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 الممخص:
الجميور الميبي نحو دور الصحف  تجاىاتا عمىلى التعرف إتيدف الدراسة 

واعتمدت الدراسة عمى المنيج ،  االلكترونية في نشر ثقافة التسامح االجتماعي
أداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع في، مستخدمو استمارة  االستبيان الوص

الدراسة من جميور مدينة سرت بمختمف شرائحو ومكوناتو، وقام الباحث بسحب 
لى مجموعة من إ( مفردة، وتوصمت الدراسة 60قواميا)عينة عشوائية بسيطة 

خبار وموضوعات التسامح فراد العينة دائما ما يشاركون األأن أ النتائج أىميا
فراد أ%( من 45غت)االجتماعي التي تنشرىا الصحف الكترونية بنسبة بم

سباب اتجاه افراد العينة نحو الصحف االلكترونية في أ، وتوضح أيضا أن العينة
معالجتيا لقضايا التسامح االجتماعي أنيا تنبينا لخطورة وضع الببلد في حالة 

( من %41.67لم يتحقق التسامح ونبتعد عن العنف والتعصب بنسبة مرتفعة)
 فراد العينة.أ

 التسامح االجتماعي، الجميور الميبي، الصحف االلكترونية الكممات المفتاحية:
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Abstract: 
Attitudes of the Libyan public towards electronic newspapers in 

spreading the culture of social tolerance 

(Empirical Study) 

Faraj Ayyash Ali Amaraf 

Media Department / College of Arts / University of Sirte / Libya 

 

The study aims to identify the Libyan public’s attitudes towards the 

role of electronic newspapers in spreading the culture of social 

tolerance, and the study relied on the descriptive approach, using the 

questionnaire form as a tool to collect data, and the study population 

was from the public of the city of Sirte with its various segments and 

components, and the researcher pulled a simple random sample of ( 

60) single, and the study reached a set of results, the most important of 

which is that the sample members always share the news and issues of 

social tolerance that are published by electronic newspapers, at a rate 

of (45%) of the sample members, and it also shows that the reasons for 

the sample members ’tendency towards electronic newspapers in their 

treatment of social tolerance issues It alerts us to the danger of putting 

the country in a state where tolerance has not been achieved, and we 

are away from violence and intolerance, with a high percentage 

(41.67%) of the sample. 

Key words: social tolerance, the Libyan public, electronic newspapers 

لى عممية تبني إخطابا ثقافيا اجتماعيا يحتاج  لتسامحيمثل موضوع االمقدمة: 
حقيقية لعممية تثقيف مستمرة توجو والء الفرد عبر مراحل زمنية تتناسب وحجم 
العممية التثقيفية حتى ترفع من مستوى وعيو في تخطي عقبة تقاطع الوالءات، 
فبل يمكن لمتسامح أن يكون فاعبل ومؤثرا في مجتمع مازال يتعيد القيم 

تو في مقابل تعدد منيا وجوده واستمراريقيم أخبلقية يستمد  وتمثمياالموروثة، 
تسامح في عصرنا الحاضر مولدة التعصب االجتماعي بأنواعو، ولما منابع البل 

سامح مخرجا من ، ويعتبر الت(1)لو من تداعيات في ظيور العنف المجتمعي
زمات التي مرت بيا المجتمعات البشرية ألنو خمق رفيع جميع الصراعات واأل

 ووالوئام في سياق االختبلف، وغيابفوس وىو شرط لمسبلم وفضيمة محببة لمن
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يعني انتشار التعصب والعنف وسيادة عقمية التجريم والتحريم والتنميط ، سواء 
، كما (2)عمى الصعيد الفكري أو االجتماعي أو الثقافي أو ما يتعمق بنمط الحياة

ئد والممارسات ن مفردة التسامح تعني رؤية متفيمة ومتحررة فكريا حيال العقاأ
نو ال تسامح إالمغايرة أو المضادة لعقائد الشخص المتسامح وممارساتو، حيث 

بدون اختبلف، فالتسامح ثمرة مران طويل عمى قبول حراك الصورة والفكرة 
والمفيوم، وليذا يعد التسامح خطوة ميمة الستعادة العبلقات المتصدعة والثقة 

خرين، ويمنع المشكبلت القائمة بين األ كثير منالمتبادلة كما يسيم في حل ال
والتعاون  ةالمستقبمية، كما يسير حدوث الثق حدوث الكثير من المشكبلت

قامة عبلقات اجتماعية مرضية لتي تعد جميعا ذات أىمية كبيرة إلواالنتماء ا
 .(3)وىادفة وكما يحسن من جودة الرضا

ساسيا في نشر أتشكل الصحافة االلكترونية في ليبيا رافدا مشكمة البحث: 
عبلمية ميمة لمستخدمييا الذين يقرؤون إخبار والمعمومات وأصبحت وسيمة األ

صفحاتيا وينقمون عمييا اآلراء والتعميقات واالتجاىات، وقد غدت ىذه الوسيمة 
من  االعبلمية قوة متصاعدة بين فئات الشعب الميبي وذلك لما تتمتع بو

ن المجتمع الميبي يعيش أجواء االقتتال والتوتر والتعصب القبمي أمميزات، وبما 
من االجتماعيين سبب شرخ في مان واأللجيوي وعدم الثقة وفقدان شعور األوا

فة لى من ينشر ثقاإالمحمة الوطنية الميبية، لذلك كان المجتمع الميبي في حاجو 
فكارىم وممارساتيم أون مشاكل وتقبل خرين بدالتسامح لكي يعيش بسبلم مع األ

قرار بممارسة كافة الحقوق والحريات، وفي التي يختمف معيا الفرد وكذلك اإل
الجميور الميبي اتجاىات وىو  تمثمت مشكمة البحث في سؤال رئيس ضوء ذلك

 لكترونية في نشر ثقافة التسامح االجتماعي؟نحو دور الصحف اإل
 :أىمية البحث
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ن الدراسة تأتي في وقت يمر بو المجتمع الميبي في وقت تنحسر فييا قيم إ -1
التسامح وتتراجع الثقافة والسموكيات المتسامحة في المجتمع الميبي لحساب 

 والكراىية. واالنغبلق والعنفثقافة وسموكيات التعصب 
تنبع أىمية الدراسة من منطمق أن موضوع التسامح لو أىمية عند كل  -2

 نو ُيعد الطريق الوحيد لتحقيق االستقــــرار في المجتمع الميبي.الميبيين أل
لكترونية في دور الصحف اإلتأتي أىمية ىذا البحث إللقاء الضوء عمى  -3

 نشر ثقافة التسامح االجتماعي.
تنبع أىمية ىذا البحث في إلقاء الضوء عمى الصحف االلكترونية مدى  -4

 اىتماميا بالتسامح االجتماعي. 
ىو الكشف عن مدى  ينطمق ىذا البحث من ىدف رئيس :البحثأىداف 

اتجاىات الجميور الميبي نحو دور الصحف االلكترونية في نشر ثقافة التسامح 
 وينبثق عنو األىداف اآلتية: االجتماعي

الكشف عن أكثر المواضيع التي تعرضيا الصحف االلكترونية في نشر  -1
 ثقافة التسامح.

المبحوثين نحو الصحف االلكترونية في التعرف عمى أسباب اتجاه  -2
 معالجتيا لقضايا التسامح االجتماعي.

معرفة التحديات التي تنشرىا الصحافة االلكترونية وتعيق تحقيق التسامح  -3
 االجتماعي.

التعرف عمى أكثر الصحف االلكترونية اىتماما بمعالجة قضية التسامح  -4
 االجتماعي.

