
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي                                                                                                                        
 8102 يىَيى / أبريم  - عشر انتاسعانعدد  - انسادستانسُت    - دوريت عهًيت يحكًت تصدرها انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 

 
  

  ٍحتهُم َقذٌ نظبهرح اإلقصبء انريزٌ -انسُبسٍ نهًرأح يف انتهفزَىٌ انعًىيٍ اجلزائرٌ احلضىر اإلعالي 

 

 9ص  ... (3الجزائر جامعة ) رضوان بو جمعة /د.أ                                                                         
 (3الجزائر جامعة )راجعً عٌشوش                                                                                

 

 ٌاألخجبر انسهجُخ عهً شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ وعالقتهب مبستىي انقهق انسُبسٍ نذي انشجبة انسعىد 
 دراسخ يُذاَُخ عهً عُُخ يٍ انشجبة اجلبيعٍ        

 
 
 

 33ص   ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) سعود آلسعد بن سعود بن محمد  /دم.أ.                                   
                                                        

 

 ىطٍ انعريبأثر اإلعالو املقروء عهً يُظىيخ انقُى يف ان 
     

 73ص   ... (البحرين -الجامعة الخليجية ) أ.م.د/ صابر حارص محمد                                                               
 

 ُىَخ نهًُتج عتأثري استخذاو يفهىو انعالقبد انعبيخ انتسىَقُخ عهً انقًُخ امل 
                                                                  دراسخ عهً عًالء شركبد األنجبٌ انعبيهخ يف انسعىدَخ

 93ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) حمد بن ناصر الموسى /د                                             
 

 
 

  ثبنقُىاد انفضبئُخ املتخصصخ نطفماملعبجلخ اإلعاليُخ نهقضبَب انصحُخ وانجُئُخ ثبحلًالد اإلعاليُخ املقذيخ                   
 يب قجم املذرسخ

 323ص( ...  أم القرىجامعة ) إٌمان فتحً عبد المحسند/                                                                       

 ( بور سعيدجامعة ) سلوى علً الجٌارد/                                                                             
 

 

 دراسخ يُذاَُخ -نغتهى انعرثُخ عهً  واَعكبسهثبنهغخ اإلجنهُزَخ  تقُُى انشجبة نذراسخ ختصص اإلعالو  

 367ص...   (اإلمارات - للعلوم والتكنولوجيا العينجامعة ) د/ مٌرهان محسن طنطاوي                                       
 

 شرعُخ شرعُخ وسبئم اإلعالو                                                                                

 203ص( ...  المغرب - عبد المالك السعديجامعة ) د/ عبد السالم أندولسً                                                        

 دراسخ تطجُقُخ عهً اجلًهىر - انعبيخ انعالقبد يطجىعبد فبعهُخ 
 233ص( ...  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) صقر علً الرحمن عبد رلى                                                        

 :رسبئم عهًُخيهخصبد 
 

 فبعهُخ استخذاو أسبنُت االتصبل انتسىَقٍ املتكبيم يف يصر 

 وحتهُهُخ عهٍ عُُخ يٍ انشركبد انىطُُخ ويتعذدح اجلُسُبددراسخ يُذاَُخ  

 237ص   ( ...األزهرجامعة ) محمد حسنً حسٌن محروس                                                               

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمل السابقعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 هللابركات عبد العزٌز محمد عبد  /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال أستاذ اإلعالم بقسم 

 

 

 

 يجهت بحىث انعالقاث انعايت انشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت عهًيت يحكًت

 

 2018 ٌونٌو/  أبرٌل - السادسةالسنة  - عشر التاسعالعدد 
 

 

 يؤسسها 

 رئيس يجهس اإلدارةو
   

 حاتى يحًد عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس انتحرير

 انسيد عجىةأ.د/ عهي 

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 انتحرير ايديـر

 / يحًد يعىض إبراهيىأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRAاال تشب  خ ثـ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 يحًىد يىسف يصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 يساعدو انتحرير                   

 د/ رزق سعد عبد انًعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا يحًد انسُىسيأ.و.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل يحًد
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اٌد/ َصر انديٍ عبد انقادر عثً  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 عهي حسيٍ انًيهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعهي حًد أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 انًراسالث

 انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1028انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت © حقىق انطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕسوخ اٌّطجى خ                                                                      

(ISSN 2314-8721)                                                                              
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثمانيأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثاني - عشر من المجمة التاسعوفي العدد     
والمساعدين كذلك  المشاركينألساتذة لو  لألساتذة اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو  ،الباحثين
 .والماجستير الباحثين لمناقشة الدكتوراه

من  –رضوان بو جمعةد/ أ.: لكل من 2جامعة الجزائر من امقدمً  مشترًكا ثًانجد بحففي البداية       
الحضور اإلعالمي السياسي لممرأة "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  راجعي عيشوش، (الجزائر)

 ".في التمفزيون العمومي الجزائري تحميل نقدي لظاىرة اإلقصاء الرمزي
 من -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  –سعود بن محمد آل سعودسعد بن  /دأ.م.: أما      

األخبار " ميدانية عمى عينة من الشباب الجامعي  بعنوان: فقدم دراسة( المممكة العربية السعودية)
  ".  السمبية عمى شبكات التواصل االجتماعي وعالقتيا بمستوى القمق السياسي لدى الشباب السعودي

أثر دراسة عن: " ،(مصر)من  - الجامعة الخميجية بالبحرين –صابر حارص محمدد/ أ.م. وقدم:     
 ".اإلعالم المقروء عمى منظومة القيم في الوطن العربي

المممكة )من  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  – حمد بن ناصر الموسىد/  قدمبينما      
تأثير استخدام مفيوم  عن: " األلبان العاممة في السعودية عمى عمالء شركات دراسة ،(العربية السعودية

 ."العالقات العامة التسويقية عمى القيمة المعنوية لممنتج



دراسة مشتركة  تقدم( مصر)من  - أم القرىجامعة  – إيمان فتحي عبد المحسن حسيند/ أما       
المعالجة اإلعالمية لمقضايا  " عن: )مصر( من –جامعة بور سعيد  –د/ سموى عمي إبراهيم الجيار مع 

 ".الصحية والبيئية بالحمالت اإلعالمية المقدمة بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفل ما قبل المدرسة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - العينجامعة  – ميرهان محسن محمد السيد طنطاويد/  تبينما قدم     
 ". دراسة ميدانية –تقييم الشباب لدراسة تخصص اإلعالم بالمغة اإلنجميزية وانعكاسو عمى لغتيم العربية "

       

 ورقة عممية، (المغرب)من  –عبد السالم أندلوسي د/ قدم – عبد المالك السعديجامعة ومن       
 ."شرعية شرعنة وسائل اإلعالم" بعنوان:

 من –/ رلى عبد الرحمن عمي صقر  قدمت الباحثة الدكتوراهعمى درجة  اضمن متطمبات حصوليو      
 –من رسالتيا لنيل درجة الماجستير بعنوان: " فاعمية مطبوعات العالقات العامة  الً بحثًا مست)مصر(، 

 دراسة تطبيقية عمى الجميور".
عرًضا لرسالة )مصر( من  –جامعة األزىر  –محروس  حسين محمد حسني وأخيًرا يقدم الباحث/     
دراسة ميدانية وتحميمية  -فاعمية استخدام أساليب االتصال التسويقي المتكامل في مصر ": بعنوان هدكتورا

 عمى عينة من الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات".
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعي ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي  وأخيرًا وليس آخًرا ندعو      

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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االجتماعٍ وعالقتها مبستىي القلق السياسٍ لدي األخبار السلبية علً شبكات التىاصل 
 الشباب السعىدٌ

 عينة من الشباب اجلامعٍ" ً"دراسة ميدانية عل
 

 سعد بن سعود بن محمد آل سعود /دم.أ.                                                                 
                                                                       estebyan@live.com 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة                                                                                                         
      

ىىىى:خصلمال
 التكاصؿ، شبكات في السمبية لألخبار التعرض معدؿ بيف العالقة اختبار في المشكمة تتحدد       
 ىذه في الكسيطة الديمكجرافية المتغيرات كتأثير السعكدم، الشباب لدل السياسي القمؽ مستكل كقياس
 كمصادر الكسائؿ مف بغيرىا مقارنة بيا كتأثرىـ الشبكات بأخبار الشباب ثقة مدل معرفة مع العالقة،
 شبكات المعرفي إطارىا في الدراسة تناكلت كقد .الشباب لدل السياسي القمؽ إلى المؤدية السمبية لألخبار
 التكاصؿ لشبكات السعكدم الشباب كاستخدامات السياسية، لألخبار كمصدر االجتماعي التكاصؿ

 لجمع ككسيمة االستبياف أداة كاستخدمت. فيو المؤثرة كالعكامؿ السياسي القمؽ إلى باإلضافة االجتماعي،
 معايير مف مجمكعة دمج خالؿ مف السياسي القمؽ مقياس تصميـ كتـ الدراسة، عينة مف المعمكمات

 معدالت ارتفاع :إلى النتائج أبرز تكصمت كقد. الفيسكلكجي كالقمؽ النفسي كالقمؽ االجتماعي القمؽ
 بمغت بنسبة يكميان  فأكثر ساعات 6 بمعدؿ االجتماعي التكاصؿ لشبكات السعكدم الشباب استخداـ

 ،"اإللكتركنية الصحافة" يميو بنسبة السعكدم الشباب اىتماـ ترتيب قائمة "اإلنترنت" كتصدر .%(5..2)
 .التقميدية االتصالية الكسائؿ عمى كبيرة بفركؽ تفكقت أشكاليا بكافة الجديد اإلعالـ منصات أف تبيف كما
 التكاصؿ شبكات" تصدرتيا اإلنترنت عبر غيرىا مف أكثر سمبية أخباران  تنشر التي الكسائؿ كعف

 بنسخيا المطبكعة الصحؼ ثـ ،%(2..5) "اإللكتركنية الصحؼ" يمييا ،%(65) بنسبة "االجتماعي
 ،"الطبيعية الككارث أخبار نشر" أف كما .اإلنترنت عمى حساباتيا عبر التمفزيكنية فالقنكات اإللكتركنية،

 كالشبكات الكسائؿ كعف .السمبية األخبار مقدمة في جاءت "األسرم العنؼ قضايا"ك ،"كالجرائـ الحكادث"ك
 "االجتماعي التكاصؿ شبكات" تصدرتيا اإلنترنت عبر غيرىا مف أكثر سمبية أخباران  تنشر التي االتصالية

 اإللكتركنية، بنسخيا المطبكعة الصحؼ ثـ ،%("2..5) اإللكتركنية الصحؼ" يمييا ،%(65) بنسبة
 ال السياسي القمؽ منشأ أف بكضكح النتائج كأظيرت .اإلنترنت عمى حساباتيا عبر التمفزيكنية فالقنكات
 في كثقة تصديقان  المستخدميف أكثر حيث تصديقيا، في بؿ السمبية لألخبار التعرض مجرد في يكمف
 .قمقان  األكثر الفئات ىـ إخبارية كمصادر االجتماعي التكاصؿ كسائؿ
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ىمقدمة:
فتحت تكنكلكجيا االتصاؿ عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي عصران جديدان مف عصكر التفاعؿ 

: "إف "Walter Wristonكالتر ريستكف "كالتكاصؿ بيف البشر، كبخاصة الشباب منيـ، لتؤكد مقكلة العالـ 
ثكرة حقيقية بعد  البنية األساسية اإللكتركنية لمعالـ حّكلت الكككب بكاممو إلى سكؽ لألفكار، كليذا نشيد

حداث كالظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية . كفي ظؿ تنكع األ(1)أف انتقمت السمطة إلى الناس"
التي تعيشيا الشعكب كّفرت ىذه الشبكات غزارة في التغطيات األخبارية كالمعمكمات التي يغمب عمييا 

ة أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تفكقت عمى الطابع السمبي. ففي نفس السياؽ كشفت دراسة بريطانية حديث
بينما عمى صعيد المجتمع السعكدم (. 5)التمفزيكف كمصدر رئيس لمحصكؿ عمى األخبار بيف فئة الشباب 

 (.2)فإف أىـ األخبار التي تحظى باىتماـ الشباب السعكدم تتعمؽ دكمان بالشأف المحمي كقضايا المجتمع 
ميـ مف مصادر األخبار كالمعمكمات السياسية بالنسبة كرغـ أىمية شبكات التكاصؿ كمصدر 

لمشباب إال أف المخاكؼ مف آثارىا السمبية النفسية كالجسدية كاالجتماعية تزداد يكمان بعد آخر، حيث  
أثبت باحثكف بقسـ بحكث اإلعالـ كالتكنكلكجيا كالصحة مف جامعة بيتسبرغ األمريكية، في دراسة حكؿ 

جتماعية عمى المستخدميف، أف مقدار الكقت الذم يقضيو الشباب عمى الشبكات آثار إدماف الشبكات اال
االجتماعية يتناسب طرديان مع احتماالت إصابتيـ بالقمؽ كاالكتئاب، كما أنو مف المتكقع أف يككف السبب 

، أضؼ إلى ذلؾ (2)ـ. ...5الرئيس المؤدم إلى اإلعاقة في الدكؿ ذات الدخؿ المرتفع بحمكؿ عاـ 
بؽ الشبكات االتصالية عمى التغطية كالنشر بكثافة لمختمؼ قضايا كأحداث العالـ التي بطبيعتيا تسا

مقمقة، بؿ إف المبالغة كالتيكيؿ كالتزييؼ في أخبار ىذه الشبكات ألقى بظاللو عمى الحالة النفسية لألفراد، 
 كأدل إلى انتشار القمؽ كالتردد بيف مختمؼ المجتمعات المعاصرة. 

% مف سكاف كؿ مجتمع مف المجتمعات حكؿ 2عجب أف يعاني مف القمؽ ما يزيد عف  لذا ال
العالـ، حيث يعد القمؽ السياسي كالقمؽ المرتبط بالمستقبؿ مف أىـ أشكاؿ القمؽ العاـ، بسبب ضغكط 
ف الحياة العصرية كالمتغيرات السياسية ذات التأثير المباشر عمى المجتمعات، كما تبثو شبكات التكاصؿ م

 أخبار حكؿ مختمؼ األحداث كالقضايا كيؤدم إلى تأثيرات سمبية.
كالقمؽ بمعناه العاـ ىك اتجاه انفعالي يشير إلى عدـ االرتياح النفسي كالشعكر بالخكؼ كالذعر 
كعدـ األمف. ككمما زادت متابعة الفرد لألحداث عبر مختمؼ كسائؿ كشبكات االتصاؿ انخفضت قدرتو 

مما يزيد المخاكؼ الناتجة عف األخبار السمبية مع مركر  (2) ي ارتفع إحساسو بالقمؽعمى التركيز، كبالتال
 الكقت.

