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ص:لستخالم  

والشعور باإلنتماء  التسامحالكشف عن العالقة بين إلي  الحالي البحث  هدف     
عينة من  كونت المدمنى شبكات التواصل االجتماعى، وقد تلدي عينة من  اإلجتماعى

سنة، بمتوسط عمري  (21-18، تراوحت أعمارهم بين)اإلناث و  رالذكو ( من 400)
وأشتملت أدوات البحث  .( سنة4,57) ، وانحراف معياري قدره( سنة19,46) قدره

  التسامح(، ومقياس 2014،هبه أبو النيلإعداد ) اإلنتماء االجتماعىعلي: مقياس 
 (SPSS) اعيةمتة للعلوم االجم الحزم االحصائياستخدا وعن طريق إعداد الباحثة. 

دالة إحصائيًا بين التسامح  عالقة ارتباطية موجبة  وجود إلي  ث توصلت نتائج البح
 والشعور باالنتماء االجتماعى لدي مدمنى شبكات التواصل االجتماعى. 

 الكلمات المفتاحيه 

 إدمان شبكات التواصل االجتماعى  -االنتماء االجتماعى -التسامح 

Abstract 
  The aim of the current research is to reveal the relationship between tol-

erance and a sense of social belonging in a sample of social media addicts, 

and the sample consisted of (400) males and females, whose ages ranged 

between (18-21) years, with an average age of (19.46) years. , And a stand-

ard deviation of (4.57) years. The research tools included: the scale of social 

belonging, prepared (Heba Abu Al-Nil, 2014), and the tolerance scale, pre-

pared by the researcher. And through the use of Statistical Packages for So-

cial Sciences (SPSS), the results of the research concluded that there is a 

positive statistically significant correlation between tolerance and a sense of 

social belonging in social media addicts. 

key words :Tolerance - Social Affiliation - Addiction to Social Media 
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 -مقدمة:
نتماء  الشعور باإلتسعي الدراسة الحالية إلي فحص العالقة بين كل من       

 .  االجتماعي وبين التسامح لدي مدمني شبكات التواصل االجتماعي
نسانية، وعادة ما  للحياة اإل اطبيعيً  مظهًرا بين األفراد تعتبر الصراعات       

ختالفات  اال د منعات قد تمتوهذه الصرا ء، االستيا، و الغضب ترتبط بها مشاعر 
  بين األفراد فى األمور الشخصية البسيطة إلى إلحاق األضرار الشديدة باآلخرين 

للتفاعل عبر  ، وقد أصبحت تلك االختالفات والصراعات ملمًحا أساسًيا 
نالحظه بشكل واضح في التعليقات والحوارات بين األفراد المختلفين   نترنتاإل

يًضا داخل  دينية وهو ما يتجلى واضًحا ألت السياسية واات واالنتماءافي التوجه
 فئة الشباب. 

نتقام  تمتد من الرغبة فى اال وتتعدد طرق استجابات األفراد لتلك الصراعات       
ستجابة  يعد التسامح إمعه، و  ، أوتجنبه، إلى التسامح يمن الشخص المؤذ 

نتقام  المثل ا العدائيةستجابات ن االإيجابية فى مواقف الصراع، ويعتبر بدياًل ع 
صبح من الضروري في وقتنا  أوقد . (2016 ،)شوقي يمن الشخص المؤذ 

خر المختلف ، فهي حاجة  الحالي نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول اآل
وضاع المتغيرة والحرجة التى  أساسية وملحة وخاصًة فى ظل هذه الظروف واأل

الجيل الناشئ   لفى نفوس وعقو  ع هذة الثقافةهمية  زر نمر بها ، مما يشير أل
لية وقيادة  ئو قادر على تحمل أعباء المس ال فى خلق جيل واع  لتسهم بشكل فع

( والتسامح ال يعني تقبل  2008 ،بارودوالمرحلة القادمة بشكل إيجابى وسليم )
نما يعني  إ ، بحقهاوالتهاون وأرائه المرء عن معتقداته  تخلي و أالظلم االجتماعي 

خرون  يتمسك اآل نأن يتقبل أه و ك بمعتقداتا في التمسحرً  ن يبقي المرءأ
 .(2010بمعتقداتهم )الغامدي ، 
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  ي ونة األخيرة ُوجه النقد إلفراط علم النفس فى التركيز على نواح وفى اآل     
هتمام بالمفاهيم والقوى  القوى، لذلك بدأ اال ي فراد بداًل من نواحالقصور لدى األ

وفى إطار علم النفس   والهناءفان، ر التسامح، والعيجابية، مثل اإلنسانية اإل 
عتباره فضيلة إنسانية تلعب دوًرا حاسًما فى ا اإليجابى، يتم تصور التسامح ب

 الحفاظ على العالقات االجتماعية مع اآلخرين، وفى تماسك المجتمعات 
.(Lawler, Row, 2007, 234)  

فسية،  نة من الصحة التويات المنخفض عدم التسامح فهو يرتبط بالمس  أما     
ضوء ذلك، يعتبر من المهم تحقيق فهم أفضل  والرضا عن الحياة. وفى

 ,Macaskil) من عدم التسامح  يللتسامح، وبخاصة ما يستحث التسامح ويق 
2012, 29(. 

فراد ليتمكنوا العالقات بين األ الهامه فى تقويةحد العناصر أفالتسامح يعد       
أليام  ارها بإتقان، خاصًة فى هذه او فضل وتأدية أد الحياة بشكل أ من مواصلة 

التى يسودها التوتر والتعصب والقصور فى العالقات االجتماعية، والذي قد 
خر)الحربي،  نسان على التسامح مع اآللى تدنى قدرة اإل إيرجع جزء كبير منه 

2014 :2   ) 
  ؤ تسهم فى التنبالهامة التى  ويعد الشعور باالنتماء االجتماعي من المتغيرات "   

فمن المعروف أن الواقع ، متبادل بين األفراد بأنماط مختلفة من السلوك ال
  ي االنتماء االجتماع الشعور بفى أى مجتمع من المجتمعات أساسه  ياالجتماع

االنتماء االجتماعى مساحة واسعة  الشعور بلذلك المجتمع ولذلك يحتل مفهوم 
.)طالك، الطريحى،  "ماعيةنسانية واالجتت الفكرية واإلطروحامن االهتمام في األ

 ( 23:  2008القيسى، 

كذلك هو كل ما يحدد طبيعة عالقة الفرد بالجماعة   ي واالنتماء االجتماع      
والشعور باإلنتماء ( 326: 1988)هانت وجنيفر، ،تعيش فيه يوالمجتمع الذ 
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خرين  مام باآلواالهت تسامح وال مشاعر الحب واأللفة والمودة ينتج عنه االجتماعي 
ا بذلك حصانة نفسية للفرد من الوقوع فى مشاعر النبذ وعدم الشعور ل مكونً التواصو 

حساس بالوحدة النفسية وعدم القدرة على التعامل مع مشكالت الحياة خرين واإل باآل
 ي أن حوال ) Young,1998)يونج  وتشير (2009واألزمات.)خضير والطائى، 

فى  مليون(  70م بنحو ) عدده يقدر ييًا والذ نترنت يوماإل  ستخدميمن م %5,6
نترنت بعض اإل  ييمكن تصنيفهم كمدمنين وتبدأ على مدمن  يالمجتمع األمريك

 ومنذ حساس بالشقاء.  إلاالضطرابات النفسية مثل االكتئاب، القلق، عدم الثقة بالنفس وا
 تغير،ال  هذا لرصد  توقفن أن دون  نتغير ونحن حياتنا إلى العنكبوتية الشبكة دخلت  أن
ولقد أصبح عدد مستخدمي الشبكة المعلوماتية في تزايد لتطوره.  المحتملة فاقاآل أو

لوحظ في  ونتيجة لذلك مستمر وطردي في كل دول العالم بما فيها الدول العربية .
فقد  األونة األخيرة أنتشار استخدام اإلنترنت بشكل ملفت للنظر في جميع أنحاء العالم،

مستخدم في مارس  مليار 4.346.561.853لعالم ااإلنترنت في  غ عدد مستخدميبل
  (Internet World Stats, 2019) .(1)كما يوضحه شكل   2019

 
 (: توزيع أعداد مستخدمي اإلنترنت حسب األقاليم الجغرافية. 1شكل )             