وىو ما مدى  ابة عمى سؤال رئيسىذا البحث لئلجيسعى  تساؤالت البحث:
اتجاىات الجميور الميبي نحو دور الصحف االلكترونية في نشر ثقافة التسامح 

 وينبثق عن ىذا السؤال مجموعة من التساؤالت اآلتية: االجتماعي
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أكثر المواضيع التي تعرضيا الصحف االلكترونية في نشر ثقافة  ما -1
 التسامح؟

ة في معالجتيا لقضايا لكترونيالصحف اإلاب اتجاه المبحوثين نحو ما أسب -2
 ؟جتماعياالالتسامح 

التحديات التي تنشرىا الصحافة االلكترونية وتعيق تحقيق التسامح  ما -3
 االجتماعي؟

 لكترونية اىتماما بمعالجة قضية التسامح االجتماعي؟ما أكثر الصحف اإل -4
 الدراسات السابقة:

لى معرفة دور إىدفت ىذه الدراسة  (9119دراسة حميد شييد جفات ) -1
شبكات التواصل االجتماعي في نشر ثقافة التسامح في المجتمع العراقي من 

الدراسة  عدتخدمت الدراسة المنيج المسحي، وتمنظور الصحفيين العراقيين، واس
بأسموب المسح الميداني، واختارت الدراسة الصحفيين من الدراسات الوصفية، 

(، وتوصمت الدراسة 395مجتمع لمدراسة وبمغ حجم العينة ) العراقيين في بغداد
 الى مجموعة من النتائج أىميا:

  كشفت النتائج أن شبكة الفيس بوك تصدرت أنماط استخدام العينة لشبكات
%، تبلىا 100فراد العينة يستخدمون الفيس بوك بنسبةأذ أن جميع إالتواصل 

حساب سناب تشات تم غوغل  م اليوتيوب تبلهثم تويتر ثحساب االنستغرام 
 بمس وأخير حساب لينكدان.

  في شبكات التواصل  انتشار اوبينت النتائج أن أكثر موضوعات ثقافة التسامح
نساني كتقديم المساعدات عمى الجانب اإل ثالموضوعات التي تحاالجتماعي 

لممحتاجين والدعوة لمحفاظ عمى وحدة المجتمع وتماسكو، والتسامح الديني الذي 
 .(4) والطوائفلى حرية ممارسة الشعائر الدينية لمفرق إدعو ي
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الدراسة  تيدف (9118)مفتاح دراسة سالمة مسعود موسى ونورة سالم  -9
لى التعرف عمى دور وسائل االعبلم في نشر ثقافة التسامح من وجية نظر إ

شباب سرت، واعتمدت الدراسة عمى المنيج المسح االجتماعي، وتكونت عينة 
حجميا الدراسة من شباب مدينة سرت واختيرت العينة بطريقة عشوائية وبمغ 

لى نتائج إ( مفردة، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان، وتوصمت الدراسة 100)
 أىميا:

 والمجتمعات، وعمم مؤثر في عبلم من العوامل المؤثرة في حياة الشعوب اإل
 التعاطي الفكري مع احتياجات الناس، وفي تقريب وجيات النظر.

  عبلم في نشر ثقافة التسامح عند عينة البحث حول وسائل اإلالرأي العام
 (5) التسامح.لى إ ال تدعواعبلم أن وسائل اإل المبحوثين يروابية رأي سمبي، فغال

لى التعرف عمى إىدفت ىذه الدراسة  (:9117دراسة أميرة أحمد كوكش) -3
يجابي، ي نشر ثقافة التسامح والتعايش اإلالدور الذي تؤديو شبكات التواصل ف

( 583ة االستبيان وزعت عمى )وتم استخدام المنيج الوصفي، واستخدام استمار 
وزعت باستخدام العينة العشوائية الطبقية من طمبة الجامعات االردنية،  ةمفرد

 لى نتائج أىميا:إاسة وتوصمت الدر 
  وجود فروق في تعرض الفئة المبحوثة لثقافة التسامح في شبكات التواصل

( والفئة 26-24)الفئة االجتماعي تبعا لمتغير)العمر( حيث كانت الفروق بين 
 فأكثر(. 27)الفئة فأكثر( ولصالح  27)
  وجود فروق حيث كانت الفروق في تعرض الفئة المبحوثو لثقافة التسامح في

المرحمة الدراسة(، حيث كانت الفروق )لمتغير شبكات التواصل االجتماعي تبعا 
 .(6)بين الفئة)الخامسة( والفئة )السادسة( ولصالح الفئة)السابعة(

 (9114)المقرن  عبد الرحمندراسة لطيفة عثمان الشعالن ومنيرة  -4
لى الكشف عن مستوى الشعور بالوحدة النفسية وكذلك مستوى إىدفت الدراسة 
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واستخدمت الباحثتان استمارة استبيان، امح الديني واالجتماعي والثقافي، التس
 لى نتائج أىميا:إ( طالبا، وقد توصمت الدراسة 373)العينة وبمغ حجم 

  ( 4)العام ( وبمقارنتو مع المتوسط 3.9)التسامح أظيرت النتائج أن متوسط
 يتضح أن مستوى التسامح لدى طالبات الجامعة كان بدرجة متوسطة.

  لى أن االختبلف في الوقت الذي تقضية الطالبات يوميا إكما أشارت النتائج
و المستوى في مواقع التواصل االجتماعي ال يعتمد عمى طبيعة التخصص أ

 .(7) كاديمياألالدراسي أو التحصيل 
نيج الوصفي، يعتمد ىذا البحث عمى الم البيانات:منيج البحث وأدوات جمع 

 .كأداة لجمع البيانات استمارة االستبيانمستخدما 
تكون مجتمع البحث من   مجتمع وعينة البحث وحدوده المكانية والزمنية:

حيث قام  2019/2020جميور مدينة سرت بمختمف شرائحو ومكوناتو لمعام  
( مفردة واختار الباحث جميور 60قواميا) عشوائية بسيطةالباحث بسحب عينة 

منية التي مرت واأل جتماعيةاالزمات ة سرت عينة الدراسة وذلك بسبب األمدين
بيا المدينة وما تعرض لو أىالي المدينة من تيجير واعتقال وتدمير المنازل بعد 

م ، وما تعرضت لو المدينة من عمميات 2011التغيرات السياسية في ليبيا عام
نيا تقع إش وكذلك الموقع الجغرافي حيث داع رىابياإلابية من قبل التنظيم رىإ

ن سكانيا من مختمف فئات وأطياف المجتمع في وسط الدولة الميبية ويتكو 
 الميبي.

بعد االنتياء من تصميم االستمارة وتضمينيا أىداف  اختبار الصدق والثبات:
ولمتأكد من  متغيراتو،وتساؤالت البحث ووضع األسئمة والعبارات التي تقيس 

صبلحية االستمارة لمتطبيق وتحقيق أىداف البحث، قام الباحث بعرضيا عمى 
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مجموعة من األساتذة المتخصصين )*( حيث أجرى الباحث كل التعديبلت 
 التي اقترحوىا االساتذة.

 
 :جرائية لمبحثالتعريفات اإل

أو الميل المكتسب الذي يظير في سموك الفرد أو  ستعداداالىو : تجاهاال 
أو موضوع بطريقة متسقة ومميزة وقد  شيءالجماعة عندما تكون بصدد تقييم 

ليذا يشمل عمى نوع من ينظر إليو عمى أنو تعبير محدد عن قيمة أو معتقد، و 
 .(8) والسمبييجابي التقييم اإل

 ناث ومنا  و من ذكور  الميبيةكل من يحمل الجنسية وىم الجميور الميبي: 
 جميع المناطق في ليبيا سواء في غرب الببلد أو شرقيا وشماليا أو جنوبيا.

زالة آثار التسامح االجتماعي:  ىو تحقيق االستقرار االجتماعي والعدل وا 
 صراعات الماضي لتحقيق التعايش السممي بين أطياف المجتمع كافة.