كبما أف الشريحة األكبر التي تستخدـ ىذه الشبكات ىي فئة الشباب الذيف ىـ مستقبؿ كعماد 
رة عبر التطكر كالتقدـ كاإلنتاج لكؿ مجتمع مف المجتمعات، كاف البد مف دراسة األخبار السمبية المنشك 

 شبكات التكاصؿ، لمعرفة عالقتيا بمستكل القمؽ السياسي لدل الشباب السعكدم.
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ىالدراداتىالدابقة:
ـ الباحث الدراسات السابقة إلى محكريف ىما: شبكات التكاصؿ االجتماعي كمصدر لألخبار قسّ 

 السياسية، كشبكات التكاصؿ االجتماعي كتأثيراتيا السمبية في المجتمع.
 الدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار السياسيةأواًل: 

أف العصر الحالي كالمستقبمي  "اإلعالم وصناعة العقول"(، حكؿ ـ5.15أكدت دراسة فاضؿ البدراني )
سكؼ تسيطر عميو السمطة الخامسة عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، فيي اكتسبت شرعيتيا مف الكاقع 

المكاطنيف، كرغـ قمة مكثكقية أخبارىا، إال أنيا أصبحت مسيطرة عمى اإلعالـ التقميدم، المتمثؿ في 
 .(6)كبخاصة المطبكع منو

 مراجعة االلتزام بالخصوصية"،( "ـ5.15بينما دراسة عبدالقادر الفنتكح عف مضمكف التقرير األمريكي )
خمصت إلى صعكبة كضع قكاعد كقكانيف مكحدة عالميان تحكـ جرائـ اإلنترنت، خاصة كأنيا ال تتبع لجية 
محددة تقع عمييا مسؤكلية تنظيميا، كبالتالي لجأت كؿ دكلة مرتبطة باإلنترنت إلى كضع القكانيف 

ألمريكي كانت تقـك كالسياسات الخاصة بيا. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف كزارة األمف الداخمي ا
بمتابعة مكاقع التكاصؿ االجتماعي، بيدؼ الكشؼ عف مدل التزاـ ىذه الشبكات باحتراـ الخصكصية فيما 

 .(7)تنشره مف أخبار سياسية
قدرة إشراك الشباب في المشاركة السياسية، وخاصة ( "ـ5.15)  Englishكتناكلت دراسة إنجمش 

"، كتبيف مف نتائجيا أف كسائؿ تراتيجية االتصاالت الرقميةالحمالت االنتخابية، عن طريق تنفيذ اس
خبار السياسية، التكاصؿ االجتماعي الجديدة أصبحت في مقدمة مصادر الشباب في الحصكؿ عمى األ

 .(8)كأنيا بدأت تحظى بمصداقية عالية لدييـ 
تماعي لدى الشباب التأثير االجتماعي لوسائل التواصل االج( عف "ـ5.12كما أف دراسة رضا األشـر )

"، تكصمت في نتائجيا إلى أف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي تكفر لمشباب مساحة آمنة الجامعي المصري
% مف 72لمتعبير عف آرائيـ في األخبار التي تمس القضايا السياسية كاالجتماعية المحمية، خاصة كأف 

تكجياتيـ السياسية كالمجتمعية عبر  الشباب المشاركيف في الدراسة كانت لدييـ الحرية في التعبير عف
 .(9) شبكات التكاصؿ

التفاعل بين أعضاء البرلمان الدنماركي  حالة(، حكؿ "ـ5.16) Sorensenمف جانب آخر، في دراسة 
"، تناكلت مدل تأثير مستكل حرية ما ينشر مف أخبار كمعمكمات في التفاعؿ بيف أطراؼ وبين المواطنين

العممية االتصالية، كشفت نتائجيا عف تفاعؿ المسؤكليف السياسييف عبر الشبكات االجتماعية مع 
المكاطنيف. كما أظيرت الدراسة رغبة مف قبؿ المكاطنيف في النقاش مع المسؤكليف، كبخاصة إذا كاف 

 .(.1)ناؾ تفاعؿ مباشر مع المسؤكؿ كليس ممثالن عنو حكؿ مختمؼ األحداث كالقضايا ى
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 ثانيًا: الدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها السمبية في المجتمع السعودي
" التي أجريت ثقافة اإلنترنت في التواصل االجتماعي(، بعنكاف "ـ8..5في دراسة حممي سارم )      

عمى عينة مف الشباب الخميجي، تكصمت إلى اىتماـ الشباب بمتابعة األخبار كالمعمكمات السياسية 
كالعامة عف طريؽ شبكات التكاصؿ، مما نتج عنو العديد مف التأثيرات السمبية، مثؿ: انتشار القمؽ 

 .(11)بأسرىـ  كاإلحباط كالعزلة النفسية، إضافة إلى تكتر عالقات الشباب االجتماعية
مضامين الصحف السعودية اإللكترونية ( حكؿ "ق12.1أما الدراسة التي أجرتيا ريـ الغامدم )      

"، فقد كشفت نتائجيا عف كجكد اىتماـ كبير بالمضاميف األخبارية مف قبؿ الصحؼ عمى شبكة اإلنترنت
كحساباتيا عمى شبكات التكاصؿ اإللكتركنية. كأف أىـ القضايا التي ركزت عمييا الصحؼ اإللكتركنية 

%، مما قد 2,27.تمثمت في أكالن: القضايا األمنية التي تشمؿ )الجرائـ، الحكادث كالككارث، إلخ..( بنسبة 
%، في حيف 12يرفع مف كتيرة الخكؼ كالقمؽ لدل الجميكر المستقبؿ، ثانيان القضايا االقتصادية بنسبة 

%، كما حمت كسائؿ االتصاؿ 15لمرتبة السادسة بنسبة حمت القضايا االجتماعية كالسياسية في ا
 .(15)% 6.,57اإللكتركنية في المرتبة الثانية، ضمف قائمة مصادر معمكمات األخبار الصحفية بنسبة 

تأثير وسائل التواصل االجتماعي في المجتمع السعودي من (، عف "ـ5.15بينما دراسة الشارخ )      
ئجيا إلى كجكد بعض التأثيرات السمبية لشبكات التكاصؿ االجتماعي في "، تكصمت نتاوجهة نظر الشباب

العالقة ما بيف الشباب كآسرىـ. كما أظيرت النتائج أف المرأة أكثر نشاطان في كسائؿ التكاصؿ االجتماعي 
 .(.1)مف الرجؿ. كأف ىناؾ تغييران اجتماعيان محتمالن في المجتمع السعكدم ينتج عف تأثير اإلعالـ الجديد 

تأثير استخدام شبكات التواصل االجتماعي عمى تشكيل ( بدراسة عف "ـ.5.1كقامت رباب الجماؿ )
"، كأكدت نتائجيا أف غالبية الشباب السعكدم يستخدمكف النسق القيمي األخالقي لمشباب السعودي

التكاصؿ  %، كأف معدؿ ثقة الشباب في مكاقع...86شبكات التكاصؿ االجتماعي بانتظاـ، بنسبة بمغت 
% يميو الفيس بكؾ 22االجتماعي منخفض لمغاية، كقد حقؽ "تكيتر" النسبة األعمى في نسبة عدـ الثقة 

%، كلعؿ ذلؾ يؤكد أف الشباب السعكدم قد يستخدـ كيعتمد عمى مصادر اتصالية ال يثؽ بيا 5.بنسبة 
نتائج الدراسة إلى أف تصارع ألنيا تقدـ لو مساحة أكبر مف الخصكصية كالحرية في التعبير. كما أشارت 

القيـ السياسية كاألخالقية كعدـ الكعي بيا، قد يؤدياف إلى االضطرابات النفسية، كبالتالي لمقمؽ كاإلحباط 
 .(12)كالعنؼ كالمفيـك السمبي لمذات 

إدراك الشباب الخميجي لمخاطر وسائل التواصل ( بشأف ـ5.12كما أف دراسة ىمت السقا )      
التي شممت عينة مف شباب دكؿ مجمس التعاكف، كمف بينيـ الشباب السعكدم، كشفت  ،االجتماعي
% مف الشباب الخميجي يستخدـ بصفة دائمة كسائؿ التكاصؿ االجتماعي التي في مقدمة 79النتائج أف 

مخاطرىا: انتشار الشائعات مف خالؿ نقؿ أخبار دكف التأكد مف صحتيا، كالتشجيع عمى العزلة كغرس 
االنطكاء، باإلضافة إلى مساىمتيا في نشر القمؽ كالعنؼ كالسمكؾ العدكاني في المجتمع. كما أف عادة 
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% مف الشباب رأل أف اآلثار السمبية لمخاطر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي أكثر تأثيرا في اآلخريف مف 28
 .(12)تأثيرىا في أنفسيـ 

السياسية السمبية المنشكرة عبر الشبكات، دراسة كمما يؤكد أيضا حالة القمؽ السياسي مف األخبار       
، العالقة بين استخدام تويتر ومستوى الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي( ق12.7طالؿ العتيبي )

التي أظيرت نتائجيا ارتفاع معدؿ متابعة الشباب السعكدم الجامعي لشبكات التكاصؿ االجتماعي 
لسعكدم ال يثؽ باخبارىا السياسية المنشكرة. كما أف ما نسبتو كتحديدان تكيتر، كرغـ ذلؾ فإف الشباب ا

 .(16)% منيـ يّطمع عمييا دكف مشاركة.6
التي تناكلت  -كبخاصة العربي منيا-يتضح مف استعراض الدراسات السابقة ندرة الدراسات السابقة       

اسة. كقد استفاد الباحث مف مكضكع الدراسة عمى كجو التحديد، كىك ما يؤكد ضركرة إجراء مثؿ ىذه الدر 
الدراسات السابقة في دعـ المحتكل النظرم لمدراسة، كفي تحديد بعض المتغيرات كتصكر العالقات بينيا، 

 كأساليب قياسيا، ككذلؾ في مناقشة النتائج.
ى:أهموةىالدرادة

تتناكؿ الدراسة مكضكعان لـ يحظ بشكؿ عاـ باالىتماـ الكافي في بحكث كدراسات االتصاؿ  -
 .العربية عمى كجو التحديد

تتناكؿ الدراسة مكضكع شبكات التكاصؿ االجتماعي الذم يعد مف المكاضيع الحديثة،  -
 كيحظى باىتماـ كمتابعة أغمب شرائح أفراد المجتمع، كبخاصة الشباب منيـ.

تسيـ الدراسة في معرفة دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في إمداد الشباب السعكدم  -
 سية السمبية.باألخبار السيا

تركز الدراسة عمى طبيعة األخبار السمبية عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي كتأثيراتيا السمبية  -
 .عمى الجميكر المتمقي كمف أىـ ىذه التأثيرات القمؽ السياسي

تصميـ مقياس القمؽ السياسي الختبار العالقة بيف األخبار السمبية المنشكرة عبر الشبكات  -
 اسي لدل الشباب السعكدم.كمستكل القمؽ السي

ى:مذكلةىالدرادة
تتحدد المشكمة في اختبار العالقة بيف معدؿ التعرض لألخبار السمبية في شبكات التكاصؿ، 
كقياس مستكل القمؽ السياسي لدل الشباب السعكدم، كتأثير المتغيرات الديمكجرافية الكسيطة في ىذه 

الشبكات كتأثرىـ بيا مقارنة بغيرىا مف الكسائؿ كمصادر مع معرفة مدل ثقة الشباب بأخبار  العالقة،
 لألخبار السمبية المؤدية إلى القمؽ السياسي لدل الشباب.

 لذا فإن الدراسة تهدف إلى:
 معرفة نكع األخبار السمبية المنشكرة عبر مكاقع التكاصؿ. -
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السمبية عمى قياس مستكل القمؽ السياسي لدل الشباب السعكدم مف جراء التعرض لألخبار  -
 شبكات التكاصؿ االجتماعي.

ا لألخبار السمبية السياسية لدل الشباب التعرؼ عمى الكسائؿ كالشبكات التي تمثؿ مصدرن  -
 السعكدم.

معرفة مدل مصداقية األخبار التي يتمقاىا الشباب السعكدم، مف خالؿ شبكات التكاصؿ  -
 االجتماعي، مقارنة بغيرىا مف المصادر األخرل.

مى تأثير العكامؿ الديمكجرافية، مثؿ العمر كالنكع كالتعميـ، في مستكل القمؽ السياسي التعرؼ ع -
 لدل الشباب السعكدم.

ى:تداؤالتىالدرادة
 ما طبيعة األخبار السمبية المنشكرة عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي؟ -
ة( عبر ما الجيات أك الفئات المجتمعية التي تحظى باىتماـ الشباب السعكدم )مكضع الدراس -

 شبكات التكاصؿ االجتماعي؟
ما العالقة بيف مستكل التعرض لألخبار السمبية المنشكرة عبر شبكات التكاصؿ، كمستكل القمؽ  -

 السياسي لدل الشباب السعكدم؟
ما مدل ثقة الشباب السعكدم باألخبار السياسية التي يتمقاىا عف طريؽ مختمؼ كسائؿ التكاصؿ  -

 االجتماعي؟
 ـ الشباب السعكدم لشبكات التكاصؿ االجتماعي؟ما أسباب استخدا -
ما عالقة المتغيرات الديمكجرافية لعينة الدراسة مف مستخدمي شبكات التكاصؿ بمستكل القمؽ  -

 السياسي لدييـ؟
 :أواًل: اإلطار المعرفي لمدراسة

 :شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار السياسية
تعد شبكات التكاصؿ ىي األكثر انتشاران في فضاء اإلنترنت الذم كانت فكرتو األكلى عاـ 

. (17)ـ قائمة عمى السياسة، مف خالؿ الربط المعمكماتي لمقكاعد العسكرية األمريكية عبر العالـ .196
اميا بشكؿ كبما تمتمكو ىذه الشبكات مف خصائص تميزىا عف المكاقع اإللكتركنية، مما ساىـ في استخد

. فبعد أف تراجع دكر اإلعالـ التقميدم لـ يعد المصدر (18)أكسع مف قبؿ متصفحي اإلنترنت حكؿ العالـ 
الكحيد لألخبار كالمعمكمات، بسبب انتشارىا السريع، كمكاكبتيا لألحداث كاألنفراد بنشر األخبار، عالكة 

 كاألفكار السياسية المختمفة.عمى تمتعيا بحرية شبو كاممة في النشر كالتعبير عف اآلراء 
كتعّرؼ الشبكات االجتماعية بأنيا مكاقع إلكتركنية عمى الشبكة العنكبكتية، تؤسسيا كتبرمجيا 

 .(19)شركات كبرل لجمع المستخدميف كاألصدقاء، كلمشاركة األنشطة كاالىتمامات 
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و مف سيكلة كسرعة كبفضؿ تكنكلكجيا اإلعالـ كالمعمكمات برز دكرىا في المجتمعات، بما تمتمك
في التكاصؿ كالتفاعؿ، كتبادؿ األفكار، كتداكؿ األخبار كالمعمكمات بحرية بيف األفراد، كالتقريب بيف 
المجتمعات، مف خالؿ بناء عالقات مباشرة عمى شتى األصعدة كاالطالع كالتعرؼ عمى ثقافات الشعكب 

رصد االنطباعات الجماىيرية، كالتعبير عف المختمفة، إضافة إلى دكرىا الفاعؿ ككسيمة اتصاؿ ناجعة في 
التفاعالت االجتماعية كالسياسية حكؿ مختمؼ األحداث كالقضايا الميمة. كبيذا حّكلت الفرد مف متمٍؽ إلى 

، كأسيمت في تشكيؿ المفاىيـ كالتصكرات حكؿ مختمؼ األحداث (.5) منتج كمشارؾ في المعمكمة
ياسية المككنة لمرأم في المجتمعات، كساعدت عمى إحداث كالقضايا، كمّدت الجماىير بالخبرات الس

التغيير الفكرم كاآليديكلكجي المطمكب. إضافة إلى قدرتيا عمى خمؽ التماسؾ بيف جميع أفراد المجتمع 
في المكاقؼ السياسية المصيرية، خاصة أف الدراسات تشير إلى أف أعمى درجات التفاعؿ عبر شبكات 

، ال سيما "تكيتر كالفيسبكؾ (51)لكطف العربي تتعمؽ بمجالي الديف كالسياسة التكاصؿ بيف األفراد في ا
كاليكتيكب" التي كاف ليا الدكر األبرز في نقؿ تفاصيؿ األحداث مكتكبة كبالصكت كالصكرة كالمشاىد 
الحية، كما أنيا كانت مف أىـ مصادر قنكات التمفزيكف األخبارية في ظؿ صعكبة تكاجد المراسميف في 

 قع األحداث أثناء األزمات.مكا
إضافة إلى أنيا تقكـ بأدكر سياسية ميمة، مثؿ نقؿ أخبار السياسييف، كالمساىمة في تحسف 
صكرتيـ بما تقدمو مف معمكمات، باإلضافة إلى تعاظـ دكرىا في الحمالت االنتخابية كدعـ المرشحيف، 

ـ التي يطمؽ عمييا 5.16األمريكية  فعمى سبيؿ المثاؿ كاف ليا دكر محكرم في االنتخابات الرئاسية
دكنالد "انتخابات "تكيتر" أك انتخابات اإلعالـ االجتماعي الرئاسي، حيث لـ يمر يكـ إال كنشر كؿ مف 

عبر حساباتيما عمى المنصات االجتماعية المختمفة،  ارسائؿ كبثان مباشرن  "ىيالرم كمينتكف"ك "ترمب
كاف قد  "دكنالد ترمب"حة حرب بيف المرشحيف. خاصة أف كبالتحديد عمى مكقع" تكيتر" الذم كاف سا

. كما أف مؤسس كتاب "جكلياف أسانج (55)أعمف رفضو لإلعالـ التقميدم المكجو ك"الفاسد" بحسب كصفو 
 .(.5) كالفيسبكؾ" اعترؼ أف الفيسبكؾ يعد أكبر أداة سياسية لمتجسس في التاريخ

قكية لمدفاع عف حرية الصحافة، كعف الحريات كبشكؿ عاـ فقد أصبحت ىذه الشبكات كسيمة 
، حيث تسعى لتقديـ إعالـ أفقي يشارؾ الناس في صياغتو، (52)صبحت تمثؿ السمطة الخامسة أالعامة، ك 

دكف المركر بمقص الرقيب. كما أف المكاطنيف الصحافييف، بما يبث عف طريقيـ مف أخبار كصكر 
ؿ األخرل، ساىمكا بشكؿ كاضح في تفكؽ اإلعالـ الجديد كمقاطع فيديك، عبر اليكتيكب ككسائؿ التكاص

عمى اإلعالـ التقميدم. إضافة إلى أف االرتجاؿ في الطرح الذم ما زالت تشيده مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي، قد يسير باتجاه مرحمة النضج، مع انخراط العديد مف الناشطيف في مؤسسات المجتمع 

ياسي عبر الفيسبكؾ كتكيتر كغيرىما مف الشبكات االتصالية المدني فيو، كبالتالي فإف الطرح الس
 .(52)المختمفة، قد يصبح أكثر جدية باتجاه خطاب سياسي جديد قادر عمى التأثير 
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 :استخدامات الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي
مف  ال شؾ أف فئة الشباب في أغمبية المجتمعات ىـ أكثر الفئات حركة كنشاطان، كمصدران 

