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    لإلعالم الجديد في هىاجهت الفكر الوتطرفتىظيف الدعاة 
 

 

 9ص  ...   (األزهر)جامعة  محمد حسنً حسٌن محروصد/                                                               
                                                        

 

     الشباب السعىدي أثناء األزهاث ودورها في تعسيسوسائل اإلعالم السياسي التي يعتود عليها 

 الىعي السياسي لديهن: دراست هيدانيت   

 

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                         
                                            

 
 

    ًالشائعات فً مواقع التواصل اإلجتماعً ودورها فً إحداث العنف والصراع السٌاسً بٌن الشباب الجامع 
    مٌدانٌة دراسة    

 119ص...      (كفر الشيخجامعة ) ممدوح السٌد عبد الهادي شتلة /د                                                              
 

 

  واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادٌة فً مصر "التعرض إلعالنات حملة "اإلصالح الجريءالعالقة بٌن 
 

 199ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجيا)جامعة  أحمد السماند/                                                         
 

  لرسالة اإلعالنٌة " دراسة تطبٌقٌة "ا بتذكرمعاٌٌر التنسٌق الحضاري إلعالنات الطرق التجارٌة وعالقتها 
 

 229ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 

 كفاءة اإلستراتٌجٌات االتصالٌة لإلستجابة لألزمـة فً تـكوٌن مـدركات الـجـمهور حول سمعة المنظمة 
 "دراسة حالة"      

 233ص...   ((MTI)الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات )ف ٌمً محمود عبد اللط                                   
 
 
 

 تأثٌر تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر أداء العالقات العامة دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من شركات الطٌران  
 العاملة فً لٌبٌا

 313ص...  ( ليبيا -األسمرية جامعة ال)سلٌم معمر البحباح                                                                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 
 
 
 
 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



     ا صّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ  صتب  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 اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

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

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة سيناء

  

 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 -المجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة 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 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /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  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

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

 

 

 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2017 سبتمبر/  ٌولٌو - الخامسةالسنة  - عشر السادسالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمذ عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير امذيـر

 أ.د / محمذ معىض إبراهيم 

  صتب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ االصتشب  خ ثـ
 

 محمىد يىسف مصطفى عبذه.د / أ

واٌىويً اٌضبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ صتب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 مساعذو التحرير                   

 . د/ رزق سعذ عبذ المعطيأ
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 د/ ثريا محمذ السنىسي

  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ
  ث  - جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل محمذ
 ثىٍيخ اآل اة صتب  ِضب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 اٌع اق -اٌّضتٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 السيذ عبذ الرحمن علي /د  
 ِد س اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعخ صيٕب  
 

 علي حسين الميهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  
 بذرعلي حمذ أ

 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 
 

  

 المراسالث

 المصريت للعالقاث العامتالجمعيت 

 جّهى  خ ِ   اٌع ثيخ
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌض ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية
      

تواصل صدور ي – م3102ديسمبر من العام ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  خمسةأعداد 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     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -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   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

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

دار  - EBSCO HOSTالرقمية الدولية )ضمن قواعد البيانات حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  السادسوفي العدد     
مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين  ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لبحوثًا ورؤى عممية 

 .والماجستير ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين لمناقشة الدكتوراهرصيد لمباحثين من أعضاء 
من  – األزىرجامعة  – حسني حسين محروصمحمد د/ : من اثًا مقدمً ففي البداية نجد بح      

 ". توظيف الدعاة لإلعالم الجديد في مواجية الفكر المتطرفعن: " دراسة  والذي قدم (مصر)
 من - كمية الممك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني –بن لبدهممان فيحان فيصل س/ د: أما      

وسائل اإلعالم السياسي التي يعتمد عمييا الشباب السعودي أثناء عن: " ميدانية  فقدم دراسة( السعودية)
    ". األزمات ودورىا في تعزيز الوعي السياسي لدييم

دراسة والذي قدم  ، (مصر)من  - كفر الشيخجامعة  –ممدوح السيد عبد الهادي شتمةد/  وقدم:     
الشائعات في مواقع التواصل اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنف والصراع السياسي بين الشباب  "عن: 

 ". ميدانية دراسة الجامعي

        عن: ميدانية دراسة (مصر)من  - مصر لمعموم والتكنولوجياجامعة  – أحمد السماند/  قدمبينما      
واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادية في  "العالقة بين التعرض إلعالنات حممة "اإلصالح الجريء "

 ."مصر



               عن: دراسة تطبيقية قدم( مصر)من  - جامعة سوىاج – مرزوق عبد الحكم العادليد/ أما       
 ".لرسالة اإلعالنيةا بتذكرمعايير التنسيق الحضاري إلعالنات الطرق التجارية وعالقتيا "

 

من  -(MTI)الجامعة الحديثة لمتكنولوجيا والمعمومات  – مي محمود عبد المطيف تبينما قدم     
كفاءة اإلستراتيجيات االتصالية لإلستجابة لألزمـة في تـكوين مـدركات الـجـميور  "بحثًا بعنوان: ( مصر)

حصوليا عمى درجة الدكتوراه من كمية وذلك ضمن متطمبات  ". دراسة حالة -حول سمعة المنظمة
 اإلعالم بجامعة القاىرة.

       

           ا بعنوان:بحثً  – سميم معمر البحباح /قدم – (ليبيا)في  األسمريةجامعة الومن       
متطمبات وذلك ضمن "، بـجـمـاىيـرىا األسـاسـية االتـجـاىـات العـمـميـة لــبـحـوث إدارة عــالقــات المنظــمـات"

 من كمية اآلداب بجامعة المنيا. الماجستيرحصولو عمى درجة 
 

 

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      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م 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 وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الوىفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 
 

 

 

 

 

الشائعات يف مواقع التواصل اإلجتماعي ودورها يف إحداث العنف والصراع 
  ميدانية دراسة - السياسي بني الشباب اجلامعي

 
 

 

 
 إعداد

 

 ()* السٌد عبد الهادي شتلة مدوحم /د
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والصراع الشائعات في مواقع التواصل اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنف 
  ميدانية دراسة - السياسي بين الشباب الجامعي

 

   السٌد عبد الهادي شتلة مدوحد/ م  
Mamdouh.shatla@spe.kfs.edu.eg  

 كفش انؾُخعبيؼخ                      

ىملخص:

التواصؿ اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنؼ تستيدؼ الدراسة التعرؼ علي الشائعات في مواقع 
 .السياسي بيف الشباب الجامعي والصراع

سػتبياف أػاداة لجمػع إلسػتمارة اإعتمػد علػ  ا  ستعاف الباحث بمنيج المسح اإلعالمي بالعينػة  و إوقد 
سػػتبياف علػػػ  عينػػة مػػف الشػػػباب إلبػػؽ ا  وط  العمديػػةختيػػػار العينػػة باسػػلوب العينػػػة إبيانػػات الدراسػػة  وتػػـ 

موزعػػػة بالتسػػػاوي علػػػي جامعػػػات  نػػػاث(إ( مفػػػردة مػػػف الجنسػػػيف ذأور ػػػػػ 044الجػػػامعي المصػػػري قواميػػػا  
 .أأتوبر  الجامعة األمريأية بالقاىرة( 6 القاىرة  األزىر  

 :مايلي وتوصلت الدراسة إل  مجموعة مف النتائج أىميا
تمػػاعي لػػدي الشػػباب جػػام موقػػع التواصػػؿ اإلجتمػػاعي الفػػيس بػػوؾ فػػي مقدمػػة مواقػػع التواصػػؿ اإلج -

  ثػـ جػام فػي الترتيػب دراسة مف حيث اإلستخداـ والتفضيؿ  يليػو موقػع واتػس أبالجامعي عينة ال
 الثالث موقع اليوتيوب.

فػػػي مقدمػػػة األسػػػباب التػػػي تجعػػػؿ الشػػػباب الجػػػامعي  للتواصػػػؿ مػػػع األىػػػؿ واألصػػػدقامجػػػام بسػػػبب  -
علي تصفح مواقع التواصؿ اإلجتماعي  يليو بسبب القضام علي وقت الفراغ في الترتيب  احريصً 

تعليقػات  –لمشػارأة بالنشػر علػ  الصػفحات  منشػورات ل عل  تصػفحيا الثاني  ثـ بسبب الحرص
 في الترتيب الثالث واألخير. تغريدات(   -

رىابية في المجتمع فػي الترتيػب جام أىـ أوقات بروز الشائعات في المجتمع أثنام وجود عمليات إ -
األوؿ  يليػػو بروزىػػا وقػػت الحػػروب فػػي الترتيػػب الثػػاني  يليػػو أنيػػا تبػػرز وقػػت الثػػورات فػػي الترتيػػب 

 الثالث  ثـ حؿ في الترتيب األخير أنيا تبرز وقت األزمات.
إثػارة العنػؼ والصػراع مف أىػـ أىػداؼ الشػائعات التػي تنشػر عبػر مواقػع التواصػؿ اإلجتمػاعي ىػو  -

فػػي الترتيػػب الثػػاني   يليػػو  تفأػػؾ وحػػدة المجتمػػعفػػي الترتيػػب األوؿ  يليػػو  سياسػػي داخػػؿ المجتمػػعال
تدمير في المجتمع في الترتيب الثالث  وجام في الترتيب األخير  فرادألإثارة البلبلة والفوض  بيف ا

 .النظاـ القيم  والسالـ المجتمع 
تنشػػر عبػػر مواقػػع التواصػػؿ  التػػيدور الشػػائعات أف  فيػػرو  % مػػف أفػػراد العينػػة66.6نسػػبة جػػامت  -

البلبػػة والفوضػػ  فػػ  ىػػو  السياسػػيةفػػي إحػػداث العنػػؼ والصػػراع السياسػػي مػػف الناحيػػة  اإلجتمػػاعي

http://www.epra.org.eg/
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الحػػراؾ السياسػػي فػػ  أثيػػر مػػف الػػدوؿ نػػو ف أ% مػػنيـ يػػرو 66فػػي الترتيػػب األوؿ  ونسػػبة  المجتمػػع
و نػػأ فيػػرو  % مػػنيـ6..6الثػػاني  ونسػػبة فػػي الترتيػػب  و مػػا يعػػرؼ بثػػورات الربيػػع العربػػيأالعربيػػة 

فػػػػي الترتيػػػػب الثالػػػػث  ونسػػػػبة  احتجاجػػػػات وتظػػػػاىرات األفػػػػراد ضػػػػد القػػػػرارات السياسػػػػية فػػػػ  الدولػػػػة
 .زمات واألرتباؾ ف  الدولةألصناعة او نأ فيرو  % منيـ5..6

 –الصػػػراع السياسػػػي  –العنػػؼ  –مواقػػػع التواصػػؿ اإلجتمػػػاعي  –الشػػػائعات  الكمماا ت الماح ة:ااا  
 .الشباب الجامعي

ى 
ىمقدمة:

 فيناؾ مف أشأاؿ اإلعالـ  جديد شأؿ إيجاد في اإلنترنت شبأة في المتالحقة التطورات ساىمت
 قائماً  أاف سوام اإلجتماع  اإلعالـ أو البديؿ اإلعالـ أو الشبأي اإلعالـ أو الرقمي باإلعالـ يسميو مف
 أو ي بث الذي اإلعالم  المحتوى إل  يشير والذى المحمولة  األجيزة او وتطبيقاتيا اإلنترنت شبأة عل 
 .(اإلنترنت  المعلومات شبأة عبر ي نشر

 في فقط ليس طفرة أحدثت حيث الجديد  اإلعالـ اشأاؿ أىـ أحد اإلجتماعي التواصؿ مواقع وت عد
 آفاؽ إل  اإلعالـ نقلت حيث األتصاؿ  ىذا وتاثير نتائج في بؿ والجماعات األفراد بيف األتصاؿ مجاؿ
 نسبي بشأؿ إأل رقابة بال الحدود عبر واألنتقاؿ للتاثير أبرى فرصاً  مستخدميو وأعطت مسبوقة  غير

 .محدود
وعل  الرغـ مف أف شبأات التواصؿ األجتماعي ساىمت في ظيور ما ي عرؼ بػ"المواطف 

درىا؛ قد أسيـ في جعؿ الصحفي"  فإف عدـ توثيؽ األخبار  وصعوبة التحقؽ مف صحتيا  وسالمة مصا
شبأات التواصؿ اإلجتماعي أداًة فاعلة في نشر الشائعات وسيولة تداوليا  ومف ثـّ تصديقيا واإلعتقاد 

 بصحتيا  وبنام األفأار والرؤى عل  أساسيا. 
وف  ظؿ وسائؿ التواصؿ اإلجتماع  الت  أوجدت مجتمعات إفتراضية ذابت خالليا الحدود 

جتماعية. فقد أصبحت الشائعة تنتق  مادتيا وأدواتيا مف مصادر أثري بأثير مف الجغرافية والقيود اإل
حيث المحتوى والمبن  بعأس الأالـ المنطوؽ   فالشائعة ف  الوقت الحالي تعبر عف محتواىا بالنص 

 .(. المأتوب والمنطوؽ والصورة المرافقة والصوت والرسـ والفيديو أحياناً 
% مف مصادر ترويج الشائعات 04رأي عل  شبأة اإلنترنت أف وقد أوردت أحد إستطالعات ال

% مف تدوير 06أانت عف طريؽ "واتس اب" بينما تجاوز تويتر وفيس بوؾ شبأات التواصؿ بما نسبتو 
" بإستطالع عبر موقعيا  الشائعات في عدد مف األحداث الميمة العربية  أما قامت صحيفة "اليـو

ي مواقع التواصؿ اإلجتماعي  وجامت نتيجة اإلستطالع أالتالي نسبة اإللأتروني عف مروجي الشائعات ف
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% ليـ أىداؼ وأجندة خارجية  60.0% أأدت أف ورام انتشار الشائعات عابثيف يمارسونيا للتسلية و06
 .(2 % مرض  نفسيوف6.0.و

د الشائعات لـ تعد مجرد أخبار أاذبة أو معلومات مزيفة  يلقييا شخص ما بقص أف –والواقع 
الفأاىة أو التضليؿ أو البلبلة بدوف ىدؼ  بؿ أصبحت أأثر مف ذلؾ حيث أصبح يقؼ خلفيا مؤسسات 
متخصصة ووسائؿ إعالـ احترفت استثمار التقنية والتالعب بالمعلومات  وتقديميا بيدؼ إضعاؼ الجبية 

 بديلة اأنماطً  عتبارىااب الشائعة إل  النظر إل  الباحثيف بعض دفع ما ىذا ولعؿ الداخلية في أي دولة.
 . (6 السياسي للتعبير

إنفتاحًا معلوماتيًا أل يمأف تجاىلو  وفورية  شألت منصات اإلعالـ الجديد تاسيًسا عل  ذلؾ  فقد
في تناقؿ األخبار وصناعة الحدث  لأنيا عل  الوجو اآلخر باتت وأاألت أنبام لنشر الشائعات التي 

  .سذاجة  بغير علـ وأل تحر لمصداقية األخبار المتناقلةيتبادليا مستخدموىا إّما قصدًا أو 
فعل  الرغـ مف دور الشبأات اإلجتماعية اإليجابي في مسيرة التغيير واإلصالح خالؿ المرحلة اإلنتقالية  

يونيو  فإنيا أشفت عف دور سلبي أصبح يتزايد مع  64يناير و 26وفي أؿ مف ثورتي التغيير في 
المجتمع عبر نشر ضعؼ المواجية وقلة الوعي  وأصبحت تصيب تلؾ اآلثار طبيعة العالقة بيف الدولة و 

اتجاىات عدـ الثقة والتاثير السلبي في بنية المجتمع  وأتاحت البيئة اإللأترونية المفتوحة والعابرة للحدود 
 الفرصة أماـ أطراؼ خارجية في التدخؿ في الشئوف الداخلية. 

لة في إستخدمت الجماعات اإلرىابية الشبأات اإلجتماعية أمنصة إعالمية جديدة لما توفره مف سيو 
تدشيف حسابات وصعوبة الحجب مف قبؿ الدولة والعمؿ عل  اختراؽ القاعدة الشبابية  ويتـ استخداـ 
الشبأات اإلجتماعية في شف الحمالت اإللأترونية المغرضة  ويتـ استخداـ الصور والفيديوىات المتحيزة 

تالقيا أو إعادة استخداميا بشأؿ لوجية نظر معينة لشحف الرأي العاـ الشبابي والتي قد يتـ ترأيبيا أو اخ
يؤثر في تحريؾ األحداث. وفي شف الحروب النفسية ونشر الشائعات التي قد تضرب المصالح القومية 

 . (0 بغية التاثير عل  األستقرار الداخلي
ليس  –ومف أىّميا فيسوؾ  وتويتر   واتس اب  –ويمأف القوؿ باف تاثير مواقع التواصؿ األجتماعي 

في بعض األحياف تلعب دورًا  عل  الجانب اإلجتماعي واألقتصادي فقط  غير أف تلؾ المواقع محصورًا 
أساسيًا في إحداث الصراع السياسي والتعبئة الشبابية والجماىيرية  وتخلؽ مناخًا سياسيًا ضاغطًا  وثورات 

رات الربيع العربي عارمة  أما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمف وسوريا قبؿ أربع سنوات في أياـ ثو 
ا وفي بعض األحياف أربعيف عامًا  التي أسقطت حأامًا شمولييف أانوا في سدة الحأـ لمدة ثالثيف عامً 

وساىمت تلؾ المواقع اإلجتماعية في إحداث أشأاؿ أثيرة مف أشأاؿ العنؼ وتحشيد المتظاىريف 
 وتعبئتيـ. 

في مواقع التواصؿ اإلجتماعي ودورىا في  وفي ضوم ذلؾ تتطلع الدراسة إلي معرفة خطورة الشائعات
 إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب الجامعي المصري.
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ى
ى

 أهموةىالدرادة:
إن لكل دراس  عمم:  أىم:حي  الحي حةث الب ةث عمى إجرائي ، وحنبع أىم:حي  من عدة نق ط     

 أس س:  وىي  ااا
  لمدراس اوأل   األىم:  األك د:م:  

( سنة وىذا يفيد في التعرؼ علي خطورة 22 – 0.الدراسة علي الشباب الجامعي مف   تطبيؽ – .
الشائعات في مواقع التواصؿ اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنؼ والصراع السياسي بينيـ وذلؾ لما 

العنؼ  تتمتع بو ىذه المواقع اإلجتماعية مف أىمية ومف حيث قدرتيا علي تشأيؿ إتجاىات الشباب نحو
 .الصراع داخؿ المجتمعو 
دراسة  عل  ترأز إنيا حيث اإلعالمية  الدراسات مجاؿ نسبيًّا في الحديثة الموضوعات تناوليا أحد – 2

ودورىا في عملية إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف  الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع 
 الشباب.

بوصفيا وسيلة للتواصؿ بيف الحأاـ وصناع القرار  مستخدمي مواقع التواصؿ اإلجتماع  تنامي دور – 6
 والجميور وخاصة المستخدميف مف الشباب.

 .اصؿ اإلجتماعي في المجتمع المصريندرة الدراسات التي تناولت الشائعات في مواقع التو  – 0
ب أاحد آواتس ويتر  و ت  لتواصؿ اإلجتماع  خاصة الفيس بوؾخطورة الشائعات عل  مواقع ا – 6

  امات الت  تسيـ ف  عملية إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف م ستخدمييـ مف الشباب.اإلجر 
  لمدراس  المجحمع:  األىم:    ث ن: ً 
جتماعية استثنائيةإجرام الدراسة في فترة سياسي  - . قتصادية وا    حيث َتشيد مصر موجات في ة وا 

نتشار الحأومة الغير وأضحة للجميورسات إرتفاع األسعار غير مسبوؽ وتضارب أبير في سيا   وا 
  وغياب الرؤيو الشاملو في أؿ المجاألت فأؿ ىذا مف شانو أف ظاىرة اإلرىاب والعنؼ في المجتمع

خصبة ف ىذا المناخ بمثابة أرض أليؤدي إلي إنتشار الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي 
ستفادة مروجييا  .إلنتشارىا وا 

ث تمر مصر بمرحلة   حيمف دورة حياة الوطفاسة أذلؾ في وقت شديد الحساسية تاتي أىمية الدر  – 2
  أما ما أانت عليو األوضاع قبؿ الثورة  أو تعيدىا ألسوأ مإنتقالية فارقة  إما تقودىا نحو التقدـ والتطور

  أف السياسي بيف مختلؼ القوي الوطنية  والواقع يؤأدأنيا تاتي في ظؿ حالة مف األنقساـ والصراع 
العنؼ والصراع السياسي المنتشر بيف الشباب المصري عبر اإلنترنت مف خالؿ المنتديات ومواقع 

 الشبأات اإلجتماعية مف أخطر التحديات التي تواجو التطور السياسي الحقيقي في البالد.
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و مف ي  وما فاإلعالـ وخاصة اإلعالـ اإلجتماعيتصاعد األصوات التي تلقي باللوـ علي وسائؿ  – 6
حداث العنؼ وحالة الصراع ممارسات إعالمية غير مينية   يعتقد الأثيروف أنيا مسئولة عف تاجيج وا 

 .لشباب مف خالؿ ما يعرؼ بالشائعاتواإلنقساـ بيف ا
لعنؼ الأبري في المجتمعات العربية أا إرتباط مواقع الشبأات اإلجتماعية باألحداث والظواىر – 0

لحشد الجماىير لإلضراب أو التظاىر  نتيجة سرعة تأويف المجموعات والصراع السياسي والدعوة 
 وتشأيؿ قوة ضغط عل  صانعي القرار.

  وأذلؾ لمف ييمو األمر مف القائميف علي مأافحة الشائعات قديـ صورة أاملة للمخطط اإلعالميت – 6
عبر مواقع التواصؿ  والتصدي ليا عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي بمجلس الوزرام عف خطورة الشائعات

 .سي بيف الشباباإلجتماعي ودورىا الفاعؿ في إحداث العنؼ والصراع السيا
 :مراجعةىالدراداتىالدابقة

قاـ الباحث برصد الدراسات واألوراؽ البحثية ذات الصلة بموضوع الدراسة وقد أسفر المسح عف       
يتعلؽ بالدراسات التي تناولت الشائعات عبر  المةور األول : ف الدراسات تـ تصنيفيا في محوريفعدد م

يعرض الدراسات  المةور الث ني   اصؿ اإلجتماعي بصفة خاصةوسائؿ اإلعالـ بصفة عامة ومواقع التو 
   وذلؾ عل  النحوتواصؿ اإلجتماعي وعالقتو بالشبابالتي تناولت العنؼ والصراع السياسي في مواقع ال

 :التالي
  ئع ت عبر وس ئل اعالم ومواقع الحواصل اإلجحم عي أواًل  دراس ت حن ولت الش

 مف الدراسات التي اىتمت بالشائعات عبرمواقع التواصؿ اإلجتماعي دراسة  المجلة العسأرية اإلستراتيجية
( والتي ىدفت إلي التعرؼ علي الشائعات في مواقع التواصؿ ـ..24  بدولة اإلمارات العربية المتحدة

ستخدمت راسة علي المنيج الوصفي التحليليالمخلتفة علي المجتمع إعتمدت الدإلجتماعي وتاثيراتيا    وا 
  توصلت الدراسة إلي أف الشائعات تمثؿ إحدي أدوات الحرب ليؿ المضموف أاداة لجمع البياناتتح

  وتوصلت أذلؾ إلي أف تف والخصومات والصراعات السياسيةالحديثة في المجتمع مف خالؿ إثارة الف
 .(6 في  مواقع التواصؿ اإلجتماعي ليا القدرة علي تيديد األمف القومي للدوؿ والشرأات الأبري الشائعات
ود   التي سعت للتعرؼ إل  تحديد الدوافع التي تق(ـ..24د بف عبد العزيز الغفيلي  دراسة   في توأضاف

  ؟ف في ترويجياخاص الشائعات ويسيمو   ولماذا يصدؽ أثير مف األشختالؼ الشائعات وترويجياا  إل
اىرة والحد مف تاثيراتيا   وأيؼ يمأف معالجة ىذه الظ؟تي مف أجليا يتـ إختالؽ الشائعاتوما األىداؼ ال

ستخدمت الدراسة إستمارتي تحليؿ راسة علي المنيج الوصفي التحليلي  وقد إعتمدت الد؟السلبية   وا 
سة إلي تحديد مجموعة مف األىداؼ التي   وقد توصلت الدراواإلستبياف أادوات لجمع البياناتالمضموف 

لغرض مف إطالقيا والوصوؿ إلي تقؼ ورام إختالؽ الشائعات أو المساىمة في معرفة ىدؼ أؿ شائعة وا
  ىـ في فيـ أؿ ما يتعلؽ بالشائعات  والتاأيد علي أىمية إجرام الدراسات والبحوث العلمية التي تساذلؾ

ة بالمختصيف واإلستفادة مف المادة العلمية المتعلقة بدراسة أما أأدت الدراسة علي ضرورة اإلستعان
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  وأأدت (6 الشائعات سوام أجريت في الداخؿ أو الخارج للتوصؿ إلي حلوؿ علمية تحد مف ىذه الظاىرة
( التي سعت إلي معرفة الشائعات ومدي تاثيرىا في ـ24.6  نفسيا أيضًا دراسة  رضا عيد أحيؿالنتيجة 

  إستخدمت الدراسة الصحفييف األردنييفلمواقع اإلخبارية األردنية مف وجية نظر نشر األخبار في ا
عتمدت علي اإلستبياف وتحل   يؿ المضموف أادوات لجمع البياناتالمنيج الوصفي والمنيج التحليلي   وا 

تاثير   وتوصلت الدراسة إلي وجود مفردة مف الصحفييف األردنييف 6.6وطبقت الدراسة علي عينة قواميا 
داؿ إحصائيًا للشائعات في نشر األخبار في المواقع اإلخبارية مف وجية نظر الصحفييف األردنييف مف 

  وبلغ المتوسط الحسابي ليا لشائعات مف حيث األىداؼ واألخطارخالؿ درجة إدراأيـ الأبيرة لمفيوـ ا
  والرجوع إلي خباربضرورة إعتماد مصدر رسمي لأل% وىي درجة مرتفعة  أما أوصت الدراسة .0.4

راسة  ترأي بف عبدالعزيز  وأضافة د (. أىؿ الخبرة لمناقشة الشائعات ونفييا والرد علييا بشأؿ صحيح 
التوعية األمنية ( التي سعت إلي معرفة أيفية توظيؼ شبأات التواصؿ اإلجتماعي في ـ24.0  السديري

  واألستبياف أاداة لجمع البيانات  بالعينةاسة منيج المسح اإلعالمي   إستخدمت الدر ضد خطر الشائعات
  أاف مف أبرز نتائج الدراسة أف مف دة تـ إختيارىـ بالطريقة العمديةمفر  25.وتمثلت عينة الدراسة في 

أىـ الوسائؿ التي تسيـ في التغلب علي معوقات توظيؼ شبأات التواصؿ اإلجتماعي في التوعية األمنية 
يا تحذيرات مف مخاطر ىي تطوير المقررات الدراسية وتضمين جداً  ضد خطر الشائعات بدرجة مرتفعة

  وأذلؾ اإلأثار مف إستضافة العلمام والمختصيف والخبرام لتبصير مستخدمي الشبأات الشائعات
جتماعيًا ودينياً    وأأدت النتيجة نفسيا (0 اإلجتماعية بمخاطر الشائعات المختلفة علي المجتمع سياسيًا وا 

( التي ىدفت إلي الأشؼ عف األبعاد ـ24.6أماؿ محمد السايس  طالؿ محمد الناشري و  ضًا دراسة  أي
  وما ىي اآلثار السياسية واإلجتماعية ورام إنتشار اإلشاعات في المجتمعاإلجتماعية والنفسية 

  فةواإلقتصادية والنفسية التي تتسبب فييا اإلشاعات التي تنشر عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي المختل
مفردة  44.  وتمثلت عينة الدراسة في البيانات   واألستبياف أاداة لجمعإستخدمت الدراسة منيج المسح

مف أفراد المجتمع السعودي تـ إختيارىا عشوائيًا   وأاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف الشائعات تنتشر 
اإلشاعات يستخدموف  يروج  أف مت والتحوألت السياسية في المجتمعبأثرة أوقات الأوارث والثورا

  وأضافة (5 األساليب الحديثة في علـ النفس للتمأف مف التاثير الأبير علي نفسيات أفراد المجتمع
( التي سعت إلي معرفة دور الشائعات في اللعبة الأونية  وأيؼ أف ىناؾ ـ..24  دراسة ىينج شيف

الذي يودي إلي إنييار ىذا النظاـ مؤسسات تروج لبعض اإلشاعات عف ضعؼ األنظمة الحاأمة األمر 
ستدؿ بذلؾ علي ماحدث في مصر وتونس وليبيا وأف اإلشاعات تزداد في فترة القالقؿ واألزمات  وا 
والثورات  وأاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف اإلشاعة تحتمؿ الصدؽ أو الأذب  وأف الناس أثنام 

سة  عبد الفتاح عبد الغني اليمص  وفايز أماؿ   وأضافة درا(4. إنتشار اإلشاعة تأوف شغليـ الشاغؿ
( التي سعت إلي الأشؼ عف األبعاد النفسية واإلجتماعية في ترويج اإلشاعات عبر ـ2445شلداف  

وسائؿ اإلعالـ وسبؿ عالجيا مف منظور إسالمي  إستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحليلي  وأداة 
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مفردة  044 وطبقت الدراسة الميدانية علي عينة مأونة مف  تحليؿ المضموف واإلستبياف لجمع البيانات
تـ إختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة مف المجتمع الفلسطيني  توصلت الدراسة إلي مجوعة مف النتائج 
أبرزىا أف العالـ يواجة عامة والفلسطنيف خاصة حربًا ت عد مف أشد وأقسي الحروب التي يشنيا األعدام 

تتمثؿ في بث الشائعات اليادفة إلي النيؿ مف تماسأيـ وتشتيت صفوفيـ  وبث الفتنة   ضد خصوميـ
والفرقة بينيـ وذلؾ عبر وسائؿ اإلعالـ المسموعة والمرئية بانواعيا المختلفة  حيث يعد اإلعالـ عاماًل 

ة نتيجة مؤثرًا في عملية التحوؿ مف خالؿ ما يقدمو مف معلومات قد تأوف حقيقية أو أاذبة أو مشوى
خلؼ وأأدت النتيجة ذاتيا دراسة   (... التعرض المستمر والمتواصؿ مف قبؿ المستقبؿ للوسائؿ اإلعالمية

تجاة العالقة بيف الشائـ2440خلؼ   عة في الصحافة ( التي سعت إلي الأشؼ عف شأؿ وطبيعة وا 
الدراسة  سياسية  إستخدمت  وأثر ذلؾ علي التنمية الالحزبية الفلسطنية  والصراع السياسي في المجتمع

وعة مف الصحؼ   وأداة تحليؿ المضموف لجمع البيانات  وتمثلت العينة في مجمالمنيج الوصفي التحليلي
نية لـ تعر الأثير مف ي  وأاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف الصحافة الحزبية الفلسطالحزبية الفلسطينية

مدني نشط قادر علي التقدـ  وأنيا عملت علي تاجيج األىمية لمستلزمات توفير بيئة حيوية لمجتمع 
ية حوؿ األوضاع الداخلية ممثلة في الصراع السياسي  ورسخت مبدأ الف رقة بيف أطراؼ الحياة السياس

  يش النفوسيإستخدمت الشائعات في تجنية ي  وأف الصحافة الحزبية الفلسطالقواسـ الوطنية المشترأة
( التي سعت إلي التعرؼ علي مدي 2446.وأضافة دراسة   ليمنج شيف   (2. وترويج العدام في المجتمع

إلماـ ممارسي العالقات العامة باألستراتيجيات والتأنيأات التي يوظفيا مروجو الشائعات ضد مؤسساتيـ 
جريت أ    واألستبياف أاداة لجمع البيانات  و تمدت ىذه الدراسة علي منيج المسحعبر شبأة اإلنترنت  إع

مفردة مف ممارسي العالقات العامة في المؤسسات المختلفة بوألية أاليفورنيا  66.سة علي الدرا
يعتقدوف أف مروجي الشائعات العامة األمريأية  وأاف مف أبرز نتائج الدراسة أف ممارسي العالقات 