إصدارىا ونشرىا عمى شبكة اإلنترنت الصحف التي يتم الصحف االلكترونية: 
ويوجد بيا تقنيات عرض النصوص والرسوم والصور المتحركة وبعض الميزات 
التفاعمية، وتصل إلى القارئ من خبلل شاشة الحاسب اآللي، سواء كان ليا 

 أصل مطبوع، أو كانت صحيفة الكترونية خالصة.
 لكترونيةأوال: الصحافة اإل 

عبلم بر التطور التكنولوجي في مجال اإليعت لكترونية:نشأة الصحافة اإل  
ساسية لظاىرة السمكية والبلسمكية من السمات األوالمعمومات واالتصاالت 

 نياية القرن العشرين،مع العولمة، التي فرضت نفسيا عمى المجتمع الدولي 
لكترونية)االنترنت( مومات اإلفالتطور اليائل في شبكات االتصال وشبكة المع

عبلمي الذي تجاوز الحدود مزيد من االنفتاح المعموماتي واإلال تتاحأ التي
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دفع الكثير من المؤسسات الصحفية إلى تغيير ثقافتيا و  (9)والحواجز التقميدية
عبلنيا وتبني ىذه التقنية ، من خبلل والتنافس عمى استخداميا إعبلميا وا 

والتي تعتبر في منتصف التسعينات، ، التي ظيرت (10)لكترونيةالصحافة اإل
مات واالتصاالت، فأصبح عبلمية جديدة مرتبطة بثورة تكنولوجيا المعمو إظاىرة 

، وأكثر انتشارا وسرعة في بلمي أقرب ألن يكون ممكا لمجميع عالمشيد اإل
 الوصول إلى أكبر عدد ممكن من القراء، وبأقل التكاليف، وبذلك تكون

صبحت أسيل وأقرب لمتناول أفاقا عديدة و آت لكترونية فتحالصحافة اإل
 (11)المواطن

تنقسم الصحافة االلكترونية بشكل عام إلى عدة أنواع الصحف االلكترونية: 
 نواع أىميا:أ
 الصحف الورقية المطبوعة التقميدية -1
ونية تقصد لكتر إلكترونية غير المطبوعة التي تتحد وسائط الصحافة اإل -2

، وىذه واالستقبالرسال لكترونية في عممية اإلالحاسبات اإل عمىأساسا 
 النحو التالي: عمىلكترونية تأخذ أكثر من شكل الصحافة اإل

( التي يحصل القارئ online journalismالصحافة االلكترونية الفورية ) .أ 
محتوياتيا من خبلل شبكات وقواعد البيانات وخدمات المعمومات نظير  عمى

نترنت، وتتميز شبكة اإل عمىتمك الصحف التي تصدر و مجانا، مثل أ شتراكا
 بالتفاعمية والتجديد المستمر في المحتويات، واستخدام لغة اليايبرتكست.

التي توجد  (offline journalism)الصحافة االلكترونية غير الفورية  .ب 
قراص أو األ CDSقراص الضوئية لكترونية مثل األإوسائط  عمىعدادىا أ

 .floppiesالمرنة 
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ئط جديدة يتم ربطيا بالحاسبات وىناك أشكال مستحدثة تعتمد عمى وسا .ج 
لكترونية مثل الصحافة التي تعد طبعات خاصة معدة من الصحف الورقية اإل

حسب اىتمامات الشخص المستقبل ويطمق عمييا صحيفة الفاكسميل، حيت يتم 
 (12) جيزة الفاكسميل.أ عمىاستقباليا 

 االلكترونية:سمات الصحافة 
 تتمثل (:Multimedia Applications)المتعددة استخدام الوسائط  -1

لكترونية عمى استخدام الوسائط المتعددة ىذه الخاصية في قدرة الصحيفة اإل
المتمثمة في الصوت والصورة والنص والرسوم المتحركة، فضبل عن التعامل مع 

ة من تحقيق لكترونياألمر الذي يمكن الصحيفة اإل برامج الكمبيوتر المختمفة،
في  الصحيفة التقميديةثر كفاءة وعمقا من تغطية أك إعبلميةتغطية إخبارية أو 
 .(13) المطبوعةالصحف الورقية 

ضافات المتميزة تعد واحده من أىم اإل(: tivityinteractالتفاعمية ) -2
 تصاليةفاعمية في العممية االلمصحافة االلكترونية، ألنيا تستخدم المشاركة الت

من خبلل لوحات النقاش والدردشة أو البريد اإللكتروني وىو ما يطمق عمية 
التفاعمية االتصالية والتفاعمية الشخصية، أو تدخل الجميور، وتعد لوحة 

نترنت كوسيمة لبلتصال ولذلك فإنيا تستحق أن التعميقات جزء من جوىر اإل
 (14) .االلكترونيةيكون ليا مكان متميز في الصحافة 

 24قارئ عمى مدار لم: أي إمكانية توزيعيا وبالتالي تعرض ة التوزيعسيول -3
ساعة بينما ينتظر القارئ يومًا كامبًل لمحصول عمى العدد الجديد من الصحيفة 

 (15) اليومية الورقية.
لكترونية لخدمات يقصد بذلك تقديم الصحف اإل(: Immediacyالفورية) -4

خبار والمعمومات في تستيدف إحاطة مستخدمييا بأخر األ إلكترونية آنية
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نترنت إمكانية ختمف المجاالت لمبلحقة تطورات األحداث، إذ توفر شبكة األم
 .(16) ةئالطار تحديث الموضوعات المعروضة ككل مع إضافة العناصر الجديدة 

حيث إنو ال توجد مشكمة في المساحة في الصحافة اإللكترونية  المساحة: -5
 (17) حتى تختصر الموضوعات كما يحدث أحيانًا في الصحف الورقية.

 التسامح االجتماعي تانيا:
تعددت المرجعيات التي يتحدد في ضوئيا مفيوم  العربية:التسامح في المغة 

إلى مفيوم البلعنف الذي  ففي المغة العربية يكون أقرب(allowance)التسامح 
يعد داال لما ينطوي عميو مفيوم البلعنف من مغزى وعمميات. كما جاء في 

 .الجود والسماحُة: وتعني السماح لسان العرب عن البلعنف في مادة )سمح(
سماحًة وسموحة وسماحا: أي الجود والعطاء والمين، ورجٌل سمح وامرأة  وسمح
( وتعني Noneون المفيوم من مقطعين ىما)وفي المغة االنجميزية يتك سمحو.

 (. 18)( ( وتعني)العنفViolenceو ) شيء()أبدًا، ال 
ىو القدرة عمى العفو عن الناس، وعدم رد اإلساءة التسامح اصطالحا: 

باإلساءة، والتحمي باألخبلق الرفيعة التي دعت ليا كافة الديانات واألنبياء 
والرسل، وىذا كمو سيعود عمى المجتمع بالخير من خبلل تحقيق الوحدة 
والتضامن والتماسك، واالبتعاد عّما يفسد المجتمع من خبلفات وصراعات، 

ام الثقافات والعقائد وقيم اآلخرين، حتى يتحقق العدل والمساواة ويجب احتر 
 (. 19) والحرية
 في تقف التي المعوقات من العديد ىناك :التسامح طريق في تقف معوقات
 :أبرزىا معو، وتتعارض التسامح طريق
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 عمى بثبات يشدد اتجاه أو حركة أي عمى المصطمح ىذا يطمق التطرف: -1
 مصطمح يضاد مصطمح والتطرف أساسية، ومبادئ يمق بمجموعة الحر التمسك
  والسماحة. العدل معنى طياتو في يحمل الذي الوسطية