مصادر التغيير السياسي، حيث تتصؼ ىذه الفئة باإلنتاج كالنشاط كالمشاركة السياسية، كالقياـ 
بمسؤكليات بناء المجتمع، مف خالؿ التعبير بحرية كطرح األفكار الجريئة كالخاّلقة. كمع ذلؾ كمو 

لتأثر بما يطرح عبر فالشباب بما يمتمككنو مف خصائص الحماسة كاالندفاع كقمة الخبرة، لدييـ قابمية ا
كسائؿ التكاصؿ أكثر مف غيرىـ. كنظران لما تشيده المجتمعات الحديثة مف ظاىرة تنامي استخداـ تقنيات 
االتصاؿ اإللكتركني فقد ظير جيؿ جديد لـ يعد يتفاعؿ مع اإلعالـ التقميدم، بقدر ما يتفاعؿ مع اإلعالـ 

، كأصبحت ىناؾ شبكات تكاصؿ اجتماعي مثؿ اإللكتركني كيسمى بالجيؿ الشبكي أك جيؿ اإلنترنت
، كتعدد الكسائط Interactivity، كالتفاعمية Immediacyتتسـ بعناصر الفكرية  الفيسبكؾ تكيتر،

Multimedia كالتحديث ،Updating حيث يالحظ االنتشار المتزايد كالسريع الستخداـ شبكات التكاصؿ .
بيف مختمؼ فئات المجتمع السعكدم، كباألخص فئة الشباب، لذا فإف أكثر مف ثمثي الشباب السعكدم 

% منيـ تستخدـ مكاقع التكاصؿ 92%، كما أف 72,7يتابعكف بصفة دائمة شبكة اإلنترنت بنسبة بمغت 
، كيأتي تكيتر ثـ يكتيكب في مقدمة الشبكات التي تحظى بمتابعة الشباب السعكدم. كمف (56)االجتماعي 

حيث الكسائؿ المستخدمة لمتصفح عمى اإلنترنت نجد ىؤالء الشباب يتصفحكف اإلنترنت أكالن عبر أجيزة 
. كما (57)ر المحمكؿ اليكاتؼ الذكية، ثـ الكمبيكتر، المحمكؿ، كاألجيزة المكحية التابمت ثالثان ثـ الكمبيكت

أف مف بيف أىـ الفكائد السياسية مف متابعة الشباب السعكدم لمشبكات كتكيتر تحديدان، معرفة القضايا 
كاألحداث السياسية المحمية، كمعرفة الخطر المحيط بالكطف، باإلضافة إلى أف أكثر األحداث السياسية 

كاف في مقدمتيا القضايا التي تمس أمف الكطف  التي حظيت باىتماـ كتفاعؿ الشباب السعكدم عبر تكيتر
كالمجتمع، مثؿ: أزمة اليمف، كأمف منطقة الخميج، كثالثان اإلرىاب. كىنا ال نغفؿ القمؽ كالتأثيرات النفسية 
المرتبة عمى متابعة أخبار مثؿ ىذه القضايا المرتبطة بحاضر كمستقبؿ ىؤالء الشباب، خصكصان إذا 

. كيتركز استخداـ تكيتر في الحديث كالدردشة (58)تغطيتيا بطريقة سمبية بالغت شبكات التكاصؿ في 
كمتابعة األخبار، كالمكاد المنشكرة عبر مكاقع كحسابات المؤسسات الحككمية كأصحاب الرأم كالجماىيرية 
في المجتمع السعكدم، كذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ حياؿ العديد مف األحداث كالقضايا السياسية، مما يسيـ 

. (59)في تشكيؿ الثقافة السياسية لدل مستخدمي شبكات التكاصؿ مف الشباب السعكدم عمى كجو التحديد 
كما أف مف أىـ دكافع استخدامات الشباب السعكدم لمشبكات الحصكؿ عمى األخبار كمعرفة القضايا 

رت إحدل الدراسات . كقد أشا(..)السياسية العالمية، كاليركب مف الضغكط كالتغمب عمى الشعكر بالكحدة 
الحديثة إلى أف شبكة الفيسبكؾ األعمى استخدامان في الكطف العربي، يمييا كاتساب ثـ تكيتر الذم يحتؿ 
المرتبة األكلى لدل السعكدييف، حيث تشير اإلحصائيات إلى أف السعكدية الدكلة األكلى عالميان في 

. مما يؤكد أىمية مكاقع (1.)ـ السناب شات استخداـ تكيتر، مقارنة بعدد السكاف، يمييا اإلنستغراـ ث
 التكاصؿ لدل الجميكر السعكدم لدرجة لـ يعد باستطاعتو االستغناء عنيا.
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كيتمثؿ التأثير األىـ لمشبكات االجتماعية في المتابعة اآلنية لمقضايا كاألحداث، كبخاصة ذات 
ابة الشعبية التي تكشؼ تقصير المؤسسات العالقة بالشأف العاـ المحمي، باستخداـ الكسائط المتعددة، كالرق

ـ 5.11الحككمية، كتجبر مسؤكلييا عمى التحرؾ لتدارؾ األخطاء، كلعؿ ما حدث في كارثة )سيكؿ جدة( 
يعد بداية التحكؿ كالتأكيد عمى الدكر اإليجابي لإلعالـ الجديد بأشكالة المتعددة، بما فييا تكيتر، مف 

لشبكات لممشاركة في أعماؿ تطكعية كمساندة المتضرريف، كالبحث خالؿ الدعكات التي أطمقيا ناشطك ا
عف المفقكديف، كالمطالبة بمحاسبة المقصريف، مما أدل مشاركة شعبية كتفاعؿ صناع القرار مع الكارثة 

 في كقت قصير جدان.
 :األخبار السمبية عمى شبكات التواصل وتأثيراتها االجتماعية والسياسية

ت التكاصؿ االجتماعي كمصدر فعاؿ كديناميكي لألخبار السياسية، إال بالرغـ مف أىمية شبكا
أنيا ككسيمة تعرضت لمعديد مف االنتقادات الشديدة، كخمفت تأثيرات سمبية في المجتمعات، كبخاصة 
المحافظ منيا، بسبب كثافة أخبارىا غير الممتزمة أخالقيان أك مينيان، حيث يغمب عمى محتكاىا اإلثارة 

كضعؼ المصداقية، باعتبارىا مف أىـ مصادر الشائعات، نظران لسيكلة استخداميا، كسرعيا المصطنعة 
انتشارىا. كتشير إحدل الدراسات المحمية إلى أف معدؿ مف يثقكف مف الشباب السعكدم بالقضايا 

 .(5.)% 51,2السياسية المنشكرة، عبر تكيتر، لـ يتجاكز 
كحسابات كىمية، إضافة إلى التعميقات المسيئة، فيناؾ أخبار كاذبة كمشاىد كصكر مفبركة، 

كأخبار الفضائح كالتشيير، كالمكاد اإلباحية كغير األخالقية المنتشرة مف خالؿ ىذه الشبكات، كالتي 
تستفز الجماىير، كتثير القمؽ كالقير كاأللـ لدييـ، مما قد يترتب عميو تشكيو صكرتيا كمصادر حديثة 

كباألخص السياسية. إضافة إلى أف بعض مكاقع التكاصؿ االجتماعي كميمة مف مصادر المعمكمات، 
أسيمت في نشر أفكار المتطرفيف عبر االستماالت العاطفية كالعقمية، كأدل ذلؾ إلى االنحراؼ الفكرم 

 (...)كاألخالقي لدل بعض الشباب، كتيديد األمف الكطني السعكدم، مما استدعى حجب تمؾ المكاقع 
اصؿ ساحة صراع كمكاجية بيف مختمؼ المستكيات التعميمية، كالتيارات كأصبحت شبكات التك 

الفكرية، كاألجندات السياسية الداخمية كالخارجية، كبالتالي تاىت الجماىير في رحمة البحث عف الخبر 
 Onoraالصادؽ، كالمعمكمة المحايدة. كلعمنا ىنا نتذكر مقكلة الفيمسكؼ االجتماعي أكنرك أكنيؿ 

O,Neill(2.) قضية لصحافة تمتمؾ ترخيصان لنشر البمبمة أك حجب الحقيقية" : "ال. 
كقد حّدت ىذه الشبكات مف سمطة كمسؤكلية الدكؿ عمى أفراد مجتمعاتيا، كىذا ما نبو إليو مبكران  

، حيث (2.)ـ، عف "عصر اإلنترنت كالتأثيرات المحتممة ما بعد ثكرة المعمكمات" 1992مؤتمر لندف عاـ 
حداث الثكرات سيمت ىذه ا لشبكات عممية اختراؽ النسيج االجتماعي، كالمساىمة في تأجيج األكضاع، كا 

كاالنتفاضات الشعبية، ككاف أكؿ تكظيؼ لمكاقع الشبكات مف قبؿ الجماعات المنشقة، العصياف المدني 
العربية ، كما جرل بعد ذلؾ في بعض البمداف (6.)ـ 9..5ضد حككمة جميكرية مكلدكفا في شير إبريؿ 

ـ، مثؿ مصر كتكنس كسكريا، كغيرىا مف أحداث كاف لشبكات التكاصؿ حضكر فعاؿ، .5.1أكاخر عاـ 
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لدرجة أف ىناؾ مف أطمؽ عمى ىذه األحداث مسمى ثكرة الفيسبكؾ، نظران لالستخداـ المكثؼ ليا مف قبؿ 
 .(7.)الشباب العربي

كالخارجي، كبدأت في إدارة الصراع  كما أدركت الحككمات أىميتيا كتأثيرىا في األمف الداخمي
االفتراضي عمى ساحة اإلنترنت، لمسيطرة عمى المجاؿ االفتراضي، كاستخداـ كسائؿ الردع كاليجـك 
عادة تشكيمو بما تمتمكو مف  االفتراضية لحماية أمنيا اإللكتركني، مف خالؿ التأثير في الرأم العاـ، كا 

صدار حسابات برامج مراقبة كتحميؿ لألخبار كالمكاد الم نشكرة، كمتابعة الحسابات الشخصية النشطة، كا 
كىمية كجيكش إلكتركنية لبث أفكار كمعمكمات تخدـ سياساتيا. كنتيجة لذلؾ فإف بعض األسماء الصريحة 
التي اعتادت طرح أفكارىا بصراحة عبر كسائؿ اإلعالـ الجديد في العديد مف الدكؿ بدأت تخشى محاسبة 

يا، مما أعاد مف جديد تجربة الحد مف مستكل الحرية اإلعالمية في التعبير كالمشاركة األنظمة السياسية ل
السياسية. كما أف ىذا الصراع قد يتحكؿ في إحدل مراحمو إلى حرب إلكتركنية تدمر مكاقع كبيانات 
 الطرؼ المعادم عف طريؽ القرصنة، كىي جريمة إلكتركنية ال تحكميا قكانيف دكلية، كيصعب إثباتيا
بشكؿ قانكني، كما حدث بيف ركسيا مع كؿ مف أستكانيا كجكرجيا، حيث تزامف اليجكـ اإللكتركني مع 

 .(8.)العمميات العسكرية عمى األرض 
 كفيما يمي ممخص ألىـ التأثيرات السمبية لشبكات التكاصؿ االجتماعية في الجميكر:

االجتماعي التي تحتكم عمى أكاذيب كثرة المكاد كاألخبار المنشكرة عبر شبكات التكاصؿ  -
 كشائعات كمغالطات كمشاىد كصكر مفبركة، كحسابات مزيفة أك كىمية.

كثرة التعميقات المسيئة كأخبار الفضائح كالتشيير كالمكاد اإلباحية كغير األخالقية، التي تجذب  -
ركيج المخدرات األطفاؿ كالمراىقيف كاألشخاص األشرار كذلؾ، باإلضافة إلى استخداـ الشبكات لت

 كالمكاد المحرمة.
استخداـ الجماعات اإلرىابية ىذه الشبكات لنشر العنؼ كاألفكار المتطرفة، كتنظيـ الحشكد  -

 كالتظاىرات كاالحتجاجات، كالسعي إلى زعزعة األمف الداخمي لمدكؿ.
صؿ إدماف الشباب عمى التكاصؿ اإللكتركني يؤدم بيـ لمعزلة االجتماعية، كفقد ميارة التكا -

 المباشر مع المجتمع.
ممارسة انتياؾ حقكؽ الممكية، كتزكير كسرقة المعمكمات، كاالختراقات اإللكتركنية، كاستخداـ  -

 المعمكمات بطريقة مخالفة لمقانكف كالقكاعد المينية كاألخالقية.
 ما يترتب عمى نشر األخبار السياسية المغمكطة مف قمؽ نفسي، كعدـ الشعكر باألماف كاالستقرار -

دراكان  االجتماعي، كتككيف صكرة غير حقيقية لمكاقع المعاش، خاصة لفئة الشباب األقؿ خبرة كا 
 لخمفيات األحداث كالقضايا.
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 :القمق السياسي والعوامل المؤثرة فيه
لقد تنبو معظـ السياسييف إلى الدكر الذم تؤديو كسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿ في خمؽ منبيات لتنامي      

لدرجة أف مدير إذاعة أكركبا األسبؽ قاؿ: "إف ىذا  Political malaiseالشعكر بالقمؽ السياسي 
 .(9.)الصندكؽ السحرم أصبح بديالن لمحرية" 

اسي في مقاالت عمماء السياسة جاء تعبيران عف فشؿ يذكر أف أكؿ ظيكر لمصطمح القمؽ السي     
النظاـ السياسي في إيجاد معنى سياسي ذم قيمة في مكاد الشأف العاـ في التمفزيكف، مف خالؿ االىتماـ 

، كقد (.2)باألخبار كاألحداث السمبية، كالتكجو بالرسائؿ لجميكر معيف عمى حساب بقية شرائح المجتمع 
ـ، كأسس مع ميشيؿ ركبنسكف 1967عاـ  Robert.Dبرت داىي بدأ ىذا المصطمح مع رك 

Michal.J.Robinson (1.72 - 1976.) 
كيعّرؼ القمؽ السياسي بأنو "القكة السمبية التي تحكؿ المكاطنيف إلى متفرجيف سمبييف ساخريف مف      

كالخكؼ مف . مف جانب آخر، كشفت إحدل الدراسات أف أعمى نسب القمؽ (21) العمؿ السياسي كرمكزه
%، بعد ذلؾ مصر 85%، ثـ اليند 89%، تمييا بكلندا ..1التكنمكجيا كتطبيقاتيا، كانت في إندكنيسيا 

فمسطيف ف العربي، تصدرت كؿ مف "األردف ك . كفي دراسة أخرل حكؿ القمؽ لدل شباب الكط(25)% 28
كلبناف كالككيت  كمصر كسكريا" أعمى معدالت القمؽ، بينما تصدرت كؿ مف "السعكدية كاإلمارات

 .(.2)كعماف" أقؿ معدالت القمؽ في الدكؿ العربية 
كتؤثر في القمؽ السياسي مجمكعة مف العكامؿ كاألبعاد، تتمخص بحسب العديد مف الدراسات، فيما      
 :(22)يمي 
انييار القيـ السياسية: عندما تتأثر كتيدد بعض القيـ التي يتمسؾ بيا الفرد كيعتقد أنيا أساسية  -1

 في كجكده الشخصي، فإف ذلؾ مؤشر الرتفاع حالة القمؽ لديو.
 كمف أىـ القيـ التي تؤثر في القمؽ السياسي:

الكالء كاالنتماء: الذم ينتج عف تكّحد كاندماج اإلنساف مع جماعتو أك دكلتو. كحاجة إنسانية،  -أ
كضركرة مجتمعية بأشكالو، سكاء االنتماء الكطني أك الثقافي أك الديني أك الحزبي. كما أف الكالء 

ر كؿ مف قيـ . لذلؾ فإف تأثر أك إنييا(22)يتجاكز االنتماء لجماعة ليشمؿ األفكار كاألفعاؿ 
 االنتماء كالكالء؛ قد يؤدم إلى حالة مف القمؽ كعدـ االستقرار لدل أفراد المجتمع. 

اليكية: كتشير إلى مجمكعة مف السمات االجتماعية كالسياسية، التي تميز فردان عف غيره أك  -ب
دة أف اليكية كغرس االتجاىات المؤي Forbsتميز مجتمعان عف مجتمع آخر. كما يذكر فكربس 

لمنظاـ السياسي يرتبطاف برمكز األمة، كعمـ الدكلة، كشعارىا، كالنشيد الكطني، كما يتعمؽ 
. لذلؾ فإف فقداف (26)بالشخصيات القكمية التي تحقؽ التضامف كاالرتباط الكطني أك القكمي 

كبالتالي االعتزاز بالنظاـ كالرمكز، كالتشكيؾ في صكرتيـ كتشكيييا يؤدياف إلى فقداف الثقة، 
 الدخكؿ في حالة مف القمؽ السياسي.

