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 الملخص

 
هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم خطاب الكراهية وأشكاله المتداولة عبر شبكات التواصل   

الكراهية، وكذا االجتماعي وانعكاساته على المجتمع األردني، وكذلك تحديد آثار انتشار خطاب 

 آثاره في منظومة القيم الدينية واالجتماعية والثقافية للشعب األردني.

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على االستبانة لجمع المعلومات من عينة 

 ( مفردة جاءت من مختلف تجمعات المجتمع األردني في العاصمة عمان.111عشوائية بلغت )

 نتائج كاآلتي:وقد جاءت أهم ال

اختلفت مفاهيم خطاب الكراهية لدى المستجيبين وتعددت، وجاء في مقدمتها "تشويه الحقائق  -1

 أو تكذيبها"، و"عدم القبول باالختالف مع اآلخرين".

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

 جتمع تماسكه الداخلي فيصبح ضعيفًا أمام األزمات.والتناحر، وأنها تفقد الم

إن دور شبكات التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي يعتمد على  -1

 مستواه االجتماعي والتعليمي، وقد تسهم في نشر معلومات مضللة.  -طبيعة المستخدم 

التناحر الديني والمذهبي، ويضعف إن خطاب الكراهية عبر الفيسبوك قد يؤدي إلى التطرف و  -1

 التكافل االجتماعي بين الناس.



 م
 

يمكن أن تسهم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية واإلعالمية في محاربة  -1

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

 لمحاربة الكراهية.

بإجراء المزيد من الدراسات على مختلف جوانب موضوع الكراهية، وطرق وتوصي الدراسة 

مواجهة هذه الظاهرة من خالل مواقع التواصل االجتماعي نفسها، وليس من خالل قوانين العقوبات 

 فحسب.

 كلمات مفتاحية: خطاب الكراهية، 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 (044) 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:

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 تمهيد:

 مـل معهـا المجتمـع االردنـي فـي شـبكاتالتعبيرات التـي ينتجهـا ويتعا ، شهدت2111العام منذ       

واتســمت بـالتعبيرات الصــادمة بحضـور مكثــف لخطـاب الكراهيــة  واضـحا،التواصـل االجتمـاعي تغيــرا 

غيـر تعبيـرات الكراهيـة  االجتمـاعي، وتعالـتالنقسـام وتعبيراته االقصـائية التـي تؤسـس لالسـتقطاب وا

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

رســة االضــطهاد ضـــد لنشــر أفكــار التعصــب، ومما ةاالنترنــت مــن أكثــر الوســائط ســهول ويعــد      

بيـــة لمناهضـــة و باللجنـــة األور  دعـــاممـــا  كبيـــر،لـــى حـــد إالتواصـــل االجتمـــاعي  شـــبكاتاآلخـــر، عبـــر 

 الـذي دعـتإصدار تقريرها السنوي للتحذير من مخاطر هذه الممارسـات، و  والتعصب عندالعنصرية 

أعضــاء االتحــاد األوربــي، المصــادقة علــى بروتكولهــا اإلضــافي فيمــا يتعلــق بتجــريم األفعــال  فيـه دول

 .(2015)اليونيسكو،أ_الكمبيوتر ذات الطبيعة العنصرية وكراهية األجانب المرتكبة من خالل نظم

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

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

لتطرف اليمينـــي وظهـــور األخيـــرة، مـــرورًا بـــا اآلونـــةلـــى الهجمـــات المتطرفـــة فـــي إاألبـــيض المتوســـط، 

يما الفئة العمرية الشابة جانب، كل هذه أسباب تدفع بالناس والسركات معاداة السامية  وكراهية األح

سـخط واالسـتهزاء بـاألخر، خصوصـًا فيمـا يتعلـق بحـدث اللى العنف اللفظـي فـي التعبيـر عـن إللجوء 
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لـى مواقــع التواصـل االجتمــاعي العنــف والكراهيـة عزدادت موجـة فــي السـويد إفسياسـي أو اجتمـاعي، 

 (.2118)ساري،  عالميًا، دفع بالتلفزيون السويدي لرصد هذه الحاالتإجداًل  ةأثار مما أدى إلى 

ال يمكـــن تجاهـــل الفائـــدة التـــي احـــدثتها وســـائل  الدراســـة، أنـــهفـــي موضـــوع  يـــرى الباحـــثكمـــا       

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

لنشــر أفكــار ومعتقــدات تزيــد مــن األحقــاد والكراهيــة وتفــتح نوافــذ لتصــفية الحســابات قــد تكــون لمنــافع 

قليـــــة الصـــــارخة" أجنـــــدتها أن تفـــــرض "األ، محـــــذرين مـــــن شخصـــــية أو تخـــــدم جهـــــات غيـــــر مســـــؤولة

الـرأي العـام، مؤكـدين ان  ةبأمزجـاإلعـالم التقليـدي، فتتالعـب  تـؤثر علـى أداءعالمـي و الإوحضورها 

 الرهان في هذه المرحلة على ثقافة ووعي المجتمع الذي عليه التمييز بين الغث والسمين.

كثيــرة عـن الكراهيـة ومــا ينـدرج تحتهـا أو مـا ينــتج عنهـا مـن مســميات  يحكـي قصصـاوالتـاري         

سـانية الطويلـة. فمـنهم مـن ابتعـد عملت على تباعد الناس، وتفرقوا شيعا وأقواما في أثناء المسيرة اإلن

كثيــرا، ومــنهم مــن ظــل ضــمن الفئــة القوميــة أو العقائديــة الواحــدة، ومــا زال اإلنســان حتــى هــذا اليــوم 

 (.2008والمناحرة )صادق،  يتقلب بين المواءمة والمخالفة، وبين المواددة

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

هـو إال تحصـيل  مـا مـن وجهـة نظـر الباحـث الصراعات الفكرية والعقائدية وغيـر ذلـك، ومـا يـتم اآلن

قصـــاء اآلخـــر ورفـــض  حاصـــل لمـــا مـــرت بـــه الشـــعوب مـــن اغتصـــاب لحريـــة الفكـــر وتبـــادل الـــرأي، وا 

 وجوده.
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لــم يصــل ولــن  فــإن الوضــع العــام مــن وجهــة نظــر الباحــثأمــا فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية       

الـدعاء لهـم بالسـالم، فمـا زال  األخـرى، مـعيصل بإذن اهلل إلى ما وصـلت إليـه بعـض الـدول العربيـة 

عـن  يخـرج الـوطنردن في دائرة االختالف وليس الخالف، وفي حدود منطق القبول والحوار، ولم األ

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

نسـان أن يتواصـل صل الكـوني مـن خـالل االنترنـت حتـى أصـبح باسـتطاعة اإللقد تطور التوا       

 فـي برمجياتـه الكثيـرة وشـبكات االنترنت بسرعة أكبر زمانيا ومكانيا، ومن نتاج هذا التطور ما أحدثه

ُيـــرى،  نســـان يـــرى مـــا المـــت خصوصـــية كـــل فـــرد فينـــا، فأصـــبح اإلالتواصـــل االجتمـــاعي التـــي اقتح

ويغــرف مــن المعرفــة فــي دقــائق مــا لــم يكــن معرفتــه فــي ســنين، واقتربــت الثقافــات مــن بعضــها كثيــرا، 

قـول المعرفيـة مـن وانتشرت اللغات في الحقول المعرفية كافة، وألن نسبة الذين يتعاملون مع هـذه الح

مــن حجــم الفائــدة كثــر، فقــد كــان خطــر الثقافــات الوافــدة علــى مجتمعنــا أكبــر بكثيــر الفئــة الشــبابية أ

 المتوخاة .

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

االجتمـاعي وانعكاسـاتها علـى المجتمـع وماهيـة االثـار الناجمـة عنهـا، وكيـف يمكـن اسـتخدام شــبكات 

لوســـطية والتحـــاور البنـــاء لـــى االتواصـــل االجتمـــاعي لمحاربـــة خطـــاب الكراهيـــة مـــن خـــالل التركيـــز ع

 رساء دعائم الفكر الديموقراطي الهادف.وا  
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 الدراسة:مشكلة 

واألعمـــال التـــي  شـــهد العـــالم والمنطقـــة خـــالل الســـنوات األخيـــرة ظهـــور العديـــد مـــن النشـــاطات       

ولـم قليمية والطائفيـة والدينيـة والعقائديـة وتعـرض السـلم المجتمعـي لخطـر كبيـر. تؤجج الصراعات اإل

ينقـاد إلـى  البلـد أنعدوانيـة أرادت لهـذا  عن ذلك حيث تعـرض إلـى مكائـد ومصـائد ن األردن بعيدايك

 بناء الوطن.ية تؤجج نار الفتنة والتطرف بين أصراعات أهلية وعقائد

أهم أداة اتصالية تتيح من ونها لقد استخدمت وسائل التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك ك      

ا المختلفـــة مســـاحة واســـعة لطـــرخ األفكـــار المختلفـــة، ومنهـــا األفكـــار المتطرفـــة ونشـــر خـــالل تطبيقاتهـــ

خطـاب الكراهيـة بـين المــواطنين. ونظـرا ألهميـة الموضـوع وخطورتــه علـى تماسـك المجتمـع وحاضــره 

 التواصــل شــبكات عبــر المتداولــة وأشــكالها الكراهيــة مفهـوم ومسـتقبله، فــإن الدراســة تســعى إلــى تحديــد

، وكــذا الكراهيــة خطــاب انتشــار ثــارردنــي، وكــذلك تحديــد آاأل المجتمــع علــى وانعكاســاتها االجتمــاعي

 ردني.األ للشعب والثقافية واالجتماعية الدينية القيم منظومة فيآثاره 

 ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة عبر التساؤل الرئيس اآلتي:

ــا ســمات خطــاب الكرا ــي المجتمــع األردنــي عبــر شــبكاتم اصــل االجتمــاعي خصوصــا التو  هيــة ف

 وما انعاكاسات ذلك الخطاب وآثاره على المجتمع األردني؟ الفيسبوك؟

 أهداف الدراسة:

 يسعى الباحث من خالل الدراسة الحالية التعرف الى:

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

 ردني.المجتمع األ
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 التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك. اب الكراهية عبر شبكاتر انتشار خطآثا .2

واالجتماعية والثقافيـة للشـعب  تأثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك في منظومة القيم الدينية .1

 ردني.األ

التواصـل االجتمـاعي سـواء فـي نشـر خطـاب الكراهيـة والعنـف  الدور الـذي تقـوم بـه شـبكات  .1

 منه.المجتمعي أو في محاربته والحد 

العالميــة فــي محاربــة الفكــر المــدني وخاصــة المؤسســات الدينيــة وا  دور مؤسســات المجتمــع   .1

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

 ردني.األ

 

 :همية الدراسةأ

ده المنطقـــة مـــن تكتســـب الدراســـة أهميتهـــا مـــن أهميـــة موضـــوع الدراســـة نفســـه، إذ إن مـــا تشـــه       

انتشار للصراع الطائفي والعرقي والسياسي وغياب السلم المجتمعي وتغول الفكر اإلقصائي الـذي ال 

يســمح للحــوار الهــادف أو لتبــادل األراء حــول قضــايا المجتمــع، وفــي ظــل توظيــف وســائل التواصــل 

القليميــة إلــى إ فــراد المجتمــع والــدعوةيســبوك فــي نشــر خطــاب الكراهيــة بــين أاالجتمــاعي وخاصــة الف

وتزداد أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات القليلة )على حسـب علـم الباحـث(  والعنف المجتمعي،

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

تمـاعي بحاجـة إلـى التواصـل االج شـبكاتالتواصل االجتماعي ممثلة في الفيسـبوك، إذ مـا يـزال دور 

 مزيد من الدراسات لمعرفة تأثيره في مجاالت شتى.
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وفي المستوى العملي، فإن الدراسة يمكن أن تسـاهم فـي تقـديم صـورة أكثـر وضـوحا للجهـات         

المعنية في الدولة والمجتمـع ووسـائل اإلعـالم كـذلك، حـول أهميـة االنتبـاه لمضـمون الخطـاب وتـأثيره 

وقيمـــــه وعاداتـــــه، ويمكـــــن أن تســـــهم نتـــــائج الدراســـــة فـــــي توعيـــــة الشـــــباب  علـــــى المجتمـــــع وتماســـــكه

المستخدمين لوسائل التواصل االجتماعي لخطورة بعض الممارسات التي يتم نشرها خـالل صـفحات 

التواصل االجتماعي من صور معينة أو عبارات قد تعكس نوعا من أنواع الكراهية ضد اآلخرين أو 

 ضد مكونات المجتمع الواحد.

 سئلة الدراسة:أ

الردنــــي عبــــر مــــح خطــــاب الكراهيــــة المتــــداول بــــين الشــــباب ألــــى مالتحــــاول هــــذه الدراســــة التعــــرف إ

 سئلة اآلتية:فيسبوك، ويتفرع من هذا السؤال األال

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

 وخاصــة االجتمـاعي التواصــل شـبكات عبــر الكراهيـة خطــاب انتشـار عــن الناجمـة اآلثــار مـا -2

 الفيسبوك؟

ــــدور مــــا -1 ــــذي ال ــــوم ال ــــه تق ــــة خطــــاب تجــــاه االجتمــــاعي التواصــــل شــــبكات ب ــــف الكراهي  والعن

 المجتمعي؟

 والثقافيــة واالجتماعيــة الدينيــة القــيم منظومــة علــى الفيســبوك عبــر الكراهيــة خطــاب تــأثير مــا -1

 األردني؟ للشعب

 الفكـر محاربـة فـي واإلعالمية الدينية تالمؤسسا وخاصة المدني المجتمع مؤسسات دور ما -5

 المتطرف؟
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 فرضيات الدراسة:

 مفهــوم هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين أفــراد عينــة الدراســة فــي :الفرضــية األولــى -1

 الفئــة الجــنس،تبعــا لمتغيــرات ) االجتمــاعي التواصــل شــبكات عبــر المتــداول الكراهيــة أشــكال

 ؟(الفيسبوك داماستخ معدل الدراسي، المؤهل العمرية،

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في رأيهم نحـو : الفرضية الثانية -2

 جتمــاعي وخصوصــااال التواصــل شــبكات عبــر الكراهيــة خطــاب انتشــار عــن الناجمــة اآلثــار

ـــــرات ) الفيســـــبوك ـــــة الجـــــنس،تبعـــــا لمتغي ـــــة، الفئ  اســـــتخدام معـــــدل الدراســـــي، المؤهـــــل العمري

  ؟(الفيسبوك

 الــدورفــي  هــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين أفــراد عينــة الدراســة :الفرضــية الثالثــة -1

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

 ؟(الفيسبوك استخدام معدل الدراسي، المؤهل العمرية، الفئة الجنس،لمتغيرات )

 تــأثير د فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين أفــراد عينــة الدراســة فــيهــل يوجــ :الفرضــية الرابعــة -1

 للشــعب والثقافيــة واالجتماعيــة الدينيــة القــيم منظومــة علــى الفيســبوك عبــر الكراهيــة خطــاب

 (؟الفيسبوك استخدام معدل الدراسي، المؤهل العمرية، الفئة الجنس،تبعا لمتغيرات ) األردني

 دورداللــة إحصــائية بــين أفــراد عينــة الدراســة فــي هــل يوجــد فــروق ذات : الفرضــية الخامســة -1

ــــة المؤسســــات وخاصــــة المــــدني المجتمــــع مؤسســــات ــــة الديني ــــة فــــي واإلعالمي  الفكــــر محارب

ـــــرات ) المتطـــــرف ـــــة الجـــــنس،تبعـــــا لمتغي ـــــة، الفئ  اســـــتخدام معـــــدل الدراســـــي، المؤهـــــل العمري

 ؟(الفيسبوك
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 مصطلحات الدراسة:

جـــزء مـــن العقـــل المخـــتص  ة طبيعيـــة تنـــتج مـــن عـــدم قبـــولحالـــالكراهيـــة بأنها تعـــرف الكراهيـــة:     

بعــض العناصــر الداخلــة إليــه عــن طريــق األعصــاب الدقيقــة وذلــك نتيجــة  فــيالحاســيس أبالمشــاعر و 

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

نحـو  هـو حالـة هجـاءآل ل،خـر، وهـو بـالتعريف كـل كـالمآل يثيـر مشـاعر الكـره الكراهيـة:خطاب      

مكــٍونآل أو أكثــر مــن مكٍونــات المجتمــع، وينــادي ضــمنًا بإقصــاء أفــراده بــالطرد أو اإلفنــاء أو بتقلــيص 

اليونيسـكو، ) علنـاً كمـا يحـوي هـذا الخطـاب، ضـمنًا أو  ،الحقوق، ومعاملتهم كمواطنين من درجة أقـل

 (.2015_ب

عرقهم ودينهم وجنسهم  اي محتوى يشمل التعدي على اشخاص بناء على: بأنه ويعرف اجرائيا     

ـــوطني واعـــاقتهم ومرضـــهم غـــراض هـــذه باالســـتبانة التـــي ســـيتم تطويرهـــا أل وكمـــا يقـــاس.وانتمـــائهم ال

 الدراسة.

مواقـع الكترونيـة اجتماعيـة علـى االنترنيـت وتعتبـر الركيـزة  هـي االجتمـاعي:التواصل  شبكات       

فيمــا بيــنهم عبــر هــذا  الجماعــات التواصــلو األساســية لالعــالم الجديــد أو البــديل، التــي تتــيح ل فــراد 

وتعرف أيضـا بأنهـا شـبكات اجتماعيـة تفاعليـة تتـيح التواصـل (، 2012)مرسي،  الفضاء االفتراضي

شــبكة االنترنــت مــن التواصــل  وعبــرلمســتخدميها فــي أي وقــت يشــاءون وفــي أي مكــان مــن العــالم، 

ساري، ) بينهمطد العالقة االجتماعية المرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات التي تو 

2008). 

 الفيسبوك.اسة بشبكة لغايات هذه الدر  وتعرف اجرائيا:
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 حدود الدراسة:

 مستخدمو الفيسبوك في عمان. المكانية:الحدود 

 2017حتى نهاية عام  2015الفترة الزمنية من بداية عام  الزمانية:الحدود 

ى شـــبكات تتطـــرق الـــ الكراهيـــة، واللفيســـبوك فـــي خطـــاب دور ا الدراســـة الموضـــوعية: تتنـــاولالحـــدود 

 .خرىالتواصل االجتماعي األ

 .ماليين 1الفيسبوك والبالغ عددهم  التطبيقية: مستخدموالحدود 

 محددات الدراسة:

 يتحدد تعميم نتائج الدراسة بالمحددات االتية:

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

 الدراسة.

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

داة فأنـــه يمكـــن تعمـــيم نتـــائج وصـــدق ثبـــات األ اختيارهـــا،ســـيتم تجـــانس العينـــة التـــي  .1

 البحث على مجتمع البحث نفسه.