 يعترف ال فيو جماعيا أو شخصيا سموكا كان إذا التطرف أن شك وال
 فضيمة يدركون ال يجعميم المتطرفين أو المتطرف أفق ضيق ألن بالتسامح؛
 الحركة عن توقف فالتطرف الجامدة، معتقداتيم عن غريبة ألنيا التسامح؛
 البار وابنيا الحركة ىذه وليد التسامح حين في المنفتحة، الفكرية

 التعصب فيناك عدة، وأشكاال اساليبأ الناس بين التعصب يأخذ التعصب: -9
 وىو الطائفي، والتعصب الديني، والتعصب الثقافي، والتعصب العرقي، والتمييز
 معينة جماعة نحو يوجو قد وجامد خاطئ تعميم ىعم مبنية بكراىية الفرد شعور
 .الجماعة تمك في أعضاء ألنيم معينين؛ أفراد نحو أو ككل،
 :التالية بالصفات يتصف الذي ىو المتعصب اإلنسان إنّ  نقول: أن ويمكن

 ىواه خدمة في عقمو يجعل. 
   ّبالعنف رأيو نصرة في يجد  
 بيما صدره ويضيق والمناظرة، الحوار عن ينأ 
 الفرد لجماعة العنصري أو الثقافي اإلرث بأن االعتقاد تعني العنصرية: -3

 ىذا يصاحب األخرى. لمجماعات العنصري أو الثقافي اإلرث عمى فطريا يتفوق
 أدنى ”بوصفيا صنفت التي الجماعات أعضاء ضد التعصب اتجاىات االعتقاد

 :أسس ثبلثة عمى العنصرية وترتكز.” أقل أو
 .السبلالت من عدد إلى بل واحدة، سبللة إلى ترتد ال اإلنسانية -1
 يتفوق بعضيا إن بل خصائصيا، في متساوية ليست السبلالت ىذه أن -2

 .اآلخر بعضيا عمى
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 ىذا وعمى السبلالت، بخصائص ترتبط والرقي الحضارة مظاىر أن -3
 عمى وليس األولى، الجماعات ىي الحضارة لصنع المرشحة فالجماعات
 (20).األرقى لمسبلالت خادمة أو تابعة تظل أن إال )األدنى( األخرى الجماعات

ُيبنى التسامح عمى عّدة مبادئ ُتؤّكد ضرورة عدم التصرُّف  مبادئ التسامح:
بناء عمى رفض تصرُّف، أو ُمعتَقد من ِقبل شخص، وفي الوقت نفسو عدم 
 التأثير في األفكار، والمبادئ الخاّصة، ومن المبادئ التي تتعّمق بالتسامح ما

 يمي:
دة عمى اآلخرين : فالكثير من الناس ُيطمقوَن األحكام الناقالُحكم بموضوعّية -1

بغير موضوعّية، أو دون التفكير الُمسبق في تمَك األحكام؛ وليذا ينبغي أن 
بي.   يحاول الشخص تفيُّم اآلخرين بشكٍل غير انحيازّي، أو تعصُّ

قد ال يقتنع شخص ما بوجية نظر اآلخرين الذين يختمفون عنو،  العقالنّية: -2
 المعارضة مجبولة عمى الكراىية. مّما يبّرر لو معارضتيم، بشرط أاّل تكون ىذه 

قد يظير البعض تسامحيم تجاه اآلخرين عن غير  التسامح بقناعة: -3
قناعة؛ إذ إّنيم قد يتسامحون معيم ألّن اآلخرين في موضع قّوة ال يمكن 
معارضتو، أو تجنُّبًا لممشاكل، أو رغبًة بأن ُيقال عنو إّنو شخص متسامح، 

؛ فالتسامح الحقيقّي ىو قناعة الشخص بضرورة وذلَك ال ُيعتبر شخصًا متسامحاً 
  (12) .اآلخرينعدم التصرُّف بناًء عمى معارضتو آراَء 

يوجد العديد من فوائد التسامح عمى أثار وفوائد التسامح عمى الفرد والمجتمع: 
 الفرد والمجتمع، وأىميا:

 يم التسامح في تحقيق السبلم الداخمي لمفرد، وتخميو عن مشاعر الكرهيس -1
 .والغل والبغضاء تجاه اآلخرين
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يزيد من شعور اإلنسان باألمان واالستقرار والسكينة والطمأنينة وىدوء  -2
  .األعصاب

لى األخبلق النبيمة والصفات إالتسامح طريق يساعد في وصول اإلنسان  -3
  .ل طيبة القمب والتواضع والصدق والوفاء واإلخبلصثالحميدة م

سبحانو وتعالى، حيث يسمح لئلنسان بتكُوين مكانة خاصة لو عند اهلل  -4
   .ثواب وجزاء عظيم ئويجني من ورا

ُيخمص التسامح اإلنسان من تكرار حدوث المشاكل بين األصدقاء نتيجة  -5
 .مشاعر سوء الظن

خرين والشعور بالرحمة عمى إلتماس اإلنسان األعذار لآل يعمل أيضاً    -6
 ن حدوث الصراعات والمشاكل والعطف، مما يحد م

يم في تفعيل مراتب الثقافة والتعميم ألنو يس زيادة تحقيق الفرد أعمى -7
 .الحوارات البناءة

حراج نتيجة عوره بالذنب واإلويساعد التسامح أيضًا عمى تخمص الفرد من ش -8
  .ارتكابو لؤلخطاء التي قد تنجم عن عدم تسامحو

ن بعضيما افعندما يسامح الزوج بين الفردين،تحسين العبلقات الزوجية  -9
  .فيذا يحفز من نجاح العبلقة واستمرارىا

سيادة المحبة والرحمة بين أفراد المجتمع، ويجعميم يشعرون بالرغبة في  -11
 .مساعدة بعضيم من المشاكل واليموم التي يعانون منيا

المجتمع وزيادة تطوره، نظرًا إلتقان أفراده في عمميم وتمسكيم  ازدىار -11
 .ني السامية واألخبلق الحميدةبالمعا
حماية المجتمع من الطامعين في المجتمعات األخرى الذين يسعون إلى  -12

 .السيطرة عميو ونيب خيراتو
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وقاية المجتمع من التعرض لمجرائم مثل السرقة والقتل واالعتداء عمى  -13
 .اآلخرين، وحمايتو من أمراض الفقر والبطالة

بين أفراد المجتمع، والتقميل من تحصين المجتمع من الوقوع في الفتن  -14
 .حدوث المشاكل التي تنتج عن مشاعر العتاب واالنتقام والضغينة

تحقيق مبادئ المساواة والحرية والعدالة بين أفراد المجتمع نتيجة احترام  -15
 .(22) المختمفةأفراده الثقافات والعقائد 

 يأتي:: تكمن أىمية التسامح في عّدة أمور، ومنيا ما أىمية التسامح
ُيعتبر التسامح سمة من سمات الصالحين، والُمتّقين الذين ترتفع عند اهلل  -1

 مراتبيم.
ُيعدُّ التسامح من أخبلق العظماء، وسادة الناس، وىذا الُخُمق ال يقوى عميو  -2

 إاّل الرجال. 
ّنما ىو انعكاس لمّشجاعة،  -3 ال ُيقصد بالتسامح الضعف واالنكسار، وا 

 تغّمب عمى اليوى، والكمال، والتّقوى. والرجولة، واالمتنان، وال
يقود إلى الحياة العزيزة الكريمة، وتبعد صاحبيا عن الذل. ُيبعد التسامح،  -4

 والصفح األذى عن النفس قبل أذى اآلخرين. 
يقي التسامح اإلنسان من العديد من األمراض الخطيرة، ومنيا: أمراض  -5

يخوخة المبكرة، واألمراض القمب، وارتفاع ضغط الدم، والقمق، والتوتر، والش
  .(32) المناعةالعصبّية، والنفسّية، وكما يسيم في تقوية جياز 

 مور التالية:يتحقق التسامح البد من توافر األ لكيكيفية تحقيق التسامح: 
يتطمب تحقيق التسامح توسيع ىوامش الحريات العامة، والتأكيد عمى حق  -1

المعتقد، دينيا كان أو غيره،  االختبلف بين البشر، وفي مقدمتيا الحق في
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والحق في الرأي والتعبير عنو، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السممي 
 والتعددية السياسية.

