند مستوى داللة 
في حین ) ، الكلیةالنوع( في تعزیز قیم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة وفقا لمتغیر ةاإللكترونی
 فقد ف لصالح من تعود الفروق تعزى لمتغیر عدد ساعات التصفح وللكشقنتائج وجود فروأظھرت ال

  .یوضح نتائج ذلك) ٧(تم استخدام اختبار شافیة للمقارنات البعدیة والجدول 
  )٧(جدول 

   في المستوى الكلي وفقا لمتغیر عدد ساعات التصفحج اختبار شافیة للكشف عن الفروقنتائ
  فئات المتغیر قالفرو

 ٣ من أكثر  ساعات٣ - ٢  ساعة٢ - ١ اقل من ساعة عات التصفحعدد سا
 ساعات

 *0.42- *0.23- *0.11- - اقل من ساعة

 *0.31- *0.12- - *0.11  ساعة٢ - ١

 *0.19- - *0.12 *0.23  ساعات٣ - ٢

 - *0.19 *0.31 *0.42  ساعات٣أكثر من 

حصائیا ولصالح عدد ساعات إ دالة ن جمیع الفروق كانتأ) ٧(تظھر البیانات في الجدول 
  .ةاإللكترونیالتصفح األكثر للمواقع 

 ةاإللكترونی وتعزو الباحثة نتیجة عدم وجود فروق في مستوى الدور الذي تمارسھ الصحافة 
ن الطلبة على اختالف أ إلى) ، الكلیةالنوع(في تعزیز قیم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة وفقا لمتغیر 

ن المحتوى  وأةاإللكترونیلى مواقع الصحافة ھم لھم االھتمام نفسھ في الدخول إو كلیاتأجنسھم 
كما . یةو اھتماماتھم العلمأالمعرفي ھو ذاتھ موجھ لمختلف الفئات العمریة وعلى اختالف جنسھم 

لى إ احتمالیة تعرض الطالب إلى تعزى لمتغیر عدد ساعات التصفح تعزو الباحثة وجود فروق
 من ان كثیرأ كلما زادت ساعات التصفح وخصوصا ةاإللكترونیثر ضمن الصحافة محتوى معرفي أك

ن تساھم في أنھا أ والتي من شةاإللكترونیول بأول على المواقع أالمقاالت والموضوعات یتم تحدیثھا 
 الطلبة الذین یمكثون أنلى أن تعزى ھذه النتیجة إتنمیة قیم التسامح لدى طلبات الجامعات، كما یمكن 
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للموضوعات  دق التفاصیلأشخاص یبحثون في ل في عملیة التصفح ھم في الغالب أساعات أطول
لقیم التسامح والتي من  بآخر أون تتعرض أنھا أ والتي من شةاإللكترونیالمطروحة ضمن الصحافة 

  . ن تسھم في تحسنھا لدى الطالب الجامعيأ انھأش
  : بحث التوصیات

  : الحالیـة مــن نتــائج، فـــإن الباحثة توصي بما یليبحثالفــي ضــوء مــا توصــل إلیــھ 
 مواضیع متخصصة لتعزیز قیم التسامح لدى الطلبة ةاإللكترونیضرورة تضمین الصحافة  .١

  .الجامعین
عالمیة تعزز قیم  الطلبة الجامعین وتضمینھا مواد إ موجھة نحو اھتماماتإخباریةنشاء مواقع إ .٢

 .التسامح لدیھم
 ضرورة االھتمام بمنظومة القیم لدى الطلبة إلى ةاإللكترونیاب ضمن الصحافة توجیھ الكتَّ .٣

 .الجامعیین ومن ضمنھا قیم التسامح
 : بحثمقترحات ال

  :، منھا ما یليھذا البحث بعض الموضوعات األخرى التي ربما تكون مكملة لبحثقترح الی
  .لدى طالبھمدور أعضاء ھیئة التدریس بجامعة مؤتة في تعزیز قیم التسامح  .١
دور األنشطة الطالبیة في تعزیز قیم التسامح لدى طالب المرحلة الثانویة من وجھة نظر  .٢