 

 

 

 



10 
 

 الفصل الثاني

 األطار النظري والدراسات السابقة 

 :تمهيد

 إذ ، النظــــري المتعلــــق بموضــــوع الدراســــة األدبصــــل لتســــليط الضــــوء علــــى يهــــدف هــــذا الف        

خطـــاب الكراهيـــة لمتغيـــرات الدراســـة والمتمثلـــة بكـــل مـــن ) األساســـيةهـــم المفـــاهيم أيشـــتمل علـــى بيـــان 

بوك فــي نشــر كال الكراهيــة عبــر االنترنــت، شــبكات التواصــل االجتمــاعي، الفيســبوك، دور الفيســوأشــ

أدبية لموضـوع الدراسـة، فيمـا يشـمل مراجعة  من هذا الفصل األولجزء (. ويوضح الخطاب الكراهية

حيــث ارتكــزت الدراســة علــى النظــري  اإلطــارالمســتخدمة فــي بنــاء  اإلعالميــةالنظريــات  الجــزء الثــاني

خيـرًا فـي الجـزء الثالـث مـن هـذا الفصـل تـم ا، و)االستخدامات واالشـباعات(( الغرس الثقافي) نظريتي

والجوانـب التـي تـم اإلفـادة منهـا  ،لدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسـةعددًا من ا ضاستعر إ

 .ن الدراسات السابقةواهم ما يميز الدراسة الحالية عفي هذه الدراسة، 

 أواًل": األدب النظري:

يســتخدم مصــطلح خطـــاب الكراهيــة لوصـــف مجموعــة واســـعة مــن خطابـــات او كلمــات مهينـــة       

ـــى العنصـــرية والعوا جـــدًا، مـــن الكراهيـــة ـــة والجنســـية، وصـــواًل لتحـــريض عل ـــة والديني ـــى الســـباب إرقي ل

بسـهولة التحـدث عـن خطابـات الكراهيـة ألنهـا  يمكـنلـذا  . ، مرورًا بأشكال التحيـز المتفاقمـةوالتشهير

خطــاب الكراهيــة بســبب الســمة المشــتركة أي ليهــا إاســتخدام المفــرد فــي الداللــة  ويــأتيمتعــددة األوجــه 

عــالم ن اإلأمــع العلــم  و الحــث علــى الكراهيــة والعنــفأهــا وهــي التحــريض علــى الكراهيــة ب الخاصــة ٍ 

 ريـقادر على امتصاص النقمة ونشر وتفعيل آليات الحوار وقبـول اآلخـر واالبتعـاد عـن االقصـاء، غ
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التواصــل االجتمــاعي  طبيعــة شــبكاتلــى إي الــذي يســتخدم لغــة الشــتائم يســيء ن الخطــاب التحريضــأ

 .(2015_)اليونيسكو،ب

 مفهوم خطاب الكراهية: 

و مجموعـــة بســـبب ألـــى شـــخص إهـــو اي نـــوع مـــن التواصـــل الـــذي يســـيء خطـــاب الكراهيـــة        

و الدينية، وقد بدأت تلـك أيدلوجية و األأثنية و األأو بسبب انتماءاتهم العرقية أخصال شخصية بهم 

ا وواسـعا للتعبيـر حتـى بـدأ العديـد مع استخدام االنترنـت، حيـث يـوفر مجـاال مفتوحـ نتشارالظاهرة باال

 (2112)المنصور،.التواصل االجتماعي لنشر الكراهية شبكاتمتعصبين والمتطرفين استغالل من ال

ي محتـوى يشـمل التعـدي علـى اشـخاص بنـاء علـى أهـي  الفيسـبوك الكراهيـةدارة موقع وعَرفت إ     

 .عاقتهم ومرضهما  دينهم وجنسهم وانتمائهم الوطني و عرقهم و 

 شكال الكراهية عبر شبكة االنترنت:أ

التواصـــــل  ى شـــــبكة االنترنـــــت بعموميتهـــــا وشـــــبكاتبـــــرز اشـــــكال الكراهيـــــة المنتشـــــرة علـــــمـــــن أ     

 (2111اليونسكو ب،)التنافر الفكري. االجتماعي خاصة 

صــــحاب الفكــــر المتعصـــب والمتطــــرفين عبــــر المســــافات أاالنترنــــت بتالقـــي  ت شــــبكةســـمح إذ      

بيــنهم بمبــالغ زهيــدة، وذلــك بهــدف الحشــد والتجنيــد لبــث  فيمــاســهل عمليــة التواصــل وبأســماء وهميــة و 

النســـان كمـــا تؤكـــد نظريـــة التنـــافر الفكـــري لليـــون إاه فئـــات ومجموعـــات معينـــة. فطبيعـــة الكراهيـــة تجـــ

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

 .ي آراء متناقضةأالتي تحدث مع التنافر 
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رســائل بــث ويجــد االشــخاص المتطرفــون والمتعصــبون والــذين يــودون نشــر خطــاب الكراهيــة و       

منهـا التعليـق فـي  ،ازدراء وتحقير في وسائل التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت العديـد مـن السـبل

حتى بـدأت العديـد مـن الصـحف  ،ر نفسهوعادة ما تكون تعليقات ال عالقة لها بالخب ،مواقع االخبار

خــرى ومنهــا صــحف فــي الواليــات المتحــدة أوقامــت صــحف  ،فــرض الرقابــة المســبقة علــى التعليقــات

 .(2013ووربيرتن، ) تلك الخاصية بسبب الكراهية المنشورة بإلغاء

 التواصل االجتماعي: انتشار ظاهرة الكراهية عبر شبكات واقع

التواصـــل االجتمـــاعي فـــي أمـــاكن كثيـــرة مـــن العـــالم،  شـــبكاتب خطـــاب كراهيـــة يعصـــف نـــاكه      

وأصـــحاب هـــذه  ،ألســـباب عرقيـــة أو دينيـــة أو سياســـية أو طائفيـــة أو غيرهـــا مـــن أنمـــاط االنتمـــاءات

فضـاء  شـبكاتجـدوا فـي هـذه الو المشاعر الذين كانوا يعبرون عنها على استحياء في غرف مغلقـة، و 

ليصــل إلــى اآلالف وأحيانــًا الماليــين، ممــا يضــاعف أثــره عامــًا ينشــرون مــن خاللــه خطــاب كــراهيتهم 

وأخطــر مــا يمكــن أن يحــدث فــي هــذا الســياق هــو أن يصــل هــذا الخطــاب علــى هــذه  ،ويعظــم ضــرره

المواقــع إلـــى كتلـــة حرجـــة فــي كثافتـــه العدديـــة وحدتـــه العاطفيـــة وتوزيعــه الجغرافـــي يفـــيض معهـــا هـــذا 

هــذه الظــاهرة  ،ل إلــى جــرائم كراهيــة وعنــف حقيقيــةالخطــاب مــن العــالم االفتراضــي إلــى الواقــع ليتحــو 

مثال لما يعرف اآلن بـ)الحرائق الرقميـة( كمـا ذكرهـا تقريـر المخـاطر الصـادر عـن )منتـدى االقتصـاد 

والحريــق الرقمــى هــو أي شــائعة أو معلومــة خاطئــة أو رســالة كراهيــة تنتشــر  ، 2013الــدولي( فــي 

يمكن أن يكـون لهـا تـأثير مـدمر فـي الواقـع قبـل  اعياالجتمبسرعة كبيرة من خالل شبكات التواصل 

أن يتم تصحيحها أو احتواؤها. وقد وضع التقرير هذه الحرائق ضمن قائمة المخاطر التي سيواجهها 

أن قــام أحـــد األشـــخاص فـــي الواليـــات  2012العــالم فـــي الســـنوات العشـــر القادمــة. فمـــثاًل حـــدث فـــي 

ان )براءة المسـلمين( علـى موقـع يوتيـوب يحمـل إسـاءة بالغـة المتحدة األمريكية بنشر فيديو لفيلم بعنو 
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ـــات المتحـــدة  ـــة للوالي ـــديو فـــي أعمـــال عنـــف معادي ـــه الصـــالة والســـالم، وتســـبب هـــذا الفي للرســـول علي

ســـالمية راخ ضـــحيتها أكثـــر مــن  قتـــياًل، كـــان مـــن بيـــنهم  11األمريكيــة فـــي أكثـــر مـــن دولــة عربيـــة وا 

 (2111زهرة،)ليبيا. ي )كريستوفر ستيفينز( السفير األمريكي ف

 خطاب الكراهية بين السنة والشيعة على تويتر:

مــن أكثــر األمثلــة وضــوحًا علــى هــذه الظــاهرة فــي المنطقــة العربيــة فــي يعــد خطــاب الكراهيــة         

 (.2014زهرة، )االجتماعي التواصل  شبكاتبين السنة والشيعة على  ة األخيرة،الفتر 

مـن خطـاب الكراهيـة بـين السـنة  بوجودجتماعي في العالم العربي االالتواصل  شبكات تزخرو        

مسـتمر منــذ بدايــة األزمــات السياســية فـي العــراق وســوريا والــيمن، وبصــورة بشــكل  وقــد تزايــد ،والشـيعة

التواصــل االجتمــاعي كأحــد  شــبكات)داعــ ( واســتخدامه المنهجــي ل أخطــر وأقــوى منــذ ظهــور تنظــيم

صحيح أن هناك أصواتًا تدعو إلـى تبنـي خطـاب أكثـر اعتـدااًل بـين  ،يةاألذرع األساسية آللته الدعائ

. ومن وقت آلخر نسمع وتقل فعاليتها الطرفين؛ إال أن هذه األصوات ضائعة وسط ضجيج الكراهية

إال أن األمـر أكبـر مـن  ،تصريحًا لمسؤول أو نقرأ مقااًل لكاتب يتناول هـذا الموضـوع بشـكل أو بـ خر

 .هذا التناول السريع وأحيانًا العاطفي والسطحي المتسرعذلك وأخطر بكثير من 
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 :االجتماعيالتواصل  شبكات

من التواصـل االجتمـاعي بـين األفـراد فـي  نوعآل  االتصال الىالتقدم الهائل في تكنولوجيا  فضىأ      

لهم عمل على أحداث تغيير في عالقات األفراد االجتماعية وأشـكال تفـاع افتراضي،فضاء الكتروني 

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

 . المسافات بين األفراد وألغت الحدود وزاوجت بين الثقافات ومن أشهر هذه الشبكات شبكة الفيسبوك

 االجتماعي:التواصل  شبكاتمفهوم 

ـــى االنتر  شـــبكاتلقـــد شـــهدت           خـــالل الســـنوات  واســـعاً  نـــت انتشـــاراً التواصـــل االجتمـــاعي عل

األخيرة وتعددت وتنوعت محاولـة تقـديم العديـد مـن الخـدمات وتحقيـق مختلـف االشـباعات ويـأتي فـي 

االجتمــاعي، التواصــل  شــبكاتوب، وغيرهــا، وتعــددت تعريفــات يــمقــدمتها موقــع فيســبوك، تــويتر، يوت

 من باحث إلى آخر. وتختلف

لكترونيـة التـي تـوفر فيهـا تطبيقـات االنترنـت خـدمات لمسـتخدميها وتعرف على أنها المواقـع اال      

تتيح لهم إنشاء صفحة شخصية معروضة للعامة ضمن موقع أو نظام معين، وتـوفر وسـيلة اتصـال 

مع معارف منشئ الصفحة أو مع غيره من مستخدمي النظام، وتوفر خدمات لتبادل المعلومات بين 

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

على أنها تجمعات اجتماعية تظهر عبر شبكة االنترنت عندما يدخل عـدد كـاف مـن  وعرفت       

النــاس فــي مناقشــات عبــر فتــرة كافيــة مــن الــزمن، يجمــع بيــنهم شــعور إنســاني كــاف، بحيــث يشــكلون 

 مواقع للعالقات الشخصية عبر الفضاء االلكتروني.
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التواصل االجتماعي منظومة من الشبكات االلكترونية عبر االنترنـت تتـيح للمشـترك  مواقع وتعد    

فيها إنشاء موقع خاص فيـه ومـن ثـم ربطـه مـن خـالل نظـام اجتمـاعي الكترونـي مـع أعضـاء آخـرين 

وهو أيضا مصـطلح . لديهم نفس االهتمامات أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية أو غير ذلك

ة من المواقع على شبكة االنترنيت ظهرت مع الجيـل الثـاني "للويـب"، الـذي يتـيح يطلق على مجموع

انتمـاء التواصل بين األفراد فـي بيئـة مجتمـع افتراضـي يجمعهـم حسـب مجموعـات اهتمـام أو شـبكات 

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

للعـــرض يتيحونهـــا  ومعلومـــاتهم التـــيت الشخصـــية ل،خـــرين ومعرفـــة أخبـــارهم االطـــالع علـــى الملفـــا

 .(2012جرار، )

تقــوم الفكــرة الرئيســة للشــبكات االجتماعيــة علــى جمــع بيانــات األعضــاء المشــتركين فــي الموقــع       

 والـذين يبحثـونع األعضـاء ذوي المصـالح المشـتركة ويتم نشر هذه البيانات بشكل علنـي حتـى يجتمـ

أي أنها شـبكة مواقـع فٍعالـة تعمـل علـى تسـهيل الحيـاة االجتماعيـة بـين  وغيرها،فات أو صور عن مل

وبعـد  امجموعة من المعارف واألصدقاء، كما تمكن األصدقاء القـدامى مـن االتصـال ببعضـهم بعضـ

طول سنوات تمكنهم أيضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات التي 

 العالقة االجتماعية بينهم.توطد 

  االجتماعي:التواصل  شبكاتأهم أنواع 

ـــين شـــبكات شخصـــية  شـــبكاتمنـــذ الظهـــور األول ل        التواصـــل االجتمـــاعي تعـــددت وتنوعـــت ب

وعامة تطمح لتحقيق أهداف محددة "تجارية مثال" ومنذ بدايتها اختلفت المواقع التـي تتصـٍدر القائمـة 

كان لموقع "سكس ديفريز" أهمية كبيرة وصدى واسع مع بداياتـه األولـى،  بين سنة وأخرى ، فتاريخيا

التواصـل االجتمـاعي أصـبح تصـنيفها يـأتي  شـبكاتماي نيوز" وغيرها، ومع تطـور وكذلك موقع " أو 
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تتصدر القائمة عدد من الشبكات وأهمها: "الفيسبوك" "تويتر" "يوتيوب"  بالنظر إلى الجماهيرية حيث

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

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

 الفيسبوك:

هــــــو موقــــــع الكترونــــــي للتواصــــــل االجتمــــــاعي، أي أنــــــه يتــــــيح عبــــــره ل شــــــخاص العــــــاديين         

ز مكانته عبر أدوات الموقع للتواصل مع أشـخاص واالعتباريين )كالشركات( أن يبرز نفسه وأن يعزٍ 

نشـاء روابـطآخرين ضـمن نطـاق ذلـك الموقـع أو عبـر التواصـل مـع مواقـع تواصـل أخـرى،  تواصـل  وا 

 مع اآلخرين.

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

وذلـك بغـرض التواصـل بـين الطلبـة فـي هـذه الجامعـة، و  –الم فيما بعد يعد اصـغر مليـاردير فـي العـ

من ثم انتشر استخدامه بـين طلبـة الجامعـات األخـرى فـي أمريكـا وبريطانيـا وكنـدا ، وليتطـور الموقـع 

وخصائصه من مجرد موقع إلبراز الذات والصـور الشخصـية إلـى موقـع متخصـص بالتواصـل ترعـاه 

مليون مشترك في هذا  21تدراكشنتيجة ال 2007رات عام شركة فيسبوك التي أصبحت تقدر بالمليا

الموقـع ذلــك العــام ليتحــدى أي موقـع للتواصــل االجتمــاعي ويصــبح األول علـى صــعيد العــالم، و بلــغ 

 (2111مليون مشترك.)نصر، 811 -2111احصائيات عددهم حسب 

دقاء والعائلـة وقد تحول الموقع من مجرد مكان لعرض الصور الشخصـية والتواصـل مـع األصـ      

إلـــى قنـــاة تواصـــل بـــين المجتمعـــات االلكترونيـــة ومنبـــر لعـــرض األفكـــار السياســـية وتكـــوين تجمعـــات 

سياســية الكترونيــة عجــزت عنهــا أعتــى األحــزاب الفعليــة علــى األرض، وكــذلك لتصــبح قنــاة تواصــل 

و كـــذلك تســـويقية أساســـية تعتمـــدها اآلالف مـــن الشـــركات الكبيـــرة والصـــغيرة للتواصـــل مـــع جمهورهـــا،
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الصــحف التــي اعتمــدت علــى المجتمعــات االلكترونيــة لنقــل أخبارهــا و التــرويج لكتابهــا و غيرهــا مــن 

وســـــــائل اإلعـــــــالم، ليتعـــــــدى موقـــــــع الفيســـــــبوك وظيفتـــــــه االجتماعيـــــــة إلـــــــى موقـــــــع تواصـــــــل متعـــــــدد 

 (2111)نصر،.األغراض

لكترونية األكثر استخداما شبكة الفيسبوك العالمية من الشبكات االجتماعية والمواقع اإل دوتع       

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

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

نافس هذه الشبكة عالميا الذي اضطلعت فيه في مجال التسويق واإلعالن واألعمال التجارية، وتت

ضافات وخدمات متنوعة في  مع مجموعة كبيرة من الشبكات االجتماعية التي تقدم كل منها مزايا وا 

 .مجال التواصل االجتماعي أو في مجال اإلعالم مثل "تويتر"، "لينكد ان"، "جوجل بلس"، وغيرها

وك االجتماعية العالمية فيسبقٍدرت إحصاءات عالمية مؤخرا زيادة عدد مستخدمي شبكة الو       

 2016ول من العام مستخدم، وذلك حتى نهاية النصف األماليين  5بحوالي  لعاصمة عمانفي ا

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

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

 76بلدًا(، والمقدر تعدادهم بحوالي  15الشبكة العالمية في منطقة بالد الشام والخليج العربي )

 .مليون مستخدم للشبكة

 911لى هذه االحصاءات سجل عدد مستخدمي الفيسبوك في االردن زيادة بمقدار إواستنادا      

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

 .ردنيأمليون مستخدم  4.1قرابة الـ 2015يلول )سبتمبر( أردن بداية مستخدمي الفيسبوك في األ

ردن، ت الهواتف الذكية استخداما في األتطبيقاكثر شبكة اجتماعية واكثر أسبوك وتعتبر شبكة الفي
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مضمار التواصل االجتماعي واالعالم وذلك مع ما تقدمه هذه الشبكة من مزايا وخدمات مجانية في 

 .والتسويق

ردنيين لالنترنت بشكل عام خالل السنوات القليلة الماضية، وذلك مع ستخدام األإ دادوز       

دى الى مما أانتشار شبكات االنترنت والتي تسمح باستخدام االنترنت السريع عبر الهواتف الذكية، 

رقام المنشورة ضحت األو أو  .ي بيقات التواصل االجتماعهواتف وتطالت استخدام تطبيقا زيادة في 

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

مليون مستخدم، وجاءت السعودية والعراق في المرتبة  17يران بحوالي إوالخليج العربي تواجد في 

  (.2016)المبيضين،.مليونا 14وك في كال البلدين حوالي الثانية، حيث بلغ عدد مستخدمي الفيسب

 التويتر:

إحـــدى شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي التـــي انتشـــرت فـــي  تـــويتر هـــو يـــرى أحـــد البـــاحثين أن       

الســنوات األخيــرة، ولعبــت دورا كبيــرا فــي األحــداث السياســية فــي العديــد مــن البلــدان و خاصــة الشــرق 

  . األوسط

سمه من مصطلح "تويت" الذي يعني "التغريـد" واتخـذ مـن العصـفورة رمـزا لـه، وهـو خذ تويتر اأ      

حرفـا للرسـالة الواحـدة، و  111خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة ال تتعـدى 

يجــوز للمــرء أن يســميها نصــا مكثفــا لتفاصــيل كثيــرة، ويمكــن لمــن لديــه حســاب فــي موقــع تــويتر أن 

تلك التغريدات أو التويترات من خالل ظهورها على صفحاتهم الشخصية أو في  يتبادل مع أصدقائه

حالة دخولهم على صـفحة المسـتخدم صـاحب الرسـالة، وتتـيح شـبكة تـويتر خدمـة التـدوين المصـغرة، 

مكانية والردود والتحديثات عبـر البريـد االلكترونـي، كـذلك أهـم األحـداث مـن خـالل خدمـة  عبـر RSوا 

 الرسائل النصية.
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 « obvious » كمشـــروع تطـــوير بحثـــي أجرتـــه شـــركة 2006وقـــد ظهـــر الموقـــع فـــي أوائـــل      

األمريكيــة فــي مدينــة ســان فرانسيســكو، بعــد ذلــك أطلقتــه الشــركة رســميا للمســتخدمين بشــكل عــام فــي 

مـن  2007خدمـة جديـدة علـى السـاحة فـي ونهـا وبعد ذلك بدأ الموقع فـي االنتشـار ك 2006أكتوبر 

بفصل الخدمـة عـن  « obvious » قامت شركة 2007نيسانوينات المصغرة، وفي حيث تقديم التد

عـداد مـن يسـتخدمه لتـدوين أحـداثهم اليوميـة، أومـع ازديـاد  تـويتر. الشركة وتكوين شركة جديـدة باسـم

          . 2009تويتر كمصدر للبحث اعتبارا من  فقد قرر محرك "غوغل" أن يظهر ضمن نتائجه تدوينات

يين أو تبـــر تـــويتر مصـــدرا معتمـــدا للتصـــريحات الشخصـــية ســـواء كانـــت صـــادرة عـــن سياســـواليـــوم يع

 ان يكــون المجتمــع الغربــي والعربــي علــى حــد ســواء، ويتوقــع مســتقبال قــادة ممثلــين أو صــحفيين أو 

ب كمــــا حــــدث فــــي و قنــــاة التواصــــل مــــع الشــــع ومصــــدرا معتمــــدا للتصــــريحات الحكوميــــة واإلخباريــــة 

 .(2012)مرسي، . الربيع العربي" وتأثير التويتر القوي فيهاألحداث العربية عقب "

 اليوتيوب: 

اختلفـــت اآلراء حـــول موقـــع "يوتيـــوب" ومـــا إذا كـــان هـــذا الموقـــع شـــبكة اجتماعيـــة أو ال، حيـــث       

يــر أن تصــنيفه كنــوع مــن مواقــع التواصــل غتميــل بعــض اآلراء إلــى اعتبــاره موقــع مشــاركة الفيــديو، 

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

 نشرها بشكل واسع. و االكبيرة التي يقوم بها في مجال نشر الفيديوهات واستقبال التعليقات عليه

اليوتيوب موقع الكتروني يسمح ويدعم نشاط تحميل وتنزيل ومشاركة األفالم بشكل عام  يعد        

بالتــدرج فــي تحميــل وعــرض األفــالم القصــيرة مــن أفــالم عامــة يســتطيع الجميــع  وهــو يســمح ومجــاني،

  مشاهدتها إلى أفالم خاصة يسمح فقط لمجموعة معينة بمشاهدتها.
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مــوظفين ســابقين فــي شــركة "بــاي بــال" وهــم  3بواســطة  2005وقــد تأســس هــذا الموقــع ســنة        

كاليفورنيـا، ويسـتخدم الموقـع تقنيـة األدوبـي  "تشاد هيرلي " و"ستيف تشـين" و "جـاود كـريم" فـي مدينـة

فــال  لعــرض المقــاطع المتحركــة، حيــث أن محتــوى الموقــع يتنــوع بــين مقــاطع األفــالم، والتلفزيــون، 

 (2112)مرسي،ومقاطع الموسيقى، والفيديو المنتج  من قبل الهواة وغيرها.