الشروع بالعمل الجاد لمقضاء عمى مظاىر العنف والبلتسامح عمى  -2
سباب التي أنتجت تمك ي والشعبي، وىذا يتطمب محاربة األالمستويين الرسم

 سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.المظاىر 
لكي يتحقق التسامح البد من إعادة النظر بعمميات التنشئة االجتماعية،  -3

 سرة أوال والمدرسة الجامعة تانيا.امج تنمي ثقافية التسامح داخل األوتبني بر 
ساسية، التعميمي، وبخاصة في المراحل األ القيام بتعديل جوىري في النظام -4
التأكيد عمى تنمية ثقافة التسامح لدى الطمبة، وتطوير مناىج الدراسة وطرق  مع
 ىداف.دريس، بما يتناسب وتحقيقو ىذه األالت
ة كاف ذثقافة وقيم التسامح، والدعوة لنبتوظيف الخطاب الديني في تعميم  -5

 التشدد والتطرف العقائدي. ذأشكال التحريض ضد المختمف، ونب
لمختمفة، واستثمارىا بشكل أمثل، لتنمية رأي عام عبلم اتوجيو وسائل اإل -6

بول مضاد لمنزعات المتشددة ميما كان نوعيا، من خبلل إشاعة فن الحوار والق
، ومحاربة كافة مظاىر التعصب وأشكال التمييز ونقد وتصويب أداء ختبلفواال
 .(24) نساناإلسمطات باتجاه الحفاظ عمى حقوق ال
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 البحثمناقشة نتائج 
 ( يوضح البيانات الخاصة بالمبحوثين1)رقم الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من أعضاء ىيئة تدريس من خبلل الدراسة الميدانية التي أجريت عمى عينة 
( من الذكور بنسبة 33منيم ) ا( فرد60التي بمغت مجموعيا )بجامعة سرت 

%( من أفراد 45وبنسبة ) ناثاإل( من 27من مجموع المبحوثين و) %(55)
الجامعي ولى المؤىل مؤىل العممي جاءت في المجموعة األالعينة. ومن حيث ال

 % ك الديموغرافية المتغيرات                     
 

 النوع
 

 55 33 ذكر
 45 27 أنثى

 100 60 المجموع

المؤىل العممي  
     

 11.67 7 ساسيأمؤىل 
 8.33 5 مؤىل متوسط
 60 36 مؤىل جامعي
 20 12 دراسات عميا

 100 60 المجموع
 

 قامةمكان اإل
 73.33 44 داخل مدينة سرت 

 26.67 16 ضواحي مدينة سرت
 1 115100 60 المجموع

  
 العمر     

 
 

 53.33 32 25الى اقل من 18من 
 31.67 19 30الى اقل من 25من 
 5 3 35الى اقل من30من  
 10 6 فما فوق 35من 

 100 60 المجموع
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%( من أفراد العينة، وفي 60وبنسبة بمغت ) ا( مبحوث36والتي اشتممت عمى )
وبنسبة  ا( مبحوث12المجموعة الثانية الدراسات العميا والتي اشتممت عمى )

ساسي والتي وفي المجموعة الثالثة المؤىل األ %( من أفراد العينة،20بمغت )
من أفراد العينة،  %(11.67( مبحوث وبنسبة بمغت )7اشتممت عمى )

ين ث( مبحو 5والمجموعة الرابعة المؤىل المتوسط درجة والتي اشتممت عمى )
كذلك تم تقسيم عينة الدراسة من  %( من أفراد العينة.8.33وبنسبة بمغت )

( 44والتي اشتممت عمى ) قامة حيث جاءت داخل مدينة سرتمكان اإل حيث
العينة والمجموعة الثانية ضواحي %( من أفراد 73.33وبنسبة بمغت ) امبحوث

%(. كما 26.67وبنسبة بمغت ) ا( مبحوث16مدينة سرت والتي اشتممت عمى )
من انقسمت العينة من حيث العمر إلى أربع مجموعات، المجموعة األولى 

%( من أفراد 53.33( مبحوثين وبنسبة بمغت )32وشممت )25قل من ألى إ18
 ا( مبحوث19وشممت )30قل من ألى إ25من العينة، أما المجموعة الثانية 

فما  35من %( من أفراد العينة، أما المجموعة الثالثة 31.67وبنسبة بمغت )
%( من افراد العينة، 10( مبحوث وبنسبة بمغت )6)عمى فقد شممت  فوق

( مبحوث 3وشممت )من 35قل منألى إ30من وجاءت المجموعة الرابعة 
 . %( من أفراد العينة5وبنسبة بمغت )

 لمصحف االلكترونية  ( يوضح مدى قراءة أفراد العينة9الجدول رقم)
 النسبة  التكرار فراد العينةأ

 28.33 17 دائما 
 56.67 34 حيانا أ

 15 9 نادرا 
 100 60 المجموع

بحيث  لكترونيةلمصحف اإل قراءة أفراد العينةتبين لنا نتائج الجدول السابق مدى 
فراد العينة، أ%( من 56.67)بمغت جاءت نسبة أحيانا ما يقرؤونيا مرتفعة 
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عبلم نا ذلك بسبب كثرة وتنوع وسائل اإلحياأ تونسب رتفاعاويرجع السبب في 
بمغت الجديدة والتقميدية، بينما جاءت دائما ما يقرؤونيا في المرتبة الثانية بنسبة 

ما يقرؤونيا جاءت  بأنيم نادر ا%( من أفراد العينة، ومن قالو 28.33)
 %( من أفراد العينة.15منخفضة بنسبة بمغت )

 لكترونية في اليوم فراد العينة لمصحف اإل أ( يوضح عدد ساعات قراءة 3)رقم الجدول 
 النسبة  التكرار فراد العينةأ
 35 21 قل من ساعة في اليومأ

 43.33  26 لى أقل من ساعتين في اليومإمن ساعة 
 21.67 13 من ساعتين في اليومأكثر 

 100 60 المجموع

فراد العينة في أعدد ساعات التي يقضييا يتضح من بيانات الجدول السابق 
من ساعة الى أقل  لكترونية بحيث جاءت عمى النحو التالي:قراءة الصحف اإل

%( من 43.33ولى وبنسبة بمغت )تين في اليوم جاءت في المرتبة األمن ساع
فراد العينة متابعون لؤلخبار والمستجدات من أأفراد العينة، تبين ىذه النتيجة أن 

لى إي يمكننا من الدخول نترنت الذي مكان وفي أي زمان بسبب توفر اإلأ
جيزة الكمبيوتر المختمفة، وفي ألكترونية سواء عن طريق الياتف أو الصحف اإل

من ساعة في اليوم  والتي بمغت نسبتيا قل أالمرتبة الثانية جاءت من يقرؤونيا 
%( من أفراد العينة أما في المرتبة األخيرة جاءت من يقرؤونيا أكثر من 35)

 %( من أفراد العينة.21.67ساعتين في اليوم والتي بمغت نسبتيا )
 ( يوضح ثقة افراد العينة فيما تقدمو الصحافة االلكترونية4)رقم الجدول 