أشار المبحوثوف  ات الفائقة للوسائط المتعددة  أماأساليب مبتأرة تستند إلي اإلمأاناإللأترونية يستخدموف 
 . (6. إلي أف الشائعات تؤثر سلبيًا علي الصورة الذىنية لمؤسساتيـ لدي الجماىير

 ث ن:ً    دراس ت حن ولت العنف والصراع الس: سي في مواقع الحواصل اإلجحم عي وعالقحو ب لشب ب.
اإلجتماعي وعالقتو ومف الدراسات التي تناولت العنؼ والصراع السياسي في مواقع التواصؿ       

  والتي ىدفت إلي التعرؼ علي دور مواقع التواصؿ (ـ24.6دعام حامد الغوابي  بالشباب دراسة  
اسة   إستخدمت الدر علييـ هلشباب الجامعي ومدي تاثير اإلجتماعي في نشر وشيوع العنؼ السياسي بيف ا

وتوصلت الدراسة إلي العديد مف النتائج   واألستبياف أاداة لجمع البيانات  منيج المسح اإلعالمي بالعينة
 أىميا وجودعالقة إرتباطية بيف إستخداـ الشباب لمواقع الشبأات اإلجتماعية وبيف قياميـ باعماؿ العنؼ

  لشباب نحو المناخ السياسي للدولة( وىذا يختلؼ بإختالؼ اتجاىات االسياسي  اإللأتروني أو المادي
دية اتجاىات سلبية نحو النظاـ السياسي الحاأـ أاف أأثر عنفًا نحو أي أف الشباب الناقـ علي الدوؿ ول

  والتي سعت إلي رصد (ـ24.6ياسميف صالح عبدالرحمف   .  وأضافة دراسة  (0. الدولة والعأس
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 26وتحليؿ إستخداـ الشباب لمواقع الشبأات اإلجتماعية في بنام مواقؼ اإلحتجاج والرفض أثنام ثورة 
عتمدت علي تحليؿ عالمي بشقيو التحليلي والميدانيدراسة منيج المسح اإليناير  إستخدمت ال   وا 

  وتوصلت الدراسة إلي مجموعة مف النتائج أىميا أف الفيس واإلستبياف أادوات لجمع البياناتالمضموف 
امت يناير  وج 26بوؾ ىو أىـ شبأات مواقع التواصؿ اإلجتماعي وأأثرىا تاثيرًا في الحشد والتعبئة لثورة 

في مقدمة الصفحات األأثر تاثيرًا وتفضياًل لدي  (أبريؿ 6ألنا خالد سعيد وحرأة شباب  صفحات 
  التي سعت إلي التعرؼ علي مدلوؿ (ـ24.6راسة   إيياب حمدي جمعة  د توأضاف .(6. الشباب

اإلجتماعي دور شبأات التواصؿ العنؼ مف وجية نظر الشباب الجامعي  ومتي َتستخدمو عينة الدراسة و 
  الدراسة علي منيج المسح بالعينة عتمدتا  وتحديد أىـ الفئات التي يمارس معيا العنؼ  و فيو

عينة الدراسة السلبي  هواإلستبياف أاداة لجمع البيانات  وأاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة الأشؼ عف اتجا
ي أىداؼ عالوة أمفيدة لتحقيؽ نحو العنؼ واعتقاد غالبية مفردات العينة في أوف العنؼ ليس وسيلة 

 اعلي تاأيدىـ علي خطورة العنؼ اللفظي عبر وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي وأوف اختالؼ الرأي سببً 
ة  أسمام الجيوشي وسحر مؤنس عيد  . وأأدت النتيجة نفسيا دراس(6. للمشادات واللجوم للعنؼ امباشرً 
أف أف تقـو بو مواقع التواصؿ اإلجتماعي ( التي سعت إلي محاولة الأشؼ عف الدور الذي يمـ24.6

  ليوإماـ ضـ بافأار التنظيـ واإلنفي غرس مفاىيـ وقيـ التنظيمات اإلرىابية لدي الشباب ومف ثـ إقتناعي
  وتوصلت الدراسة إلي واإلستبياف أاداة لجمع البيانات  الدراسة علي منيج المسح بالعينة عتمدتاو 

تناع المبحوثيف بافأار التنظيمات اإلرىابية مف خالؿ مواقع التواصؿ مجموعة مف النتائج أىميا جام إق
مف خالؿ اإلجتماعي أف النسبة األأبر مف المبحوثيف متوسطي األقتناع بافأار التنظيمات اإلرىابية 

نخفضت نسبة المبحوثيف أثيفي 26.6األقتناع بنسبة  و  يلييـ قليلمواقع التواصؿ اإلجتماعي % وا 
  والتي سعت إلي التعرؼ علي مدي تاثير (ـ24.6ة   شيمام أحمد إبراىيـ  دراس توأضاف. (.. األقتناع

عتمدتالقات اإلجتماعية للمراىؽ المصريالعنؼ اإللأتروني علي الع الدراسة علي منيج المسح    وا 
ـ   وتوصلت الدراسة إلي مجموعة مف النتائج أىميا أف معظواإلستبياف أاداة لجمع البيانات  بالعينة

  واتضح وجود فروؽ دالة إحصائيًا روني بمستوي منخفضالمراىقيف عينة الدراسة تتعرض للعنؼ اإللأت
بيف المبحوثيف عينة الدراسة مف حيث أثافة تعرضيـ للعنؼ األلأتروني حسب متغيرات النوع والمرحلة 

دراسة رشا عبد الرحيـ وقد أثبتت  .(0. الدراسية ونوع المدرسة والوساطة األبوية والوساطة المدرسية
( التي سعت إلي التعرؼ علي أ طر معالجة القنوات العامة واإلسالمية والمواقع اإلخبارية ـ24.0مزروع  
عتمدت الدراسة علي منيج المسح اإلعالمي بشقيو الوصفي ع بيف القوي السياسية في المجتمعللصرا   وا 

ستخدمت الدراسة تح   وأاف مف أبرز نتائج الدراسة أف جمع البياناتليؿ المضموف أاداة لوالتحليلي  وا 
المواقع اإلخبارية والبرامج الحوارية أحد أدوات التليفزيوف في تشأيؿ اتجاىات الرأي العاـ نحو الصراع بيف 

  التي سعت إلي التعرؼ (ـ24.6دراسة  عمرو أسعد   ت. وأضاف(5. القوي السياسية الفاعلة في المجتمع
قاشات السياسية بيف الجماىير وأثرىا علي الصراع السياسي عبر صفحة ألنا علي تحليؿ مضموف الن
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  وتحليؿ المضموف أادة لجمع البيانات  راسة علي المنيج الوصفي التحليليخالد سعيد  إعتمدت الد
وأاف مف أبرز نتائج الدراسة أف مواقع الشبأات اإلجتماعية تلعب دورًا في تحفيز الصراع السياسي 

دراسة  زىير  توأضاف .(24 مف خالؿ النصوص المرئية التي تتيحيا لمستخدمييا األفتراضي
صراع السياسي ( التي سعت إلي التعرؼ علي دور مواقع الشبأات اإلجتماعية في تحفيز الـ24.2عابد 

عتمدت الدراسة وتعبئة الراي العاـ واألستبياف أاداة لجمع   علي منيج المسح اإلعالمي بالعينة  وا 
  وجامت أىـ النتائج في أف شبأات نيةيمف طالب الجامعات الفلسطمفردة  644  وعينة قواميا ناتالبيا

التواصؿ اإلجتماعي لعبت دورًا متوسطًا في في الصراع السياسي وتعبئة الرأي العاـ الفلسطيني نحو 
حؿ أثير مف التغيير اإلجتماعي والسياسي  فالشبأات اإلجتماعية تسيـ في تعزيز السلـ المجتمعي و 

(  التي إستيدفت ـ24.2دراسة  عبدالجبار أحمد عبداهلل   ت. وأضاف(.2 المشأالت اإلجتماعية والسياسية
مناقشة دور شبأات التواصؿ اإلجتماعي أالفيس بوؾ وتويتر وغيرىا في الثورات العربية  وأوضحت 

لتي ساىمت في الحراؾ السياسي الدراسة أف شبأات التواصؿ اإلجتماعي مف العوامؿ الميمة والرئيسية ا
  حيث ساىمت في إزاحة الخوؼ السياسي  وأسر الصمت اإلعالمي 24.4ي الدوؿ العربية منذ أواخر ف

ستخدمت الدراسة منيج المسح اإلعالمي بالعينة  واإلستبياف أاداة  المطبؽ علي الرأي العاـ العربي  وا 
شبأات اإلجتماعية أانت العامؿ الحاسـ في إنجاح لجمع البيانات  وأاف مف أبرز نتائج الدراسة أف ال

وأأدت النتيجة  .(22 اإلحتجاجات والصراعات السياسية في دوؿ الربيع العربي وخصوصًا بيف فئة الشباب
التي إستيدفت رصد دور وسائؿ اإلعالـ اإلجتماعي في   (ـ..24ضًا دراسة   ليالز جوييري  نفسيا أي

عتمدت الدراسة علي منيج المسح بالعينة  اإلجتماعية للشباب ضد اإلستبداد تعبئة وحشد الحرأات   وا 
ومف أبرز نتائج ىذه الدراسة أف مف أىـ أسباب قياـ الثورة وزيادة العنؼ   واإلستبياف أاداة لجمع البيانات

 المجتمعي في مصر أاف صعود الحرأات اإلحتجاجية وزيادة أعماؿ العنؼ واإلرىاب  في المجتمع
  وأف وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي أانت أداة رئيسية خالد سعيدأتفجير أنيسة القديسيف ومقتؿ الشاب 

.  وجامت دراسة (26  ساىمت في تسييؿ وتطور التعبئة والحشد الجماىيري والسياسي بيف الشباب
اإلنتخابات ( التي سعت إلي التعرؼ علي التاثيرات السياسية لموقع تويتر خالؿ ـ..24   دوأينج أيـ

عتمدت  24.4المحلية التي أجريت في  في أوريا الجنوبية ودور التويتر في ىذا الصراع السياسي  وا 
مفردة  وأاف  252الدراسة علي منيج المسح بالعينة  واإلستبياف أاداة لجمع البيانات  وتمثلت العينة في 

وافع لدي أفراد عينة الدراسة  أما أأدت مف أبرز نتائج الدراسة أف جامت الدوافع السياسية في مقدمة الد
الدراسة أف تويتر يمأف أف يأوف مجاأًل عامًا الأترونيًا  حيث يجتمع الناس ببعضيـ البعض لتبادؿ 

 تقرير جيفري جيناـ   وأانت نتائج دراسة .(20 وجيات النظر السياسية وتجنب صراعاتيا العنيفة 
ستخداـ الشعوب امعرفة   حيث سعت الدراسة إل ؿ العربية ا نتيجة إلجرائيا في الدو جدً  ميمة( ـ..24

العربية ألشأاؿ األتصاؿ عبر اإلنترنت مثؿ المدونات ومواقع الشبأات اإلجتماعية ومواقع الفيديو وذلؾ 
بيدؼ معرفة مدي الحرية المتاحة والقدرة علي الحصوؿ علي المعلومات وتاثير ذلؾ علي إحداث تغيير 
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جتماعي حقيق عتمدت الدراسة علي منيج ا  و ي تشيدىا المنطقةي في ظؿ الثورات واألحداث التسياسي وا 
المسح بالعينة  واإلستبياف أاداة لجمع البيانات  وجامت أبرز النتائج في أف مواقع التواصؿ اإلجتماعي 
غيرت مالمح حرية الرأي والتعبير في العالـ العربي  حيث أنيا مأنت الفرد مف التواصؿ وجمع 

لومات والتعبئة مما يؤدي في النياية إلي وصوؿ أصوات الجماىير للحأومات واألنظمة  وبالتالي المع
وأأدت  .(26 إحداث تغيير سياسي ومشارأة سياسية مف قبؿ ىوألم األفراد وتجنب الصراعات السياسية

يف المواطن عتمادإ ى( التي سعت إلي التعرؼ علي مدـ24.4النتيجة ذاتيا دراسة  ويو زىانج وآخروف  
األمريأييف علي مواقع الشبأات اإلجتماعية مثؿ فيس بوؾ  ماي إسبيس ويوتيوب  ومدي تاثيرىا في 
مشارأتيـ في األنشطة السياسية والمدنية  أما رأزت علي التعرؼ علي درجة تاثير ىذه المواقع علي 

مباشرة علي ىذه المواقع  مشارأتيـ في العملية الديمقراطية مف اإلشتراؾ في النقاشات السياسية ال
عتمدت الدراسة علي منيج المسح بالعينة  واإلستبياف أاداة لجمع البيانات  وأاف مف أبرز نتائج  وا 

تؤثر علي المشارأة  ألالدراسة أف مواقع الشبأات اإلجتماعية تؤثر علي زيادة المشارأة المدنية ولأنيا 
(  التي ـ2445دراسة   فيزاؿ وآخروف   توأضاف .(26 ةالسياسية بؿ تزيد مف الصراعات السياسية المختلف

ىدفت إلي التعرؼ علي دور المجموعات المتاحة علي مواقع الشبأات اإلجتماعية في تعزيز المشارأة 
السياسية للشباب والبعد عف العنؼ اإللأتروني بينيـ  اعتمدت الدراسة علي منيج المسح بشقيو التحليلي 

وف واإلستبياف أادوات لجمع البيانات  وتوصلت الدراسة إلي مجموعة مف والميداني  وتحليؿ المضم
النتائج أىميا أف المشارأة في المجموعات والصفحات عبر مواقع الشبأات اإلجتماعية يؤثر بقوة علي 
المشارأة السياسية الفعلية للشباب ويبعدىـ عف العنؼ اإللأتروني  أما أف ىذه المجموعات اإللأترونية 

بعدة وظائؼ مماثلة للمجموعات السياسية الموجودة علي أرض الواقع  خاصة في تعئبة وتحفيز تقوـ 
 .(.2 المشارأة السياسية للشباب

 الحعم:ق عمى الدراس ت الس بق  وةدود االسحا دة مني  
الراىنة  أظيرت مراجعة الدراسات السابقة عددًا مف النتائج والمؤشرات ذات العالقة بموضوع الدراسة      

ويالحظ مف خالؿ العرض السابؽ ليذه الدراسات التي تـ إجراؤىا فيما يتعلؽ بمواقع التواصؿ اإلجتماعي 
 والشائعات والعنؼ والصراع السياسي في المجتمعات مايلي:

فيما  وجود العديد مف الدراسات العربية واألجنبية التي تتناوؿ موضوع الشبأات اإلجتماعية سوامً  -.
يتعلؽ بالشائعات والعنؼ والصراعات السياسية والجوانب اإلجتماعية والنفسية مما يثري الخلفية المعرفية 

 للدراسة ويساعد علي عمؽ التحليؿ والتفسير.
إىتماـ الدراسات العربية واألجنبية بتناوؿ موضوع الشائعات  مما يدؿ علي ثرام الموضوع وتعدد  – 2

مف ناحية دور مواقع الشبأات اإلجتماعية في نشر الشائعات   ذا اإلىتماـ  سوامً جوانبو التي إستحقت ى
 أو دور الشائعات في إحداث العنؼ والصراع السياسي.
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ا قلة الدراسات التي تتناوؿ الشائعات في المجتمع المصري علي الرغـ مف خطورتيا يضً أيالحظ  – 6
ثاراتيا للأثير مف االمشاأؿ والقالقؿ واألزما ت في المجتمع  مما يشير إلي ضرورة انتباه الباحثيف إلي وا 

 ىذه الظاىرة ومعالجتيا للوصوؿ لفيـ أفضؿ بشانيا.
 
  سحا دة من الدراس ت الس بق الا
جامت الدراسات العربية واألجنبية التي إطلع علييا الباحث أثيرة مف حيث اليدؼ واألىمية  -

ختيار العينة  مما أفاد الباحث في توسيع القاعدة المعرفية حوؿ إشأالية  والمنيج المستخدـ وا 
 الدراسة وبلورتيا. 

ة  وأيفية اإلستفادة التعرؼ علي األدوات واألساليب البحثية التي إستخدمتيا الدراسات السابق -
 منيا  وتوظيفيا لخدمة دراسة الباحث.

ستخداميا في صياغة المشألة  - اإلستفادة مف النتائج التي إنتيت إلييا الدراسات السابقة  وا 
البحثية  وتحديد األىداؼ  ووضع األسئلة والفروض الخاصة بالدراسة الحالية  وأذلؾ مناقشة 

 النتائج التي توصؿ إلييا.
ىدرادة:مذكلةىال

أصبحت الشائعات مف أىـ المظاىر اإلجتماعية الت  بدأت تطفو عل  السطح بشأؿ متفاقـ؛ حيث      
ساعدت وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي عل  إنتشارىا بشأؿ أبير جدًا  وعل  الرغـ مف فاعلية شبأات 

صبة لنشر الشائعات إأل أنيا ف  المقابؿ باتت بيئة خ  جتماع  ف  نقؿ األحداث بشأؿ ّانيالتواصؿ اإل
خاصة ف  ظؿ سيولة إنتاج المعلومات ونشرىا  ومشارأة التحديثات عبر ىذه المواقع فضاًل عف   –

 صعوبة  مراقبة المحتوى الذى ينشره المواطنوف  عل  عأس مايحدث ف  وسائؿ اإلعالـ التقليدية.
والتامؿ األأثر تعمقًا  يأشؼ لنا عف خلؿ أخطر  يختبيم في طبيعة ىذه التأنولوجيا الوافدة ذاتيا       

فبالتطبيؽ علي شبأات التواصؿ اإلجتماعي  الوسيط اإلعالمي موضع الدراسة  يتضح أنيا قد أل تأوف 
تحرر مف أافة الضوابط أدوات متوافقة ألية مع فأرة المصداقية والموضوعية  بؿ أثيرًا ما تجنح نحو  ال

األخالقية والمينية في نشر األخبار والمعلومات  علي نحو يؤدي إلي نشر وترويج األأاذيب والشائعات  
وتاجيج الصرعات  والعمؿ علي تنامي الشأوؾ ومظاىر فقداف الثقة بيف المواطنيف  وتفاقـ اإلنقسامات 

ب والصراع السياسي  والتحيز والتعصب ورفض اإلجتماعية والسياسية وتزايد أشأاؿ العنؼ واإلستقطا
لذا حسعي ىذه الدراس  بشكل رئ:سي إلي "الحعرف اآلخر  وأليا مظاىر غير موضوعية علي اإلطالؽ . 

عمي خطورة الش ئع ت في مواقع الحواصل اإلجحم عي ودورى  في إةداث العنف والصراع الس: سي ب:ن 
 الشب ب". 

ى
ى
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ى:أهدافىالدرادة
دراس  الة ل:  إلى حةق:ق ىدف رئ:سي :حمثل في معرف  خطورة الش ئع ت في مواقع حسعي ال     

الحواصل اإلجحم عي ودورى  في إةداث العنف والصراع الس: سي ب:ن الشب ب الج معي ، و:مكن حةق:ق 
 ىذا اليدف من خالل الحعرف عمى 

 اعي ودوافعيـ ليذا اإلستخداـ.التعرؼ علي معدؿ إستخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ اإلجتم – .
تحديد أىـ األنشطة التي يقوـ بيا الشباب الجامعي مف خالؿ إستخدامو لمواقع التواصؿ اإلجتماعي  – 2

 عبر شبأة اإلنترنت.
 رصد أبرز الصفحات اإلخبارية التي يستخدميا الشباب الجامعي علي مواقع التواصؿ اإلجتماعي. – 6
وآرام المستخدميف لمواقع التواصؿ اإلجتماعي مف حيث مصداقيتيا وسرعة التعرؼ علي تفضيالت  – 0

 إنتشار الشائعات علييا.
التعرؼ عل  مقدار الثقة ف  األخبار والمعلومات الت  تنشر عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي  - 6

 وعالقتيا بإحداث العنؼ والصراع السياسي لدى الشباب الجامعي.
ز الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي وخطورتيا في إحداث العنؼ تحديد أىـ أوقات برو  – 6

 والصراع السياسي بيف الشباب الجامعي. 
التعرؼ علي دور الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي في إحداث العنؼ والصراع السياسي  – .

 بيف الشباب مف النواحي اإلجتماعية والسياسية واألقتصادية والثقافية.
رصد أيفية التصدي للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي والحد مف دورىا في إحداث  – 0

 العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب الجامعي.
ىتداؤالتىالدرادة:

حسعي الدراس  إلى طرح عدد من الحس ؤالت الحي حق:س اإلج ب  عم:ي  أبع د الدور الذى حقوم بو      
قع الحواصل اإلجحم عي في إةداث العنف والصراع الس: سي ب:ن الشب ب الج معي، الش ئع ت  عمى موا

  كن اخحص ر ىذه األسئم  في ااّلحيو:م
 معدؿ إستخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ اإلجتماعي ودوافعيـ ليذا اإلستخداـ ؟م   – 1
إستخدامو لمواقع التواصؿ اإلجتماعي ما أىـ األنشطة التي يقـو بيا الشباب الجامعي مف خالؿ  – 2

 عبر شبأة اإلنترنت؟
ما أبرز الصفحات اإلخبارية التي يفضليا الشباب الجامعي علي مواقع التواصؿ اإلجتماعي لمتابعة  – 6

 األخبار واألحداث ؟
ما أىـ آرام المستخدميف لمواقع التواصؿ اإلجتماعي مف حيث مصداقيتيا وسرعة إنتشار الشائعات  – 0

 علييا؟
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ما مقدار الثقة ف  األخبار والمعلومات الت  تنشر عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي وعالقتيا بإحداث  – 6
 العنؼ والصراع السياسي لدى الشباب الجامعي؟

 ما أىداؼ الشائعات التي تنشر عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي وأثارىا علي المجتمع؟ – 6
عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي وخطورتيا في إحداث العنؼ والصراع ما أىـ أوقات بروز الشائعات  – .

 السياسي بيف الشباب الجامعي ؟
ما دور الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي في إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب  – 0

 مف النواحي اإلجتماعية والسياسية واألقتصادية والثقافية ؟
لشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي والحد مف دورىا في إحداث أيؼ يمأف التصدي ل – 5

 العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب الجامعي ؟
مقارنة نتائج ىذه الدراسة بنتائج الدراسات السابقة للخروج بمؤشرات تنظيرية جديدة في ميداف  - 4.

التواصؿ اإلجتماعي ودورىا في إحداث  الدراسات التي تيتـ ببحث خطورة وجود الشائعات في مواقع
 العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب الجامعي؟  

 

ىفروضىالدرادة:
 حسعى الدراس  إلى اخحب ر الاروض الح ل:  

ط رى  الن   ظري ححةدد فروض الدراس  ف:م  :ميفي ضوء حةد:د مشكم  البةث وأىدافي ، وا 
الشباب الجامعي في أثافة وعادات وانماط إستخداـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف   الارض األول 

 –الألية -نوع الجامعة  –الشباب لمواقع التواصؿ اإلجتماع  بحسب المتغيرات الديموغرافية   النوع 
 المستوي اإلقتصادي اإلجتماعي (.

عتم   الارض الث ني ادىـ علي توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المبحوثيف عينة الدراسة في مدي متابعتيـ وا 
نوع الجامعة  –األخبار بإستمرار عل  مواقع التواصؿ اإلجتماع  بحسب المتغيرات الديموغرافية   النوع 

 المستوي اإلقتصادي اإلجتماعي (. –الألية -
نماط إستخداـ الشباب لمواقع أتوجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف أثافة وعادات و  الارض الث لث  

 اإلجتماع  وأثار الشائعات المنشورة عبر  مواقع التواصؿ األجتماع .التواصؿ 
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الشباب الجامعي في أيفية التصدى للشائعات المنتشرة  الارض الرابع  

المستوي  –الألية -نوع الجامعة  –عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع  بحسب المتغيرات الديموغرافية   النوع 
 اإلقتصادي اإلجتماعي (.

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف متابعة األخبار واإلعتماد علييا بإستمرار عل   الارض الخ مس  
 دراؾ وجود مخاطر لشبأات مواقع التواصؿ اإلجتماع .ا  مواقع التواصؿ األجتماع  و 
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ور مواقع التواصؿ اإلجتماع  : توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الشباب الجامعي في د الارض الس دس
المستوي اإلقتصادي  –الألية -نوع الجامعة  –ف  نشر الشائعات بحسب المتغيرات الديموغرافية   النوع 

 اإلجتماعي (.
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المبحوثيف في مدي وجود دور فعاؿ للشائعات عبر مواقع    الارض الس بع

الجامعي في إحداث العنؼ والصراع السياسي لدييـ بحسب المتغيرات التواصؿ اإلجتماع  عل  الشباب 
 المستوي اإلقتصادي اإلجتماعي (. –الألية -نوع الجامعة  –الديموغرافية   النوع 

 :نوعىالدرادة
والتي تيدؼ إلي تصنيؼ البيانات والحقائؽ التي يتـ  Descriptive Studyدراسة وصفية       

ستخالص دألألت مفيدة بشانيا ،  (20 تجميعيا وتسجيليا ثـ تفسيرىا وتحليؿ ىذه البيانات تحلياًل شاماًل وا 
فتسعي ىذه الدراسة لرصد وتوصيؼ خطورة الشائعات في مواقع التواصؿ اإلجتماعي ودورىا في إحداث 

 بيف الشباب الجامعي. العنؼ والصراع السياسي
  منكجىالدرادة

  والذي ييدؼ للحصوؿ علي وصؼ دقيؽ للمشألة والتاأد Surveyتستعيف الدراسة بمنيج المسح        
مف جمع البيانات الضرورية وتحليليا باأبر درجة مف الدقة بيدؼ تصنيفيا وتبوييا تبويبًا شاماًل ومحاولة 

  تحليليا وتفسيرىا.
ىمجتمعىالدرادة:ى

يتمثؿ مجتمع الدراسة في مجتمع طالب الجامعات المصرية مستخدمي مواقع التواصؿ اإلجتماعي        
ألنماط عامًا مف اإلناث والذأور وتـ تمثيؿ الدراسة مف خالؿ ا 22 -0.عمارىـ مف أوالذيف تتراوح 

 .المختلفة للجامعات في مصر
 :رونةىالدرادة

قياـ الباحث باختيار عتمد الباحث علي العينة العمدية في دراسة الجميور  والتي تعتمد علي ا      
 ىجر الباحث أ   وىي أف(25 ة بنامًا علي خصائص معينة يجب توافرىا في عينة الدراسة مفردات دراس

الدراسة الميدانية عل  عينة عمدية مف جميور الشباب الجامعي المستخدميف لمواقع التواصؿ اإلجتماعي 
ممثلة للجامعات الحأومية عرؽ الجامعات المصرية أ: جامعة القاىرة التاليةبالجامعات المصرية 

ة األمريأية بالقاىرة   والجامعنيي  وجامعة األزىر بنيف وبنات ممثلة للجامعات ذات الطابع الدالحضرية
 6  وجامعة إقتصادي إجتماعي مختلؼ ( ىممثلة للجامعات ذات الطابع الدولي " األجنبية "  مستو 

ناث قواميا  توزيعيا باسلوب يتـ  ثمبحو  044أأتوبر ممثلة للجامعات الخاصة مف الجنسيف ذأور وا 
ف معظـ أويرجع ذلؾ إل  يـ يانية علإلجرام الدراسة الميد اً مبحوث 044  وتـ اختيار التوزيع المتساوي

مف  مبحوث 044ة طبقت الدراسة الميدانية بيا عل  يلاالدراسات المتشابو مع موضوع الدراسة الح
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رام المتخصصيف والخبرام في تحديد حجـ العينة واختيار الجامعات اّ   أما تـ األستعانة بالشباب الجامعي
 (. ٭(64 أذلؾ 

 مبررات إخح: ر الشب ب الج معي المصري كع:ن  لمدراس  الم:دان:  الة ل:   
الشباب ىـ الفئة األأثر تعرضًا إلستخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي ألغراض وغايات تتعلؽ  – .

 بالحصوؿ علي المعلومات واألخبار.
العمرية التي تبدأ مف مرحلة أنو مجتمع لو أىميتو الخاصة بوصفو مجتمًعا إعالميًّا  وىذه الفئة  – 2

التأويف إل  مرحلة النضوج تتميز بطابع الخصوصية التي تتمثؿ في تميز ىذه الشريحة بوصفيا أأثر 
الشرائح  اإلجتماعية إستخداًما لمواقع الشبأات اإلجتماعية  أونيـ مف الشرائح العمرية األأثر نشاًطا عل  

سيامًا في المضاميف التي  يتبادلونيا مع زمالئيـ وأصدقائيـ ومعارفيـ في مختلؼ شئوف شبأة اإلنترنت وا 
 الحياة  وخصوصًا النواح  اإلعالمية واإلخبارية السياسية.

اعتماد الشباب الجامعي عل  اإلنترنت ومواقع الشبأات األجتماعية باعتبارىا بدياًل للمشارأة  - 6
 السياسية عل  أرض الواقع.

أثر قدرة عل  النشاط والتفاعؿ والتحرؾ اإليجابي  والتاثير في أافة الشباب الجامعي المصري ىو أ - 0
 األمور  وخاصة السياسية.

 أف شريحة الشباب الجامعي مف أبرى شرائح المجتمع المصري وأأثرىا تاثيًرا فيو. - 6
 

 خح ر الب ةث مواقع الحواصل اإلجحم عي لألسب ب الح ل:  اوقد 
نتشارًا في المجتمع المصريأصبحت األأثر ذيو أف مواقع التواصؿ اإلجتماعي  – .  .عًا وا 
  ألنيا منصات اقع التواصؿ اإلجتماعي بشأؿ أبيرإىتماـ مروجي الشائعات بنشر محتواىا عبر مو  – 2

خضاعيا للرقابة المباشرة   .مقارنة بوسائؿ اإلعالـ التقليديةيصعب السيطرة علييا وا 
ف اإلجتماعي في اليواتؼ المحمولة مما أسيـ في إنتشارىا بيإنتشار تطبيقات مواقع التواصؿ  – 6

 .الشباب  الجامعي مجتمع الدراسة
 حوص:ف ع:ن  الدراس  الم:دان:  

                                                           
(
٭
 تسكٌجً ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.د/ تشام تشرنوا ، أستاذ العالقات الدولٌة ، بكلٌة اآلداب والعلوم ، بجامعة (  

 د/ محمد معوض إبراهٌم ، استاذ اإلعالم ، معهد الدراسات العلٌا للطفولة ، جامعة عٌن شمس .      
 د/ محمود حسن إسماعٌل ،استاذ اإلعالم ،معهد الدراسات العلٌا للطفولة، جامعة عٌن شمس.     
 ، معهد الدراسات العلٌا ، جامعة عٌن شمس .د/ اعتماد خلف معبد ، استاذ اإلعالم      
 د/ فاتن عبدالرحمن الطنباري ، استاذ اإلعالم ، معهد الدراسات العلٌا ، جامعة عٌن شمس .     

 د/ علً مجاهد ، أستاذ الرٌاضٌات واإلحصاء بكلٌة التجارة ، جامعة كفرالشٌخ .     
 ت اإلسالمٌة والعربٌة بنات ، جامعة األزهر بالقاهرة .د/ جمال النجار،استاذ اإلعالم ، بكلٌة الدراسا    
 د/ أمال عبدالسمٌع باظة ، أستاذ الصحة النفسٌة بكلٌة التربٌة ، جامعة كفرالشٌخ .     
 د/ محمد رضوان إبراهٌم ، أستاذ اإلحصاء والحاسب االلً والبرمجٌات بكلٌة التربٌة النوعٌة ، جامعة كفرالشٌخ.     
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زىر  الجامعة   جامعة األامعات مصرية  ىي:  جامعة القاىرةتـ إختيار عينة الدراسة مف أربع ج
للنظاـ التعليمي في مصر في مرحلة التعليـ العالي أأتوبر(؛ حت  تأوف عينة ممثلة 6  األمريأية بالقاىرة
 بمختلؼ أنواعو.