من حيث رتبة الثالثة كما تعكس معدالت اإلنتشار إلي أن قارة أفريقيا تحتل الم    
( من أجمالي مستخدمي اإلنترنت في %10.9)بة استخدام لإلنترنت وبلغت سأعلي ن

 (Internet World Stats, 2019). ( 2)كما يوضحه شكل  جميع أنحاء العالم
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(: النسبة المئوية لمستخدمي اإلنترنت حسب األقاليم  2شكل )               

 الجغرافية. 
 يالحظ اإلنترنت في مجتمعنا المصري  ةر استخدام شبك لي معدل إنتشاوبالنظر إ      

أن عدد المستخدمين كل يوم في نمو مستمر، فقد كشفت إحصائيات اإلنترنت العالمية 
تمكنوا من استخدام شبكة اإلنترنت، وقد  2000مصري في ديسمبر  450.000أن 

 %10.840نسبة أي زاد ب  2019مستخدم في مارس  49.231.493تجاوز عددهم   
Internet World Stats, 2019)  وبالتالي أصبح من العسير علي الدول أن  )

   %100تسيطر علي استخدام شبكة اإلنترنت بنسبة  

 ومن هنا تنبع مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
زمالء  هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الشعور باإلنتماء االجتماعى)أسرى،

 ماعى؟ شبكات التواصل االجتدى مدمنى امح لوالتس لجيران(الدراسة،األصدقاء،ا

 هدف الدراسة 
  العالقة بين الشعور باالنتماء االجتماعى) أسرى، الكشف عنتهدف الدراسة الى 

 زمالء الدراسة،األصدقاء،الجيران( والتسامح لدى مدمنى شبكات التواصل االجتماعى؟

 أهمية الدراسة 

 ين: الشقين التالي في   الحالية البحث تتمثل أهمية  
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 فتستمد أهميتها من خالل ما يلي:  ةالنظري الناحية من

يستمد هذا الموضوع أهميته من طبيعة فئة الشباب محل االهتمام  داخل المجتمع  -أ
ودوره، فهذه الفئة تعد طاقة بشرية هامة ومؤثرة فى كيان المجتمع ، وتحتاج للعناية  

 قبل المجتمع. والمحافظة عليها لتأمين مستقبلها ومست 
ًصا فئة الشباب بشبكات التواصل االجتماعى والذى  م المجتمع وخصو ازداد اهتما -ب 

كان لها أبلغ األثر على أفكار وتوجهات الشباب وتفيد هذه الدراسة فى إبراز العالقة 
 بين الشعور باإلنتماء اإلجتماعى والتسامح لدى مدمني شبكات التواصل االجتماعى 

لسلوكيات التسامح وتتراجع الثقافة وا م تتقلص فيها قيجري في مرحلة هذه الدراسة ت  -ج
التسامحية في المجتمع المصري لحساب ثقافة وسلوكيات التعصب واالنغالق العقلي ، 

 والعنف والكراهية بين األفراد المختلفين في التوجهات واالنتماءات .

 أما من الناحية التطبيقية ما يلي:
رشاد  ية نحو التقدمية خطوة تمهيد تعد الدراسة الحال -أ ية  لتصميم برامج تدريبية وا 

 لتنمية التسامح لدى الطالب الجامعيين المستهدفين.
تسهم هذه الدراسة في عمل برامج وقائية للحد من التعصب والصراع وتبني   -ب

االتجاهات السلبية نحو اآلخر لدى الشباب وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو التسامح  
 حياتهم.   بيقها في واقعلتط

 لبحثات اطلحصم

 forgiveness  التسامح: الا أو 

( التسامح بأنه: "عملية  Green & Davis, 2008عرف كل من "جرين وديفيز" )
متعمدة تتضمن حدوث تحول من االستجابة السلبية )االنتقام من الُمسيء( إلى 

ه االته وأفكار أن يحول انفعاالستجابة اإليجابية"، فالفرد المتسامح يحاول بشكل فعال 
يء إلى انفعاالت وأفكار وسلوكيات أكثر إيجابية وذلك سلوكياته السلبية تجاه الُمسو 
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بغض النظر عن ردود أفعال الُمسيء، كاعتذار الُمسيء عما صدر منه بحق من  
  (.Green, Burnette& Davis, 2008, 7أساء إليه" )

 اًل من :سامح يتضمن ك( إلى أن الت 2013وأشارت )فتح الباب ، 

كالكراهية  عن المشاعر السلبية تجاه المسئ الفرد إبتعاد -1
والغضب والغيظ ، واستبدال ذلك بمشاعر إيجابية ، كالتعاطف، والشفقة، 

 والمودة .
كالتفكير فى   إبتعاد  الفرد عن األفكار السلبية تجاه المسئ : -2

ستبدال ذلك اإلساءة، وا االنتقام ، والتفكير فى سوء نية المسئ ، وعدم نسيان
 فهم والتماس العذر  التب
: كالتجنب،   إبتعاد  الفرد عن السلوك السلبى تجاه المسئ -3

نهاء العالقة، واستبدال ذلك بالمبادرة بالتصالح معه، وتقديم المساعدة له  وا 
 عند حاجته إليها .

تضح من  ( بأنه "مكون معرفي سلوكي وجداني ي 2010)وتناوله فراج وعبد الجواد      
 (  16: 2015".)الحربي ، للخبرات والثقافات المختلفة هنياالنفتاح الذ خالل 

( بأنه "حدوث تغييرات إيجابية في الدوافع الشخصية، 2015) شوقي كما تناوله
والبينشخصية السلبية  لدى الفرد )الضحية( والذي تعرضة لإليذاء سواء كان مصدر 

باالستياء  عور ن حقة فى الشلى طواعيًة ع اإليذاء هو اآلخرين أو ذاته بحيث يتخ
ى اآلخرين )أو على ذاتة( نتيجة لما ارتكبوه )أو ارتكبته ( من  والحكم السلبي عل

أخطاء، والسلوك بشكل حيادي تجاههم )أو تجاة ذاته( مثل الشفقة والكرم، بل وحتى  
 .( 13:2015الحب") شوقى، 

 يل اإلدراكات تسامح هو تعد ( في دراستها إلى أن ال2015عبير أنور ) وأشارت  
، وا عادة صياغتها ،بحيث تتحول اإلدراكات السلبية إلى  سلبية المتعلقة بفعل اإلساءةال

   إدراكات إيجابية"
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 وبناء على ما سبق يتضمن التسامح ثالثة مكونات هى :

ويتمثل في اتخاذ الفرد الذي أسيء إليه قراًرا بالتسامح   المكون المعرفي)أو العقلي(:
ديه بعد اتخاذه قرار فكار اإليجابية التي تشكلت لاأل، ويتضمن كل من أساء إليهمع 

 التسامح. 

: ويتمثل في كل المشاعر اإليجابية التي يشعر بها الفرد الذي أسيء المكون الوجداني
 إليه تجاه من أساء إليه بعد اتخاذه قرار التسامح. 

أسيء ذي بها الفرد الة التي يقوم : ويتمثل في كل السلوكيات اإليجابي المكون السلوكي
كرامه، واحترامه..الخ.) أنور، إليه تجاه المسيء إليه    (2015:11كحسن معاملته،وا 

  أى تعديل لألشخاص  يمكن بالتسامح  أنه استنتاج يمكننا التعريفات  هذه خالل ومن
 وصناعة األشخاص  بين العالقات  استعادة إلى ؤدى ي  أن الممكن من   سلبي سلوك
 .  لهم اءأس من مع غمهمتنا شخصية ت عالقا

ا على ما سبق      تعرف الباحثه التسامح على أنه  تكوين نفسي يكمن   وتأسيسا
داخل الفرد يدفعه للتغيير االيجابي فى المشاعر واألفكار والسلوكيات تجاه من أساء 

 اليه وأن نتسامى فى سلوكنا الشخصي لكونة مظهر من مظاهر السلوك الحضارى. 

  التسامح علي مقياس  المفحوص ا ية التي يحصل عليهه الدرجة الكلأنب ف إجرائياً ويعر  
حيث تشير الدرجة المرتفعة علي مقياس  إعداد الباحثه المستخدم في البحث الحالي،

والدرجة المنخفضة علي مقياس التسامح   الي أرتفاع التسامح لدي المفحوص  التسامح
 .الي انخفاض التسامح لدي المفحوص 

ن كما  التسامح يتضمن خمسة أبعاد بعاد تصورًا أل لباحثة تقترح ا ؛م عرضهطالقاا مما توا 
 -:يوضحه الشكل التالي وهما
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ويقصد به تقبل األديان المختلفة  و التخلى عن   التسامح الدينى البعـــــــــد األول :
 التعصب الديني والتمييز العنصري تبعا للدين .              