 التواصل االجتماعي: شبكاتدوافع استخدام 

عــل الفــرد ينتقــل مــن العــالم الــواقعي إلــى العــالم االفتراضــي وينشــأ  حســابا توجــد عــدة دوافــع تج      

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

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

ألسرة الدرع الـواقي للفـرد حيـث تـوفر لـه األمـن والحمايـة واالسـتقرار تشكل ااألسرية:  كالتالمش     

والمرجعيــــة، ولكــــن فــــي حالــــة افتقــــاد الفــــرد لهــــذه البيئــــة المتكاملــــة ينــــتج لديــــه نــــوع مــــن االضــــطراب 

االجتمــاعي الــذي يجعلــه يبحــث عــن البــديل لتعــويض الحرمــان الــذي قــد يظهــر مــثال فــي غيــاب دور 

 غل الحياة أو التفكك األسري.الوالدين أو أحدهما بسبب مشا

يعـــد الفـــرا  الــذي ينـــتج عــن ســـوء إدارة الوقـــت أو حســن اســـتغالله بالشــكل الســـليم الـــذي  : الفــرا    

التواصـــل  شـــبكاتمـــن بينهـــا و يجعـــل الفـــرد ال يحـــس بقيمتـــه ويبحـــث عـــن ســـبيل يشـــغل هـــذا الوقـــت 

يســـبوك مـــثال لمســـتخدميها االجتمـــاعي حيـــث أن عـــدد التطبيقـــات الالمتناهيـــة الـــذي تنتجـــه شـــبكة الف

كات ومشـــاركة كـــل مجموعـــة أصـــدقاء بالصـــور والملفــــات الصـــوتية يجعـــل الفيســـبوك خاصـــة و شــــب

سـيلة للتسـلية وتضـييع الوقـت و سـائل مـلء الفـرا  و بالتـالي يصـبح و التواصل االجتماعي عامـة أحـد 

 .المستخدمينعند بعض 
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النـدماج المهنـي الـذي يـؤدي لـدعم االنـدماج عمليـة االنقطـاع وعـدم ا تعرف البطالة بانها البطالة:   

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

التــدريجي للعالقــات االجتماعيــة وهــي مــن أهــم المشـــاكل االجتماعيــة التــي يعــاني منهــا الفــرد والتـــي 

ن كانــت هــذه الحلــول افتراضــية، تدفعـه لخلــق حلــول للخــروج مــن هــذه الوضــعية التــي يعيشــ ها حتــى وا 

فهناك من تجعل منـه البطالـة واسـتمراريتها شخصـا ناقمـا علـى المجتمـع الـذي يعـي  فيـه باعتبـاره لـم 

ــــ يــــوفر لــــه فرصــــة للعمــــل والتعبيــــر عــــن قدراتــــه وايديولوجياتــــه  ط عالقــــات مــــع أشــــخاص ربفليجــــأ ل

 جل االحتيال والنصب.أافتراضيين من 

التواصــل االجتمــاعي عالمــا افتراضـيا مليئــا باألفكــار والتقنيــات المتجــددة  بكاتشـتشــكل : الفضــول   

التــي تســتهوي الفــرد لتجريبهــا واســتعمالها ســواء فــي حياتــه العلميــة أو العمليــة أو الشخصــية، فمواقــع 

ذا ما توفرت ثنائية الجذب والفضول تحقق األمر.  التواصل االجتماعي تقوم على فكرة الجذب وا 

التواصـل االجتمـاعي تكـوين الصـداقات حيـث تجمـع  شـبكاتسـٍهلت  ف وتكوين الصـداقات:التعار    

هــذه الشــبكات بــين الصــداقات الواقعيــة والصــداقات االفتراضــية فهــي تــوفر فرصــة لــربط عالقــات مــع 

 أفراد من نفس المجتمع أو من مجتمعات أخرى مختلفة بين الجنسين أو بين أفراد الجنس الواحد.

 بحث عن وظائف:التسويق أو ال

التواصــل االجتمــاعي لــم تعــد لمجــرد التعــارف بــل أصــبحت أداة تســويقية قويــة وفعالــة  شــبكات       

للغايــة ألصــحاب األعمــال، كونهــا منخفضــة التكــاليف، وتضــمن ســهولة االتصــال بهــا داخــل وخــارج 

 مقر العمل، باإلضافة إلى سهولة االنضمام إليها واالشتراك بها.



22 
 

ع بقابليــــــة التصــــــميم والتطــــــوير، وتصــــــنيف المشــــــتركين حســــــب العمــــــر والجــــــنس كمــــــا تتمتــــــ       

واالهتمامــات والهوايــات وســهولة ربــط األعمــال بــالعمالء وأيضــا ربــط أصــحاب العمــل بطــالبي العمــل 

 وانتشار المعلومة واستثمارها.

ك فـــي شـــتراإلا علـــى ي تـــدفع بـــاألفراد لالقبـــال الكبيـــرفمـــن خـــالل عـــرض ألهـــم العوامـــل التـــ         

شبكات التواصل االجتماعي نجـد أن هنـاك مـن يسـتخدمها بـدافع الـتعلم وتوسـيع المعـارف والمهـارات 

 الشخصية والحياتية، مناقشة قضايا المجتمع، التعبير عن اآلراء بحرية.

 :التواصل االجتماعي في نشر العنف والكراهية شبكاتدور 

ات التغييــر االجتمــاعي وتبــادل األفكــار بشــكل التواصــل االجتمــاعي أحــد أهــٍم أدو  شــبكاتتعتبــر      

الــرأي العــام فــي المجتمعــات المتعــددة فــي العصــر الحــديث، وقــد تجــاوزت تلــك علــى تــأثير الســريع و 

المواقــع حــدود الرقابــة والــتحكطم والســيطرة الفعليــة علــى االتصــاالت التــي تفرضــها الحكومــات والــدول 

 .صغيرة حتى االجتماعات الثالثية ل فراد العاديينالديكتاتورية، والتي كانت تمنع التجمعات ال

 –وك، وتــويتر بــ ومــن أهٍمهــا فــيس –التواصــل االجتمــاعي  شــبكاتويمكــن القــول بــأن تــأثير        

فـي بعـض األحيـان  ليس محصورا على الجانب االجتماعي واالقتصادي فقط، غير أن تلك المواقـع 

بئة الجماهيرية، وتخلـق مناخـا سياسـيا ضـاغطا، وثـورات تلعب دورا أساسيا في التأثير السياسي والتع

فـــي أيـــام ثـــورات الربيـــع العربـــي التـــي  بيـــا والـــيمن وســـوريا عارمـــة، كمـــا حـــدث فـــي تـــونس ومصـــر ولي

مـا، أسقطت حكاما شموليين كـانوا فـي سـدة الحكـم لمـدة ثالثـين عامـا وفـي بعـض األحيـان أربعـين عا

 .وتعبئتهمفي تحشيد المتظاهرين  لشبكاتوساهمت تلك ا
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فــي التفاعــل مــع اآلخــرين والتغييــر اإليجــابي  فــاعالً  ورغــم أن التواصــل االجتمــاعي لعــب دوراً        

واالســـتفادة مـــن تجـــارب وخبـــرات اآلخـــرين فـــإن التـــأثير الســـلبي بـــدأ يظهـــر دوره فـــي مواقـــع التواصـــل 

ئفيـة والنزاعـات القبليـة االجتماعي شيئا فشيئا السيما في نشـر الثقافـات المنحرفـة وبـث الكراهيـة والطا

 .الناس وسب الدين وغيرها من األمور السلبية وتكفير

 االطار النظري:

كأطار نظري لهذه  سيتم استخدام نظريتي الغرس الثقافي ونظرية االستخدامات واالشباعات      

 الدراسة.

 

 "Cultivation Theoryنظريةالغرس الثقافي "

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

التواصل  ن خالل التعرض او المشاركة لشبكاتغرس القيم والمعتقدات والمفاهيم واالفكار م

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

 والمعتقدات واالقتراحات. وااليدولوجيات ووجهات النظر واالحكام

حول تأثير وسائل اإلعالم والصحف األساس ( George Gebner) دراسة جورج جبنر ُتعد

                                                                      منه نظرية الغرس الثقافي اذ يرى  جبنرالنظري الذي انطلقت 

الصحف تنقل رسائل عديدة تؤثر في رؤيتهم وفهمهم ل حداث  وسائل اإلعالم المقروءة ومنهاإن 

هذه الوسائل تسهم في غرس صورة ذهنية فإن في العالم من حولهم، ومن ثم  واألشخاص والقضايا

منٍمطة، وبناء على ذلك فإن وسائل اإلعالم المقروءة ومنها الصحف تقدم للجمهور صياغة جديدة 

الحقائق الصادقة أو بمعنى  وصفهاو  لها بينهم، مايعني التسليم بهاقاالجتماعية يتم تنا" الحقائق" لـ
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العالم الذي يراه في وسائل اإلعالم المقروءة وبخاصة الصحف هي إن  يعتقد الجمهورإن  آخر

 (.219، ص2014حسنين، ) صورة حقيقية وصادقة لعالمه الحقيقي

اليات المتحدة األمريكية في فترة وقد نشأت هذه النظرية في ظروف اجتماعية سيئة في الو        

الستينات من القرن الماضي حيث ظهرت موجات من الجرائم والعنف واالغتياالت في المجتمع 

األمريكي وربط الناس بين ظهور هذه الجرائم واالنتشار الواسع للتلفزيون مما حدا بالباحثين 

القة مشاهدة التلفزيون وارتفاع والمؤسسات البحثية في أمريكا إلجراء العديد من البحوث حول ع

لى نظرية الغرس الثقافي التي  معدالت الجريمة والسلوك العدواني، وبناًء على ذلك توصل جيربنرا 

ترى أن األشخاص كثيفي التعرض لبرامج التلفزيون يختلفون في إدراكهم للواقع االجتماعي عن 

دى األشخاص خاصة األطفال، لتمتعه األفراد قليلي التعرض، وأن للتلفزيون ميزة فريدة للغرس ل

مداد الطفل بالمعلومات وتكرار الصور الذهنية،  بخصائص منها قيامه بدور راوي الحكاية وا 

وتفترض النظرية أن تقديم التلفزيون للواقع االجتماعي يؤثر على معتقدات المشاهدين حول الواقع 

 (307، 206، ص2010االجتماعي. )حجاب،

الغرس الثقافي من أهم نظريات االتصال التي تقدم تصورًا تطبيقيًا ل فكار وتعد نظرية         

ة، وتدرس النظرية الخاصة بعمليات بناء وتشكيل الحقائق االجتماعية والتعليم من خالل المالحظ

عالم في تشكيل معارف األفراد والتأثير على استيعابهم وفهمهم للحقائق المحيطة قدرات وسائل اإل

، 2014)مراد،لوسائل اإلعالم بشكل كبير ومتكرربالنسبة ل فراد الذين يتعرضون  بهم خصوصاً 

 (.152ص

بأنهاالوسيط أوالمجال الذي تعي  فيها : ويأتي تعريف جربنر لمفهوم الغرس الثقافي        

الناتج و اإلنسانية وتتعلم منه باكتساب المعرفة من خالل الوسيط الثقافي الذي يعي  اإلنسان فيه، 

من تراكم وسائل اإلعالم المقروء وتعرف الفرد إلى حقائق الواقع االجتماعي  دون وعي نتيجة 
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التعرض إلى وسائل اإلعالم، ويحدث الغرس عندما يقوم األفراد أواًل بتعلم عناصر من عالم 

التلفزيون وثانيًا عندما يستخدمون ما تعلموه في بناء الصور الذهنية لديهم، وتشكيل مفاهيم 

عتقدات وأفكار عن عالم التلفزيون التي غرسها أثناء المشاهدة عن العالم الحقيقي والحقائق التي وم

يتعلموها من عالم التلفزيون تصبح هي األساس الذي يبنون عليه نظرتهم للعالم بشكل عام، وبذلك 

قدات فان التلفزيون هو المصدر المهم للقيم واأليدولوجيات ووجهات النظر واألحكام والمعت

 (.160 -58،ص2016واالقتراحات. )الدليمي،

وتعرف مفاهيم نظرية الغرس الثقافي على أن الغرس هو الزرع والتنمية لمكونات معرفية      

ونفسية تقوم بها مصادر المعلومات والخبرات ل فراد الذين يتعرضون لها، ومنذ فترة السبعينيات 

لت تفسير اآلثار االجتماعية والمعرفية لوسائل أصبح مصطلح الغرس يرتبط بالنظرية التي حاو 

اإلعالم خاصة التلفزيون ويعد الغرس حالًة خاصًة من عمليات أوسع وأعمق هي التنشئة 

االجتماعية، وأما الثقافة فتعرف بأنها "كل المعتقدات من القيم والعادات والتقاليد واألخالقيات وأنماط 

ى أن الثقافة هي األفكار والمعتقدات وأنواع المعرفة بصفة السلوك"، ويتفق العديد من الدارسين عل

نما هي تنظيم لهذه  عامة عن شعب من الشعوب وأنها ليست ظاهرة مادية وليست سلوكيات وا 

 (.159،ص2011، والسيد المكونات جميعًا. )مكاوي

مل بشأن كيفية وبالتالي فان الغرس الثقافي ارتبط بدراسة تأثير التلفزيون التراكمي والشا        

رؤية الجمهور للعالم الذي يعي  فيه وليس لدراسة اآلثار المستهدفة لوسائل اإلعالم. 

(Bailey,2006,p21.) 

، 2003إسماعيل، ):وركزت بحوث الغرس الثقافي على دراسة ثالث قضايا متداخلة هي      

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

 .لها اتعرض

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

 . الرسائل اإلعالمية على إدراك األفراد للواقع االجتماعيتأثير دراسة (1)

نفسيه من خالل الخبرة الغرس الثقافي بأنها عملية تنمية معرفية و  وبالتالي يمكن تعريف عملية

 .ومصادر المعلومات لدى بعض األشخاص التي يتعرضون لها

على ما سبق فإن الغرس الثقافي سلسلة عمليات متوالية ومتداخلة من تأثير وسائل اإلعالم  "وبناء

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

 .البعيدالتأثير والنتائج المتراكمة على المدى (1)

 .اختزال وسائل اإلعالم للتيارات المختلفة وعكسه ل،راء والصور والمعتقدات ليستوعبها الجمهور(2)

 لمعرفة المكتسبة من المتابعةمن العادات والتقاليد الراسخة وا بين المعرفة االجتماعية: االندماج(1)

 .ضوسائل اإلعالم ومن ثم التدعيم الذي يحدث من ذلك التعر ل الطويلة 

تأشيرات  قطرة التقطير ويحدث ( Juditevra) الممتد أوكما يقول جوديت أفرا: التأثير المتراكم(1)

 ذلك عندما يتعرض الناس لوسائل اإلعالم خاصة المراهقين فينسون الهموم والمشاكل وهنا يدركون

 .يتلقونه من وسائل اإلعالم  حقيقي يدمنون عليه ماإن 

 يأتي مباشرة بشكل تراكمي بل يحدث عن تأثير وسائل اإلعالم ال إن ويعني: الجرعات نظام(1)

طريق الجرعة أي التأثير المرتفع تبقى راسخة في ثقافة الجمهور  وصورته الذهنية عن األحداث 

 .المقدمة

 (.152،ص2011مراد،: )وهناك خطوات لقياس التأثير حسب هذه النظرية
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ث أشياء معينة، تعرف من قبل نسبتها في يطلب من المبحوثين إعطاء توقعات نسبة حدو .1

الصحف مقارنة مع الواقع الحقيقي ، بعد ذلك تستخدم األساليب اإلحصائية لمعرفة الفروق في 

 .التوقعات الكمية بين أولئك الذين يقرأون بشكل ضعيف

ع يتم حساب مقدار أو حجم الفروق بين  معتقدات كثيفي القراءة وقليلي التعرض للقراءة ،  م .2

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

معيار األداء ، األفكار التي يتم تناولها،  : تحليل نظم الرسائل اإلعالمية المقروءة من خالل .1

 . األحداث التي يتم تناولها كمضامين إعالمية

ي الذي قدمته وسائل اإلعالم المقروءة ومدى مقارنة الواقع االجتماعي الحقيقي مع الواقع الخيال.1

إدراكه للواقعين وهل رس  في ذهن المتلقي حقيقي أم صنع وسائل اإلعالم المقروءة 

 (221،ص2015كافي،.)المتنوعة

تكوين أسئلة عن الواقع االجتماعي ومعتقدات المبحوثين ، الهدف من ذلك هو معرفة بعد .1

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

، 2015كافي، .)المقروءة في الجمهور فيما بعد وهو مايعرف بفروق الغرس بعد وقبل القراءة

 (221ص

 فرضيات نظرية الغرس الثقافي :

تقوم نظرية الغرس الثقافي على فرضية رئيسة وفرضيات فرعية، وتقوم الفرضية الرئيسة      

نظرية على أن األفراد الذين يتعرضون لمشاهدة التلفزيون بدرجة كثيفة ومنتظمة هم أكثر عرضة لل

لتبني صور ذهنية وأفكار ومعتقدات ووجهات نظر حول الواقع االجتماعي يماثل الواقع الذي 

 (.87، ص2011، والسيد يتعرض له المشاهد من خالل الوسيلة اإلعالمية والتلفزيون. )مكاوي
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َأن التعرض للتلفزيون يزرع مع مرور  أن نظرية الغرس الثقافي تشير إلىكن القول ويم   

الوقت مفاهيم المشاهدين للواقع ويؤثر على ثقافتهم ألن عملية الزرع أو الغرس نوع من التعلم 

العرضي، واستمرارية التعرض لوسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون ولفترات طويلة تنمي لدى المشاهد 

ًا بأن ما يراه في التلفزيون من أحداث ووقائع ما هو إال صورًا مماثلة للحقيقة والواقع الذي اعتقاد

 (.103،ص2014يعي  فيه. )شفيق، 

 

وفيما يتعلق بالفرضيات الفرعية لنظرية الغرس الثقافي، فقد قامت النظرية على عدة فرضيات فرعية 

 .(Morgan،2011هي: )

لثقافي مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى، وذلك لوجوده في يعد التلفزيون وسيلًة للغرس ا  .1

المنازل، وسهولة استخدامه، والتعرض له، حيث يجد المشاهد نفسه مندمجًا في بيئة التلفزيون 

وذلك لما يتميز به التلفزيون من  منذ الصغر ولهذا يسهم التلفزيون في عملية تنشئة األجيال،

عالمية األخرى، من صورة وصوت وحركة وألوان، خصائص غنية عن بقية الوسائل اإل

باإلضافة إلى قلة تكاليف االستخدام ووقت ومكان االستخدام مقارنة بالراديو والسينما والوسائل 

المطبوعة، كل ذلك يجعل من التلفزيون أهم وسيلة إعالمية تترك آثارًا على أفكار وقيم 

 .وسلوكيات أفراد المجتمع

متماثاًل من الرسائل والصور الذهنية التي تعبر عن االتجاه السائد،  يقدم التلفزيون عالماً  .2

فالتلفزيون يعكس االتجاه السائد لثقافة المجتمع في حياة األفراد، حيث يقلل أو يضيق 

االختالف عن القيم واالتجاهات والسلوك بين المشاهدين إلى الحد الذي يعتقدون فيه أن الواقع 

يقة التي يعبر عنها عالم التلفزيون، والتلفزيون من خالل رسائله االجتماعي يسير على الطر 
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المتنوعة يعمل على ربط الفئات المختلفة للجمهور وذلك بتقديم العديد من اآلراء والتصورات 

الذهنية والثقافات الفرعية التي تشاهدها كل الفئات والمستويات االجتماعية واالقتصادية 

 المختلفة للمجتمع.

أن أسئلة  ون الرسائل اإلعالمية يقدم عالمات لعملية الغرس حيث يفترض جيربنرتحليل مضم .1

المسح المستخدمة في تحليل الغرس تعكس ما يقدمه التلفزيون في رسائله التلفزيونية لجماعات 

كبيرة من المشاهدين على فترات زمنية طويلة مع التركيز على قياس المشاهدة الكلية، وأسئلة 

ة في تحليل الغرس والتي يجب أن تتجه نحو اعتبارات العالم الواقعي، كما المسح المستخدم

 توجه أهمية أخرى للواقع الرمزي الذي يقدمه التلفزيون.

يركز تحليل الغرس على تدعيم استقرار المجتمع وتجانسه بحيث يعمل التلفزيون على تحقيق  .1

والسلوكيات المتماسكة في المجتمع، االتجاهات الثقافية الثابتة كما يعمل على تنمية المفاهيم 

تحقق التجانس داخل الفئات االجتماعية  ن كوحدة للتنمية االجتماعية أي أن مساهمة التلفزيو 

المختلفة، ويمكن مالحظة هذا التماسك من خالل مقارنة كثيفي المشاهدة بقليلي المشاهدة من 

 .نفس الجماعات وكيفية تفاعلها في الحياة اليومية

 ت وسلبيات نظرية الغرس الثقافي:إيجابيا

 (185،ص 2016تتمثل إيجابيات نظرية الغرس الثقافي بالنقاط اآلتية: )الدليمي، 

اهتمت النظرية بدراسة التأثير طويل المدى وهو ما يجعل النتائج صادقة في حالة إتمام  .1

تتسم  اإلجراءات بالطريقة الصحيحة، وتتميز كذلك بأنها تهتم بدراسة التأثير بطريقة

بالعموم بداًل من التركيز على مضمون واحد مما يعطي نتائج شاملة، وهي بذلك تختلف 

 عن النماذج والنظريات األخرى التي تهتم بدراسة الحاالت الفردية. 
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استفادت نظرية الغرس من العديد من المداخل األخرى مما زاد من قوتها وتماسكها  .2

رفية والوجدانية لالتصال الجماهيري، بل إن المنهجي والنظري في تفسير اآلثار المع

 نظرية الغرس الثقافي تطبق في مجتمعات غير الواليات المتحدة األمريكية.

كما تتميز النظرية بقدرتها على الجمع بين خصائص النظريات المذهبية من حيث  .1

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

واستخدامها ألدوات بحثية تمكنها من الوصول لنتائج والتأكد من تحقيق فروضها بطريقة 

 تطبيقية.