 (1جدول رقم )
 ضح توصٌف عٌنة الدراسة المٌدانٌةٌو 

 اإلجمالي المتغيرات
 % ؾ

 النوع
 64 244 ذأور
 64 244 إناث

 44. 044 اإلجمالي

 الجامعة
 26 44. القاىرةجامعة 

 26 44. جامعة األزىر
 26 44. اأتوبر6جامعة 

 26 44. الجامعة األمريأية بالقاىرة
 44. 044 اإلجمالي

 الألية
 64 244 نظرية
 64 244 عملية

 44. 0444 اإلجمالي
 اإلقامة

 64 244 ريؼ
 64 244 حضر

 44. 044 اإلجمالي

 السأف
 0.6 0. شقة إيجار
 .6 20. شقة تمليؾ
 66.6 226 منزؿ تمليؾ

 0 62 فيال
 44. 044 اإلجمالي

 الدخؿ الشيري

 6.6. 60 جنيو 444.اقؿ مف 
 5.2. .. جنيو2444:  444.مف 
 2... 06 جنيو6444:  2444مف 
 5.0. 5. جنية 6444:  6444مف 
 66.2 06. فاأثر 6444مف 

 44. 044 اإلجمالي

 إمتالؾ وسائؿ تأنولوجية حديثة

 06.0 666 أمبيوتر محموؿ
 .0 602 محموؿ

 .0 600 ألب توب
 6.6. 250 اي باد
 06.6 0.. سيارة

 06 00. فيزا أارد
 6.6. 250 تأييؼ

% مف أفراد العينة ذأور  64نسبة   من ة:ث النوع : حكشف ب: ن ت الجدول الس بق م  :مي      
 % منيـ إناث.64ونسبة 

  % منيـ بجامعة األزىر26ونسبة ة  % مف أفراد العينة بجامعة القاىر 26نسبة   من ة:ث الج مع  
 % منيـ بالجامعة األمريأية بالقاىرة.26نسبة اأتوبر  و  6% منيـ بجامعة 26سبة ون
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% منيـ 64% مف أفراد العينة بالأليات النظرية  ونسبة 64نسبة  من ة:ث الكم:  الحي حنحمي ال:ي   
 بالأليات العلمية.

 % منيـ مقيميف بالحضر.06مقيميف بالريؼ  ونسبة  % مف أفراد العينة.6نسبة  من ة:ث اإلق م   
% منيـ يسأنوف .6% مف أفراد العينة يسأنوف بمنزؿ تمليؾ  و نسبة 66.6نسبة   من ة:ث السكن 

 % منيـ يسأنوف بفيال.0% منيـ يسأنوف بشقة إيجار  ونسبة 0.6بشقة تمليؾ  ونسبة 
جنية فاأثر  ونسبة  6444خليـ مف % مف أفراد العينة د66.2نسبة  من ة:ث الدخل الشيري  

جنية  2444إل   444.% دخليـ مف 5.2.جنية  ونسبة  6444إل  6444% دخليـ مف 5.0.
 جنية.6444إل   2444% دخليـ مف 2...جنية  ونسبة  444.% دخليـ أقؿ مف 6.6.ونسبة 

ى:أداةىجمعىالبوانات
بيعة الموضوع ونوع ألنيا تتناسب مع طعتمد الباحث علي إستمارة اإلستبياف لجمع البيانات ا      

  وتـ تطبيؽ اإلستبياف مف ة لجمع بيانات الدراسة الميدانية  وفي إطار منيج المسح بالعينومنيج الدراسة
مستخدـ لمواقع التواصؿ مبحوثًا مف الشباب الجامعي ال 044خالؿ توزيعو علي عينة عمدية قواميا 

سؤاؿ  26  وقد اشتملت األستمارة عل  اف لتحقيؽ أىداؼ الدراسةاإلستبي   وتـ إعداد إستمارةاإلجتماعي
  قسمت عل  لة مغلقة وأسئلة متعددة اإلجابات  وتضمنت أسئعف البيانات الشخصية للمبحوثيف فضالً 

  الشباب لمواقع التواصؿ اإلجتماعيمحور التعرض وأثافة وعادات وأنماط إستخداـ  –ستة محاور 
مف خالؿ ىذه  اب لمواقع التواصؿ اإلجتماعي واألنشطة التي يقوموف بيامحور أسباب إستخداـ الشب

  محور الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي وأىدافيا ومخاطرىا ودورىا في المواقع اإلجتماعية
نتشار الشائعات عبر اإحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب الجامعي  محور أسباب ظيور و 

  محور دور مواقع لعنؼ والصراع السياسي بيف الشبابجتماعي ودورىا في إحداث امواقع التواصؿ اإل
شرة عبر مواقع التواصؿ   محور أيفية التصدي للشائعات المنتتواصؿ اإلجتماعي في نشر الشائعاتال

يحقؽ أىداؼ البحث   وبما ف األسئلة لقياس متغيرات الدراسة  أؿ محور تضمف عددًا ماإلجتماعي
  وتـ مؿم ألستعانة باإلطار النظري للدراسة  والدراسات السابقة  وتـ تصميـ األستمارة باالمختلفة

 .ـ..24  في شيري أبريؿ و مايو لعاـ مقابلة المباشرة مع عينة الدراسةاإلستمارات مف خالؿ ال
ى:إجراءاتىالصدقىوالثبات
  من خالل Face Validityحم ق: س الصدق الظ ىري 

 األستمارة في ضوم أىداؼ وتساؤألت الدراسة.تصميـ  – .
السادة المحأميف مف ذوي الخبرة في مجاؿ الدراسة باإلعالـ ومناىج  مف عدد  عرض األستمارة عل – 2

البحث العلمي للتعرؼ علي مدي مصداقية األداة ولتحقيؽ اليدؼ الذي أعدت مف أجلو الدراسة  وقد 
قتراحات السادة متيا لقياس اليدؼ الذي مالمحأميف  حوؿ اإلستبانة ومدي مال استجاب الباحث آلرام وا 

 صممت مف أجلو وىي مجموعة مف المالحظات مف األساتذة المحأميف  وقد أخذ الباحث بجميع ىذه
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 .( الشأؿ النيائي لالستبانة  إل المالحظات وعدؿ مف أداة الدراسة وصوألً 
اإلجابة بصيغ مختلفة في مواقع متباينة في صحيفة إضافة بعض األسئلة التاأيدية التي تقيس نفس  – 6

 اإلستبياف وذلؾ للوقوؼ علي درجة صدؽ وجدية المبحوثيف في إجاباتيـ علي األسئلة.
  من خالل Reliabilityحم ق: س الثب ت 

  صحيفة اإلستبياف ييدؼ الثبات إلي التاأد مف وجود درجة أبيرة مف اإلتساؽ بيف المبحوثيف عند تطبيؽ
% مف المبحوثيف تـ إختيارىـ 4.علي عينة تضـ  Pre Testولذا قاـ الباحث بإجرام إختبار قبلي 

بطريقة عشوائية مف أجؿ التاأد مف سالمة صحيفة اإلستبياف وما تتضمنو مف أسئلة وعليو قاـ الباحث 
خطا أو تاويؿ   وبحيث أل تحتمؿ أي ي تأوف سيلة الفيـ علي المبحوثيفبإعادة صياغة بعض األسئلة أ

 في الفيـ.
للتاأد مف ثبات البيانات وتـ ذلؾ  Test Retestستخداـ أسلوب إعادة اإلختبار اا قاـ الباحث بوأيضً     

مفردة بعد فترة أسبوعيف مف تطبيؽ اإلستبياف وبلغت نسبة  04% أي 4.علي عينة عشوائية تضـ 
 .اس ودقتو% مما يشير إلي ثبات المقي54معامؿ الثبات 

 مع لج  اإلةص ئ:  لمب: ن ت ال 
دخاليا إلي الحاسب اآللي  ثـ  بعد األنتيام مف جمع بيانات الدراسة الميدانية  تـ ترميز البيانات وا 

معالجتيا وتحليليا واستخراج النتائج اإلحصائية باستخداـ برنامج " الحزمة اإلحصائية للعلوـ األجتماعية   
SPSS " Statistical Package for the Social Science  

 وتـ اللجوم إل  المعامالت واإلختبارات اإلحصائية التالية في تحليؿ بيانات الدراسة:
 التأرارات البسيطة والنسب المئوية. -
 المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية. -

                                                           
1

 اتذة المحكمون تم ترتٌبهم حسب األقدمٌة فً درجة األستاذٌة .(السادة األس
 د/ علً عجوة ، استاذ اإلعالم ، كلٌة اإلعالم ، جامعة القاهرة . 
 د/ محمد معوض إبراهٌم ، استاذ اإلعالم ، معهد الدراسات العلٌا للطفولة ، جامعة عٌن شمس . 

 العلٌا للطفولة ، جامعة عٌن شمس. د/ إعتماد خلف معبد ،استاذ اإلعالم ، معهد الدراسات
 د/ جمال النجار ،استاذ اإلعالم ، كلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة للبنات ، جامعة األزهر بالقاهرة .
 د/ فاتن عبد الرحمن الطنباري ، استاذ اإلعالم ، معهد الدراسات العلٌا للطفولة ، جامعة عٌن شمس

 م ، معهد الدراسات العلٌا للطفولة ، جامعة عٌن شمس.د/ محمود حسن إسماعٌل ، استاذ اإلعال
 د/ طة نجم ، استاذ اإلعالم ، كلٌة اآلداب ، جامعة األسكندرٌة .

 د/ وائل إسماعٌل عبدالباري ، استاذ اإلعالم ، كلٌة البنات ، جامعة عٌن شمس.
 د/ عابدٌن الشرٌف ، استاذ اإلعالم ، كلٌة اآلداب ، جامعة الزٌتونة لٌبٌا .

 د/ رفعت عارف الضبع ، استاذ اإلعالم التربوي ، كلٌة التربٌة النوعٌة ، جامعة طنطا .

 د/ صبحً عبدالفتاح الكافوري ، استاذ الصحة النفسٌة ، كلٌة التربٌة ، جامعة كفرالشٌخ.
 د/ أمال عبدالسمٌع باظة ، استاذ الصحة النفسٌة ، كلٌة التربٌة ، جامعة كفرالشٌخ. 

 الجندي، استاذ أصول التربٌة، كلٌة التربٌة ، جامعة كفرالشٌخ. د/ ٌاسر مصطفً
 د/ محمود عبدالعزٌز طة، استاذ تكنولوجٌا التعلٌم ، كلٌة التربٌة ، جامعة كفرالشٌخ. 

 د/ محمد المنوفً ، استاذ أصول التربٌة ، كلٌة التربٌة ، جامعة كفرالشٌخ.
 ة ، جامعة كفرالشٌخ.د/ عالء النجار، استاذ علم النفس ، كلٌة التربٌ

 د/ همت بسٌونً، استاذ علم اإلجتماع السٌاسً ، كلٌة اآلداب ، جامعة كفرالشٌخ.
 د/ ممدوح عبدالواحد الحٌطً، استاذ علم اإلجتماع السٌاسً ، كلٌة اآلداب ، جامعة كفرالشٌخ.
 د/ فٌصل متولً ، استاذ علم اإلجتماع السٌاسً المساعد ، كلٌة اآلداب ، جامعة كفرالشٌخ.  

   د/ حازم أنور البنا، استاذ اإلعالم التربوي المساعد، كلٌة التربٌة النوعٌة ، جامعة المنصورة.     
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 معامؿ ارتباط بيرسوف للعالقة الخطية بيف متغيريف. -
لدراسة مستوى الدأللة اإلحصائية للعالقة بيف متغيريف مف  (Chi Square Test  2اختبار أا -

 ( Nominalالمتغيرات األسمية  
( لدراسة مستوى الدأللة اإلحصائية للفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لمجموعتيف T- Testاختبار   -

 (  Interval Or Ratioمف المبحوثيف في احد متغيرات الفئة أو النسبة   
 ANOVAباسـ  ( المعروؼ اختصاراً One Analysis of Varianceذي البعد الواحد   تحليؿ التبايف -

لدراسة مستوى الدأللة اإلحصائية للفروؽ بيف المتوسطات الحسابية ألأثر مف مجموعتيف مف المبحوثيف 
 (Interval Or Ratioحد متغيرات الفئة أو النسبة  أفي 
 Least Significanceقؿ فرؽ معنوي  أيقة ( بطر Post Hoc Testsاإلختبارات البعدية   -

Difference ًباسـ    ( والمعروؼ اختصاراLSD  جرام المقارنات الثنائية بيف ( لمعرفة مصدر التبايف وا 
 ا بينيا.وجود فروؽ دالة إحصائيً  ANOVAالمجموعات التي يثبت 

 المفاهومىالمدتخدمةىفيىالدرادة:
، لذا ق م الب ةث بحةد:د   في البةث العمميضرور:ً  م:  أمراً العمُ:عد حةد:د الما ى:م والمصطمة ت      

 عدد من الما ى:م المسحخدم  في البةث كم  :مي 
  مواقع الحواصل اإلجحم عى 

  ومف ثـ ربطو مف للمشترؾ فييا بإنشام موقع خاص بوىي تلؾ المواقع اإللأترونية الت  تسمح      
خالؿ نظاـ إجتماع  إلأترون  مع أعضام ّاخريف لدييـ نفس اإلىتمامات والميوؿ واليوايات  أو جمعو 

صدقائو  ومف ثـ تتيح للفرد إنشام رسائؿ إلأترونية ونشرىا بيف أعضام الموقع والمواقع المشترأة أمع 
 .(33) عل  الشبأات بحرية تامة
بانيا تلؾ المواقع التي تتيح لم ستخدمييا إمأانية  الحواصل اإلجحم عي إجرائ:ً  و:عرف الب ةث مواقع 

التفاعؿ مع األصدقام مف خالؿ ما تقدمة مف خدمات للتواصؿ اإلجتماعي بيف األفراد ي مأف أف تشأؿ 
 أأاذيب وشائعات مثاًل  وقد تأوف نشرأ أساسًا لتعبئة البشر ولتحقيؽ أغراض معينة تحت ظروؼ محددة

  وقد تأوف شبأات إجتماعية ىا في مختلؼ المجاألتو خدممواقع التواصؿ اإلجتماعي عامة يتفاعؿ مست
دة فقط  علمية أانت  أو سياسية  أو متخصصة تتيح لمستخدمييا إمأانية التفاعؿ في مجاألت محد

   او إقتصادية.طبية  أو تجارية
 :الش ئع ت
قؼ قلؽ أو يتداوليا الناس عف طريؽ الألمات الشفاىية  في مو ىي عبارة عف أخبار غير مؤأدة       
عطي تبريرًا   وتزمات  أما أنيا تؤثر في العواطؼفي أوقات التوتر واأل –غالبًا  –  حيث أنيا تروج خطر

  وبيذا فقد يث ألماتيا بسيطة مف حيث مضمونيا  وىي في العادة قصيرة مف حللواقع بطريقة سريعة
ثًا معينة يحاوؿ الناس إيجاد تبرير لوقوعيا  أما قد تمس أذلؾ أشخاصًا معينيف تدور تمس الشائعة أحدا
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حوليـ بعض األفأار أو المعلومات التي يتخذىا مروجو الشائعات أساسًا في نشر الشائعة  وقد تنتقؿ 
ومف الشائعة عف طريؽ الصحافة أو اإلذاعة أو مختلؼ أجيزة اإلعالـ أو مواقع التواصؿ اإلجتماعي  

اؾ   أما أف ىنتحوألت والتنبؤ باألحداث المقبلةأشأاليا الثرثرة واليمس والنأات والدعاية والقذؼ وال
  مثؿ الشائعات عف ىزيمة التي تبعث الذعر وتعمؿ علي نشره   وىيشائعات تاخذ شأاًل استفزازياً 

 .(.6 عسأرية أو غلو أسعار سلع معينة
بر أو معلومة أو بياف أو صورة أو فيديو أو معلومات نصية أو أؿ خ ىي الحعر:ف اإلجرائي لمش ئع ت 

معلومات غير نصية يتـ نشرىا أو مشارأتيا عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع  بوع  وبدوف وع  
 .مف مصداقيتة أو الثقة ف  مصدرىا بمضموف ىذا الخبر أو المعلومة وعدـ التاأد

    العنف
  وتشير (62    وقد يأوف األذي جسديًا أو نفسياً األذي باآلخريفؼ يؤدي إلي إلحاؽ ىو أؿ تصر       

إلي أف مفيوـ العنؼ يعني أؿ فعؿ يمارس مف طرؼ فرد أو جماعة  ) (Universalالموسوعة العلمية 
  (66   وىو فعؿ عنيؼ يجسد القوة المادية أو المعنوية عف طريؽ التعنيؼ قوأًل أو فعالً  ضد آخريف

جماعة أو طبقة إجتماعية  فعؿ يتسـ بالعدوانية يصدر عف طرؼ قد يأوف فردًا أوفالعنؼ ىو سلوؾ أو 
خضاع طر أو دولة ئة ( غير متأافؼ آخر في إطار عالقة قوة  مادية  معنوية  بيدؼ إستغالؿ وا 

لفرد أو جماعة أو    مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسيةإقتصاديًا  سياسيًا  علمياً 
 . طبقة إجتماعية
: ىو أحداث المظاىرات واإلعتدامات والقتؿ والتدمير واألضرار التي تلحؽ بافراد أو بييئات العنف إجرائ: ً 

واقع المجتمع نتيجة لنشر معلومات أو أخبار مضللة تحض علي ذلؾ متمثلة في الشائعات عبر م
 . التواصؿ اإلجتماعي المختلفة

   سيالصراع الس:
ىو ذلؾ الصراع الذي تتنافس فيو الحرأات السياسية الشبابيو مف مختلؼ األتجاىات والعقائد         

لجذب انتباه وسائؿ اإلعالـ أوسيلة لتحقيؽ النفوذ السياسي وأؿ مف ىوألم الخصوـ أو المتنافسيف 
ة لحشد المساندة الخاص مف الصراع في وسائؿ اإلعالـ في محاول هالسياسييف يحاوؿ ترويج منظور 

 .(60 و وجية نظرهأالسياسية لقضيتو 
ىو تلؾ المنافسة التي تحدث بيف األفراد أو األحزاب أو المؤسسات داخؿ    سي إجرائ: ً الصراع الس:
 .ؼ الحصوؿ علي مأاسب سياسية معينةالمجتمع بيد

إل  0.ىي المرحلة العمرية التي تمتد مف  المعني اإلجرائي( الب ةث ب لشب ب في ىذه الدراس  )و:قصد
 يقابليا تربويًا مرحلة التعليـ الجامعي بالجامعات والمعاىد العليا. ي ماأعامًا  22
ى
ى
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ىحدودىالدرادة:
 حمثمت ةدود الدراس  الة ل:  ف:م  :مي  

 ئعات  وىي الشاالموضوعات والقضايا التي تعالجياتقتصر الدراسة عل   الةدود الموضوع:   -
اب   ودورىا في إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشبفي مواقع التواصؿ اإلجتماعي

 .الجامعي
 .تقتصر الدراسة عل  الشباب المصريالةدود االبشر:    -      
تمثلت في الفترة الزمنية لتطبيؽ البحث الميداني وىي شيري أبريؿ ومايو  الةدود الزمن:   -

 .ـ..24
  لمدراس اإلط ر النظري 

تتبني الدراسة إثنتيف مف نظريات اإلعالـ وىما مف النظريات المفسرة لأيفية البحث عف المعلومات      
ت المختلفة وأيفية الحصوؿ علييا مف مصادرىا المختلفة وىما: نظرية اوضوعوالمعارؼ واألحداث والم

 المجاؿ العاـ ونظرية اإلعتماد علي وسائؿ اإلعالـ.
     The public sphere theory لمج ل الع م .أواًل  نظر:  ا

يقصد بالمجاؿ  The Public Sphereفي مقالو  Jurgen Habermasيقوؿ يورجف ىيبرماس      
ونة الرأي العاـ لدي : تلؾ المساحة مف الحياة اإلجتماعية التي يتشارؾ فييا جميع أفراد المجتمع مأالعاـ

  الذيف يمثلوف أيانًا ات التي تجري بيف أافة المواطنيفالمحادث  والتي تتشأؿ مف مجموع ىذا المجتمع
  وحرية التعبير عف اآلرام ف حرية التجمع  وتأويف الجمعياتعامًا وذلؾ عند تمتعيـ بالقدر الأافي م

المعلومات ونشرىا حوؿ القضايا ذات األىتماـ العاـ  ومثؿ ىذا الأياف العاـ يتطلب عدة وسائؿ لنقؿ 
ذاعة وتليفزيوف  وتعمؿ وسائؿ ي الجماىيروالتاثير عل نترنت اإلعالـ مف صحؼ وا  أوسائؿ  -حديثاً –  وا 

ومع ظيور اإلنترنت ومواقع التواصؿ اإلجتماعي إتسعت آفاؽ ىذا المجاؿ إلي (   66 لتشأيؿ المجاؿ العاـ
 Cyber  حيث أصبح الفضام المعلوماتي شانو أف يعيد صياغة المجاؿ العاـحد أبير وىو ما مف 

Space  بيئة خصبة لطرح النقاش علي أساس تعدد األصوات الفأرية وعدـ ىيمنة التفأير األحادي علي
 .(66 عقوؿ الناس

وتقوـ نظرية المجاؿ العاـ في بنيتيا الجديدة علي محاولة فيـ حدود الدور الذي تقوـ بو وسائؿ       
افقات تعبر عف الرأي العاـ النشط  وبحيث تأوف اإلعالـ الجديدة في إتاحة النقاش العاـ وتسييؿ بلورت تو 

إطارًا نظريًا متأاماًل ي مأنو توضيح حدود الدور الذي تقـو بو وسائؿ اإلعالـ الجديدة ممثلو في المدونات 
والمنتديات ومجموعات النقاش في إدارة توجيو النقاش السياسي واإلجتماعي في المجتمع مف أجؿ تعزيز 

يد مدخالت صناعة القرار وصوأًل إلي دعـ أفامة الفعؿ الديمقراطي في المجتمعات المشارأة العامة وترش
عبر بلورة رأي عاـ يحظي باولويات تحظي باتفاؽ جماىيري وتمنح الشرعية للعمليات السياسية 

 .(.6 المختلفة
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  اإللأترونية وعلولقد ساىمت الثورة األتصالية الأبري والتأنولوجيات الجديدة لوسائؿ اإلعالـ       
 .تماعي جديد يخضع لمثالية ىيبرماسسيا اإلنترنت في ظيور فضام عاـ إجأر 

  فاإلنترنت ات وتبادؿ األفأار بيف المواطنيفويعتمد علي أف يأوف الراي العاـ حرًا في حرأة المعلوم     
المعلومات بشأؿ أبير    فيي تجعؿ مف السيؿ نشرمقارنة بوسائؿ اإلعالـ التقليديةات جديدة يقدـ إمأان
 بيف األفراد.

وتؤأد نظرية المجاؿ العاـ علي أف وسائؿ اإلعالـ اإللأترونية تخلؽ حالة مف الجدؿ بيف الجميور تمنح 
 .(60 تاثيرًا في القضايا العامة وتؤثر علي الجية الحاأمة 

   فروض نظر:  المج ل الع م
طلؽ عليو ىيبرماس "المجاؿ عبر ما أ األتصاؿ تفترض نظرية المجاؿ العاـ أربع سمات رئيسية تميز

  .(65 وىي  "العاـ
 .دائرة األتصاؿالقدرة علي الوصوؿ إلي  – .
 الحرية التي يتمتع بيا األفراد في األتصاؿ داخؿ ىذه الدائرة. – 2
 .بنية المناقشة – 6
 طرح خطاب مبرر بادلة إقناعية محددة. – 0

  الدراس  الة ل: المج ل الع م في حوظ:ف نظر:  
مف خالؿ التعرؼ علي  Public Sphereتستفيد الدراسة الحالية مف نظرية المجاؿ العاـ 

  لعنؼ والصراع السياسي بيف الشبابالشائعات في مواقع التواصؿ اإلجتماعي وخطورتيا في إحداث ا
حيث أنو وفقًا ليذه النظرية فإف مواقع التواصؿ اإلجتماعي تتيح مجاأًلعامًا يساعد علي طرح الشائعات 

لعنؼ والصراع   ومف ثـ حدوث االنقاش المتوفرة عبر ىذه المواقعوالترويج ليا مف خالؿ ساحات 
ضع العديد مف   وايضا ي مأف اإلستفادة مف نظرية المجاؿ العاـ مف خالؿ و السياسي بيف الشباب

التساؤألت للخروج بنتائج وتوصيات للدراسة الحالية لمعرفة دور الشائعات في مواقع التواصؿ اإلجتماعي 
 .لعنؼ والصراع السياسي بيف الشبابوخطورتيا في إحداث ا

                         Media Dependency Theory  نظر:  اإلعحم د عمي وس ئل اإلعالم . ث ن:ً   
َيستخدـ الباحثوف نظرية اإلعتماد بوصفيا اإلطار النظري القادر علي تفسير الظواىر اإلجتماعية 
في عالقاتيا بوسائؿ اإلعالـ حيث ييتـ المدخؿ الحالي برصد العالقات والتفاعالت بيف األنظمة الفرعية 

 في المجتمع.
نظرية  Devilerي فلير"  و"دPaul Rockeach  Sandraوقد طرحت "ساندرا بوؿ روأيتش"      

  محورية مفادىا أف تعقد المجتمعات  وينطلؽ مف فأرة ـ5.6.اإلعتماد علي وسائؿ اإلعالـ عاـ 
ؿ   فضاًل عف تراجع شبأات األتصاؿ الشخصي قد جعبرات المباشرة بالواقع اإلجتماعيومحدودية الخ

الجميور في إستقام المعلومات عف   واألبرز الذي يعتمد عليو مف وسائؿ اإلعالـ المصدر األوؿ
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األحداث والقضايا التي يفرزىا ىذا الواقع اإلجتماعي . وفي ىذا السياؽ تبدو نظرية اإلعتماد علي 
ساندرا بوؿ روأيتش" في إطار ديفيلد  و  فعند رصد ما قالو "ملفيف  وسائؿ اإلعالـ مدخاًل رئيسياً 

  أو وجود معلومات يرتبط بنقص المعلومات هنجد Ambiguityالتاثيرات المعرفية حوؿ الغموض 
ح للحدث مف تفسيرات   أو إليجاد تفسيرصحيبة لدي الناس لفيـ معني حدث معيفمتناقضة ومتضار 

  وأل يعرؼ مغزي الحدث أو تفسيراتة. ويحدث الغموض عندما يعلـ الفرد بوقوع األحداث ممأنة وعديدة
  ويصبح مف السيؿ في نشاة مشألة الغموض وحلياعالـ ويصبح مف السيؿ تصور مسئولية وسائؿ اإل

. وفي (04 فيـ اإلعتماد علي وسائؿ اإلعالـ في القضام علي غموض المعلومات وعدـ صحتيا وصدقيا
لي وسائؿ اإلعالـ لحؿ حاألت عدـ األستقرار  ووجود صراع إجتماعي وسياسي يزداد إعتماد األفراد ع

إنشام عالقات متطورة مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ . ويمأف حؿ   وىذا يدفع الناس إلي (.0 ىذا الغموض
مشألة الغموض سريعًا إذا ما قدمت وسائؿ اإلعالـ معلومات أافية وصحيحة وغير مضللة وقد يستمر 

.وفي أوقات األزمات والثورات واألختالؿ األمني في (02 لشيور أو سنوات في حالة نقص المعلومات 
لدي األفراد وتنشر الشائعات بسرعة البرؽ ويصبح سعييـ للمعلومات  المجتمع تزداد مشألة الغموض

الصحيحة والصادقة والواضحة مف خالؿ األخبار أأبر نشاطًا   وتزداد حاجتيـ لفيـ ما يجري   والسعي 
نحو فيـ الظروؼ الشخصية والمجتمعية والبيئية لسد فجوة الفراغ المعرفي الذي تفرضو حالة األزمة في 

وتعتمد فأرة نظرية اإلعتماد علي وسائؿ اإلعالـ علي أف إستخداـ األفراد لوسائؿ اإلعالـ أل المجتمع. 
يتـ بمعزؿ عف تاثير المجتمع الذي يعيش داخلو وأف قدرة وسائؿ اإلعالـ علي التاثير تزداد عندما تقـو 

د علي وسائؿ ىذه الوسائؿ بوظيفة نقؿ المعلومات بشأؿ مستمر ومأثؼ  فعندما ظير مفيوـ اإلعتما
اإلعالـ   مأل الفراغ الذي خلفو نموذج اإلستخدامات واإلشباعات الذي أىمؿ تاثير وسائؿ اإلعالـ ورأز 
علي المتلقي وأسباب إستخدامو لوسائؿ اإلعالـ. وخرجت ىذه النظرية مف الدوافع اإلنسانية للمدرسة 

ف اإلعالـ الجماىيري   والنظاـ اإلجتماعي اإلجتماعية   حيث يري الباحثوف أف ىناؾ إعتمادًا متبادأًل بي
الذي ينشا فيو   لذا فإف شمولية نظرية اإلعتماد ودقتيا تجعليا مف النظريات اإلعالمية القليلة التي 
ستخداماتو. ومف األىداؼ الرئيسية لنظرية اإلعتماد  يمأف أف تساعد في فيـ تاثيرات وسائؿ اإلعالـ وا 

ألسباب التي تجعؿ لوسائؿ اإلعالـ أحيانًا آثارًا قوية ومباشرة وفي علي وسائؿ اإلعالـ الأشؼ عف ا
  وتبيف روأيتش ودي فلير أف المعلومة ىنا يرات غير مباشرة وضعيفة نوعًا ماأحياف أخري تأوف ليا تاث

  وأف تاثر الجميور بيذا النظاـ اإلجتماعي الذي يعيش ئؿ اإلعالمية حتي الترفييية منياىي أؿ الرسا
تاثير علي النظاـ اإلجتماعي   وأل يقتصر اللوسائؿ اإلعالـ وو ينعأس علي طريقة إستخدامبداخل
  بؿ يشمؿ تاثير وسائؿ اإلعالـ في الجميور. وألما تعقدت البنية اإلجتماعية قؿ التفاعؿ بيف فحسب

وسائؿ دًا علي ا لمؿم الفراغ   فيصبح الفرد أأثر إعتماأفراد المجتمع   مما يتيح لإلعالـ مجاأًل واسعً 
ومف ىنا وفي أثنام  .ميور عنصر فاعؿ وحيوي في اإلتصاؿ  وعلي ىذا فالجاإلعالـ إلستقام المعلومات

األزمات والثورات واألختالألت األمنية في المجتمع أو الفترات التي تعقبيا تنشر الشائعات في المجتمع 
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ؼ والصراعات السياسية بيف العن عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي ويأوف ليا دور مؤثر في إحداث
. ومف ىذا المدخؿ يمأف لنا معرفة مدي إعتماد الشباب الجامعي علي مواقع التواصؿ الشباب

في إحداث العنؼ  اإلجتماعي في الحصوؿ المعلومات الغير صحيحة والمضللة والشائعات ودور ذلؾ
  حيث تقدـ نظرية اإلعتماد تعد نظرية شاملة أف (06 محمود حسف إسماعيؿ" ويذأر " .والصراع السياسي

بتاثير وسائؿ   وتتجنب األسئلة اليسيرة ذات العالقة عالقات بيف اإلتصاؿ والرأي العاـنظرية ألية لل
  وىذا ف المجتمع يؤثر في وسائؿ اإلعالـ  أما يذأر أف أىـ إضافة للنظرية ىي أاإلعالـ في المجتمع

ظومة مرأبة مف   وىو الميؿ إلي الحياة علي أنيا منالعلوـ اإلجتماعيةلمي السائد في يعأس الميؿ الع
   وليست نماذج منفصلة مف األسباب والنتائج.العناصر المتفاعلة
ىذا المدخؿ علي أنو مف المداخؿ المتأاملة لإلسباب  (Bryant" 00وبرينت " Black" وصنؼ " بالؾ

 تية:آلا
 .  ومفاىيـ مف علـ النفساإلجتماعتضمنيا لعناصر مف علـ  أواًل  
  مما يؤدي إلي تأامؿ ىذه األنظمة بيف األنظمة المختلفة في المجتمعتفسيرىا للعالقات السببية  ث ن:ً   

 .مع بعضيا البعض
ت التاثير التقليدية   ونظرياة اإلستخدامات واإلشباعات مف جيةجمعيا للعناصر الرئيسة لنظري ث لثً   

  ترأز علي معرفة التاثير بحد ذاتومف أف إىتماـ ىذه النظرية أل ي  علي الرغـ مف جية آخري
نما في تفسير تراوح ا لتاثير بيف القوة والضعؼ مف جانب  والمباشر وغير المباشر مف جانب وا 

 .آخر
تقديميا لنظرة فلسفية تجمع بيف اإلىتماـ بمضموف الرسائؿ والتاثير الذي يصيب الجميور نتيجة  عً   ابر 