ويقصد به تفهم وتقبل األفراد المختلفين معه  ــاعـــــىالجتمــامـــح االتســــ:  يالبعد الثان
من االصدقاء واالقارب والزمالء و تحمله لذالتهم وعدم التدخل فى شئونهم  

 والتعـــــــاطف معهــــــــــــم

 البعــــــد الثــــالــــــث: التســــــامـــــح الثقـــــافـــــــى : -
ختلف في الثقافة او ذات واالنفتاح على اآلخر المال ه التصالح معويقصد  ب       

العرق او النوع او المستوي العقلي واالجتماعي وقبوله واحترامه واالعتراف بحقوقه 
حتى لو كانت غير مقبولة أو مخالفــــة لقيم أو سلوكيات الفرد واالقرار بحقه فى الحرية 

 والرأى والتعبير 

ويقصد به االعتراف بوجود االخر  ـــــامـــــح السيـــــاســــىتسال -رابـــــع :ــد الــــــالبعـــ
المختلف عني سياسيا واالعتراف بحقه في االختالف  وكيانه اإلنساني وحقوقة األدمية 

 والمدنية والسياسية  بصرف النظر عن مدى القبول أو اإلقتناع بأفكاره السياسية 

وهو حالة نفسية تتضمن تقبل الذات  التســـامــــح مـــــع النفس: ــسخــــــامـــــــــــد الالبعــــــــــ
واحترامهاواالعتراف  باالخطاء مسامحه الذات عليها والتعديل الدائم لنظره الفرد نحو  

  .ذاته بما يتضمن تقبلها والرضا عنها وتقليل المشاعر السلبية نحو الذات 
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 Sense of Social    -: 1ء االجتماعىعور باالنتماثانياا: مفهوم الش
belonging   

 تحـدد  التـي المركزيـة المفـاهيم مـن واحـداً  االجتمـاعي االنتمـاء مفهـوم ويعـد 
 العقبـاوي ، و  غريـب  (يقابلـه ومكـان زمـان كـل فـي الفـرد بالجماعـة عالقـة طبيعـة

ــاء االجتمــــــاعي فــــــي تــــــراث علــــــم الــــــنفس والعلــــــوم اإلن (2009:22، ســــــانية ولإلنتمــــ
ة مشـــــتركة بـــــين أعضـــــاء المجموعـــــة والـــــوعي لـــــدى نفســـــي عالقـــــة"فهـــــو كثيـــــرةمعـــــاني 

ــترًكا ا مشـــــ ــً ــيًرا جماعيـــــ ــتركة ومصـــــ ــة مشـــــ ــة جماعيـــــ ــم هويـــــ ــأن لهـــــ ــا بـــــ  أفرادهـــــ
.(Tajfel&Turner,1986:108)  

ــيكولوجيمـــــن أمـــــا       " فقـــــد أشـــــارت البحـــــوث المهتمـــــة بـــــديناميات المنظـــــور الســـ
ي لتماســـــكها، ئيـســــ ه المظهـــــر الر ماعـــــة باعتبـــــار الجماعـــــة إلـــــى الشـــــعور باالنتمـــــاء للج

ــا الـــــــذي يتأســـــــس علـــــــى اإلشـــــــباع ألنـــــــه يعكـــــــس درجةا النجـــــــذاب للجماعـــــــة وأفرادهـــــ
ــة"  ــة لألفــــــراد داخــــــل الجماعــــ ــية واالجتماعيــــ ــات النفســــ ــدين، )المالئــــــم للحاجــــ ــاج الــــ تــــ

2004 :32) 

ة ( إلى أن االنتماء االجتماعي هو "انتساب الفرد إلى جماع 2017وأشار )هزلى،     
ة هذه الجماعة، وهي بدورها  يا والوالء لها والعمل لمصلحعمل ها وجدانيا و وارتباطه ب

تعطيه األمن واإلحساس باالنتماء مما يؤدي به إلى االرتياح النفسي، بما توفره له من  
فرص للتفاعل مع أفراد الجماعة التي ينتمي إليها والمدرسة واالنتماء يتمثل في عدة 

مجموعة االنتماء تتفق في ن( الء، وطن، ديء، جيران، زمأوجه )أسرية، أصدقا
وعة من المعايير والقيم وتستند إلى إطار مرجعي كالدين والجنس واللغة" مجم

 (.2017:9)هزلى،

فهو: الدرجة الكلية التي يحصل  التعريف اإلجرائي لالنتماء االجتماعيأما 
 الجتماعي .عليها المستجيب في ضوء استجابته على مقياس االنتماء ا

 -عى:إلنتماء االجتماأهمية الشعور با 
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 وبدونه للجماعة الفقري  العمود  فهو االجتماعي؛ المستوى  على االنتماء أهمية تبرز 
 على  يتوقف والذي لها األعضاء انجذاب  هو الجماعة  وتماسك تماسكها الجماعة تفقد 

 نهامكفي الفرد  جات حا  تحقق الجماعة أن فطالما رادهاأف لحاجات  الجماعة  مدى تحقيق
 انتمائه  وراء من عليها يحصل التي الفوائد  تلك عن طريق وسلوكه أفكاره ىلع تؤثر أن
(  Leary, 1995 &Baumeister) وفًقا لـ (. و 22:2009،العقباوي  ، غريب  ( لها

 فإن الناس يعانون من شعور بالراحة وتحسين األداء عند تلبية الحاجة إلى االنتماء.
إلى أن يعدل اشباعه فإنه يبلغ من القوة  تم الجتماعى إذاباإلنتماء ا  الشعورو     

كثيًرا من سلوك  الفرد حتى يصبح سلوكه مطابًقا لما ترتضية جماعته. فعندما ينضم  
الفرد إلى الجماعه يجد نفسة فى كثير من األحيان يضطر إلى التضحية بكثير من  

جماعه  ال اعى من أفراد لقبول االجتممطالبه الخاصة ورغباته فى سبيل الحصول على ا
جماعة وقوانينها وتقاليدها،فيرى الجماعه وكأنها امتداد لنفسه ونجدة يساير معايير ال

 (.7:1989يسعى من أجل مصلحتها )محمد،

 Addiction to-ثالثاا:مفهوم ادمان شبكات التواصل االجتماعي:
social networks 

 التوافقي  وغير المرضي داماالستخ  من  لة حا" بأنه  (2005) بكر  أبو  تناوله     
 زيادة خالل من عليها يستدل والذي السلوك في اضطرابات  إلى يؤدي والذي لإلنترنت 
 البداية  في الفرد لنفسه حددها التي الساعات  بحيث يتجاوز الشبكة استخدام ساعات 
 وا همال كالسهر المشكالت  بعض  وجود  الشبكة بالرغممن أمام الجلوس ومواصلة

 من  يمنعه عائق  وجود  حالة في توتر  لوجود  إضافة واألسرية يةتماع االج لواجبات ا
 إذا الحسية  والشكاوي  القهري  والوسواس االكتئاب  حد  إلى يصل قد  بالشبكة االتصال 
 (.8:  2014) العمار، "االبتعاد عن الشبكة  فترة طالت 
 يـةالقهر  الحاجـةو  والمتكـرر الشـديد  اإلفـراطيعنـي  ( بأنـه2017وعـرف درريـري )     

 بحيـث  أكاديميـة أو مهنية وجود ضرورات  دون  االجتماعي التواصل ات شبك الستخدام
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ويرافقهـا  اسـتخدامها، عـن التوقـف أو عنهـا االمتنـاع يسـتطيع وال ، منشـغالً  الفـرد  يكـون 
 واإللحـاح التكـرار مثـل اإلدمـان أعـراض  علـى المألوفـة التشخيصـية المحكـات  ظهـور
 الكثير عليه ويترتب  افتراضي عالم إلى الفعلى قعواال من نسحاب واال والهروب  والصراع

 والصـــحة واالجتماعيـــة النفســـية الفـــرد  حيــاة فــي الســلبية اآلثــار مــن
 (93:2017وغيرها)دغريري،

 :االجتماعي التواصل شبكات إدمان أعراض 
 التواصـل شـبكات إدمـان علـى تـدل أعـراض أربعة   Hanyum (2011 )قدم     

