رائد رمثان حسين التميمي

0

يدفت الدراسة التعرف على دور الفضاء اإللكتروني في تطوير وتعزيز التعايش السلمي بين
األديان ،تكونت عينة البحث الكلية من فردا ،حيث بلغت رجال الدين ،واساتلة الجامعات,
ومدرساً للدراسات االسالمية ,جرى اختياريم بالطريقة القصدية في محافظة النجف األشرف،
اختيروا بالطريقة القصدية ,ونظرا لطبيعة الدراسة اعتمد الباحث المنهج الوصفي ,ولتحقيق
أيداف الدراسة ,أعد الباحث استبانة تكونت من فقرة ,مقسم على الالأ مجاالت يي:
استخدام الفضاء اإللكتروني في تعزيز التعايش السلمي ،وخطاب الفضاء اإللكتروني في التعايش
السلمي ،دور االعالم اإللكتروني في التعايش السلمي ،وجرى التحقق من صدق االستبانة
والباتها ،واُعتمدت حزمة التحليل اإلحصائي ( )SPSSإلستخراج النتائج أظهرت النتائج:
أن آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات ,ومدرسين الدراسات اإلسالمية جاءت بدرجة مرتفعة
في مجال استخدام الفضاء اإللكتروني في تعزيز التعايش السلمي ،أن آراء رجال الدين ،واساتلة
الجامعات ,ومدرسين الدراسات اإلسالمية جاءت بدرجة منخفضة في مجال استخدام خطاب الفضاء
اإللكتروني ودورة في التعايش السلمي ،أن آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات ,ومدرسين
الدراسات اإلسالمية جاءت بدرجة مرتفعة ،في مجال دور االعالم اإللكتروني في التعايش السلمي.
وقد أوصت الدراسة بما يأتي :ضرورة العمل على تطوير الفضاء اإللكتروني بما يعزز
التعايش السلمي بين األ ديان ،جعل لغة الخطاب في الفضاء اإللكتروني تعزز منهج
الوسطية واإل عتدال بما يخدم التعايش السلمي بين األديان المختلفة.
 :الفضاء اإللكتروني ،التعايش السلمي ،األديان
 -0ماجستير المنايج والتدريس ،كلية التربية األساسية ،جامعة سومر ،ورئيس منظمة التوعية لحقوق اإلنسان،
ali1983jaber@gmail.com
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إن ظايرة الفضاء اإللكتروني الخطيرة تزداد خطـورة يومـاً بعـد يـوم ،ويـي كمـا تهـدد أمـن
المجتمعات المختلفة بشكل عام ،تهدد أيضا القافتنا ويويتنـا العربيـة اإلسـالمية بشـكل أكثـر،
ويكفي على ذلك العبث اللي قد يفاجأ ب الفرد من خالل األفكار والفتاوى المضلة.
نظراً للتغير األخير اللي حث في الفضاء اإللكتروني وظهور بعق المؤسسات التي تتبنى
تأجيج نار الكرايية والصرا والتطرف بين األديان وتعزيز التطرف والخالف لغايـات كثيـرة
تخدم مصالحها واطماعها في اضعاف البلدان وتمزيقها والسيطرة عليهـا ،وتكـوين جماعـات
ذات تيارات متطرفة تتخل من الدين غطاء لها ألعمالها الخبيثة وإرسال رسائل كثيـرة بحجـج
وذرائع دينية لزعزعة األمن ونشر الخوف والهلع بين الطوائف واألديان المختلفة.
وكثيراً ما يعلو ينا أو يناك أصوات تعمل على تعزيز العنف والطائفية ونشر مبدأ
الكرايية ،وقد نجد التكنولوجيا الحديثة وما تمتلـك مـن الفضـاء اإللكترونـي يمـش
الثقافة الدينية ،فأنتج شباباً بعقول خاويةٍ ساذجةٍ ،ال تفكر وال تتدبر ،وتصدق كـل مـا
يقال لها ،مما يجعلها فريسة سهلة للفكر المتشدد والجماعات المتطرفة.
وما يزيد المشكلة تعقيداً أن البعق يظن أن يمكن السيطرة على الفضـاء اإللكترونـي
والتحكم ب  ،ويلا غير ممكن ألن كل فـرد بممكانـ النشـر والتصـري فـي أي مكـان فـي
العالم ،ويتفاعل مع ارخرون بطرق شتى ،ولكن يمكننا أن نعمـل علـى تحصـين العقـول،
ونشر األفكار اإلنسانية الحقيقية التي تمثل الـدين اإلسـالمي فـي التعدديـة ،وتقبـل ارخـر
وأن الدين اإلسالمي دين رحمة وعدل وليس بطش وعقاب ووحشية.
يعمل يلا البحث على تكوين تصور واض

نحـو الفضـاء اإللكترونـي ودورة

في تعزيز التعايش السلمي ونبل خطاب الكرايية والمغاالة التي تـروج فـي الفضـاء
اإللكتروني والجهات التي تتبنى مفايي م التطرف واسـتبدالها بعبـارات تحـث علـى
التعايش السلمي و التسام

والتواصل والتعاون في بناء القيم اإلنسانية الصحيحة.

فيجد الباحـث أن يـلا البحـث يعمـل علـى تقـديم بعـق الحلـول لمعالجـة ظـايرة
التطرف وخطاب الكرايية ،وازدراء المعتقدات التي تعـاني منهـا جـل المجتمعـات اليـوم،
وذلك من خالل الحاجة الماسة الى البحث في اإلسهام بالتعايش السـلمي بـين األطـراف
جميعاً وعبر فضاء اإللكتروني يدعو إلى التسام والتعاون في العيش السلمي.
وإسهاماً من الباحث في يلا المجال ،وحيث أنـ لـم يسـبق التعـرف علـى دور
الفضاء اإللكتروني في تطوير وتعزيـز التعـايش السـلمي بـين األديـان فيكـون يـلا
البحث األول اللي يجري -حس

علم الباحـث -وبـللك تتحـدد مشـكلة البحـث

الحالي باإلجابة عن السؤال ارتي:
-

دور الفضاء اإللكتروني في تطوير وتعزيز التعايش السلمي بين األديان؟

ويتفر عن يلا السؤال الالأ أسئلة فرعية ويي:
 -0ما آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات ،ومدرسين الدراسـات اإلسـالمية
في مجال استخدام الفضاء اإللكتروني في تعزيز التعايش السلمي.
 -2ما آراء رجـال الـدين ،واسـاتلة الجامعـات ،ومدرسـين الدراسـات يفـي
مجال استخدام خطاب الفضاء اإللكتروني ودوره في التعايش السلمي.
 -5ما آراء رجـال الـدين  ،واسـاتلة الجامعـات ،ومدرسـين الدراسـات يفـي
مجال دور اال عالم اإللكتروني في التعايش السلمي.

وانطالقاً من أن األعمال ال تولد مكتملة ،وحرصاً من الباحث فـي اإلسـهام بتقـديم
بعق المقترحات والتوصيات التي يأمل أن تسهم في تعزيز التعـايش السـلمي بـين
األديان المختلفة ،تكمـن أيميـة يـلا البحـث فـي أيميـة موضـوع  ،إذ إنـ يسـلا
الضوء على موضو في غاية األيمية أال ويو دور الفضاء اإللكترونـي فـي تطـوير
و تعزيز التعايش السلمي بين األديان حيث يكتس

البحث الحالي أيميت من:
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 -1الكشف عن دور الفضاء اإللكتروني في تطوير وتعزيز التعايش السلمي بين األديان.
 -2تزويد المختصين بمعلومـات مهمـة عـن الفضـاء اإللكترونـي وتطويريـا
بشكل صحي يخدم المجتمع.
 -3المسايمة في التنبيـ إلـى مواكبـة اإل تجايـات العالميـة الحديثـة ،والتـي
تنــادي بضــرورة تمكــين الفضــاء اإللكترونــي بمــا يخــدم تــوفير الوقــت
والجهد والزمان لتعزيز التعايش السلمي بين األديان المختلفة مما يحسن
نتائج المجتمع في الواقع الحالي.
 -1المسايمة في تحفيز البـاحثين علـى إجـراء دراسـات ممااللـة علـى تـأالير
الفضاء اإللكتروني ،وعلى فئات المجتمع المختلفة ،وفقًا لما تتوصل إلي
يلاالبحث من نتائج.