الحرية كالعدالة: ىي سبيؿ لرخاء كاستقرار المجتمعات، كجعؿ األفراد أكثر انتماءن كحبان  -ج 
ألكطانيـ. فكمما كانت ىناؾ مساحة كاسعة مف الحرية، كحفظ لكرامة األفراد، كتقدير لحقكقيـ 

مى النقد مف أجؿ حياة أفضؿ، كقابؿ ذلؾ احتراـ الشخصية، كمنحيـ مساحة مف التعبير كالقدرة ع

http://www.epra.org.eg/


 األخبار السلبٌة على شبكات التواصل االجتماعً: سعد بن سعود بن محمد آل سعودأ.م.د/  33 

كتقدير لممطالب الشعبية مف قبؿ النظاـ السياسي، تحققت فكرة العيش بحرية كعدالة كاستقرار. 
بينما عندما تتأثر قيـ الحرية كالعدالة كالمساكاة، فإنو يعـ الشعكر بالظمـ كالضيؽ كالقمؽ كالكره 

 السياسي لدل أفراد المجتمع.
ب آخر، تؤثر كسائؿ االتصاؿ االجتماعي في طريقة التفاعؿ االجتماعي لمشباب كبناء مف جان

ىكيتيـ، فياجس كسائؿ التكاصؿ مقمؽ عندما ال يككف لدييـ دراية كافية بالطريقة المثمى لمتفاعؿ 
كالحديث كجيان لكجو، كبذلؾ يفضمكف المحادثات عبر كسيط، كتصبح التكنكلكجيا الحؿ مف أجؿ 

 رتيـ عمى المكقؼ، حيث تصنع كاجية مف التعاطؼ ككىمان لمصداقة.ضماف سيط
بأنو "تغّرب عف النظاـ السياسي، بسبب عدـ الرضا،  Olsenاالغتراب السياسي: يعّرفو أكلسف  -5

كالسخط كالعجز السياسي". فاغتراب الفرد عف ذاتو كمجتمعو أك عالمو، كالمؤسسة السياسية 
، كيشمؿ كؿ (27)االجتماعي الذم ييدد المجتمعات الحديثة المرتبطة بيا، ىك نكع مف الكباء 

اغتراب مصدره الشخص أك طبيعة العالقات التي يكّكنيا. كما أنو مفيكـ يشمؿ كؿ االتجاىات 
السمبية نحك المجتمع، كالنظاـ السياسي، عمى حد سكاء. كقد ينتج عف اإلحساس بالعجز كافتقار 

السمكؾ السياسي الذم يشمؿ السمكؾ الثكرم كالدعكة إلى التأثير في صنع القرار، كما يرتبط ب
اإلصالح كاستخداـ كسائؿ كشبكات اإلعالـ كاالتصاؿ، بقصد التأثير السياسي السمبي. لذلؾ فإف 
انفصاؿ الفرد عف المؤسسة السياسية، كالشعكر بأنو ليس جزءان مف العممية، كأف صّناع القرار 

يضعكف لو اعتبار، يؤدم إلى اإلحساس العميؽ بالغربة  السياسي ال يضعكنو في حسبانيـ، كال
كتككيف مكقؼ سمبي مف السمطة الرسمية، كفقداف الحماس كدافع المشاركة السياسية الفعالة. 

 كتشمؿ أبعاد االغتراب مايمي:
الضعؼ السياسي: كيشير إلى شعكر الفرد بعدـ قدرتو عمى إبداء الرأم أك التأثير في أفعاؿ  - أ

 القرارات المؤثرة في مجتمعو تتخذ بعيدان عنو، كبدكف أخذ اعتبار لمصمحتو. الحككمة، كأف
عدـ الفيـ السياسي: إف عدـ الفيـ لطبيعة النظاـ السياسي سكؼ يكلد لدل أفراد المجتمع -ج

إحساسان بأف النظاـ يمارس سياسة عشكائية، اليستند فييا إلى رؤية كنظاـ محدد، كغير مفيكمة. 
 لفرد عف التنبكء بالنتائج السياسية مف حكلو.إضافة إلى عجز ا

انتياؾ التشريعات السياسية: كتعني إدراؾ الفرد أف األنظمة كالقكانيف كالتشريعات كالمعايير  -ج
التي تحكـ العالقات السياسية قد انتيكت، كأف المسؤكليف السياسييف ينتيككف اإلجراءات التي 

إلى قرارات سياسية، كبالتالي فإف عدـ احتراـ الحككمات تحكـ التعامؿ مع األفراد أك التي تؤدم 
لمقكانيف كالتشريعات يؤدم إلى التشكيؾ بنكاياىا كقراراتيا، كصكالن إلى انعداـ الثقة بيا كعدـ 

 تصديقيا.
العزلة السياسية: ىي عزلة يختارىا الفرد مف تمقاء نفسو، نتيجة قناعتو بأف االندماج ال قيمة  -د

ياسيان يرل أف ثقافة المجتمع تافية كرخيصة. كما تشير إلى رفض القكانيف لو، فالمعزكؿ س
كالمبادئ السياسية التي تستكجب المشاركة السياسية، لقناعة الفرد الرافض بعدـ أىميتيا، كبالتالي 
يختار العزلة السياسية، مف أجؿ البعد كاالغتراب عف العمؿ السياسي كالحككمي، مثؿ ما يحدث 

 متناع عف التصكيت في االنتخابات كنحكه.مف عممية اال
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فقداف الثقة السياسية: فالمكاطف الفاقد لمثقة بحككمتو، يعتقد أف الساسة فاسدكف، كيتالعبكف  -ىػ
. كما تمعب األحداث (28)بالشعب، كال يخدمكف سكل أنفسيـ كنفكذىـ األكبر لممصالح الخاصة 

بالقادة كأصحاب المناصب السياسية، فالتطكرات  السياسية دكران كبيران في خفض أك زيادة الثقة
السياسية الخارجية كاألزمات الداخمية كالخارجية كالصحة كالعمؿ بنشاط ىي أكثر ما يعزز الثقة 
بالقادة السياسييف، بينما األحداث كالقضايا المسببة لمقمؽ المدني كالفضائح السياسية كاالحتجاج 

 الشعبي تضعؼ الثقة السياسية.
باالة السياسية: كتتمثؿ في التبمد كالفتكر، كعدـ اىتماـ الفرد بالمكاقؼ كاألحداث السياسية الالم -.

كاالجتماعية بصفة عامة، كتشمؿ الطاعة العمياء ألكامر السمطة، كتدني الشعكر بالمسؤكلية، 
ـ كيبرز الفرؽ بيف الفرد المغترب كالالمبالي بأف األكؿ قرر عدـ المشاركة لقناعتو بأف النظا

. كمف أىـ (29)الحككمي سيئ، بينما الثاني قد ال يكره السياسة كالسياسييف، لكف ال يعنيو أمرىـ 
أسباب الالمباالة السياسية انخفاض الكعي بأىمية النشاط السياسي، كشعكر الفرد بأنو ال فائدة 

عمؿ مف نشاطو السياسي، كغياب الحافز لديو، كذلؾ نقص حكافز االىتماـ كالمشاركة في ال
السياسي. مف جانب آخر، ىناؾ مف يعتقد أف الالمباالة السياسية ميزة كليست عيبان، كأنيا دليؿ 

دارتيا لمشأف العاـ.  عمى ثقة كرضا كاستقرار المجتمع، كقبكلو بسياسات الحككمة كا 
يـ الفاعمية السياسية: كتعني المشاركة السياسية الفعالة، كتؤثر درجة فاعمية األفراد في اتجاىات -2

كسمككيـ السياسي، كمشاركتيـ في الشأف العاـ، بدافع الرغبة في الحصكؿ عمى مناصب سياسية 
دارية أك تحقيؽ مصمحة مادية كمعنكية أك مصمحة مجتمعية. كمف األسباب التي تضعؼ  كا 

 الفاعمية السياسية ما يمي:
 انخفاض المردكد الذم يحصؿ عميو الفرد في النشاط السياسي. -
 نية تغيير األكضاع يضعؼ عممية المشاركة السياسية.الشؾ في إمكا -
عدـ تكفر المعمكمات السياسية، ككثرة المعكقات التي تكاجو الفرد ال تساعده عمى المشاركة  -

 بفاعمية.
الصكرة الذىنية لمسياسي: ىناؾ فرؽ بيف الصكرة الذىنية لمنصب السياسي كصكرتو الشخصيتو  -2

ي يرتبط بخدمة الناس كتحقيؽ المصمحة العامة، بينما لدل أفراد المجتمع. فالمنصب السياس
الصفات الشخصية لمسياسي ترتبط بجكانب إنسانية، مثؿ تمتعو بشخصية متكاضعة، ذكية فّعالة 
مكثكؽ بيا.. إلخ. كالمنصب السياسي أطكؿ عمران مف األشخاص الذيف يتبدلكف بيف فترة كأخرل، 

لسياسية إلى أشخاص ذكم شعبية كاحتراـ كثقة لدل كبالتالي يحرص القادة عمى إسناد الميمة ا
 الجميكر، لتحسيف صكرتيـ، كخفض مستكل القمؽ السياسي بيف أفراد الشعب.

 :اإلجراءات المنهجية لمدراسة
ى:منهجىالدرادة

اعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي، بشقيو الميداني كالتحميمي، لتحديد مستكل القمؽ السياسي 
الجامعييف السعكدييف في مدينة الرياض، حيث يساعد المنيج في التعرؼ عمى مستكيات لدل الطالب 
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القمؽ، ككصؼ كاقع الظاىرة المدركسة كالتعبير عنيا كيفيان ككميان. كالمنيج الكصفى يعتمد عمى أدكات 
لمشكالت كأساليب البحث العممي التي مف بينيا االستبياف، كيخدـ طبيعة الدراسة المتعمقة بالظكاىر كا

السياسية كاالجتماعية التي تشمؿ القمؽ السياسي الذم يعد مف المكضكعات الحديثة في الدراسات 
 العربية.

 

ى:مجتمعىورونةىالدرادة
يتمثؿ مجتمع الدراسة في الشباب المنتميف لمجامعات السعكدية، حيث تـ اختيار عينة عمرية مف 

بصفتيا مف أعرؽ الجامعات السعكدية في المنطقة  طالب كطالبات جامعة الممؾ سعكد بمدينة الرياض،
الكسطى، كتمثؿ أغمب شرائح المجتمع مف فئة الشباب السعكدم، كتـ تكزيع االستمارة عمييـ بطريقة 

( مفردة، مف كميتي .52عشكائية مف طالب كطالبات جامعة الممؾ سعكد بمدينة الرياض، كعددىـ )
عرفة مستكل القمؽ السياسي لدييـ عند متابعة األخبار السمبية عبر العمكـ كاإلدارة ككمية اآلداب، كذلؾ لم

 شبكات التكاصؿ االجتماعي.  كالجدكؿ التالي يبّيف الخصائص الديمكجرافية لعينة الدراسة:
 ( 4جدول رقم )

 خصائص عٌنة الشباب السعودي

 النسبة المئوية التكرار الخصائص

 النوع
 8.45 731 ذكر
 844. 773 أنثى

 72242 482 اإلمجايل

 التخصص العلمي
 3843 58 نظري
 .3.4 737 عملي

 72242 482 اإلمجايل

 العمر

 4144 35 سنة 43إىل أقل من  75من 
 4144 35 سنة 45إىل أقل من  43من 
 7843 8. سنة 38إىل أقل من  45من 
 4342 38 سنة فأكثر 38من 

 722 482 اإلمجايل
 

ىأداةىالدرادة:
استخداـ أداة االستبياف ككسيمة لجمع المعمكمات مف عينة الدراسة، حيث شممت األداة كافة تـ 

األسئمة كالمتغيرات التي تناكلتيا الدراسة. كقسمت االستبانة إلى قسميف: األكؿ يشتمؿ عمى البيانات 
 سة.األكلية لعينة الدراسة، كالقسـ اآلخر يضـ البيانات األساسية المتعمقة بمكضكع الدرا

مف جانب آخر، بعد االطالع عمى األدبيات كالدراسات السابقة كالمفاىيـ الفمسفية كالنفسية 
كاألدكات كالمقاييس اإلجرائية التي تناكلت مكضكع القمؽ بكجو عاـ، كالقمؽ السياسي عمى كجو 
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 الخصكص، كجد الباحث ضركرة تصميـ مقياس يتـ مف خالؿ قياس القمؽ السياسي لدل أفراد عينة
الشباب السعكدم الناتج عف متابعة األخبار السمبية في شبكات التكاصؿ االجتماعي، بعد أف تأكد بحسب 
عممو، أنو ال يكجد مقياس يفي بغرض الدراسة، حيث تـ تصميـ مقياس القمؽ السياسي مف خالؿ دمج 

 مجمكعة مف معايير القمؽ االجتماعي كالقمؽ النفسي كالقمؽ الفيسكلكجي.
 

 :قمق السياسيمقياس ال
 :يتمثؿ في ثالثة أبعاد، ىي

، 5، محايد = .عبارات، كأعطيت الدرجة )مكافؽ =  2القمؽ الفسيكلكجي: يتككف المقياس مف  -
( قمؽ 7 – 2(؛ مف )12 – 2(، كأصبح مجاؿ المقياس الناتج عف عممية التجميع )1معارض = 
 .( قمؽ مرتفع12 – .1( قمؽ متكسط، )15 – 8منخفض، )

، 5، محايد = .عبارات، كأعطيت الدرجة )مكافؽ =  2النفسي: يتككف المقياس مف القمؽ  -
( قمؽ 7 – 2(؛ مف )12 – 2(، كأصبح مجاؿ المقياس الناتج عف عممية التجميع )1معارض = 
 .( قمؽ مرتفع12 – .1( قمؽ متكسط، )15 – 8منخفض، )

، 5، محايد = .ة )مكافؽ = عبارات، كأعطيت الدرج 2القمؽ االجتماعي: يتككف المقياس مف  -
( قمؽ 7 – 2(؛ مف )12 – 2(، كأصبح مجاؿ المقياس الناتج عف عممية التجميع )1معارض = 
 ( قمؽ مرتفع.12 – .1( قمؽ متكسط، )15 – 8منخفض، )

 ( 3جدول رقم )
 درجات المبحوثٌن من عٌنة الشباب السعودي على مقٌاس القلق السٌاسً:

 النسبة المئوية التكرار مقياس القلق السياسي

 القلق الفسيولوجي
 8844 735 ضعيف
 3.45 51 متوسط

 7242 48 عايل

 القلق النفسي
 8743 748 ضعيف
 .354 83 متوسط

 7242 48 عايل

 القلق االجتماعي
 3542 88 ضعيف
 844. 773 متوسط

 7345 4. عايل

 القلق السياسي
 جممل ادلقاييس

 844. 773 ضعيف
 844. 773 متوسط

 843 .4 عايل
 482 اإلمجايل
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 صدق وثبات األداة:
عداد مقياس لمستكل بعد تصميـ أداة  لقمؽ السياسي تـ عرضيما عمى بعض الخبراء ااالستبياف كا 

في عمـ النفس كاالجتماع كالسياسة، كفي ضكء ذلؾ تمت اإلضافة كالتعديؿ، كصكالن إلى الصيغة النيائية 
باألداة كالمقياس. كلمتحقؽ مف ثبات األداة كالمقياس تـ إجراء اختبار عمى عينة مف الشباب فيما يتعمؽ 

السعكدم، كتحميؿ اإلجابات مف خالؿ المقياس المصمـ لغرض الدراسة، بعد إعادة االختبار أكثر مف 
 مرة، لضماف ثبات األداة.
 التعريفات االصطالحية:

يصيب شرائح متعددة مف األشخاص، باختالؼ أعمارىـ  نكع مف االضطرابات الذم القمق النفسي:
 كفئاتيـ االجتماعية كدرجاتيـ الكظيفية، فيك عبارة عف شعكر بالقمؽ المبالغ فيو.

يدرس السمكؾ االجتماعي كالخصائص النفسية لمفرد كالجماعة، كأنماط التفاعؿ  القمق االجتماعي:
 االجتماعي كالتأثيرات التبادلية بيف األفراد.