تنطبق على نظرية الغرس الثقافي شروط نجاخ أي نظرية في المجال العلمي، وهي  .1

مكانية توظيف النظرية في تطوير العلم والمعرفة.  القدرة على التنبؤ، وبساطة المفاهيم، وا 

ية الغرس الثقافي إيجابيات عديدة فإن لها العديد من السلبيات التي يمكن إجمالها كما أن لنظر 

 :(Morgan,2010, p 220)باآلتي 

أرجعت نظرية الغرس الثقافي إدراك الفرد االجتماعي وتبني الصور الذهنية والمعتقدات  .1

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

، كما أن األخرى دون اآلخذ بعين االعتبار الفروقات الفردية والعناصر االتصالية

النظرية لم تحدد السبب أو التأثير الذي يحدثه التلفزيون على األفراد بحيث ال يمكن 

إرجاع سبب أي جريمة إلى مشاهدة التلفزيون وال يمكن إرجاع خوف الناس من السير 

 مشاهدة التلفزيون لمدة طويلة.  في الشوارع لياًل إلى

وبنجري فان الغرس يمكن أن يحدث نتيجة مشاهدة  هاوكنز ومن وجهة نظر الباحثين .2

برامج ومضامين إعالمية معينة وال يحدث نتيجة التعرض لكل البرامج والمضامين 
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ن نظرية الغرس الثقافي لم تحدد نوعية البرامج ، فإالمعروضة في وسائل اإلعالم، وعليه

 مضامينها اإلعالمية التي يتعرض لها األفراد.و 

ن جيربنر لم يبذل جهدًا للتفرقة بين نظر أصحاب نظرية الغرس الثقافي فإومن وجهة  .1

األفراد الذين يشاهدون التلفزيون بطريقة روتينية متكررة وبين أولئك الذين يشاهدون 

لدوافع وليس متغيرا بحجم التلفزيون بطريقة انتقائية، وبذلك يصبح الغرس تابعا لمتغير ا

 التعرض.

تجاهلت نظرية الغرس منظور الفرد المشاهد الذي يمكن أن يفسر مضمون ما يشاهده  .1

بطرق مختلفة فهناك فروق بين الواقع كما يعبر عنه المضمون التلفزيوني والواقع كما 

لجماهير  يفهمه المشاهد، فالرسالة التلفزيونية في رأي بعض الباحثين تعني أشياء مختلفة

 متنوعة.

ومما يجدر ذكره أن النظرية أهملت اإللية أو الميكانيزم الذي يحدث من خالل الغرس  .1

ويرى مؤيدو هذا االنتقاد أن بحث الغرس يحتاج إلى نوعين من الصدق، صدق داخلي 

حيث يتحقق بوجود عالقة ارتباط ضعيفة بين التعرض والغرس، وصدق خارجي ويتحقق 

معرفية وكيفية االستفادة من خبرة التلفزيون وتطبيقها على الواقع بوجود العمليات ال

 االجتماعي.

وفي ضوء ما سبق يتضح أن نظرية الغرس الثقافي تعالج تأثير التلفزيون على الجماهير       

بسبب مجموعة من العوامل المتوفرة بهذه الوسيلة اإلعالمية، ولو عدنا إلى شبكة اإلنترنت نجد أنها 

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

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

 المواصفات الفنية للتلفزيون.
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 نظرية االستخدامات واإلشباعات:

" بعنوان  Mary Herzogهارزووج ماريجتماع األمريكية عالمة االتعد المقالة التي كتبتها      

شاعاتهاليومي  لدوافع االستماع للمسلس  البداية لهذه النظرية  1944في عام  “وا 

توصلت هارزووج من خالل المقابالت التي أجرتها مع مائة من السيدات المستمعات حيث 

سية لالستماع إلى هذه النوعية من للمسلسل النهاري الذي يقدمه الراديو إلى وجود اشباعات أسا

 (.45، ص2012)مزيد، المسلسالت

البداية الفعلية لنشأة نظرية تعد بحق  1959عام  هو كاتزااليالتي قام بها دراسة ال غير أن       

 كاتز، كما وبين حول كاتز االنتباه من الرسالة والوسيلة اإلعالمية إلى الجمهوروقد االستخدامات 

عملية تعرضهم للمضامين تتحكم بد واهتماماتهم ومشاكلهم وأدوارهم االجتماعية أن قيم األفرا

 (.102، ص2012)نصير،وتؤثر عليها اإلعالمية

جمهور الوسائل اإلعالمية التي في نظرية االستخدامات واالشباعات في األساس  وتبحث     

الة جمهور إيجابي وليس والجمهور في هذه الح تشبع حاجاته وتلبي رغباته الكامنة في داخله،

يسعى إلى لهذه الوسائل من تعرضه  محددةً  يقبل كل ما تعرضه وسائل اإلعالم، بل له غايةً سلبي، 

لهم، فكلما  تحقيقها، فأعضاء الجمهور هنا باحثون نشطون عن المضمون الذي يبدو أكثر إشباعاً 

،ويبدأ الفرد ادت نسبة اختيارهم لهعلى تلبية احتياجات األفراد كلما ز  قادراً  المقصودمضمون الكان 

يم مصادرها حتى ييم ما يحصل عليه من معلومات وتقيمن خالل تأثير الحاجات والدوافع بتق

شباعها )مزيد، يطمئن إلى تامين حاجاته  (.47،ص2012وا 

شعوره بنقص شيء ما يحقق الفرد و  حاجةوتهدف نظرية االستخدامات واالشباعات لتلبية      

في حال تمكن المضمون اإلعالمي من سد هذا النقص، وفي من الرضا واإلشباع  تواجده حالة
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أو  إلى القيام بسلوك معين الفرد دافع، وكذلك تلبية أو نفسية فسيولوجيةالحاجة الغالب تكون هذه 

 .يقوي استجابته إلى مثير مااعتناق فكر ما 

 (134-132، ص 2010)مختار،  :النظرية فرضيات

في عملية االتصال الجماهيري،  ومشاركاً  فعاالً  افة أفراده عنصراً يعد الجمهور بك -1

 .يستخدم وسائل االتصال لتحقيق أهداف مقصودة

في ضوء الجمهور  أفراديعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركها  -2

 .عوامل الفروق الفردية

في حاجاتهم،  أعضاء الجمهور هم الذين يختارون المضامين اإلعالمية التي تشبع -1

شباع تلبية لأخرى  وأي مصادروسائل االتصال الوقت الذي تتنافس فيه  هذه وا 

 .الحاجات

إلشباعها القدرة على تحديد دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي يسعون ديهم أفراد الجمهور ل -1

 .إشباع هذه الحاجاتوالقادرة على فهم يختارون الوسائل المناسبة  وتلبيتها، لذا

تأثير على ومنظومة القيم التي تحكم األفراد في المجتمع االجتماعية و ثقافية للمعايير ال -1

 .استخدام والتعرض للوسائل االتصاليةاختيار و 

 

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

االنتقاء بين الوسائل والرسائل اإلعالمية المختلفة بحيث أن اإلنسان هو : الجمهور النشط -1

 ويختار ما يدركه وتؤثر العوامل الشخصية والذاتية في تحديد مدركاته تبعاً  ،ك ما يختارهيدر 

 .للفروق الفردية والثقافية
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الفرد يختار المضمون  أي أنواالجتماعية الستخدامات وسائل االتصال: األصول النفسية -2

 .تماعيةمع استعداده النفسي وظروفه االج ويتالءمالذي يتوافق مع تركيبته الذهنية 

لحاجات ويتوقع فاألفراد هم المصدر األساسي ل الدوافع والحاجات من وسائل اإلعالم: -1

قد ظهرت عدت تصنيفات للحاجات و  هؤالء األفراد أن وسائل اإلعالم تقوم بتلبية حاجياتهم

 :والدوافع أبرزها تصنيف ماسلو كما يلي

مثل الحاجة فراد وهي حاجات ضرورية وأساسية في حياة األالحاجات األساسية: -أ

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

 مثل الحاجات المعرفية كحب االطالع والمعرفة بمختلف لحاجات الثانوية:ا -ب

 .ألحداث وغيرهاا

العديد من التوقعات التي  يهمأفراد الجمهور لد ألنتوقعات الجمهور من وسائل االتصال: -1

ل قدرتهم على إدراك البدائل المختلفة واالختيارات المتنوعة بين مختلف تبرز من خال

فقد أثبتت تلك  ،الوسائل والمصادر اإلعالمية واالنتقاء من بين الكم الهائل لمحتوى رسائلها

الدراسات أن توقعات األفراد من وسائل اإلعالم تختلف من مجتمع أو بيئة اجتماعية 

 (.67، ص2004)عبد الحميد، ت الثقافية السائدةللقيم والسما ألخرى أي تبعاً 

وفق مدخل االستخدامات واالشباعات يختار الجمهور من بين  اشباعات وسائل اإلعالم: -1

الوسائل اإلعالمية ومن مضامينها ما يشبع حاجاته ويلبي رغباته بهدف الحصول على 

 .نتيجة يطلق عليها االشباعات

 

 



35 
 

 (89-88، ص 2012)مشرف، ت:دامات واالشباعااالنتقادات الموجهة لنظرية االستخ

االدعاء بان الجمهور يتعامل مع وسائل اإلعالم بكل حرية مبالغ فيه إذ هناك عوامل  .1

اجتماعية واقتصادية مختلفة تحد من فرص استفادة كل أفراد الجمهور من مضامين وسائل 

 وال يمكن إغفال تأثير هذه العوامل بأي شكل كان. االتصال

 اإليجابييلغي مفهوم الجمهور ها عدم توفير بدائل عديدة منوسائل اإلعالم و  محدودية  .2

 .والنشط

الجدل الكبير حول كيفية قياس واستخدام المتلقي للوسيلة اإلعالمية واالتصالية وحتى زمن  .1

  .ذلك القياس

عدم تفرقة المدخل بين االشباعات التي يبحث عنها الجمهور واالشباعات التي تحقق عند  .1

لمبدأ  موضحاً  هذا الفرق يعد عنصراً  أن فترضتم االتعرض للمضامين اإلعالمية إذا ال

 .انتقائية الجمهور للمضامين اإلعالمية

بحوث االستخدامات واالشباعات يمكن أن تتخذ نتائجها كذريعة  نيرى دينيس ماكوي  .1

التسلية على  إلنتاج المحتوى اإلعالمي الهابط وخاصة بطغيان المواد الترفيهية ومضامين

 .حساب المحتوى الجاد واألساسي

التواصل االجتماعي لم تستطع العديد  ضح أن التطورات التي تشهدها شبكاتومما سبق يت        

من نظريات التأثير مواكبتها، وهذا ما جعل نظرية االستخدامات واالشباعات تتصدر العديد من 

والسلبية على الجماهير، ألن الشبكة العنكبوتية هي البحوث التي تدرس اإلنترنت وآثاره اإليجابية 

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

 ويعود ذلك لسهولة تطبيق الشروط الخاصة بهذه النظرية على البحوث والدراسات.
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 ثانيا: الدراسات السابقة:

 .والصفح التسامح في الجنسين بين الفروق استكشاف(: Macsaskill, 2003) دراسة

 تكونـت الجنسـين، بـين والصفح التسامح في الظرفية االختالفات استكشاف إلى الدراسة هدفت      

( 118) و الذكور من( 111) المتحدة المملكة جامعات إحدى من طالبا (2111) من الدراسة عينة

 اسـتخدام وتـم القصـيرة، والمقـابالت االسـتبانة مـع التحليلـي يالوصف المنهج استخدام وتم اإلناث، من

 مواقـف فـي المشـتركين بـين الطبيعـي التفاعـل يجـري حيـث  situatinal method الموقـف أسـلوب

 .التسامح إبداء تتطلب

 رغـم الرجـال مـن تسـامحا أكثـر كـن النسـاء أن منها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت      

 النـزوات وأنـواع الشخصية بالعوامل يتعلق فيما أما األلم، درجة مثل عوامل عدة في نالجنسي تساوى

 إحصائية داللة ذات فروق وجود وتبين الذكور، لصالح الجنسين بين فروق وجود تبين فقد العدوانية

 .االنتقام إلى السعي حيث من

عيل االجتمارأي الصحفيين األردنيين بموقع التواص نبعنوا (8100القصيري) دراسة  

الثقافـة والمجتمـع عبـر  علـى  مواقـع التواصـل االجتمـاعي إلى بيان مدى تأثير الدراسة هدفت       

لــى التعــرف  ،التعــرف علــى أهــم إيجابيــات وســلبيات هــذا النــوع مــن اإلعــالم علــى الثقافــة والمجتمــع وا 

ى المـنهج الوصـفي علـ واعتمـدت الدراسـة نالصـحفييعلى أثره علـى اإلعـالم التقليـدي مـن وجـه نظـر 

عـدد مـن النتـائج  االستبانة كأداة إلعداد هذه الدراسة، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى واستخدمت المسحي

أن أفـــراد العينـــة يطلعـــون علـــى كافـــة المنتـــديات ومواقـــع االتصـــال كمـــا أظهـــرت الدراســـة وجـــود  منهـــا

ســتخدام اإلنترنــت كانــت مســاهمات كبيــرة 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 ترفيهيــة، كمــا بينــت الدراســة أن انتشــار اإلعــالم البــديل انشــأ نوعــا مــن الحريــة 

في رفع مستوى النقد البنـاء وتطـور و  داألفراوحرية إبداء الرأي و سماع اآلخر مما جذب  اإلعالمية،

وبينــــت الدراســـة وجــــود عالقـــة هامـــة بــــين االلتـــزام بالعــــادات و التقاليـــد، وااللتــــزام ، جـــودة الخـــدمات 

بالمعتقــدات الدينيــة والعنــف والجريمــة واإلعــالم البــديل وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى زيــادة 

اقع و المنتديات لنشـر آراء األفـراد بحيـث يسـاهم المحتوى اإلعالمي و خاصة العربي واالهتمام بالمو 

يمكنها أن  في توعية األفراد الذين يساهمون في نشر آرائهم اإليجابية وتجنب اآلراء السلبية والتي ال

تشكل أي فائـدة للمجتمـع والفـرد، والعمـل علـى تهيئـة منتـديات تجـذب المسـاهمين و المسـتخدمين فـي 

راخ الحلــول للمشــكالت والعمــل علــى رفــع مســتوى الحريــات فــي إبــداء مواضــيع تهــتم بالنقــد البنــاء واقتــ

 .الرأي في اإلعالم التقليدي الذي يتميز بالدقة و الموثوقية

 

( بعنـوان الكراهيـة الدينيـة فـي الشـرق االوسـط وشـمال 2014دراسة مركز بيو للنشـر والشـعوب )

 افريقيا.

ــهــدفت الدراســة          دولــة،  198يــة بــين المجتمعــات الدينيــة فــي تنــامي الكراهيــة الدين ى رصــدإل

واثبتت الدراسة ان خطاب الكراهية ارتفع منسوبه بشكل كبيـر جـدا مستخدمة منهج تحليل المضمون 

فـان تنـامي الكراهيـة الدينيـة فـي العـالم يمثـل تهديـدا للجـنس  اث الربيـع العربـي، ووفقـا للدراسـةفي احـد

 البشري بكامله.

علــــى علــــى وصــــول الكراهيــــة الدينيــــة إلــــى أنتــــائج التــــي توصــــلت اليهــــا فــــي الالدراســــة واكــــدت      

لدينية ارتفعـت عالميـا بمـا يزيـد علـى ن الكراهية ا،أي أ2112ها خالل ست سنوات في العام مستويات



38 
 

ن ثلـــث الـــدول التـــي شـــملتها الدراســـة ســـجلت ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي ، وأ2117مقارنـــة بالعـــام  21%

اعتبارا من منتصف  %21و  2111للعام  %29وتجاوزت بنسبة  2112الكراهية الدينية في العام 

وســـط وشـــمال راهيــة الدينيـــة فــي منطقـــة الشــرق األعلــى زيـــادة فــي معـــدالت الكحيــث بلغـــت أ 2117

 تزال تعاني من آثار الربيع العربي. التي ما افريقيا،

 الــوعي يــةتنم علــى االجتمــاعي التواصــل مواقــع تــیثير ( بعنــوان "8102دراســة غــزال وشــعوبي )

  الجامعين " الطالبة لدى السياسي

هذه الدراسة استطالع تأثير مواقع التواصل االجتماعي على فئة الطلبة التي هي أكثـر هدفت       

مـن الدراسـات، والبحـوث واعتمـادا علـى المـنهج الوصـفي المعتمــد  عرضـا لهـذه المواقـع حسـب العديـدت

 .ةانارة االستبتم االعتماد على استم حيث ء الدراسة،راجإل

 بعـض وأظهـرت مفـردة،( 111) عـددهم بلـغ الجـامعيين الطلبـة مـن عينـة على الدراسة طبقت       

 طريـق عـن الشـباب للمسـتخدمين السياسـي الوعي تنمي االجتماعي التواصل مواقع أن الدراسة نتائج

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

ســـالمية ( بعنـــوان تحليـــل محتـــوى الحمـــالت اإلعالميـــة لتنظـــيم الدولـــة اإل2016دراســـة عبـــدا  )

 "داعش" ، تويترانموذجا.

نظــيم الدولــة االســالمية، والتعــرف هــدفت الدراســة للتعــرف علــى مضــمون الحمــالت الدعائيــة لت      

ـــة، وموضـــوعات اإ ـــى الوســـائط التـــي تحمـــل رســـائل الحمـــالت االعالمي لخطـــاب الـــدعائي للتنظـــيم، ل

 والجمهور المستهدف من الخطاب الدعائي للتنظيم.
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عينـــة الدراســـة مـــن جميـــع الحمـــالت اســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وتكونـــت       

مؤسســة الحيــاة عبــر موقــع تويــت، باإلضــافة الــى ثالثــة عالميــة علــى صــفحات مؤسســة الفرقــان و اإل

 ة للغة العربية.عداد من مجلة دابق مترجمأ

لفكرية السياسية، عالمي على الدعاية اراسة اعتماد التنظيم في خطابه اإلبرز نتائج الدومن أ       

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

 التحالف والجمهور العربي مختلف الخصائص.

 من المواطنة قيم ترسيخ في االجتماعي التواصل شبكات ردو ( بعنوان "8102دراسة صفرار )

 "العماني الجامعي الشباب نظر وجهة

 وجهـة مـن المواطنـة قـيم ترسي  في االجتماعي التواصل شبكات دور معرفة إلى الدراسة هدفت     

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

 مـن( 177) قوامهـا قـابوس السـلطان جامعة طلبة من بسيطة عشوائية عينة على وطبقت ستبانة،اال

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

 اللحمـــة علــى وأكــدت المــواطنين، بــين األخــوة قيمـــة فــي عــززت االجتمــاعي التواصــل شــبكات إن -

 .المجتمع أفراد بين الوطنية

 .المحتاج ومعاونة والتعاون التكافل لتعزيز االجتماعية الشبكات استخدمت -

 العينة أفراد بين استخداما األكثر هي كانت االجتماعي التواصل مواقع من عددا أن النتائج بينت -

 .أب وتس بوك، فيس تويتر،: بالترتيب وهي
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 ضـــد لعنـــفا ظـــاهرة فـــي االجتمـــاعي التواصـــل وســـائل دور( "8102) ألمـــان مجموعـــة بـــاحثين

 "ألمانيا في الالجئين

 والعنـف االجتمـاعي التواصـل سـائل فـي الكراهيـة رسـائل أثـر علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت      

 أن بعـد الدراسـة تلـك وجـاءت. مـنهج تحليـل المضـمونمسـتخدمة  ألمانيـا فـي الالجئـين ضـد الممارس

 ببيانات باالستعانة الباحثون قام وقد .الالجئون لها يتعرض التي االعتداء حوادث نسبة ازدياد لوحظ

 .2111 الثاني كانون/يناير من بدءاً  أسبوعًا، 111 مدى على ألمانية بلدية 1111

 طبيعــة وبســبب االجتماعيــة، التواصــل شــبكات وقــد أشــارت الدراســة فــي مبرراتهــا أن مســتخدمي     

 والرســـائل الكاذبــة، بــاراألخ مـــن فقاعــة داخــل أنفســـهم يجــدون وتــويتر، فيســـبوك مثــل المواقــع بعــض

 .بالفعل لديهم الموجودة المسبقة واألحكام اآلراء من تعزز التي التحريضية،

 لـــوحظ ضـــعيفاً  فيهـــا اإلنترنـــت بشـــبكة االتصـــال كـــان التـــي األمـــاكن بينـــت نتـــائج الدراســـة أن        

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

 .االعتداءات معها وتختفي تمامًا، االجتماعي

 قبـــل مــن الكاذبــة واألخبــار الكراهيــة، ومنشــورات رســـائل حــذف أهميــة مــدى علــى الدراســة تؤكــد    

 .الفيسبوك مثل االجتماعي التواصل منصات مسؤولي

 مثـل الخدمـة، مقـدمي يجبـر الـذي الجديد، االجتماعية الشبكات قانون جاء الدراسة خلفية وعلى     

 .العنف مكافحة في مؤثرة أداة ساعة، 21 غضون في التحريضي المحتوى حذف على فيسبوك،
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 مـن التسـامح ثقافـة نشـر فـي االجتمـاعي التواصـل شـبكات دور( 8102) أحمـد هأميـر  كوكش، -

 األردنية. الجامعات طلبة نظر وجهة

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

ــــة ــــى ردا االيجــــابي، والتعــــاي  التســــامح ثقاف ــــة ثقافــــة عل  وقــــد والتطــــرف، االرهــــاب وخطــــاب الكراهي

 علـى طبقـت االسـتبانة طريـق عـن بيانـات بجمـع وقامت المسحي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت

 وطلبـــة األردنيـــة الجامعـــة طلبـــة مـــن طبيقـــة عشـــوائية بطريقـــة اختيـــارهم تـــم مفـــردة( 181) مـــن عينـــة

 :يلي 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 إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود عـــدم -

 .الجتماعي النوع لمتغير تبعا االجتماعي التواصل

 .فأكثر سنة( 27) العمرية الفئة لصالح وكان للعمر تبعا الفروق هذه وجدت بينما 

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

 .نسانيةاإل الكليات لصالح الفروق كانت حيث االختصاص رلمتغي تبعا الفروق

 محتوى األردنية: تحليلان خطاب الكراهية على المواقع اإلخبارية ( بعنو 2017دراسة الوحش )

ردنيــة، ء علــى خطــاب الكراهيــة فــي وســائل اإلعــالم اإللكترونيــة األهــدفت الدراســة القــاء الضــو      

 ردنية.نهج تحليل المضمون لثالثة مواقع إخبارية أوالكشف عن الكراهية فيها من خالل م
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ن مجمـــوع مـــ %13ردنـــي بنســـبة راســـة انتشـــار خطـــاب الكراهيـــة فـــي اإلعـــالم األظهـــرت الدوأ       

لموضـوعية لـى خلـل بالمهنيـة واوالتي تعتبر متدنية لكنهـا تشـير إ خبارية التي تمت دراستها،المواد اإل

غلـب خطابـات ل الصحفي. ومن نتائج الدراسـة أنهـا أظهـرت أن ألعمخالقيات اوبااللتزام بالمعايير وأ

مـــن الـــداخلي والحـــوادث غيـــر الجنائيـــة مواضـــيع الشـــأن المحلـــي، فـــي فئـــات األالكراهيـــة تركـــزت فـــي 

والفســاد والخـــدمات العامـــة والمجتمــع المـــدني والقضـــايا الدينيـــة وقضــايا حقـــوق االنســـان واالنتخابـــات 

 هر خطاب الكراهية في مواضيع السياسة الخارجية أوالقضاء.والمشاركة السياسية، فيما لم يظ

 عالم الجديد وخطاب الكراهية_ استراتيجيات المواجهة.( بعنوان اإل2017دراسة السرحان )

لى التعرف علـى مـدى تـأثير مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي تشـكيل اتجاهـات هدفت الدراسة إ      

لى اقتراحات وتوصيات تسهم في ضبط خطـاب الكراهيـة إك طلبة جامعة الزرقاء ، والوصول و سلو 

 عبر مواقع التواصل االجتماعي ،وتطويع دور هذه المواقع لخدمة طلبة الجامعة بشكل ايجابي.