يرمي البحـث الحـالي التعـرف علـى دور الفضـاء اإللكترونـي فـي تطـوير وتعزيـز
التعايش السلمي بين األديان من خالل:
-1

معرفــة مــا آراء رجــال الــدين ،واســاتلة الجامعــات ،ومدرســين
الدراسات اإلسالمية فـي مجـال اسـتخدام الفضـاء اإللكترونـي فـي
تعزيز التعايش السلمي.

-2

معرفة آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات ،ومدرسين الدراسـات
اإل سالمية في مجال استخدام خطاب الفضاء اإللكتروني ودورة في
التعايش السلمي.

-3

معرفة آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات ،ومدرسين الدراسـات
اإلسالمية في مجال دور اال عالم اإللكتروني في التعايش السلمي.

اقتصر البحث الحالي على:
 -1الحدود الموضوعية :دور الفضاء اإللكتروني في تطوير وتعزيز التعـايش
السلمي بين األديان.
 -2الحدود البشرية :التعرف علـى آراء رجـال الـدين ،واسـاتلة الجامعـات،
ومدرسين الدراسات اإلسالمية.
 -3الحدود المكانية :يق تصر يلا البحث على محافظة النجف األشرف.
 -1الحدود الزمانية :طبق يـلا البحـث الحـالي فـي الفصـل الدراسـي الثـاني
للسنة الدراسية (.)2011-2017
 -5يتحدد البحث بأدات  ،ودرجة صدق  ،والبات والنتائج المتحققة من  ،ويي
من إعداد الباحث.

لفظ التعايش في اللغة ورد في المعجم الوسيا:
تعايشوا عاشوا على اإللفة والمودة ،و عايشـ عـام معـ  ،والعـيش معنـاه
الحياة وما تكون ب من المطعم والمشرب والدخل.

0

أما اصطالحاً:
تعني أن مجموعة من الناس تعيش في وطن واحد علـى أن يحتـرم كـل
منهم خصوصية ارخرين اللين يعيشون معهم ،ويستوع

 -0مجمع اللغة العربية ،2001 ،ص.132 .

يـلا التعـايش

)58( / PURE LIFE, Vol.4.No.10, (Dhu Al-Hijjah1438. Shahrivar 1396. September. 2017

الفروقات الدينية والمليبية والقبلية ،والبد ألي تعايش أن يكون سـلمياً
وإال فمننا ال يمكن أن نطلق علي تعاي شاً ،ويمكن القول أن إضافة كلمة-
السلمي -يي من باب التأكيد ،أو التفسير والتوضي .

0

إن التعايش اللي يقر ه اإلسالم يو ذلـك التعـايش الـلي يهـدف إلـى تحسـين
مستوى العالقة بين شعوب أ و طوائف ،وربما تكون أقليات دينية ،ويُعنى بالقضـايا
المجتمعية كاإلنماء واإل قتصاد والسالم وأوضا المهج رين والالجئين ونحو ذلك.

2

فمن قضية التعايش من أيم القضايا التي تشـغل العلمـاء والمفكـرين المسـلمين
والغربيين ،ولقد شعر بأيميتها المسلمون وغير المسلمين ،فقامـت مجـامع ونـدوات
وتعالت نداءات تطال

بمزيد من التعايش الحسن.

5

التعايش السلمي ال يلغي الفارق واإلختالف ،ولكن يؤسـس للعالقـات اإلنسـانية
التـي يريــد اإلســالم أن تســود حيــاة النــاس ،فالتأكيــد علــى الخصوصــيات العقائديــة
والحضارية والثقافية ،ال سبيل إلى إلغائ  ،ولكن اإلسالم ال يريد لهـله الخصوصـيات
أن تمنع التعـارف بـي ن األمـم والشـعوب والتعـاون فيمـا بينهـا ،ويـو خاضـع للسياسـة
الشرعية العملية التي يقدريا أيل الحل والعقد من أيل الخبرة والعلم والدين.

4

التعايش يو تفاعل متبادل بين طرفين مختلفين في العادات أو المعتقد والدين،
ويكون في المجتمعات المتنوعة الـديانات والثقافـات ،والتـي ينتمـي أفراديـا إلـى
أصول مختلفة في الثقافة أو الدين ،وغرض تسهيل التواصل والعمل المشترك بـين
فئاتا لمجتمع وتسهيل العالقات وإزالة أسباب اإلختالف وسوء الفهم.
 -0يدايات ،2001 ،ص.7 .
 -2القاضي ،1122 ،ص.318 .
 -5الشريف ،2003 ،ص.5 .
 -4التويجري ،1228 ،ص.81 .

إن التعايش بين األديان يفقد جدواه وقيمت  ،حين ينقل إلى إصرار على اسـتغالل وتوجيهـ
الوجهة التي ال تخدم األيداف اإلنسانية التي يي موضع اتفاق األطراف الراغبة في التعايش.
إن في الوقـت الـلي ترتفـع فيـ األصـوات الداعيـة إلـى التعـايش بـين األديـان،
يخطا على أعلى المستويات لمحاربة اإلسالم بصفة خاصة ،ويتزامن يلا التخطـيا
المناو لإلسالم ،مع ممارسة أرقى ضروب التسام مع اليهود.
لما كانت أحكام اإلسالم تؤسس على طلـ

0

مصـال المسـلمين ودفـع المفاسـد

عنهم فقد شر اإلسالم التعايش بين المسلم وأيل الديانات األخرى لتحقيق مصـال
التعارف والتعاون والمسابقة إلى األفضل ،ومنع األسباب التي تفسد الدين أو تضعف ،
ألن الدين يو أكبر المصال  ،وأوج

على المسلم تحصين نفسهمما يفسد دين .

إن التعايش السلمي وان كان ينطوي أحيانـا وخاصـة فـي الثقافـة الغربيـة علـى
العفوعن األخر في ما وج
اإل صطالحي الغربي ،الغال

علي  ،إال أن التسام  ،سـواء بمعنـاه العـام أو بمفهومـ
في وأساس ان فرض وواج

شرعاً وقانوناً ،كمـا فـي

تسام احترام حرية اإلعتقاد وعدم اإل عتداء أو التضييق على األخر.
يمكن تصنيف التعايش إلى مستويات الالالة يي:

2

5

 -0سياســي ،إيــديولوجي :يحمــل معنــى الحــد مــن الصــرا  ،أو تــرويق الخــالف
العقائدي بـين المعسـكرين اإلشـتراكي والـرأس مـالي فـي مرحلـة الحـرب
الباردة ،أو العمل على احتوائ  ،أو التحكم في إدارة يـلا الصـرا بمـا يفـت
قنوات للتواصل ،والتعامل اللي تفتضي ضرورات الحياة المدنية والعسكرية.

 -0التويجري ،1228 ،ص.111 .
 -2عليوي وخلف ،2015 ،ص.18 .
 -5راجع :التويجري ،1228 ،ص.77 .
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 -2اقتصادي :يرمز إلى عالقات التعاون ب ين الحكومـات والشـعوب فيمـا لـ
صلة بالمسائل القانونية واإل قتصادية والتجارية ،من قري

أو بعيد.