 النسبة  التكرار فراد العينةأ
 35 21 أثق فييا بدرجة عالية

 40 24 أثق فييا بدرجة متوسطة
 25 15 ال أثق فييا
 100 60 المجموع
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في  لكترونيةفراد العينة بالصحف اإلأتوضح نتائج الجدول السابق درجة ثقة 
أن درجة ثقة المبحوثين ، حيت تبين لنا نشرىا لثقافة التسامح االجتماعي

مكن %( من أفراد العينة، وي40)بمغت لكترونية متوسطة بنسبة بالصحف اإل
أو ضعف المادة  ةتكون مؤدلج لكترونية قداإلتفسير ذلك ألن معظم الصحف 

لكترونية مرتفعة اءت ثقة بعض المبحوثين بالصحف اإلبينما جالمقدمة فييا، 
يثقون ن قالوا أنيم ال فراد العينة، في حين جاءت مأ%( من 35)بمغت بنسبة 

 %(.25)بنسبة لكترونية بدرجة منخفضة بالصحف اإل
لكترونية في نشرىا ألخبار وموضوعات عن التسامح فراد العينة لمصحف اإل أ( يوضح تقييم 5الجدول رقم )

 االجتماعي
 النسبة  التكرار فراد العينةأ

 30 18 ممتاز
 48.33 29 جيد

 21.67 13 ضعيف
 100 60 المجموع

لكترونية في فراد العينة لمصحف اإلأتقيم لى أن إتوصمت نتائج الجدول السابق 
نشرىا ألخبار وموضوعات عن التسامح االجتماعي جاءت عمى النحو التالي، 

خبار والموضوعات عن التسامح ت من قالوا بأنيا جيدة في نشر األحيت جاء
السبب في ذلك يرجع %(، يمكن أن 48.33االجتماعي بنسبة مرتفعة بمغت)

وايضا قد يكون عدم وجود رقابو  (4)إلى النتيجة التي توصل إلييا الجدول رقم
أما من وتجرد بعض الصحف من المسؤولية التي تتفق مع سياستيا التحريرية، 

خبار والموضوعات عن التسامح الوا بأنيا مصدر ممتاز في نشر األق
ا بأنيا ضعيفة في نشر ذين قالو %(، وجاء ال30االجتماعي بمغت نسبتيم )

خيرة لتسامح االجتماعي  في المرتبة األخبار والموضوعات عن ااأل
 %(. 21.67بنسبة)
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( يوضح مدى مشاركة أفراد العينة لألخبار والمنشورات التي تنشرىا الصحف اإللكترونية عن 6)رقم الجدول 

 التسامح االجتماعي 
 النسبة  التكرار فراد العينةأ

 45 27 أشاركدائما ما 
  23.33 14 أقرأ فقط

 31.67 19 أحيانا ما أشارك
 100 60 المجموع

فراد العينة لؤلخبار والموضوعات عن أيوضح لنا الجدول السابق مدى مشاركة 
لكترونية، حيث جاءت نسبة من إالتسامح االجتماعي التي تنشرىا الصحف 

ذلك  ىفراد العينة، ويعز أ%( من 45نيم دائما ما يشاركون مرتفعة بمغت)إقالوا 
ير اىتمام القارئ الميبي بسبب النزاعات ثخبار موضوعات التسامح تأن أل

والحروب التي أحدثت تصدع في المحمة الوطنية الميبية ومدى حاجة القراء ليذا 
التسامح ىذا السبب جعميم يشاركون كل مالو عبلقة بالتسامح ،بينما جاءت 

ا يشاركون في المرتبة الثانية بنسبة بمغت نيم أحيانا مأنسبة من قالوا 
خبار بة من قالوا بأنيم يقرؤون فقط األفراد العينة، وجاءت نسأ%( من 31.67)

 %(.23.33)ةخير االجتماعي منخفضة في المرتبة األ والمنشورات عن التسامح
فراد العينة لألخبار والمنشورات التي تنشرىا أ و يشارك بياأالطرق التي يتفاعل ( يوضح 7)رقم الجدول 

 الصحف اإللكترونية عن التسامح االجتماعي 
 النسبة  التكرار فراد العينةأ

 56.67 34 عادة توجيو المنشورا  عن طريق إشارات التفاعل و 
بداء الرأي عمي مقاطع الفيديو والصورة واالخبار والمنشورات  28.33 17 عن طريق التعميق وا 

 15 9 المنتديات وساحات الحوار المكتوبة 
 100 60 المجموع

فراد العينة لؤلخبار أمشاركة طرق يوضح نستنتج من الجدول السابق الذي 
جاءت  والمنشورات التي تنشرىا الصحف اإللكترونية عن التسامح االجتماعي
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طريق خبار والمنشورات عن نيم يشاركون األإكالتالي، حيث بين المبحوثين 
فراد أ%( من 56.67بنسبة عالية بمغت) عادة توجيو المنشورا  إشارات التفاعل و 

وأيضا  (6)العينة ،يفسر ذلك الى نفس النتيجة التي توصل إلييا الجدول رقم
فراد العينة عن أدة التوجيو والنشر ىو يعبر عن رضا اعا  ن التفاعل بالرموز و أل

قد يسيم في التحفيز لمتسامح ونسيان زمن الحروب  عتقادىماالمنشور ألنو في 
بداء الرأوالتفرقة، أما من قالوا بأنيم يشاركون  ي عمي عن طريق التعميق وا 

راد فأ%( من 28.33جاءت بنسبة) خبار والمنشوراتمقاطع الفيديو والصورة واأل
المنتديات أنيم يقومون بالتعميق عن طريق  ةخير األالعينة، وجاءت في المرتبة 

 فراد العينة.أ%( من 15بنسبة منخفضة بمغت) وساحات الحوار المكتوبة
لكترونية في نشر ثقافة التسامح من وجية ر المواضيع التي تعرضيا الصحف اإل ( يوضح أكث8)رقم الجدول 

 نظر افراد العينة
 النسبة  التكرار فراد العينةأ

 13.33 8 العبلقات االجتماعية نبد ثقافة الكراىية التي تخمق تصدعات في جدار
 5 3 نشر ثقافة عيادة المريض وحضور المناسبات االجتماعية

 35  21 التعايش السممي وعدم التعصب لؤلفكار
 6.67 4 نساني وتقديم المساعدات لممحتاجينالموضوعات التي تحت عمى الجانب اإل

 21.67 13 المحافظة عمى النسيج االجتماعي ولحمة المجتمع
 18.33 11 نشر ثقافة االحترام لؤلخر

 100 60 المجموع

ر المواضيع التي تعرضيا الصحف يوضح أكث( الذي 8يكشف لنا الجدول رقم)
افراد العينة وجاءت كالتالي،  لكترونية في نشر ثقافة التسامح من وجية نظراإل
لكترونية في ر المواضيع التي تعرضيا الصحف اإلبين المبحوثين أن أكث ثحي

نشر ثقافة التسامح ىي التعايش السممي وعدم التعصب لؤلفكار بنسبة 
فراد العينة، وتفسر النتيجة أن بعد التغيرات السياسية التي أ%( من 35بمغت)

كثرة التوجيات السياسية والجيوية  م2011حصمت في الببلد بعد عام 
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كل ىذا جعل أفراد  امنقساالفكار التي ساىمت في والتعصب لمقبيمة وتبني األ
، ستقرارواالمان من واأللتعايش السممي ألن بيذا يتحقق األالعينة يفضمون ا

بينما جات مواضيع المحافظة عمى النسيج االجتماعي ولحمة المجتمع المرتبة 
فراد العينة، وتمييا جاءت نشر ثقافة أ%( من 21.33الثانية بنسبة بمغت)

ثقافة الكراىية التي  ذفراد العينة، ونبأ ( من%18.33االحترام لؤلخر بنسبة)
(، وجاءت %13.33تخمق تصدعات في جدار العبلقات االجتماعية)