 يذا المضموف.التعرض ل
أنو مف المعروؼ أف إعتماد األفراد علي األخبار ( Westgate  06ويري الباحث " وستجات"       

  ولأنو يصبح نمط حياة للفرد التي تعقبيا والمعلومات يزاداد أثنام الأوارث واألزمات والثورات أو الفترات
حيث أصبحت وسائؿ اإلعالـ اإلخبارية أيضًا تعتمد بصورة أأثر عمقًا علي األفراد أموارد بشرية 

أف  (Andrew  06لتحقيؽ الشرعية لوجودىا .وفي المجاؿ السياسي أظيرت نتائج دراسة الباحث "أندرو " 
ا في فيـ رئيسيً  ا  وأنيا مازالت تلعب دورً ت الخارجيةمحتوي العالقاوسائؿ اإلعالـ األمريأية تيتـ أأثر ب

. وفي السنوات األخيرة ما تؤثر علي قراراتيـ اإلنتخابية  أللمعلومات عف المرشحيف وأىدافيـ الجميور
اتيـ المعلوماتية اليائلة اعي وتاثيراتيـ المتزايدة بإمأاننترنت ومواقع التواصؿ اإلجتمإلوبسبب ا

ستخداماتيـ المتعد دة التي أدخلت تعدياًل علي العالقات التقليدية بيف الفرد والنظاـ اإلعالمي طبقًا وا 
  حيث اتضح نترنت ومواقع التواصؿ اإلجتماعيعلي اإل (.0 لمدخؿ اإلعتماد رأزت العديد مف الدراسات

يس نغماس ولأف مف أىـ أسباب اإلعتماد علي اإلنترنت ومواقع التواصؿ اإلجتماعي ىو الدافعية واإل
  حيث تحوؿ إعتماد الجميور علي اإلنترنت ومواقع التواصؿ اإلجتماعي إلي الخصائص الديموغرافية
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اإلنترنت ومواقع التواصؿ     وتستند دوافع البحث عف األخبار علدرجة اإلدماف الذي أل ينتيي
 .حواؿ إلي دوافع الفيـ اإلجتماعياإلجتماعي في أغلب األ

نات اإلجتماعية يشير "أريج العالقة بيف وسائؿ اإلعالـ والمؤسسات والأياوفيما يتعلؽ بمسار       
   إلي أف نظرية اإلعتماد تقدـ تفسيرًا رصينًا آلليات تاثير القوي(Craig A. Hayden  00" ىايدف

  وأف النظاـ اإلتصالي ممثاًل في وسائؿ اإلعالـ يعتمد في ممارساتو اإلجتماعية  في الخطاب اإلعالمي
 المصادر اإلخبارية سوام الحأومية أو غير الحأومية.علي 

  س ئل اإلعالم في الدراس  الة ل: حوظ:ف نظر:  اإلعحم د عمي و 
تسعي الدراسة الحالية إلي الأشؼ عف طبيعة الشائعات في مواقع التواصؿ اإلجتماعي ودورىا في      

اليدؼ الرئيسي للنظرية التي تسعي إلي مع    وىو ما يتفؽ إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب
تفسير: "لماذا يأوف لوسائؿ اإلعالـ أحيانًا آثارًا قوية ومباشرة وأحيانًا تاثيرات ضعيفة علي الجوانب 

تفترض النظرية أف الجميور سيعتمد علي وسائؿ اإلعالـ وخاصة مواقع التواصؿ  (49)المعرفية؟"
المعلومات واألخبار مف أجؿ تأويف مدارأو ومعرفة مضاميف  اإلجتماعي المختلفة بشأؿ متزايد إلستقام

عات التي يسود فييا الشؾ التوجيات إزام ما يحدث في المجتمع في أوقات التغيير والثورات والصرا
  ولذا تفترض الدراسة أف الشائعات الموجودة في مصر وخطورة أخبارىا ستمثؿ إحدي والغموض

أأثر علي مواقع التواصؿ اإلجتماعي وخصوصًا أوقات األزمات  الحاألت التي يعتمد فييا الجميور
والثورات والفترات التي تعقبيا  ومف المتوقع أف يعتمدوا علي مواقع التواصؿ اإلجتماعي المختلفة بصورة 

تاحتيا بالنسبة لعينة الدراسة  ي الحصوؿ علي األخبار والمعلومات  إلنتشار ىذه المواقعأبيرة ف   وا 
 .ا المدخؿ مناسبًا ألىداؼ الدراسةيأوف ىذوبالتالي س

ىالنتائجىالعامةىللدرادةىالمودانوة:
  جحم عىإلسحخدام الشب ب لمواقع الحواصل اإكث ف  وع دات وانم ط   المةور االول

 الشب ب الج معي ع:ن  الدراس   سحخدمي :جحم عي الحى إلمواقع  الحواصل ا -1

 ( 2جدول رقم )
 اإلجتماعً التى ٌستخدمها الشباب الجامعً عٌنة الدراسة.مواقع  التواصل ٌوضح  

جحم عي الحى إلمواقع  الحواصل ا
ع:ن   :سحخدمي  الشب ب الج معي

 الدراس 

 حرح:ب 433ن= اإلجم لي
 مسحوى الدالل   2ك 

 % ؾ 1د ح 

 .Facebook                               665 52.2 . 206.6.4 4.44فيس بوؾ 

 غير دالة Twitter                                      240 6. 0 4..64 4.605تويتر   
 غير دالة You Tube                                 2.6 60 6 2.664 4...4يوتيوب  
 .linked in                                  00 .. . 206.664 4.44لينأد إ ف

 .WhatsApp                           266 66.2 2 20.454 4.44واتس أب   
 .Google+                             5. 22.0 6 ..0.0.4 4.44جوجؿ بلس 
 .Instagram                           .65 65.0 6 .6.0.4 4.44انستغراـ   

موقع التواصؿ فيس  ف% مف أفراد العينة يستخدمو 52.2: نسبة  :حضح من الجدول الس بق أن
ستخدامًا لدي الشباب عينة الدراسة   Facebookبوؾ  أاأثر مواقع  التواصؿ اإلجتماعي تفضياًل وا 
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موقع  ف% منيـ يستخدمو 60  ونسبة WhatsAppموقع واتس أب  ف% منيـ يستخدمو 66.2ونسبة 
     موقع تويتر. فيستخدمو % منيـ .6  ونسبة You Tubeيوتيوب  

ويتضح وجود فروؽ في مواقع  التواصؿ اإلجتماعي الت  يستخدميا الشباب الجامعي عينة 
ستخداـ تويتر إ  بينما لـ يأف بينيـ فروؽ في .4.44دالة عند مستوى  2الدراسة  حيث أانت قيـ أا

Twitter   و يوتيوبYou Tube مما يعني إرتفاع  .4.46غير دالة عند مستوى  2حيث أانت قيـ أا
ويفضلوف موقع الفيس بوؾ أاحد أفضؿ مواقع التواصؿ اإلجتماعي عدد أفراد العينة الذيف يستخدموف 
اذبية الفيس بوؾ وشعبيتة   وذلؾ يرجع للعديد مف األسباب منيا ج لدي الشباب الجامعي عينة الدراسة

فيو شبأة إجتماعية علي اإلنترنت تحاأي   طبيقات قربًا لفأرة مجتمع الشبأة  وأنو أأثر التالجارفة
  وىذا جعؿ مف الفيس بوؾ الشبأة ة بيف األفراد في الواقع الحقيقيالشبأات اإلجتماعية المنسوج

ودراسة  وىذه النتيجة إتفقت  تخدامًا لدي الشباب عينة الدراسةاإلجتماعية األولي واألأثر تفضياًل واس
أف ما يزيد عف نصؼ أفراد العينة مشترأيف    التي توصلت إلي(64 (ـ24.6   ممدوح عبدالواحد الحيطي

  يليو في الترتيب موقع تويتر بنسبة %64..6إلجتماعي الفيس بوؾ بنسبة في موقع التواصؿ ا
  ودراسة   ياسميف صالح عبدالرحمف اتفقت أيضً ا  و %02..  ثـ موقع يوتيوب بنسبة 0%..26
يفضلوف إستخداـ الفيس بوؾ أاحد مواقع التواصؿ اإلجتماعي بنسبة والتي جام فييا أف مف  (.6 (ـ24.6
 %.6.6%   يليو موقع اليوتيوب بنسبة 50.6

  اإلجحم عيسحخدم مواقع الحواصل ح محيمنذ  -2
 (3جدول رقم )

 بداٌة إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعً لدي الشباب أفراد العٌنة. 

 اإلجحم عي .سحخدم مواقع الحواصل حمنذ كم ع م 
 2ك  اإلجم لي

 مسحوى الدالل 

 % ؾ 2د ح 

 20.2 6.. قؿ مف عاـأمنذ 

.6.556 4.44. 
 25 6.. أعواـ 6أقؿ مف  إليمف عاـ 

 02.0 ... أعواـ فاأثر 6مف 

 44. 044 اإلجمالي

التواصؿ  مواقع ف% مف أفراد العينة يستخدمو 02.0: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
أعواـ  ونسبة  ثالثة إليمف عاـ % منيـ يستخدمونيا 25أعواـ  ونسبة  ثالثةمف  منذ أأثر اإلجتماعي

 .قؿ مف عاـأمنذ % منيـ  يستخدمونيا 20.2
  حيث أانت ؟جتماعيإلمنذ أـ عاـ يستخدـ الشباب الجامعي مواقع التواصؿ اويتضح وجود فروؽ في 

  مما يعني إرتفاع عدد الشباب الجامعي الذيف .4.44وىي دالة عند مستوى 6.556.=  2قيمة أا
ويعود إلي أف التعامؿ مع الفيس بوؾ  جتماعي منذ أأثر مف ثالثة أعواـإلمواقع التواصؿ ا فستخدمو يَ 
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مع إختالؼ أعمار ىوألم   ويستطيع أي م ستخدـ أف يتعامؿ معو ومع تطبيقاتو بأؿ يسر سيؿ اإلستخداـ
حيث أف إستخداـ الفيس بوؾ يحتاج إلي القليؿ مف   ستوياتيـ اإلجتماعية واإلقتصاديةالمستخدميف وم

نشر وتحقيؽ التواصؿ عبر المعرفة في أسس إستخداـ الحاسب اآللي واليواتؼ الذأية مف أجؿ ال
  وسيولة إجرام المميزات عند الطلبلبسيط  وعرض   وبشأؿ عاـ يمتاز الفيس بوؾ بالتصميـ ااإلنترنت

شعارات متزامنة مع الوقت للتحديثات صورا  المحادثات النصية ومحادثات الفيديو إضافة إلي توفير    وا 
التي ( 62 (ـ24.6 نجوي إبراىيـ سيد إبراىيـ  تفقت ودراسة اوىذه النتيجة   انتباه المستخدميفمعينة تثير 
اإلجتماعي منذ ثالث سنوات  اد العينة مشترأيف في مواقع التواصؿأف ما يزيد عف نصؼ أفر  توصلت إلي

ف و % منيـ مشترأ6.6  ونسبة ف مف سنة إلي أقؿ مف ثالث سنواتو % منيـ مشترأ..24  ونسبة فاأثر
تفقت أيضا ودراسة (66 (.ـ24.6  ا ودراسة   أسمام سعيد غضبافأيضً    واتفقتمنذ أقؿ مف سنتيف   وا 
ختلفت ودراسة( 60  (ـ24.2   نيا نبيؿ األسدودي التي  (66 (ـ24.0  ترأي بف عبدالعزيز السديري     وا 
 مواقع التواصؿ اإلجتماعي مطلقًا في التوعية ضد ا% مف أفراد العينة لـ يستخدمو ..20توصلت إلي أف 

نذ أقؿ مف عاـ في % مف أفراد يستخدمونيا م...2  يليو نسبة طر الشائعات في الترتيب األوؿخ
 . يب الثانيالترت
  اإلجحم عيلمواقع الحواصل  إسحخدام الشب ب الج معي ع:ن  الدراس معدل  -3

 (4جدول رقم )
 ٌوضح معدل إستخدام الشباب الجامعً عٌنة الدراسة لمواقع التواصل اإلجتماعً. 

ستخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ إمعدؿ 
 جتماعيإلا

 مسحوى الدالل  2ك  اإلجم لي

 % ؾ 2د ح 

 02.2 65. يومياً 

 60 66. أياـ في األسبوع 6 – 0 مف  .4.44 24.6.6

 26.0 56 أياـ في األسبوع  6-. مف

 44. 044 اإلجمالي 

موقع التواصؿ  ف% مف أفراد العينة يستخدمو 02.2: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
% منيـ 26.0  ونسبة أياـ في األسبوع 6 – 0مف % منيـ يستخدمونيا 60  ونسبة يومياً  اإلجتماعي
 .أياـ في األسبوع 6-. يستخدمونيا

  حيث جتماعيإلستخداـ الشباب الجامعي لمواقع التواصؿ اإمعدؿ ويتضح وجود فروؽ في 
  مما يعني إرتفاع عدد أفراد العينة الذيف .4.44وىي دالة عند مستوى  24.6.6=  2أانت قيمة أا

ويشير ىذا اإلرتفاع في إستخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي    جتماعي يومياً إلقع التواصؿ اامو  فيستخدمو 
والمعلومات مف  إلي أف ىذه المواقع أصبحت ميمة للشباب وضرورة مف ضرورات حياتيـ لتلقي األخبار

اب   ومالذًا يلجا إليو الشببر عف شخصياتيـ وآرائيـ وأفأارىـ  وانيا أصبحت مأانًا ي عخالؿ ىذه المواقع
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ىتماـفي متابعة ومناقشة أؿ مايرويدوف في  لسبب في   ويرجع الباحث اشتي مجاألت الحياة بحرية وا 
( إلي وجود مساحة مف الوقت لدي طلبة الجامعات تساعدىـ علي أثرة اإلستخداـ اليومي  دائماً 

د غضباف  نتيجة ودراسة  أسمام سعيتفقت ىذه الا  و المنتظـ ليذه المواقع اإلجتماعيةاإلستخداـ 
% 04.6  والتي جام فييا أف نسبة مف يستخدموف مواقع التواصؿ اإلجتماعي يوميًا بنسبة (66 (ـ24.6

% في الترتيب 5...ع بنسبة   يليو مف يستخدمونيا أأثر أياـ األسبو ف أفراد العينة في الترتيب األوؿم
 . %...وع في الترتيب األخير بنسبة   ثـ مرة في األسبالثاني

من وجي  نظر الشب ب   اإلجحم عيقع الحواصل اسحخدام مو إفي  الس ع ت الحي حقض:ي  :وم: ً  عدد -4
  ع:ن  الدراس 

 ( 5جدول رقم )
 من وجهة نظر الشباب عٌنة الدراسة.  اإلجتماعًقع التواصل استخدام موإفً  عدد الساعات التً تقضٌها ٌومٌا  

قع استخدام موإفً  عدد الساعات التً تقضٌها ٌومٌا  
 اإلجتماعًالتواصل 

 2ك  اإلجم لي
 مسحوى الدالل 

 % ؾ 3د ح 

 .2 00 ساعة يومياً 

26.644 4.44. 
 62.0 .6. مف ساعة ال  ساعتيف يومياً 

 .. 60 اً الث ساعات يوميث
 25.2 ... أأثر مف ثالث ساعات يومياً 

 44. 044 اإلجمالي

قع امو إستخداـ في  يومياً  مف أفراد العينة يقضوف% 62.0: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
ثالث ساعات % منيـ يقضوف يوميًا 25.2  ونسبة ساعتيف يومياً جتماعي مف ساعة الي إلالتواصؿ ا
 .ثالث ساعات % منيـ يقضوف يومياً ..ونسبة   % منيـ يقضوف ساعة يومياً .2نسبة فاأثر  و 

قع التواصؿ استخداـ مو إفي  يومياً عدد الساعات التي تقضييا ويتضح وجود فروؽ في 
  مما يعني إرتفاع عدد .4.44وىي دالة عند مستوى  26.644=  2اإلجتماعي  حيث أانت قيمة أا

  يومياً  ساعتيف إل جتماعي مف ساعة إلستخداـ مواقع التواصؿ اإفي  يقضوف يومياً أفراد العينة الذيف 
بؿ المبحوثيف لمواقع التواصؿ اإلجتماعي يؤأد علي ويري الباحث أف اإلستخداـ المتزايد والمأثؼ مف ق

ستخداماتيا المتنوعة والمتجددة في جميع المجاألت مف ق   بؿ المبحوثيف أل سيما فئة الشبابأىميتيا وا 
  حيث جامت النسبة األعلي (.6 (ـ24.6ودراسة  ياسميف صالح عبدالرحمف   وتتفؽ ىذه النتيجة

  يليو % لدي أفراد العينة66.2وؿ بنسبة ت يوميًا في الترتيب األلإلستخداـ مف ساعة إلي ثالث ساعا
تفقتالترتيب الثاني لدي أفراد العينة% في 64.6ساعات يوميًا بنسبة  6 – 0مف  أذلؾ ودراسة             وا 

% مف المبحوثيف يستخدموف 06.4والتي جامت نتائجيا أف نسبة  (60 (ـ24.6 أسمام سعيد غضباف  
ساعات فاأثر يوميًا  مف يستخدمونيا ثالث و  يليتماعي مف ساعة إلي ساعتيف يومياً مواقع التواصؿ اإلج

 .%6.2.أقؿ مف ساعة يوميًا بنسبة    ثـ مف يستخدمونيا%..65بنسبة 



                              www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السادس عشرالعدد  141 

 الماضم  اإلجحم عيدخول عمى مواقع الحواصل العند الشب ب الج معي  سحخدمي : الحيالوس:م   -5
 لد:يم 

 (  6جدول رقم )
 لدٌهم المفضلة اإلجتماعًدخول على مواقع التواصل الالوسٌلة التى ٌستخدمها الشباب الجامعً عند ٌوضح 

 

الوس:م  الحى :سحخدمي  الشب ب الج معي عند 
 الماضم  اإلجحم عيدخول عمى مواقع الحواصل ال

 لد:يم

 مسحوى الدالل  2ك  حرح:ب 433ن= اإلجم لي
 % ؾ 1د ح 

 .4.4 254.. 6 06.2 6.. جياز أمبيوتر عادى ف  المنزؿ

 .Lap Top 26. 6..0 2 5.6.4 4.4ألب توب 
 .Smart Phone 645 ...2 . ..0.0.4 4.44ىاتؼ ذأ  

 .I Pad - Tab ..4 2..6 0 0..444 4.44أمبيوتر لوح  
 .4.44 64..66. 6 5. 6. سبؽ أؿ ما

عند دخوليـ عل   ف% مف أفراد العينة يستخدمو 2...نسبة  ::حضح من الجدول الس بق أن
% منيـ 0..6  ونسبة Smart Phoneىاتؼ ذأ  المفضلة لدييـ  األجتماعيالتواصؿ  واقعم

  جياز أمبيوتر عادى ف  المنزؿ% منيـ يستخدموف 06.2  ونسبة lapTopألب توب يستخدموف 
 .I Pad - Tabأمبيوتر لوح  % منيـ يستخدموف 6..2ونسبة 
دخوؿ عل  مواقع الالوسيلة الت  يستخدميا الشباب الجامعي عند ويتضح وجود فروؽ في         
.  ويمأف .4.4دالة عند مستوى دأللة أقؿ مف  2  حيث أانت قيـ أالدييـ المفضلة اإلجتماعيالتواصؿ 

مي إلييا شار اليواتؼ المحمولة الذأية بيف أفراد الشريحة العمرية التي ينتتفسير ذلؾ في ضوم أثافة إنت
  وىو اإلنتشار الذي يرجع لخواص ىذا الوسيط مف حيث المبحوثوف عينة الدراسة  وىي شريحة الشباب

  فضاًل عف خصوصية ملو في أي مأاف يتواجد فيو الفردبما يسمح بح وتعدد وظائفو وصغر حجم
قتصإس   إضافة إلي وجود اإلنترنت علي ىذه األجيزة مف خالؿ تحميلو مستخدمو فقط  عل هار تخدامو وا 

عبر شبأة المحموؿ المستخدمة ورخص سعره َمأف جميع األفراد في المجتمع مف إستخدامو  وقد إتفقت 
أف ىناؾ وسيلتيف أانتا     التي توصلت إل(65 (ـ24.6نجوي إبراىيـ سيد إبراىيـ    ىذه النتيجة ودراسة 

 Smart Phoneستخدامًا في الدخوؿ لمواقع التواصؿ اإلجتماعي فجام الياتؼ المحموؿ الذأي ااألأثر 
  ثـ %66بنسبة  Laptop  تاله في المرتبة الثانية جياز أمبيوتر محموؿ %66.0في المقدمة بنسبة 

   إيماف عبدالمنعـ محمد عزبراسة تفقت أيضًا ودا  و %2.6.از الأمبيوتر العادي بنسبة جي
% مف أفراد العينة يستخدموف الياتؼ الذأي المحموؿ 66.6والتي توصلت إلي أف نسبة (64 (ـ24.6

Smart Phone منيـ يستخدموف 0.0.  ونسبة جتماعي المفضلة لدييـللدخوؿ لمواقع التواصؿ اإل %
  ي أمبيوتر لوحمنيـ يستخدموف % 0.2.  ونسبة في الترتيب الثاني Lap Topجياز أمبيوتر محموؿ 

I Pad – Tab. 
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المةور الث نى   أسب ب إسحخدام  الشب ب لمواقع الحواصل االجحم عى واألنشط  الحى :قومون بي   
 والحع مل مع االخب ر والمعموم ت الحى حنشر عبر ىذه المواقع 

 اإلجحم عيةر:صً  عمى حصاح  موقع الحواصل  الشب ب الج معي  أىم األسب ب الحى حجعل -6
   لد:يم الماضم

 (1جدول رقم )
 لدٌهم جتماعً المفضلةإلأهم األسباب التى تجعل الشباب الجامعً  حرٌصا  على تصفح  موقع التواصل اٌوضح   

 

  يـاألسباب الت  تجعلأف  فالعينة يرو  % مف أفراد6..6: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
  ىؿ واألصدقامألللتواصؿ مع الدييـ ىي  جتماعي المفضلةإلقع التواصؿ ااعل  تصفح مو  فيحريص

واصؿ مع اآلخريف وتبادؿ اآلرام واألفأار وىي الوظيفة التي تؤدييا ىذه المواقع بشأؿ عاـ حيث تتيح الت
  للقضام عل  وقت الفراغنيـ حريصوف عل  تصفحيا  % م02.0  ونسبة المختلفة بشأؿ سريع وسيؿ

  جتماعي المفضلة لدييـ للقضام علألويرجع الباحث إستخداـ الشباب عينة الدراسة مواقع التواصؿ ا
أىـ مايميز مواقع التواصؿ اإلجتماعي في العصر الحديث خصوصًا بعد تعقد نظـ وقت الفراغ وذلؾ ألف 

نشغاؿ ا فمواقع التواصؿ اإلجتماعي أخذت   لشباب طواؿ العاـ بالدراسة والعمؿالحياة في المجتمعات وا 
علي عاتقيا ىذا الدور وبشأؿ منقطع النظير في توفير جو يساعد علي التسلية واإلستمتاع في أي وقت 

لمشارأة بالنشر عل  الصفحات ل حريصوف عل  تصفحيا % منيـ66.0ونسبة   وتقضية وقت الفراغ.
  وىذه مف المميزات والخصائص اإليجابية التي أتاحتيا مواقع التواصؿ تغريدات( - تعليقات – منشورات 

% منيـ حريصوف عل  تصفحيا 66.0ونسبة    اإلجتماعي لمستخدمييا وأحد عوامؿ الجذب ليذه المواقع
 ىذه المواقع في تعريؼ المبحوثيف باألحداث والوقائع الجارية لحظة تسيـ حيث  الثقاف  وعييـلزيادة 

دوات التي تستخدميا وسائؿ ألبلحظة وقت وقوعيا دوف اإلنتظار لطبع أو إرساؿ مراسؿ أو غيرىا مف ا

أىم األسب ب الحى حجعل الشب ب الج معي  
قع الحواصل اةر:صً  عمى حصاح  مو 

 لد:يم جحم عي الماضم إلا

 حرح:ب 433ن= اإلجم لي
 مسحوى الدالل   2ك 

 % ؾ 1د ح 

 .4.4 5.444 . 6..6 264 للتواصل مع االهل واألصدقاء.                                               -1

 .4.44 66.444 0 66 04. للتعرف على أصدقاء جدد.                                                    -2
المشاركة بالنشر على الصفحات  -3

 تغرٌدات(.      -تعلٌقات  –)منشورات 
.0. 66.0 

6 20.454 4.44. 

 .4.4 0.0.4 2 02.0 ... للقضاء على وقت الفراغ.                                                     -4
 .4.44 6.4..0 6 62.0 .6. لمتابعه األخبار واألحداث الجارٌة.                                           -5
 .4.44 64..60 0 6..6 26. للتعبٌر عن رأٌى بحرٌة مطلقة.                                               -6
 .4.44 04.564 6 60 66. اإلطالع على االعالنات دائما .                                                -1
 .4.44 6.4..0 6 62.0 .6. لمساٌرة التطورات الحدٌثة.                                                   -1
 .4.44 20.454 6 66.0 .0. لزٌادة الوعى الثقافى.                                                          -1
 .4.44 66.254 . 0..6 .2. لدعم قضٌة معٌنة أؤمن بها.                                                 -11
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زيادة الوعي الثقافي  وفي بث أخبارىا ومعلوماتيا عف األحداث الجارية وىذا مف طبيعت ىاإلعالـ األخر 
 والمعرفي لدي األفراد.

قع الجامعي حريصًا عل  تصفح  مو أىـ األسباب الت  تجعؿ الشباب اويتضح وجود فروؽ في 
.  وىذا .4.4دالة عند مستوى دأللة أقؿ مف  2لدييـ  حيث أانت قيـ أا جتماعي المفضلةإلالتواصؿ ا

  والتي جام فييا حرص أفراد العينة علي إستخداـ (.6 (ـ24.6  ايتفؽ ودراسة   أسمام سعيد غضبافم
ام في الترتيب األوؿ بنسبة للتواصؿ مع األىؿ واألصدقمواقع التواصؿ اإلجتماعي المفضلة لدييـ بسبب 

  ثـ إستخداـ للتسلية وقضام وقت %66.6فح األخبار بشأؿ عاـ بنسبة ستخداـ لتصا  يليو 6%..6
 %.0..6الفراغ بنسبة 

لمواقع  وسحخدامإمن خالل الشب ب الج معي ع:ن  الدراس  قوم بي  :ن أنشط  الحى :مكن أل أىم ا -7
  حم عىجإلالحواصل ا

 ( 1جدول رقم )

 جتماعىإللمواقع التواصل ا هستخدامإمن خالل  عٌنة الدراسة ن ٌقوم بها الشباب الجامعًأشطة التى ٌمكن ألنأهم اٌوضح  

 

نشطة الت  يمأف ألأىـ اأف  ف% مف أفراد العينة يرو 6..0: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
يـ وذلؾ بتحديث الحالة الخاصة  ىو جتماع إلستخداـ مواقع التواصؿ اإبيا مف خالؿ  واف يقومأ

إلضافة أؿ ما ىو جديد لصفحاتيـ مف أخبار ومعلومات وصور ومقاطع فيديو وىذا مايعرؼ األف 
وىذا النشاط ىو مايعطي  صدقامألمتابعة تحديثات انو أ ف% منيـ يرو 2..0بصحافة المواطف  ونسبة 

نو متابعة األخبار أ فيرو  % منيـ06.0  ونسبة جتماعي صفة اإلجتماعية والتواصؿمواقع التواصؿ اإل

أىم االنشط  الحى :مكن ان :قوم بي  الشب ب 
 وسحخدامإمن خالل  ع:ن  الدراس  الج معي

 جحم عىإللمواقع الحواصل ا

 مسحوى الدالل  2ك  حرح:ب 433ن= اإلجم لي
 % ؾ 1د ح 

 غير دالة ..4.2 2.4.. 2 2..0 05. متابعة تحدٌثات األصدقاء.                                                       -1

 دالة غير ..4.6 444.. . 6..0 54. تحدٌث الحالة الخاصة بً .                                                      -2
مشاركة ما ٌنشره اآلخرون من صور  -3

 وفٌدٌوهات 
.66 60.2 6 22.454 4.44. 

 .4.44 65.254 0 64.0 26. التعارف وإنشاء الصداقات.                                                      -4
متابعة األخبار التى تنشرها صفحات  -5

 وحسابات وسائل اإلعالم
 غير دالة 50..4 654.. 6 06.0 .0.

المشاركة بالنشر على الصفحات  -6
 )المنشورات والتعلٌقات(

.0. 66.2 . 60.0.4 4.44. 
 .4.44 64...2 6 60.6 60. التثقٌف واإلطالع على كل ماهو جدٌد.                                         -1
 .4.44 40.404. 5 20.6 50 إستخدامها إلغراض علمٌة ومهنٌة .                                            -1
للتعرف على وجهات النظر المختلفة تجاه  -9

 الجارٌة  القضاٌا واألحداث
.66 04.0 0 .6.654 4.44. 