  .الطالب والمعلمین
دور مواقع التواصل االجتماعي في تعزیز قیم التسامح لدى عینة من شباب الجامعات بالمملكة  .٣

  .العربیة السعودیة
  لة الثانویة تصور مقترح لتنمیة قیم التسامح لدى طالب المرح .٤
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  المراجع
 . القیم اإلسالمیة والتربیة، مكتبة الحلبي، المدینة المنورة.)١٩٨٨ (.أبو العینین، علي خلیل .١
 التسامح وآثاره التربویة في الفرد والمجتمع، ).٢٠٠٧. (منصور محمد أحمدأبو خضیر،  .٢

  .رموك، األردنرسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الی
، العدد اإلسالمي الوعيمجلة .  التعامل بثقافة التسامحإلىحاجتنا ). ٢٠١٣ (.أبو غدة، حسن .٣

  .، الكویتاإلسالمیة والشئون األوقاف، وزارة ٥٧٦
  . اإلعالم وثقافة الطفل، القاھرة، دار الفكر العربي).٢٠١١. (محمود حسنإسماعیل،  .٤
  .  العلم، بیروت المورد، دار.)١٩٩١ (.البعلبكي، منیر .٥
 ، بحث"المشھد اإلعالمي الفلسطیني في اإلنترنت  ").٢٠٠١. (منیر، والمجایدة، إیادبندر،  .٦

الصحافة وعلوم  معھد، تخرج للحصول على درجة البكالوریوس في الصحافة واإلعالم، تونس
  .٢٠٠١األخبار، 

، اه غیر منشورةرسالة دكتور، الصحافة االلكترونیة الفلسطینیة). ٢٠٠٧.(تربان، ماجد .٧
 .معھد البحوث و الدراسات العربیة: القاھرة

  . الحوار من أجل التعایش، بیروت، دار الشروق).١٩٩٨. (عبد العزیزالتویجري،  .٨
 اتجاھات الصحفیین نحو استخدام اإلنترنت، دراسة میدانیة، الجامعة ).٢٠٠٩. (أملالحجار،  .٩

 .اإلسالمیة، غزة
 - ٢٠١١ بعد ثورة ینایر المصري للشباب األخالقیةات المتطلب). ٢٠١٣ (.حسین، الحسین .١٠

  .المجلة التربویة بسوھاج، كلیة التربیة، جامعة سوھاج، العدد الرابع والثالثون. رؤیة تربویة
 مقترح تربويتصور : الجامعيتدعیم ثقافة التسامح لدى الشباب ). ٢٠١٥ (.حسین، الحسین .١١

  .، مصر٤٢المجلة التربویة، ج. اإلسالميوفق المنظور 
 التفكیر المزدوج ودوره في تعزیز روح التسامح لدى طلبة ).٢٠١٥. (وجدان جعفرالحكاك،  .١٢

 .٤٥الجامعة، مجلة البحوث التربویة والنفسیة، جامعة البحرین، العدد 
 دراسات في اإلعالم وتكنولوجیا االتصال والرأي العام، ).٢٠٠٨. (بسیوني إبراھیمحمادة،  .١٣

  .القاھرة، عالم الكتب
معوقات الصحافة االستقصائیة العراقیة من وجھة نظر ). ٢٠١٦. (الحمداني، بشرى .١٤

 إعالمنحو رؤیة مستقبلیة لبناء " مقدم للمؤتمر العلمي الثالث بحث الصحفیین العراقیین، 
 . الجامعة العراقیةاإلعالمم، كلیة ٢٠١٦ ابریل - نیسان) ١٩- ١٨" (مسئول

 نشر ثقافة التسامح في المصري یقدمھا التلفزیون التيدور الدراما ). ٢٠١٤ (.خطاب، ھبة .١٥
  .، جامعة القاھرةاإلعالمرسالة دكتوراه، كلیة .  بین المواطنین المصریینالدیني

 دور معلمي التربیة اإلسالمیة في تنمیة قیمة .)١٤٣٦ (.الخیري، عمر بن یاسین شامي .١٦
ستیر غیر منشورة، قسم التسامح لدى طالب المرحلة الثانویة بمحافظة اللیث، رسالة ماج