يدرس التأثيرات النفسّية الُمرتبطة بالشخصّية، كربِطيا مع الظكاىر الحيكّية،  قمق الفسيولوجي:ال
كالفسيكلكجّية الخاصة بالجياز العصبّي، مثؿ: طبيعة السمكؾ، ككيفية التفكير، كمعرفة المشاعر الكجدانية 

(2..) 
ىالمعالجةىاإلحصائوةىللبوانات:

دخاليا إلى الحاسب اآللي، ثـ بعد االنتياء مف جمع بيانات الدراس ة الميدانية، تـ ترميز البيانات كا 
معالجتيا كتحميميا كاستخراج النتائج اإلحصائية، باستخداـ برنامج "الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية: 

 تـ المجكء إلى المعامالت كاالختبارات اإلحصائية التالية في تحميؿ بيانات الدراسة:
 كالنسب المئكية التكرارات البسيطة -
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية -
الكزف المرجح الذم يحسب بضرب التكرارات بكزف معيف يقرره الباحث بناءن عمى عدد المراتب  -

في السؤاؿ، ثـ تجمع النقاط التي يحصؿ عمييا كؿ بند لمحصكؿ عمى مجمكع األكزاف المرجحة 
  ميعياكتحسب النسب المئكية لبنكد السؤاؿ ج

لدراسة الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لمجمكعتيف مف  (T- Test) اختبار -
 (Interval Or Ratio) المبحكثيف في أحد متغيرات الفئة أك النسبة 

 Post Hoc Testsتطبيؽ االختبارات البعدية  -
 المعركؼ اختصاران باسـ (Oneway Analysis of Variance) تحميؿ التبايف ذم البعد الكاحد -

ANOVA  لدراسة الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف المتكسطات الحسابية ألكثر مف مجمكعتيف مف
كقد تـ قبكؿ  (Interval Or Ratio) المبحكثيف في أحد المتغيرات مف نكع المسافة أك النسبة
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( 2...نكية )%( فأكثر، أم عند مستكل مع92نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة )
 . فأقؿ

ى:النتائجىالعامةىللدرادة
 معدل استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االجتماعي: -1

 ( 2جدول رقم )
 معدل استخدام عٌنة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعً 

 النسبة المئوية التكرار معدل اإلستخدام
 743 . ساعة يف األسبوع
 7743 48 ساعة يف اليوم

 3343 .5 يومياساعات  3
 7844 5. ساعات يوميا 3

 .3 58 ساعات يف اليوم 3أكثر من 
 022 052 اإلجمالي

 27.0 المتوسط الحسابي
 0720 االنحراف المعياري

 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي: 
تشير حيث  2.75ارتفاع معدالت استخداـ عينة الدراسة لمكاقع التكاصؿ االجتماعي بمتكسط بمغ 

%( مػف الشػباب الجػامعي السػعكدم يسػتخدمكف مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي بمعػدؿ 5,.2النتائج إلػى أف )
ساعات فأكثر يكميان"، بينما لـ تتجاكز نسبة مف يستخدمكف مكاقع االتصاؿ بمعدؿ "ساعة في األسبكع"  6"
كىك ما يؤكد عمى أف استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي قد صار جزءان رئيسان في حياتيـ  %( فقط.1,6)

 كنشاطاتيـ اليكمية. 
 ترتيب وسائل االتصال بحسب أهميتها لدى الشباب السعودي: -2

 (3جدول رقم )
 ترتٌب عٌنة الدراسة لوسائل االتصال  

 الترتيب                           
ول الوسائل

األ
اني 

الث
لث 

الثا
 

رابع
ال

مس 
لخا

ا
رتبة 

ن م
دو

ب
ط  

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف  
حرا

االن
ري

معيا
ال

 

 الرتبة

 7 .74 433. 75 3 3 8 37 751 اإلنرتنت)باستخداماته ادلتعددة(
 4 743 3471 73 77 33 31 87 48 الصحافة اإللكرتونية

 3 743 3424 48 1 44 53 58 47 التليفزيون
 . 747 7487 38 774 .3 48 5 3 الصحافة ادلطبوعة

 8 747 ..74 81 58 33 .3 5 3 اإلذاعة
 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي: 
تو المتعػػػددة حػػػؿ فػػػي مقدمػػػة ترتيػػػب اىتمػػػاـ الشػػػباب السػػػعكدم بكسػػػائؿ اأف "اإلنترنػػػت" باسػػػتخدام

كبفػػػارؽ معتبػػػر عػػػف أقػػػرب متغيػػػر كىػػػك "الصػػػحافة اإللكتركنيػػػة الػػػذم بمػػػغ  6..2االتصػػػاؿ بمتكسػػػط بمػػػغ 
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ف كانػػػػت تنتمػػػػي ىػػػػي األخػػػػرل لإلنترنػػػػت مػػػػف ح 17..متكسػػػػطو  يػػػػث منصػػػػات العػػػػرض، كتفكقػػػػت كمتػػػػا كا 
كبفػارؽ كبيػر عػف  5...الكسيمتيف عمى الكسائؿ التقميدية حيػث جػاء التميفزيػكف فػي مقػدمتيا بمتكسػط بمػغ 

. كىك ما يؤكد أف منصات 1.22، كأخيران اإلذاعة بمتكسط 1.21الصحافة المطبكعة  التي بمغ متكسطيا 
ل عينػػة الدراسػػة عػػف أم كسػػائؿ اتصػػالية تقميديػػة كبفػػركؽ اإلعػػالـ الجديػػد بكافػػة أشػػكاليا تتفػػكؽ بجػػدارة لػػد

 كبيرة.
 ترتيب شبكات التواصل االجتماعي بحسب أهميتها لدى الشباب السعودي:

 

 (4جدول رقم )
 ترتٌب عٌنة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعً  

 الترتيب                     
ول وسائل التواصل االجتماعي

األ
اني 

الث
لث 

الثا
 

رابع
ال

مس 
لخا

ا
رتبة 

ن م
دو

ب
ط  

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف  
حرا

االن
ري

معيا
ال

 

 الرتبة

 7 74.7 444. 71 4 1 48 37 735 تويرت
 4 7478 3432 77 8 78 83 82 45 يوتيوب
 3 7481 3424 35 3 .4 34 53 31 انستغرام
 . 7431 7414 .3 31 88 43 47 72 فيس بوك

 8 2418 2457 55 737 43 3 7 7 سناب شات
 

 أظهرت بيانات الجدول السابق ما يمي: 
تصدر تكيتر قائمة كسائؿ االتصاؿ االجتماعي األكثر تعرضان مف قبؿ المستخدميف عينة الدراسة 

ككالىمػا يعػداف مػف كسػائؿ التكاصػؿ االجتمػاعي  ....، كثانيان "يكتيكب" بمتكسط بمغ 2.55بمتكسط بمغ 
كالذم عمى  1.75 ، ثـ "فيسبكؾ" بمتكسط5...الغنية بالمحتكل اإلخبارم، يمييما "انستغراـ" بمتكسط بمغ 

الرغـ مف ككنو شبكة اجتماعية ذات محتكل إخبارم كذلؾ إال أف ضعؼ استخدامو يرجع لضػعؼ شػعبيتو 
عمكمػػان فػػي المممكػػة مقارنػػة بالكسػػائؿ األخػػرل، بعػػد ذلػػؾ "سػػناب شػػات" كىػػي نتيجػػة تتماشػػى مػػع النتيجػػة 

أف السػػػعكدية تعػػػد الدكلػػػة  ( التػػػي أشػػػارت إلػػى5.16( كتؤكػػػد عمػػى نتيجػػػة دراسػػػة )حمػػاد2السػػابقة جػػػدكؿ )
 األكلى عالميان في استخداـ تكيتر مقارنة بعدد السكاف. 
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 :التواصل االجتماعي شبكات الجهات والفئات المجتمعية التي تحظى باىتمام الشباب السعودي عبر -3

 ( 5) جدول رقم

 أهم الجهات واألشخاص الذٌن تتابعهم عٌنة الدراسة فً شبكات التواصل االجتماعً 

 الترتيب                     
ول أىم الجهات واألشخاص

األ
اني 

الث
لث 

الثا
 

رابع
ال

مس 
لخا

ا
رتبة 

ن م
دو

ب
ط  

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف  
حرا

االن
ري

معيا
ال

 
 الرتبة

 7 7451 4443 13 33 48 .3 2. 7. مواقع إخبارية
 4 4475 4473 723 48 75 8 44 13 واألقارب أصدقاء

 3 7418 7433 728 31 43 37 32 47 مسؤولو الدولة والسياسيون
 . .745 7483 775 .3 42 .4 48 48 هاو مواقع اجلهات احلكومية ومتحدث

 8 7457 7438 731 34 74 75 41 .4 والرياضة رياضيونال
 3 .743 7448 737 38 78 43 .4 .7 شخصيات دينيةمواقع و 

 1 7484 .744 777 38 75 41 73 73 مواقع ومواضيع أمنية وعسكرية
 5 74.8 7442 773 81 37 73 75 74 لوجياو التقنية والتكن

 8 74.8 7423 7.3 34 41 43 .7 5 الطب والصحة
 72 7445 2413 738 33 73 73 77 8 الثقافة والشعراء

 77 7474 2483 753 32 73 78 3 3 االقتصاد والتجارة

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
بالنسبة لألشخاص كالمكاقع عمى شبكات التكاصػؿ الػذيف يحظػكف بمتابعػة الشػباب السػعكدم، فػإف 

، ثػػـ 5.16، يمييػػا "األصػػدقاء كاألقػػارب" بمتكسػػط بمػػغ 5..5"المكاقػػع اإلخباريػػة" جػػاءت أكالن بمتكسػػط بمػػغ 
، ك "الجيػػػػات الحككميػػػػة كمتحػػػػدثكىا" ثالثػػػػا كرابعػػػػان عمػػػػى التػػػػكالي. فػػػػػػ .1.6كالسياسػػػػيكف""مسػػػػؤكلك الدكلػػػػة 

"الرياضيكف كالرياضة" ك"شخصيات دينية" خامسان كسادسان عمى التكالي. كيالحػظ اىتمػاـ الشػباب باألخبػار 
نكلكجيػا"، كتحديدا السياسية حيػث جػاءت فػي مقدمػة االىتمػاـ لػدييـ، مػع تراجػع ترتيػب مجػاالت مثػؿ: "التك

 "الطب"، "الثقافة"، "االقتصاد كالتجارة".
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 أسباب استخدام الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي: -4
 (3جدول رقم)

 أسباب استخدام عٌنة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعً  

 االستجابة                                       

 األسباب
 المتوسط موافق محايد معارض

اإلنحراف 
 المعياري

 ٌساعدنً على الترفٌه والتسلٌة
 432 35 44 ك

4732 4743 
% 373% 4373% 33.3% 

 ٌساعدنً فً بناء عالقات مع اآلخرٌن
 443 35 33 ك

4733 4734 
% 4373% 2373% 33.3% 

 ٌتسبب فً غضبً وانزعاجً من الواقع المعاش
 33 33 33 ك

4744 4733 
% 2475% 2375% 24.3% 

 فرصة للتعبٌر عن موقفً من سلوكٌات سٌاسٌة غٌر مقنعة
 33 33 34 ك

4743 4734 
% 3373% 2373% 25.3% 

 ٌكشف حقٌقة اآلخرٌن من خالل ما ٌنشرونه من آراء
 453 34 45 ك

4743 4754 

% 573% 3374% 54.5% 

 ٌشعرنً بـخٌبة األمل وعدم التفاؤل
 24 443 443 ك

4723 4753 

% 33.3% 33.3% 43.3% 

 للتعرٌف بنفسً والكشف عن إمكانٌاتً وأفكاري
 444 33 43 ك

4743 4733 

% 33.3% 2573% 34.3% 

 النقاش مع اآلخرٌن حول القضاٌا دون التعامل المباشر
 433 34 42 ك

4733 4733 
% 3473% 2474% 33.3% 

 الوصول لألخبار السٌاسٌة بشكل أسرع
 345 34 3 ك

4732 4735 
% 275% 44.4% 35.3% 

 تزوٌدي بالمعلومات السٌاسٌة من مصادر غٌر رسمٌة
 35 35 33 ك

4742 4734 
% 2473% 23.3% 23.3% 

 ٌساعدنً فً تكوٌن موقف سٌاسً معٌن حول القضاٌا
 33 32 54 ك

4744 4733 
% 3374% 2373% 23.3% 

 والقلق السٌاسًٌتسبب فً عدم االستقرار النفسً 
 53 442 32 ك

4743 4735 
% 2273% 3473% 3475% 

 ٌزٌد من الوالء واالنتماء الوطنً
 443 34 43 ك

4745 4753 

% 5.3% 24.4% 52.3% 
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 االستجابة                                       

 األسباب
 المتوسط موافق محايد معارض

اإلنحراف 
 المعياري

 ٌعمل على تشوٌه صورة المجتمع
 35 443 53 ك

4745 4733 
% 33.3% 33.3% 24.3% 

 ٌضعف الثقة بأداء المؤسسات الحكومة
 54 443 33 ك

4744 4734 
% 24.3% 32.3% 35.4% 

 ٌؤدي إلى الشعور بعدم قدرتً على التأثٌر فً القرارات
 23 443 34 ك

4732 4753 
% 23.4% 33.3% 43.3% 

 ٌزٌد من اهتمامً بالقرارات واألحداث السٌاسٌة
 433 42 43 ك

4753 4754 
% 3.3% 34.3% 34.5% 

 052 جملة من سئلوا
 

 كشفت بيانات الجدول السابق ما يمي: 
بالنسبة إلى أىـ أسباب استخداـ الشباب السعكدم )مكضع الدراسة( لشبكات التكاصؿ االجتماعي،      

(، كثاني .8,.تصدرت قائمة األسباب: "الكصكؿ لألخبار السياسية بشكؿ أسرع" بمتكسط حسابي بمغ )
(، كثالثان "يزيد مف االىتماـ بالقرارات كاألحداث السياسية" .7,.)األسباب "يساعد عمى الترفيو كالتسمية" 

ة اآلخريف مف خالؿ ماينشركنو مف آراء". كخامسان "يزيد مف الكالء (، ثـ "يكشؼ حقيق62,.تكسط قدره )بم
كاالنتماء الكطني". كيالحظ مف النتائج أف األسباب ذات االتجاه اإليجابي جاءت في مقدمة اىتماـ 

لسعكدم في استخداماتو لشبكات التكاصؿ االجتماعي، بينما حمت األسباب ذات االتجاه السمبي الشباب ا
( عمى التكالي كىي: "تؤدم إلى الشعكر بعدـ القدرة عمى التأثير 16حتى الػ  9في مؤخرة  الترتيب )مف 

ية"، تسبب في القرارات"، "تعمؿ عمى تشكيو صكرة المجتمع"، "تضعؼ الثقة بأداء المؤسسات الحككم
 الغضب كاالنزعاج مف الكاقع المعاش".
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وقد تم بناء مقياس تجميعي التجاىات استخدام المبحوثين لوسائل التواصل االجتماعية جمع بين       
 العبارات اإليجابية والسلبية في السؤال السابق: وجاء على النحو التالي:

 

 (3جدول رقم )
 التواصل االجتماعًاتجاهات استخدام وسائل 

        

 النسبة المئوية التكرار اتجاه االستخدام
  173.  788 إجيايب
 8272 748 متوازن
 .47 3 سليب

 72272 482 اإلمجايل
 7788 ادلتوسط احلسايب
 .278 االحنراف ادلعياري

 
 

 تبين بيانات الجدول السابق ما يمي: 
حيث المبحكث يرل أف استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي ارتفاع نسب التكازف في االستخداـ      

يحمؿ العديد مف المظاىر اإليجابية كالسمبية، مما يجعمو يتكقع كجكد تأثيرات سمبية إلى جانب التأثيرات 
%، في حيف غمب االتجاه اإليجابي لالستخداـ .2اإليجابية الناجمة عف االستخداـ، كذلؾ بنسبة بمغت 

% كىي تشير أف نسبة كبرل كذلؾ ترل أف استخداـ كسائؿ التكاصؿ 27.6ينة بمغت نسبة كبيرة مف الع
االجتماعي تحمؿ إيجابيات أكثر مف السمبيات، األمر الذم يعزز فائدتيا كقبكليا لدل المستخدـ، في حيف 

 % فقط.5.2بمغ أصحاب االتجاه السمبي لالستخداـ 
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 ر شبكات التواصل االجتماعي:طبيعة األخبار السمبية المنشورة عب -2
 ( 3جدول رقم)

 طبٌعة األخبار السلبٌة المنشورة فً شبكات التواصل االجتماعً من وجهة نظر عٌنة الدراسة 

 االستجابة                                       
سلبية إلى حد  سلبية تماما األخبار

اإلنحراف  المتوسط سلبيةغير  ما
 المعياري

 27.3 07.2- 02 50 0.1 ك أفكار متحررةنشر ما يتعارض مع الدين والعادات من 
% .07.% 0272% 072% 

 2722 0705- 0 00 002 ك أخبار ومعلومات إباحية وغير أخالقية
% 0072% 070% 370% 

 27.3 27.0- 030 00 .3 ك نقد أداء المؤسسات الحكومية ومسؤوليها
% 0270% 3072% 5070% 

 27.0 27.5- 020 002 31 ك الحوادث والجرائمنشر أخبار 
% 057.% 2272% 2272% 

 2725 0702- . .3 .02 ك الشائعات وتسريب المعلومات غير المؤكدةنشر 
% 0070% 0270% 072% 

 27.2 2722- 0.2 51 00 ك الكوارث الطبيعيةنشر أخبار 
% 072% 037.% .072% 

 27.2 07.2- 00 00 .02 ك الكذب والتزوير في الحقائقنشر مواد تحتوي على 
% 0070% 070% 072% 

 27.0 0721- .0 15 031 ك لتعليقات واالنتقادات الشخصية الحادة والجارحةنشر ا
% 557.% 3072% .72% 

 2750 07.0- 0 .5 .00 ك نشر فضائح وأسرار المجتمع
% .272% 0072% 370% 

 2755 ..07- 02 3. ..0 ك نشر الخالفات الجانبية وتبادل التهم بين األشخاص
% .270% 0570% 272% 

 27.3 .270- .0 000 50 ك نشر أخبار وقضايا العنف األسري
% 0272% 2270% 3270% 

 27.0 0702- 52 002 .0 ك نشر أخبار توتر العالقة مع أشخاص من دول أخرى
% 3272% 257.% 0272% 

نشر مواضيع بأسماء غير أصحابها )التعدي على الحقوق 
 الفكرية(

 .275 07.0- 05 22 015 ك
% .072% 0.72% .72% 

 052 جملة من سئلوا
 

 المتوسط الحسابي بالسالب، لذا فى القيم األصغر تأتي أوالً في الترتيب

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي: 
(، جاء نشر 8بنتائج طبيعة األخبار السمبية المنشكرة عبر كسائؿ االتصاؿ االجتماعي جدكؿ) فيما يتعمؽ

أخبار "الككارث الطبيعية"، "الحكادث كالجرائـ"، "قضايا العنؼ األسرم"، "تكتر العالقة مع أشخاص مف 
الحسابي، كىي خبار السمبية بالنسبة لمشباب السعكدم بحسب المتكسط ألدكؿ أخرل"  في مقدمة ترتيب ا
(. كىي 1,12-( كالخامسة )86,.-( كالرابعة )72.-( كالثالثة ).2,.-عمى التكالي: المرتبة األكلى)

( في حيف حؿ في المرتبة الثانية"نقد أداء المؤسسات 12.1نتيجة تتفؽ مع نتيجة دراسة )الغامدم 
 (. 65,.-الحككمية كمسؤكلييا" بمتكسط حسابي قدره )
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تعد بحسب عينة الدراسة أقؿ سمبية مقارنة بما سبؽ، حمت في  اكؿ أف ىناؾ أخبارن كما يالحظ مف الجد
مراتب متأخرة مثؿ: "التعدم عمى الحقكؽ الفكرية" الترتيب العاشر، "مكاد تحتكم عمى الكذب كالتزكير" 

 الحادم عشر، "الشائعات" الثاني عشر، "معمكمات غير أخالقية" المرتبة األخيرة.
   