عـداد اسـتبانة لعينـة طبقيـة،تم توزيعهـا علـى الدراسة المنهج الوصـفي مـن خـالل إ واستخدمت        

 فئات طالبية مختلفة في جامعة الزرقاء.

 اوتـأثير  ان للشـبكة العنكبوتيـة او االنترنـت دور ومن أهم نتائج هذه الدراسة أنهـا توصـلت إلـى أ       

ضـوا ن نسـبة مـن تعر لكراهيـة. وأظهـرت النتـائج أفي تكـوين الـرأي العـام وتشـكيله تجـاه خطـاب ا اكبير 

هنــاك تربــة  نلخطــاب الكراهيــة عبــر وســائل اإلعــالم الجديــد هــي النســبة األكبــر والتــي تؤشــر علــى أ

 خصبة وممارسة فعلية لخطاب الكراهية عبر الشبكة العنكبوتية.
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 ( محاربة خطاب الكراهية وتعزيز االمن الفكري _ تطوير نموذج اتصالي.2017دراسة فياض )

اهيـــة والعنـــف الســـائد فـــي هميـــة الدراســـة لبحثهـــا بشـــكل معمـــق فـــي مفهـــوم خطـــاب الكر تـــأتي أ       

نهـا تتنـاول المفهـوم وفـق فلسفسـة اتصـالية أهميتهـا فـي أ مرتكزاتـه، وتكمـنة الساحة اإلعالميـة ومعرفـ

يغــذي روخ عــن الكراهيــة والعنــف و  آمــن، يبتعــدعالمــي ددة لرســم نمــوذج مطــور لبنــاء خطــاب إمتجــ

 عالم في بناء وتوجيه الخطاب لجمهورها.المسؤولية لدى وسائل اإل

ل االتجاهــات الســائدة فــي ائم علــى قــراءة وتحليــواســتخدمت الدراســة المــنهج الكيفــي التحليلــي القــ    

 عالمي.وسائل اإلعالم حول الخطاب اإل

قــيم  للتحقيــق، ألنفرضــيات مطلقــة وقابلــة  يجــادومــن أهــم نتــائج الدراســة وجــود صــعوبة فــي إ      

الســماخ للفكــر  علــى القــائمين بمراقبــة المجتمــع عــدم وهبــوط، لــذلكالمجتمــع ومؤشــراتها فــي صــعود 

جــل أ ســليمة، مــنقــوة الحجــة العلميــة القائمــة علــى أســس منهجيــة  مــامفــي فــرض إرادتــه أاالرتجــالي 

 الحفاظ على القيم وتحصين المجتمعات من آفة خطاب الكراهية والتعصب.

ــ  ) ــة إ2017دراســة طربي ــرفض المضــمر و ( خطــاب الكراهي ــين ال ــا: ب ــن عالمي االتجاهــات )المعل

 التعصبية في المجال اللبناني مثاال(

عالمي المؤدلج للجماعـات والطوائـف المنغلقـة سياسـيا تأتي أهمية الدراسة لتناولها الخطاب اإل      

 واجتماعيا واقتصاديا، االمر الذي ينتج عنه خطاب كراهية منغلق.

واعتمدت الدراسة على منهج بحث تحليـل المضـمون ،مـن خـالل جمـع بيانـات مـن الصـور          

 قع الكترونية لبنانية. والشعارات المتداولة عبر موا
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هــم نتــائج هــذه الدراســة تفــاقم الحالــة الطائفيــة ومــا يرافقهــا مــن خطــاب كراهيــة ،بســبب ومــن أ       

 تسييس المؤسسات الدينية ،وعدم قناعة الجماعة الطائفية بالخطاب السياسي الوطني.

الكراهيـــة ( بعنــوان دور الصـــورة اإلعالميــة فـــي نشــر خطـــاب 2017بـــو غزلــة و خالـــد )دراســة أ

 سباب والتوظيفات.:األهمية واأل

ســـباب المســـاعدة علـــى صـــناعة ســـة مـــن خـــالل تركيزهـــا علـــى توصـــيف األهميـــة الدراجـــاءت أ      

رة  التـي تتميـز بهـا عـن غيرهـا عالمية ومميـزات الصـو لكراهية من خالل توظيف الصورة اإلخطاب ا

وثـــة مباشـــرة أو عرضـــية ،ســـواءا ى خطـــورة الصـــورة المبثعالمـــي .وبيـــان مـــددوات الخطـــاب اإلمـــن أ

 و الكترونية.أكانت صحفية أو تلفزيونية أ

واســتخدمت الدراســة المــنهج االســتقرائي الوصــفي التحليلــي الكيفــي القــائم علــى وصــف الظــاهرة      

 بالتفصيل.

كبيـر ن لهـا دور سـلبي ا وألى لغة حتى يتم قرائتهومن أهم نتائج الدراسة أن الصورة ال تحتاج إ     

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

( بعنوان مواقع التواصل االجتماعي وصـناعة خطـاب الكراهيـة فـي 2017دراسة سحاري و نبيح )

 الجزائر .دراسة وصفية لعدة نماذج عبر صفحات الفيسبوك.

ومواقع التواصل االجتمـاعي محتويات المواقع االلكترونية نها تبحث في دراسة ألهمية التأتي أ      

و الجماعــات التــي يبثــون مــن خاللهــا مشــاعر الكراهيــة والتحــريض علــى فئــات معينــة ســواء ل فــراد أ

داخـــل المجتمـــع الجزائـــري. واســـتخدمت الدراســـة البحـــوث الوصـــفية التحليليـــة ،بهـــدف الحصـــول علـــى 

 لتطبيقية للموضوع المبحوث.الحقائق المتعلقة بالجوانب النظرية وا
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يــتم توظيــف الصــورة مــن قبــل نشــطاء الفيســبوك لصــناعة خطـــاب  ،هــم نتــائج الدراســةومــن أ       

ن الصـــــور حــــل الخطـــــاب . ومــــن النتــــائج المهمـــــة أيضــــا أالكراهيــــة بحســــب الشخصـــــية والقضــــية م

كثـر ياسـية األو أن الشخصـيات الس والفيديوهات االكثر استخداما من قبل صانعي خطـاب الكراهيـة.

 استهدافا بخطاب الكراهية من قبل نشطاء الفيسبوك.

 ثالثاً :

ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:   

 

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

ي وتتشابه معنها ألنها تلتقمكن اختيار عدد مأد فق التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك، شبكات   

عالميةيكون التشابه في نوع الوسيلة اإل نأفإما  الدراسة الحالية في بعض محاورها وجوانبها،   

و خطابأالتواصل االجتماعي بشكل عام  شبكاتو أوع الدراسة وهي الفيسبوك موض   

ون منالتي تتك وهي دراستها، تو كان في طبيعة مجتمع الدراسة وعينته التي تمأ الكراهية،   

لىيكون التشابه في خطاب الكراهية وتأثيره ع الدراسة، وقدردني كما في هذه المجتمع األ   

أثيرالدراسة الحالية من هذا النوع من الدراسات التي تهتم بدور وت والمجتمعات، وتعدفراد األ   

خطاب الكراهية على الفرد او المجتمع او الدول من خالل عينة الدراسة.   

كون مكررةت لكيالوقد استفاد الباحث من نتائج تلك الدراسات في بلورة موضوع دراسته           

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

(7102دراسات )كوكش، الفيسبوك، مثلالكراهية في مواقع التواصل االجتماعي وخاصة    

(.7102ن،السرحاو7102و)الوحش،   

لكميةمنها المسوح ا ساليب البحثية،ت السابقة مجموعة من المناهج واألوأستخدمت الدراسا          

(7102( ودراسة غزال وشعوبي )7102( ودراسة السرحان)7102مثل دراسة كوكش)   

(.7100ودراسة القصيري)   

بحثميم استبانة الوغيرها من الدراسات ،وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في مرحلة تص  



46 
 

الوصفية.   

(7102( ودراسة فياض)7102وأستخدم بعضها تحليل المحتوى،مثل دراسة الوحش)       

(.7102ودراسة طربيه)   

التواصل االجتماعي مثل دراسة شبكاتالدراسات بخطاب الكراهية في وإهتمت بعض        

.(7102( ودراسة سحاري ونبيح)7102( ودراسة فياض)7102السرحان)   

 

شبكات نها تختص بخطاب الكراهية فيتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كو           

لكثير منردن ،النتشاره الكبير واستخدامه اجتماعي لمستخدمي الفيسبوك في األالتواصل اال   

ارآثلمعرفة دور و ردني كعينة،لى المجتمع األفيما اعتمدت الدراسة ع ردني،قبل المجتمع األ   

. ردني ومدى مساهمته في نشر هذا الخطابهية عبر الفيسبوك على المجتمع األخطاب الكرا   

ة فيكاديمي لمفهوم خطاب الكراهيأدة من هذه الدراسات في وضع تصور وقد تمت االستفا          

صميمتمت االستفادة من ت االردني. وكذلكالفيسبوك ودوره واثره في الحياة العامة للمجتمع    

دوات المسحية في جمع البيانات الخاصة بالدراسة.األ   

يمالى نتائج ملموسة فإعه على الدراسات السابقة ووصوله لقد استنج الباحث بعد اطال       

معن المجتأصل االجتماعي لمستخدمي الفيسبوك يخص خطاب الكراهية في شبكات التوا   

وعلى وعليه ،هذه الوسائل واسعة االنتشارلى معرفة كيفية التعامل مع إال بحاجة ردني ما زاأل   

ع حدن تجد الحلول لوضأعالميين مجتمع المدني وطبقة المثقفين واإلالحكومات ومؤسسات ال   

لخطاب الكراهية المدمر للمجتمعات من خالل القوانيين واالعتماد على التوعية والثقيف   

ومعرفة احتياجات المجتمع.   
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 الفصل الثالث

 إلجــراءات الطريقـــة وا

 :تمهيد

وصفًا لعينة الدراسة  الطرق والوسائل المستخدمة ، حيث تضمن  أهم تناول هذا الفصل    

ا، فضال عن عرض اإلجراءات التي وطريقة اختيارها، ومتغيرات الدراسة، وأداتها وصدقها وثباته

جة اإلحصائية زمة، والمعالدراسة، والحصول على البيانات الالستخدمها الباحث  لتنفيذ الإ

المستخدمة في تحليل هذه البيانات، وفيما يلي عرض مفصل ألهم الطرق واإلجراءات المتخذة في 

 هذه الدراسة:

 :منهج البحث

وتهدف البحـوث فـي هـذا المـنهج إلـى وصـف الدراسة من البحوث الوصفية المسحية،  تعد هذه      

ن تكــون عليهــا فــي ظــل معــايير تــي يجــب أا هــي، أو تحديــد الصــورة الواقــع المشــكالت والظــواهر كمــ

مــا يجــب إن تكــون محــددة، مــع تقــديم توصــيات أو اقتراحــات مــن شــانها تعــديل الواقــع للوصــول إلــى 

 . 227(ص ،2015 عليه هذه الظواهر) النعيمي والبياتي وخليفة،

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

والمنهج الوصفي يهـدف إلـى دراسـة الواقـع ويهـتم بهـا بوصـفه وصـفًا دقيقـًا ، العالقة بموضوع الدراسة

ويعبـر عنـه تعبيـرًا كيفيـًا أو تعبيــرًا رقميـًا، ويـرتبط مفهـوم المــنهج الوصـفي بدراسـة األحـداث والظــواهر 

، إمـــا لتصـــحيح هـــذا والمواقـــف واآلراء وتحليلهـــا، وتفســـيرها، بغـــرض الوصـــول إلـــى اســـتنتاجات مفيـــدة

، دانيـــة لتغطيـــة الجانـــب التطبيقـــي الدراســـة المي الواقـــع، أو تحديثـــه، أو اســـتكماله، أو تطـــويره. وتمـــت
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عتمـاد علـى نتائجهـا مـن خـالل اال والذي تحاول من خاللـه اإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة، واسـتخالص

 المتعارف عليها.اإلستبانة التي تم تطويرها ألغراض الدراسة وفقًا للخطوات العلمية 

 :مجتمع الدراسة 

بوك الذكور واإلناث في العاصمة الدراسة من شريحة مستخدمي الفيس يتكون مجتمع   

موقع "إنترنت وورلد ستاتس"  ( بناء على إحصائيات5000000األردنية عمان، والبالغ عددهم )

 (.2016المبيضين،  ( المتخٍصص في احصاءات االنترنت

 

 :عينة الدراسة 

المجتمـــــع  اوبشـــــكل يعكـــــس طبيعـــــة هـــــذطبقيـــــة العشـــــوائية العينـــــة ال علـــــى الدراســـــةاعتمـــــدت       

ـــــوك) ووهـــــ ـــــيس ب ـــــع الف ـــــالغ عـــــددهم االجمـــــالي )(، عمـــــان-مســـــتخدمو موق ـــــد  (، 5000000والب وق

ـــــار  ـــــم اختي ـــــة ت ـــــردة ( 111لدراســـــة )لعين ـــــى جامعـــــة الشـــــرق األوســـــط وجامعـــــة ،مف ـــــم توزيعهـــــا عل ت

وتــــــم تحديــــــد العينــــــة بحســــــب جــــــدول  دا مــــــن الجمعيــــــات الثقافيــــــة،البتــــــرا والجامعــــــة االردنيــــــة وعــــــد

 .(sekaran,2003)تحديد العينات المعتمد في الدراسات االجتماعية واالنسانية
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 خصاص عينة الدراسة:

 حصائي الخصاص المختلفة ألفراد عينة الدراسة وكما في الجدول:وقد أظهر التحليل اإل

 (1الجدول )
 اسة حسب المتغيرات الديموغرافيةتوزيع أفراد عينة الدر 

 النسبة المئوية التكرار المتغير
   الجنس
 60 240 ذكر

 40 160 أنثى

 100 400 المجموع الكلي

   الفئة العمرية
 13.5 54 أقل من عشرين سنة

 75.5 302 سنة 02-04من 

 4.0 16 سنة 02-13

 0.75 3 سنة 10-13

 6.25 25 سنة فأكثر 13

 100.0 400 يالكل المجموع

   المؤهل الدراسي
 6.25 25 ثانوية عامة فأقل

 2.75 11 دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة

 89 356 بكالوريوس

دراسات عليا )دبلوم عال، 
 ماجستير(

8 2.0 

 100.0 400 الكلي المجموع
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 (2الجدول )

 
 بوكعادات االستخدام للفيس

 النسبة المئوية التكرار معدل استخدامك للفيسبوك يوميا
 15 60 أقل من ساعة واحدة

 10 40 اقل من ساعتين-ساعة واحدة

 24.5 98 اقل من ثالث ساعات-ساعتين

اقل من اربع -ثالث ساعات
 ساعات

86 21.5 

 29 116 أربع ساعات فأكثر

 100.0 400 الكلي المجموع

الوسيلة المستخدمة الستخدام 
 الفيس

  

 I pad 6 1.5آي باد 

 93 372 الهاتف الخلوي

 2.5 22 الكمبيوتر الشخصي

 100.0 400 الكلي المجموع

الفترة التي يتم فيها استخدام 
 الفيس بوك

  

 6.0 24 الفترة الصباحية

 11 44 طوال النهار

 25 100 فترة مسائية

 58 232 في كل الفترات

 100.0 400 المجموع الكلي

 

 

 :اإلستبانة() لدراسةاداة أ

، حيث تم توزيع بحثالأداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع كاإلستبانة  على الدراسة عتمدتا

تطوير استبيان الدراسة في  ين. وتمتعبئتها من قبل المستجيب تماالستبيانات على عينة البحث و 

 قسمين كاآلتي:
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ؤهل الدراسي، مرية، المالجنس، الفئة الع تضمن المعلومات الديمغرافية، والمكونة من:: االولالقسم 

ترة التي يتم فيها بوك يوميًا، الوسيلة المستخدمة الستخدام الفيسبوك، والفمعدل استخدام الفيس

 بوك.استخدام الفيس

، (03-3الفقرات من )والمكون من  (راهية في شبكة الفيسبوك)خطاب الك تضمن:   الثانيالقسم 

 التالية:المحاور تم تناول إذ 

-3، ويتضمن الفقرات من )شكال الكراهية المتداول عبر شبكة الفيسبوكم أ: مفهو المحور األول -

31.) 

، ويتضمن اهية عبر شبكة الفيسبوك ن انتشار خطاب الكر ر الناجمة عاالمحور الثاني: اآلث -

 (.03-30الفقرات من )

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

 (.02 - 00المجتمعي، ويتضمن الفقرات من )

المحور الرابع: تأثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القيم الدينية واالجتماعية  -

 (.12-14والثقافية للشعب األردن، ويتضمن الفقرات من )

عالمية في المحور الخامس: دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية واإل -

 (.03-13محاربة الفكر المتطرف، ويتضمن الفقرات من )

 :داةصدق األ

على عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في  تم عرض المقياس بعد إعداد الصورة األولية

(، وذلك إلبداء آرائهم في صدق المضمون 3قسم اإلعالم في عدد من الجامعات األردنية، ملحق )

نتماء العبارات للمقي اس ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه، ودرجة وضوحها، ومن ثم تم وا 

( لبيان صالحية الفقرة، وبناء على آراء %34اقتراخ التعديالت المناسبة، وقد تم اعتماد معيار )
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المحكمين تم تعديل بعض الفقرات من ناحية الصياغة لزيادة 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 إليه، وبالنتيجة أصبح المقياس يتأ

خمسة محاور تمثل خطاب الكراهية في شبكات التواصل ( فقرة موزعة على قسمين و 03)

الباحث آراء المحكمين وتعديالتهم داللة على صدق ، واعتبر (0االجتماعي كما في الملحق )

محتوى أداة الدراسة ومالءمة فقراتها وتنوعها، وبعد إجراء التعديالت المطلوبة، تحقق التوازن بين 

 مضامين المقياس في فقراتها، مما يشير للصدق الظاهري ل داة.

 
 

 :ثبات االداة 

الباحث  حساب ثبات أداة الدراسة قامول(، Reliabilityالثبات بأبسط معانيه هو الموثوقية )

،  Cronbach Alphaكرونباخ ألفا باستخدام طريقة معادلة اإلتساق الداخلي باستخدام معادلة

 لجميع متغيرات الدراسة ولالستبانة بشكل عام.

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

المتغيرات التي تشتمل عليها، وقد تكون نتيجة ثبات المقياس مقبولة إحصائيًا إذا كانت قيمة قياس 

( دل هذا 0600وكلما تقترب القيمة من ) (Hair, et al, 2010)( 0690كرونباخ ألفا أكبر من )

( يوضح اختبار قياس معامل االتساق 2على درجات ثبات أعلى ألداة الدراسة، والجدول رقم )

خلي كرونباخ ألفا لمتغيرات 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 متغيرات الدراسة
باستخدام كرونباخ 

 ألفا
 4832 31-3 هوم الكراهية وانعكاساته مف

اآلثار الناجمة عن انتشار خطاب الكراهية عبر مواقع 
 التواصل االجتماعي وخاصة الفيس بوك

30-03 4831 

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

00-02 4822 

ى منظومة القيم تأثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك عل
 الدينية واالجتماعية والثقافية للشعب األردني

14-12 4831 

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات 
 الدينية واإلعالمية في محاربة الفكر المتطرف

13-03 4833 

 4833 03-3 األداة ككل
 

اس تراوحت بين ( أن قيم معامل كرونباخ ألفا ل بعاد الفرعية للمقي0يتضح من الجدول )

 ( وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.4833(، وبدرجة كلية بلغت )4832 – 4822)
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 مفتاح تصحيح المقياس

المستخدم في الدراسة تبعًا لقواعد وخصائص الثالثي(  ليكرت)تم مراعاة أن يتدرج مقياس 

 المقاييس كما يلي: 

 غير موافق  محايد  موافق

1 0 3 
ًا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم واعتماد

 التعامل معها على النحو اآلتي وفقًا للمعادلة التالية:

 القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي:  –القيمة العليا 

 وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 4822=   0=    (1-3)

   1        1 
 3822= 4822+  3844وبذلك يكون المستوى المنخفض من 

 0811= 4822+ 3823ويكون المستوى المتوسط من 

 1844 -0810ويكون المستوى المرتفع من 

 

 :متغيرات الدراسة

بوك في مدينة عمان عاصمة المملكة األردنية )مستخدمي الفيسيتمثل في : و المتغير المستقل

 الهاشمية(.