 .4.44 06.0.4. 4. 5.0. 5. اإلطالع على اإلعالنات دائما .                                                -11
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وىذا يتالمـ مع تغير مجريات األحداث التي تحصؿ في  عالـإلالت  تنشرىا صفحات وحسابات وسائؿ ا
لتعرؼ عل  وجيات ا نوأ ف% منيـ يرو 66.0ونسبة  العالـ ورغبة المبحوثيف في معرفتيا ومتابعتيا 

 حداث الجارية.ألالنظر المختلفة تجاه القضايا وا
مف  عينة الدراسة ف يقوـ بيا الشباب الجامعيأنشطة الت  يمأف ألأىـ اويتضح وجود فروؽ في 

بينما   .4.44دالة عند مستوى دأللة  2  حيث أانت قيـ أاجتماع إللمواقع التواصؿ ا يـستخدامإخالؿ 
ابعة األخبار متيـ و تحديث الحالة الخاصة بو صدقامألمتابعة تحديثات امف  لـ يأف بينيـ فروؽ في أؿ  

 .4.46غير دالة عند مستوى  2حيث أانت قيـ أا عالـإلالت  تنشرىا صفحات وحسابات وسائؿ ا
مح بعحي  فى مواقع الحواصل الشب ب الج معي ع:ن  الدراس   اضل:نوع:  الصاة ت الحى  -8
  جحم عىإلا

 ( 1جدول رقم )

 جتماعىإلمتابعتها فى مواقع التواصل االشباب الجامعً عٌنة الدراسة  فضلٌنوعٌة الصفحات  التى ٌوضح  

 

صفحات متابعة ال ف% مف أفراد العينة يفضلو 65.0: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
ىتماىـ   ويشير ذلؾ إل جتماع إلسياسية ف  مواقع التواصؿ اال تاثير ىذه الصفحات علي حياة الشباب وا 

بيا خاصة مع التطورات السياسية المتسارعة في مصر مف مرورىا بثورتيف وما تبعيـ مف أحداث 
يصاؿ وجيات نظره للمجتمع عبر  وآرائو وموضوعات سياسية مختلفة وسعي الشباب للمشارأة السياسية وا 

وذلؾ لما للصفحات  قتصاديةاإلصفحات متابعة ال فمنيـ يفضلو  %06.2  ونسبة ىذه المواقع
فيذا يجعؿ مف متابعتيا   اإلقتصادية مف أىمية مجتمعية وتاثير أبير علي معيشة األفراد داخؿ المجتمع

  تعليميةالصفحات ال متابعة فيفضلو  % منيـ06.6أمرًا ضروريا بالنسبو للشباب عينة الدراسة  ونسبة 
قباؿ الشباب علييا ا  ذا إلويرجع الباحث ى نتشار الصفحات التعليمية عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي وا 

مف أؿ األعمار ومختلؼ المراحؿ الدراسية للمتابعة واإلستفادة بأؿ ما ىو جديد في مجاؿ التعليـ ومف 

 نوع:  الصاة ت الحى :اضل الشب ب الج معي
مح بعحي  فى مواقع الحواصل  ع:ن  الدراس 

 جحم عىإلا

 433ن= اإلجم لي
 حرح:ب

 مسحوى الدالل  2ك 
 % ؾ 1د ح 

 .4.44 6.2.4. . 65.0 265 صفحات سٌاسٌة -1

 غير دالة 60..4 2.264 2 06.2 06.                           .صفحات اقتصادٌة -2
 .4.44 00.054 6 66.2 66. صفحات رٌاضٌة -3
 .4.44 60.0.4 6 66.2 .0. صفحات اجتماعٌة -4
 .4.4 5.444 0 02.6 4.. صفحات دٌنٌة -5
 .4.4 5.444 0 02.6 4.. صفحات ثقافٌة -6
 .4.44 4.664. 0 25 6.. صفحات ساخرة  -1
 .4.44 64...6 . .6 20. صفحات فنٌة              -1
 .4.4 64..6 6 06.6 0.. صفحات تعلٌمٌة                         -1
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ت العلمية أجؿ متابعة البحوث العلمية ورغبة مف الشباب في رفع مستواىـ العلمي ومواأبة آخر النظريا
ويشير ذلؾ إلي أىمية الصفحات  دينيةالصفحات المتابعة  ف% منيـ يفضلو 02.6ونسبة  والمعرفية 

الدينية ورغبة الشباب في معرفة اآلرام الدينية وفقًا لمتغيرات العصر والتعرؼ إلي فقو الواقع والتوصؿ إلي 
  أما أف ىذه الصفحات تتيح للشباب الحرية في مناقشة حيح بعيدًا عف الشبيات والمحرماتالديف الص

بعض القضايا الدينية التي يروف أنو مف الصعب نقاشيا مع األىؿ ومف خالؿ ىذه الصفحات يتـ 
% 02.6ونسبة   المختلفةالتواصؿ بشأؿ مباشر مع مف يملأوف العلـ الديني لمناقشة القضايا الدينية 

ويرجع الباحث إىتماـ الشباب بالصفحات الثقافية إلي حاجة   افيةثقال صفحاتالمتابعة  فمنيـ يفضلو 
در    ويتـ مف خالؿ مواقع التواصؿ اؾ باألحداث الثقافية في المجتمعالشباب ليأونوا علي وعي وا 

اإلجتماعي الدعوة ألحداث ثقافية وعلمية للوصوؿ إلي أأبر شريحة مف الشباب فيتـ التجمع في أحد 
  أما يتـ إنشام مجموعات ينة لنقاشيا وتبادؿ اآلرام حولياصيص موضوعات معالمراأز الثقافية وتخ

خاصة عبر فيس بوؾ وينضـ إلييا أؿ مف يرغب في التعمؽ في موضوع علمي أو ثقافي محدد أقرأمة 
 .ت المعرفية والثقافيةبعض الأتب ومناقشتيا أو اإلطالع علي آخر اإلنجازا

متابعتيا ف   عينة الدراسة الت  يفضؿ الشباب الجامعينوعية الصفحات ويتضح وجود فروؽ في 
  بينما لـ يأف .4.4دالة عند مستوى دأللة أقؿ مف  2  حيث أانت قيـ أاجتماع إلمواقع التواصؿ ا
. وىذه النتيجة 4.46غير دالة عند مستوى  2حيث أانت قيـ أا قتصاديةاإلصفحات بينيـ فروؽ في ال

  والتي تصدرت فييا الصفحات السياسية قائمة (62 (ـ24.6  تفقت ودراسة  أسمام سعيد غضافا
ختلفت ودراسة  عبداهلل عبداهلل 60.5الصفحات التي يتابعيا الشباب عينة الدراسة بنسبة بلغت  %  وا 

والتي جام في نتائجيا تصدر الصفحات الخاصة بالشئوف العامة الصفحات التي  (66 (ـ24.6الوزاف 
يليو الصفحات الرياضية   %00.6ع التواصؿ اإلجتماعي بنسبة يفضليا الشباب عينة الدراسة علي مواق

 %.6..0  ثـ الصفحات اإلجتماعية جامت في الترتيب الثالث بنسبة %06بنسبة 
  اإلجحم عي لدي الشب ب ع:ن  الدراس عمى مواقع الحواصل  رارب سحماألخب ر  مدى مح بع  -9

 (11جدول )

 لدي الشباب عٌنة الدراسة جتماعًإلمدى متابعة األخبار باستمرار على مواقع التواصل اٌوضح  

خب ر ب سحمرار عمى مواقع الحواصل ألمدى مح بع  ا
 لدي الشب ب ع:ن  الدراس  جحم عيإلا

 2ك  اإلجم لي
 الدالل مسحوى 

 % ؾ 2د ح 

 04.2 .6. اً دائمً 

.6....6 4.44. 
 60.0 2.5 اً أحيانً 

 6 24 أل

 44. 044 اإلجمالي
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األخبار باستمرار عل   ف% مف أفراد العينة يتابعو 60.0نسبة  :حضح من الجدول الس بق أن 
 ف% منيـ أل يتابعو 6 دائمًا(  ونسبة % منيـ يتابعونيا 04.2  ونسبة  أحيانًا(جتماعي إلمواقع التواصؿ ا

 .جتماعيإلاألخبار باستمرار عل  مواقع التواصؿ ا
  حيث جتماعيإلمدى متابعة األخبار باستمرار عل  مواقع التواصؿ اويتضح وجود فروؽ في 

 فيتابعو   مما يعني ارتفاع عدد أفراد العينة .4.44وىي دالة عند مستوى  6....6.=  2أانت قيمة أا
وىذا مؤشر قوي علي أىمية مواقع التواصؿ  .جتماعيإلاألخبار باستمرار عل  مواقع التواصؿ ا

اإلجتماعي  بالنسبة للشباب عينة الدراسة في الحصوؿ علي األخبار والمعلومات ودليؿ قوي أيضًا علي 
بالوظيفة اإلعالمية  قعستخداميـ لمواقع التواصؿ اإلجتماعي وتاأيدًا علي تمتع ىذه الموااعتماد الشباب و ا

تفقت ىذه النتيجة ودرااإلخبارية والتي جام بنتائجيا أف  (60 (ـ24.6  سة  عبداهلل عبداهلل محمد الوزاف  وا 
  % في الترتيب األوؿ62.6ًا بنسبة األخبار عبر وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي أحيان فأفراد العينة يتابعو 
 % في الترتيب األخير.6.  ثـ أل بنسبة  % في الترتيب الثاني...2يليو دائمًا بنسبة 

 اإلجحم عي عمى مواقع الحواصل  مح بع  الشب ب الج معي ع:ن  الدراس  لألخب رأسب ب  -13

 (11جدول رقم )

 .جتماعًإللألخبار على مواقع التواصل ا عٌنة الدراسة أسباب متابعة الشباب الجامعًٌوضح   

 ع:ن  الدراس  أسب ب مح بع  الشب ب الج معي
 .جحم عيإللألخب ر عمى مواقع الحواصل ا

 383ن= اإلجم لي
 حرح:ب

 مسحوى الدالل  2ك 
 % ؾ 1د ح 

خبار والمعلومات عل  مواقع ألا -.
 60.5 262 جتماع  سريعة وسيلة األنتشارإلالتواصؿ ا

. 60.660 4.44. 

خبار عل  مواقع التواصؿ ألا  -2
 6..0 .0. جتماع  مدعمة بالصورة الحية والفيديو.     إلا

 غير دالة 4.666 4.066 6
عالـ إلخبار ف  وسائؿ األنوع وشأؿ ا -6

 ...0 66. التقليدية ألترضي فضولي .        
0 .2..60 4.44. 

عالـ إلخبار ف  وسائؿ األشأؿ ا  -0
 64.6 .5. التقليدية غير واضح 

 غير دالة 4.5.0 ..4.4 2
عالـ إلخبار ف  وسائؿ األمصادر ا -6
 .4.44 64.044 6 64 0.. خري غير واضحة أو غير صادقةآلا

ألخبار عل  مواقع ا فيتابعو  % مف أفراد العينة60.5: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
  سريعة وسيلة األنتشار اإلجتماعيخبار والمعلومات عل  مواقع التواصؿ ألاف أل التواصؿ األجتماعي

ويري الباحث أف إختيار الشباب أفراد العينة ىذا البديؿ ليتصدر البدائؿ يتمشي تمامًا مع ما وضحة 
العلمام مف خصائص ومميزات لمواقع التواصؿ اإلجتماعي في أنيا سريعة وسيلة اإلنتشار بيف األفراد 

ذي يناسبة وفي الوقت وذلؾ إلتاحتيا مايعرؼ بصحافة المواطف التي ت مأف أؿ فرد مف وضع المحتوي ال
خبار ف  ألشأؿ األف جتماعي إلعل  مواقع التواصؿ ا% منيـ يتابعونيا 64.6الذي يناسبو  ونسبة 

 جتماعي إلعل  مواقع التواصؿ ايتابعونيا  % منيـ6..0  ونسبة عالـ التقليدية غير واضحإلوسائؿ ا
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% منيـ ...0ونسبة   والفيديو مدعمة بالصورة الحية اإلجتماعيخبار عل  مواقع التواصؿ ألاف أل
ترضي  عالـ التقليدية ألإلخبار ف  وسائؿ األف نوع وشأؿ األجتماعي إليتابعونيا عل  مواقع التواصؿ ا

 .يـفضول
أسباب متابعة الشباب الجامعي لألخبار عل  مواقع التواصؿ ويتضح وجود فروؽ في 

  بينما لـ يأف بينيـ فروؽ في متابعة .4.44دالة عند مستوى دأللة  2  حيث أانت قيـ أاجتماعيإلا
مدعمة  اإلجتماعيخبار عل  مواقع التواصؿ ألااألخبار عل  مواقع التواصؿ اإلجتماعي بسبب أف 

 2حيث أانت قيـ أا عالـ التقليدية غير واضحإلخبار ف  وسائؿ األشأؿ ا فأل  و بالصورة الحية والفيديو
 . 4.46مستوى غير دالة عند 

و ةدث أو موضوع عبر أبخبر  ىحم ميمافى ة ل  م  :قوم بو الشب ب الج معي ع:ن  الدراس   -11
 اإلجحم عي مواقع الحواصل 

 (12جدول رقم )

 جتماعًإلهتمامهم بخبر او حدث أو موضوع عبر مواقع التواصل اافى حالة  عٌنة الدراسة ما ٌقوم به الشباب الجامعًٌوضح   

 ع:ن  الدراس  بو الشب ب الج معي م  :قوم
ىحم ميم بخبر او ةدث أو موضوع إفى ة ل  

 جحم عيإلعبر مواقع الحواصل ا

 383ن= اإلجم لي
 حرح:ب

 مسحوى الدالل  2ك 
 % ؾ 1د ح 

قراءة الموضوع كامال  او    -1
 معظمه قراءة سرٌعة 

264 64.6 
. .6.002 4.44. 

إختٌار جزء من الموضوع  -2
 وقراءته قراءة عمٌقة

.05 65.2 
6 ...656 4.44. 

قراءة تعلٌقات المستخدمٌن   -3
اآلخرٌن على مواقع التواصل 

 اإلجتماعى.      
.60 06.2 

2 
....6 4.4. 

قراءة العناوٌن ومشاهدة الصور  -4
 ققط.                                          

.04 66.0 6 26.6.6 4.44. 
مصدر الخبر نفسة للتأكد  انتقل الى -5

 من صحة المعلومات
.0. 6... 0 26.2.0 4.44. 

اتناقش مع األصدقاء لمعرفة  -6
تفاصٌل الخبر بالكامل والتأكد من 

 صحتها
.60 06.2 

2 
....6 4.4. 

ىتماميـ بخبر او حدث إف  حالة % مف أفراد العينة 64.6: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
 ويري  و معظمو قرامة سريعةأ قرامة الموضوع أامالً ب فيقومو  جتماعيإلالتواصؿ ا أو موضوع عبر مواقع

الباحث أف ىذ إختيار منطقي مف قبؿ العينة فألما أاف الموضوع ذات أىمية وييـ أأبر عدد مف األفراد 
ي خبر مف عناصر متابعة أ ميًما اداخؿ المجتمع يجذب الناس لمتابعتة وقرأمتو أاماًل وىذا يحقؽ عنصرً 

خريف عل  آلقرامة تعليقات المستخدميف ا% منيـ يقوموا ب06.2صحفي في أي وسيلة إعالمية  ونسبة 
صدقام لمعرفة تفاصيؿ الخبر ألتناقش مع ا% منيـ يقوموا بال06.2اإلجتماعي  ونسبة مواقع التواصؿ 

 .قرامة عميقة % منيـ إختيار جزم مف الموضوع وقرامتو65.2ونسبة   مف صحتيا والتاأدبالأامؿ 
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ىتماميـ بخبر او إف  حالة  عينة الدراسة ما يقوـ بو الشباب الجامعيويتضح وجود فروؽ في 
 ..4.4دالة عند مستوى أقؿ مف  2حيث أانت قيـ أا جتماعيإلحدث أو موضوع عبر مواقع التواصؿ ا

ب لصورة الة:  خب ر والمعموم ت المدعم  ألمدى مصداق:  وس ئل اإلعالم الجد:دة فى نشر ا -12
 والا:د:و 

 (13جدول رقم )

 .خبار والمعلومات المدعمة بالصورة الحٌة والفٌدٌوألمدى مصداقٌة وسائل اإلعالم الجدٌدة فى نشر اٌوضح  

خبار ألمدى مصداقية وسائؿ اإلعالـ الجديدة ف  نشر ا
 والمعلومات المدعمة بالصورة الحية والفيديو

 2ك  اإلجم لي
 مسحوى الدالل 

 % ؾ 2ح د 

 ..62 22. صادقة

 غير دالة 4.662 4.026
 66.6 66. إل  حد ما

 62.0 26. غير صادقة

 44. 604 اإلجمالي

وسائؿ اإلعالـ الجديدة  أف ف% مف أفراد العينة يرو ..62: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
أنيا  ف% منيـ يرو 66.6  ونسبة والفيديوخبار والمعلومات المدعمة بالصورة الحية ألف  نشر اصادقة 
 غير صادقة.أنيا ف يرو % منيـ  62.0ونسبة  ل  حد ما إصادقة 

خبار والمعلومات ألمدى مصداقية وسائؿ اإلعالـ الجديدة ف  نشر اويتضح عدـ وجود فروؽ في 
.   4.46وىي غير دالة عند مستوى  4.026= 2  حيث أانت قيمة أاالمدعمة بالصورة الحية والفيديو

وىذه النتيجة مؤشر قوي علي مدي المصداقية التي أصبحت تتمتع بيا مواقع التواصؿ اإلجتماعي لدي 
 األفراد في المجتمع المعاصر.

 جحم عي إلاألخب ر والمعموم ت عبر مواقع الحواصل ا انحش رمدى سرع   -13
 ( 14جدول رقم )

 .جتماعًإلانتشار األخبار والمعلومات عبر مواقع التواصل امدى سرعة ٌوضح 

مدى سرعة انتشار األخبار والمعلومات عبر مواقع التواصؿ 
 جتماعيإلا

 2ك  اإلجم لي
 مسحوى الدالل 

 % ؾ 2د ح 

 66.0 2.2 سريعة

 26.6 44. بطيئة .4.44 54.2.0

 5... 60 محدودة

 44. 604 اإلجمالي
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انتشار األخبار  أف ف% مف أفراد العينة يرو 66.0: نسبة الجدول الس بق أن:حضح من 
أنيا بطيئة  ونسبة  ف% منيـ يرو 26.6  ونسبة سريعة جتماعيإلوالمعلومات عبر مواقع التواصؿ ا

 محدودة.أنيا  فيرو % منيـ  5...
  جتماعيإلامدى سرعة انتشار األخبار والمعلومات عبر مواقع التواصؿ ويتضح وجود فروؽ في 

مما يعني ارتفاع عدد أفراد العينة    ..4.44وىي دالة عند مستوى  54.2.0= 2حيث أانت قيمة أا
وىذا يتمشي مع  جتماعي سريعةإلأف انتشار األخبار والمعلومات عبر مواقع التواصؿ ا فيرو الذيف 

واإلنتشار في نقؿ الخصائص والميزات التي تتمتع بيا مواقع التواصؿ اإلجتماعي مف حيث السرعة 
 .األحداث واألخبار والوقائع المختلفة آنيًا في أي وقت مف الليؿ أو النيار

 ىذه حأث:ر سرع  إنحش ر األخب ر عمى مواقع الحواصل االجحم عى عمى إنحش ر الش ئع ت عبر -14
 مواقع ال

 ( 15جدول رقم )

 .مواقع هذه الجتماعى على إنتشار الشائعات عبر إلتأثٌر سرعة إنتشار األخبار على مواقع التواصل اٌوضح 

جتماع  إلتاثير سرعة إنتشار األخبار عل  مواقع التواصؿ ا
 .مواقعىذه ال عل  إنتشار الشائعات عبر

 2ك  اإلجم لي
 مسحوى الدالل 

 % ؾ 4د ح 

 06.5 .6. عالي

2....66 4.44. 

 66.6 60. متوسط

 2.0. .0 منخفض

 ..6 0. ضعيؼ
 ..6 0. ضعيؼ  جدا

 44. 604 اإلجمالي

تاثير سرعة إنتشار أف  ف% مف أفراد العينة يرو 06.5: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
% 66.6عالي  ونسبة مواقع ىذه ال جتماع  عل  إنتشار الشائعات عبرإلاألخبار عل  مواقع التواصؿ ا

ف % منيـ  يرو ..6ونسبة و تاثير منخفض  أن فيرو % منيـ 2.0.منيـ يروا أنو تاثير متوسط   ونسبة 
 ضعيؼ جدًا.تاثير  و% منيـ  يروا أن..6ونسبة ضعيؼ  تاثير  وأن

جتماع  عل  إنتشار إلتاثير سرعة إنتشار األخبار عل  مواقع التواصؿ اويتضح وجود فروؽ في 
مما    ..4.44وىي دالة عند مستوى  66....2= 2  حيث أانت قيمة أامواقعال ىذه الشائعات عبر

جتماع  إلأف تاثير سرعة إنتشار األخبار عل  مواقع التواصؿ ا فيعني ارتفاع عدد أفراد العينة الذيف يرو 
نتشار إستخداـ مواقع التواصؿ اإلجتماعي ا  وذلؾ يرجع إل مواقع عاليىذه النتشار الشائعات عبر اعل  

صغيرًا أو أبيرًا شابًا أو مراىقًا وسيولة التعامؿ مع ىذه التطبيقات جعليا متاحة بيف جميع فئات المجتمع 
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فينا تجد الشائعات   لجميع الناس في أؿ وقت وبالتالي أصبح األفراد يعتمدوف علييا في معرفة أؿ شيم
 .ت الظروؼ ليااذا تييإخصبة لإلنتشار  أرًضا

 

والمعموم ت ةول االةداث الج ر:  الحى حنشر عبر مع األخب ر :  حع مل الشب ب الج معي ك:ا -15
  جحم عيإلمواقع الحواصل ا

 ( 16جدول رقم )

                             كٌفٌة تعامل الشباب الجامعً مع األخبار والمعلومات حول االحداث الجارٌة  التى تنشر عبر مواقع ٌوضح 

 311ن= جتماعًإلالتواصل ا

المتوسط  معارض محاٌد موافق العب رة
 األتجاه المرجح

 % ؾ % ؾ % ؾ
أثق فى الخبر المنشور خاصة فى وجود صورة او  - 1

 – Likeفيديو تابع للخبر وأقوم بإبداء الرأى ب )اليك 
 - Shareمشاركة   - Commentتعليق 

 (Retweetإعادالتغريدة 
 يىافك 7522 758 9 7752 88 2757 782

أفحص محتويات االخبار والمعلومات كاملة والتحقق  -2
من مصدرىا  قبل االعجاب بها أو التعليق عليها أو اعادة 

 نشرىا على صفحتى. 
 يىافك 7528 952 22 8652 226 8259 262

أقوم باعادة نشر األخبار والمعلومات التى تصلنى عبر  3
مواقع التواصل االجتماعى مباشرة دون التحقق من صحتها 

 لمجرد انها تتمشى مع وجهة نظرى ومعتقداتى. .                                                                  
 يحبَذ 7522 2952 27 7952 222 7.57 297

اذا كانت االخبار والمعلومات المنشورة عبر مواقع  -4
التواصل االجتماعى غير صحيحة أقوم بالتعليق عليها 

 واإلبالغ عنها  ومحاولة نشر التصحيح لها  
 يحبَذ .752 .7 26 7952 222 7.52 292

اكتفى بمتابعو الخبر دون اضافة اى تعليق او البحث  -4
 يىافك 7526 2759 89 2259 288 8957 282 عن مصدره.

االصدقاء على الخبر وعمل  حوار اتابع تعليقات  -6
نقاش حول الخبر من خالل المتابعة والرد على تعليقاتهم و 

 حول الخبر نفسو.
 يىافك 7588 2257 .7 7757 92 6252 722

أعيد نشر األخبار الغريبة  والغير متوقعو عبر مواقع  -7
اوحتى يكون لى  التواصل اإلجتماعى من باب التسلية

 السبق فى نشرىا.
 يىافك 7566 758 77 7758 87 2258 722

أتجاىل البحث عن مصدر االخبار أو صحتها  وال  -8 
 يىافك 7582 652 72 8658 228 8252 229 اقوم بمشاركتها والتعليق عليها.

مع األخبار  التعامؿ أيفية: أفراد العينة أانوا موافقيف عل  :حضح من الجدول الس بق أن
 وجامت النتائج أالتالي: جتماعيإلحداث الجارية الت  تنشر عبر مواقع التواصؿ ااألوالمعلومات حوؿ 

 ػػػػػػو فيديو تابع للخبر وأقوـ بإبدام الرأى بأأثؽ ف  الخبر المنشور خاصة ف  وجود صورة  -
  6..2بمتوسط  (Retweetإعادالتغريدة  - Shareمشارأة   - Commentتعليؽ  – Like أليؾ 

وىذا يدؿ علي مدي تفاعؿ أفراد العينة مف الشباب مع مواقع التواصؿ اإلجتماعي والمصداقية التي 
 أصبحت تتمتع بيا تلؾ المواقع.
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 وأعيد نشر األخبار الغريبة  والغير متوقعو عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع  مف باب التسلية أ   -
 .2.66بمتوسط  حت  يأوف ل  السبؽ ف  نشرىا

نقاش حوؿ الخبر مف خالؿ المتابعة والرد صدقام عل  الخبر وعمؿ  حوار و ألاتابع تعليقات ا -
 .2.00عل  تعليقاتيـ حوؿ الخبر نفسو بمتوسط 

بمتوسط  خبار أو صحتيا وأل اقوـ بمشارأتيا والتعليؽ عليياألأتجاىؿ البحث عف مصدر ا -
2.0.. 

 .2.66بمتوسط  ى تعليؽ او البحث عف مصدرهأافة ضإالخبر دوف  ةاأتف  بمتابع -
عجاب بيا أو إلخبار والمعلومات أاملة والتحقؽ مف مصدرىا  قبؿ األأفحص محتويات ا -

 .2.60عادة نشرىا عل  صفحت . بمتوسط إالتعليؽ علييا أو 
 وك ن الشب ب الج معي ع:ن  الدراس  مة :د:ن لكل من  -
جتماع  مباشرة إلوالمعلومات الت  تصلن  عبر مواقع التواصؿ اأقوـ باعادة نشر األخبار  -

 ..2.6نيا تتمش  مع وجية نظرى ومعتقدات  بمتوسط أدوف التحقؽ مف صحتيا لمجرد 
جتماع  غير صحيحة أقـو إلخبار والمعلومات المنشورة عبر مواقع التواصؿ األذا أانت اإ -

 . 2.64بمتوسط تصحيح ليا   بالتعليؽ علييا واإلبالغ عنيا  ومحاولة نشر ال
العنف  ىدافي  ومخ طرى  ودورى  في إةداثأالمةور الث لث   الش ئع ت عبر مواقع الحواصل اإلجحم عى و 

 والصراع الس: سي ب:ن الشب ب الج معي.
 ةدد درج  موافقحك عمي العب رات األح:    -لموصول لم ى:  الش ئع ت -16

 (11جدول رقم )

 311ن= ماهٌة الشائعاتٌوضح  

المتوسط  معارض محاٌد موافق العب رة
 % ؾ % ؾ % ؾ األتجاه المرجح

منتشرة على مواقع التواصل  معلومات ىي الشائعات 
 الصحة ن ينقصهاو المستخدم االجتماعى يتداولها

 والصواب وغير مطابقة للواقع .
 يىافك 7528 752 8 7252 82 2656 792

 السياسية القضايا مختلف لتشمل الشائعات تمتد 
 يىافك 7582 857 26 7.57 297 8752 227 .والثقافية واالجتماعية  واالقتصادية

 نحو الجماىير فعل ردود لقياس وسيلة أو أداة  الشائعات 
 يحبَذ .752 2857 78 8256 278 8857 268 المهمة فى الدولة  والقرارات القضايا

 تضخيمها علي وتعمل الحقائق بعض إلي الشائعة تستند قد
 يىافك 7587 957 27 2957 289 7256 296 . تأثيراتها في والمبالغة

 يىافك 7562 757 72 7757 92 6859 767 .بها موثوق مصادر مصدر أو إلي الشائعة تستند ال

 بعض حول والغموض ، التعتيم لمواجهة الشائعة تستخدم
 يحبَذ 7572 2259 72 8752 227 8.58 277 .والقضايا المشكالت

 يىافك 7528 7.52 22 7252 .8 7852 772 .حقيقي واقع إلي تستند وال مختلقة الشائعة تكون قد
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وأانت النتائج  ماىية الشائعاتأفراد العينة أانوا موافقيف عل   :حضح من الجدول الس بق أن 
 أالتالي:
ف ينقصيا و المستخدمجتماع  يتداوليا إلالشائعات ىي معلومات منتشرة عل  مواقع التواصؿ ا -

  وىذا مؤشر قوي علي إتفاؽ إختيار الشباب  0..42بمتوسط  الصحة والصواب وغير مطابقة للواقع
 العلمام مف تعريفات للشائعات بشأؿ سليـ وواضح. وعينة الدراسة مع ما وضع

 .2.66بمتوسط  أل تستند الشائعة إلي مصدر أو مصادر موثوؽ بيا -
 .2.02بعض الحقائؽ وتعمؿ علي تضخيميا والمبالغة في تاثيراتيا بمتوسط قد تستند الشائعة إلي  -
 ..2.0بمتوسط  جتماعية والثقافيةإلقتصادية واإلتمتد الشائعات لتشمؿ مختلؼ القضايا السياسية وا -
 .2.60قد تأوف الشائعة مختلقة وأل تستند إلي واقع حقيقي بمتوسط  -
 :وك نوا مة :د:ن لكل من -
وسيلة أو أداة  لقياس ردود فعؿ الجماىير نحو القضايا والقرارات الميمة ف  الدولة   الشائعات -

 .2.64بمتوسط 
 . .2.2بمتوسط    والغموض حوؿ بعض المشأالت والقضاياتستخدـ الشائعة لمواجية التعتيـ اذا -
 من وجي  نظر الشب ب ع:ن  الدراس   جحم عىإلأىداف الش ئع ت الحى حنشر عبرمواقع الحواصل ا -17

 ( 11جدول رقم )

 من وجهة نظر الشباب عٌنة الدراسة: جتماعىإلمواقع التواصل ا أهداف الشائعات التى تنشر عبرٌوضح 

مواقع التواصل  أىداف الشائعات التى تنشر عبر
 من وجهة نظر الشباب عينة الدراسة جتماعىإلا

 383ن= اإلجم لي
 حرح:ب

 1الدالل  د ح مسحوى  2ك 
 % ؾ

 .4.44 5....0 2 66.6 266 تفكك وحدة المجتمع .                                                                      

 غير دالة 444.. 4.444 0 64 54. تدمير النظام القيمى والسالم المجتمعى .                                                 
 غير دالة 4.2.0 6.6.. 6 06.0 0.. التشكيك وتحطيم الثقة في المصادر اإلعالمية .                                          

 4.46 0.602 6 66.6 ..2 .                                                     األفرادوإثارة البلبلة والفوضى بين 
والبغضاء بين أفراد نشر الكراىية والخصومة 

 .4.44 656... 6 65.2 05. المجتمع الواحد

 .4.44 ..65.2 . ..65 266 إثارة العنف والصراع السياسي داخل المجتمع .                                        
أىداؼ الشائعات الت   أف فيرو  % مف أفراد العينة..65: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن

الباحث أف  ى  وير إثارة العنؼ والصراع السياسي داخؿ المجتمع جتماع إلمواقع التواصؿ ا تنشر عبر
وأفأار مضللة وتحريض  ةمف أخبار أاذب وىذه نتيجة حتمية إلنتشار الشائعات في أي مجتمع بما تحمل

بة   ونسؾ وحدة المجتمعيتفأف ىدفيا أ ف% منيـ يرو 66.6ضد أطراؼ معينة داخؿ المجتمع   ونسبة 
  ف ىدفياأ فيرو  % منيـ64  ونسبة فرادألف ىدفيا إثارة البلبلة والفوض  بيف اأ فيرو  % منيـ66.6

 .تدمير النظاـ القيم  والسالـ المجتمع 
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حيث أانت  جتماع إلمواقع التواصؿ ا أىداؼ الشائعات الت  تنشر عبرويتضح وجود فروؽ في 
لمعرفة و تدمير النظاـ القيم  والسالـ المجتمع     فيما عدا4.46دالة عند مستوى أقؿ مف  2قيـ أا

لـ يأف ىناؾ  التشأيؾ وتحطيـ الثقة في المصادر اإلعالميةو وجيات النظر المختلفة حوؿ تلؾ القضايا
 ..4.46غير دالة عند مستوى  2فراد العينة حيث أاف قيـ أاأفروؽ بيف 
 

 جحم عى عمى الشب ب الج معيإللمش ئع ت عبر مواقع الحواصل ا وجود دور كب:ر وفع ل مدى  -18
  داث العنف والصراع الس: سي لد:يمفي إة ع:ن  الدراس 

 ( 11جدول رقم )

فً إحداث  عٌنة الدراسة جتماعى على الشباب الجامعًإلمدى وجود دور كبٌر وفعال  للشائعات عبر مواقع التواصل اٌوضح 

 همالعنف والصراع السٌاسً لدٌ

مدى وجود دور أبير وفعاؿ  للشائعات عبر مواقع التواصؿ 
في إحداث  عينة الدراسة جتماع  عل  الشباب الجامعيإلا

 العنؼ والصراع السياسي لدييـ

 2ك  اإلجم لي
 مسحوى الدالل 

 % ؾ 2د ح 

 0..6 266 نعـ

 64 0.. احياناً  .4.44 5...204

 2.6 4. أل

 44. 604 اإلجمالي

وجود دور أبير وفعاؿ   ف% مف أفراد العينة يرو 0..6: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
داث العنؼ والصراع السياسي جتماع  عل  الشباب الجامعي في إحإلللشائعات عبر مواقع التواصؿ ا

إلبعاد   ويري الباحث أف ىذه النتيجة مؤشر قوي وفعاؿ إلجرام مثؿ ىذه الدراسة للأشؼ والتحليؿ لدييـ
لعنؼ والصراع السياسي بيف دور الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي وخطورتيا في إحداث ا

وجود دور  عدـ فيرو % منيـ  2.6  ونسبة اً حيانأوجود دور فعاؿ  ف% منيـ يرو 64  ونسبة الشباب
لعنؼ والصراع جتماع  عل  الشباب الجامعي في إحداث اإلأبير وفعاؿ  للشائعات عبر مواقع التواصؿ ا

 .السياسي لدييـ
جتماع  إلمدى وجود دور أبير وفعاؿ للشائعات عبر مواقع التواصؿ اويتضح وجود فروؽ في 

 5...204= 2  حيث أانت قيمة أالعنؼ والصراع السياسي لدييـعل  الشباب الجامعي في إحداث ا
وجود دور أبير وفعاؿ   فيرو ف الذيمما يعني ارتفاع عدد أفراد العينة  . .4.44وىي دالة عند مستوى 

في إحداث العنؼ  عينة الدراسة جتماع  عل  الشباب الجامعيإلللشائعات عبر مواقع التواصؿ ا
 والصراع السياسي لدييـ.
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جحم عى ودورى  في إةداث العنف والصراع إلأوق ت بروز الش ئع ت عبر مواقع الحواصل ا -19
  الس: سي ب:ن الشب ب

 ( 21جدول رقم )

 جتماعى ودورها فً إحداث العنف والصراع السٌاسً بٌن الشبابإلأوقات بروز  الشائعات عبر مواقع التواصل اٌوضح 

 

جتماعى إلأوقات بروز  الشائعات عبر مواقع التواصل ا
ودورىا في إحداث العنف والصراع السياسي بين 

 الشباب

 حرح:ب 383ن= اإلجم لي
مسحوى الدالل  د ح  2ك 

 % ؾ 1

 4.46 6.660 6 06.5 .6. أجواء الترقب

غير  .4.40 6.402 0 60.6 .24 وقت األزمات
 دالة

غير  4.640 4.266 6 6..6 56. االنقالبات
 دالة

 .4.44 66.466 2 ..60 .26 الحروب

 .4.44 65.466 . 6... ..2 العمليات اإلرىابية في المجتمع

 .4.44 24.6.5 6 6..6 260 وقت الثورات
أوقات بروز الشائعات أف  فيرو  % مف أفراد العينة6...: نسبة من الجدول الس بق أن:حضح 

العمليات ثنام أجتماع  ودورىا في إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب إلعبر مواقع التواصؿ ا
 فيرو  % منيـ6..6نيا تبرز وقت الحروب  ونسبة أ ف% منيـ يرو ..60  ونسبة اإلرىابية في المجتمع

 .وقت األزمات يا تبرزان فيرو  % منيـ60.6يا تبرز في وقت الثورات  ونسبة نأ
جتماع  ودورىا في إلأوقات بروز الشائعات عبر مواقع التواصؿ اويتضح وجود فروؽ في 

  فيما 4.46دالة عند مستوى أقؿ مف  2حيث أانت قيـ أا إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب
غير  2لـ يأف ىناؾ فروؽ بيف افراد العينة حيث أاف قيـ أا ألزمات وفي اإلنقالباتبروزىا في وقت ا عدا

. ويرجع ذلؾ إلي أف الشائعات تحتاج إلي ظروؼ خاصة أي تنمو وتزدىر 4.46دالة عند مستوى 
فالشباب بأؿ   وتؤدي دورىا المنوط بيا في المجتمع وىو التدمير والتخريب والعنؼ والصراع بأؿ أشأالو

دراؾ إختار البدائ دىار الشائعات ووضعيا في مقدمة البدائؿ ؿ التي تمثؿ األرض الخصبة لنمو واز وعي وا 
 ختارىا ووجد أنيا تتمشي معو.االتي 

 
 
 
 
 



                              www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السادس عشرالعدد  161 

 
جحم عى فى صن ع  االعنف والصراع الس: سي إلدور الش ئع ت المنشورة عبر مواقع الحواصل ا -23

 ب:ن الشب ب 
 (21)جدول رقم 

 .جتماعى فى صناعة االعنف والصراع السٌاسً بٌن الشبابإلدور الشائعات المنشورة عبر مواقع التواصل اٌوضح  

جتماع  ف  إلدور الشائعات المنشورة عبر مواقع التواصؿ ا
 صناعة االعنؼ والصراع السياسي بيف الشباب

 2ك  اإلجم لي
 مسحوى الدالل 

 % ؾ 5د ح 

 ..62 22. أبير جدا

.6..266 4.44. 