والشبكات االتصالية التي تنشر أخبارًا سمبية أكثر من غيرها عبر اإلنترنت من وجهة نظر الوسائل  -6
 الشباب السعودي:

 (44جدول رقم)
 الوسائل والشبكات التً تنشر  األخبار السلبٌة عبر اإلنترنت   

 النسبة المئوية التكرار الوسائل
 0. 055 شبكات التواصل االجتماعي 

 0272 50 الصحف اإللكرتونية
 170 03 الصحف

 072 00 القنوات الفضائية
 022 052 اإلجمالي

 أوضحت بيانات الجدول السابق ما يمي: 
فيمػػػا يتعمػػػؽ بالكسػػػائؿ كالشػػػبكات األكثػػػر نشػػػران لألخبػػػار السػػػمبية بحسػػػب رأم الشػػػباب السػػػعكدم، تصػػػدرتيا 

%(، 2,.5%(، تمييػػػا "الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة" بنسػػػبة )65"شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي" بنسػػػبو بمغػػػت )
قنػػكات الفضػػائية" %(، ثػػـ "ال9,5كبأخبػار سػػمبية أقػػؿ جػػاءت "الصػػحؼ الكرقيػػة" بنسػختيا اإللكتركنيػػة ثالثػػان )

بحسػػاباتيا عبػػر اإلنترنػػت كأقػػؿ الكسػػائؿ نشػػران لألخبػػار السػػمبية مػػف كجيػػة نظػػر الشػػباب السػػعكدم بنسػػبة 
%(. كىي نتيجة تعد منطقية، استنادان عمى تأكيػد نتػائج ىػذه الدراسػة كالدراسػات السػابقة عمػى تصػدر 8,2)

ئػػة الشػػباب عمػػى كجػػو التحديػػد، ككػػذلؾ شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي قائمػػة اىتمػػاـ الجميػػكر السػػعكدم كف
 بسبب غياب المعايير المينية كاألخالقية لمنشر  عبر ىذه الشبكات. 

العالقة بين معدل التعرض لألخبار السمبية المنشورة عبر شبكات التواصل ومستوى القمق السياسيي  -7
 لدى الشباب السعودي: 

 

 (44جدول)
 ند تعرضهم ألخبار سلبٌة.مستوى القلق السٌاسً لدى الشباب السعودي ع 

 االستجابة                      
 األعراض

تحدث 
 باستمرار

تحدث 
 غالبا

تحدث 
 أحيانا

تحدث 
المتوس ال تحدث نادرا

 ط

اإلنحراف 
 المعياري

جي
ولو

فسي
ق ال

القل
 

تراودني حالة من الشعور 
 بالتعب واإلرىاق المستمر

 7448 7418 48 31 13 .3 1. ك
% 7545% 4843% 4844% 7.45% 7743% 

 أحياناً أشعر بزغللة في البصر
 .4 48 53 .. 12 ك

7481 7441 
% 4542% 7143% 3344% 7743% 843% 

 7448 74.3 .4 48 31 83 57 ك ينتابني شعور عام بالضعف
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي: 
( كفي مقدمتيا: "الشعكر بالقمؽ 8,22أف أعراض القمؽ االجتماعي جاءت أكالن بمتكسط حسابي بمغ )     

الناس مف أخبار". كثانيان  مف المستقبؿ فيما يخص أىمي ككطني"، ك"أصاب بالتكتر مف متابعة ما يتناقمو
    الشعكر بعدـ الرضا عمكمان" ك"تكقع حدكث األسكأ باستمرار".  (، المتثمؿ في:6,89أعراض القمؽ النفسي)

% 344.% 4744% 4345% 7242% 843% 

 أفقد شهيتي للطعام
 74 .7 7. 87 734 ك

2458 7473 
% 8445% 424.% 734.% 843% .45% 

 كثيراً على أسنانيأضغط  
 75 43 35 8. 743 ك

7428 7448 % 824.% 7542% 7844% 844% 144% 
 7.1.المتوسط اإلجمالي للقلق الفسيولوجي= 

سي
النف

لق 
الق

 

 أتوقع حدوث األسوأ باستمرار
 42 33 14 8. 11 ك

7487 7445 % 3245% 7542% 4545% 7.4.% 542% 

 أشعر بعدم الرضا عموماً 
 8. 4. 14 .. 1. ك

7485 7438 
% 7545% 7143% 4545% 7345% 7542% 

ينتابني ضعف في الذاكرة 
وصعوبة في تذكر األحداث 

 واألشخاص 

 33 .3 4. 38 724 ك
74.3 74.3 

% .245% 7843% 7345% 7343% 7344% 

 7441 7473 78 42 8. 83 772 ك أنام نوماً متقطعاً وغير مريح
% ..42% 444.% 7542% 542% 143% 

لكوابيس واألحالم تنابني ا
 المزعجة 

 %.4. %7245 %7242 %7843 %8844 % 7443 2453 77 41 48 38 7.5 ك
 701.لمتوسط اإلجمالي للقلق النفسي= ا

عي
تما

الج
ق ا

القل
 

أرتبك حال وجودي مع 
 أشخاص آخرين

 74.8 7482 2. 37 31 5. .8 ك
% 3143% 7844% 7.45% 744.% 7342% 

ال أجد جدوى من التعبير عن 
 رأيي في أي نقاش

 41 41 82 3. 722 ك
743. 7435 

% .242% 754.% 4242% 7245% 7245% 
أشعر بالقلق من المستقبل 

 فيما يخص أىلي ووطني
 11 33 81 38 8. ك

4443 74.5 
% 7542% 7.42% 4445% 7.4.% 3245% 

أصاب بالتوتر من متابعة ما 
 يتناقلو الناس من أخبار

 2. 8. 31 2. .8 ك
7484 7433 % 4743% 7342% 4345% 7843% 7342% 

أشعر بالخوف من التفاعل مع 
 أشخاص ال أعرفهم

 .. 75 87 82 51 ك
7483 74.1 % 3.45% 4242% 424.% 144% 7143% 

 0755وسط اإلجمالي للقلق االجتماعي= المت
 052 جملة من سئلوا
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( كفي مقدمة األعراض "الشعكر بالتعب كاإلرىاؽ 6,69كثالثان أعراض القمؽ الفسيكلكجي بمتكسط)
( ق12.1جاءت النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة )الغامدمالمستمر"، ك"عدـ الرؤية البصرية بكضكح". كقد 

 التي أشارت إلى تصدر القمؽ االجتماعي قائمة التأثيرات السمبية لألخبار السياسية.
 مدى ثقة الشباب السعودي بأخبار شبكات التواصل االجتماعي؟ -11

 (43جدول رقم )
 ثقة الشباب السعودي بأخبار شبكات التواصل االجتماعً  

 االستجابة                                       
اإلنحراف  المتوسط موافق محايد غير موافق األخبار

 المعياري

أثق بادلعلومات واألخبار ادلنشورة وأعتمد 
 عليها وأصدقها

 44 713 88 ك
-2473 248. 

% 4442% 3844% 545% 

أثق بادلعلومات واألخبار ادلنشورة، ولكن ليس 
 االعتماد عليهالدرجة 

 721 748 .7 ك
2431 2488 

% 843% 8743% .445% 

 2413 2443- 5. 55 .77 ك ال أثق بادلعلومات واألخبار ادلنشورة هنائياً 
% .843% 3844% 7844% 

 052 جملة من سئلوا
أظيرت النتائج بحسب الجدكؿ السابؽ أف الشباب السعكدم "لديو ثقة بأخبار شبكات التكاصؿ كلكف      

(، 7.,.ليس لدرجة االعتماد عمييا"، بعد أف حمت العبارة في المرتبة األكلى بحسب المتكسط الحسابي)
(، بينما "عدـ .1,.)كثانيان "الثقة المطمقة بأخبار الشبكات كاالعتماد عمييا" مف قبؿ الشباب بالمتكسط

 (. 7.,.الثقة بأخبار الشبكات نيائيان" حمت في المرتبة األخيرة بمتكسط بمغ)
 العالقات بين متغيرات الدراسة -ثانياً 

  :معامل االرتباط بين مقاييس القمق الثالثة .1
 (42جدول رقم )

 مقاٌٌس القلق الثالثة

 _االجتماعي القلق النفسي القلق_    
 4**57. **8.5. قيمة بريسون القلق_الفسيولوجي

 2224 2224 الداللة
 482 482 العدد

 4**327  قيمة بريسون القلق_النفسي
 2224 الداللة
 482 العدد

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي: 
  6.1..قيـكجكد عالقة طردية متكسطة بيف مستكيات القمؽ الثالثة حيث جاءت جميعيا بيف ،

، ككانت أعمى معدالت االرتباط بيف كؿ مف القمؽ النفسي كاالجتماعي، يمييا بيف القمؽ  281..
الفسيكلكجي كالنفسي، ثـ بيف الفسيكلكجي كاالجتماعي. كثبتت جميعيا عند مستكل داللة أقؿ مف 

 كىك ما يؤكد أف كؿ شكؿ مف أشكاؿ القمؽ يرتبط باآلخر صعكدان كىبكطان. 1....
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فييروق بييين متوسييطات درجييات الشييباب السييعودي عمييى مقييياس القمييق السياسييي وفقييًا لمييدى ال .2
 استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي:

 (43رقم )
نتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات المبحوثٌن على مقٌاس القلق السٌاسً وفقاً لمدى جدول 

 التواصل االجتماعًاستخدامهم مواقع 

أنواع 
 القلق

 العدد معدالت التعرض
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ف
 الحرية

 مستوى الداللة

جي
ولو

فسي
ال

 

 7417 8418 . حبدود ساعة يف األسبوع

34137 
. 

4.8 24223  

 .41. 3438 48 حبدود ساعة يف اليوم
 474. 82432 .5 ساعات يوميا 3حبدود 
 434. 1473 5. ساعات يوميا 3حبدود 
 432. 1451 58 ساعات يف اليوم 3أكثر من 

 483. 3438 482 اجملموع

سي
النف

 

 8434 3448 . حبدود ساعة يف األسبوع

34.72 . 
4.8 

24272 

 482. 5423 48 حبدود ساعة يف اليوم
 481. 8438 .5 ساعات يوميا 3حبدود 
 3415 34.4 5. ساعات يوميا 3حبدود 
 8423 .542 58 ساعات يف اليوم 3أكثر من 

 412. 3482 482 اجملموع

عي
تما

الج
ا

 

 .44. 1422 . حبدود ساعة يف األسبوع

74832 
. 

4.8 
24753 
 غري دالة

 418. 5484 48 حبدود ساعة يف اليوم
 8431 5425 .5 ساعات يوميا 3حبدود 
 3414 1438 5. ساعات يوميا 3حبدود 
 .843 8437 58 ساعات يف اليوم 3أكثر من 

 8473 5488 482 اجملموع
قلق

ال
 

سي 
سيا

ال
 

 84.8 78422 . حبدود ساعة يف األسبوع

34212 
. 

4.8 
24271 

 74452 .4344 48 حبدود ساعة يف اليوم
 77485 .7842 .5 ساعات يوميا 3حبدود 
 72448 47478 5. ساعات يوميا 3 حبدود
 73458 48484 58 ساعات يف اليوم 3أكثر من 

 .7443 .4447 482 اجملموع
 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي: 
  ساعات( بمتكسط بمغ  6أف القمؽ الفسيكلكجي كاف ىك األعمى لدل فئة كثيؼ االستخداـ )أكثر مف

كارتفع كال  .7.1ست ساعات( بفركؽ بسيطة حيث بمغ المتكسط ، تمتو فئة )حدكد 7.87
، كىك ما يشير إلى أف القمؽ الفسيكلكجي يتأثر بطكؿ فترة 6.69المتكسطيف عف المتكسط العاـ البالغ 

االستخداـ ككثافتو، كىك أمر يبدك طبيعيان حيث تتداخؿ تأثيرات االستخداـ الكثيؼ مثؿ اإلرىاؽ البدني 
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الفسيكلكجي. كقد كانت الفركؽ ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستكل مع مظاىر القمؽ 
 6....داللة 

  تمتو فئة ضعيؼ 2..8ساعات( بمتكسط بمغ  6أف القمؽ النفسي كاف ىك األعمى لدل فئة )أكثر مف ،
 .6.9غ ، كارتفع كال المتكسطيف عف المتكسط العاـ البال...8االستخداـ )ساعة يكميان( بمتكسط بمغ 

كىك ما يشير إلى أف القمؽ النفسي يتككف لدل كثيؼ االستخداـ لكثرة تعرضو لألخبار السمبية كىك 
أمر يؤكد أف حالة التماىي مع التعرض لمثؿ ىذه األخبار كاالعتياد عمييا غير متحقؽ، حيث كثرة 

اتو ذات طابع التعرض تزيد مف القمؽ، كذلؾ فإف مف يتعرض لمدد بسيطة غالبا ما تككف استخدام
كظيفي، كبالتالي فيك يستخدـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي ألغراض محددة منيا متابعة المستجدات، 
كبالتالي فإف األخبار السمبية قد تكسبو حالة مف القمؽ النفسي عمى الرغـ مف أنو ال يستمر في 

ا ىي مضاميف كثر انتشارن التحقؽ أك المتابعة ليذه األخبار، كلكف ألف طبيعة المضاميف الخبرية األ
سمبية فإنيا تحكز عمى نسبة كبيرة مف المكاد التي يتعرض ليا خالؿ المدة البسيطة التي يستعرض 
فييا األخبار كبالتالي تكسبو حالة مف القمؽ النفسي. كقد كانت الفركؽ ذات داللة إحصائية حيث 

 .1...ثبتت العالقة عند مستكل داللة 
  لة إحصائية في مستكيات القمؽ االجتماعي. كىك ما يشير إلى أف مستكيات لـ تكف الفركؽ ذات دال

 القمؽ االجتماعي ذات طابع معيارم تراكمي أكثر مف ككنيا تتأثر لحظيان بالمضاميف السمبية. 
   ثبت عمى مقياس القمؽ العاـ السياسي أف الفئات كثيفة التعرض ىي أعمى الفئات قمقان في العمـك

 17...ككانت العالقة دالة عند مستكل  82..1بمتكسط بمغ 
 Post Hoc Testsولمعرفيية منشييأ الفييروق بييين المجموعييات تييم تطبيييق االختبييارات البعدييية       

 تبين ما يمي:  LSD بطريقة أقل فرق معنوي
 بالنسبة لمقمق الفسيولوجي: 

 .)بحػدكد ىناؾ اختالؼ بػيف الشػباب السػعكدم الػذيف يسػتخدمكف مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي  -
سػاعات يكميػا(، بفػرؽ بػيف المتكسػطيف الحسػابييف  6ساعات يكميا(، كالذيف يتابعكنيػا )بحػدكد 

 لصالح األكثر استخدامان. 2.,.كىك فرؽ داؿ عند مستكل  1,85بمغ 
سػاعات  .ىناؾ اختالؼ بيف الشباب السعكدم المستخدـ لمكاقع التكاصؿ االجتماعي )بحدكد  -

(، بفرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف بمػغ  6أكثر مف يكميا(، كمف يتابع منيـ ) ساعات في اليـك
 لصالح األكثر استخدامان. 1..,.كىك فرؽ داؿ عند مستكل  5,27

 : لمقمق النفسيبالنسبة 
)بحػػدكد الػػذيف يسػػتخدمكف مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي  الشػػباب السػػعكدمبػػيف  ىنػػاؾ اخػػتالؼ -

ساعات يكميا(، بفرؽ بيف المتكسطيف الحسػابييف  .)بحدكد  كالذيف يتابعكنياساعة في اليكـ(، 
 .لصالح األكثر استخدامان  2.,.كىك فرؽ داؿ عند مستكل  7.,5بمغ 
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سػاعات  .)بحدكد الشباب السعكدم المستخدـ لمكاقع التكاصؿ االجتماعي ىناؾ اختالؼ بيف  -
كسػطيف الحسػابييف بمػغ (، بفػرؽ بػيف المتاليػكـ سػاعات فػي 6)أكثر مػف  كمف يتابعكنيايكميا(، 
 .لصالح األكثر استخدامان  1..,.كىك فرؽ داؿ عند مستكل  8.,5

 : لمجمل المقاييس المكونة لمقمق السياسي ةبالنسب
 .)بحػدكد الذيف يستخدمكف مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي   الشباب السعكدمىناؾ اختالؼ بيف  -

(، بفػػػرؽ بػػػيف المتكسػػػطيف اليػػػكـ سػػػاعات فػػػي 6)أكثػػػر مػػػف  كالػػػذيف يتابعكنيػػػاسػػػاعات يكميػػػا(، 
 .لصالح األكثر استخدامان  1..,.كىك فرؽ داؿ عند مستكل  6,28الحسابييف بمغ 

 ( 44جدول رقم )
 ٌوضح عالقة اتجاهات االستخدام بمستوى القلق لدى عٌنة الدراسة

 اتجاىات االستخدام أنواع القلق
 العدد
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ف المعياري

درجة 
 مستوى الداللة الحرية

 .270 5711 001 اتجاه إيجابي الفسيولوجي

57023 
0 

02. 
 