وتقديم المساعدات لممحتاجين  نسانياإللموضوعات التي تحت عمى الجانب ا
خيرة نشر ثقافة عيادة راد العينة، وجاءت في المرتبة األفأ( من %6.67بنسبة)

 فراد العينة. أ%( من 5الجتماعية)المريض وحضور المناسبات ا
لكترونية في معالجتيا لقضايا التسامح اتجاه افراد العينة نحو الصحف اإل ( يوضح أسباب 9)رقم الجدول 

 االجتماعي 
 النسبة  التكرار افراد العينة

 33.33 20 ألنيا تدعوا وتحرض من خبلل محتوىا الى نبذ العنف ونشر التسامح
 41.67 25 تنبينا لخطورة وضع الببلد في حالة لم يتحقق التسامح ونبتعد عن العنف والتعصب  

 18.33 11 عمال تيدف إلى تحقيق التسامح ونبذ الكراىيةأتحرض عمى التطوع في 
 6.67 4 شارك بالرأي من خبلل التعميقات في معالجة العنف ونشر التسامح  أن أيمكن  

 100 60 المجموع

لعينة نحو الصحف فراد اأسباب اتجاه أنتائج الجدول السابق توضح لنا 
سباب كالتالي، ضايا التسامح االجتماعي وجاءت األلكترونية في معالجتيا لقاإل

حيث جاءت في المرتبة تنبينا لخطورة وضع الببلد في حالة لم يتحقق التسامح 
فراد العينة، ويرجع أ( من %41.67ونبتعد عن العنف والتعصب بنسبة مرتفعة)

ذلك ألن في حالة لم يتحقق التسامح سوف ينتشر العنف والفوضى وينيار 
وتقسم الببلد، أما في المرتبة الثانية  ااقتصاد الببلد ويصبح المواطن مشرد

لى نبذ العنف ونشر إوتحرض من خبلل محتوىا  جاءت ألنيا تدعو
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عمال تيدف إلى أفي (، وجاء السبب تحرضنا عمى التطوع %33.33التسامح)
شارك أن أوجاء السبب يمكن  %(،18.33تحقيق التسامح ونبذ الكراىية بنسبة)

لعنف ونشر التسامح في المرتبة من خبلليا بالرأي والتعميقات في معالجة ا
 (  %6.67خيرة بنسبة)األ

التسامح االجتماعي من لكترونية وتعيق تحقيق التحديات التي تنشرىا الصحافة اإل ( يوضح 11)رقم الجدول 
 وجية نظر أفراد العينة

 النسبة  التكرار فراد العينةأ
 10 6 تشابك وتعقد العممية السياسية الميبية

 6.67 4 بروز الظاىرة القبمية والجيوية
 13.33 8 انتشار الفصائل المسمحة

 18.33 11 حزاب والتيارات السياسيةكثرة األ
 51.67 31 التدخبلت االقميمية والدولية

 100 60 المجموع

لكترونية وتعيق ات التي تنشرىا الصحافة اإليبين لنا الجدول السابق التحدي
والدولية في المرتبة  اإلقميميةاالجتماعي حيث جاءت التدخبلت  تحقيق التسامح

ن التدخبلت الخارجية أفراد العينة، وىذه النتيجة تبين أ( من %51.67ولى)األ
حتى تاريخ كتابة  م2011من  بتداءاىي السبب في انتشار العنف والفوضى 

ىذا البحث وذلك بسبب االجندات واالمبلءات وزرعيا لمتفرقة ودعم الفوضى 
حزاب والتيارات السياسية جاءت في المرتبة الثانية كثرة األبالسبلح، و 

كبل من انتشار الفصائل المسمحة  فراد العينة، ثم جاءتأ( من %18.33بنسبة)
( افراد العينة، و تشابك وتعقد العممية السياسية الميبية %13.33بنسبة)
خيرة جاءت بروز الظاىرة القبمية (، وفي المرتبة األ%10بنسبة)

 %(.6.67والجيوية)
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لكترونية الميبية اىتماما بمعالجة قضية التسامح االجتماعي من الصحف اإل  يوضح أكثر( 11)رقم الجدول 

 فراد العينةأوجية نظر 
 النسبة  التكرار فراد العينةأ

 51.67 31 صحيفة برنيق
 13.33 8 صحيفة الوسط
 11.67 7 صحيفة المرصد
 5 3 صحيفة الشمس

 18.33 11 صحيفة العنوان الميبية
 100 60 المجموع

بمعالجة  ىتماماالكترونية الميبية أكثر الصحف اإلتوصمت نتائج الجدول أن  
، ىي صحيفة برنيق فراد العينةأقضية التسامح االجتماعي من وجية نظر 

فراد العينة قد أن فراد العينة، وذلك ألأ%( من 51.67بنسبة مرتفعة بمغت)
والمواطن وىذا ما نيا تمتاز بسياسة تحرير تنحاز لصالح الوطن ألى إينظرون 

 ذلتسامح االجتماعي ورأب الصدع ونبيجيميا أكثر اىتمام ونشر كل ما يحقق ا
العنف والتفرقة، وجاءت صحيفة العنوان الميبية في المرتبة الثانية 

فراد العينة، وتمييا جاءت صحيفة الوسط أ%( من 18.33بنسبة)
%( 11.67سبة)فراد العينة، وجاءت صحيفة المرصد بنأ%( من 13.33بنسبة)
%( من 5خيرة صحيفة الشمس بنسبة)راد العينة، وجاءت في المرتبة األمن اف

 فراد العينة. أ
 نتائج الدراسة:

بحيث  أحيانا ما يقرؤون الصحف االلكترونية تشير النتائج أن أفراد العينة -1
%(، وبينت أنيم يقرؤونيا من ساعة الى 56.67)بمغت جاءت مرتفعة بنسبة 

 %(.43.33ولى وبنسبة بمغت )في اليوم جاءت في المرتبة األ تينأقل من ساع



 تسامح االجتماعي لاتجاهات الجمهىر الليبي وحى دور الصحف االلكترووية في وشر ثقافة ا

322 

 

في نشرىا  فراد العينة بالصحف االلكترونيةأتوضح النتائج أن درجة ثقة  -2
 %( من أفراد العينة،40)بمغت ، متوسطة بنسبة لثقافة التسامح االجتماعي

خبار لكترونية جيدة في نشر األفراد العينة لمصحف اإلأم يتقيوكشفت أن 
 %(.48.33)بمغت والموضوعات عن التسامح االجتماعي بنسبة مرتفعة 

خبار وموضوعات فراد العينة دائما ما يشاركون األأتوضح النتائج إن  -3
%( من 45)بمغت لكترونية، بنسبة إالتسامح االجتماعي التي تنشرىا الصحف 

عن طريق افراد العينة، كما بينت أن أفراد العينة يشاركون االخبار والمنشورات 
%( من افراد 56.67)بمغت بنسبة عالية  عادة توجيو المنشورا  إشارات التفاعل و 

 العينة.
توضح النتائج أن أكثر المواضيع التي تعرضيا الصحف االلكترونية في  -4

بمغت ممي وعدم التعصب لؤلفكار بنسبة نشر ثقافة التسامح ىي التعايش الس
سباب اتجاه افراد العينة نحو أ%( من افراد العينة، وتوضح أيضا أن 35)

الصحف االلكترونية في معالجتيا لقضايا التسامح االجتماعي أنيا تنبينا 
لخطورة وضع الببلد في حالة لم يتحقق التسامح ونبتعد عن العنف والتعصب 

 فراد العينة.أ( من %41.67)مرتفعة بنسبة 
توصمت النتائج أن التحديات التي تنشرىا الصحافة االلكترونية وتعيق  -5

والدولية في المرتبة  اإلقميميةاالجتماعي حيث جاءت التدخبلت  تحقيق التسامح
لكترونية أكثر الصحف اإلأن فراد العينة، وبينت أ( من %51.67)ولى األ

ىي صحيفة برنيق بنسبة االجتماعي  الميبية اىتماما بمعالجة قضية التسامح
 %( من افراد العينة.51.67)بمغت مرتفعة 

 مقترحات الدراسة:
ونشر يم عمى نبذ العنف ثعبلميين وحعقد ممتقى لجميع الصحفيين واإل -1

 .فييا عبلمية العاممينالتسامح من خبلل الوسائل اإل
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لمكراىية  اتفاق يجرم كل من ينشر خطاب يدعوصياغة ميثاق أو  -2
 والتحريض عمى العنف.