 -5ديني ،القافي ،حضاري :ويو األحدأ ،ويشمل تحديـداً معنـى التعـايش
الديني ،أو التعايش الحضـاري ويـلا علـى مسـتوى األفـراد داخـل
المجتمع الواحد وبين الشعوب والمجتمعات اإلنسانية.
إن التعايش الحضاري بـين األمـم والشــعوب المتعـددة ال يمكـن أن يتحقـق إال مـع أطـراف
تجمعها الرغبة المشتركة في تحقيق أيداف معلومة متفق عليها ،فمذا افتقر التعايش إلى يـله الرغبـة
فسيكون ضرباً من العبث أو إمالء للرأي وفرضاً ل من طرف علـى طـرف آخـر ممـا يجعلـ فاقـداً
للشرعية العلمية ،مفرغاً من داللت الفكرية ،مكرساً معنى الهيمنة والغطرسة وفرض األمر الواقع.
مما الشك في أن للعقيدة واألخالق واألعمال أالـرا فـي النفـوس ،سـواء كانـت
صحيحة أم باطلة ،أراد اإلنسان أم لـم يـرد ،فهـو يعـيش باحثـا عـن ذاتـ  ،ومحققـاً
لوجوده في الحياة ،النابعة من معتقدات الدينية ،وقيم الخلقية وسـلوكيات العمليـة،
والغرب في الحقيقة قد جمع عقائد شتى متعددة أالرت في جانب الخلقي والعملي،
فتــرى فــي األوســاه الفكريــة والثقافيــة للغــرب دعــوات الهجــوم علــى اإلســالم
والمسلمين في حين يدعون إلى التعايش من طرف آخر.

0

قواعد تحدد التعايش السلم ي ومسار العيش المشترك كما يرايا ويي:

2

 -1احترام ارخر واإل عتراف ب والتعامل مع .
 -2التوازن بين الحقوق والواجبات دون تمييز.
 -3تعزيز وسائل التعاون والتكافل السياسي واإل جتماعي ،وتهيئة شـروطهما،
وقيام مؤسساتهما ،وقبول إجراءاتهما.
 -0التويجري ،1228 ،ص.57 .
 -2راجع :جواد ،2007 ،ص.82 .

إن قوة المؤسسة االعالمية بوسائلها المختلفة تكمـن بمـدى تأاليريـا فـي نفـوس المتلقـين،
فقد أخل الفضاء اإللكتروني يشكل بعداً دولياً لنشاه اإلنسان في كافة المجـاالت ،وعلـى
التعايش السلمي بين الشعوب المختلفة ،فأصب لدي خصـائص تـؤالر بشـكل مباشـر علـى
الحوار بين األديان وتارت يعمل علـى توسـيع الفجـوة بيـنهم مـن خـالل العنصـرية وبـث
بلور التفرقة ألضعاف يلا الطرف على حساب الطرف ارخر وما نالحظـ مـن المخـاطر
فـي تغيــر األفكــار والتـأالير علــى عقــول الــنشء بشــتى الســبل ومختلــف الوســائل الفضــاء
اإللكتروني من خالل المغريات في جان والتشويق والتحب في جان أخر.
لقد ارتفعت دعوات صارخة حملها البعق في البالد اإلسـالمية بـأنّ النسـبة إلـى الـدين
سبة ،وأن يو السب في تأخر المسلمين حضارياً ،وكما كان الدين في الغرب عائقـاً للتقـدم،
ولــم يتقــدم الغربيــون إال بعــد أن قــاموا بتغييــر منــايجهم التربويــة والتعليميــة ،وتخلصــوا مــن
المنايج القديمة التي ظلت األفكار الدينية تتحكم فيها ،وكللك األمـر فيمـا يتعلـق بالشـعوب
اإلسالمية ،فمنّ سيطرة الدين على منايج التربية والتعليم يو السـب األول واألخيـر فـي تـأخر
يله الشعوب ،فمذا أردتم التقدم والتفوق فاطرحوا الدين جانباً عن الحياة.
يسيطر على األغلبية في الغرب فكرٌ مؤداه ضرورة فـرض النمـوذج الحضـاري
الغربي سياسياً واقتصادياً بل واجتماعياً على ك افة الحضارات ،بحجـة أنـ النمـوذج
الفريد واألمثل والصال لكل زمان ومكان وأن متفوق على مـا عـداه مـن نمـاذج،
خاصة النموذج اإلسالمي ،بدعوى عدم قدرة الحضارة اإلسالمية علـى اإلبـدا أو
المسايمة في مسار الحضارة العالمية الراينـة ،يؤيـديم فـي ذلـك ميـراأ المعرفـة
الغربي عن ال مسلمين واإلسالم واللي صنع المستشر قون عـن المسـلمين وتؤكـده
وسائل اال عالم الغربية دون بحث أو تدقيق.
 -0خلف اهلل ،2002 ،ص.15 .

0
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بل إن المتأمل اليوم في منايج التربية والتعليم في معظم العالم اإلسالمي ،يجد
العلمنة يي السائدة فيها ،فجامعاتها ومدارسها تدرس مثالً نظرية فرويد في التحليل
النفس ي ،ونظرية دوركهايم في علم اإل جتما  ،ونظرية ماركس في علم اإلقتصـاد،
ونظرية فريزر في علم مقارنة األديـانوليس العيـ
واإل نطالق منها وكأنها مقدسات ال تقبل الجدل.

فـي تدريسـها وإنمـا فـي تبنيهـا
0

وال ننفي أن المسلمين استفادوا من خالل التعايش مع الغرب ،في تطوير حيـاتهم
الماديــة ،مــن خــالل المنجــزات التقنيــة المتفوقــة لــدى الغــرب ،وال غبــار فــي جــواز
اإلستفادة من يله المنجزات التقنية ،إال أن اإلنبهار بتلك المنجـزات واإلنسـياق وراء
الغرب والدخول مع الغرب في تعايش في جميـع المجـاالت ،جـر علـى األمـة آالـارًا
القافية واجتماعية ،واقتصادية انعكست سلبا على العقيدة والشريعة اإلسالمية.
بيد ان ال يجـوز ان يفهـم يـلا التسـام اإلنسـاني الـلي جعلـ اإلسـالم أساسـا
راسخاً لعالقة المسلم مع غير المسلم على أن انفـالت او اسـتعداد للـلوبان فـي أي
كيان من الكيانات التي ال تتفق مع جوير يلا الدين.
فهلا التسام ال يلغي الفارق واإل خـتالف ولكنـ يؤسـس للعالقـات اإلنسـانية
التي يريد اإلسالم ان تسـود حيـاة النـاس ،فالتأكيـد علـى الخصوصـيات العقائديـة
والحضـــارية والثقافيـــة ،ال ســـبيل إلـــى إلغائــ  ،ولكـــن اإلســـالم ال يريـــد لهـــله
الخصوصيات ان تمنع التفاعل الحضاري بين األمم والشعوب والتعاون فيما بينها.

2

حيث نعمل على تطوير الفضاء اإللكتروني لفت حوارات بنائ بين أتبا األديـان
من أجل فهم أفضل للمبـاد والتعـاليم الدينيـة لتسـخيريا لخدمـة اإلنسـانية جمعـاء،
انطالقاً من اإلحترام المتبادل واإلعتراف باإلختالفات ،فنجـد أن الفضـاء اإللكترونـي

 -0الحسن ،1222 ،ص.311 .
 -2التويجري ،1222 ،ص.71 .