 :هيو  االجتماعي
  المفرط واإلنشغال الفرد  على االجتماعي التواصل شبكات  ةسيطر   -1
 التواصـل لشـبكات  المفـرط الفـرد  إسـتخدام التـى قـد تعـود جـراء السـلبية النتـائج -2

 االجتماعي
 التواصـل شـبكات  اإلفـراط فـى اسـتخدام حـين السـلبية المشـاعر تصـاعد   -3 

 .االجتماعي

 شـبكات  اسـتخدام الفـرد  يفضـل حيـث  عيـةاالجتما بالنشـاطات  االهتمـام فقـدان -4
  .وعائلته أصدقائه مع الواقعية الحياة نشاطات  على االجتماعي التواصل

(,2011 Griffiths ،Kuss) 

 انخفاضاً  واإلنترنت  الحاسوب  جهاز مستخدمي لقد سجلالعزله االجتماعية:  
 ون يقض حيث  بهم، المحيطة االجتماعية والدائرة األسري  التفاعل معدالت  في
 اإلنترنـت، شـبكة مـع التفاعـل فـي معظمـه أو كلـه ماليـو  يسـتغرق  الً طـوي وقتـاً 

 واإلصـابة للفـرد  االجتماعيـة الـدائرة تقلـص  هـي لـذلك الحتميـة وكانـت النتيجـة
الشـبكات  هـذه اسـتخدام فـي فـاإلفراط أصـدقاء، دون  والبقـاء والتعاسـة، بالوحـدة
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 بشـكل يـؤثر والـذي االجتماعيـة وعالقاتـه اإلنسـان سـلوك علـى يـنعكس سـوف
 (20:2011الفرد.)قنيطة، إليها ينتمي التي سرةألا على كبير

  نماذج من شبكات التواصل االجتماعي:
،  وماي 3، وجوجل2، والتويتر1تعتبر شبكات التواصل االجتماعي الفيس بوك     
وغيرها من أشهر المواقع التي تقدم    7، ولينكد ان6وانتستجرام 5ويوتيوب   4سيبس
باألشخاص  التي تسمح بإنشاء صفحات خاصةقع ن  وهي المواات للمستخدمي خدم

والتواصل مع أصدقائهم ومعارفهم، وستحاول الباحثة أن تسلط الضوء على أهم  
 -أربع مواقع رئيسية  يتردد عليها طلبة الجامعه:

1- Face book.com 
2- Youtube.com 
3- Twitter.com 
4- Instagram 

 البحوث والدرسات السابقة
لة بطريقة تنسجم إلي حد لبحوث قريبة الصبعض الدرسات وا وف نقوم بعرض س    

الدراسات التي و البحوث قسمت الباحثة  ، حيث البحث الراهن وفروض  ما مع أهداف
 -إلي ثالثة محاور رئيسية، كما يلي:توصلت إليها 

 .وعالقته ببعض المتغيرات   التسامحالدراسات والبحوث التي تناولت  :المحور األول

وعالقته ببعض  االنتماء االجتماعىتناولت ي البحوث التالدراسات و  :انيالمحور الث
 . المتغيرات 

وعالقتة باالنتماء  التسامح: الدراسات والبحوث التي اهتمت بتناول المحور الثالث
 االجتماعى. 
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مني من  وفقًا لتسلسل ز  الدراسات البحوث و عرض هذه  م يتو                        
 : كاآلتيإلي األحدث  األقدم

 تغيرات:وعالقته ببعض الم التسامحالدراسات التي تناولت البحوث و  األول:المحور 

الى فحص   chan(2013)هدفت دراسة  نطاق تلك الدراسات والبحوث  وفي     
عالقات كل من العرفان،والتسامح،والتوجيهات نحو السعادة )المتعه،المعنى،االندماج( 

لوجدان الموجب، والوجدان ،واا عن الحياة ثاًل فى الرضبالهناء الذاتي:)مم
( من معلمي المدارس الصينية، واستخدم  143الب،وتألفت عينة الدراسة من )الس

ومن بين النتائج التي كشفت عنها الدراسة  أن العرفان   المنهج الوصفي التحليلي،
تى ، والهناء الذاوالتسامح ارتبطا بشكل دال، بكل من التوجه الحياتي ذى المعنى ، 

التنبؤ بالهناء بدرجة اكبر من توجهات السعادة  داًرا جوهرًيا من التباين فىمق كما فسر
 والمعنى، .وأن )العرفان والتسامح( أسهما مع التوجهات الثالثة للسعادة:)المتعه،

كما أن   واالندماج( فى التنبؤ الدال بكل مكون من المكونات الثالثة للهناء الذاتى،
والمنبأ الوحيد بالوجدان  تى,لمكونات الثالثة للهناء الذابا المنبأ الدالسامح كان هو الت

 .السالب 

دراسة هدفت الى التعرف على العالقة بين التسامح   ( 2014الحربي ) كما أجرى 
واستخدم الباحث  ،والهناء الذاتي لدى مراجعى المراكز الصحية التابعة لمنطقة حائل 

( من الجنسين ، واستخدم  706)ت العينة من باطى ، وتكونالمنهج الوصفى االرت
احث مقياس التسامح لهيرتلند ، ومقياس الهناء الذاتى وخلصت الدراسة إلى وجود الب

 عالقة داله موجبة بين التسامح والهناء الذاتى )الشخصي(.

إلى التعرف على مدى شيوع سمه  (2017محاسنة ) دراسة  وتناولت أيًضا      
اسة الى معرفة ما أنماط تعلقهم، كما هدفت الدر ا بامعه وعالقتهلدى طلبة الجالتسامح 

إذا كان ثمة اختالف فى شيوع سمه التسامح تعزى لمتغير الجنس،والتخصص 
طالب وطالبة من   (784األكاديمي والمستوى الدراسي ، وتكونت عينه الدراسة من)
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تسامح جاءت شيوع سمه ال طلبة الجامعة الهاشمية وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
دالله احصائية فى شيوع سمه التسامح تعزى   ة متوسطة وعدم وجود فروق ذاتدرجب

لمتغير الجنس  وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا  وجود فروق ذات دالله احصائية تعزى  
لمتغير التخصص األكاديمى وكذلك أظهرت وجود عالقة موجبة بين سمه التسامح  

       .ونمط التعلق األمن

امكانية التنبؤ بالتسامح فى التعرف على ب(  2017)  طانيالقحدراسة  تمت ه ا كما 
 المعاقين  المراهقين من عينتين لدي االجتماعي واالندماج الحياة ضوء اإلقبال علي

  )20)تقسيمهم تم معاق ) 40 (من مكونة عينة علي وذلك سمعيا والمعاقين بصريا
 من (  (40 و ياض بالر  النور عهد م ب المتواجدين بصريا المعاقين المراهقين من

 مقياس :اآلتية األدوات  الباحثان استخدم وقد  األمل، بمعهد  سمعيا المعاقين المراهقين
 ،ومظلوم العال عبد  ( الحياة علي اإلقبال مقياس ،)م 2010 شقير، زينب ( التسامح
 توصلت  ،)م 2015 الباحثين، إعداد  من( االجتماعي االندماج ومقياس ،)م 2013

 وكل  التسامح بين  إحصائياً  دالة  ارتباطيه عالقة وجود  :أهمها  ائجتن  عدة  إلي اسةدر ال
 من  التنبؤ يمكن أيضا  البحث، عينة لدي االجتماعي واالندماج الحياة علي اإلقبال من

  .البحث  عينة لدي االجتماعي  واالندماج الحياة علي  باإلقبال التسامح خالل

 كل بين العالقة طبيعة على التعرف  إلى ( 2017) البقمى بحث  هدففى حين      
 الفروق  عن الكشف كذلك الجامعة، طلبة لدى الشخصية  وسمات  واالنتقام التسامح  من
 324 ) من مكونة عينة على البحث  أجري  .واإلناث  الذكور بين  واالنتقام  التسامح في
 مقياس  اموباستخد  مية، االسال سعود  بن محمد  االمام جامعة طلبة من وطالبة  طالب  (