27223 
 27.1 700. 005 اتجاه متوازن
 5720 ..007 . اتجاه سلبي
 2753 7.1. 052 المجموع

 .272 5722 001 اتجاه إيجابي النفسي

037120 
0 

02. 
 

27222 
 2703 .072 005 اتجاه متوازن
 27.3 ..007 . اتجاه سلبي
 27.2 712. 052 المجموع

 ..27 720. 001 اتجاه إيجابي االجتماعي
 

027... 

0 
02. 
 

27222 
 .572 17.0 005 اتجاه متوازن
 2712 05722 . اتجاه سلبي
 5703 0755 052 المجموع

 القلق
 السياسي

 02715 00722 001 اتجاه إيجابي
027310 

 

0 
02. 

 
27222 

 00700 02701 005 اتجاه متوازن
 03735 30733 . اتجاه سلبي
 007.2 00702 052 المجموع

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي: 
أف أصحاب االتجاىات السمبية في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي كانت أعمى الفئات قمقان عمى 

كبيرة عف أقرب فئة، كىي نتيجة طبيعية لكنيا تؤكد أف اتجاه الفرد نحك كافة المستكيات كبفركؽ 
سمبية الكسيمة كاستخداماتيا ككؿ يجعمو أكثر تقبالن كتييئة لحدكث القمؽ حتى قبؿ االستخداـ، بؿ 
كأحيانان ما يسعى لمتأكد مف أف كجية نظره تجاه سمبية المضمكف صحيحة بأف يشعر فعالن بالقمؽ تجاه 

عرض لو. بينما جاءت فئات االستخداـ المتكازف أعمى في جميع الفئات مف المتكسط العاـ، كؿ ما يت
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كىك ما يدؿ عمى أف أصحاب االتجاه المتكازف في استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي يميمكف أكثر 
زف ال رضية الدراسة األصيمة، حيث االستخداـ الطبيعي كالمتكالقمؽ بجميع فئاتو، كىك ما يؤكد فنحك ا

يؤدم إلى كجكد معدالت قمؽ طبيعية كعادية كما ىك مفترض بؿ يتخطاىا لحدكد قمؽ أعمى مف 
 الطبيعي، مما يؤكد أف القمؽ يتحقؽ حتى مع االتجاىات المتكازنة. 
بطريقة أقل  Post Hoc Testsولمعرفة منشأ الفروق بين المجموعات تم تطبيق االختبارات البعدية 

 LSD فرق معنوي
 ما يمي: تبين 

  .عمى مستكل القمؽ الفسيكلكجي كانت الفركؽ دالة بيف الفئات الثالث 
 ( كمتكازف 5.61عمى مستكل القمؽ النفسي كانت الفركؽ دالة بيف فئة إيجابي ككؿ مف سمبي )

(6.55) 
  .عمى مستكل القمؽ االجتماعي كاف بيف جميع الفئات 
 ميع الفئات. عمى مستكل مقياس القمؽ العاـ  السياسي كاف بيف ج 

 

        الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين من الشباب السعودي عمى مقياس القمق السياسي .1
 وفقًا لمنوع:

 (45جدول)
 متوسطات درجات المبحوثٌن على مقٌاس القلق السٌاسً وفقاً للنوع نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن  

 العدد اتجاىات االستخدام أنواع القلق
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت المعياري

 433. 3413 731 ذكر الفسيولوجي
247.3 4.5 24558 

 4.2. 3438 773 أنثى غري دالة
 414. 1428 731 ذكر النفسي

2481. 
4.5 24831 

 438. 3417 773 أنثى غري دالة
 8423 54.8 731 ذكر االجتماعي

24474 
4.5 24537 

 .844 5433 773 أنثى غري دالة
 القلق

 السياسي
 24585 4.5 24718 744.7 44441 731 ذكر

 74483 47485 773 أنثى غري دالة
 

تكصػػػمت نتػػػائج تطبيػػػؽ اختبػػػار "ت" بحسػػػب بيانػػػات الجػػػدكؿ السػػػابؽ إلػػػى عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف     
متكسػػطات درجػػات الشػػباب السػػعكدم عمػػى مقيػػاس القمػػؽ السياسػػي كفقػػان لمنػػكع، حيػػث بمغػػت قيمػػة "ت" 

(. أم التكجػػد فػركؽ بػػيف الػػذككر 2.,.عنػد مسػػتكل داللػة ) داليية إحصييائياً  غيير( كىػي قيمػػة 75.,.)
 ث في استخداـ الشبكات، كبذلؾ تتساكل قيـ القمؽ السياسي لدييما.كاإلنا
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الفروق بين متوسطات درجات الشباب موضع الدراسة عمى مقياس القمق السياسيي وفقيًا لممسيتوى  .2
 التعميمي:

 ( 43جدول رقم )
                       مقٌاس القلق السٌاسًنتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادى لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات الشباب السعودي على 

  وفقاً للمستوى التعلٌمً

أنواع 
 العدد العمر القلق

 
المتوسط 
مستوى  درجة الحرية قيمة ف االنحراف المعياري الحسابي

 الداللة

جي
ولو

فسي
ال

 

 438. .341 35 سنة 43إىل أقل من  75من 

.4311 
3 

4.3 24228 
 8472 1433 35 سنة 45إىل أقل من  43من 
 473. 14.1 8. سنة 38إىل أقل من  45من 

 3432 8425 38 سنة فأكثر 38من 
 483. 3438 482 اجملموع

سي
النف

 

 432. 34.3 35 سنة 43إىل أقل من  75من 

74335 3 
4.3 24757 

 417. 14.1 35 سنة 45إىل أقل من  43من 
 411. 1413 8. سنة 38إىل أقل من  45من 

 433. 3478 38 سنة فأكثر 38من 

 412. 3482 482 اجملموع

عي
تما

الج
ا

 

 8474 5473 35 سنة 43إىل أقل من  75من 

44353 3 
4.3 24212 

 8438 8454 35 سنة 45إىل أقل من  43من 
 8423 5438 8. سنة 38إىل أقل من  45من 

 415. 1488 38 سنة فأكثر 38من 
 8473 5488 482 اجملموع

قلق
ال

 
سي

سيا
ال

 
 74435 47434 35 سنة 43إىل أقل من  75من 

34723 
3 

4.3 
24241 

 73414 4.483 35 سنة 45إىل أقل من  43من 
 74428 43453 8. سنة 38إىل أقل من  45من 

 73458 48484 38 سنة فأكثر 38من 
 .7443 .4447 482 اجملموع

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي: 
، تمتيػػا فئػػة .7.6سػػنة بمتكسػػط بمػػغ  58: .5جػػاءت معػػدالت القمػػؽ الفسػػيكلكجي عاليػػة لػػدل فئػػة 

كارتفعت جميعيا  6.72بفارؽ عاؿ كبمتكسط بمغ  .5: 18ثـ فئة  7.27سنة بمتكسط بمغ  2.: 58
كىػػك مػػا يشػػير إلػػى أف نسػػب القمػػؽ الفسػػيكلكجي تػػزداد لػػدل الفئػػات  6.69فػػكؽ المتكسػػط العػػاـ البػػالغ 
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ة العمر نزكال لمفئات األقؿ كقػد يعػزل ىػذا إلػى كػكف ىػذه الفئػات ىػي األعمػى اسػتخدامان ككثافػة متكسط
  2....في التعرض. كقد كانت الفركؽ ذات داللة إحصائيان حيث ثبتت العالقة عند مستكل داللة 

 ثػـ فئػة 2.سنة تمتيا فئة أكثػر مػف  58:.5كجاءت معدالت القمؽ العاـ السياسي عالية لدل فئة 
كارتفعت جميعيا فكؽ المتكسط العاـ، كىػك مػا يشػير إلػى زيػادة متكسػطات القمػؽ لػدل الفئػات  2.:58

المتكسػػطة كاألكبػػر عمػػران مقارنػػة بالفئػػات األصػػغر عمػػران كقػػد كانػػت الفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائيان حيػػث 
 57...ثبتت العالقة عند مستكل داللة 

بطريقية أقيل  Post Hoc Testsاالختبارات البعدية ولمعرفة منشأ الفروق بين المجموعات تم تطبيق 
 LSD فرق معنوي

 تبين ما يمي: 
  كجميع الفئات.  2.عمى مستكل القمؽ الفسيكلكجي كانت الفركؽ دالة بيف فئة أكثر مف 
  5: 18كبقية الفئات عدا فئة  2.عمى مستكل مقياس القمؽ العاـ كاف بيف فئة أكثر مف. . 

المبحوثين من الشباب السعودي عمى مقيياس القميق السياسيي وفقيًا  الفروق بين متوسطات درجات .3
 لمتخصص العممي:

 (43جدول)
 متوسطات درجات المبحوثٌن على مقٌاس القلق السٌاسً وفقاً للتخصص العلمًنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بٌن  

المتوسط  العدد  التخصص أنواع القلق
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت المعياري

 417. 3485 737 عملي 24373 4.5 24823 447. 3458 58 نظري الفسيولوجي
 .41. 3412 737 عملي 24333 4.5 24823 434. 1443 58 نظري النفسي

 8447 5433 737 عملي 24.45 4.5 .2418 8427 5482 58 نظري االجتماعي
 القلق

 السياسي
 74455 .4743 737 عملي 24.27 4.5 245.7 74447 .434 58 نظري

 

أظيرت نتائج تطبيؽ اختبار "ت" عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات المبحكثيف مف الشباب       
السعكدم عمى مقياس القمؽ السياسي كفقان لمتخصص العممي كىك ما يعني معيارية القمؽ بمستكياتو 

 التخصص العممي.المختمفة بغض النظر عف 
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 :العالقة بين معدالت الثقة والمصداقية وبين القمق لدى الشباب السعودي
 ( 43جدول رقم )

 العالقة بٌن معدالت الثقة والمصداقٌة وبٌن القلق

 أثق بالمعلومات واألخبار المنشورة أنواع القلق
 وأعتمد عليها وأصدقها

 العدد
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ف
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 421. 8448 88 غري موافق الفسيولوجي

84883 
4 

4.1 24222 
 438. 3412 713 حمايد
 8433 .7247 44 موافق
 483. 3438 482 اجملموع

 418. 8454 88 غري موافق النفسي

774.35 4 
 4.1 24222 

 4.8. 3412 713 حمايد
 .42. .7747 44 موافق
 412. 3482 482 اجملموع

 8443 1452 88 غري موافق االجتماعي

.4118 4 
4.1 24228 

 8427 54.2 713 حمايد
 455. .7743 44 موافق
 8473 5488 482 اجملموع

 القلق
 السياسي

 74413 75487 88 غري موافق

72374 4 
4.1 24222 

 74423 47452 713 حمايد
 77431 34487 44 موافق
 .7443 .4447 482 اجملموع

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي: 
أف معدالت القمؽ تتراتب تصاعديان مع معدالت الثقة كالمصداقية في جميع الفئات، كىي نتيجة       
عقمية قابمة لتصديؽ كؿ األخبار  المغاية، حيث تؤكد أف ارتفاع الثقة كالمصداقية يجعؿ الفرد ذ ميمة

الكاردة ميما كانت سمبيتيا، األمر الذم يعزز مف القمؽ بمظاىره المختمفة، بينما لـ يثبت عمى مستكل 
عبارات الثقة المتكسطة أك عدـ الثقة كجكد فركؽ معنكية تتعمؽ بالقمؽ مف حيث النكع أك الكثافة، كىك ما 

لتعرض لألخبار السمبية باألساس كلكنو يأتي مف تصديؽ المستخدـ يؤكد أف القمؽ السياسي ال يأتي مف ا
ليذه األخبار كعدـ كجكد عقمية ناقدة أك متشككة في صحة ىذه األخبار. كقد كانت الفركؽ ذات داللة 

 إحصائية عمى مستكل جميع الفئات. 
بطريقية أقيل  Post Hoc Testsولمعرفة منشأ الفروق بين المجموعات تم تطبيق االختبارات البعدية 

 LSD فرق معنوي
 تبين ما يمي: 
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  .عمى مستكل القمؽ الفسيكلكجي كانت الفركؽ دالة بيف جميع الفئات 
 عمى مستكل القمؽ النفسي كانت الفركؽ دالة بيف مكافؽ )عاؿ الثقة( كالفئتيف األخرييف 
  )كالفئتيف األخرييفعمى مستكل القمؽ االجتماعي كانت الفركؽ دالة بيف مكافؽ )عاؿ الثقة 
  عمػػى مسػػتكل مقيػػاس القمػػؽ العػػاـ السياسػػي كانػػت الفػػركؽ دالػػة بػػيف مكافػػؽ )عػػاؿ الثقػػة( كالفئتػػيف

 األخرييف. 
 

ى:أبرزىالنتائج
أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع معدالت استخداـ الشباب السعكدم لشبكات التكاصؿ االجتماعي  -

 %(.5,.2ساعات فأكثر يكميان بنسبة بمغت ) 6بمعدؿ 
كما تصدر "اإلنترنت" باستخداماتو المتعددة قائمة ترتيب اىتماـ الشباب السعكدم بكسائؿ االتصاؿ  -

%(، كما تبيف أف منصات اإلعالـ الجديد بكافة 2,.5%(، يميو "الصحافة اإللكتركنية").,5.بنسبة)
 أشكاليا تفكقت بفركؽ كبيرة عمى الكسائؿ االتصالية التقميدية.

كتصدر "تكيتر" قائمة ترتيب شبكات التكاصؿ االجتماعي التي تحظى باىتماـ الشباب السعكدم  -
 %(. 52,5%(، يميو "يكتيكب").,5.بنسبة )

كفيما يتعمؽ بالجيات كالفئات المجتمعية التي حظيت باىتماـ الشباب السعكدم عبر شبكات  -
%( ثـ 12,2انيان "األصدقاء كاألقارب" )%(، كث12,9التكاصؿ حمت "المكاقع االخبارية" أكالن بنسبة)

 %(، فػػػ"مكاقع الجيات الحككمية كمتحدثكىا.  9,.1"مسؤكلك الدكلة كالسياسيكف")
كشفت نتائج الدراسة أف "الكصكؿ إلى األخبار السياسية بشكؿ أسرع" جاء في مقدمة أسباب  -

ثـ "لزيادة االىتماـ بالقرارات استخداـ الشباب السعكدم لشبكات التكاصؿ، يميو "الترفيو كالتسمية" 
كاألحداث السياسية" بعد ذلؾ "الكشؼ عف حقيقة اآلخريف مف خالؿ ما ينشركنو"، ثـ "الكالء 

 كاالنتماء الكطني".
كاتضح مف النتائج أف "نشر أخبار الككارث الطبيعية"، ك"الحكادث كالجرائـ"، ك"قضايا العنؼ  -

ص مف دكؿ أخرل" جاءت في مقدمة ترتيب األخبار األسرم" إضافة إلى "تكتر العالقة مع أشخا
السمبية المنشكرة عبر شبكات التكاصؿ مف كجية نظر الشباب السعكدم. بينما األخبار األقؿ سمبية 
بالنسبة ليـ ىي:  "التعدم عمى الحقكؽ الفكرية"، "األخبار المحتكية عمى الكذب كالتزكير"، 

 "الشائعات"، "معمكمات غير أخالقية".  
فت النتائج أف نسبة كبرل مف عينة الدراسة ترل أف استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي يحمؿ كش -

 %( فقط مف كجة نظرىـ.   5,2إيجابيات أكثر مف السمبيات التي لـ تتجاكز )
كعف الكسائؿ كالشبكات االتصالية التي تنشر أخباران سمبية أكثر مف غيرىا عبر اإلنترنت بحسب  -

%(، يمييا "الصحؼ 65سة، فقد تصدرتيا "شبكات التكاصؿ االجتماعي" بنسبة )نتائج عينة الدرا
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%(، ثـ الصحؼ المطبكعة بنسخيا اإللكتركنية، فالقنكات التمفزيكنية عبر 2,.5اإللكتركنية" )
 حساباتيا عمى اإلنترنت.