 فهو يیتي على أكثر من محور هي:بع المتغير التا 

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

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

تأثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القيم الدينية واالجتماعية والثقافية للشعب  -

 .ياألردن

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية واإلعالمية في محاربة الفكر  -

 المتطرف.

 وثة.: وهي العوامل المتغيرات الديموغرافية للعينة المبحالوسيطة المتغيرات -

 :جراءات الدراسةإ

 : تيةاالجراءات االبالباحث  قام

من هذه  االستفادة تحيث تمدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، مراجعة األ  -أ

 ، وتطوير االطار المرجعي وأدوات الدراسة.ة لجمع االفكار واستنباطهاعالمراج

 تمجموعة من الفقرات، عداد استبانة تشتمل على مإالل ولية من خجمع البيانات األ  -ب

 .استجاباتهمللتوصل الى  عينة الدراسةتحكيمها، وتوزيعها على 

 .الدراسة الميدانيةاستخالص نتائج   -ت

 إعداد الرسالة بصورتها النهائية.  -ث

 كتابة النتائج النهائية والتوصيات ثم عرضها على اللجنة المعتمدة للمناقشة.  -ج
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 المعالجة اإلحصائية:

 ،(SPSS) اإلحصائية الرزم برنامج على البيانات تحليل في االعتماد لة الدراسة تملالجابة عن أسئ

 : كاآلتي الدراسة، أسئلة عن لالجابة الوصفي اإلحصاء أساليب استخدام تم حيث

 .الدراسة عينة أفراد لوصف المئوية والنسب التكرارات استخراج -

 . داةاأل ثبات من للتأكد ألفا كرونباخ اختبار استخدام -

 عينة أفراد استجابات مستوى عن للكشف الحسابية المتوسطات إستخدام تم الوصفي حصاءلال -

 .االستجابات تشتت مستوى عن للتعرف المعيارية واإلنحرافات الدراسة

 استخدام إلى باإلضافة ،MANOVA  المتفاعل غير المتعدد التباين اختبار استخدام -

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

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة 

 تمهيد: 

، حيــــث تــــم اســــتخراج واختبــــار الفرضــــيات يتضــــمن هــــذا الفصــــل اإلجابــــة عــــن أســــئلة الدراســــة

خطـاب ات أفـراد عينـة الدراسـة عـن "اسـتجاب إلـىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعـرف 

"، الكراهية في شبكات التواصل االجتماعي: دراسـة مسـحية علـى مسـتخدمي الفيسـبوك فـي األردن

 :حسب ترتيبها في الفصل األولوفيما يلي االجابة عن أسئلة الدراسة 

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

 االجتماعي؟

، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للتعــرف إلــى  األول لالجابــة عــن الســؤال

 اهيـــــة المتـــــداول عبـــــر شـــــبكات التواصـــــلمفهـــــوم أشـــــكال الكر اســـــتجابات أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة عـــــن 

 ( يوضح ذلك:0، والجدول )االجتماعي

 (4الجدول )

شكال مفهوم أالمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن " المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 " مرتبة تنازليًا.التواصل االجتماعي الكراهية المتداول عبر شبكات

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى الترتيب

 0.88 2.11 تشويه الحقائق أو تكذيبها. 31
 متوسط 3

 0.81 2.09 آلخرين.عدم القبول باختالف مع ا 3
 متوسط 0
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 0.89 2.05 كراهية الخير ل،خرين المختلفين عني. 3
 متوسط 1

إقصاء اآلخرين عن المشاركة في الشؤون  2

 العامة.
1.98 0.78 

 متوسط 0

 0.88 1.98 كراهية قيم اآلخرين وعاداتهم. 34
 متوسط 0

النظرة الدونية ل،خرين بسبب االختالف في  33

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

 متوسط 2

 0.88 1.93 احتقار عادات وتقاليد اآلخرين. 30
 متوسط 3

 متوسط  0.67 2.01 المتوسط الحسابي العام 

شكال الكراهية المتداول عبر مفهوم أ( أن المتوسطات الحسابية لـ )0يتضح من الجدول )

اختلفت المفاهيم بالنسبة  (، حيث3821و  0833ا بين )(، تراوحت مالتواصل االجتماعي شبكات

مفهوم )تشويه الحقائق أو تكذيبها( في المرتبة األولى والحاصلة على  جاء ألفراد عينة الدراسة، وقد

، وفي المتوسط(، وهو من المستوى 4833(، وبانحراف معياري )0833متوسط حسابي حيث بلغ )

 ، وهو(4833( وبانحراف معياري )0842بمتوسط حسابي بلغ )( 3الفقرة رقم )المرتبة الثانية جاءت 

عدم القبول باالختالف مع )المفهوم ، حيث نصت الفقرة على المتوسط أيضاً من المستوى 

 .(اآلخرين

( وبانحراف معياري 3821( بمتوسط حسابي )30وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

احتقار )عن المفهوم الذي يعبر  صت الفقرة على، حيث نالمتوسط(، وهو من المستوى 4833)

 (.تقاليد وعادات اآلخرين
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ن نحو مفهوم ين أفراد عينة الدراسة المستجبيتعكس النتائج السابقة وجود تباين واختالف ب

خطاب الكراهية، لذلك جاءت معظم المتوسطات الحسابية متوسطة، ما يعني عدم وجود أغلبية 

 مطروحة.واضحة نحو أحد المفاهيم ال

 

شكال الفرضية األولى: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في مفهوم أ

التواصل االجتماعي تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل  الكراهية المتداول عبر شبكات

 الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(.

التواصل االجتماعي  هية المتداول عبر شبكاتشكال الكرامفهوم أللتعرف إلى الفروق في 

(، تم استخدام تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك

 ( يوضح ذلك:1والجدول )اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل، 

 

شكال مفهوم أعرف إلى الفروق في ( اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل للت5الجدول )

تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي،  ة الفيسبوكالكراهية المتداول عبر شبك

 معدل استخدام الفيسبوك(

 

 مجموع المربعات  مصدر التباين 

درجات 

 (F)قيمة  متوسط المربعات  الحرية 

الداللة 

 االحصائية

 687. 163. 068. 1 068. الجنس

 852. 337. 142. 4 568. العمرية_الفئة

 206. 1.545 650. 3 1.950 الدراسي_المؤهل

 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 التباين 

درجات 

 (F)قيمة  متوسط المربعات  الحرية 

الداللة 

 االحصائية

 687. 163. 068. 1 068. الجنس

 852. 337. 142. 4 568. العمرية_الفئة

 206. 1.545 650. 3 1.950 الدراسي_المؤهل

 002.* 4.434 1.865 4 7.460 استخدامك_معدل

   421. 392 56.779 الخطأ

    400 663.571 المجموع

    396 65.269 المجموع المصحح

 ( فأقل0600*دالة عند مستوى )

( 1.11د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( عدم وجو 1يتضح من الجدول )

تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية،  شكال الكراهية المتداول عبر شبكة الفيسبوكمفهوم أفي فأقل 

(، وتبين وجود 1.111 ،1.117 ،1.111) (F)حيث بلغت قيمة اإلحصائي  المؤهل الدراسي(

مفهوم أشكال الكراهية المتداول عبر مواقع ( في 1.11ة )فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدالل

 استخدام شبكة الفيسبوك محسوباوهو معدل  التواصل االجتماعي تبعًا لمتغير )معدل االستخدام(

 .(464.4) (F)بالساعات، حيث بلغت قيمة اإلحصائي 

تبعًا  وكداول عبر شبكة الفيسبمفهوم أشكال الكراهية المتوللتعرف إلى مصدر الفروق في 

 ( اآلتي:9اختبار شيفه والتي تظهر نتائجه في الجدول )، تم استخدام لمتغير )معدل االستخدام(
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شكال مفهوم أ( اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للتعرف إلى مصدر الفروق في 6الجدول )

 تبعًا لمتغير )معدل االستخدام( الكراهية المتداول عبر شبكة الفيسبوك

 (I) 

استخدام_معدل

 استخدامك_معدل (J) ك

الفرق بين 

 الداللة االحصائية (I-J)المتوسطات 

 ساعة من أقل

 واحدة

 896. 02814. واحدة ساعة

 084. 30195. ساعتين

 048. 35552.* ساعات ثالث

 410. -13908.- فأكثر ساعات أربع

 واحدة ساعة

قل من أو

 ساعتين

 896. -02814.- واحدة ساعة من أقل

 168. 27381. ساعتين

 105. 32738. ساعات ثالث

 387. -16722.- فأكثر ساعات أربع

 ساعتين

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.- ساعتين

 001. -49460.* فأكثر ساعات أربع

 ساعات أربع

 فأكثر

 410. 13908. واحدة ساعة من أقل

 387. 16722. واحدة ساعة

 003. 44103.* ساعتين

 001. 49460.* ساعات ثالث
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 داول عبر شبكة الفيسبوكمفهوم أشكال الكراهية المتأن مصدر الفروق في  أظهرت نتائج الدراسة

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

 لصالح فئة أقل من ساعة واحدة.

وهم األكثر استخداما،  ن تفسير هذه النتيجة بأن فئة ألمستخدمين أربع ساعات فأكثر همويمك

يطلعون على الكثير من المعلومات والتفاصيل خصوصا تلك الواردة في المنشورات والتعليقات 

 للمستخدمين اآلخرين.

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

 بوك؟التواصل االجتماعي وخاصة الفيس

ســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للتعــرف إلــى ، تــم االثــاني لالجابــة عــن الســؤال

ن انتشار خطاب الكراهية عبـر شـبكات التواصـل اآلثار الناجمة عاستجابات أفراد عينة الدراسة عن 

 ( يوضح ذلك:3، والجدول )بوكاالجتماعي وخاصة الفيس

 

 (7الجدول )

اآلثار الناجمة ت أفراد عينة الدراسة عن "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابا

 " مرتبة تنازليًا.بوكالفيسر شبكة ن انتشار خطاب الكراهية عبع

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى الترتيب

تثير الفتن بين مكونات المجتمع وتؤدي إلى  30

 الفرقة والتناحر.
2.66 0.66 

 مرتفع 3

 مرتفع 0 0.68 2.54ع تماسكه الداخلي فيصبح ضعيفًا تفقد المجتم 32
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 أمام األزمات.

 مرتفع 1 0.69 2.49 تهدد وحدة النسيج االجتماعي. 32

 مرتفع 1 0.70 2.49 تقسم المجتمع إلى جماعات غير متجانسة. 04

 مرتفع 2 0.66 2.45 .تساعد على انتشار التطرف بين الشباب 03

 مرتفع 2 0.75 2.44 جتمع.تقتل روخ اإلبداع في الم 33

 متوسط 3 0.71 2.26 ترتب عليه هجرة الكفاءات البشرية. 32

 متوسط 3 0.75 2.24 تبعد المستثمرين المحليين واألجانب. 33

 مرتفع  0.48 2.45 المتوسط الحسابي العام 

عن انتشار خطاب اآلثار الناجمة ( أن المتوسطات الحسابية لـ )3يتضح من الجدول )

ت اآلثار (، حيث حاز 0800و  0822(، تراوحت ما بين )بوكالفيس بر شبكة الفيسبوكراهية عالك

، وقد حازت الفقرة رقم المرتفع(، وهو من المستوى 0802على متوسط حسابي إجمالي )الناجمة 

(، وهو من المستوى 4822(، وبانحراف معياري )0822( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )30)

(، وفي تثير الفتن بين مكونات المجتمع وتؤدي إلى الفرقة والتناحرنصت الفقرة على ) ، وقدالمرتفع

، (4823( وبانحراف معياري )0820بمتوسط حسابي بلغ )( 32الفقرة رقم )المرتبة الثانية جاءت 

تفقد المجتمع تماسكه الداخلي فيصبح ، حيث نصت الفقرة على )المرتفع أيضاً من المستوى  وهو

 .(مام األزماتضعيفًا أ

( وبانحراف معياري 0800( بمتوسط حسابي )33وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

تبعد المستثمرين المحليين ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 4832)

 (.واألجانب



65 
 

في المجتمع نتيجة وتعكس هذه النتائج اآلثار السلبية الكبيرة على التماسك الداخلي والوحدة الوطنية 

ن ظهور هذه النتائج بمتوسطات حسابية مرتفعة راهية في شبكة الفيسبوكانتشار خطاب الك ، وا 

 يعني أن المستجيبين من أفراد العينة على قناعة كبيرة بهذه النتائج أو اآلثار.

 

الناجمة  الفرضية الثانية: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في اآلثار

بوك تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الفيس بر شبكةعن انتشار خطاب الكراهية ع

 الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(؟

 ن انتشار خطاب الكراهية عبر شبكة الفيسبوكاآلثار الناجمة عللتعرف إلى الفروق في 

(، تم لمؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوكتبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، ا الفيس بوك

 ( يوضح ذلك:8والجدول )استخدام اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل، 

اآلثار ( اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل للتعرف إلى الفروق في 2الجدول )

لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، بوك تبعًا الفيس بر شبكةعن انتشار خطاب الكراهية عالناجمة 

 المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(

 مجموع المربعات  مصدر التباين 

درجات 

 (F)قيمة  متوسط المربعات  الحرية 

الداللة 

 االحصائية

 105. 2.668 579. 1 579. الجنس

 115. 1.895 411. 4 1.644 العمرية_الفئة

 707. 466. 101. 3 303. الدراسي_المؤهل

 107. 1.940 421. 4 1.684 استخدامك_معدل

 29.285 الخطأ
392 

.217   
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 919.266 المجموع
400 

   

 33.222 المجموع المصحح
396 

   

 

( 1.11( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )8يتضح من الجدول )

تبعًا لمتغيرات )الجنس،  بوكالفيسشبكةن انتشار خطاب الكراهية عبر اآلثار الناجمة عفي فأقل 

 (F)حيث بلغت قيمة اإلحصائي  بوك(هل الدراسي، ومعدل استخدام الفيسالفئة العمرية، المؤ 

( 1.11(، وهي قيم غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )1.911، 1.111، 1.891، 2.118)

 فأقل.

حتوى تقريبا، ويبنون تصورات ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الجميع يطلع على نفس الم

 فيما يتعلق بخطاب الكراهية. يتفقون على اآلثار السلبية لشبكة الفيسبوكمتشابهة، وهم جميعا 

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

 تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي؟الفيسبوك 

، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للتعــرف إلــى الثالــث لســؤاللالجابــة عــن ا

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

 ( يوضح ذلك:2، والجدول )الكراهية والعنف المجتمعي
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 (9الجدول )

الذي تقوم الدور لمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 " مرتبة تنازليًا.ب  وسائل التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى الترتيب

يعتمد الدور على طبيعة المستخدم )مستواه  03

 تعليمي(.االجتماعي وال
2.54 0.59 

 مرتفع 3

 مرتفع 0 0.66 2.48 تساهم في نشر معلومات مضللة. 02

 مرتفع 1 0.69 2.34 تساهم في الحوار وتخفيف خطاب الكراهية. 01

 متوسط 0 0.76 2.30 تساهم في نشر خطاب الكراهية. 00

 متوسط 2 0.72 2.28 تهويل العنف والمشكالت االجتماعية. 03

نشر العنف المجتمعي اللفظي  تساعد على 00

 والسلوكي.
2.18 0.79 

 متوسط 2

 متوسط 3 0.77 2.18 تخفف من العنف المجتمعي اللفظي والسلوكي. 02

 متوسط 3 0.74 1.95 ليس لها دور بل هي وسيلة محايدة. 02

 متوسط  0.35 2.28 المتوسط الحسابي العام 

 

التواصل  الدور الذي تقوم ب  شبكاتـ )( أن المتوسطات الحسابية ل2يتضح من الجدول )

(، حيث 3822و  0820(، تراوحت ما بين )االجتماعي تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي

، وقد حازت الفقرة رقم المتوسط(، وهو من المستوى 0803على متوسط حسابي إجمالي )حاز الدور 
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(، وهو من المستوى 4822ري )(، وبانحراف معيا0820( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )03)

مستواه االجتماعي  -يعتمد الدور على طبيعة المستخدم ، وقد نصت الفقرة على )المرتفع

( وبانحراف 0803بمتوسط حسابي بلغ )( 02الفقرة رقم )(، وفي المرتبة الثانية جاءت والتعليمي

تساهم في نشر ، حيث نصت الفقرة على )المرتفع أيضاً من المستوى  ، وهو(4822معياري )

 .(معلومات مضللة

( وبانحراف معياري 3822( بمتوسط حسابي )02وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

ليس لها دور بل هي وسيلة ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 4830)

 (.محايدة

تواصل االجتماعي ال ي ألفراد عينة الدراسة بدور شبكاتتعكس هذه النتائج االعتقاد القو 

في نشر أو في الحد من خطاب الكراهية، ويعتمد ذلك على طبيعة المستخدم ومستواه االجتماعي 

والتعليمي، وهي ذلك، يمكن أن تسهم في الحوار وتخفيف خطاب الكراهية أو قد تسهم في نشر 

 معلومات مضللة.

 

راسة في الدور الذي عينة الدالفرضية الثالثة: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 

التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي تبعًا لمتغيرات  تقوم ب  شبكات

 )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(.

التواصل االجتماعي تجاه خطاب  الدور الذي تقوم ب  شبكاتللتعرف إلى الفروق في 

تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام  العنف المجتمعيالكراهية و 

 ( يوضح ذلك:11والجدول )(، تم استخدام اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل، الفيسبوك
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لذي االدور ( اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل للتعرف إلى الفروق في 01الجدول )

التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي تبعًا لمتغيرات  تقوم ب  شبكات

 )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(

 

 مجموع المربعات  مصدر التباين 

درجات 

 (F)قيمة   متوسط المربعات الحرية 

الداللة 

 االحصائية

 470. 525. 063. 1 063. الجنس

 659. 606. 073. 4 293. العمرية_الفئة

 358. 1.083 131. 3 393. الدراسي_المؤهل

 349. 1.122 136. 4 543. استخدامك_معدل

 16.327 الخطأ
392 

.121   

 788.938 المجموع
400 

   

 18.160 المجموع المصحح
396 

   

 

عند مستوى الداللة ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 11يتضح من الجدول )

التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهية والعنف  الدور الذي تقوم ب  شبكاتفي ( فأقل 1.11)

حيث  بوك(معدل استخدام الفيستبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، و  المجتمعي

ر دالة إحصائيًا (، وهي قيم غي1.121 ،1.111 ،1.181 ،1.122) (F)بلغت قيمة اإلحصائي 

 ( فأقل.1.11عند مستوى الداللة )
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وتعكس هذه النتائج اتفاق مختلف فئات المستجبيبين من أفراد عينة الدراسة على طبيعة 

الدور الذي تقوم به وسائل التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي سواء في 

  ا ظهر في السؤال الثالث السابق.دورها الذي يمكن أن يكون إيجابي أو سلبي حسب م

 

ما تیثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القيم : الرابعالسؤال النتائج المتعلقة ب

 الدينية واالجتماعية والثقافية للشعب األردني؟

، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للتعــرف إلــى الرابــع لالجابــة عــن الســؤال

تیثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومـة القـيم الدينيـة جابات أفراد عينة الدراسة عن است

 ( يوضح ذلك:33، والجدول )واالجتماعية والثقافية للشعب األردني

 (11الجدول )

تیثير خطاب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "

" مرتبة الفيسبوك على منظومة القيم الدينية واالجتماعية والثقافية للشعب األردنيالكراهية عبر 

 تنازليًا.