 العوامل ومقياس )الباحثة تعريب ( االنتقام ومقياس  )الباحثة تعريب (  امحتسال سمة
 وجود  إلى النتائج أشارت  (2010)غزال وأبو جرادات   تعريب  للشخصية الكبرى  الخمسة
 ودالة موجبة ارتباطات  ظهرت  كما واالنتقام، التسامح بين إحصائياً  ودال سالب  ارتباط
 على  واالنفتاح الضمير، ويقظة والمقبولية، ية،بساطاالن من وكل امحالتس بين ياً إحصائ 
 . الخبرة
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عالقة المناخ األسري بالتسامح لدى طلبة جامعه  (2018دراسة دلول )تناولت و 
( 886األزهر بغزه وهدفت التعرف على طبيعه العالقة بينهما وبلغ عدد أفراد العينة) 

ح  الفكرى واالجتماعى  سامن  مقياس التباحثة مقياسي طالًبا وطالبة واستخدمت ال
س المناخ األسري  وأظهرت نتائج الدراسة أن العالقة بين المناخ األسري ومقيا

 . والتسامح عالقة محدودة وضعيفة

 المحور الثاني: الدراسات التى تناولت الشعور باالنتماء االجتماعى

رد، للفء االجتماعي بين االنتما أجريت عديد من الدراسات بهدف تحديد العالقة  
  ، ومنها دراسة اندرسون  فى حياة الفرد لفةومشاركته بأشكالها المخت

(Anderson, 2005)   التي هدفت إلى تحديد اثر السياق االجتماعي الذي يتفاعل
معه الفرد  والشعور باالنتماء علي السلوك السياسي واالتجاهات السياسية، وذلك علي 

بت خالل بعض المسوح العامة، سح 963ين عددها من االمريكي  عينة عشوائية
وأوضحت النتائج أن الشعور باالنتماء يؤثر بشكل مباشر في مختلف أشكال المشاركة 
السياسية، كما كان للشعور بالكفاءة الداخلية والثقة الذاتية اثره علي المشاركة 

وكان االنتماء ألكثر من سياق اجتماعي تأثيرا أكبر  السياسية، والنشاط السياسي ،
 .فقط  ي المشاركة السياسية لألفراد من االنتماء لسياق واحد عل

إلى التعرف على مستوى االنتماء االجتماعى  (2008دراسة عسكر )كما هدفت      
بحسب متغير الجنس، والتعرف على طبيعه العالقه بين االنتماء االجتماعى واإلذعان  

( مسًنا ومسنه، وأظهرت النتائج أن هناك 160دى المسنين، وقد شملت عينة البحث )ل
  االجتماعى واإلذعان لدى المسنين . عالقة ايجابية بين االنتماء

التعرف على طبيعة العالقة بين االنتماء  (2016على)وتناول بحث 
اف االجتماعي واإلذعان لدى الطلبة المغتربين العراقيين وتحقيقا ألهد

البحث الحالي ،تم تطبيق مقياس االنتماء االجتماعي واإلذعان  على عينة 
( طالب وطالبة عراقيين مغتربين تم اختيارهم بطريقة عشوائية 50تألفت من)
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( طالب وطالبة عراقيين  تم 50من جامعة كاردف في بريطانيا ،وأيضا )
ود عالقة اختيارهم بصورة عشوائية من جامعه بغداد وأظهرت النتائج وج

ذات داللة إحصائية موجبة بين االنتماء االجتماعي و اإلذعان لدى الطلبة 
 االنتماء عالقة كشف محاولة في الدراسة هذه المغتربين العراقيين تبحث

 .الجامعين الطلبة لدى الذات بتحقيق
الكشف عن العالقة بين االنتماء  (2017ربيعة ) كما بحثت دراسة

 100ت لدى الطالب الجامعى  وتناولت عينة تضم االجتماعى وتحقيق الذا

سنه وبينت النتائج االحصائية للدراسة عدم  27 -20طالب تراوح سنهم من 

تحقق الفرضية الرئيسية التى تشير إلى أنة ال توجدعالقة إرتباطية داله بين 

 االنتماء وتحقيق الذات.

االنتماء  المحور الثالث :الدراسات التي تناولت التسامح وعالقتة ب
 االجتماعي

 (  )2010 أجرى  والبحوث، وفي نطاق تلك الدراسات      
Barners,Carvallo,Rown,Osterman   دراسة تهدف الى معرفة العالقة بين

( طالبًا جامعيًا من  163الحاجة الى االنتماء والميل للتسامح  وتكونت العينة من) 
د عالقة ارتباطية ايجابية بين  طالب جامعه أوكالهاما ، وتوصلت النتائج الى وجو 

 الحاجة لإلنتماء والميل للتسامح.

تهدف الى معرفة العالقة بين إشباع الحاجه لإلنتماء واالستعداد  ودراسة أخرى      
من طلبة جامعه أوكالهاما وتبين من النتائج أن   134للتسامح وبلغت عينة الدراسة 

  عندهم استعداد اكبر للتسامح.  الناس الذين لديهم اشباع للحاجه الى االنتماء
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 التعقيب على الدراسات السابقة 

بموضوع الدراسة الحالية،  ةعرضت الباحثة فيما سبق بعض الدراسات ذات الصل_
وكان هدف الباحثة فى عرضها لهذة الدراسات هو التعرف على طبيعة العالقه بين 

   .التسامح والشعور باالنتماء االجتماعى 

  (2017كما فى دراسة القحطانى ) فرد ( 40عينة الدرسة من ) جم  _ لقد تفاوت ح
 Anderson ( 2005)( كما فى دراسة 963إلى )  

 _ وكان من أهم النتائج ما يلي:_ 
يرتبط إيجابيًا بالمتغيرات اإليجابية،   التسامح أتفقت جميع البحوث علي أن  ➢ 

 ةمن المتغيرات اإليجابي  أنه وهذا يدل عليويرتبط سلبًا بالمتغيرات السلبية اآلخري، 
، وهناك دور لبعض المتغيرات التي تؤثر تلعب دروًا بارزًا في حياة الفرد وأرتقائها

 بإيجابية علي مستوي التسامح 

كانت هناك ندرة فى الدراسات والبحوث التى تناولت عالقة التسامح باإلنتماء  ➢
 اإلجتماعى . 

التسامح واالنتماء قة بين عالهتمت بالكشف عن الا  التى البحوث كما أن  ➢
وبذلك البد من  تجرى على عينة مدمنى شبكات التواصل االجتماعى ؛ لم االجتماعى

 إجراء بحوث لسد هذا النقص 

 فروض البحث 0
نطالقًا مما سبق عرضه يمكن صياغة  يسعي البحث الحالي للتحقق  الذي الفرض وا 

 من مدي صحته كما يلي: 
  لدي عينة  و اإلنتماء االجتماعى  التسامح يًا بين صائ عالقه ارتباطية دالة إح توجد 

 . من مدمنى شبكات التواصل اإلجتماعى
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 المنهج واإلجراءات 

: المنهج  أوالا

عن  محاولة الكشففي  الوصفي االرتباطيالمنهج أعتمد البحث الراهن علي       
لتواصل  من مدمنى شبكات ا لدي عينة التسامح و اإلنتماء اإلجتماعىن بيالعالقة 

 . اإلجتماعى
   ثانياا: مجتمع الدراسة والعينة

  200-ذكور  200)( طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية 400بلغ حجم العينة الكلية )
( سنة  21:18)من المقيمين بمدينة بني سويف يتراوح المدى العمري للعينة  إناث(
                                  (.4.57) سنة وانحراف معياري  (19.46) حسابي ط بمتوس

 (1جدول رقم )                                          

 النسبة المئوية  التكرار النوع

 %50 200 ذكر

 %50 200 أنثي

 %100 400 م

اختيار عينة  وقد راعت الباحثه مجموعه من المحكات التي على اساسها تم  •
 البحث وهي:

 عاماً  ( 21_15المدى العمري لهم) -1

الحاسوب ، لتليفون المحمول، ا يكون مستخدم لالنترنت سواء في المنزل أن  -2
 الشخصي 
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وتم اختيار مجموعه من بين األفراد المشاركين في الدراسه علي اساس درجاتهم   -3
(   2014يل) على مقياس يونج التشخيصي الدمان االنترنت ترجمه هبه ابوالن

مصنفين كمدمني انترنت  تمثل كل منهما أحد الربعين الطرفيين , بلغ عدد ال
( وفقأ للربيع األعلي وهم األفراد الحاصلين علي درجات مرتفعة في مقياس  104)