يجعــل بقيــة األديــان أن ال تحصــر م عابــديا وكنائســها فــي العبــادات والطقــوس
علـى

فحس  ،وأن تجعـل مـن يـله الفضـاءات منـارة للتربيـة والتعلـيم والتـدري
التسام واإل عتدال والتواصل مع ارخر.

أصب العالم اليوم ،من خـالل الفضـاء اإللكترونـي قريـة واحـدة تتعـايش فيهـا األديـان
والثقافات والحضارات المختلفـة ،وتسـتطيع صـورة واحـدة نقـل قضـية أمـة لمعالجتهـا
وايجاد الحلول لها وقد تكون بضع كلمات مؤالرة لها انعكاس كبير علـى سياسـة دولـة،
فمن خالل الفضاء اإللكتروني نستطيع نقل معاناه ومعالجة قضية او سلبية مجتمعية.
إن تأسيس التعايش على الهيمنة تفقد التعـايش قيمتـ  ،بحيـث يظهـر أالـر المهـيمِن
على المهيمَن كما يو دأب الغال على المغلـوب ولـلا فـمن مـن أخطـر ارالـار الثقافيـة
للتعايش التي تأالرت بها معظم المجتمعات اإلسالمية الراينة ،انبهاريـا الشـديد وتبعيتهـا
الثقافية للحضارة الغربية ،التي شكلت شخصية مجموعة من أبناء المسـلمين علـى نمـا
شخصيات أبناء الغرب وغيرت عقـولهم إلـى حـد أن عقـولهم أصـبحت ال تسـتطيع أن
تستسي اإلسالم الصحي  ،فانسلخ أناس عن اإلسالم وارتموا في التبعية الغربية.

0

فنجــد أن الفضــاء اإللكترونــي وعبــر قنوات ـ المختلفــة منهــا مواقــع التواصــل
اإلجتماعي تستطيع التأ الير في ارراء واألفكار والروى التي يحملهـا األفـراد وتـؤالر
في قناعاتهم وتصرفاتهم من خالل تبادل الراي والراي األخر.
نســتطيع اســتثمار الفضــاء اإللكترونــي فــي معالجــة التطــرف الــديني والــدعوة
الحقيقية للتعايش السلمي وقبول األخر واحترام وفق نظـام البلـد الواحـد وقوانينـ
وضوابط اإل جتماعية ،عند تحقيق ذلك نستطيع توفير السالم واالمان والحريـة عـن

 -0التويجري ،1228 ،ص.110 .
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طريق نشاطات ترسيخ ونشر القافة التعايش والتسام الديني بين األمـم والشـعوب،
والثقافات والديانات يدف لكل العقالء ،وفـق قواعدالمسـاواة ،والعـدل ،واحتـرام
الحقوق ،ومن خالل التعارف ،والحوار والتآلف.
يتناول يلا الجزء عرضاً للدراسات الس ابقة التي لها عالقة بموضو البحث ،وجرى
ترتيبها وفق التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدأ:
أجرى إسماعيل ( )2119دراسة يدفت الكشف عن الحوار وأالره في التعايش
السلمي ،حيث تناولت الدراسة أربعة محاور يي:
 -0الحوار وم شروعيت وأيميت وأيداف وآداب ،
 -2الحوار مع المخالف زمن الفتن،
 -5الحوار ودوره في الحد من ظايرة العنف،
 -4الحوار وأالره في الحفاظ على وحدة الصف.
وتوصلت الدراسة إلى أن الحوار البناء يو السبيل إلى استقرار المجتمع والبات
صف  ،ويو السبيل الكفيل بمحاربة األفكار الشاذ ة ،وكللك ل القدرة على مواجهة
العنف واالضطرابات التي تنشأ في مجتمعات المسلمين ،وكـللك لـ القـدرة علـى
إخماد فتيل الفتن التي تشـعل األزمـات فـي كـل عصـر ووقـت ،ولـ القـدرة علـى
القضاء على تيارات الغلـو والتطـرف ،ولكـي يكـون الحـوار أالـر فاعليـة البـد مـن
تخصيص القدرات الكاملـة لـ سـواء كانـت ماديـة أو بشـرية أو ذينيـة واسـتغالل
الجهود والطاقات التي يمكن أن تجعل من الحوار أكثر فاعلية.
قــام أحمــد ( ) 2100دراســة يــدفت التعــرف إلــى التعــايش الســلمي ل ســر
المتجاورة ذات الثقافات المتعددة ،وكيفيـة تعزيـز سـبل يـلا التعـايش ،وتوصـلت
الدراسة إلى أن األسر ال متباينة في القافتها تحـرص علـى غـرس القـيم التـي تحـث

علـى التعـايش فـي نفوس أبنائها من خالل التنشئة اإلجتماعيـة ،كمـا تحـثهم علـى
مصاحبة أبناء األسر المختلفة عنها في معتقداتها والقافتهـا ،كمـا تبـين أيضـا تبـادل
الزيارات في المناسبات وغيريا بين يله األسر وتقديم المساعدات والعون بيـنهم،
وأخيـراً فـمن األسـر المتجاورة والمتباينة في القافتها يحرصون على حل خالفـاتهم
مع بعضهم بالتفايم وعدم اللجوء للعنف والقوة.
أجرى عبد ( )2103دراسة يدفت الكشف عن موضوعاً لتعايش السلمي األولوية في أحد
االنا المعاصرة ،وتأتي أيمية ذلك من حاجة اإلنسـانية فـي قبـوالً لعـيش مـع ارخـر ،وأوضـحت
الدراسة المرحلة المبكرة لقيام دولة اإلسالم في المدينة بعد كتابة الصحيفة التـي أرسـت قواعـد
التعايش بسالم بين المجموعات المختلفة ،حيث أكدت الدراسة على الالالة مباحث:
 -0حول مفهوم التعايش السلمي،
 -2العالقات بين المسلمين،
 -5عن التعايش بين المسلمين وغيريم ،وخرجت الدراسة بمجموعة من النتـائج
المهمة التييم كنا إلفادة منها بمعالجة العالقات داخل المجتمع الواحد.
قام عليوي وخلف ( )2103دراسة يدفت الـدعوة إلـى التسـام كـان ومـازال
يناك مؤيدون ومعارضون لها ليس فقا على المستوى العملي وإنما على المستوى
النظري أيضاً ،ومع أن الدعوة للتسام تحظى اليوم بقبول عالمي أوسع مما كانـت
علي في الماضي أو عند تجدد الـدعوة إليهـا فـي التـاريخ الحـديث ،إال أن الواقـع
التاريخي والمعاصر يكشف أن اإل لتزام العملـي بالتسـام ظـل ضـعيفاً كمـا تشـهد
بللك وقائع تاريخية ارتكبها األوربيون عق