 66.5 25. أبير

 26 56 متوسط

 6 5. ضعيؼ
 6.5 6. ضعيؼ جدا
 44. 604 اإلجمالي

دور الشائعات المنشورة أف  ف% مف أفراد العينة يرو ..62نسبة  :حضح من الجدول الس بق أن 
بة   ونسبيف الشباب ف  صناعة العنؼ والصراع السياسيا أبيرة جدً جتماع  إلعبر مواقع التواصؿ ا

 ف% منيـ يرو 6ونسبة  أنو دور متوسط  فيرو % منيـ  26  ونسبة نو دور أبيرأ ف% منيـ يرو 66.5
 .ضعيؼ جداً أنو دور  ف% منيـ يرو 6.5ونسبة ضعيؼ  أنو دور 

ف  صناعة  اإلجتماعيدور الشائعات المنشورة عبر مواقع التواصؿ ويتضح وجود فروؽ في 
وىي دالة عند مستوى  266..6.= 2  حيث أانت قيمة أاي بيف الشبابالعنؼ والصراع السياس

أف دور الشائعات المنشورة عبر مواقع التواصؿ  فيرو الذيف مما يعني ارتفاع عدد أفراد العينة    ..4.44
مثؿ ىذه النتيجة ضرورة حتمية تو  أبير ف  صناعة العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب اإلجتماعي

نعأاسات إلجرام مزيد  مف البحوث والدراسات حوؿ موضوع الشائعات في المجتمع لما ليا مف خطورة وا 
 .سلبية علي تقدـ أي مجتمع
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  اإلجحم عي عمي الشب بمخ طر لشبك ت مواقع الحواصل مدى وجود  -21
 ( 22جدول رقم )

 علً الشباب. جتماعًإلمدى وجود مخاطر لشبكات مواقع التواصل اٌوضح 

علي  جتماعيإلوجود مخاطر لشبأات مواقع التواصؿ امدى 
 الشباب

 2ك  اإلجم لي
 مسحوى الدالل 

 % ؾ 2د ح 

 06.6 2.. نعـ

 ..62 50. ل  حد ماإ .4.44 66.066.

 2.6 4. أل
 44. 604 اإلجمالي

وجود مخاطر  ف% مف الشباب أفراد العينة يرو 06.6: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
ف أنيا ليا وجود مخاطر إل  حد % منيـ يرو ..62علييـ  ونسبة  جتماعيإللشبأات مواقع التواصؿ ا

 .جتماعيإلوجود مخاطر لشبأات مواقع التواصؿ اعدـ  فيرو % منيـ  2.6  ونسبة ما
  حيث أانت جتماعيإلمدى وجود مخاطر لشبأات مواقع التواصؿ اويتضح وجود فروؽ في 

 فيرو الذيف مما يعني ارتفاع عدد أفراد العينة    ..4.44وىي دالة عند مستوى  66.066.= 2قيمة أا
 جتماعي.إلوجود مخاطر لشبأات مواقع التواصؿ ا

 من وجي  نظر الشب ب الج معي ع:ن  الدراس   جحم عىإلشبك ت الحواصل ا مواقع مخ طر -22
 ( 23جدول رقم )

 311وجهة نظر الشباب الجامعً عٌنة الدراسة ن=اإلجتماعً من شبكات التواصل مواقع مخاطر  ٌوضح

المتوسط  ال إلً حد ما نعم العب رة
 األتجاه المرجح

 % ؾ % ؾ % ؾ
سرعة نشر األخبار بالحدود مما جعلها عرضو 

 نعم 7522 . . 7957 2.9 2.57 762                          للشائعات.

 نعم 7529 957 28 8752 278 8852 228 تحريف الحقائق والتشكيك فيها .

 

إلى حد  7529 7252 28 2852 282 8.58 272                                                          إثارة الفتن اإلقليمية والعقائدية. 
 ما

 نعم 7588 852 27 8256 226 8858 229                                                     التشهير واإلساءة بأشخاص معينة .
 

نشر أخبار ومعلومات وغير مطابقة للواقع 
 بصورة خاطئة وغير صحيحة.

 نعم 7529 852 .2 8852 262 8258 222

شبأات التواصؿ دائمة لمخاطر ف ىناؾ أ ف: أفراد العينة يرو :حضح من الجدول الس بق أن
 ىي: جتماع إلا

 ...2حدود مما جعليا عرضو للشائعات بمتوسط  سرعة نشر األخبار بال -
 .2.65بمتوسط تحريؼ الحقائؽ والتشأيؾ فييا . -
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 .2.00التشيير واإلسامة باشخاص معينة بمتوسط  -
 .2.65بمتوسط  نشر أخبار ومعلومات وغير مطابقة للواقع بصورة خاطئة وغير صحيحة -
 لى ةد م  وىي.إوك ن ىن ك مخ طر حةدث  -
 .5..2إثارة الفتف اإلقليمية والعقائدية بمتوسط  -

جحم عى في إةداث العنف والصراع الس: سي إلدور الش ئع ت المنشورة عبر  مواقع الحواصل ا -23
  الثق ف: الس: س:  و  اإلقحص د: ، جحم ع: ،إلب:ن الشب ب من النواةي ا

في إةداث العنف والصراع الس: سي من جحم عى إلدور الش ئع ت الحى حنشر عبر مواقع الحواصل ا)أ(  
  الن ة:  اإلجحم ع: 

 ( 24جدول رقم )

  .جتماعى فً إحداث العنف والصراع السٌاسً من الناحٌة اإلجتماعٌةإلدور الشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل اٌوضح 

دور الشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل 
السياسي من جتماعى في إحداث العنف والصراع إلا

 الناحية اإلجتماعية

 383ن= اإلجم لي
 حرح:ب

 مسحوى الدالل  2ك 
 % ؾ 1د ح 

 .4.44 2.6.266 . 6..0 666 تعميم مشاعر اإلحباط  فى المجتمع
 .4.44 5.066. 0 6..6 266 تدنى المعنويات وإعاقة الفكر فى المجتمع  

تدمير النظام القيمى واالخالقى والسالم 
 .4.44 26.466. 6 ..0. 255 جتماعىإلا

 .4.44 25.656. 2 5.2. .64 تكدير السلم المجتمعي
 .4.44 666.6.5 6 6.. 6 آخري تذكر

دور الشائعات الت  أف  فيرو  % مف أفراد العينة6..0نسبة  :حضح من الجدول الس بق أن 
ىو تنشر عبر مواقع التواصؿ األجتماع  في إحداث العنؼ والصراع السياسي مف الناحية اإلجتماعية 

  ونسبة تأدير السلـ المجتمعينيا أ ف% منيـ يرو 5.2.  ونسبة تعميـ مشاعر اإلحباط  ف  المجتمع
 فيرو  % منيـ6..6  ونسبة جتماع إلخالق  والسالـ األتدمير النظاـ القيم  وايا يروا ان % منيـ..0.

عاقة الفأر ف  المجتمعيا نأ  .تدن  المعنويات وا 
جتماع  في إحداث إلدور الشائعات الت  تنشر عبر مواقع التواصؿ اويتضح وجود فروؽ في 

.  وىذا .4.44دالة عند مستوى  2حيث أانت قيـ أاالعنؼ والصراع السياسي مف الناحية اإلجتماعية  
الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي تلعب دورًا خطيرًا في إحداث العنؼ والصراع ف أ  يدؿ عل

 السياسي مف الناحية اإلجتماعية لدي الشباب.
دور الش ئع ت الحى حنشر عبر مواقع الحواصل االجحم عى في إةداث العنف والصراع الس: سي )ب(  

 االقحص د:  من الن ة:  
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 ( 25جدول رقم )

 اإلقتصادٌةجتماعى فً إحداث العنف والصراع السٌاسً من الناحٌة إلالشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل ادور ٌوضح 

 التيدور الشائعات أف  فيرو  % مف أفراد العينة6...: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
التاثير  اإلقتصاديةفي إحداث العنؼ والصراع السياسي مف الناحية  اإلجتماعيتنشر عبر مواقع التواصؿ 

نتاج إلالتاثير عل  قطاع انيا ف أ% منيـ يرو ..60اآلخرى  ونسبة عل  الدولة وعالقتيا بالدوؿ 
يا نأ فيرو  % منيـ6..6  ونسبة التاثير عل  التصدير للدولةيا نأ فيرو  % منيـ66.0  ونسبة والتوزيع

 التجاري.نتاج وحرأة البيع والتبادؿ إلإضعاؼ روح العمؿ وا
في إحداث  جتماعياإلتنشر عبر مواقع التواصؿ  التيدور الشائعات ويتضح وجود فروؽ في 

.  وىذه .4.44دالة عند مستوى  2حيث أانت قيـ أا  اإلقتصادية العنؼ والصراع السياسي مف الناحية 
نتشرت الشائعات احاؿ  النتائج تبيف أف الشائعات ليا تاثير أبير علي اإلقتصاد والعمؿ علي أساده في

 .في المجتمع
جحم عى في إةداث العنف والصراع الس: سي إلالحواصل ادور الش ئع ت الحى حنشر عبر مواقع )ج(  

 الس: س:  من الن ة:  
 ( 26جدول )

  السٌاسٌة.جتماعى فً إحداث العنف والصراع السٌاسً من الناحٌة إلدور الشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل اٌوضح 

تنشر عبر مواقع التواصل  التيدور الشائعات 
في إحداث العنف والصراع السياسي من  اإلجتماعي

 السياسيةالناحية 

 383ن= اإلجم لي
 حرح:ب

 مسحوى الدالل  2ك 
 % ؾ 1د ح 

 .4.44 66.602 . 66.6 205 البلبة والفوضى فى المجتمع
احتجاجات وتظاىرات األفراد ضد القرارات 

 .4.44 5.066. 6 6..6 266 السياسية فى الدولة
فى كثير من الدول العربية او الحراك السياسي 

 .4.44 60.244 2 66 .20 يعرف بثورات الربيع العربي ما
 .4.4 5.0.0 0 5..6 224 صناعة االزمات واالرتباك فى الدولة

تشوية صورة بعض األفراد والرموز واألحزاب 
 4.46 ..0.2 6 66.6 2.4 السياسية فى الدولة  

 التيدور الشائعات أف  فيرو  % مف أفراد العينة66.6: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
ىو  السياسيةفي إحداث العنؼ والصراع السياسي مف الناحية  اإلجتماعيتنشر عبر مواقع التواصؿ 

دور الشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل 
في إحداث العنف والصراع السياسي من  اإلجتماعي

   اإلقتصاديةالناحية 

 383ن= اإلجم لي
 حرح:ب

 مسحوى الدالل  2ك 
 % ؾ 1د ح 

 .4.44 66.466 2 ..60 .26 التأثير على قطاع االنتاج والتوزيع
 .4.44 056..6 6 66.0 264 التأثير على التصدير للدولة

 .4.44 65.466 . 6... ..2 اآلخرىالتأثير على الدولة وعالقتها بالدول 
إضعاف روح العمل واالنتاج وحركة البيع 

 .4.44 5.066. 0 6..6 266 التجاريوالتبادل 
 .4.44 662.6.6 6 0.. . آخري تذكر
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و أالحراؾ السياسي ف  أثير مف الدوؿ العربية نو أ ف% منيـ يرو 66  ونسبة البلبة والفوض  ف  المجتمع
حتجاجات وتظاىرات األفراد ضد و إنأ فيرو  % منيـ6..6  ونسبة يما يعرؼ بثورات الربيع العرب
 .زمات واألرتباؾ ف  الدولةألصناعة او نأ فيرو  % منيـ5..6  ونسبة القرارات السياسية ف  الدولة

في إحداث  اإلجتماعيتنشر عبر مواقع التواصؿ  التيدور الشائعات ويتضح وجود فروؽ في 
 .4.46دالة عند مستوى دأللة أقؿ  2حيث أانت قيـ أا السياسية العنؼ والصراع السياسي مف الناحية 

في إةداث العنف والصراع الس: سي من  اإلجحم عيحنشر عبر مواقع الحواصل  الحيدور الش ئع ت )د( 
 الثق ف:  الن ة:  

 (21جدول رقم )

  الثقافٌة.فً إحداث العنف والصراع السٌاسً من الناحٌة  اإلجتماعًتنشر عبر مواقع التواصل  التًدور الشائعات ٌوضح  

 اإلجتماعيتنشر عبر مواقع التواصل  التيدور الشائعات 
 الثقافيةفي إحداث العنف والصراع السياسي من الناحية 

 مسحوى الدالل  2ك  حرح:ب 383ن= اإلجم لي
 % ؾ 1د ح 

 .4.44 50.656. . 06.0 626 مغلوطة ومشوىة لدي الشبابنشر معلومات 
 غير دالة .4.40 6.402 0 60.6 .24 خلق نوع من البلبة في األفكار لدي الشباب

 .4.4 0.266 6 02.6 62. التأثير علي نمط تربية الشباب وأساليب تفكيرىم
التأثير علي الثقافة العامة لدي الشباب والنشء 

 .4.44 6.466. 6 2.0. 2.6 داخل المجتمع
يجاد جيل من الشباب يفكر بشكل إلتربة خصبة 

سلبي يسهل توجية إلي التطرف والعنف والصراع 
 داخل المجتمع

6.. 06.0 2 .65...5 4.44. 

 التيدور الشائعات أف  فيرو  % مف أفراد العينة06.0: نسبة :حضح من الجدول الس بق أن
نشر ىو  الثقافيةفي إحداث العنؼ والصراع السياسي مف الناحية  اإلجتماعيتنشر عبر مواقع التواصؿ 

يجاد جيؿ مف إلتربة خصبة نو أ ف% منيـ يرو 06.0  ونسبة معلومات مغلوطة ومشوىة لدي الشباب
% 2.0.  ونسبة الشباب يفأر بشأؿ سلبي يسيؿ توجية إلي التطرؼ والعنؼ والصراع داخؿ المجتمع

 % منيـ60.6  ونسبة م داخؿ المجتمع الشباب والنش ىثقافة العامة لدالتاثير علي الو نأ فيرو  منيـ
 .خلؽ نوع مف البلبة في األفأار لدي الشبابو نف أيرو 

في إحداث  اإلجتماعيتنشر عبر مواقع التواصؿ  التيدور الشائعات ويتضح وجود فروؽ في 
  .4.4دالة عند مستوى دأللة أقؿ  2حيث أانت قيـ أا الثقافية العنؼ والصراع السياسي مف الناحية 

غير دالة  2حيث أانت قيـ أا خلؽ نوع مف البلبة في األفأار لدي الشباببينما لـ يأف بينيـ فروؽ في 
 .4.46عند مستوى 
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جحم عى ودورى  في إةداث إلالمةور الرابع  أسب ب ظيور وانحش ر الش ئع ت عبر مواقع الحواصل ا
 -الشب ب  العنف والصراع الس: سي ب:ن

جحم عى ودورى  في إةداث العنف إلأسب ب ظيور وانحش ر الش ئع ت عبر مواقع الحواصل ا -24
 والصراع الس: سي ب:ن الشب ب 

 (21)رقم جدول 

                                    جتماعى ودورها فً إحداث العنفإلٌوضح أسباب ظهور وانتشار الشائعات عبر مواقع التواصل ا 

 311والصراع السٌاسً بٌن الشباب ن=

 العب رة
المتوسط  معارض محاٌد موافق

 األتجاه المرجح
 % ؾ % ؾ % ؾ

 موافق 7522 752 8 7752 96 2756 726 صمت االعالم التقليدى عن إظهار الحقائق.
غياب المتحدث الرسمى بإسم الوزارات والمؤسسات 

 موافق 7522 757 72 7256 296 8759 262 والجهات الرسمية.
عدم وجود وعى ثقافى  بين األفراد والجهل المتوغل فى بعض 

 طبقات المجتمع.
 موافق 7522 2752 78 2758 272 7758 299

 حمايد 7578 2252 87 7252 7.8 2752 228 التناقض واالختالف الفكرى والثقافى بين االطراف المختلفة.
على مواقع عدم وجود رقابة مجتمعية أو أمنية وخاصة 

 التواصل االجتماعى.
 حمايد 7527 2957 28 7957 222 7252 297

عدم تنفيذ المشروعات القومية وانجازىا فى مواعيدىا 
 المحددة مما يترك مجاال كبيراً الطالق الشائعات.

 حمايد 7529 2259 68 8852 .22 2258 287
 حمايد 7578 7256 87 7957 222 8957 282 ضعف الوازع الدينى بالنسبة لبعض أفراد المجتمع.

 موافق 7569 259 27 7257 88 2759 722 تفاوت القيم االجتماعية فى المجتمع المصري.
 موافق .758 756 .2 77 7.9 8758 262 عدم وجود رقابة لتفنيد الشائعات واثبات عكسها .

 حمايد 7527 2656 62 27 222 8858 288 االستعمال الخاطئ لمواقع التواصل االجتماعى.
اعادة نشر المعلومات واالخبار الخاطئة من باب التسلية 

 والترفية.
 حمايد 7522 2756 88 8256 278 8758 228

وراء نشر الشائعات على مواقع التواصل االجتماعى مرضى 
 نفسيون.

 موافق 7529 2758 82 2757 227 7752 298

أسباب ظيور وانتشار الشائعات عبر : أفراد العينة موافقيف عل  :حضح من الجدول الس بق أن
وجامت النتائج  جتماع  ودورىا في إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشبابإلمواقع التواصؿ ا

 :أالتالي
 ...42عالـ التقليدى عف إظيار الحقائؽ بمتوسط إلصمت ا -
 .2.65ط بمتوس جتماعية ف  المجتمع المصريإلتفاوت القيـ ا -
 .2.04عدـ وجود رقابة لتفنيد الشائعات واثبات عأسيا بمتوسط  -
 .2.65بمتوسط  جتماع  مرض  نفسيوفإلورام نشر الشائعات عل  مواقع التواصؿ ا -
 ..2.6بمتوسط  غياب المتحدث الرسم  بإسـ الوزارات والمؤسسات والجيات الرسمية -
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 ..2.6المتوغؿ ف  بعض طبقات المجتمع بمتوسط عدـ وجود وع  ثقاف  بيف األفراد والجيؿ  -
 عل  باقي األسباب. اوأاف رأييـ محايدً  -

 -جحم عى فى نشر الش ئع ت إلالمةور الخ مس   دور مواقع الحواصل ا
  جحم عى فى نشر الش ئع تإلدور مواقع الحواصل ا - 25

 (21) رقم جدول

 311ن= جتماعى فى نشر الشائعاتإلٌوضح دور مواقع التواصل ا 

 العب رة
المتوسط  معارض محاٌد موافق

 األتجاه المرجح
 % ؾ % ؾ % ؾ

جتماعى دورًا كبيرا فى تسهيل نشر إللعبت مواقع التواصل ا
 يىافك 7527 756 .2 7756 86 2852 788 الشائعات.

جتماعى تؤدى دور الوسيلة إلأصبحت مواقع التواصل ا
 يىافك 7587 756 .2 8952 289 8256 282 الناقلة للشائعات.

جتماعى دورًا  كبيرًا فى تسهيل إللعبت مواقع التواصل ا
التواصل بين مروجي الشائعات لعدم وجود رقابة فى 

 التواصل بينهم .
 يحبَذ 7579 2256 88 8857 282 8.52 272

جتماعى فى تقليل دور إلساعدت مواقع التواصل ا
 يحبَذ 7578 2252 77 87 222 8252 272 الشائعات.المؤسسات االمنية فى الوصول الى مروجي 

أصبح بإمكان كل فرد نشر مايريد عبر مواقع التواصل 
 يىافك 7569 258 78 2656 62 2652 789 جتماعى لسهولة استخدامها. إلا

عالم إلجتماعى على دور وسائل اإلأثرت مواقع التواصل ا 
 يىافك 7522 752 .7 7759 7.2 8258 279 التقليدية فى التصدى للشائعات  .

جتماعى إلاالخباروالمعلومات الكاذبة عبر مواقع التواصل ا
 يىافك .758 2257 .7 2257 276 7252 7.8 خري.آلعالم اإلأكثر تنوعا فى أشكالها من وسائل ا

جتماعى أكبر جذبا واثارة إلالشائعات عبر مواقع التواصل ا
 حمايد 7572 2752 78 8652 227 2852 282 خري.آلعالم اإلمن وسائل ا

جتماعى أكثر سرعة فى إلالشائعات عبر مواقع التواصل ا
 موافق 7582 2756 88 2259 279 7258 7.2 خري.آلعالم اإلاالنتقال واالنتشار من وسائل ا

ف  نشر  جتماع إلدور مواقع التواصؿ اف عل  و أفراد العينة موافق :حضح من الجدول الس بق أن 
 وأانت النتائج أالتالي:الشائعات 

 2..2جتماع  دورًا أبيرا ف  تسييؿ نشر الشائعات بمتوسط إللعبت مواقع التواصؿ ا -
جتماع  لسيولة استخداميا بمتوسط إلأصبح بإمأاف أؿ فرد نشر مايريد عبر مواقع التواصؿ ا -

2.65. 
 .2.06بمتوسط  جتماع  تؤدى دور الوسيلة الناقلة للشائعاتإلأصبحت مواقع التواصؿ ا -
عالـ إلجتماع  أأثر سرعة ف  األنتقاؿ واألنتشار مف وسائؿ اإلالشائعات عبر مواقع التواصؿ ا -
 ..2.0بمتوسط  خري.آلا

ا ف  أشأاليا مف وسائؿ جتماع  أأثر تنوعً إلوالمعلومات الأاذبة عبر مواقع التواصؿ ا خبارألا -
 .2.04بمتوسط  خري.ألعالـ اإلا
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بمتوسط عالـ التقليدية ف  التصدى للشائعات  إلجتماع  عل  دور وسائؿ اإلالتواصؿ اأثرت مواقع  -
2.6.. 

 عل  باقي األدوار. اييـ محايدً أوأاف ر  -
ودوى   جتماع إلاالمةور الس دس   لموصول لك:ا:  الحصدى لمش ئع ت المنحشرة عبر مواقع الحواصل 

 في إةداث العنف والصراع الس: سي   
ودوى  في إةداث العنف  جتماع إلاك:ا:  الحصدى لمش ئع ت المنحشرة عبر مواقع الحواصل  - 26

 والصراع الس: سي 
 (31جدول رقم )

 311ن= جتماعى ودوها فً إحداث العنف والصراع السٌاسًإلكٌفٌة التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل ا ٌوضح 

 العب رة
المتوسط  معارض محاٌد موافق

 % ؾ % ؾ % ؾ األتجاه المرجح
التأكد من صحو المعلومات واالخبار والروابط الواردة مع 

 يىافك 7527 758 9 7759 82 2852 788 الخبر المنشور على مواقع التواصل االجتماعى

السرعة فى الرد على الشائعات المنشرة على مواقع 
 يىافك 7527 752 .7 7857 7.6 8.57 278 التواصل االجماعى  وتكذيبها  

نشر األخبار الدقيقة والموضوعية التي تتسم  بالصحة 
 يىافك .758 27 72 7952 222 7752 .72 والموضوعية على مواقع التواصل االجتماعى

تحديد مصادر الشائعات على مواقع التواصل االجتماعى 
 يىافك .758 759 22 2259 72 8257 226 ومروجيها والتشهير بهم ومحاسبتهم 

التعاون بين االفراد على مواقع التواصل االجتماعى وجهات 
 يىافك 7528 652 78 8957 282 8857 269 االمن فى مكافحة الشائعات ومالحقة مروجيها.

استخدام الوسائل التقنية والحديثة فى رصد وتتبع مصادر  
 يىافك 7587 2257 .7 2252 229 7757 722 الشائعات.

الثقافى والمعرفى للمستخدمين والتحلى رفع المستوى 
بالتفكير المنطقى والنقدى عند متابعة اى خبر عبر مواقع 

 التواصل االجتماعى.
297 7.57 222 8757 27 259 7582 

 يىافك

وضع تشريعات رادعة للجرائم المعلوماتية ونشر الشائعات 
عبر مواقع التواصل االجتماعى ومضاعفة العقوبات على 

 الشائعات.مروجى 
777 7957 228 2. 82 2.58 7588 

 يىافك

فرض رقابة على استخدام شبكات التواصل االجتماعى 
وحظر ماينشر عبرىا من شائعات وإغالق المواقع المشبوىة 

 التى تروج لهذه الشائعات.
722 6252 278 2756 72 652 7577 

 يىافك

ووزارة ضرورة تبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى 
التعليم العالى وضع مقرر دراسى يتناول خطورة الشائعات 

 واثارىا السلبية وكيفية التصدى لها.
772 6652 228 2252 22 759 7562 

 يىافك

أيفية التصدى للشائعات المنتشرة عبر ف عل  و : أفراد العينة موافق:حضح من الجدول الس بق أن
 وجامت النتائج أالتالي: العنؼ والصراع السياسيجتماع  ودوىا في إحداث إلمواقع التواصؿ ا

مف ف  مأافحة الشائعات ألجتماع  وجيات اإلفراد عل  مواقع التواصؿ األالتعاوف بيف ا -
 .2.04ومالحقة مروجييا بمتوسط 
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خبار والروابط الواردة مع الخبر المنشور عل  مواقع التواصؿ ألالتاأد مف صحو المعلومات وا -
 2..42سط جتماع  بمتو إلا

ضرورة تبن  وزارة التربية والتعليـ ووزارة التعليـ العال  وضع مقرر دراس  يتناوؿ خطورة  -
 .2.66بمتوسط  ثارىا السلبية وأيفية التصدى لياآالشائعات و 
ينشر عبرىا مف شائعات  جتماع  وحظر ماإلستخداـ شبأات التواصؿ اإفرض رقابة عل   -

غالؽ المواقع المشبوىة الت   .2.66بمتوسط  تروج ليذه الشائعات وا 
جتماع  إلوضع تشريعات رادعة للجرائـ المعلوماتية ونشر الشائعات عبر مواقع التواصؿ ا -

 .2.00ومضاعفة العقوبات عل  مروج  الشائعات بمتوسط 
ى أرفع المستوى الثقاف  والمعرف  للمستخدميف والتحل  بالتفأير المنطق  والنقدى عند متابعة  -

 ..2.0بمتوسط  جتماع إلعبر مواقع التواصؿ ا خبر
 .2.02بمتوسط  ستخداـ الوسائؿ التقنية والحديثة ف  رصد وتتبع مصادر الشائعاتإ -
نشر األخبار الدقيقة والموضوعية التي تتسـ بالصحة والموضوعية عل  مواقع التواصؿ  -

 .2.04بمتوسط  جتماع إلا
مف ف  مأافحة الشائعات ألجتماع  وجيات اإلالتواصؿ افراد عل  مواقع ألالتعاوف بيف ا -

 .2.60بمتوسط  ومالحقة مروجييا
جتماع  وتأذيبيا بمتوسط إلالسرعة ف  الرد عل  الشائعات المنشرة عل  مواقع التواصؿ ا -

2.66. 
ىفروضىالدرادة:ى

 حة ول الدراس  إخحب ر الاروض اآلح:    
سحخدام إكث ف  وع دات وانم ط   حوجد فروق دال  إةص ئ:ً  ب:ن الشب ب الج معي في  الارض األول

 –الكم:  -نوع الج مع   –النوع بةسب المحغ:رات الد:موغراف:  ) جحم عىإلالشب ب لمواقع الحواصل ا
 (.المسحوي اإلقحص دي اإلجحم عي

سحخدام الشب ب لمواقع الحواصل إنم ط أكث ف  وع دات و الاروق ب:ن الذكور واإلن ث في  -)أ(1
  اجحم عىإلا

 ( 31جدول رقم ) 

 جتماعىإلستخدام الشباب لمواقع التواصل اإكثافة وعادات وانماط ٌوضح الفروق بٌن الذكور واإلناث فً  

 الجنس
 

 المحغ:ر

 ذكور
 (233)ن=

 إن ث
 ت (233)ن=

 مسحوى المعنو: 
 ع ـ ع ـ 398د.ح

سحخدام الشب ب إنم ط أكث ف  وع دات و 
 غير دالة 66..4 .60.. .2.0 2.6. 6.26 ..2. جتماع إلالمواقع الحواصل 
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عدـ وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذأور  :حضح من الجدول الس بق 
  حيث أانت قيمة  ت( جتماع إلاستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ انماط أأثافة وعادات و واإلناث في 

 . 4.46غير دالة عند مستوى 
  جتماع إلاسحخدام الشب ب لمواقع الحواصل إنم ط أكث ف  وع دات و الاروق ب:ن الج مع ت في -)ب(1

 (32جدول رقم ) 

 باختالف الجامعات. جتماعىإلستخدام الشباب لمواقع التواصل اإكثافة وعادات وانماط ٌوضح الفروق فً  

مسحوى  ف محوسط د . ح مجموع الدرج ت الب: ن إلىالاروق حبع  
 معنو: 

كث ف  وع دات وانم ط 
سحخدام الشب ب لمواقع إ

 جتماع إلاالحواصل 

 25...0. 6 .0..006 بيف مجموعات
 0.660 656 66.2.264 داخؿ .4.44 662...

  655 6.66.060 مجموع
: وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد  من خالل الجدول الس بق :حب:ن

  حيث جتماع إلاستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ إنماط أأثافة وعادات و العينة باختالؼ الجامعة في 
 . .4.44أانت قيمة  ؼ( وىي دالة عند مستوى 

 ( 33جدول رقم )

                       جتماعىإلوانماط استخدام الشباب لمواقع التواصل ا كثافة وعاداتللمقارنات الثنائٌة   LSDٌوضح نتائج اختبار 

 بٌن الجامعات المختلفة.