 .إدمان االنترنت ,وتم اجراء الدراسه الحاليه على هذه الفئة 

 أدوات البحث: -ثالثاا -4
 (داد الباحثةمن اع )       مقياس التسامح •

من األطر النظرية   ديهاديها من لاستندت الباحثة فى اعداد المقياس على ما توفر ل
المختلفة، وبعض البحوث والدراسات السابقة التي تناولت مفهوم التسامح، الثاني،  
 واعتمدت الباحثة في صياغة البنود على جوهر األطر النظرية المفسرة لتلك المفهوم 

 االستطالعية اجراءات التجربة 
طالب 100على عينة مكونة من  شهرا  استطالعية، استغرقت أجرت الباحثة تجربة    

بهدف جمع أكبر قدر من االفكار    قدمت فيها استبيانوقد  في جامعة بني سويف
 الالعقالنية المرتبطة بالتسامح والجدول التالي يوضح ذلك: 

 :يانا تضمن فيه أربع أسئلة، وهما وقد قدمت الباحثة ألفراد العينة االستطالعية استب 

 ؟هو التسامح من وجهة نظرك ما .1

 ؟ المتسامح الشخص هي صفات  ما .2

 يتسامح األشخاص مع األخرين؟  لماذا .3

 هى معوقات التسامح بين األفراد؟  ما .4
وقد انتهت التجربة االستطالعية إلى التأكد من توفر أفراد العينة بمجتمع الدراسة،  

 بهم لبناء مقياس التسامح.  صة وتحليل االستجابات الخا
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ابات العينة األستطالعية حيث قامت بحذف  قامت الباحثة بتحليل مضمون استج
تكون المقياس في  و االستجابات المتكررة ومن ثم قامت بصياغة بنود المقياس، 

قامت الباحثة بعرض المقياس على مجموعة من    ( بندًا.111صورته المبدئية من )
وذلك  6في علم النفس من أعضاء هيئة التدريس عددهم   المحكمين المتخصصين

وبناًء  اللغوية،دقة البنود ومدى صدقها ومالئمتها للمرحلة العمرية وصحتها  من للتأكد 
 اآلخر  البعض  على واإلبقاء  البنود، بعض  وتعديل على هذا التحكيم تم حذف

ستقر المقياس على  ا وتعديل،بإجراء التعديالت الالزمة من حذف   ةوبعد قيام الباحث
 المقياس بنود  بتوزيع قام الباحث  ثم( مكونات فرعية؛ 5( بندًا موزعة على )76)

 . للتطبيق في صورة نهائية منظمة عشوائية بطريقة

عرض المقياس علي مجموعة من أفراد المجتمع الذي سيجري عليه البحث بلغ  
لنسبة لهم، وقد للتأكد من مدي فهم ووضوح صياغة البنود با شخص ( 30عددهم ) 

 أظهروا أن البنود صياغتها مفهومة وواضحة. 
 -:خصائص السيكومترية للمقياسال 

للتحقق من الخصائص السيكومترية لألداة أعتمدت الباحثة في تقدير مدي صدق      
 وثبات المقياس علي الطرق التالية: 

 أوالا الصدق:
 صدق المضمون  •

   اآلتية:لباحثة اإلجراءات للتحقق من هذا النوع من الصدق اعتمدت ا 
فات النظرية واالصطالحية لمفهوم قامت الباحثة باالطالع على التعري (أ

 التسامح.وفي ضوءها تبنت الباحثة تعريًفا لمفهوم  التسامح،
قامت الباحثة باالطالع على النظريات المفسرة للتسامح والتي   (ب 

 الحالي.استطاعت في ضوئها صياغة أبعاد وبنود المقياس 
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التسامح   وقد تم تعريف التسامح،ت الباحثة بتحديد تعريف إجرائي لمفهوم قام (ج
 إجرائيًا بإنه الدرجة التي يحصل عليها المبحوث في مقياس التسامح "

 صدق المحكمين   •
من   ( أفرادً 6)( بندًا علي 111تم عرض الصورة المبدئية للمقياس المكونة من ) 

أعضاء هيئة التدريس بأقسام علم   في مجال علم النفس من  المتخصصينالمحكمين 
أشتملت علي الهدف من   القاهرهي سويف وجامعة النفس بكلية اآلداب جامعة بن

، إلبداء الرأي في التسامح الخمسة وتعريفاتهمالمقياس، والتعريف اإلجرائي، وأبعاد 
مدي كفاءة كل بند في المقياس ومدي وضوح العبارات وسهولتها ومدي صحة بنائها 

   وتعديل ما يرونه مناسب من وجهة نظرهم. اللغوي 
  )مرتفعيالفروق بين درجات الثلث األعلى  ضيحلتو  التمييزي:الصدق  •

التسامح( والثلث األدنى )منخفضي االتسامح( كما تم تحديدها من خالل  
الدرجة الكلية, والمقارنة بينهما في الدرجة الكلية وبنود المقياس نفسه, لتحديد  

إحصائيا )عند مستوي   ةوجود فروق دالواتضح  المتوسطات  داللة الفروق بين
ين متوسط مجموعة اإلرباعي األعلي ومتوسط مجموعة اإلرباعي  ( ب 0.01

  األعلي،األدني في الدرجة الكلية للمقياس لصالح متوسط مجموعة اإلرباعي 
التميز   علىوهذا يؤكد قدرة المقياس   للمقياس،الصدق التميزي  علىمما يدل 
 الطرفية.مما يحقق صدق المقارنات التسامح تفعي ومنخفضي بين مر 

  المقياس:ثبات اا: ثاني 

استخدمت الباحثة ثالث طرق لحساب ثبات األبعاد والثبات الكمي للمقياس؛ حيث  
وتمثلت  معامل الفا كرونباخ   األولى في حساب الثبات عن طريق تمثلت الطريقة

باستخدام  التجزئة النصفية  ت عن طريقالثبا الطريقة الثانية في لحساب التجزئة
  إعادة تطبيق االختبار النصفية والطريقة الثالثة  جتمانمعادلة سبيرمان ومعادلة 

بالطريقتين   وتوصلت النتائج إلى أن معامالت ثبات مقياس التسامح كانت مرتفعة
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  التجزئة النصفية( مما يدل على الثبات الكمي للمقياس وثبات ،)معامل الفاكرونباخ
طريقة الفا كرونباخ التسامح ب  معامالت ثبات مقياس ( يوضح2أبعاده والجدول رقم ) 

  وطريقة التجزئة النصفية
 يوضح معامالت ثبات مقياس التسامح ( 2جدول ) 

ثم   االستطالعية،قامت الباحثة بتطبيق المقياس على العينة  الثبات بإعادة اإلختبار:
 األول،ة في ظروف مشابهة لظروف التطبيق أعيد التطبيق مرة أخرى على نفس العين

وبلغ حجم عينة التطبيق  يوم،( 17: 15لتطبيقين ما بين )تراوحت المدة الزمنية بين ا
وقامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين أداء العينة   مبحوث،( 22الثاني حوالي )

معامل الثبات  وبلغ الثاني،في التطبيق األول وبين أدائهم على المقياس في التطبيق 
الثبات عبر  تع بقدر منمما يوضح أن المقياس يتم  0,01دال عند مستوى  (0.618)

 الزمن.

 

 أبعاد التسامح عدد العبارات معامل الثبات

سبيرمان  جتمان
 براون 

 معامل ألفا

 يتسامح دين 10 0.999 0.862 0.857

 تسامح اجتماعي  25 0.795 0.724 0.722

 ثقافي تسامح 17 0.654 0.921 0.771

 تسامح سياسي 8 0.712 0.695 0.694

 تسامح مع النفس 16 0.803 0.799 0.792
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 ( ترجمة هبة أبو النيل)لطلبة الجامعة ثانياا: مقياس الشعور باإلنتماء االجتماعي
 Baumeister &Learyالنموذج النظري لبومستر والري   علىتقوم فكرة هذا المقياس  

ياس االنتماء من خالل سياقات اجتماعية أربعة هي االنتماء لألسرة، ويقيس هذا المق
هذه السياقات   علىويركز المقياس   وللجيران.)مكان الدراسة(، الكلية ولألصدقاء، 

،  ا بهاأدوارً تمثل المجاالت األساسية التي يشغل األفراد   –ةشير الباحثتفيما   –ألنها  
تماعية وتتيح المجال لتقييم االنتماء في  مختلفة من العالقات االج وتمثل انماًطا

 سياقات مختلفة. 
جاهات صنفت في أربعة سياقات لتعكس المكونين األساسيين اللذين تمت  وهذه االت