تنا مي الدعوة للتسام في أوربا ،مثل

العنف اإلسـتعماري وعنـف الحـروب وخاصـة الحـربين العـالمتين وعنـف التمييـز
العنصري ،بل ما زال اإللتـزام العملـي بالتسـام يشـهد انتكاسـات خطيـرة وأحيانـاً
مروعة حتى حين نشأ المصطل  ،كمـا تشـهد بـللك وقـائع معاصـرة مثـل أحـداأ
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التطهيـر العرقــي والعنــف اإل جتمــاعي وبعـق الــدعوات والتوجهــات الالتســامحية
والتي يحظى بعضـها بالـدعم الرسـمي مثـل الضـغا علـى الجاليـات األجنبـة نحـو
اإلندماج في األكثرية ومنع بعق المظاير والممارسات الثقافية.
أجرت حكمت ( ) 2101دراسة يدفت الكشف عـن مفهـوم التعـايش السـلمي
ومعوقات في العراق ،وقد ركز ت الدراسة على الالالة محاور يي:
 -0مفهوم التعايش السلمي،
 -2التعايش السلمي في العراق،
 -5معوقات التعايش السلمي في العراق.
وتوصلت الدراسة إلـى أن المعوقـات ال تعـزى إلـى سـب واحـد وال إلـى مصـدر
واحد ولهلا ما زال التعايش السلمي بـين مكونـات المجتمـع العراقـي يتسـم بالهشاشـة،
وعر ضة للتهديد واالنهيار فـي أيـة لحظـة ،فـالمجتمع مهـزوم فـي عالقاتـ اإلجتماعيـة
وبحاجــة ارن أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى مفــردة التعــايش وترســيخها مــن خــالل
ممارسة الديمقراطية بالشكل اللي يكفـل الحقـوق والواجبـات للجميـع ،إلعـادة الثقـة
المتبادلة مابين مكونات يلا المجتمع بالشكل اللي يشعريم بأنهم مواطنين في الدولة.
قامت الجبوري ( ) 2101دراسة يدفت الكشف عن مبدأ الخالقيـة وأالريـا فـي
التعايش السلمي ،وأكدت الدراسة على مبـدأ الخالقيـة فـي بعـق األمـم السـابقة،
ووحد أصل البشرية واختالف عقائديم وضرورة تعارفهم ،وقد أوضحت الدراسة
مفهوم التعايش في اللغة واإل صطالح ،واالر الخالقية في التعايش السلمي ،وتوصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
أجرى المحمداوي ( )2101دراسة كشفت عن ظايرة التعـايش السـلمي وانهـا
الركيزة األساسية لكـل مجتمـع حيـث انشـغل مواطنيـ بالجانـ
والتكنولوجي بصورة كبيرة مع احترام كال لديانات والملاي

العلمـي والثقـافي
واالطياف والعقائد

لكــل مكونــات المجتمــع وابعــاد الــلات اإلنســانية مــن كــال لملوالــات الفكريــة
والعقائدية التـي تجعـل مـن المجتمـع مجتمعـاً متخلفـاً تسـوديا لصـراعات القبليـة
واالالنية ،وقد تطرقـت الدراسـة الـى تعريـف التعـايش السـلمي مـن حيـث النشـوء
واشتقاق المصطل مـن الناحيـة اللغويـة واإلصـطالحية وأنـوا التعـايش السـلمي،
وتوصلت الدراسة إلى أي م القواعد التي تدعم وتديم يله الظايرة ومديات فهمها
للحفــاظ علــى اللحمــة الوطنيــة فــي العــراق مــن حيــث التمتــع بالحريــة المناســبة
لمقتضيات الحالة السياسية واألمنية وكللك القاء الضوء على الجانـ

ارخـر ويـو

العدل والمساواة في تشكيل الحكومات المتعاقبة التي مرت على العراق منل 2115
وإلــى األن ومــديات تطبيــق العــدل والمســاواة فــي مجــاالت الحيــاة اإلجتماعيــة
والسياسية واإلقتصادية والثقافية واشاعة القافـة الحـوار وتقبـل الـرأي ارخـر ،ويـو
الحلقة التي تستند عليها محاور العملية السياسية في العراق لحفظاً لحقوق وكسـ
القة الجمهور ،وأكدت الدراسة على التعايش السلمي كون سبيالً نموذجياً للوحدة
الوطنية ،وكيفية اشاعة يله الظـايرة للخـروج مـن المـأزق السياسـي واألمنـي فـي
العراق ،وقد خرجت الدراسة بمجموعة من اإلستنتاجات قـد تسـاعد بعضـاً لشـيء
في درء خطر التشتت واإلنقسام.

استعرض الباحث العديد من الد راسات السابقة التي تناولت التعايش السلمي ،وقد
استفاد الباحث مـن الدراسـات السـ ابقة فـي تحديـد المشـكلة وصـياغتها وأسـئلتها
وتحديد مجاالتها وأدواتها لتظهر بالشكل اللي علي ارن  ،ولم يعثر الباحـث علـى
دراسات تناولت الفضاء اإللكتروني.
اتفقت يله الدراسات السابقة مع البحث الحاليمن حيثاستخدام متغير التعـايش
السلمي وأن اغل

الدراسات أجريت في العراق.
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إذ اعتمدت الدراسات السابقة المنهج التـاريخي مـن حيـث جمـع المعلومـات
ومناقشتها ب ينما اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي واألداة استبانة والعينة فـرداً،
حيث بلغت رجال الدين ،واساتلة الجامعات ،ومدرساً للدراسات اإلسالمية.
إنماز يلا البحث بأن أول بحث أجري في العراق -حس علم الباحث -للتعرف على آراء
رجال الدين واساتلة الجامعات ومدرسي الدراسات اإلسالمية وتناول الفضاء اإللكتروني.

يدف يـلا البحـث إلـى معرفـة دور الفضـاء اإللكترونـي فـي تطـوير وتعزيـز
التعايش السلمي بي ن األديان ،وتناول يلا الفصل عرضـاً مفصـالً لمجتمـع البحـث،
وعينتــ  ،وأداتــ  ،وطــرق التحقــق مــن الباتــ وصــدق  ،وإجراءاتــ  ،ومتغيراتــ ،
والمعالجات اإلحصائية التي جرى استخدامها في الوصول إلى النتائج.

اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي اللي يقوم على جمـع البيانـات واإلجابـة عـن أسـئلتها ،إذ
اُستخدمت استبانة لمعرفة دور الفضاء اإللكتروني في تطوير وتعزيز التعايش السلمي بين األديان.

تكو ن مجتمع البحث من رجال الدين ،واساتلة الجامعـات ،ومدرسـين الدراسـات
اإل سالمية من محافظة النجف األشرف في ل لفصل الدراسي الثاني (.)2101-2107

تكونت عي نة البحث من فرداً ،مـن رجـال الـدين ،واسـاتلة الجامعـات ،ومدرسـين
الدراسات اإلسالمية فرداً من مجتمع البحث ،جـرى اختيـاريم بالطريقـة القصـدية
من محافظة النجف األشرف.

المئوية ألفراد عينة البحث تبعـاً

الجدول ( )0يوض توزيع التكرارات والنس
للمتغيرات الشخصية.

53

%24

42

%29

17

%47

044

%011

لتحقيق أيداف البحث واإلجابة عن أسئلت أعد الباحث استبانة لجمع البيانات وفق
مشكلة البحث وأيداف  ،وتسا الت  ،معتمداً في إعداده على الخطوات ارتية:
-1

اإلطال عل ى األدب التربوي والدراسات السابقة.

-2

إجراء مقابالت شخصية مـع عـدد مـن المختصـين فـي المجـال التربـوي
وسؤالهم عن تصميم اإل ستبانة األفضل واألنس

-3

لموضو البحث.

تكونت اإلستبانة من جزأين:

-

المعلومات الديموغرافية لعينة البحث،

-

األستبانة التي تكونت بصورتها النهائية من ( )22فقرة ،مقسمة على الالأ مجاالت
يي :استخدام الفضاء اإللكترونـي فـي تعزيـز التعـايش السـلمي ،خطـاب الفضـاء
اإللكتروني في التعايش السلمي ،دور االعالم اإللكتروني في التعايش السلمي.