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى الترتيب

 مرتفع 3 0.69 2.57 تؤدي إلى التطرف والتناحر الديني والمذهبي. 14

 مرتفع 0 0.71 2.45 يضعف التكافل االجتماعي بين الناس. 10

 مرتفع 1 0.72 2.43 تزداد الجرائم واألفعال المنافية ل خالق 12

 مرتفع 0 0.65 2.41 يتراجع التزام الناس بالدين وقيمه السامية. 13
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 مرتفع 2 0.77 2.38 تكثر المشاجرات والمنازعات بين الناس 12

 متوسط 2 0.76 2.32 يضعف التسامح بين الناس ويسود التطرف. 10

 متوسط 3 0.82 2.28 يقل التعاون التطوعي وعمل الخير بين الناس. 11

 مرتفع  0.52 2.41 المتوسط الحسابي العام 

 

تیثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك ( أن المتوسطات الحسابية لـ )33يتضح من الجدول )

و  0823ما بين ) (، تراوحتعلى منظومة القيم الدينية واالجتماعية والثقافية للشعب األردني

، وقد المرتفع(، وهو من المستوى 0803على متوسط حسابي إجمالي )حاز التأثير (، حيث 0803

(، 4822(، وبانحراف معياري )0823( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )14حازت الفقرة رقم )

(، والمذهبيتؤدي إلى التطرف والتناحر الديني ، وقد نصت الفقرة على )المرتفعوهو من المستوى 

( وبانحراف معياري 0802بمتوسط حسابي بلغ )( 10الفقرة رقم )وفي المرتبة الثانية جاءت 

يضعف التكافل االجتماعي بين ، حيث نصت الفقرة على )المرتفع أيضاً من المستوى  ، وهو(4833)

 .(الناس

عياري ( وبانحراف م0803( بمتوسط حسابي )11وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

يقل التعاون التطوعي وعمل الخير ، حيث نصت الفقرة على )المتوسط(، وهو من المستوى 4830)

 (.بين الناس

 

الفرضية الرابعة: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في تیثير خطاب 

للشعب األردني تبعاً الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القيم الدينية واالجتماعية والثقافية 

 لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(.
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تأثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القيم الدينية للتعرف إلى الفروق في 

اسي، معدل تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدر  واالجتماعية والثقافية للشعب األردني

( 12والجدول )(، تم استخدام اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل، استخدام الفيسبوك

 يوضح ذلك:

تیثير ( اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل للتعرف إلى الفروق في 08الجدول )

الثقافية للشعب األردني خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القيم الدينية واالجتماعية و 

 تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(

 

 مجموع المربعات  مصدر التباين 

درجات 

 (F)قيمة   متوسط المربعات الحرية 

الداللة 

 االحصائية

 154. 2.057 545. 1 545. الجنس

 497. 848. 225. 4 900. العمرية_الفئة

 692. 487. 129. 3 387. الدراسي_المؤهل

 517. 816. 216. 4 865. استخدامك_معدل

 35.788 الخطأ
392 

.265   

 897.143 المجموع
400 

   

 39.443 المجموع المصحح
396 

   

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 12يتضح من الجدول )

ية عبر الفيسبوك على منظومة القيم الدينية واالجتماعية تیثير خطاب الكراهفي ( فأقل 1.11)

تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، ومعدل استخدام  والثقافية للشعب األردني
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(، وهي قيم 2.117 ،1.818 ،1.187 ،1.811) (F)حيث بلغت قيمة اإلحصائي  بوك(الفيس

 ( فأقل.1.11)غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

 تعكس نتائج السؤال والفرضية اتفاق معظم أفراد عينة الدراسة المستجيبين على اآلثار

التواصل االجتماعي على منظومة القيم الدينية واالجتماعية  الخطيرة لخطاب الكراهية في شبكات

قوي بهذه والثقافية للشعب األردني، وقد جاء االتفاق بمتوسط حسابي مرتفع ما يدل على إيمان 

 اآلثار.

ما دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية : الخامسالسؤال النتائج المتعلقة ب

 واإلعالمية في محاربة الفكر المتطرف؟

، تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة للتعـرف إلـى الخامس لالجابة عن السؤال

ــة ن اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــ دور مؤسســات المجتمــع المــدني وخاصــة المؤسســات الديني

 ( يوضح ذلك:31، والجدول )واإلعالمية في محاربة الفكر المتطرف

 (13الجدول )

دور مؤسسات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن "

 " مرتبة تنازليًا.في محاربة الفكر المتطرفالمجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية واإلعالمية 

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى الترتيب

 مرتفع 3 0.58 2.67 نشر ثقافة االحترام المتبادل. 13

 مرتفع 0 0.65 2.52 ممارسة أنشطة في المجتمع لمحاربة الكراهية. 03

 مرتفع 1 0.69 2.51 نبذ العنف داخل المجتمع. 12
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 مرتفع 0 0.64 2.51 نشر ثقافة المحبة والتسامح. 03

 مرتفع 2 0.70 2.48 التوعية لمخاطر خطاب الكراهية. 04

 مرتفع 2 0.63 2.45 إشاعة فكر الوسطية االعتدال. 13

تعقد ندوات ومحاضرات بين الشباب والطلبة  00

 لمحاربة الكراهية.
2.45 0.69 

 مرتفع 2

 مرتفع 3 0.70 2.43 بقواعد التدوين السليمة.توعية الشباب  03

التوعية بالدور السلبي الذي يمكن أن تقوم به  02

 وسائل التواصل االجتماعي.
2.36 0.67 

 مرتفع 2

 مرتفع 34 0.66 2.34 محاربة الصورة النمطية السلبية لدى المجتمع. 00

 متوسط 33 0.70 2.31 تجيير األفكار لمصالح خاصة. 01

بالتضليل اإلعالمي لخلق مفاهيم  تقوم 02

 واتجاهات معينة.
2.22 0.75 

 متوسط 30

 مرتفع  0.37 2.44 المتوسط الحسابي العام 

 

دور مؤسسات المجتمع المدني ( أن المتوسطات الحسابية لـ )31يتضح من الجدول )

و  0823(، تراوحت ما بين )وخاصة المؤسسات الدينية واإلعالمية في محاربة الفكر المتطرف

، وقد المرتفع(، وهو من المستوى 0800على متوسط حسابي إجمالي )حاز الدور (، حيث 0800

(، 4823(، وبانحراف معياري )0823( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )13حازت الفقرة رقم )

لثانية (، وفي المرتبة انشر ثقافة االحترام المتبادل، وقد نصت الفقرة على )المرتفعوهو من المستوى 



75 
 

من المستوى  ، وهو(4822( وبانحراف معياري )0820بمتوسط حسابي بلغ )( 03الفقرة رقم )جاءت 

 .(ممارسة أنشطة في المجتمع لمحاربة الكراهية، حيث نصت الفقرة على )المرتفع أيضاً 

( وبانحراف معياري 0800( بمتوسط حسابي )02وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

تقوم بالتضليل اإلعالمي لخلق ، حيث نصت الفقرة على )المتوسطو من المستوى (، وه4832)

 (.مفاهيم واتجاهات معينة

 

الفرضية الخامسة: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في دور 

ًا مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية واإلعالمية في محاربة الفكر المتطرف تبع

 لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(.

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية للتعرف إلى الفروق في 

تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي،  واإلعالمية في محاربة الفكر المتطرف

والجدول ، تم استخدام اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل، (معدل استخدام الفيسبوك

 ( يوضح ذلك:11)
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ور د( اختبار التباين المتعدد المشترك غير المتفاعل للتعرف إلى الفروق في 02الجدول )

طرف تبعًا مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية واإلعالمية في محاربة الفكر المت

ت )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(لمتغيرا  

 مجموع المربعات  مصدر التباين 

درجات 

 (F)قيمة   متوسط المربعات الحرية 

الداللة 

 االحصائية

 437. 608. 079. 1 079. الجنس

 166. 1.649 215. 4 861. العمرية_الفئة

 973. 076. 010. 3 030. الدراسي_المؤهل

 326. 1.171 153. 4 612. استخدامك_معدل

 17.630 الخطأ
392 

.131   

 899.799 المجموع
400 

   

 19.658 المجموع المصحح
396 

   

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 11يتضح من الجدول )

عالمية في دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية واإلفي ( فأقل 1.11)

هل الدراسي، ومعدل استخدام تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤ محاربة الفكر المتطرف 

(، وهي قيم 1.118 ،1.1119 ،1.171 ،1.171) (F)حيث بلغت قيمة اإلحصائي  بوك(الفيس

 ( فأقل.1.11غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

ة اتفاق كبير بين أفراد عينة الدراسة المستجيبين على أهمية تعكس نتائج السؤال السابق والفرضي

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسات الدينية واإلعالمية في محاربة الفكر المتطرف، 

 وأنه ال يوجد فروق بين فئات أفراد العينة في هذا المحور.
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسةمناقشة 
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 سخامالفصل ال
 نتائج الدراسة مناقشة 

 تمهيد: 
 وذلك على النحو اآلتي:، الدراسة الفرضياتإلجابة أسئلة مناقشة يتضمن هذا الفصل 
التواصل  ل الكراهية المتداول عبر شبكاتما مفهوم أشكاالسؤال األول: مناقشة النتائج المتعلقة ب

 االجتماعي؟

 

األوساط  (، تراوحتكة الفيسبوكشكال الكراهية المتداول عبر شبمفهوم أ) حول محور

اختلفت المفاهيم بالنسبة ألفراد عينة الدراسة، وقد جاء  (، حيث3821و  0833ما بين ) الحسابية

متوسط حسابي حيث بلغ مفهوم )تشويه الحقائق أو تكذيبها( في المرتبة األولى والحاصلة على 

وهي الفقرة التي  (0842سابي بلغ )بمتوسط ح( 3الفقرة رقم )في المرتبة الثانية جاءت  (،0833)

 .(عدم القبول باالختالف مع اآلخرين)نصت على 

، وهي الفقرة التي (3821( بمتوسط حسابي )30وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 (.احتقار تقاليد وعادات اآلخرين)نصت على 

المستجبيبين نحو مفهوم تعكس النتائج السابقة وجود تباين واختالف بين أفراد عينة الدراسة 

خطاب الكراهية، لذلك جاءت معظم المتوسطات الحسابية متوسطة، ما يعني عدم وجود أغلبية 

 واضحة نحو أحد المفاهيم المطروحة.

مناقشة نتائج الفرضية األولى: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في 

تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية،  شبكة الفيسبوكشكال الكراهية المتداول عبر مفهوم أ

 المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(؟
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، 1.111 ،1.117) (F)أظهرت نتائج اختبار الفرضية لف حيث بلغت قيمة اإلحصائي 

مفهوم أشكال الكراهية ( في 1.11(، وتبين وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )1.111

وهو معدل استخدام مواقع  داول عبر مواقع التواصل االجتماعي تبعًا لمتغير )معدل االستخدام(المت

 .(464.4) (F)التواصل االجتماعي محسوبو بالساعات، حيث بلغت قيمة اإلحصائي 

تبعًا  داول عبر شبكة الفيسبوكمفهوم أشكال الكراهية المتوللتعرف إلى مصدر الفروق في 

اختبار شيفه والتي تظهر نتائجه أن مصدر الفروق في ، تم استخدام خدام(لمتغير )معدل االست

باختالف معدل االستخدام كان لصالح فئة  داول عبر شبكة الفيسبوكمفهوم أشكال الكراهية المت

 المستخدمين من فئة أربع ساعات فأكثر، ومن ثم لصالح فئة أقل من ساعة واحدة.

من األكثر استخداما، وهم يطلعون على الكثير من المعلومات  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن هؤالء

 والتفاصيل خصوصا تلك الواردة في المنشورات والتعليقات للمستخدمين اآلخرين.

 

عن انتشار خطاب الكراهية عبر ما اآلثار الناجمة : الثانيالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 بوك؟شبكات التواصل االجتماعي وخاصة الفيس

 (، تراوحتبوكالفيس بر شبكةعن انتشار خطاب الكراهية عاآلثار الناجمة ) ول محورح

على متوسط حسابي ت اآلثار الناجمة (، حيث حاز 0800و  0822ما بين ) األوساط الحسابية

( على أعلى متوسط حسابي 30، وقد حازت الفقرة رقم )المرتفع(، وهو من المستوى 0802إجمالي )

تثير الفتن بين مكونات المجتمع وتؤدي إلى الفرقة ) هي الفقرة التي نصت علىو  (،0822حيث بلغ )

وهي الفقرة التي ( 0820بمتوسط حسابي بلغ )( 32الفقرة رقم )(، وفي المرتبة الثانية جاءت والتناحر

 .(تفقد المجتمع تماسكه الداخلي فيصبح ضعيفًا أمام األزمات) نصت على
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(، وهو من المستوى 0800( بمتوسط حسابي )33قرة رقم )وفي المرتبة األخيرة جاءت الف

 (.تبعد المستثمرين المحليين واألجانب، حيث نصت الفقرة على )المتوسط

وتعكس هذه النتائج اآلثار السلبية الكبيرة على التماسك الداخلي والوحدة الوطنية في المجتمع       

ن ظهور هذه النتائج بمتوسطات نتيجة انتشار خطاب الكراهية في وسائل التواصل االج تماعي، وا 

 حسابية مرتفعة يعني أن المستجيبين من أفراد العينة على قناعة كبيرة بهذه النتائج أو اآلثار.

التي أظهرت دورا  (0430دراسة مركز بيو للنشر والشعوب )وتتوافق هذه النتائج مع نتائج       

الكراهية الدينية في منطقة الشرق االوسط وشمال زيادة في معدالت لواقع التواصل االجتماعي في 

دراسة غزال وشعوبي لكنها تتناقض مع نتائج  افريقيا،التي ال تزال تعاني من آثار الربيع العربي.

التواصل االجتماعي تنمي الوعي السياسي للمستخدمين الشباب  شبكاتالتي أظهرت أن  (0430)

 .عن طريق فتح مجال للمناقشة السياسية

 
مناقشة نتائج الفرضية الثانية: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة       

بوك تبعًا لمتغيرات الفيس بر شبكةتشار خطاب الكراهية عالدراسة في اآلثار الناجمة عن ان

 )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(؟

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظهرت نتائج اختبار الفرضية عدم

تبعًا لمتغيرات  بوكالفيس ر خطاب الكراهية عبر شبكةاآلثار الناجمة عن انتشافي ( فأقل 1.11)

حيث بلغت قيمة اإلحصائي  )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، ومعدل استخدام الفيس بوك(

(F) (2.118 ،1.891 ،1.111 ،1.911 و ،) هي قيم غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

 ( فأقل.1.11)
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ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الجميع يطلع على نفس المحتوى تقريبا، ويبنون تصورات 

 فيما يتعلق بخطاب الكراهية. بية لشبكة الفيسبوكمتشابهة، وهم جميعا يتفقون على اآلثار السل

عدم وجود فروق ذات داللة  لنتيجة حينما أظهرت( هذه ا0433وتدعم نتائج دراسة كوك  )

تبعا لمتغير النوع  شبكة الفيسبوكفي ح إحصائية في تعرض الفئة المبحوثة لثقافة التسام

 نة فأكثر.( س03بينما وجدت هذه الفروق تبعا للعمر وكان لصالح الفئة العمرية )  الجتماعي.

تجاه خطاب  ر الذي تقوم ب  شبكة الفيسبوكما الدو : الثالثالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 الكراهية والعنف المجتمعي؟

 

تجاه خطاب الكراهية والعنف  الدور الذي تقوم ب  شبكة الفيسبوك) حول محور

على متوسط حاز الدور (، حيث 3822و  0820ما بين ) األوساط الحسابية (، تراوحتالمجتمعي

يعتمد على ) التي نصت، وقد حازت الفقرة وسطالمت(، وهو من المستوى 0803حسابي إجمالي )

الفقرة رقم (، وفي المرتبة الثانية جاءت مستواه االجتماعي والتعليمي -الدور على طبيعة المستخدم 

تساهم في نشر معلومات ) ، وهي الفقرة التي نصت على(0803بمتوسط حسابي بلغ )( 02)

 .(مضللة

وهي الفقرة التي (، 3822( بمتوسط حسابي )02وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 (.ليس لها دور بل هي وسيلة محايدة) نصت على

في نشر أو في ور شبكة الفيسبوك تعكس هذه النتائج االعتقاد القوي ألفراد عينة الدراسة بد

الحد من خطاب الكراهية، ويعتمد ذلك على طبيعة المستخدم ومستواه االجتماعي والتعليمي، وهي 

 يمكن أن تسهم في الحوار وتخفيف خطاب الكراهية أو قد تسهم في نشر معلومات مضللة.ذلك، 
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 التي األماكن أنالتي أظهرت  (2118) ألمان باحثين مجموعةوتؤيد هذا النتائج نتائج دراسة      

 االتصال انقطاع مع وبالفعل. االعتداءات تراجع لوحظ ضعيفاً  فيها اإلنترنت بشبكة االتصال كان

 .االعتداءات معها وتختفي تمامًا، االجتماعي التواصل وسائل آثار تختفي كانت واحد، وملي

راسة في مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الد

تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي تبعًا لمتغيرات  الدور الذي تقوم ب  شبكة الفيسبوك

 س، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(.)الجن

 

أظهرت نتائج اختبار الفرضية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي الدور الذي تقوم ب  شبكة الفيسبوكفي ( فأقل 1.11)

حيث بلغت  المؤهل الدراسي، ومعدل استخدام الفيس بوك( تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية،

(، وهي قيم غير دالة إحصائيًا عند 1.121 ،1.111 ،1.181 ،1.122) (F)قيمة اإلحصائي 

 ( فأقل.1.11مستوى الداللة )

وتعكس هذه النتائج اتفاق مختلف فئات المستجبيبين من أفراد عينة الدراسة على طبيعة 

ائل التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهية والعنف المجتمعي سواء في الدور الذي تقوم به وس

  دورها الذي يمكن أن يكون إيجابي أو سلبي حسب ما ظهر في السؤال الثالث السابق.

ما تیثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة : الرابعالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 لثقافية للشعب األردني؟القيم الدينية واالجتماعية وا

 

تیثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القيم الدينية ) حول محور

(، حيث 0803و  0823ما بين ) األوساط الحسابية (، تراوحتواالجتماعية والثقافية للشعب األردني
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الفقرة رقم ، وقد حازت المرتفع(، وهو من المستوى 0803على متوسط حسابي إجمالي )حاز التأثير 

تؤدي إلى ) ، وهي الفقرة التي نصت على(0823( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )14)

بمتوسط حسابي بلغ ( 10الفقرة رقم )(، وفي المرتبة الثانية جاءت التطرف والتناحر الديني والمذهبي

 .(يضعف التكافل االجتماعي بين الناس) ، وهي الفقرة التي نصت على(0802)

وهي الفقرة التي (، 0803( بمتوسط حسابي )11بة األخيرة جاءت الفقرة رقم )وفي المرت

 (.يقل التعاون التطوعي وعمل الخير بين الناس) نصت على

ن شبكات التواصل التي أظهرت أ (0433صفرار ) وتختلف هذه النتائج عن نتائج دراسة       

 ى اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.االجتماعي عززت في قيمة األخوة بين المواطنين، وأكدت عل

 -وكذلك أظهرت  استخدمت الشبكات االجتماعية لتعزيز التكافل والتعاون ومعاونة المحتاج.

توفر موضوعات ثقافة التسامج بدرجة  شبكات التواصل االجتماعيأن  (0433كوك ، أمير أحمد )

 .مرتفعة

 الكراهية خطابات اغلب نلتي أظهرت أا (0433) الوح  دراسةلكنها تتوافق مع نتائج      

 والفساد الجنائية غير والحوادث الداخلي االمن فئات في المحلي، الشأن مواضيع في تركزت

 والمشاركة واالنتخابات االنسان حقوق وقضايا الدينية والقضايا المدني والمجتمع العامة والخدمات

 .السياسية

روق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: هل يوجد ف

تیثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القيم الدينية واالجتماعية والثقافية للشعب 

 األردني تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(.
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فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظهرت نتائج اختبار الفرضية عدم وجود

تیثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القيم الدينية واالجتماعية في ( فأقل 1.11)

هل الدراسي، ومعدل استخدام تبعًا لمتغيرات )الجنس، الفئة العمرية، المؤ  والثقافية للشعب األردني

(، وهي قيم 2.117 ،1.818 ،1.187 ،1.811) (F)حيث بلغت قيمة اإلحصائي  بوك(الفيس

 ( فأقل.1.11غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 تعكس نتائج السؤال والفرضية اتفاق معظم أفراد عينة الدراسة المستجيبين على اآلثار

التواصل االجتماعي على منظومة القيم الدينية واالجتماعية  الخطيرة لخطاب الكراهية في شبكات

ثقافية للشعب األردني، وقد جاء االتفاق بمتوسط حسابي مرتفع ما يدل على إيمان قوي بهذه وال

 اآلثار.