عبلم الميبية في نشر التسامح ونبذ لقيام بدراسات ترصد دور وسائل اإلا -3
 العنف.

 والمراجع اليوامش
( في التعمم التعاوني في تنمية التسامح Jigsawاستراتيجية) أثر ،وآخرونقاسم خزعمي  -1

، بحث منشور في المجمة مدينة أربد االساسي فياالجتماعي لدى عينة من طمبة الصف العاشر 
، 2016كمية بنات أربد، اليرموك،، االردن، أربد، جامعة 2، عدد12االردنية في العموم التربوية، مجمد

 209ص
دور الجامعات الفمسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طمبتيا من  ،محمد حسن محمد المزين -2

ة االزىر، كمية التربية، قسم أصول ، رسالة ماجستير، فمسطين، غزة، جامعوجية نظرىم
 118، ص2009التربية،

فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى  ،رحيم كامل خضير الصجري وزينب فالح سالم الشاوي -3
، البنائية االجتماعية في تنمية التسامح االجتماعي لدى طمبة كمية الدراسات القرآنية جامعة بابل

، العراق، جامعة بابل، كمية التربية 39ربوية واالنسانية، العددمجمة كمية التربية االساسية لمعموم الت
 1795، ص2018االساسية لمعموم التربوية واالنسانية، 

دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر ثقافة التسامح من وجية نظر  ،حميد شييد جفات -4
االعبلم، قسم االعبلم، االردن، جامعة الشرق االوسط، كمية )ماجستير، ، رسالة الصحفيين العراقيين

 ف(.2019
، بحث دور وسائل االعالم في نشر ثقافة التسامح ،لمة مسعود موسى ونورة سالم مفتاحسا -5

منشور في المؤتمر العممي االول استراتيجية االعبلم في ظل التحوالت المجتمعية الراىنة لممجتمع 
اآلداب، قسم االعبلم، منشورات ، ليبيا، سرت، جامعة سرت، كمية 2018يونيو 3-2العربي والميبي
 227، ص2019جامعة سرت ،

دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر ثقافة التسامح من وجية نظر  ‘أمير أحمد كوكش -6
، رسالة ماجستير، االردن، جامعة الشرق االوسط، كمية االعبلم، قسم طمبة الجامعات االردنية

 .2017االعبلم،
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استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى  ،عبدالرحمن المقرنالشعبلن ومنيرة لطيفة عثمان  -7
، بحث منشور في طالبات جامعة االميرة نور بنت عبدالرحمن في ضوء الوحدة النفسية والتسامح

، االمارات، الشارقة، جامعة 2،العدد11مجمة جامعة الشارقة لمعموم االنسانية واالجتماعية، المجمد
 269م، ص2014الشارقة، 

، رسالة أثر استخدام االنترنت عمى اتجاىات الطمبة الجامعيين وسموكياتيم ،سميمان بورحمو -8
الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة، كمية العموم السياسة واالعبلم، قسم عموم االعبلم )ماجستير، 
 16م(، ص2008واالتصال،

المصرية  القاىرة الدار، 1، طمستقبميةاالنترنت والصحافة االلكترونية، رؤية  ،ماجد سالم تربان -9
 17ف، ص2008المبنانية،

، دار الكتاب ، القاىرة1، طالحديثةالصحافة االلكترونية والتطبيقات االعالمية  ،إبراىيم بعزيز -10
 13ف ص2011الحديث،

ف، 2009، عمان، دار اسامة لمنشر والتوزيع،االردنالصحافة االلكترونية،  ،زيد منير سميمان -11
 10ص
، رسالة اتجاىات الشباب الجامعي الميبي نحو الصحافة االلكترونية ،فرج عياش امعرف -12

 64ص (،2014كمية اآلداب، قسم االعبلم، ،جامعة المنصورةماجستير، )مصر، 
، دار ، القاىرة1، طالتفاعمية عمى مواقع الصحف االلكترونية عبد الباسط أحمد ىاشم شاىين، -13

 98، ص2014العموم لمنشر والتوزيع،
وسائل االعالم الجديدة، أسس التغطية والكتابة والتصميم واالخراج في  نصر،حسني محمد  -14

 61-60ف، ص2013مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع، الصحافة االلكترونية،
ة الفبلح مكتب ،، الكويت1، طاإللكترونيةالصحافة  ،اإلنترنت واإلعالم ،سني محمد نصرح -15

 .104ص ،2003لمنشر والتوزيع، 
دار عمان،  -االردن ،فن االخراج الصحفي لمواقع الجرائد االلكترونية بيرق حسين موسى، -16

 .152ص ف،2015،غيداء لمنشر والتوزيع
. 2007دار الفجر لمنشر والتوزيع، ،القاىرة، الصحافة االلكترونية ،واحد أمينرضا عبد ال -17
 . 108ص
في مجمة  ، بحث منشوردور المؤسسة الوطنية في نشر ثقافة التسامح ،أحمد جاسم مطرود -18

 2144، ص2015بابل، ، العراق جامعة4، العدد23بابل لمعموم االنسانية، المجمد
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أكبر موقع عربي  مقال منشور عمى الموقع االلكتروني موضوعىديل طالب: مفيوم التسامح،  -19
-2-1ف، تاريخ التصفح2017يونيو 26تاريخ النشر   https://mawdoo3.comبالعالم 
 ق السبت.، المواف9:30ف الساعة2020

  www.baytalmarefa.com/https//:مقال منشور عمى الموقع االلكتروني بيت المعرفة -20
 الموافق االحد 11:00الساعة  2020-2-15، تاريخ التصفح 2019اغسطس  11تاريخ النشر

أكبر موقع  مبادئ التسامح، مقال منشور عمى الموقع االلكتروني موضوع: سناء الدويكات -21
-2-1ف، تاريخ التصفح2019يونيو 23تاريخ النشر   https://mawdoo3.comعربي بالعالم 
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 أثار وفوائد التسامح عمى الفرد والمجتمع، مقال منشور عمى الموقع االلكتروني ،ىاجر ىشام -22

، تاريخ الدخول 2019مايو 19تاريخ النشر  https://www.mah6at.netمحطات
 ف2020-1-31، يوم الجمعة ، الموافق10:00الساعة

، مقال منشور عمى الموقع االلكتروني موضوع أكبر موقع عربي مبادئ التسامح ،رانيا سنجق -23
ف 2020-2-1ف، تاريخ التصفح2018ديسمبر 4تاريخ   https://mawdoo3.comبالعالم 
 لسبت.، الموافق ا9:30الساعة

خبرات الطفولة وعالقتيا بالتسامح مقابل التعصب لدى طمبة  ،عماد خميل محمد أبو ىاشم -24
، رسالة ماجستير، فمسطين، غزة، جامعة االزىر، كمية المرحمة الثانوية العامة بمحافظات قطاع غزة

 75، ص2014التربية،
 :حكمت االستمارة من كل
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