وتلقي التقدير من   باآلخرين،اإلشارة إليهما في تعريف االنتماء وهما )االرتباط 
  أو-اآلخرينى الفرد من اآلخرين(. والبنود أيضا تعكس التفاعل المتبادل )ماذا يتلق

 يعتقد أنه يعطيه ويقدمه(   وماذا يقدمه لآلخرين أو –يعتقد أنه يتلقاه  
وقد تمت صياغة البنود بكل من الصيغة السلبية وااليجابية وذلك لتقليل تحيز  

االستجابة مع عكس البنود السلبية أثناء التصحيح، بحيث ان الدرجة الكلية المرتفعة 
المقياس   علىي درجة مرتفعة من االنتماء. وتحسب الدرجة المقياس تشير ال على

=   3نادرا،  =   2ابدا،  =  1درجات } 6شدة من  ظل مقياسات في بجمع االجاب 
 (. =ال ينطبق)=صفرا 6دائما، =   5غالبا، =  4احيانا، 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 :اإلنتماءالصدق والثبات لمقياس  معامالت حساب 

 قياس: المصدق اوالا  

  طريق صدق ( بحساب صدق المقياس عن 2014قام معد المقياس هبه ابوالنيل) 
  المضمون واالتساق الداخلي للبنود 
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 وسوف تعتمد الباحثه في حساب صدق المقياس في البحث الراهن بالطرق االتيه: 

 صدق المحك -1
لحساب صدق المقياس: أسلوب صدق المحك الخارجي عن طريق  ةالباحث ت استخدم

العية  اد معامل ارتباط بيرسون للدرجات الكلية االستجابات العينة االستطإيج
المستخدم في هذه الدراسة  ترجمة هبة أبو النيل)ب(  االنتماء( عن مقياس 100)ن= 

كمحك خارجي،   (2009) )أ( عادل محمود المنشاوي اإلنتماء الحالية، ومقياس 
 (3ويمكن تلخيص ما سبق بالجدول )

 محك( صدق ال3جدول )

عدد  المقياس
 عدد العبارات العوامل

الدرجة 
الكلية 
 الصغري 

جة الكلية الدر 
معامل   ن النهائية

 االرتباط

 168 1 56 4 أ
100 0,781** 

 582 1 97 4 ب

 (۰٫۰۱** عند مستوى داللة )

؛ أي أن  (0.781) معامل ارتباط بيرسون بلغت قيمة يتبين من الجدول السابق أن 
مما يدل على الصدق  المستخدم في هذه الدراسة مرتفعا، معامل صدق المقياس 

 . االجتماعىاالنتماء كد أن المقياس يقيس ويؤ التالزمي 

 ثبات المقياس:

 قام معد المقياس بحساب ثبات المقياس عن طريق استخدام معامل ألفا كرونباخ    

 ية:وسوف تعتمد الباحثة  في حساب ثبات المقياس فى البحث الراهن بالطرق االت
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األولى في   يقةثبات األبعاد والثبات الكمي للمقياس؛ حيث تمثلت الطر حساب    
حساب الثبات عن طريق معامل الفا كرونباخ وتمثلت الطريقة الثانية في حساب  

النصفية  الثبات عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان ومعادلة جتمان
باالنتماء االجتماعي كانت    مقياس الشعورت لنتائج إلى أن معامالت ثباوتوصلت ا

 )يدل على الثبات الكمي للمقياس وثبات أبعاده والجدول رقم بالطريقتين مما  مرتفعة
معامالت ثبات مقياس الشعور بإالنتماء االجتماعي بطريقة الفا كرونباخ   يوضح (4

 . وطريقة التجزئة النصفية
 في الدراسة الحالية ء االجتماعييوضح معامالت ثبات مقياس االنتما (4)جدول 

 ل الثباتمعام عدد العبارات أبعاد المقياس

سبيرمان  الفا كرونباخ
 براون 

 جتمان

 ,864 ,866 ,945 42 اإلنتماء لألسرة

 ,880 ,881 ,943 30 اإلنتماء لألصدقاء

 ,693 ,693 ,812 14 اإلنتماء لزمالء الدراسة 

 ,774 ,820 ,811 11 اإلنتماء للجيران

 :ادمان االنترنتالصدق والثبات لمقياس  معامالتحساب 

 المقياس صدق اوالا :  

( مترجمه مقياس يونج التشخيصي الدمان االنترنت   2014قامت هبه ابوالنيل)  
نتائج تحليل الكفاءة السيكومترية للمقياس في  حيث اظهرت  بحساب الصدق

كما   البند والدرجة الكلية على المقياس مرتفًعا بين درجة   ارتباًطا هبه ابوالنيل((دراسه
قياس كابلن لالستخدام المشكل لإلنترنت النسخة  بلغ ارتباط مقياس يونج بم



 ( م 2021  مارس   –يناير )  58ع  ،1ج                           ي سويفجامعة بن – مجلة كلية اآلداب
 

 

                                         التسامح وعالقته بالشعور باالنتماء االجتماعي...                                  العليم حامد أ/أسماء عب  

                                                               105 

 

 ت وقد أجر  مما يعد أحد مظاهر الصدق التالزمي للمقياس ,.(771)   2002المعدلة
 هذه  ت شمل ، بحيث قياسللم اجراءات الكفاءه السيكومتريه الحالية الدراسه الباحثة في 
 .صدق المقارنة الطرفية وصدق االتساق الداخلى االجراءات 

 Inter consistencyلداخلي االتساق ا
تم حساب االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل      

أن   واتضح من النتائج  مفردة والدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه المفردة
بين فقرات المقياس والدرجة الكلية داله اجصائًيا عند مستوى معامالت ارتباط بيرسون 

( فيما كان الحد ,196حيث كان الحد األدني لمعامالت االرتباط )   0,01  معنوية
( وعلية فإن جميع فقرات المقياس متسقة داخلًيا مع الدرجة الكلية   ,703األعلي )  

 للمقياس مما يثبت االتساق الداخلي للمقياس.

 ثبات المقياس ثانياا: 
م  اعادة االختبار وكان  قام معد المقياس بحساب ثبات المقياس عن طريق استخدا 

وسوف تعتمد الباحثة في حساب ثبات  ,(88,( وبلغ معامل ألفا كرونباخ ) 92مقداره)
 المقياس في البحث الراهن بالطرق االتية: 

اب الثبات عن  األولى في حس الثبات الكمي للمقياس؛ حيث تمثلت الطريقةحساب 
حساب الثبات عن طريق  طريق معامل الفا كرونباخ وتمثلت الطريقة الثانية في 

وتوصلت النتائج إلى أن   التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان ومعادلة جتمان
بالطريقتين مما يدل على  كانت مرتفعة ادمان االنترنت  مقياس الشعورمعامالت ثبات 

 . الثبات الكمي للمقياس
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 الحاليةفي الدراسة   ادمان االنترنتيوضح معامالت ثبات مقياس  (5)جدول 

 معامل الثبات عدد العبارات المقياس

سبيرمان  الفا كرونباخ
 براون 

 جتمان

 ,848 ,849 ,926 28 ادمان االنترنت

 -األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:رابعاا: 
 معامل ارتباط بيرسون البسيطالبيانات  لقد استخدمت الباحثة في معالجة      

          .بحث بغرض اإلجابة عن تساؤل ال
 النتائج ومناقشتها:    

توجد عالقة بين االنتماء  )هل الذي ينص على بالنسبة لإلجابة عن تساؤل الدراسة
دمني  التسامح لدى مو  الجيران(، االصدقاء، زمالءالدراسة، االجتماعي) أسري 

 ؟ االنترنت
اتها الفرعية, حساب معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة ومكونبقامت الباحثة ب     

وذلك من خالل استخدام معامل ارتباط )بيرسون ( . والجداول التالية توضح نتائج  
 هذا الفرض :

ونات والدرجة  االنتماء االجتماعي ) المك ى بين متغير قيم معامالت االرتباط  ( يوضح6جدول رقم )
 نترنتالكلية( ومتغير التسامح )المكونات والدرجة الكلية ( لدى عينة مدمني اال

االنتماء  
 لألسرة

االنتماء 
 لألصدقاء

االنتماء 
لزمالء  
 الدراسة 

االنتماء 
 للجيران

 الدرجة الكلية

 ** , 438 ** , 349 * , 222 ** , 284 ** , 449 تسامح ديني
 * , 218 , 112 ** , 512 , 132 , 090 تسامح اجتماعي 

  ,328 تسامح ثقافي
 ** 

322 , ** 230 , * 305 , ** 384 , ** 
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االنتماء  
 لألسرة