 

 

 

ما دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة : الخامسالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 المؤسسات الدينية واإلعالمية في محاربة الفكر المتطرف؟

 

ني وخاصة المؤسسات الدينية واإلعالمية في دور مؤسسات المجتمع المد) حول محور

حاز الدور (، حيث 0800و  0823ما بين ) األوساط الحسابية (، تراوحتمحاربة الفكر المتطرف

( على 13، وقد حازت الفقرة رقم )المرتفع(، وهو من المستوى 0800على متوسط حسابي إجمالي )

نشر ثقافة االحترام ) نصت على وهي الفقرة التي( ، 0823أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )

، وهي الفقرة (0820بمتوسط حسابي بلغ )( 03الفقرة رقم )(، وفي المرتبة الثانية جاءت المتبادل

 .(ممارسة أنشطة في المجتمع لمحاربة الكراهية) التي نصت على
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وهي الفقرة التي (، 0800( بمتوسط حسابي )02وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم )

 (.تقوم بالتضليل اإلعالمي لخلق مفاهيم واتجاهات معينة) علىنصت 

 اغلب ان ظهرتالتي أ (0433) الوح  دراسةوما يعزز هذه النتيجة ما توصلت إليه 

 غير والحوادث الداخلي االمن فئات في المحلي، الشأن مواضيع في تركزت الكراهية خطابات

 االنسان حقوق وقضايا الدينية والقضايا دنيالم والمجتمع العامة والخدمات والفساد الجنائية

 .السياسية والمشاركة واالنتخابات

مناقشة نتائج الفرضية الخامسة: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة 

في دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية واإلعالمية في محاربة الفكر 

 ات )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، معدل استخدام الفيسبوك(.المتطرف تبعًا لمتغير 

أظهرت نتائج اختبار الفرضية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينية واإلعالمية في في ( فأقل 1.11)

)الجنس، الفئة العمرية، المؤهل الدراسي، ومعدل استخدام  تبعًا لمتغيراتمحاربة الفكر المتطرف 

(، وهي قيم 1.118 ،1.1119 ،1.171 ،1.171) (F)حيث بلغت قيمة اإلحصائي  الفيس بوك(

 ( فأقل.1.11غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

ين على تعكس نتائج السؤال السابق والفرضية اتفاق كبير بين أفراد عينة الدراسة المستجيب

أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسات الدينية واإلعالمية في محاربة الفكر 

 المتطرف، وأنه ال يوجد فروق بين فئات أفراد العينة في هذا المحور.
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 أهم النتائج:

 في تاءجحيث  وتعددت اختلفت ،شبكة الفيسبوك عبر المتداول الكراهية أشكال مفهوم -0

 ".اآلخرين مع باالختالف القبول عدم"تليها و  ،"تكذيبها أو الحقائق ويهتش" مقدمتها

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدموأظهرت نتائج اختبار الفرضيات 

 الفئة الجنس،) لمتغيرات تبعاً  شبكة الفيسبوك عبر المتداول الكراهية أشكال مفهوم في فأقل( 1.11)

 زاد الذين عند أي االستخدام، لمستوى تبعا تظهر الفروق هذه ان غير(. دراسيال المؤهل العمرية،

 .واحدة ساعة من أقل فئة لصالح أو فأكثر، ساعات أربع من شبكة الفيسبوكل استخدامهم

 أن النتائج أظهرت فقد الفيسبوك شبكة عبر الكراهية خطاب انتشار عن الناجمة اآلثاروفي  -2

 تفقد وأنها والتناحر، الفرقة إلى وتؤدي المجتمع مكونات بين الفتن ثارةإ على تعمل شبكاتال هذه

 .األزمات أمام ضعيفاً  فيصبح الداخلي تماسكه المجتمع

ن ت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اآلثار الناجمة عوأظهرت نتائج اختبار الفرضيا

هل لجنس، الفئة العمرية، المؤ تبعًا لمتغيرات )ا بوكالفيس انتشار خطاب الكراهية عبر شبكة

 بوك(.الدراسي، ومعدل استخدام الفيس

، المجتمعي والعنف الكراهية خطاب تجاه االجتماعي التواصل وسائل به تقوم الذي الدورحول  -1

 نشر في تساهم وأنها والتعليمي، االجتماعي مستواه - المستخدم طبيعة علىفإن ذلك الدور يعتمد 

 . مضللة معلومات
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 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم رت نتائج اختبار الفرضياتوأظه

 والعنف الكراهية خطاب تجاه االجتماعي التواصل شبكات به تقوم الذي الدور في فأقل( 1.11)

 (.الفيسبوك استخدام ومعدل الدراسي، المؤهل العمرية، الفئة الجنس،) لمتغيرات تبعاً  المجتمعي

 واالجتماعية الدينية القيم منظومة على الفيسبوك عبر الكراهية خطاب تأثيرب يتعلقوفيما  -1

 الديني والتناحر التطرف إلى ؤديي ، فقد أظهرت النتائج أن هذا الخطاب قداألردني للشعب والثقافية

 .الناس بين االجتماعي التكافل ضعفيو  والمذهبي،

 تأثير في فأقل إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وأظهرت نتائج اختبار الفرضيات

 تبعاً  األردني للشعب والثقافية واالجتماعية الدينية القيم منظومة على الفيسبوك عبر الكراهية خطاب

 (.الفيسبوك استخدام ومعدل الدراسي، المؤهل العمرية، الفئة الجنس،) لمتغيرات

 الفكر محاربة في واإلعالمية الدينية المؤسسات وخاصة المدني المجتمع مؤسسات دورحول  -1

 االحترام ثقافة نشر أن تسهم فيلمؤسسات المجتمع المدني يمكن  فقد أظهرت النتائج إنه المتطرف،

 .الكراهية لمحاربة المجتمع في أنشطة وممارسة المتبادل،

 مؤسسات دور في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وأظهرت نتائج اختبار الفرضيات

 لمتغيرات تبعاً  المتطرف الفكر محاربة في واإلعالمية الدينية المؤسسات وخاصة نيالمد المجتمع

 .(الفيسبوك استخدام ومعدل الدراسي، المؤهل العمرية، الفئة الجنس،)
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 توصيات الدراسة:

لناس بالحذر وتجنب مثل ضرورة تكثيف التوعية حول مفهوم الكراهية وخطابات الكراهية ليقوم ا -

 ات.يهذه المسلك

ية لبث خطابات الكراهية في شبكات أهمية أن تقوم جهات عديدة بالتوعية من اآلثار السلب -

على الهوية وغير ذلك من حجج ومنها الحفاظ  ختلفة منها الدينيةالتواصل االجتماعي بحجج م

 بها خطاب الكراهية. يتغطى

من خالل عدة وسائل   على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العشائرية أيضا أن تساهم -

 التواصل االجتماعي نفسها في إشاعة ثقافة التسامح ونبذ الكراهية ومحاربتها. شبكات بما فيها

توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات على مختلف جوانب موضوع الكراهية، وطرق  -

قوانين التواصل االجتماعي نفسها، وليس من خالل  لظاهرة من خالل شبكاتمواجهة هذه ا

 العقوبات فحسب.
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 خ.مكتبة الفالمان :ع،  الفيسبوك والشباب العربي(.2012) ليلى احمد ،جرار

، القاهرة: دار 3ط(. أساسيات البحوث اإلعالمية واالجتماعية. 2006)حجاب، محمد منير 

 الفجر للنشر والتوزيع.

 .والتوزيعللنشر القاهرة: دار الفجر  ،1ط(. نظريات االتصال.2010)حجاب، محمد منير 

اإلمارات  والوسائل،مقدمة في االتصال الجماهيري المداخل (،2012نصير، محمد حسني )

 العربية المتحدة: مكتبة الفالح للنشر. 

عمان: دار  (. نظريات االتصال في القرن الحادي والعشرون.2016)الدليمي، عبد الرزاق محمد 

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. 

ى،االردن الطبعة االول اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونية، (.2011)عبد الرزاق محمد ،الدليمي

 .دار وائل للنشر:

،  خطـــاب الكراهيـــة علـــى المواقـــع االلكترونيـــة االردنيـــة:تحليل مضـــمون(. 2017الـــوح ، منـــال )

 عمان: جامعة البتراء.
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بيروت: مركز دراسات  اجتماعية. -( . اإلنترنت والمنظومة التكنو2007)رحومة، علي محمد 

 الوحدة العربية.

، عــالم الربيــع العربــيلكراهيــة والطائفيــة فــي إخطــاب ا -هــك(. انــي اكر 2014)زهــرة، وليــد حســني 

 عمان:مركز حماية وحرية الصحفيين.

(، "االعـــــالم الجديـــــد و خطــــــاب الكراهيـــــة_ اســــــترتيجيات 2017السرحان،فيصـــــل احمـــــد عبــــــدالعزيز)

-165 1ط عالمي الدولي المحكم ،االعالم بين خطاب الكراهية واالمن الفكريالمؤتمر اإلالمواجهة"

 امعة الزرقاء :كلية الصحافة واالعالم.،ج184

(، "مواقع التواصل االجتماعي و صناعة خطاب الكراهيـة فـي 2017سحاري،مصطفى و نبيح،أمينة)

 الجزائر دراسة وصفية لعدة نماذج عبر صفحات الفيسبوك" 

-553 1طمــــن الفكــــري المــــؤتمر اإلعالمــــي الــــدولي المحكم،اإلعــــالم بــــين خطــــاب الكراهيــــة واأل

 عة الزرقاء:كلية الصحافة واالعالم.،جام571

ــیثير االتصــال عبــر االنترنــت فــي العالقــات االجتماعيــة )دراســة  (.2008) ضــرحلمــي خ ،ســاري ت

 والثاني. ، العدد األول24مجلة الجامعة، المجلد  ،دمشق:ميدانية في المجتمع القطري (

 .كترونيل،الكويت :القبس اإل خالقالكراهية..أزمة أ(. 2016السالم، فاطمة )

الجديد ومواقع التواصـل  اإلعالموتطبيقاتها في دراسات  اإلعالم(. نظريات 2014)شفيق، حسنين 

 .القاهرة: دار فكر وفناالجتماعي.
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دار عمـــان :، التطبيقـــاتو اإلعـــالم الجديـــد المفـــاهيم والوســـائل  (.2008)عبـــاس مصـــطفى ،صـــادق

 .الشروق للنشر والطباعة

ســـالمية المية_الدعائيـــة لتنظـــيم الدولـــة اإلعالت اإلمحتـــوى الحمـــتحليـــل (. 2016عبـــداهلل، رانيـــا)

 ردني.، عمان: معهد اإلعالم األ"داعش" :تويترانموذجا

 ، القاهرة:عالم الكتب.٣ط،التیثيراإلعالم واتجاهات  نظريات .(2004)،محمدالحميدعبد 

تجاهـــــات عالميـــــا بـــــين الـــــرفض والمضـــــمر و المعلن/اال(،"خطـــــاب الكراهيـــــة إ2017طربيـــــه،مأمون)

المؤتمر اإلعالمي الدولي المحكم،اإلعالم بين خطاب الكراهيـة التعصبية في المجال اللبناني مثـاال" 

 . 299-269 1ط من الفكريواأل

 –عـالم "محاربة خطـاب الكراهيـة وتعزيـز األمـن الفكـري فـي وسـائل اإل(،2017حمد )فياض،محمد أ

مــن الم بــين خطــاب الكراهيــة واألعــمحكــم ،اإلالمــؤتمر اإلعالمــي الــدولي التطــوير نمــوذج اتصــالي" 

 ،جامعة الزرقاء:كلية الصحافة واالعالم.242-223 1ط الفكري

. القاهرة: دار ومكتبة (. دراسات في اإلعالم واإلعالن السياحي2015)كافي، مصطفى يوسف 

 حامد للنشر والتوزيع.

 5عمان :صحيفة الغدلكة.ماليين مستخدم ا)فيس بوك( في المم 5(. 2016براهيم )المبيضين، إ

 .2016ايلول 

، عمان: دار المسيرة للنشر 2ط (. االتصال الجماهيري واإلعالم.2014)مراد، كامل خورشيد 

 والتوزيع.
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مجلـــة  لبنـــان:شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي الرقميـــة نظـــرة فـــي الوظائف، (.2012)مشـــري ،مرســي

 .395العدد ،المستقبل العربي

(. المجتمعات االفتراضية بدياًل للمجتمعات الواقعية/ كتـاب الوجـوه 2012)مزيد، بهاد الدين محمد 

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة.مارات:اإل)رسالة ماجستير غير منشورة(، نموذجًا.

 ، القاهرة: دار قباء.اإلعالم اإلسالمي وتكنولوجيا االتصال(.2012مشرف، عبد العزيز، )

القـاهرة: الـدار المصـرية ، 9طاالتصـال ونظرياتـ  المعاصـرة. (.2011)، ليلى والسيدمكاوي، عماد، 

 اللبنانية.

دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي فــي صــقل ســلوكيات  (.2012)شــريهان كــريم، جمــال و  ،معتــوق

ملتقـــى دولـــي حـــول شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي والتغيـــر  بســـكرة:،وممارســـات األفـــراد فـــي المجتمـــع

 .االجتماعي

تیثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين، دراسة مقارنة  (.2012)محمد ،المنصور

األكاديميـة العربيـة المفتوحـة  الـدنمارك :،للمواقع االجتماعية و المواقع االلكترونية "العربيـة نموذجـا"

 .في الدنمارك

، القاهرة: دار وسائل االتصال واإلعالم وتشكيل وعي األطفال والشباب(.2010مختار، وفيق)

 ريب.غ

 ،واشنطن.الكراهية الدينية في الشرق االوسط وشمال افريقيا( .2014مركز بيو للنشر والشعوب )
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خطاب الكراهية في (. 2016ردني بالتعاون مع معهد الصحافة النرويجـي )مؤتمر معهد اإلعالم األ

 ،عمان.االعالم الرقمي واالجتماعي

 

كل سن المراهقـة وأسـبابها وكيـف التعامـل (. فن التعامل مع المراهقين، مشا2012)نصر، ياسر 

 .اإلعالميشركة بداية لالنتاج  ،القاهرة:1ط سنة. 21سنة حتى  12معها، المرحلة السنية من 

"الفيسبوك" صورة المثقف وسيرت  العصرية، وجـوه المثقـف علـى الفيسـبوك  (2010)مهـاب، نصر

س الكويتيـــة اليوميـــة ، العـــدد بالقـــجريـــدة ،الكويـــت :را؟ياغـــهـــل تعيـــد انتـــاج صـــورت  أم تصـــنع افقـــا م

134463. 

(. طرق 2015)النعيمي، محمد عبد العال، والبياتي، عبد الجبار توفيق، وخليفة، غازي جمال 

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. :، عٍمان2. طومناهج البحث العلمي

لمـات وهنـداوي ، القاهرة:ك1ترجمة زينب عاطف سـيد، ط  حرية التعبير،(. 2013ووربيرتن، نايجل )

 للنشر والتوزيع.

 ، عمان:اصدارات مكتب اليونيسكو في عمان.عالم في االردنتقييم اإلأ(. 2015_ اليونيسكو، )

، بــــاريس: اصــــدارات مكتــــب مكافحــــة خطــــاب الكراهيــــة فــــي االنترنــــتب(.  2015_اليونيســــكو، )

  اليونيسكو باللغة العربي.
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 قـيم ترسـي  في االجتماعي التواصل شبكات دور"( 2117) بخيت بن محمد بن اهلل عبد صفرار، -

 اإلعــالم، كليــة منشـورة، غيــر ماجسـتير رســالة" )العمـاني الجــامعي الشـباب نظــر وجهـة مــن المواطنـة

 .األردن عمان،( األوسط الشرق جامعة

 رسـالة".) ميدانيـة دراسـة"االجتمـاعي التواصـل بموقع األردنيين الصحفيين رأي( 2111)القصيري  -

 (.عمان األوسط، الشرق جامعة منشورة، غير ماجستير

 الالجئـين ضـد العنـف ظـاهرة فـي االجتماعي التواصل وسائل دور( "2118) ألمان باحثين مجموعة

 :الرابط على الغد، جريدة 2118 -1-17 بتاري  صحفيا ومنشورة مترجمة دراسة ،"ألمانيا في

0b6LPhttp://cutt.us/ 

 وجهة من التسامح ثقافة نشر في االجتماعي التواصل شبكات دور( 2117) أحمد هأمير  كوك ، -

 .األردن عمان، األوسط، الشرق جامعة االعالم، كلية األردنية، الجامعات طلبة نظر

 الــوعي تنميــة علــى االجتمــاعي التواصــل مواقــع تــأثير( 2111) الهــدي نــور وشــعوبي مــريم، غــزال، -

 اإلعـــــالم علـــــوم أكـــــاديمي، الليســـــانس شـــــهادة الســـــتكمال مـــــذكرة الجـــــامعين، الطالبـــــة لـــــدى يالسياســـــ

 .2111 ورقلة، – مرباخ قاصدي جامعة واالتصال،

 

 

 

 

http://cutt.us/0b6LP
http://cutt.us/0b6LP
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(1ملحق )  

 محكمي االستبانة

 العنوان العمل والتخصص االسم

كلية الصحافة  د. تحسين شرادقة
 عالم/صحافةواإل

 جامعة الزرقاء

كلية الصحافة واإلعالم/ إذاعة  د. محمد المناصير
 وتلفزيون

 جامعة الزرقاء

كلية الصحافة واإلعالم/ إذاعة  أ. د. عطا هللا الرمحين
 تلفزيونو

 جامعة الزرقاء

 بتراالجامعة  / صحافةكلية اإلعالم أ. د. تيسر أبو عرجة

/إذاعة كلية الصحافة واإلعالم أ. د. محمود شلبية
 وتلفزيون

 جامعة الزرقاء

 جامعة الشرق األوسط /صحافةكلية اإلعالم د. أحمد عريقات

 سطجامعة الشرق األو /صحافةكلية اإلعالم د. كامل خورشيد مراد

 بتراالجامعة  /صحافةكلية اإلعالم د. عبد الكريم الدبيسي
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 (2ملحق )

 استبانة الدراسة:

 

 بوك األكارماألخوة واألخوات مستخدمي الفيس

 تحية طيبة

 متطلبات استكمالبهدف دراسة ل مصممة هي أداة الكريمة االستبانة التي بين أيديكم

 "جامعة الشرق األوسط، وعنوانها  الحصول على درجة الماجستير في اإلعالم من

دراسة مسحية على مستخدمي : خطاب الكراهية في شبكات التواصل االجتماعي

 ."األردنالفيسبوك في 

أرجو منكم اإلجابة عن أسئلة االستبانة بموضوعية ودقة قدر اإلمكان، علما أن االسم 

 ية.غير مطلوب، والبيانات لن تستخدم لغير أغراض هذه الدراسة العلم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 الطالب: ناصر الرحامنة
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 القسم األول: المعلومات الديموغرافية وعادات االتصال:

 :داخل المربع الذي يعبر عن إجابتك، أو األقرب لها√ ( يرجى وضع إشارة ) 

 الجنس )النوع االجتماعي(:             ذكر                      أنثى -0
 
 لفئة العمرية:ا  -8

سنة  31 -21       سنة  21 - 21أقل من عشرين سنة           من       

 فأكثر 18   سنة 17 -12  

 ل الدراسي:لمؤها -3

   ثانوية عامة فأقل 

 دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة 

 بكالوريوس     

 دراسات عليا )دبلوم عال، ماجستير( 

 دكتوراه      

 :بوك يوميايسللف  -2

 أقل ساعة واحدة    

 ساعة واحدة    

 ساعتين   

 ثالث ساعات   
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 أربع ساعات فأكثر                   

 بوكالوسيلة المستخدمة الستخدام الفيس -5

 الهاتف الخلوي                الكمبيوتر الشخصي                   I padاي باد 

 بوكالفيس ترة التي يتم فيها استخدامالف -6

 الفترة الصباحية          طوال النهار       فترة مسائية         في كل الفترات

 أسئلة االستبانة:القسم الثاني: 

 التواصل االجتماعي شكال الكراهية المتداول عبر شبكاتالمحور األول: مفهوم أ

 مفهوم الكراهية وانعكاسات  الرقم

 تعرف الكراهية بینها:

 غير موافق يدمحا موافق

    كراهية الخير ل،خرين المختلفين عني 7

    عدم القبول باالختالف مع اآلخرين 8

    إقصاء اآلخرين عن المشاركة في الشؤون العامة 9

    كراهية قيم اآلخرين وعاداتهم  11

النظرة الدونية ل،خرين بسبب االختالف في اللون  11

 و العمرأو الدين أو المذهب أو الجنس أ

   

    احتقار عادات وتقاليد اآلخرين 12

    تشويه الحقائق أو تكذيبها 11
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ـــار الناجمـــة 8 ـــاني: اآلث ـــر شـــبكات التواصـــل . المحـــور الث ـــة عب عـــن انتشـــار خطـــاب الكراهي

 بوك.االجتماعي وخاصة الفيس

 غير موافق محايد موافق آثار الكراهية على المجتمع بما يلي الرقم

لفتن بين مكونات المجتمع وتؤدي إلى الفرقة تثير ا 11

 والتناحر

   

تفقد المجتمع تماسكه الداخلي فيصبح ضعيفا أمام  11

 األزمات

   

    ترتب عليه هجرة الكفاءات البشرية 11

    تبعد المستثمرين المحليين واألجانب 17

    تقتل روخ اإلبداع في المجتمع 18

    عيتهدد وحدة النسيج االجتما 19

    تقسم المجتمع إلى جماعات غير متجانسة 21

    تساعد على انتشار التطرف بين الشباب 21
 

التواصل االجتماعي تجاه خطاب الكراهية والعنف  الثالث: الدور الذي تقوم ب  شبكات. المحور 3

 :المجتمعي

 غير موافق محايد موافق طبيعة الدور الرقم

    اهية تساهم في نشر خطاب الكر  22

    تساهم في الحوار وتخفيف خطاب الكراهية 21

   تساعد على نشر العنف المجتمعي اللفظي  21
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 والسلوكي

    تخفف من العنف المجتمعي اللفظي والسلوكي 21

    ليس لها دور بل هي وسيلة محايدة  21

يعتمد الدور على طبيعة المستخدم )مستواه  27

 االجتماعي والتعليمي(.

   

    تهويل العنف والمشكالت االجتماعية 28

    تساهم في نشر معلومات مضللة 29
 

 

 

المحور الرابع: تیثير خطاب الكراهية عبر الفيسبوك على منظومة القـيم الدينيـة واالجتماعيـة   -4

 والثقافية للشعب األردني.

 غير موافق محايد موافق التیثير المحتمل للكراهية على القيم الرقم

    تؤدي إلى التطرف والتناحر الديني والمذهبي 11

    يتراجع التزام الناس بالدين وقيمه السامية 11

    يضعف التكافل االجتماعي بين الناس 12

    يقل التعاون التطوعي وعمل الخير بين الناس 11

    يضعف التسامح بين الناس ويسود التطرف 11

    ت بين الناستكثر المشاجرات والمنازعا 11

    تزداد الجرائم واألفعال المنافية ل خالق 11
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. المحور الخامس: دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدينيـة واإلعالميـة فـي 5

 محاربة الفكر المتطرف.

مؤسسات المجتمع المدني  والمؤسسات الدينية  الرقم

 واإلعالمية تعمل على:

 قغير مواف محايد موافق

    نشر ثقافة االحترام المتبادل 17

    إشاعة فكر الوسطية االعتدال 18

    نبذ العنف داخل المجتمع 19

    التوعية لمخاطر خطاب الكراهية 11

    ممارسة أنشطة في المجتمع لمحاربة الكراهية 11

تعقد ندوات ومحاضرات بين الشباب والطلبة  12

 لمحاربة الكراهية

   

    ر األفكار لمصالح خاصةتجيي 11

    محاربة الصورة النمطية السلبية لدى المجتمع 11

تقوم بالتضليل اإلعالمي لخلق مفاهيم واتجاهات  11

 معينة

   

ن أن تقوم به التوعية بالدور السلبي الذي يمك 11

 التواصل االجتماعي شبكات

   

    نشر ثقافة المحبة والتسامح 17

    قواعد التدوين السليمةتوعية الشباب ب 18
 

 انتهت األسئلة مع الشكر

 يرجى التأكد من اإلجابة عن كافة األسئلة وإعادة االستبانة إلى الباحث