للتحقق من صدق محتوى األداة ،جرى اتبا الخطوات ارتية:
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 -1عرضت اإلستبانة المكونة من( )25ف قرة ،على مجموعـة مـن المحكمـين
من أعضاء ييئة التدريس في تخصـص طرائـق تـدريس ،وعلـم الـنفس،
والقياس والتقويم ،واللغة العربية.
 -2طل

الباحث من ال محكمين إبداء رأيهم حـول انتمـاء فقـرات اإلسـتبانة

لقيـاس السـمة المـرا د قياسـها ،والحكـم عليهـا مـن تعـديل أو حــلف أو
إضــافة  ،وبعــد مــا أســفرت عن ـ عمليــة التحكــيم أجريــت التعــديالت
المطلوبة ،واستقرت اإل ستبانة بصورت النهائية على ( )22فقرة.

للتحقق من البات اإل ستبانة ،والبات تطبيقها جرى استخدام طريقة اإلختبـار وإعـادة
اإلختبار 0وذلك بتطبيق على عينة استطالعية مكونة من ( )21فرداً من خارج عينـة
البحث مرتين بفارق زمني مدت أسبوعان ،واسـتخراج معامـل اإلرتبـاه باسـتخدام
معامل ارتباه بيرسون 2بين تقديراتهم فـي المـرتين علـى أداة البحـث عامـة ،وبلـ
معامل اإل رتباه بين التطبيقين األداة ( ،) 1,81ويي قيمة دالة إحصائياً عند مسـتوى
الداللة (0.05

=.)α
5

وجــ رى تطبيــق معادلــة كرونبــاف ألفــا علــى جميــع فقــرات أداة البحــث،
والجدول( ،) 2يوض ذلك معامل الثبات ،ومعامل ارتبـاه بيرسـون األداة عامـة ،إذ
يتبين من الجدول أن معامل الثبـات لـ داة عامـة بلـ ( ،) 1,85ويـي قيمـة مرتفعـة
ومقبولة ألغراض التطبيق.

1. Test-Retest
2. Pearson Correlation
3. Chronbach Alpha

22
1,85
1,81

بعد أن جرى اعتماد اإل ستبانة بصورتهِا النهائية ،ولتحقيق ايداف البحث اعتمـدت
الخطوات ارتية:
 -1مراجعة األدب النظري والد راسات السابقة ،الم إعداد اإلسـتبانة بصـورت
األوليــة والمكونــة مــن ( )25فقــرة ،وُرِض اإلســتبانة علــى لجنــة مــن
المحكمين في الجامعات العراقية للتحقق من صدقها ،وبعد ذلك تكونت
بصورتها النهائية من ( )22فقرة.
 -2وز الباحث اإلستبانة على عينة الدراسـة المكونـة مـن ( )111فـرداً فـي
محافظــة األ شــراف ،وجــرى توضــي طريقــة اإلجابــة ،وبيــان جميــع
المعلومـات المتعلقـة باإل سـتبانة والهـدف مـن إجـراء البحـث ،وضــرورة
اإلجابة عن جميع الفقرات من غير ترك أي واحدة منها.
 -5جمع الباحث استجابات أفـراد البحـث ،ودققهـا للتحقـق مـن صـالحيتها
للتحليل اإلحصائي ،وتصنيفها حسـ

متغيراتهـا ،وبعـد االنتهـاء أدخلـت

إلـــى الحاســـوب ،واســـتخدمت حزمـــة التحليـــل اإلحصـــائي ()SPSS
إلستخراج النتائج.
 -0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (.)α= 0.05
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استخدمت األسالي

االحصائية ارتية:

 -1معامل ارتباه بيرسون (معامل إعادة الثبات) لحساب البات التطبيق.
 -2معامل اإل تساق الداخلي (كرونباف ألفا) للتحقق من البات أداة البحث.
 -5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

تضمن يلا الفصل عرضاً لنتائج البحث ومناقشت التي يدفت التعرف على دور الفضـاء
اإللكتروني في تطوير وتعزيز التعايش السلمي بين األديان ،ويي على النحو ارتي:
-

النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات،
ومدرسين الدراسات االسالمية في مجـال اسـتخدام الفضـاء اإللكترونـي
في تعزيز التعايش السلمي؟

لإلجابــة عــن يــلا الســؤ ال حُســبت المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة
إلستجابات أفراد البحث عن جميع مجاالت األداة.
-

المجال ا ألول :استخدام الفضاء اإللكتروني

لإلجابــة عــن يــلا الســؤ ال حُســبت المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة
إلستجابات أفراد الدراسة على فقرات اإلستبانة ،الجدول ( )3توض ذلك.

2

يستطيع الفضاء اإللكتروني تعزيز
التعايش السلمي بين األديان

2,81

1,41

مرتفعة

7

الفضاء اإللكتروني يقرب بين األديان

2,79

140

مرتفعة

ويعزز التعايش السلمي
0

يستطيع الفضاء اإللكتروني حل كثير

2,71

1,45

مرتفعة

من المشكالت التعايش السلمي
5

الفضاء اإللكتروني يمكن عمل بيئة

2,71

1,45

مرتفعة

داعمة آمن للتعايش السلمي
1

يتمكن الفضاء اإللكتروني من تشجيع

2,71

1,45

مرتفعة

التعايش السلمي بين األديان المختلفة
3

يستطيع الفضاء اإللكتروني من توجي

2,70

1,41

مرتفعة

األ فراد داخل المجتمعات نحو تعزيز
التعايش السلمي بين األديان
4

يعمل الفضاء اإللكتروني التواصل مع

2,15

1,39

مرتفعة

جميع افراد المجتمع نحو لغة حوار
يادفة لتعزيز التعايش السلمي
2,71

1,44

مرتفعة

يظهر من الجدول ( ) 3أن المتوسطات الحسابية إل ستجابة أفراد البحث عن فقرات
مجال (استخدام الفضاء اإللكتروني) تراوحت بين ( ) 2,71- 2,80بدرجة تقيم مرتفعة
لجميع الفق رات حيث كـان أعاليـا للفقـرة ( - )2يسـتطيع الفضـاء اإللكترونـي تعزيـز
التعايش السلمي بين االديان  -بمتوسا حسـابي ( ،) 2,80وانحـراف معيـاري (،)0,10
بينما كان أدنايـا للفقـرة ( - )1يعمـل الفضـاء اإللكترونـي التواصـل مـع جميـع افـراد
المجتمع نحو لغة حو ار يادفـة لتعزيـز التعـايش السـلمي  -بمتوسـا حسـابي (،)2,13
وانحراف معياري ( ،) 0,52وبلـ المتوسـا الحسـابي للمجـال ككـل ( )2,71بدرجـة
تقييم متوسطة.
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-

المجال الثاني :ما آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات ،ومدرسين الدراسات اإلسالمية
في مجال استخدام خطاب الفضاء اإللكتروني ودوره في التعايش السلمي؟

لإلجابــة عــن يــلا الســؤال حُســبت المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة
إلستجابات أفراد الدراسة على فقرات اإلستبانة ،الجدول ( )1توض ذلك.