احنراف  متوسط ن الج مع ت
 االمريكية أكتوبر 6 األزهر القاهرة معياري

أثافة وعادات 
ستخداـ انماط وأ

الشباب لمواقع 
التواصؿ 

 جتماع ألا

 2.56 4... 44. القاهرة
 -

..2644* 
-

..6644* 
-

2.5644* 
- 4.0444-   5..6 2.6. 44. األزهر 

...444* 
-    2.55 ..2. 44. أكتوبر 6

..6444* 
     2.04 2259 44. االمريكية

     .6.4 2.6. 044 اإلجم لي
وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة  :من الجدول الس بق :حب:ن

ستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ انماط أأثافة وعادات و فراد العينة بجامعة األزىر في أو بجامعة القاىرة 
 .4.46عند مستوى  زىرألفراد العينة بجامعة األصالح  جتماع ألا

فراد العينة أوجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة بجامعة القاىرة و 
فراد ألصالح  جتماع إلاستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ انماط أدات و في أثافة وعا اأتوبر 6بجامعة 

 .4.46عند مستوى  أتوبرأ 6العينة بجامعة 
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فراد العينة أوجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة بجامعة القاىرة و 
فراد ألصالح  جتماع إلاستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ انماط أأثافة وعادات و بالجامعة األمريأية في 

 .4.46األمريأية عند مستوى جامعة الالعينة ب
وافراد العينة  األزىروجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة بجامعة 

فراد ألصالح  تماع جألاستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ انماط أمريأية في أثافة وعادات و ألبالجامعة ا
 .4.46مريأية عند مستوى ألالعينة بالجامعة ا

فراد أاأتوبر و  6وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة بجامعة 
لصالح  جتماع إلاستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ انماط أأثافة وعادات و العينة بالجامعة األمريأية في 

 .4.46األمريأية عند مستوى جامعة الفراد العينة بأ
سحخدام الشب ب لمواقع ام ط أنكث ف  وع دات و الاروق ب:ن الكم: ت النظر:  والعمم:  في  -)ج(1

  جحم عىإلالحواصل ا
 (34جدول رقم ) 

 .جتماعىإلستخدام الشباب لمواقع التواصل اإكثافة وعادات وانماط فً الكلٌات النظرٌة والعلمٌة ٌوضح الفروق بٌن   

 الكم:                                
 المحغ:ر

 نظري
 (233)ن=

 عممي
 ت (233)ن=

 مسحوى المعنو: 
 ع ـ ع ـ 398د.ح

سحخدام الشب ب إكث ف  وع دات وانم ط 
 4.46 2.4.2 6.06 2.2. 2.65 2.0. جحم عىإللمواقع الحواصل ا

الأليات حصائية بيف متوسطي درجات اوجود فروؽ ذات دأللة  :حضح من الجدول الس بق
لصالح الأليات  جتماع إلاستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ انماط أأثافة وعادات و في النظرية والعلمية 

 . 4.46النظرية  حيث أانت قيمة  ت( دالة عند مستوى 
سحخدام الشب ب لمواقع انم ط أكث ف  وع دات و في المسحوي اإلقحص دي اإلجحم عي الاروق ب:ن -)د(1

  جتماع ألاالحواصل 
 ( 36جدول رقم ) 

 .المستوي اإلقتصادي اإلجتماعًباختالف  جتماعىإلكثافة وعادات وانماط استخدام الشباب لمواقع التواصل اٌوضح الفروق فً 

مسحوى  ف محوسط د . ح مجموع الدرج ت الب: ن الاروق حبع  إلى
 معنو: 

كث ف  وع دات وانم ط 
سحخدام الشب ب لمواقع إ

 جتماع إلاالحواصل 

 ..6.0.. 2 .664.50 بيف مجموعات
 0.6.0 .65 6040.056 داخؿ .4.44 24.062

  655 .6.66.06 مجموع
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وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد   من خالل الجدول الس بق :حب:ن
ستخداـ الشباب لمواقع انماط أأثافة وعادات و في المستوي اإلقتصادي اإلجتماعي العينة باختالؼ 

 . .4.44  حيث أانت قيمة  ؼ( دالة عند مستوى جتماع إلاالتواصؿ 
 ( 31جدول رقم )

لمواقع ستخدام الشباب اماط أنكثافة وعادات وفً  جتماعً القتصادي االالمستوي ابٌن  للمقارنات الثنائٌة  LSDختبار ٌوضح 

 .جتماعىالالتواصل ا

 مرتفع متوسط منخفض احنراف معياري متوسط ن يحم عالجا يقحص دالالمسحوي ا

نماط أأثافة وعادات و 
ستخداـ الشباب لمواقع ا

 جتماع ألاالتواصؿ 

 2.67 9.7 23 منخاض
 -757272* -

257776* 
-   3.36 11.9 187 محوسط

252879* 
    2.82 13.3 193 مرحاع
    3.37 12.5 433 جمم 

جتماع  إلامستوى ال يذو وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة 
ستخداـ انماط أفي أثافة وعادات و  المتوسط جتماع إلاالمستوى  يذو  فراد العينةأو قتصادي المنخفض ألا

المتوسط عند مستوى جتماع  إلاالمستوى  يفراد العينة ذو ألصالح جتماع  إلاالشباب لمواقع التواصؿ 
4.46. 

جتماع  إلامستوى ال يوجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة ذو 
ستخداـ انماط أفي أثافة وعادات و  المرتفعجتماع  إلاالمستوى  يفراد العينة ذو أقتصادي المنخفض و إلا

عند مستوى  المرتفع جتماع ألاالمستوى  يالعينة ذو فراد ألصالح جتماع  إلاالشباب لمواقع التواصؿ 
4.46. 

جتماع  إلمستوى اال يوجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة ذو 
ستخداـ انماط أفي أثافة وعادات و  المرتفع جتماع إلالمستوى ا يفراد العينة ذو أو  المتوسطقتصادي إلا

عند مستوى  المرتفع جتماع إلالمستوى ا يفراد العينة ذو أجتماع  لصالح إلالشباب لمواقع التواصؿ ا
4.46. 

 األول .مم  سبق :حضح حةقق صة  الارض 
عحم دىم  الارض الث ني   حوجد فروق دال  إةص ئ:ً  ب:ن المبةوث:ن ع:ن  الدراس  في مدي مح بعحيم وا 

نوع  –بةسب المحغ:رات الد:موغراف:  ) النوع  جحم عىإلاألخب ر بإسحمرار عمى مواقع الحواصل اعمي 
 .المسحوي اإلقحص دي اإلجحم عي ( –الكم:  -الج مع  
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  جحم عىإلعمى مواقع الحواصل ا سحمرار مدي مح بعحيم األخب ر بالاروق ب:ن الجنس:ن في -)أ(2
 (  31جدول رقم )

 .جتماعىإلمتابعتهم األخبار بإستمرار على مواقع التواصل امدي لداللة الفروق بٌن الذكور واإلناث فً  2ٌوضح قٌمة كا

 النوع
 مدى المح بع  

 إجم لي اإلن ث الذكور
 2ك 

 مسحوى الدالل 

2د ح   % ؾ % ؾ % ؾ 

 04.2 .6. 65.6 5. .0 02 اتابعيا بانتظاـ

4.264 
4.0.0  
 غير دالة

 60.0 2.5 66 4.. 60.6 45. اتابعيا احيانا

 6 24 6.6 .. 0.6 5 نادرًا ما اتابعيا

 44. 044 44. 244 44. 244 اإلجم لي

:  عدـ وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف أفراد العينة الذأور :حضح من الجدول الس بق
          حيث أانت قيمة جتماع إلمدي متابعتيـ األخبار بإستمرار عل  مواقع التواصؿ اواإلناث في 

 .4.46وىي غير دالة عند مستوى دأللة 4.264=  2أا
  جحم عىإلمدي مح بعحيم األخب ر بإسحمرار عمى مواقع الحواصل االاروق ب:ن الج مع ت في  -)ب(2

 (31جدول )

 .جتماعىإلمدي متابعتهم األخبار بإستمرار على مواقع التواصل الداللة الفروق بٌن الجامعات فً  2ٌوضح قٌمة كا 

 الجامعة           
 يذي انًزبثؼخ

 األمريأية أأتوبر6 األزىر القاىرة
 2أا

مستوى 
 الدأللة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 6د ح 

 66 66 26 26 24 24 .6 .6 اتابعيا بانتظاـ
 62 62 .. .. 6. 6. 06 06 اتابعيا احيانا .4.44 .60.56

 6 6 0 0 . . 6 6 نادرا ما اتابعيا
 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. الجمػػلة

 .0.00وهٍ دانخ ػُذ يغزىي  0.853يؼبيم انزىافك= 

بيف الجامعات الحأومية والخاصة وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية :حضح من الجدول الس بق  
        حيث أانت قيمةجتماع إلاستمرار عل  مواقع التواصؿ امدي متابعتيـ األخبار بواألمريأية  في 

 . .4.44وىي دالة عند مستوى دأللة  .60.56= 2أا
عمى مواقع الحواصل  سحمرار األخب ر ب)ج(الاروق ب:ن طالب الكم: ت النظر:  والعمم:  في 2
  جتماع ألا
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 (41جدول )

 لداللة الفروق بٌن طالب الكلٌات النظرٌة وطالب الكلٌات العملٌة  2ٌوضح قٌمة كا 

 . جتماعىإلمدي متابعتهم األخبار بإستمرار على مواقع التواصل افً 

 الدراس 
 مدى المح بع  

 إجم لي العمم:  النظر: 
 2ك 

 مسحوى الدالل 

2د ح   % ؾ % ؾ % ؾ 

 04.2 .6. 65 0. 6..0 06 اتابعيا بانتظاـ

..564 

4.6.6  
 غير دالة

 

 60.0 2.5 60.6 45. 66 4.. اتابعيا احيانا

 6 24 6.6 6. 6.6 . نادرا ما اتابعيا

 44. 044 44. 244 44. 244 اإلجمالي

عدـ وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف أفراد العينة بالأليات   :حضح من الجدول الس بق 
  حيث جتماع إلمدي متابعتيـ األخبار بإستمرار عل  مواقع التواصؿ االنظرية والأليات العملية في 

 . 4.46دأللة  وىي غير دالة عند مستوى 564..=  2أانت قيمة أا
مدي مح بعحيم األخب ر بإسحمرار عمى مواقع الاروق ب:ن المسحو: ت اإلجحم ع:  اإلقحص د:  في  -)د(2

  جحم عىإلالحواصل ا
 (41جدول رقم )

          مدي متابعتهم األخبار بإستمرار على مواقع لداللة الفروق بٌن المستوٌات اإلجتماعٌة اإلقتصادٌة فً  2ٌوضح قٌمة كا 

 .جتماعىإلالتواصل ا

 المستوى           
 مدى المح بع  

 إجمالي مرتفع متوسط منخفض
 مستوى الدأللة 2أا

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 0د ح 
 04.2 .6. 04 6. 60.6 2. 66.6 6. اتابعيا بانتظاـ

 60.0 2.5 66.0 46. 60.6 45. 0... 0 اتابعيا احيانا  .4.44 25.0.0

 6 24 0.2 0 6.2 6 ..26 6 نادرا ما اتابعيا

 44. 044 44. 54. 44. .0. 44. 26 الجمػػلة

 .0.000وهٍ دانخ ػُذ يغزىي  0.462يؼبيم انزىافك= 

بيف المستويات األجتماعية وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية   :حضح من الجدول الس بق 
        حيث أانت قيمةجتماع إلستمرار عل  مواقع التواصؿ اامدي متابعتيـ األخبار باألقتصادية في 

 ..4.44وىي دالة عند مستوى دأللة  25.0.0=  2أا
 .نيالث مم  سبق :حضح حةقق صة  الارض 

سحخدام الشب ب لمواقع انم ط أكث ف  وع دات و رحب ط:  دال  إةص ئ:ً  ب:ن ا  حوجد عالق  الارض الث لث
 .جحم عىالث ر الش ئع ت المنشورة عبر مواقع الحواصل اآو  جحم عىإلالحواصل ا
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 ( 42جدول رقم )

ثار الشائعات المنشورة عبر  مواقع آجتماعى وإلستخدام الشباب لمواقع التواصل اانماط أعادات ووكثافة ٌوضح العالقة بٌن 

 .جتماعىإلالتواصل ا

 كثافة وعادات وانماط استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعى المتغير
 مستوى الدأللة القوة األتجاه معامؿ األرتباط

االجتماعية للشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل  اآلثار
 .4.4 ضعيؼ طردي **62..4 االجتماعى

للشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل  االقتصادية اآلثار
 أل توجد عالقة 4.446 االجتماعى

للشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل  السياسية اآلثار
 4.46 ضعيؼ طردي *4...4 االجتماعى

للشائعات التى تنشر عبر مواقع التواصل  الثقافية اآلثار
 أل توجد عالقة 4.4.2 االجتماعى

  :حضح من الجدول الس بق
 جتماع إلانماط استخداـ الشباب لمواقع التواصؿ أأثافة وعادات و وجود عالقة طردية ضعيفة بيف -
( وىي 4.6  حيث أانت  ر>جتماع إلاجتماعية للشائعات الت  تنشر عبر مواقع التواصؿ ألثار اآلاو 

 .4.46دالة عند مستوى 
ستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ انماط أأثافة وعادات و حصائية بيف إعدـ وجود عالقة ذات دأللة -
  حيث أانت  ر(  جتماع ألاللشائعات الت  تنشر عبر مواقع التواصؿ  اإلقتصاديةثار آلوا جتماع ألا

 .4.46غير دالة عند مستوى 
 جتماع إلاستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ انماط أجود عالقة طردية ضعيفة بيف أثافة وعادات و و -
( وىي دالة 4.6حيث أانت  ر>  جتماع إلاللشائعات الت  تنشر عبر مواقع التواصؿ  السياسيةثار آلاو 

 .4.46عند مستوى 
ستخداـ الشباب لمواقع التواصؿ اماط أنأثافة وعادات و حصائية بيف إعدـ وجود عالقة ذات دأللة -
  حيث أانت  ر( غير جتماع إلاللشائعات الت  تنشر عبر مواقع التواصؿ  الثقافيةثار آلاو  جتماع إلا

 .4.46دالة عند مستوى 
 مم  سبق :حضح عدم حةقق صة  الارض الث لث.

لمش ئع ت المنحشرة ك:ا:  الحصدى حوجد فروق دال  إةص ئ:ً  ب:ن الشب ب الج معي في  الارض الرابع  
 –الكم:  -نوع الج مع   –بةسب المحغ:رات الد:موغراف:  )النوع  جحم عىإلعبر مواقع الحواصل ا

 (.المسحوي اإلقحص دي اإلجحم عي
ك:ا:  الحصدى لمش ئع ت المنحشرة عبر مواقع الحواصل الاروق ب:ن الذكور واإلن ث في  -)أ(4
  جحم عىإلا
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 (43جدول رقم ) 

 .جتماعىإلكٌفٌة التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل اٌوضح الفروق بٌن الذكور واإلناث فً   

 الجنس                            
 المحغ:ر

 ذكور
 (191)ن=

 إن ث
 مسحوى المعنو:  ت (189)ن=

 ع ـ ع ـ 378د.ح

ك:ا:  الحصدى لمش ئع ت المنحشرة عبر 
 .4.44 0.066 0..6 20.6 2.22 26.5 جحم عىإلمواقع الحواصل ا

وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذأور  :حضح من الجدول الس بق
لصالح الذأور  حيث  جتماع إلاأيفية التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصؿ واإلناث في 

 . .4.44أانت قيمة  ت( دالة عند مستوى 
 

  جحم عىإلك:ا:  الحصدى لمش ئع ت المنحشرة عبر مواقع الحواصل االاروق ب:ن الج مع ت في -)ب(4
 (44جدول رقم ) 

 باختالف الجامعات. جتماعىإلكٌفٌة التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل اٌوضح الفروق فً  

مسحوى  ف محوسط د . ح مجموع الدرج ت الب: ن الاروق حبع  إلى
 معنو: 

ك:ا:  الحصدى لمش ئع ت 
المنحشرة عبر مواقع الحواصل 

 جحم عىإلا

 62.262 6 66.656. بيف مجموعات
 0.4.. 6.6 .6..2040 داخؿ .4.44 6.552

  6.5 2566.062 مجموع
: وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد  من خالل الجدول الس بق :حب:ن

  حيث جتماع إلاأيفية التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصؿ العينة باختالؼ الجامعة في 
 . .4.44أانت قيمة  ؼ( وىي دالة عند مستوى 

 (45جدول رقم )

      بٌن جتماعىإلالتصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل اكٌفٌة للمقارنات الثنائٌة فً   LSDٌوضح نتائج اختبار  

 الجامعات المختلفة.

احنراف  متوسط ن الج مع ت
 مريكيةاأل أكتوبر 6 األزهر القاهرة معياري

أيفية التصدى 
للشائعات 

المنتشرة عبر 
مواقع التواصؿ 

 جتماع إلا

 *.4.522 .4.0.6- 664..4-  .0.. ..26 50 القاهرة
 *60.2.. 4.2005   2.65 26.5 56 األزهر 

 *6502..    2..6 26.6 56 أكتوبر 6
     6..6 7857 .5 األمريكية
     5..2 26.2 604 اإلمجايل
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وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة  من الجدول الس بق :حضح
أيفية التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصؿ فراد العينة بالجامعة األمريأية في أبجامعة القاىرة و 

 .4.46األمريأية عند مستوى جامعة الفراد العينة بألصالح  جتماع إلا
فراد العينة أو  األزىروجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة بجامعة 

فراد ألصالح  جتماع إلاأيفية التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصؿ مريأية في ألبالجامعة ا
 .4.46مريأية عند مستوى ألالعينة بالجامعة ا

فراد أأتوبر وأ 6وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة بجامعة 
لصالح  جتماع إلابر مواقع التواصؿ أيفية التصدى للشائعات المنتشرة عالعينة بالجامعة األمريأية في 

 .4.46األمريأية عند مستوى جامعة الفراد العينة بأ
ك:ا:  الحصدى لمش ئع ت المنحشرة عبر مواقع الاروق ب:ن الكم: ت النظر:  والعمم:  في  -)ج(4

  جحم عىإلالحواصل ا
 (46جدول رقم ) 

 .جتماعىإلالتصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل اكٌفٌة فً الكلٌات النظرٌة والعلمٌة ٌوضح الفروق بٌن  

 الكم:                           
 المحغ:ر

 نظري
 (193)ن=

 عممي
 ت (187)ن=

 مسحوى المعنو: 
 ع ـ ع ـ 378د.ح

ك:ا:  الحصدى لمش ئع ت المنحشرة 
  4.626 4.666 2.54 ..26 2.65 26.6 جحم عىإلعبر مواقع الحواصل ا

 دالةغير 
الأليات عدـ وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطي درجات  :حضح من الجدول الس بق

  حيث أانت قيمة جتماع إلاأيفية التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصؿ في النظرية والعلمية 
 . 4.46 ت( غير دالة عند مستوى 

ك:ا:  الحصدى لمش ئع ت المنحشرة عبر مواقع في المسحوي اإلقحص دي اإلجحم عي الاروق ب:ن -)د(4
  جحم عىإلالحواصل ا

 (41جدول رقم ) 

 .المستوي اإلقتصادي اإلجتماعًباختالف  جتماعىإلكٌفٌة التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل اٌوضح الفروق فً  

مسحوى  ف محوسط د . ح مجموع الدرج ت الب: ن الاروق حبع  إلى
 معنو: 

ك:ا:  الحصدى لمش ئع ت 
المنحشرة عبر مواقع الحواصل 

 جحم عىإلا

 05.000 2 50.000 بيف مجموعات
 640.. ..6 2066.600 داخؿ .4.4 6.646

  6.5 2566.062 مجموع
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: وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد  من خالل الجدول الس بق :حب:ن
أيفية التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع في المستوي اإلقتصادي اإلجتماعي العينة باختالؼ 

 . .4.4  حيث أانت قيمة  ؼ( دالة عند مستوى جتماع إلاالتواصؿ 
 (41جدول رقم )

قع كٌفٌة التصدى للشائعات المنتشرة عبر موافً  المستوي اإلقتصادي اإلجتماعً بٌن  للمقارنات الثنائٌة  LSDختبار ٌوضح إ 

 .جتماعىإلالتواصل ا

 مرتفع متوسط منخفض احنراف معياري متوسط ن جحم عيالقحص دي االالمسحوي ا

أيفية التصدى للشائعات 
المنتشرة عبر مواقع التواصؿ 

 يجتماعألا

 *259786 252829  4.06 ..26 .. منخفض
 *582.8.   2.26 26.6 .0. متوسط
    .6.2 ..20 02. مرتفع
    5..2 26.2 604 جمم 

وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة  :حضح من الجدول الس بق
في أيفية  المرتفع جتماع إلاالمستوى  يفراد العينة ذو أقتصادي المنخفض و ألا جتماع ألامستوى ال يذو 

 جتماع إلاالمستوى  يالعينة ذو فراد ألصالح  جتماع ألاالتصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصؿ 
 .4.46عند مستوى  المنخفض

جتماع  ألمستوى اال يوجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة ذو 
في أيفية التصدى للشائعات المنتشرة  المرتفع جتماع ألالمستوى ا يفراد العينة ذو أو  المتوسطقتصادي ألا

عند مستوى  المتوسط جتماع ألالمستوى ا يفراد العينة ذو أجتماع  لصالح ألعبر مواقع التواصؿ ا
4.46. 

 مم  سبق :حضح حةقق صة  الارض الرابع.
بإسحمرار  واإلعحم د عم:ي مح بع  األخب ر   حوجد عالق  إرحب ط:  دال  إةص ئ:ً  ب:ن الارض الخ مس 

 الشب ب الج معي ع:ن  الدراس .لي  عمي وجود مخ طر  دراكا  و  جحم عىإلعمى مواقع الحواصل ا
 (41جدول رقم )

 لها.جتماعى وادراك وجود مخاطر إلمتابعة األخبار بإستمرار على مواقع التواصل اٌوضح العالقة بٌن  

 المتغير
 جتماعىإلمتابعة األخبار بإستمرار على مواقع التواصل ا

 مستوى الدأللة القوة األتجاه معامؿ األرتباط

 .4.4 متوسط طردي **4.600 جتماعىإلوجود مخاطر لشبكات مواقع التواصل ا ادراك
  :حضح من الجدول الس بق

دراؾ وجود ا  و  جتماع ألامتابعة األخبار بإستمرار عل  مواقع التواصؿ وجود عالقة طردية ضعيفة بيف -
  .4.4( وىي دالة عند مستوى ..4>ر>4.6  حيث أانت  جتماع إلامخاطر لشبأات مواقع التواصؿ 
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وجود ل يـدراأيجعؿ المبحوثيف يزيد إ جتماع إلامتابعة األخبار بإستمرار عل  مواقع التواصؿ اي اف 
 .جتماع إلامخاطر لشبأات مواقع التواصؿ 

 مم  سبق :حضح عدم حةقق صة  الارض الث لث.

جحم عى إلدور مواقع الحواصل ا  حوجد فروق دال  إةص ئ:ً  ب:ن الشب ب الج معي في  الارض الس دس
المسحوي  –الكم:   -نوع الج مع   –بةسب المحغ:رات الد:موغراف:  ) النوع  فى نشر الش ئع ت

 اإلقحص دي اإلجحم عي (.
  لش ئع تجحم عى فى نشر اإلدور مواقع الحواصل االاروق ب:ن الذكور واإلن ث في  -)أ(6

 ( 51جدول رقم) 

 .جتماعى فى نشر الشائعاتإلدور مواقع التواصل اٌوضح الفروق بٌن الذكور واإلناث فً  

 الجنس                              
 المحغ:ر

 ذكور
 (191)ن=

 إن ث
 ت (189)ن=

 مسحوى المعنو: 
 ع ـ ع ـ 378د.ح

جحم عى إلدور مواقع الحواصل ا
 غير دالة 4.466 006.. 6..2 6..2 6.45 ..22 فى نشر الش ئع ت

عدـ وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطي درجات الذأور  :حضح من الجدول الس بق
  حيث أانت قيمة  ت( غير دالة عند ف  نشر الشائعات جتماع إلادور مواقع التواصؿ واإلناث في 

 . 4.46مستوى 
  فى نشر الش ئع ت جحم عىإلادور مواقع الحواصل الاروق ب:ن الج مع ت في -)ب(6

 (51جدول رقم )

 بٌن الجامعات المختلفةجتماعى فى نشر الشائعات الدور مواقع التواصل اٌوضح  

احنراف  متوسط ن الج مع ت
 معياري

 جتماع إلادور مواقع التواصؿ 
 ف  نشر الشائعات

 2.06 22.2 50 القاهرة

 6.42 0..2 56 األزهر 
 6.26 5..2 56 أكتوبر 6

 2.50 7258 .5 األمريكية
 2.50 0..2 604 اإلمجايل
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 ( 52جدول رقم ) 

 باختالف الجامعات. جتماعى فى نشر الشائعاتإلدور مواقع التواصل اٌوضح الفروق فً 

مسحوى  ف محوسط د . ح مجموع الدرج ت الب: ن الاروق حبع  إلى
 معنو: 

 جتماع إلادور مواقع الحواصل 
 فى نشر الش ئع ت

 2.220. 6 66.606 بيف مجموعات
..02. 4.266 

 0.646 6.6 6266.0.2 داخؿ غير دالة
  6.5 62.2.666 مجموع

:عدـ وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات  من خالل الجدول الس بق :حب:ن
  حيث أانت قيمة ف  نشر الشائعات جتماع إلادور مواقع التواصؿ أفراد العينة باختالؼ الجامعة في 

 . 4.46 ؼ( غير دالة عند مستوى 
  جحم عى فى نشر الش ئع تإلدور مواقع الحواصل االاروق ب:ن الكم: ت النظر:  والعمم:  في  -)ج(6

 ( 53جدول رقم ) 

 .الشائعاتجتماعى فى نشر إلدور مواقع التواصل افً الكلٌات النظرٌة والعلمٌة ٌوضح الفروق بٌن  

 الكم:                              
 المحغ:ر

 نظري
 (193)ن=

 عممي
 ت (187)ن=

 مسحوى المعنو: 
 ع ـ ع ـ 378د.ح

جحم عى إلدور مواقع الحواصل ا
  60..4 4.6.0 .2.5 0..2 .2.5 5..2 فى نشر الش ئع ت

 غير دالة
الأليات عدـ وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطي درجات :حضح من الجدول الس بق 

لصالح الأليات النظرية  حيث  جتماع  ف  نشر الشائعاتإلدور مواقع التواصؿ افي النظرية والعلمية 
 . 4.46أانت قيمة  ت( غير دالة عند مستوى 

جحم عى فى نشر إلدور مواقع الحواصل افي المسحوي اإلقحص دي اإلجحم عي الاروق ب:ن -)د(6
  الش ئع ت

 ( 54جدول رقم ) 

 .المستوي اإلقتصادي اإلجتماعًباختالف  جتماعى فى نشر الشائعاتإلدور مواقع التواصل اٌوضح الفروق فً 

مسحوى  ف محوسط د . ح مجموع الدرج ت الب: ن الاروق حبع  إلى
 معنو: 

جحم عى إلدور مواقع الحواصل ا
 فى نشر الش ئع ت

 65.546 2 ..5.0.. بيف مجموعات
 0.666 ..6 06..6.62 داخؿ .4.44 66...

  6.5 62.2.666 مجموع
: وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد  من خالل الجدول الس بق :حب:ن

  دور مواقع التواصؿ األجتماع  ف  نشر الشائعاتفي المستوي اإلقتصادي اإلجتماعي العينة باختالؼ 
 . .4.44حيث أانت قيمة  ؼ( دالة عند مستوى 
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 (55جدول رقم )

                    جتماعىإلدور مواقع التواصل افً  المستوي اإلقتصادي اإلجتماعً بٌن  للمقارنات الثنائٌة  LSDختبار ٌوضح  

 .فى نشر الشائعات

 احنراف معياري متوسط ن المسحوي اإلقحص دي اإلجحم عي
 مرتفع متوسط منخفض

دور مواقع التواصؿ 
ف  نشر  جتماع إلا

 الشائعات

 *756987 *757.82  .6.. 20.2 .. منخفض
 58988.   2.66 5..2 .0. متوسط
    6.25 6..2 02. مرتفع

    2.50 0..2 604 اإلمجايل
وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة  :حضح من الجدول الس بق

في دور  المتوسط جتماع ألاالمستوى  يفراد العينة ذو أقتصادي المنخفض و إلا يجتماعإلامستوى ال يذو 
 المنخفض جتماع ألاالمستوى  يفراد العينة ذو ألصالح  ف  نشر الشائعات جتماع ألامواقع التواصؿ 

 .4.46عند مستوى 
جتماع  ألمستوى اال يوجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة ذو 

جتماع  ألفي دور مواقع التواصؿ ا المرتفع جتماع ألالمستوى ا يفراد العينة ذو أو  المنخفضقتصادي ألا
 .4.46عند مستوى  المنخفض جتماع ألالمستوى ا يفراد العينة ذو أصالح ل ف  نشر الشائعات

 .الس دسمم  سبق :حضح حةقق صة  الارض 
لمش ئع ت عبر   حوجد فروق دال  إةص ئ:ً  ب:ن المبةوث:ن في مدي وجود دور فع ل الارض الس بع

بةسب جحم عى عمى الشب ب الج معي في إةداث العنف والصراع الس: سي لد:يم إلمواقع الحواصل ا
 المسحوي اإلقحص دي اإلجحم عي ( . –الكم:  -نوع الج مع   –المحغ:رات الد:موغراف:  ) النوع 

مدي وجود دور فع ل لمش ئع ت عبر مواقع الحواصل االجحم عى عمى الاروق ب:ن الجنس:ن في -)أ(7
  الشب ب الج معي في إةداث العنف والصراع الس: سي لد:يم

 ( 56جدول رقم )

اعى على جتمإلمدي وجود دور فعال للشائعات عبر مواقع التواصل الداللة الفروق بٌن الذكور واإلناث فً  2ٌوضح قٌمة كا 

 .الشباب الجامعً فً إحداث العنف والصراع السٌاسً لدٌهم

 النوع
  دور لمش ئع ت

 إجم لي اإلن ث الذكور
 2ك 

 مسحوى الدالل 

2د ح   % ؾ % ؾ % ؾ 

 0..6 266 60 .2. ..4. 66. نعـ

.6.44. 4.44. 
 64 0.. 66 60 ..20 06 أحيانا

 2.6 4. 4 4 6.2 4. أل

 44. 604 44. 05. 44. .5. اإلجم لي

 .0.000وهٍ دانخ ػُذ يغزىي  0.095يؼبيم انزىافك= 
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:  وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف أفراد العينة الذأور واإلناث :حضح من الجدول الس بق
جتماع  عل  الشباب الجامعي في إحداث إلمدي وجود دور فعاؿ للشائعات عبر مواقع التواصؿ افي 

وىي  دالة عند مستوى دأللة  .6.44.=  2  حيث أانت قيمة أاوالصراع السياسي لدييـالعنؼ 
4.44.. 