عراض كما بّينت نتائج عالقة مستكل التعرض لألخبار السمبية المنشكرة عبر الشبكات بمجمؿ األ -
المؤدية إلى القمؽ السياسي بيف الشباب السعكدم، أف أعراض القمؽ االجتماعي جاءت أكالن بمتكسط 

( كفي مقدمتيا "الشعكر بالقمؽ مف المستقبؿ فيما يخص أىمي ككطني"، 8,22حسابي بمغ )
( 6,89ك"اإلصابة بالتكتر مف متابعة ما يتناقمو الناس مف أخبار". كثانيان أعراض القمؽ النفسي)

المتثمؿ في "الشعكر بعدـ الرضا عمكمان" ك"تكقع حدكث األسكأ باستمرار". كثالثان أعراض القمؽ 
 (.6,69الفسيكلكجي بمتكسط بمغ)

ككشفت النتائج عف "ثقة الشباب السعكدم بأخبار الشبكات كلكف ليس لدرجة االعتماد عمييا"، بعد  -
نيان "ثقة الشباب المطمقة بأخبار الشبكات (، كثا7.,.أف جاءت أكالن بحسب المتكسط الحسابي)

(، بينما "عدـ الثقة باخبار الشبكات نيائيان" حمت في المرتبة .1,.كاالعتماد عمييا" بالمتكسط)
 (.7.,.األخيرة بمتكسط بمغ)

أشارت نتائج تطبيؽ اختبار "ت" إلى عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات الشباب السعكدم   -
 عمى مقياس القمؽ السياسي كفقان لمنكع )الذككر، اإلناث(.

كتكصمت نتائج تطبيؽ اختبار "تحميؿ التبايف األحادم" إلى كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات  -
 كفقان لمعمر. الشباب السعكدم عمى مقياس القمؽ السياسي 

اسطة مكاقع كتبيف مف مقياس القمؽ السياسي أنو كمما زاد معدؿ متابعة الشباب السعكدم لألخبار بك  -
 زاد القمؽ السياسي لدييـ.  ماالتكاصؿ االجتماعي كم

تبيف أيضَا أف االتجاه نحك االستخداـ السمبي لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي يزيد مف مستكيات القمؽ  -
 المتكازف لالستخداـ. كذلؾ االتجاه 

تأكد كذلؾ كجكد عالقة ارتباطية طردية متكسطة بيف مستكيات القمؽ الثالثة الفسيكلكجي كالنفسي  -
 كاالجتماعي

كأظيرت النتائج بكضكح أف منشأ القمؽ السياسي اليكمف في مجرد التعرض لألخبار السمبية بؿ في  -
ؿ التكاصؿ االجتماعي كمصادر إخبارية تصديقيا، حيث أكثر المستخدميف تصديقان كثقة في كسائ

 ىـ الفئات األكثر قمقان. 
ىالتوصوات:
إجراء المزيد مف الدراسات العممية بيدؼ رصد األخبار كالمعمكمػات السياسػية السػمبية المنشػكرة  -

عبػػػر شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كمعرفػػػة مختمػػػؼ تأثيراتيػػػا السػػػمبية عمػػػى المجتمػػػع السػػػيما 
 مكاجيتياالشباب منيـ، ككيفية 
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بمػػا أف شػػبكات التكاصػػؿ أصػػبحت سػػاحة صػػراع كمكاجيػػة بػػيف مختمػػؼ المسػػتكيات التعميميػػة  -
ضػػعؼ مصػػداقيتيا، فالبػػد مػػف أكالتيػػارات الفكريػػة كاالجنػػدات السياسػػية الداخميػػة كالخارجيػػة ممػػا 

تحرم الدقة عند إجراء األبحاث سكاء فيما يتعمؽ باختيار عينة جميكر ىذه الشبكات أك تحميؿ 
 تكاىا. مح

إجراء دراسات لمتعرؼ عمى تأثير محتكل ىذه الشبكات كالمكاقع االتصػالية عمػى مسػتكل القمػؽ  -
 .السياسي لدل القائـ باالتصاؿ في كسائؿ اإلعالـ السعكدية

كأيضػػان إجػػراء دراسػػات لمتعػػرؼ عمػػى القمػػؽ السياسػػي لػػدل شػػرائح اجتماعيػػة عػػدة فػػي المجتمػػع  -
 .السعكدم

جتمػػػاعي لمشػػػباب عػػػف طريػػػؽ أخصػػػائييف كبػػػرامج متخصصػػػة، كنشػػػر تقػػػديـ الػػػدعـ النفسػػػي كاال -
الكعي في الجكانب ذات العالقة بالصحة النفسية كالقمػؽ كأنمػاط مكاجيتيػا، مػف خػالؿ النػدكات 

 كمختمؼ الكسائؿ اإلعالمية كالشبكات االتصالية.
 المراجع:

 4574ترمجة هبة ربيع، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع(، ص(4 شبكات التواصل االجتماعي وادلمارسة اإلعالمية4 .427كولدري، نيك ) -7
2- http://www.bbc.com/68rabic/scienceandtech/2016/06/160615_social_media_t2- 

v_news_young 

 مؤمتر4 التقليدية اإلعالم بوسائل عالقتهم على وتأثريها االجتماعي "تويرت"، التواصل دلواقع السعودي الشباب (4 استخدامات4278حممد ) السويد، -3
 884 ص اإلمام، جامعة واالتصال، اإلعالم كلية ادلهنية، واالشكاليات التطبيقات: االجتماعي التواصل وسائل

4- https://goo.gl/BN1jSD 

 3484ص والعشرون، السابع العدد بغداد، جامعة والنفسية، الرتبوية البحوث جملة4 ادلتغريات ببعض وعالقته الشباب عند ادلستقبل قلق(4 4272) هبه حممد، -8

 4بريوت منشور، حبث ادلعارف، منتدى العقول، وصناعة اإلعالم(4 4274) فاضل البدراين، -3
 7.84ص العبيكان(، )الرياض: مكتبة منه، احلماية وطرق اإلنرتنت يف اجلرمية(4 4274)عبدالقادر  الفنتوح، -1

8- English, M.E.(2012). Youth civic engagement through digital mediums: In what ways do 

Social Networks sustain youth civic interest, activity and participation?. Master thesis, 

Nonprofit Mount Royal Univerrsity, Royal Roads University. 

جتماعي لوسائل التواصل االجتماعي لدى الشباب اجلامعي4 مؤمتر وسائل التواصل االجتماعي: التطبيقات واإلشكاالت (4 التأثري اال4278األشرم، رضا ) -8
 234ادلنهجية، كلية اإلعالم واالتصال، جامعة اإلمام، ص

10- -Sorensen,M.(2016). Political conversations on Facebook-the participation of politicians and 

citizens. Media, culture & Society, 38(5), 664. 
 3874-488 ص ص ،.4 العدد دمشق، جامعة جملة سوريا، االجتماعية، العالقات يف باإلنرتنت االتصال تأثري(4 4225)ساري  حلمي، -77
 الرياض: كلية اإلعالم واالتصال جامعة منشورة، غري ماجستري، رسالة اإلنرتنت، شبكة على اإللكرتونية السعودية الصحف مضامني(4 7.37) رمي الغامدي، -74

 88،77.4 ص اإلمام،
 اإلعالم كلية: الرياض منشورة، غري ماجستري، دراسة اجلامعي، الشباب لدى السياسي الوعي ومستوى تويرت استخدام بني العالقة(4 7.31) طالل العتييب، -73

 772ص اإلمام، جامعة واالتصال،
 124ص سابق، مرجع ،(4278)رضا  األشرم، -.7
جدة:  منشور، غري حبث السعودي، للشباب األخالقي القيمي النسق تشكيل على االجتماعي التواصل شبكات استخدام أثر(4 4273) رباب اجلمال، -78

 734-78 ص عبد العزيز، ادللك جامعة
 ادلنهجية، واإلشكاليات التطبيقات: االجتماعي التواصل وسائل مؤمتر االجتماعي، التواصل وسائل دلخاطر اخلليجي الشباب إدراك (42784)مهت  السقا، -73

 73،474 ص ، ص(77/3/4278-72بتاريخ  ادلقام الرياض) اإلمام، جبامعة واالتصال اإلعالم كلية
 884(4 اإلعالم واإلنرتنت4 )األردن: دار البداية(، ص4274خضر، حممود ) -71
 3154ص  البداية(، دار: )األردن ،اجلديدة االفرتاضية الدولة: اجلديد اإلعالم(4 .427) ياس البيايت، -75

https://goo.gl/BN1jSD


               www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – التاسع عشرالعدد  53 

 4.34 ص اإلعصار(، دار: )األردن ادلستقبل، وآفاق األسس: اإللكرتوين اإلعالم(4 4278) مروى صالح، -78
منشورة،  غري ماجستري، رسالة الوطنية، النجاح جامعة لدى الفلسطينية بالقضية الوعي على االجتماعي التواصل مواقع أثر(4 4278)شدان  أبويعقوب، -42

 3.4 ص جامعة النجاح، فلسطني:
 جبامعة واالتصال، اإلعالم كلية والثقافات، الديانات أتباع بني للحوار اليونسكو كرسي4 االجتماعية الشبكات عرب احلوار ثقافة(4 4273)أمحد  محاد، -47

 4734ص  اإلمام،
22- https://goo.gl/bmGewv 

 ماجستري، رسالة األردن، واإلعالم، الصحافة قسم البرتا، جامعة4 السياسي الوعي تشكيل يف االجتماعي التواصل مواقع دور(4 4273)رأفت  عبدالرزاق، -43
 384ص  البرتا، األردن: قسم الصحافة واإلعالم، جامعة غريمنشورة،

 3484البيايت، مرجع سابق، ص  -.4
 3434ادلرجع السابق، ص ص  -48
 بقائمة استخدامها وعالقة السعودية يف اجلامعة طالب بني استخداما األكثر الذكية األجهزة على االجتماعي التواصل تطبيقات(4 7.35) فهد العتييب، -43

 24.ص اإلمام، جامعة واالتصال، اإلعالم كلية منشورة، غري ماجستري، ، رسالةLOV للقيم ميتشغن جامعة
 54.إللكرتوين4 رسالة ماجستري، غري منشورة، الرياض: كلية اإلعالم واالتصال، جامعة اإلمام، ص (4 اجتاهات الشباب حنو اإلعالن ا7.35اجلابر، فواز ) -41
 7724-728ص طالل، مرجع سابق، العتييب، -45
 584ص سابق، العنزي، مرجع -48
 4784،.8محاد، مرجع سابق، ص -32
االجتماعي واإلشباعات ادلتحققة، جملة العلوم اإلنسانية (4 دوافع استخدامات الشباب السعودي اجلامعي لشبكات التواصل .427آل سعود، نايف ) -37

 4334، ص .3واالجتماعية، جامعة اإلمام، العدد 
 وسائل مؤمتر األخالقي، واالحنراف الديين التطرف إزاء الوطين واالنتماء الثقايف الذوبان بني التكنولوجية اجلديد اإلعالم حتمية(4 4278)عبداحلليم  يعقوب، -34

 ص ، ص(77/3/4278-72بتاريخ  ادلقام الرياض) اإلمام، جبامعة واالتصال اإلعالم كلية ادلنهجية، واإلشكاليات التطبيقات: ماعياالجت التواصل
47-444 

 7724ص سابق، مرجع العتييب، -33
 7374كولدري، مرجع سابق، ص  -.3
 344 ص اجلامعية(، الراتب )بريوت: دار4 اإلنرتنت لشبكة اإلعالمية الوظيفة(4 4227)عبدادللك  الدناين، -38
 314 عبدالرزاق، مرجع سابق، ص -33
 يف السياسية والتحوالت اإلعالم" ندوة العريب، الربيع ثورات إبان الشباب حتريك يف االجتماعي التواصل وسائل دور(4 4275)قرباع  حممد زكريا، دامس، أبو -31

 3354ص والتوزيع(، للنشر شهرزاد دار )األردن: 4 جامعة الريموك،"األوسط الشرق
 دار جامعة الريموك )األردن: ،"األوسط الشرق يف السياسية والتحوالت اإلعالم" إلكرتونياً، ندوة السياسي الصراع إدارة إسرتاتيجيات(4 4275)معني  ادليتمي، -35

 38.4 ص والتوزيع(، للنشر شهرزاد
39- Austin Ranney; channels of power; The impact of television on American politics, NY 

publishers. Basic Books, 1983, p10 
 7214ص  القاهرة، القاهرة: جامعة منشور، غري ماجستري، رسالة اللبناين، بالشباب السياسية وعالقتها التلفزيون يف السلبية األخبار(4 4222)عريب  ادلصري، -2.
 5.4ص  ادلصرية(، األجنلو )القاهرة: مكتبة التلفزيون، اجلاللة صاحب(4 7858)حمسن  حممد، -7.
 3834 ص سابق، مرجع هبه، حممد، -4.
 4الثالث العدد عشر، الرابع اجمللد النفسيني، األخصائيني رابطة جملة 4العريب الوطن يف الشباب لدى القلق(4 .422)بدر  األنصاري، -3.
اللبناين4 رسالة ماجستري، غري منشورة، القاهرة: جامعة (4 األخبار السلبية يف التلفزيون وعالقتها مبستوى القلق السياسي للشباب 4222ادلصري، عريب ) -..

 784القاهرة، ص 
 4..ص  مصر مشس، عني جامعة اآلداب، مصر: كلية منشورة، غري ماجستري، رسالة الشخصية، وسيكلوجية الوالء(4 7854)حممد  عبدالعزيز، -8.

46- Schamid card; Pivresty, national identity and political socialization in Switzerland, 
international journal of political education, vol. 51,1982, p74 

 4.ص القاهرة، ،7عدد ،72جملد الفكر، عامل جملة االغرتاب،(4 7818)أمحد  زيد، أبو -1.
48- Milbrath. L. Political Participation, how and why do people yet involved in political, N.Y 

Mcnolly Collages. Publishing company 1977, p64 
49- Elms. A; Personality in politics, N.Y. Harcourt. Brace Jovanovich. Inc, 1976, p19. 
50- https://goo.gl/GeVP2Q 

 

http://www.epra.org.eg/
https://goo.gl/bmGewv


 8 

Negative News on Social Networks and its Relation to the Level of 
Political Malaise among Saudi Youth 
                                                                                                                      

                                                                                 Associated Prof. Saad Ibn Saud Ibn Mohammed Al Saud 
                                                                            estebyan@live.com 

                                                                                             Dean of College of Media and Mass Communications 
                                                                                                                  Al Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract 

             This study examines the relationship between the level of exposure to 

negative news on social networks and the level of political malaise among Saudi 

youth-and the effect of the intervening demographic variables in this relationship-as 

well as assessing to what extent Saudi youth trust the news of social networks and the 

impact of this news on them compared with other sources of negative news that result 

in political malaise among youth.  

The theoretical framework of the study draws on social networking sites as a source of 

political news and the ways in which Saudi youth use these networks, as well as the 

concept of political malaise and the factors which affect it.  

The study used the questionnaire tool as a means of collecting information from the 

sample of the study. The researcher designed political malaise scale through 

integrating a set of criteria from social anxiety, psychological anxiety and 

physiological anxiety. 

           The study’s main findings are as follows: the levels of usage of social 

networking sites among Saudi youth increased at a rate of 6 hours or more per day 

(53.2%). "Internet" ranked the top ranking among the Saudi youth interest list 

followed by "Electronic Journalism". The new media platforms in all their forms have 

surpassed the influence of traditional media. 
With regarding the means that publish more negative news than others on the Internet, 

the study results showed that "Social Networks" came first at 62%, followed by 

"Electronic Newspapers" at 20.4%, and online print newspapers, and the online 

television channels broadcasting on the Internet. The study results also showed that 

the news of Natural Disasters", "Accidents and Crimes", and "Domestic Violence 

Issues" topped the negative news. 

The study findings clearly showed that the origin of political malaise is not just 

stemming from the exposure to negative news, but also from believing it. The studies 

indicate that the users who are more trusted and believable in social media as news 

sources are those who are more anxiety. 
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