00

لغة الخطاب تحلر من ارالار

0,31

1,25

منخفضة

السلبية عند فقدان التعايش
السلمي في المجتمع
03

لغة الخطاب اإللكتروني تشجع

0,33

1,51

منخفضة

المشاركة في الفعاليات التي تعزيز منهج
الوسطية واإلعتدال في التعايش السلمي
9

الخطاب اإللكتروني يحلر من

0,32

1,41

منخفضة

التأالر بالشائعات المضللة التي
تدعو لإلنحراف والتطرف
01

الخطاب اإللكتروني يسهم بأفكار

0,30

1,58

منخفضة

ومقترحات تعزز التعايش السلمي
02

الخطاب اإللكتروني يحلر من خطر الغلو

0,21

1,22

منخفضة

والتطرف الديني عند اإلختالف بين األديان
8

الخطاب الديني يبين العالقة بين
اإلنحرافات الفكرية والبعد عن منهج
الوسطية واإلعتدال في التعايش السلمي

0,25

1,59

منخفضة

05

يستثمر خطاب الفضاء اإللكتروني

0,25

1,04

منخفضة

المناسبات الوطنية لبيان التعايش السلمي
عند اتبا منهج الوسطية واإلعتدال
04

الخطاب اإللكتروني يساعد

0,22

1,02

منخفضة

المجتمع ذوالديانات المتعددة
حتى ال يظلم أحد
01

الخطاب اإللكتروني يوض ل فراد

0,03

1,01

منخفضة

التعايش السلمي بين األديان مثل:
العدل ،التسام  ،احترام األخر
0,28

1,08

منخفضة

يظهر من الجدول ( ) 1أن المتوسطات الحسابية إلست جابة أفراد البحـث عـن فقـرات
مجال -آراء رجـال الـدين ،واسـاتلة الجامعـات ،ومدرسـين الدراسـات اإلسـالمية فـي
مجال استخدام خطاب الفضاء اإللكتروني ودوره في التعايش السـلمي -تراوحـت بـين
( )1,15-1,51بدرجة تقيم م نخفضة لجميع الفق رات حيث كـان أعاليـا للفقـرة (-)11
لغـة الخطــاب تحــلر مــن ارالـار الســلبية عنــد ف قــدان التعـايش الســلمي فــي المجتمــع-
بمتوسا حسابي ( ،)1,51وانحراف معيـاري ( ، )0,23بينمـا كـان أدنايـا للفقـرة (- )10
الخطاب اإللكتروني يوض ل فراد التعايش السلمي بين األديان مثل :العدل ،التسـام ،
احتــرام األخــر -بمتوســا حســابي ( ،)1,15وانحــراف معيــاري ( )0,10وبلـ المتوســا
الحسابي للمجال ككل ( ) 1,28بدرجة تقييم منخفضة.
-

المجال الثالث :ما آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات ،ومدرسين الدراسـات
اإلسالمية في مجال دور االعالم اإللكتروني في التعايش السلمي؟
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لإلجابــة عــن يــلا الســؤ ال حُســبت المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة
إلستجابات أفراد الدراسة على فقرات اإلستبانة ،الجدول ( )5توض ذلك.

21

األ عالم اإللكتروني يؤالر بشكل كبير في

2,90

1,28

مرتفعة

ت عزيز التعايش السلمي بين األديان
25

أجد مسؤولية االعالم اإللكتروني تحقيق اإلعتدالومنهج

2,89

1,52

مرتفعة

الوسطيةفيالتعايش السلمي بين األديانالمختلفة
07

االعالم اإللكتروني عندما يستخدم الحوار

2,88

1,55

مرتفعة

الهادف يحقق التعايش السلمي بين األديان
24

االعالم اإللكتروني عندما يشجع األفراد على

2,87

1,54

مرتفعة

ممارسة األنشطة التي تعزز القافة اإلعتدال
ومنهج الوسطية يحقق التعايش السلمي
20

يعمق االعالم اإللكتروني الخطاب الديني في

2,84

1,51

مرتفعة

االنتماء والوالء للوطن بمشتركات التعايش السلمي
08

االعالم اإللكتروني يحترم الخطاب الديني إلحياء

2,84

1,57

مرتفعة

نشاه المناسبات الدينية والثقافية لجميع األديان
22

يعمل االعالم اإللكتروني على إبراز روح التناص

2,84

1,51

مرتفعة

بين أفراد التعاون والعمل الجماعي المجتمع
23

ينمي االعالم اإللكتروني األفكار ويصقلها

2,84

1,57

مرتفعة

ويوجهها لخدمة والجماعة والمجتمع
09

االعالم اإللكتروني يعمل على نشر القافة تقبل الرأي

2,81

1,41

مرتفعة

ارخر لدى األفراد نحو مبدأ التعايش السلمي
2,81

1,54

مرتفعة

يظهر من الجدول ( )5أن المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد البحث على فقـرات
المجال دور االعالم اإللكتروني في التعايش السلمي تراوحت بين ( )2,80-2,21بدرجـة
تقييم مرتفعة لجميع الفقرات حيث كان أعاليـا للفقـرة ( -)20األعـالم اإللكترونـي يـؤالر
بشكل كبير فـي تعزيـز التعـايش السـلمي بـين األديـان -بينمـا كـان أدنايـا للفقـرة (-)12
اال عالم اإللكترونـي يعمـل علـى نشـر القافـة تقبـل الـرأي ارخـر لـدى األفـراد نحـو مبـدأ
التعـــايش الســـلمي -بمتوســـا حسـ ـابي ( ،)2,80وانحـــراف معياريـــة ( )0,10وبدرجـــة
تقيممرتفعة ،وبل المتوسا الحسابي للمجال ككل ( )2,81بدرجة تقييم مرتفعة.

يتضمن يلا الفصل عرضاً لمناقشة نتائج البحث بنـاء علـى أسـئلة البحـث التـي تهـدف
التعرف على دور الفضاء اإللكتروني في تطوير وتعزيز التعـا يش السـلمي بـين األديـان،
كما يتضمن أيم النتائج والتوصيات والمقترحات التي توصل إليها البحث:
-

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات ،ومدرسين الدراسـات اإلسـالمية
في مجال استخدام الفضاء اإللكتروني في تعزيز التعايش السلمي؟

أظه رت نتائج البحث المتعلقة بالسؤا ل األول أن المتوسـطات الحسـابية إلسـتجابة أفـراد
البحث عن فقرات مجال (استخدام الفضـاء اإللكترونـي) تراوحـت بـين ()2,71-2,80
بدرجة تقيم مرتفعة لجميع الفقـرات حيـث كـان أعاليـا للفقـرة ( -)2يسـتطيع الفضـاء
اإللكتروني ت عزيز التعايش السـلمي بـين االديـان -بمتوسـا حسـابي( ،)2,80وانحـراف
معياري ( ،) 0,10بينما كان أدنايا للفقـرة ( -)1يعمـل الفضـاء اإللكترونـي التواصـل مـع
جميع افراد المجتمع نحو لغة حوا ر يادفة لتعزيـز التعـايش السـلمي -بمتوسـا حسـابي
( ،)2,13وانحــراف معيــاري ( ،) 0,52وبلـ المتوســا الحســابي للمجــال ككــل ()2,71
بدرجة تقييم متوسطة.
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وقد يعزو الباحث يله النتيجة إلى التغير اللي طرأ على الفضـاء االعالمـي ومواقـع
التواصل اإلجتماعي في الفترة األ خيرة اللي انعكس بشكل كبير على الواقع الحالي من
خالل التقارب ما بين األ ديان المختلفة وتعزيز العالقات اإلنسانية.
وربما يعزى ذلك بسب

الفضاء اإللكتروني وقدرة األ فراد على التواصل مما جعلهم

قرية واحدة انعكس بشكل كبير على لغة الحوار والتواصل الجيد من خالل فهم االخـر
لتعزيز العالقات اإل نسانية فضال عن التعايش السلمي بين األديان.
-

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ما آراء رجال الدين ،واساتلة الجامعات ،ومدرسين الدراسـات اإلسـالمية فـي
مجال استخدام خطاب الفضاء اإللكتروني ودوره في التعايش السلمي؟