االنتماء 
 لألصدقاء

االنتماء 
لزمالء  
 الدراسة 

االنتماء 
 للجيران

 الدرجة الكلية

 ** , 330 ** , 275 * , 227 , 177 ** , 337 تسامح سياسي
 ** , 484 ** , 322 ** , 329 ** , 360 ** , 449 تسامح مع النفس

 ** , 498 ** , 372 ** , 358 ** , 333 ** , 470 الدرجة الكلية
 . 0,01* * دال عند مستوى      0,05دال عند مستوى  *
كل الداللة اإلحصائية لبعض معامالت االرتباط بين  (1ويتضح من جدول )      

المقياس بالدرجه الكلية للمقياس جميعها كانت موجبة ودالة تتراوح بين  بعد من أبعاد 
,( وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة احصائيا عند مستوى داللة 498,_ 218)
س صادقة وتقيس الهدف الذى وضعت ( وهذا يدل على أن جميع فقرات المقيا0,01)

 من أجلة 
يرسون لقياس العالقة بين كل بعد من  كما قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط ب      

أبعاد المقياس باألبعاد األربعة األخري المنتمية اليه  وكانت موجبة ودالة تتراوح بين) 
ة دالة ,( وهى معامالت ارتباط  ذات قيم موجبة عالية ومتوسط498, ،218

 احصائيا. 
دول السابق ككل فإن نتائج الج واالنتماءوبالنسبة للعالقة بين التسامح ككل      

عند (,498قيمتها ) ذات داللة إحصائية  موجبة و  توضح وجود عالقة ارتباطية
هذا يدل على أن جميع فقرات المقياس صادقة وتقيس الهدف ( و 0.01) داللة  مستوي 

 من أجلة. الذى وضعت 
الحاليُة ، ومع نتائج بعض الدراسة ذه النتائج مع الفرض المطروح في هاتفقت        
 ( )2010 ومنها دراسةالسابقة،  ت الدراسا

  Barners,Carvallo,Rown,Osterman   الى معرفة العالقة بين   التى هدفت
اطية  الحاجة الى االنتماء والميل للتسامح  وتوصلت النتائج الى وجود عالقة ارتب

 ايجابية بين الحاجة لإلنتماء والميل للتسامح. 
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ين إشباع الحاجه لإلنتماء واالستعداد الى معرفة العالقة ب هدفت  ودراسة أخرى      
ما وتبين من النتائج أن  امن طلبة جامعه أوكاله 134للتسامح وبلغت عينة الدراسة 

 .اد اكبر للتسامحالناس الذين لديهم اشباع للحاجه الى االنتماء عندهم استعد 

 التوصيات
لتفكير  ضرورة تصميم برامج تدريبية تعلم الشباب استخدام استراتيجيات تيسر ا -1

 االيجابي القائم على التسامح 
توصية االباء والمعلمين الى خطوره ادمان شبكات التواصل االجتماعى على  -2

 العالقات االجتماعية. 
التسامح والتفكير إجراء دراسات وبحوث مستقبلية تتناول  البد من -3

 الالعقالني لدى مدمنين شبكات التواصل االجتماعى.
مستقبلية تتناول التسامح لدى  البد من اجراء دراسات وبحوث -4

 مدمنين شبكات التواصل االجتماعى

 قائمة المراجع:

 أوالا :المراجع العربية
 بالشعور هالقت(: الدمج وع2009ي , العقباوي أحالم عبد السميع ) لرريب ، إسماعيل ع    

) , العددر هجامعة األز  –ة كمية التربية لباالنتماء لدى الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مج
      .الجزء األول (141
.)عبير التسامح:النظرية والبحث والممارسة(.2015ماكلو.بارجمنت.ثورسين.)       

 ,القاهره.1محمدأنور,مترجمة(.المركز القومي للترجمة,ط
خر ومدى انتشارها بين طالب وطالبات جامعة  ثقافة التسامح مع اآل(.2010,مريم )يدالغام      
 ,جامعة طيبة.ةرارسالة دكتو ,طيبة
، مجلة البحوث وعالقتة باالذعان لدى المسنين ياالنتماء االجتماع (.2008)عسكر، سهيلة      

 (،الجامعة المستنصرية.19التربوية والنفسية ، العدد)
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نترنت(وعالقتة ببعض المتغيرات لدى إدمان الشبكة المعلوماتية )اإل0(2014خالد ) العمار،       
 . 1، 30دمشق،  ة، مجلة جامع دمشق ةطلبة جامع

عالقتة بكل من العرفان  يف  يالنمذجة البنائية للتسامح النفس(.2016، تامر، )يشوق 
 . 46رشاد النفسي، لة اإل، مجلدى طالب الجامعة يالكبرى والهناء الذات ةوعوامل الشخصية الخمس

، ترجمة  يةنمو شخصية الفرد والخبرة االجتماع0(1988سونيا، هانت، وجنيفر، هيلتن )
 العامة، بغداد.   ةقيس ألنووى، دار الشئون الثقافي

لدى طلبة كلية التربية  ياالنتماء االجتماع0(2009، ذكرى )يخضير، ثابت، الطائ       
 (. 1(، )16، مجلة التربية والعلم، ) راتببعض المتغي هساسية وعالقتاأل

      ماجيستير، جامعة ام القرى. ،  رسالةالتسامح والرضا عن الحياة0(2015الحربي، فهد، )
م  أ، رسالة ماجيستير، جامعة يالتسامح وعالقتة بالهناء الذات0(2014الحربي، بدرفالح، )  

 القرى. 
 وعالقته االجتماعي التواصل شبكات إدمان(.2017بن احمد)  حمد بن علي دريري،

، واإلجتماعية اإلنسانية علومال مجلة ،جامعه الملك خالد،المراهقين لدى النفسية بالوحدة بالشعور
 (. 1العدد)

التنبؤ بإدمان اإلنترنت لدى الشباب الجامعي في ظل بعض (.2014أبوالنيل,هبة هللا,)
 بحوث والدراسات النفسية,جامعة القاهرة. ،حوليات مركز المتغيرات التوافق الوجدانية والمعرفية

باإلذعان لدى الطلبة المغتربيين  (.اإلنتماء اإلجتماعى وعالقتة2016على،عبدالحليم رحيم)
 .48العراقيين،جامعه بغداد،مركز البحوث التربوية والنفسية ، مجلة البحوث التربوية والنفسية، ع 

رير  رسالة ماجيستير، المواد النفسية يوتعاط ياعاالنتماء االجتم 0(2004تاج الدين، نبيلة )   
 منشورة، جامعة القاهرة. 

.اإلنتماء وعالقتة بتحقيق الذات لدى الطالب الجامعى ، جامعة محمد  (2017ربيعة، عالونة،)
 (.30أمين ، مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،العدد)

تهما بسمات الشخصية لدى عينة من  (.التسامح واإلنتقام وعالق 2017البقمى،نورة بنت سعد،)
 وم اإلجتماعية.طلبة الجامعه،جامعه اإلمام بن سعود محمد اإلسالمية، كلية العل

 . 2271، الحوار المتمدن، العدد ثقافة التسامح وقبول االخر المختلف(.2008بارودو، سليمان، )
هه نظر طلبة الجامعة (.االثار السلبية الستخدام االنترنت من وج2011قنيطة،أحمد أحمد بكر)

عه االسالمية ، كلية االسالمية بغزة ودور التربية االسالمية فى عالجها، رساله ماجيستير، الجام
 التربية.
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(.مدى شيوع سمة التسامح  لدى طلبة الجامعه وعالقتها بأنماط 2017محاسنة،أحمد محمد )
 (.1(،عدد)11ية، مجلد)تعلقهم، جامعه السلطان قابوس، مجلة الدراسات التربوية والنفس

ه األزهر بغزه، .المناخ األسرى وعالقتة بالتسامح لدى طلبة جامع2018دلول، االء طه سالم، 
 رساله ماجيستير،جامعه األزهر،كلية التربية.

(.االنتماء االجتماعى وعالقته باألداء التعليمى للتلميذ، جامعة محمد بوضياف 2017هزلى،عادل،)
 االنسانية واالجتماعية. بالمسيلة،كلية العلوم 
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