  .التربیة اإلسالمیة والمقارنة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
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 تصور مقترح لتنمیة قیمة التسامح لدى .)٢٠١٦ (.الدھمش، خالد بن محمد بن عبد اهللا .١٧
طالب المرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة، مجلة البحث العلمي في التربیة، مصر 

  .٣٧٧ – ٣٦٥ص ص ) ١٧(العدد ) ٣(لمجلد ا
: دور اإلعالم في نشر قیم التسامح ومكافحة التطرف، متاح على .١٨

http://24.ae/article.aspx?ArticleId=161790 ،م٢١/٥/٢٠١٨، تاریخ الدخول.  
تور المعلمین، طنطا، دار البشیر للثقافة والعلوم،  دس).٢٠٠٠. (عثمان عبد المعزرسالن،  .١٩

  .٢٧٩م، صـ٢٠٠٠
 اإلعالم والرسالة التربویة، ندوة ماذا یرید التربویون من ).١٩٨٢. (أبو الفتوحرضوان،  .٢٠

  .اإلعالمیین، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، المجلد الثاني، السعودیة
ي في الحاسوب ھل یحل بدیال عن الواقع الواقع االفتراض ").٢٠٠٨. (حسین مظفرالزرو،  .٢١

 .٣٤عدد ، تونس، المجلة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم" الملموس
 التسامح في اإلسالم، مجلة التسامح للدراسات الفكریة .)٢٠٠٣(. زقزوق، محمود حمدي .٢٢

  .وزارة األوقاف والشؤون الدینیة، ُعمان) ١(واإلسالمیة، العدد 
: اإلعالم وثقافة الحوار والتسامح، صحیفة التآخي، متاح على: حزینب عبد اللطیف صال .٢٣

http://altaakhipress.com/printart.php?art=34559 ٥ /٢٠ تاریخ الدخول / 
  .م٢٠١٨

الواقع : ح الفكري الجامعة وتنمیة قیم التسام.)٢٠١١ (.السحیمي، عارف بن مرزوق .٢٤
رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم أصول التربیة، كلیة . والمأمول جامعة طیبة أنموذجًا

  .التربیة، جامعة طیبة، المدینة المنورة
 .، اإلمارات١، ط"اإلنترنت وسیلة اتصال جدیدة ").ت.د. (بخیتالسید،  .٢٥
سالمیة للمرحلة  مدى تضمن محتوى كتب التربیة اإل).٢٠١٢. (محمد صالحالسیقلي،  .٢٦

الثانویة لقیمة التسامح وتصور مقترح إلثرائھا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، 
  .جامعة األزھر، غزة

كلمة سواء، مجلة التسامح للدراسات الفكریة :  حدیث التسامح.)٢٠٠٣(. الشیخ، خلیل .٢٧
  .وزارة األوقاف والشؤون الدینیة، ُعمان) ١(واإلسالمیة، العدد 

 .المجلة العربیة للعلوم" مشروع لغة الشبكات العالمیة ").٢٠٠٣. (عبد الرحیمقر، ص .٢٨
 الدور التربوي لألسرة في تنمیة قیم العمل المھني .)١٤٣٦(. عابد، أمل عبد الرزاق درویش .٢٩

لدى أبنائھا في ضوء السیرة النبویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم التربیة اإلسالمیة 
  .ة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمةوالمقارنة، كلی

 اإلسالم - سلسلة تصحیح المفاھیم- دعوة للتصالح مع المجتمع). ٢٠٠٥ (.اهللا، ناجح عبد .٣٠
  .الطبعة الثالثة، القاھرة.  والعشرینالحاديوتحدیات القرن 

 األساسیةقیم التسامح لدى طلبة كلیة التربیة ). ٢٠١٤ (.اهللا ، عمار، والعنزى، مدالعجمي .٣١
  .، مصر٧٧، ع١٤الثقافة والتنمیة، س. بدولة الكویت
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 دور التربیة في تنمیة قیم التسامح في المملكة العربیة .)٢٠١٤ (.الغامدي، مریم صالح أحمد .٣٢
ص ) ١٥(العدد ) ٤(السعودیة الواقع والمأمول، مجلة البحث العلمي في التربیة، مصر، المجلد 