أظهرت ا لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيأ المتوسطات الحسابية إلستجابة أفراد البحث عـن
فقرات مجال -مجال استخدام خطاب الفضاء اإل لكتروني ودوره في التعايش السـلمي-
تراوحت بين ( ) 1,15-1,51بدرجة تقيم منخفضة لجميع الفقـرات حيـث كـان أعاليـا
للفقرة ( -)11لغة الخطاب تحلر من ارالـار السـلبية عنـد فقـدان التعـايش السـلمي فـي
المجتمع -بمتوسا حسابي ( ،) 1,51وانحراف معياري( ،)0,23بدرجة منخفضـة ،بينمـا
كان أدنايا للفقـرة ( -)10الخطـاب اإللكترونـي يوضـ ل فـراد التعـايش السـلمي بـين
األديــان مثـ ل :العــدل ،التســام  ،احتــرام األخــر -بمتوســا حســابي ( ،)1,15وانحــراف
معياري ( )0,10وبل المتوسا الحسابي للمجال ككل ( ) 1,28بدرجة تقييم منخفضة.
وقد يعزو الباحث يله النتيجة أن استخدام الفضاء اإللكتروني لـم يوظـف بالشـكل
الصحي اللي يخدم قضية التعايش السلمي بين األديان إذ لم تبين ارالـار السـلبية للغـة
خطاب الكرايية والعنف والتطرف واالريا الهادم على المجتمـع ،وان كـل فـرد يصـرح
حس

نزعات الشخصية بدون اإل يتمام بما يدور حولـة وان مـا يعكـس مـن قناعـات او

تصورات فردية تمثل افكاره الشخصية فقا.

وربما يكون السب

أن خطاب الفضاء اإللكتروني مسـيس ويتبـع بعـق االجنـدات

التي تخدم مصال فئات معينة تهدف الى ترويج العنـف والطائفيـة والتفرقـة مـن أجـل
السيطرة ومحالة اشغال ار خر واضعاف فتعمل بشتى السبل لهدم المثـل العليـا مـن عـدل
وتسام واحترام ارخر ونشر اف كار دخيلة ال تمت للواقع بصلة لكي تنشر افكاريـا بـين
األ فراد وتعمل على يدم التعايش السلمي.
-

مناقشة نتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
مــا آراء رجـــال الـــدين ،واســاتلة الجامعـــات ،ومدرســـين الدراســـات
اإل سالمية في مجال دور االعالم اإللكتروني في التعايش السلمي؟

أظهرت النتائج السؤال الثالـث أن المتوسـطات الحسـابية إلسـتجابات أفـراد البحـث علـى
فقرات المجال دور االعالم اإللكتروني في التعايش السلمي تراوحـت بـين ()2,80-2,21
بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات حيث كان أعاليا للفقرة ( -)20االعالم اإللكتروني
يؤالر بشكل كبير في تعزيز التعايش السلمي بين األديان -بينما كـان أدنايـا للفقـرة (-)12
االعالم اإللكترونـي يعمـل علـى نشـر القافـة تقبـل الـرأي ارخـر لـدى األفـراد نحـو مبـدأ
التعــايش الســلمي -بمتوســا حســابي( ،)2,80وانحــراف معياريــة ( )0,10وبدرجــة تقــيم
مرتفعة ،وبل المتوسا الحسابي للمجال ككل ( )2,81بدرجة تقييم مرتفعة.
وقد يعزو الباحث يله النتيجة إلـى الـوعي بقـوة الفضـاء اإللكترونـي علـى معالجـة
الواقع بصورة صحيحة وأن ذو تأالير أكبر فـي تعزيـز التعـايش السـلمي واحتـرام ارخـر
وفت قنوات حوار يادفة حول المشتركات اإلنسانية.
وربما يكون السب

أن األفراد يدركون قوة االعالم اإللكترونـي فـي الفتـرة األخيـر

ودورة الكبير فـي نشـر الثقافـات وتقبـل ار خـرين فـي العـيش المشـترك والبحـث عـن
المشتركات اإل نسانية عبر طريق التعايش السلمي لتحقيق األمان والسالم.
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ا
في ضوء النتائج التـي توصـل إليهـا الباحـث بتطبيق أداة البحث ،جرى استنتاج ما يأتي:
-1

أن آر اء رجـــال الـــدين ،واســـاتل ة الجامعـــات ،ومدرســـين الدراســـات
اإل سالمية جاءت بدرجة مرتفعة في مجال استخدام الفضـاء اإللكترونـي
في تعزيز التعايش السلمي.

-2

أن آراء رجـــال الـــدين ،واســـاتلة الجامعـــات ،ومدرســـين الدراســـات
اإل سالمية جاءت بدرجة منخفضـة فـي مجـال اسـتخدام خطـاب الفضـاء
اإللكترو ني ودوره في التعايش السلمي.

-3

أن آراء رجـــال الـــدين ،واســـاتلة الجامعـــات ،ومدرســـين الدراســـات
اإل سالمية جاءت بدرجة مرتفعة ،في مجال دور االعالم اإللكتروني فـي
التعايش السلمي.

في ضوء النتائج يوصي الباحث بارتي:
 -1ضرورة العمل على تطوير الفضاء اإللكتروني بما يعزز التعايش السـلمي
بين األديان.
 -2جعل لغة الخطاب في الفضاء اإللكتروني تعزز منهج الوسطية واإلعتدال
بما يخدم التعايش السلمي بين األديان المختلفة.

 -0أحمد ،محمد محمود ،.التعايش السلمي ل سر المتجاورة ذات الثقافات
المتعددة ،دراسة ميدانية في قضاء تلكيف) ،مجلة دراسات موصلية،
.40-11 :)2100( 54

 -2إسماعيل ،منهل يحيى ،.الحوار وأالره في التعايش السلمي ،مجلة كلية
العلوم اإلسالمية ،المجلد الثالث.43-17 :)2119( 1 ،
 -5التويجري ،عبدالعزيز عثمان،)0999( ،.
 ،الرباه :سلسلة المعرفة للجميع رقم.
القايرة :دار الشروق.

 -4المصدر نفس ،)0998( ،.

 -3الجبوري ،مها طال  ،.مبدأ الخالقية وأالريا في التعايش السلمي ،مجلة
كلية التربية األساسية ،المجلد .210-281 :)2101( 95 ،22
 -1جواد ،غانم ،.السلم األيلي في العراق ،مجلة المواطنة والتعايش ،بغداد:
مركز وطن للدراسات.2117 :0 ،
 -7الحسن ،عبداللطيف إبراييم،)0999( ،.
الرياض :دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع.
 -8حكمت ،منى حمدي ،)2101( ،.مفهوم التعايش السلمي ومعوقات في العراق،
مجلة العلوم السياسية ،جامعة بغداد.553-532 :)2101( ،
 -9خلف اهلل ،احمد ط ،)2112( ،.

،

القايرة :طباعة الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 -01الشريف ،محمد موسى،)2115( ،.
جدة :دار األندلس الخضراء.
 -00عبد ،عبداهلل خلف ،.التعايش السلمي في المدينة في ضوء الصحيفة (واليقة المدينة)
مجلة العلوم اإلسالمية ،الجامعة العراقية ،كلية العلوم اإلسالمية.2103 :01 ،
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 -02عليوي ،فيصل محمد ،.خلف ،عبداهلل صال  ،)2103( ،.التعايش السلمي والتسام
المجتمعي في الموروأ اإلجتماعي الغربي ،مجلة الفراييدي.2103 :22 ،
 -05القاضي ،أحمدبن عبدالرحمن،)0422( ،.
الرياض :دار ابن الجوزي.
 ،القايرة :دار الفكر.

 -04مجمع اللغة العربية،)2114( ،.

 -03المحمداوي ،فاضل عباس ،)2101( ،.دور التعايش السلمي في تحقيق
الوحدة الوطنية ،المجلة السياسية الدولية.85-011 :)2101( 29 ،
 -01يدايات ،سور الرحمن،)2110( ،.
 ،القايرة :دار السالم.