  .٣٥٢ – ٣٢٣ص 
 دور المسلسالت العربیة في تنمیة القیم التربویة ).٢٠٠٢( وآخرون،دعاء ونیسغنیمي،  .٣٣

  .لدى الشباب الجامعي، مجلة الثقافة والتنمیة، السنة الثانیة، العدد الرابع
التسامح والتعصب في فكر رواد عصر النھضة المجھضة، ): ٢٠٠٤(الالذقاني، محیي الدین .٣٤

  .م٢٠٠٤ر ، فبرای)٩٢٠١(جریدة العرب الدولیة، الشرق األوسط، العدد 
مسؤولیة األسرة والمدرسة نحو تنمیة قیم ثقافة : ).٢٠١١. (ون سید محمد، وآخر،محمد .٣٥

، مجلة كلیة التربیة، جامعة األزھر، الجزء األول، العدد "رؤیة تربویة مقترحة"التسامح 
 .، القاھرة١٤٦

مة  برنامج مقترح للتدخل المھني من منظور الممارسة العا).٢٠١٤.(عاطف خلیفةمحمد،  .٣٦
في الخدمة االجتماعیة لتنمیة ثقافة التسامح لدى طالب المرحلة الثانویة، مجلة الجمعیة 

  . ، القاھرة٥٢المصریة لألخصائیین االجتماعیین، العدد 
 برنامج تنمیة التسامح لدى طفل الروضة، مجلة .)٢٠١١(.و نصار، حنان. محمود، فوزیة .٣٧

  .٣٧١- ٢٩٨ص ص ) ٤٣(كلیة التربیة، جامعة طنطا، العدد 
 دور الجامعات الفلسطینیة في تعزیز قیم التسامح لدى ).٢٠٠٩. (محمد حسن مجمدالمزین،  .٣٨

 .طلبتھا من وجھة نظرھم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر، غزة
دراسة " دور المؤسسة اإلعالمیة في نشر ثقافة التسامح ).٢٠١٥. (أحمد جاسممطرود،  .٣٩

  . ٤، العدد ٢٣لة جامعة بابل، العلوم اإلنسانیة، المجلد مج" تحلیلیة
 القیم المكتسبة من خالل وسائل اإلعالم لدى طلبة ).٢٠٠٧. (متعب زبن متعبالمطیري،  .٤٠

المرحلة الثانویة في دولة الكویت من وجھة نظرھم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 
  .لدراسات العلیاالدراسات التربویة العلیا، جامعة عمان العربیة ل

، ١٦ الثقافة اإلعالمیة، مجلة العلوم التربویة، المجلد ).١٩٨٨.(عصام سلیمانموسى،  .٤١
  .، جامعة الكویت٤٨العدد

 اإلسالم واالصطالح الثقافي، المملكة العربیة السعودیة، القطیف، ).٢٠٠٧. (زكيالمیالد،  .٤٢
  .دار أطیاف للنشر والتوزیع

 دور التعلیم العالي في تعزیز قیم .)٢٠١٧ (.طاف محمودالنجار، یحي محمود وأبو غالي، ع .٤٣
التسامح من وجھة نظر الطلبة وأعضاء الھیئة التدریسیة جامعة األقصى أنموذجًا، مجلة جامعة 

  .٤٤٣ – ٤٢٣ینایر ص ) ١(العدد ) ٢١( المجلد -  العلوم اإلنسانیة–األقصى 
ة في كتاب التربیة اإلسالمیة  قیم التسامح المتضمن).٢٠٠٨. (ون وآخر،صالح ذیابھندي،  .٤٤

للصف العاشر األساسي في األردن وتقدیر أھمیتھا من وجھة نظر معلمي التربیة اإلسالمیة، 
  .، األردن٢، العدد ٣٥مجلة العلوم االجتماعیة، المجلد 

التربیة على قیم التسامح، مجلة التسامح للدراسات الفكریة ): ٢٠٠٥(وطفة، علي أسعد  .٤٥
  .م، وزارة األوقاف والشؤون الدینیة، سلطنة عمان٢٠٠٥د الحادي عشر واإلسالمیة، العد
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