جحم عى إلمدي وجود دور فع ل لمش ئع ت عبر مواقع الحواصل االاروق ب:ن الج مع ت في  -)ب(7
  عمى الشب ب الج معي في إةداث العنف والصراع الس: سي لد:يم

 ( 51جدول رقم )

جتماعى على الشباب إلمدي وجود دور فعال للشائعات عبر مواقع التواصل الداللة الفروق بٌن الجامعات فً  2ٌوضح قٌمة كا

 .الجامعً فً إحداث العنف والصراع السٌاسً لدٌهم

 الجامعة           
 دوس نهؾبئؼبد

 األمريأية أأتوبر6 األزىر القاىرة
 مستوى الدأللة 2أا

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 6د ح 
 0.0. 6. ..66 .6 60.6 64 6.0. 65 نعـ

25.62. 4.44. 
 6..2 .2 06.5 06 ..64 20 6..2 24 أحيانا

 4 4 4 4 6.0 6 6.6 6 أل
 44. .5 44. 56 44. 56 44. 50 اإلجمالي

 .0.000وهٍ دانخ ػُذ يغزىي  0.463يؼبيم انزىافك= 
بيف الجامعات الحأومية والخاصة :وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية  الس بق:حضح من الجدول 

عل  الشباب الجامعي  جتماع إلامدي وجود دور فعاؿ للشائعات عبر مواقع التواصؿ واألمريأية  في 
وىي دالة عند مستوى  .25.62= 2  حيث أانت قيمة أافي إحداث العنؼ والصراع السياسي لدييـ

 . .4.44دأللة 
مدي وجود دور فع ل لمش ئع ت عبر مواقع )ج(الاروق ب:ن طالب الكم: ت النظر:  والعمم:  في 7

  عمى الشب ب الج معي في إةداث العنف والصراع الس: سي لد:يم جحم عىإلاالحواصل 
 (51جدول رقم )

 لداللة الفروق بٌن طالب الكلٌات النظرٌة وطالب الكلٌات العملٌة  2ٌوضح قٌمة كا 

                      جتماعى على الشباب الجامعً فً إحداث العنفإلي وجود دور فعال للشائعات عبر مواقع التواصل امدفً 

 .والصراع السٌاسً لدٌهم

 الدراس 
مش ئع تلدور   

 إجم لي العمم:  النظر: 
 2ك 

 مسحوى الدالل 

2د ح   % ؾ % ؾ % ؾ 

 0..6 266 6.6. .6. ...6 5.. نعـ

6.226 
4.46 

 

 64 0.. ..20 06 66.0 65 أحيانا

 2.6 4. ..2 6 2.6 6 أل

 44. 604 44. .0. 44. 56. اإلجمالي

 .0.05وهٍ دانخ ػُذ يغزىي  0.041يؼبيم انزىافك= 
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:  وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية بيف أفراد العينة بالأليات النظرية :حضح من الجدول الس بق
جتماع  عل  الشباب إلمدي وجود دور فعاؿ للشائعات عبر مواقع التواصؿ اوالأليات العملية في 

وىي دالة عند  6.226=  2  حيث أانت قيمة أافي إحداث العنؼ والصراع السياسي لدييـالجامعي 
 . 4.46دأللة  مستوى

مدي وجود دور فع ل لمش ئع ت عبر مواقع الاروق ب:ن المسحو: ت اإلجحم ع:  اإلقحص د:  في  -)د(7
  لد:يمجحم عى عمى الشب ب الج معي في إةداث العنف والصراع الس: سي إلالحواصل ا

 ( 51جدول رقم )

مدي وجود دور فعال للشائعات عبر مواقع التواصل لداللة الفروق بٌن المستوٌات اإلجتماعٌة اإلقتصادٌة فً  2ٌوضح قٌمة كا

 .جتماعى على الشباب الجامعً فً إحداث العنف والصراع السٌاسً لدٌهمإلا

                  
 المستوى

 دور لمش ئع ت 

 إجمالي مرتفع  متوسط منخفض
 مستوى الدأللة 2أا

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 0د ح 

 0..6 266 66.6 .2. 60 26. 4.6. 2. نعـ

 64 0.. 66.6 .6 26.6 00 25.0 6 أحيانا 4.46 2.660.

 2.6 4. 4 4 6.6 4. 4 4 أل

 44. 604 44. 02. 44. .0. 44. .. اإلجمالي

 .0.05وهٍ دانخ ػُذ يغزىي  0.019يؼبيم انزىافك= 

بيف المستويات اإلجتماعية وجود فروؽ ذات دأللة إحصائية   :حضح من الجدول الس بق 
مدي وجود دور فعاؿ للشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع  عل  الشباب الجامعي اإلقتصادية في 

وىي دالة عند مستوى  2.660.=  2  حيث أانت قيمة أافي إحداث العنؼ والصراع السياسي لدييـ
 .4.46دأللة 

 صة  الارض الس بع. مم  سبق :حضح حةقق
  اًل   أىم اإلسحنح ج ت والخالص تاو 
ستطاعت مواقع التواصؿ اإلجتماعي في السنوات األخيرة أف تنتشر بوتيرة سريعة بفعؿ إنتشار ا

أىمية  ات  وأصبحت ذالمختلفةاإلنترنت وتوافر أجيزة المحموؿ الذأية التي تعمؿ علييا ىذه التطبيقات 
إزام مختلؼ القضايا والموضوعات مف خالؿ  وإتجاىات وآرام الشباب وتحديد مواقف  أبيرة في التاثير عل

 الميمةجتماعي إحدي وسائؿ اإلعالـ الجديد أل  وتعد مواقع التواصؿ ابأافة األخبار والمعلومات هإمداد
لتواصؿ   فإستخداـ مواقع اراد في المجتمع في الوقت الحاضرالتي تتمتع بدرجة مصداقية عالية لدي األف

اإلجتماعي في نشر الشائعات يؤدي إلي إحداث العنؼ والصراع السياسي بيف الشباب نتيجة لحماسيـ 
  فمف خالؿ نشر الشائعات المختلفة عبر مواقع التواصؿ تطلعيـ للمشارأة السياسية بجديةالزائد و 

ج   بينما تخر وفي أولوياتجتماعي تستطيع تعبئة الرأي العاـ وتوجييو نحو أحداث بعينيا وجعلو يضعيا ألا
جتماعية  حيث أل  وىذه القدرة ىي التي تبرر القوة التاثيرية لتلؾ المواقع اىتماماتواخري مف دائرة أأحداث 
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تأمف وظيفة مواقع التواصؿ اإلجتماعي في إمداد األفراد بالمعلومات واألخبار حوؿ أافة الموضوعات 
 المختلفة.  

وفي إطار إنتشار الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنؼ والصراع 
جام أاأثر مواقع التواصؿ اإلجتماعي تفضياًل  Face bookالسياسي بيف الشباب نالحظ أف الفيس بوؾ 

ستخدامًا لدي الشباب عينة الدراسة في الترتيب األوؿ بنسبة  ثاني الواتس %  يليو في الترتيب ال52.2وا 
%  وىذا يرجع إلي ما 60%  ثـ حؿ في الترتيب الثالث اليوتيوب بنسبة 66.2بنسبة  WhatsAppأب 

للفيس بوؾ مف مميزات أبيرة تجعلو في مقدمة مواقع التواصؿ اإلجتماعي وأأثرىا تفضياًل لدي الشباب 
يقاتو بأؿ يسر مع عو ومع تطبعينة الدراسة أا سيولة اإلستخداـ بحيث يستطيع أي م ستخدـ أف يتعامؿ م

ألم المستخدميف ومستوياتيـ اإلجتماعية واإلقتصادية  باإلضافة إلي البقام علي اتصاؿ ؤ إختالؼ أعمار ى
في أي مأاف  وىو ما يزيد مف شعبيتيا ويطيؿ فترات إستخداميا  وأذلؾ فورية تشارؾ المعلومات 

المعلومات إضافة إلي البث المباشر للفيديو المحدثة عبر الفيس بوؾ بما يتيح وضع آخر األخبار و 
شعبيو أبيرة   اذ اولحظية تحميؿ الصور  وأذلؾ الحصوؿ علي تعليقات جعؿ مف الفيس بوؾ موقعً 

تا أؿ ىذا جعؿ مف   ستفادة مف الخدمةألاإلشتراؾ المجاني في ا   وأيضاً حتو ميزة تعدد األبعاد التشارأيةوا 
 ستخدامًا وشعبية.او  الً جتماعي تفضيألثر مواقع التواصؿ االفيس بوؾ أأ

ف يأأدت نتائج الدراسة أف مف أىـ األسباب الت  جعلت الشباب الجامعي عينة الدراسة  حريص
عل  تصفح  مواقع التواصؿ اإلجتماعي المفضلة لدييـ ىي للتواصؿ مع األىؿ واألصدقام بنسبة 

  تصفحيا  للقضام عل  وقت % منيـ حريصوف عل02.0% في الترتيب األوؿ  يليو نسبة 6..6
 –% منيـ حريصوف عل  تصفحيا للمشارأة بالنشر عل  الصفحات  منشورات 66.0  ثـ نسبة الفراغ

تغريدات( وىذا مؤشر قوي علي أف مواقع التواصؿ اإلجتماعي وسائؿ إجتماعية وترفييو مف   -تعليقات 
 الدرجة األولي.

أف تاثير سرعة إنتشار األخبار  ففراد العينة يرو % مف أ06.5تشير نتائج الدراسة إلي أف نسبة 
  يليو المواقع  عالي( في الترتيب األوؿعل  مواقع التواصؿ اإلجتماع  عل  إنتشار الشائعات عبر ىذه 

أنو  ف% منيـ  يرو 2.0.أنو تاثير  متوسط( في الترتيب الثاني   ثـ نسبة  ف% منيـ يرو 66.6نسبة 
أف ىناؾ عالقة طردية بيف سرعة إنتشار األخبار عبر مواقع التواصؿ تاثير  منخفض(  وىذا يدؿ علي 

عنا التحأـ ستطافلو   اإلجتماعي علي إنتشار الشائعات عبر تلؾ المواقع وىذه النتيجة غاية في األىمية
 في نشر األخبار مف خالؿ مواقع التواصؿ نستطيع الحد مف إنتشار الشائعات.

 العينة أانوا موافقيف عل  ماىية الشائعات وأانت النتائج:أأدت نتائج الدراسة أف أفراد 
ف ينقصيا الصحة و اصؿ اإلجتماع  يتداوليا المستخدمالشائعات ىي معلومات منتشرة عل  مواقع التو  -

 . 0..2والصواب وغير مطابقة للواقع بمتوسط 
 .2.66أل تستند الشائعة إلي مصدر أو مصادر موثوؽ بيا بمتوسط  -
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 .2.02الشائعة إلي بعض الحقائؽ وتعمؿ علي تضخيميا والمبالغة في تاثيراتيا بمتوسط  قد تستند -
 ..2.0تمتد الشائعات لتشمؿ مختلؼ القضايا السياسية واألقتصادية واإلجتماعية والثقافية بمتوسط  -
 .2.60قد تأوف الشائعة مختلقة وأل تستند إلي واقع حقيقي بمتوسط  -
 :نوك نوا مة :د:ن لكل م -
الشائعات وسيلة أو أداة  لقياس ردود فعؿ الجماىير نحو القضايا والقرارات الميمة ف  الدولة بمتوسط  -

2.64. 
 ..2.2اذا تستخدـ الشائعة لمواجية التعتيـ   والغموض حوؿ بعض المشأالت والقضايا بمتوسط  -

ودراية بما ىية الشائعات  وىذه النتائج السابقة تدؿ علي أف الشباب عينة الدراسة أانوا علي علـ
جتماعيًا وأانوا موافقيف علي أف للشائعات آثاراً  قتصاديًا وا   وأثارىا السلبية القاتلة علي المجتمع سياسيًا وا 

 .تدميرية قاتلة وتخريبيو للمجتمع
أف أىداؼ الشائعات الت   ف% مف أفراد العينة يرو ..65تشير نتائج الدراسة أذلؾ إلي أف نسبة 

  ي داخؿ المجتمع في الترتيب األوؿمواقع التواصؿ اإلجتماع  إثارة العنؼ والصراع السياستنشر عبر 
% منيـ 66.6ف ىدفيا  تفأؾ وحدة المجتمع في الترتيب الثاني  ونسبة أ ف% منيـ يرو 66.6يليو نسبة 

ف ىدفيا  أ فيرو  % منيـ64أف ىدفيا إثارة البلبلة والفوض  بيف األفراد في الترتيب الثالث  ثـ نسبة  فيرو 
علي المجتمع  ةتدميري امؤشر قوي علي أف للشائعات آثارً  اتدمير النظاـ القيم  والسالـ المجتمع   وىذ

  وفي بعض األحياف قد تدفع المجتمع إلي ة يصعب التغلب علييا وعلي آثارىاوتخلؽ سلبيات أثير 
 المجتمعي.اإلنييار والحروب األىلية والصراعات الداخلية والعنؼ 

أف أوقات بروز الشائعات عبر  ف% مف أفراد العينة يرو 6...أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة 
ثنام العمليات اإلرىابية في المجتمع في الترتيب األوؿ  ونسبة أجتماع  يحدث ألمواقع التواصؿ ا

يا تبرز أن فو % منيـ ير 6..6نيا تبرز وقت الحروب في الترتيب الثاني  ونسبة أ ف% منيـ يرو ..60
نيا تبرز وقت األزمات في الترتيب أ ف% منيـ يرو 60.6  ونسبة ي وقت الثورات في الترتيب الثالثف

الباحث مف خالؿ النتائج السابقة أف مف أنسب األوقات لبروز الشائعات في  ىالرابع واألخير  وير 
رضًا خصبة لظيور أ فتعد ىذه الفترات  المجتمع ىي أوقات اإلضطرابات في المجتمع بشأؿ عاـ

بيدؼ نشر شائعات معينة لخلؽ نوع مف  ة ذا تدخلت قوي خارجيإتشارىا وخصوصًا انالشائعات و 
خالقة في الدوؿ العربية   ذلؾ تبني الوأليات المتحدة األمريأية خلؽ فوض  الفوضي  وأوضح مثاؿ عل

راتيا داخؿ مصر وقياميـ ببث أثنام فترات ثورات الربيع العربي مف خالؿ وجود أفراد مف أجيزة مخاب
 ؿ ألىداؼ معينة.و شائعات ونشرىا بيف الشباب المصري بيدؼ التاثير علي المجتمع والوص

 ف ىناؾ مخاطر دائمة لشبأات التواصؿ األجتماع  ىي:ف أأشارت نتائج الدراسة أف أفراد العينة يرو 
 ...2للشائعات بمتوسط  ةسرعة نشر األخبار بال حدود مما جعليا عرض -
 .2.65تحريؼ الحقائؽ والتشأيؾ فييا .بمتوسط  -
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 .2.00التشيير واإلسامة باشخاص معينة بمتوسط  -
 .2.65غير مطابقة للواقع بصورة خاطئة وغير صحيحة بمتوسط نشر أخبار ومعلومات  -
 .5..2إثارة الفتف اإلقليمية والعقائدية بمتوسط ل  حد ما وىي إوأاف ىناؾ مخاطر تحدث  -

أف دور الشائعات الت  تنشر عبر  ف% مف أفراد العينة يرو 6..0نتائج الدراسة أف نسبة أأدت 
مواقع التواصؿ األجتماع  في إحداث العنؼ والصراع السياسي مف الناحية اإلجتماعية ىو تعميـ مشاعر 

ي في نيا تأدير السلـ المجتمعأ وف% منيـ ير 5.2.اإلحباط  ف  المجتمع في الترتيب األوؿ   ونسبة 
نيا تدمير النظاـ القيم  واألخالق  والسالـ اإلجتماع  في أ ف% منيـ يرو ..0.الترتيب الثاني  ونسبة 
عاقة الفأر ف  المجتمع في الترتيب أن ف% منيـ يرو 6..6الترتيب الثالث  ونسبة  يا تدن  المعنويات وا 

ماعية علي الشباب في المجتمع مف جتألسلبية مف الناحية ا األخير  وىذا يوضح لنا أف للشائعات تاثيرات
ير والتطوير مباألة لدي الشباب والتاثير علي الحراؾ المجتمعي والتغيالخالؿ خلؽ نوع مف الرأود وال

 .والتنمية اإلجتماعية
أف دور الشائعات  ف% مف أفراد العينة يرو 6...ضحت نتائج الدراسة أذلؾ أف نسبة و أأما 

التي تنشر عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي في إحداث العنؼ والصراع السياسي مف الناحية اإلقتصادية 
تاثير عل  قطاع اإلنتاج نيا الأ وف% منيـ ير ..60  ونسبة   الدولة وعالقتيا بالدوؿ اآلخرىالتاثير عل
نيا أ ف% منيـ يرو 6..6دير للدولة  ونسبة نيا التاثير عل  التصأ ف% منيـ يرو 66.0  ونسبة والتوزيع

  وىذه النتيجة مؤشر قوي علي أف الشائعات اج وحرأة البيع والتبادؿ التجاريإضعاؼ روح العمؿ واإلنت
ليا دورًا أبيرًا في التاثير علي التنمية اإلقتصادية وتدمير سبؿ اإلنتاج والتقدـ اإلقتصادي في المجتمع مف 

العمؿ واإلنتاج وتوجييـ نحو العنؼ والصراع واإلضراب واإلحتجاج بسبب بث خالؿ صرؼ األفراد عف 
شائعات غير صحيحة وىناؾ العديد مف األمثلة التي حدثت في مصر أثنام اإلضطرابات منيا إضراب 

يناير مباشرة بسبب نشر شائعات تصرح  26عماؿ مصانع غزؿ المحلة عف العمؿ واإلنتاج بعد ثورة 
اش مبأر بسبب تأدس العمالة وعدـ حصوليـ علي مستحقاتيـ المالية وىناؾ العديد بتسريح العماؿ مع

مف األمثلة علي اآلخري علي ذلؾ في مصر والتي تعطؿ العمؿ واإلنتاج بسببيا وأؿ ذلؾ بسبب إنتشار 
 الشائعات المضللة.

ت التي تنشر أف دور الشائعا ف% مف أفراد العينة يرو 66.6أشارت نتائج الدراسة أيضًا أف نسبة 
ية ىو البلبة عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي في إحداث العنؼ والصراع السياسي مف الناحية السياس

و ما أنو الحراؾ السياسي ف  أثير مف الدوؿ العربية أ ف% منيـ يرو 66  ونسبة والفوض  ف  المجتمع
اىرات األفراد ضد القرارات نو إحتجاجات وتظأ ف% منيـ يرو 6..6يعرؼ بثورات الربيع العربي  ونسبة 

  ويري الباحث اعة األزمات واألرتباؾ ف  الدولةنو صنأ ف% منيـ يرو 5..6السياسية ف  الدولة  ونسبة 
ف الشائعات ألأف النواحي السياسية مف أىـ وأخطر النواحي التي تؤثر علييا الشائعات في المجتمع وذلؾ 
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روب األىلية الح  قادرة علي تدمير المجتمع والجنوح بو إلإذا أدت أىدافيا مف النواحي السياسية فإنيا 
 .والصراعات المختلفة

أف دور الشائعات  ف% مف أفراد العينة يرو 06.0وضحت نتائج الدراسة أيضًا أف نسبة أأما 
التي تنشر عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي في إحداث العنؼ والصراع السياسي مف الناحية الثقافية ىو 

يجاد جيؿ إلو تربة خصبة أن ف% منيـ يرو 06.0الشباب  ونسبة  ىات مغلوطة ومشوىة لدنشر معلوم
التطرؼ والعنؼ والصراع داخؿ المجتمع  ونسبة   إل يومف الشباب يفأر بشأؿ سلبي يسيؿ توجي

% 60.6م داخؿ المجتمع  ونسبة ش نو التاثير علي الثقافة العامة لدي الشباب والنأ ف% منيـ يرو 2.0.
الباحث في ىذه النتائج أف للشائعات  ى  وير في األفأار لدي الشباب نو خلؽ نوع مف البلبةأ فيرو منيـ 

لي تشويو تاثيرات سلبية أبيرة في الناحية الثقافية في حالة إنتشارىا في المجتمع بسبب أنيا تأوف قادرة ع
وتجذبيـ تجاه الجماعات   وتستطيع بشأؿ أبير توجيو الشباب وجيات متطرفة الثقافية للشباب ةاليوي

مواقع   ذلؾ مف صفحات منظمة داعش اإلرىابية عل  اإلرىابية المتطرفة في المجتمع وليس أدؿ عل
نيا أالتواصؿ اإلجتماعي التي تنشر شائعات أاذبة وغير صحيحة ومضللة عف ثوابت الديف اإلسالمي و 

ا إلي ذلؾ مف أأاذيب وشائعات مضللة تزعـ قياـ خالفة إسالمية تقـو علي العدؿ في الدوؿ العربية وم
 تستطيع مف خالليا تشويو اليوية الثقافية للشباب وجذبيـ للقتاؿ في صفوؼ منظمة داعش اإلرىابية.  

أشارت نتائج الدراسة أف أفراد العينة أانوا موافقيف عل  أسباب ظيور وانتشار الشائعات عبر 
 :شباب مف خالؿؼ والصراع السياسي بيف المواقع التواصؿ األجتماع  ودورىا في إحداث العن

 ...42صمت اإلعالـ التقليدى عف إظيار الحقائؽ بمتوسط  -
 .2.65تفاوت القيـ اإلجتماعية ف  المجتمع المصري بمتوسط  -
 .2.04ثبات عأسيا بمتوسط ا  عدـ وجود رقابة لتفنيد الشائعات و  -
 .2.65ض  نفسيوف بمتوسط ورام نشر الشائعات عل  مواقع التواصؿ اإلجتماع  مر  -
 ..2.6غياب المتحدث الرسم  بإسـ الوزارات والمؤسسات والجيات الرسمية بمتوسط  -

 ..2.6عدـ وجود وع  ثقاف   بيف األفراد والجيؿ المتوغؿ ف  بعض طبقات المجتمع بمتوسط  -
ف  نشر الشائعات  بينت الدراسة أيضًا أف أفراد العينة موافقيف عل  دور مواقع التواصؿ اإلجتماع 

 وأانت النتائج أالتالي:
 2..2لعبت مواقع التواصؿ اإلجتماع  دورًا أبيرا ف  تسييؿ نشر الشائعات بمتوسط  -
أصبح بإمأاف أؿ فرد نشر مايريد عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع  لسيولة إستخداميا بمتوسط  -
2.65. 
 .2.06لناقلة للشائعات بمتوسط أصبحت مواقع التواصؿ اإلجتماع  تؤدى دور الوسيلة ا -
الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع  أأثر سرعة ف  اإلنتقاؿ واإلنتشار مف وسائؿ اإلعالـ  -

 ..2.0اآلخري. بمتوسط 
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األخبار والمعلومات الأاذبة عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع  أأثر تنوعًا ف  أشأاليا مف وسائؿ  -
 .2.04اإلعالـ اآلخري. بمتوسط 

أثرت مواقع التواصؿ اإلجتماع  عل  دور وسائؿ اإلعالـ التقليدية ف  التصدى للشائعات  بمتوسط  -
2.6.. 

أشارت نتائج الدراسة أف أفراد العينة موافقيف عل  أيفية التصدى للشائعات المنتشرة عبر مواقع 
 التواصؿ اإلجتماع  ودوىا في إحداث العنؼ والصراع السياسي مف خالؿ :

اوف بيف األفراد عل  مواقع التواصؿ اإلجتماع  وجيات األمف ف  مأافحة الشائعات ومالحقة التع -
 .2.04مروجييا بمتوسط 

التاأد مف صحو المعلومات واألخبار والروابط الواردة مع الخبر المنشور عل  مواقع التواصؿ  -
 2..42اإلجتماع  بمتوسط 

التعليـ العال  وضع مقرر دراس  يتناوؿ خطورة الشائعات  ضرورة تبن  وزارة التربية والتعليـ ووزارة -
 .2.66واثارىا السلبية وأيفية التصدى ليا بمتوسط 

غالؽ  - فرض رقابة عل  إستخداـ شبأات التواصؿ اإلجتماع  وحظر ماينشر عبرىا مف شائعات وا 
 .2.66المواقع المشبوىة الت  تروج ليذه الشائعات بمتوسط 

للجرائـ المعلوماتية ونشر الشائعات عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع   وضع تشريعات رادعة -
 .2.00ومضاعفة العقوبات عل  مروج  الشائعات بمتوسط 

رفع المستوى الثقاف  والمعرف  للمستخدميف والتحل  بالتفأير المنطق  والنقدى عند متابعة أى خبر  -
 ..2.0عبر مواقع التواصؿ اإلجتماع  بمتوسط 

 .2.02الوسائؿ التقنية والحديثة ف  رصد وتتبع مصادر الشائعات بمتوسط إستخداـ  -
نشر األخبار الدقيقة والموضوعية التي تتسـ  بالصحة والموضوعية عل  مواقع التواصؿ اإلجتماع   -

 .2.04بمتوسط 
ة التعاوف بيف األفراد عل  مواقع التواصؿ اإلجتماع  وجيات األمف ف  مأافحة الشائعات ومالحق -

 .2.60مروجييا بمتوسط 
 .2.66السرعة ف  الرد عل  الشائعات المنشرة عل  مواقع التواصؿ اإلجتماع  وتأذيبيا  بمتوسط  -

ويتضح مف خالؿ النتائج السابقة أنو يجب األخذ في اإلعتبار بأؿ المقترحات السابقة والتي وافؽ 
ف والقائميف علي أمور مواقع التواصؿ علييا الشباب عينة الدراسة بعيف اإلعتبار مف قبؿ المسئولي

اإلجتماعي واإلنترنت بمجلس الوزرام للحد والقضام علي الشائعات في بدايتيا إنتشارىا وعدـ السماح ليا 
والفاعؿ في إحداث  الميـبالذيوع واإلنتشار بيف الشباب في المجتمع حتي أل تؤثر علييـ وعلي دورىـ 

 التنمية والتقدـ في المجتمع.
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 حوص: ت الدراس     ً ث ن:
:قحاارح الب ةااث فااي ضااوء ماا  حوصاامت إل:ااو الدراساا  ماان نحاا ئ  مجموعاا  ماان الحوصاا: ت والمقحرةاا ت،   

 مني  
صػدار قػواناإلىتماـ بشبأات مواقػ – . سػوة بوسػائؿ أا يف صػارمة تػنظـ العمػؿ بيػع التواصػؿ اإلجتمػاعي وا 

سػػػتمرار لمسػػػتخدمي تلػػػؾ المواقػػػع مػػػف اعمػػػؿ نشػػػرات إعالنيػػػة توعويػػػة ب    باإلضػػػافة إلػػػاإلعػػػالـ التقليديػػػة
 الشباب بخطورة الشائعات وآثارىا السلبية علي المجتمع.

اإلأثػػػار مػػػف عمػػػؿ اللقػػػامات والنػػػدوات والمحاضػػػرات حػػػوؿ ظػػػاىرة الشػػػائعات فػػػي مواقػػػع   الحاجػػػة إلػػػ – 2
تواصػػؿ اإلجتمػػاعي مػػف خػػالؿ دراسػػتيا التواصػػؿ اإلجتمػػاعي وخطورتيػػا علػػي المجتمػػع واإلىتمػػاـ بمواقػػع ال

يػػة   ودعػػوة جميػػع األطػػراؼ المعنيػػة سػػوام الحأوميػػة أو اإلعالميػػا أوسػػيلة إتصػػاؿ تسػػتحؽ اإلىتمػػاـوتحليل
  وتقػػديـ الحلػػوؿ المطلوبػػة لتوعيػػة جميػػع أفػػراد المجتمػػع علػػي أف ىنػػاؾ لمناقشػػة ىػػذه الوسػػيلة بشػػأؿ جػػدي

 وسيلة إعالمية جديدة تستحؽ الدعـ والتقدـ.
مزيػػد مػػف االدراسػػات والبحػػوث العلميػػة فػػي مجػػاؿ شػػبأات التواصػػؿ اإلجتمػػاعي   الحاجػػة الماسػػة إلػػ – 6

ميػػػع النػػػواحي الحياتيػػػة وعالقاتيػػا بالشػػػائعات فػػػي المجتمػػػع المصػػػري وآثارىػػػا السػػػلبية علػػػي المجتمػػػع مػػػف ج
 .والمجتمعية

 .لقة بالشائعاتر والمعلومات المتعضرورة اإلىتماـ بضوابط النشر فيما يخص األخبا – 0
ورة عبػر ضرورة إنشام آلية رقابيػة مسػتقلة تتمتػع بسػلطات محػددة تتصػؿ باألخبػار والمعلومػات المنشػ – 6

فيمػا  –أدبيػة وماديػة  –  وىذه السلطات تتمثؿ في إمتالؾ آلية لفرض عقوبػات مواقع التواصؿ اإلجتماعي
الحد الذي يجعػؿ حمايػة المجتمػع فػوؽ   ويتجاوز ذلؾ إلي وز حدود المصداقية ونشر الشائعاتيخص تجا

 .ذلؾ مف إجرامات وقوانيف منظمة وحماية مواقع الشبأات نفسيا  وما يستوجب
  ث لثً    م  حث:ره الدراس  من بةوث جد:دة في مج ل مواقع الشبك ت اإلجحم ع:و

تخدـ  إستخداـ القوي السياسية المختلفة في مصر مواقع التواصؿ اإلجتماعي في نشر شائعات – .
 .عأىدافيا وتوجياتيا في المجتم

دور الحأومة ومؤسسات المجتمع المدني في مصر في معالجة ظاىرة إنتشار الشائعات في مواقع  – 2
 التواصؿ اإلجتماعي والحد منيا ومنعيا وأيفية الرد علييا بشأؿ صحيح وسليـ.

 . سي والمجتمعي لدي الشبابعي السيامواقع التواصؿ اإلجتماعي في مصر ودورىا في تنمية الو  – 6
ى
ى
ى
ى
ى
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ىالدرادة:ىهوامش
ى

، )داس أعبيخ نهُؾش وانزىصَغ ، ػًبٌ  0، ه هجبط سعبء حشثٍ، انؾبئؼبد ودوس وعبئم االػالو فً ػقش انًؼهىيبد (1)

 .05( ،ؿ 4008األسدٌ ، –
(2) http://www.al-madina.com/node/599349. 

 http://www.shabiba.com/article/81822،  حغٍُ َقش، فحبفخ انًىاهٍُُ وأصيخ انؾبئؼبد (3)
اننىاثو األخاللُخ وانزؾشَؼُخ نؾجكبد انزىافم االعزًبػٍ فٍ انذول : إؽكبنُبد انشلبثخ،  ؽشَف دسوَؼ انهجبٌ  (4)

 http://www.acrseg.org/39122يزبػ ػهً انشاثو .، انًشكض انؼشثٍ نهجحىس وانذساعبد (4005)انؼشثُخ 
ذح ، انؾبئؼبد فٍ وعبئم انزىافم اإلعزًبػٍ ورأصُشارهب انًغهخ انؼغكشَخ اإلعزشارُغُخ ثذونخ اإليبساد انؼشثُخ انًزح (5)

 .www.nationshield.ae/home/details/3/7/2017: يزبػ ػهٍ انشاثو انزبنٍ  4001َىَُى  8انغهجُخ ، ثزبسَخ 

Available At:http:// 
جبة وعجم انًؼبنغخ فهذ ثٍ ػجذانؼضَض انغفُهٍ ، رشوَظ انؾبئؼبد ػجش ؽجكبد انزىافم اإلعزًبػٍ ) األغشاك واألع (6)

( ، يؤرًش مىاثطئعزخذاو ؽجكبد انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ اإلعالو ، انغبيؼخ اإلعاليُخ ثبنًذَُخ انًُىسح ، انًًهكخ 

 . 4001انؼشثُخ انغؼىدَخ ، 
سمب ػُذ كحُم ، انؾبئؼبد فٍ انًىالغ اإلخجبسَخ األسدَُخ ورأصُشهب فٍ َؾش األخجبس يٍ وعهخ َظش انقحفٍُُ  (1)

(، ؿ 4005ٍ ، سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ، ) عبيؼخ انؾشق األوعو : كهُخ اإلػالو ،لغى انقحبفخ ، األسدَُُ

08. 
رشكٍ ثٍ ػجذانؼضَض انغذَشٌ ، رىظُف ؽجكبد انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ انزىػُخ األيُُخ مذ خطش انؾبئؼبد ، سعبنخ  (3)

(  4002ُخ انؼذانخ انغُبئُخ ، لغى انذساعبد األيُُخ ، يبعغزُش غُش يُؾىسح ، ) عبيؼخ َبَف انؼشثُخ نهؼهىو األيُُخ: كه

 .2ؿ 
هالل يحًذ انُبؽشٌ و أيبل يحًذ انغبَظ ، اإلؽبػخ ورأصُشهب ػهٍ انًغزًغ يٍ خالل وعبئم انزىافم اإلعزًبػٍ ،  (9)

 ، انًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ. 46/00/4008يغهخ انؼهىو اإلعزًبػُخ ،انؼذد انحبدٌ ػؾش ، ثزبسَخ 
(10) Heng Chen,”The Power of Whispers: Theory of Rumor Communication”,Hong Kong 

University of Sciences and Technology,2011. 
ػجذانفزبػ انهًـ و فبَض كًبل ؽهذاٌ ، األثؼبد انُفغُخ واإلعزًبػُخ فٍ رشوَظ اإلؽبػبد ػجش وعبئم اإلػالو وػالعهب  (00)

 (. 4009خ ، ) انغبيؼخ اإلعاليُخ ثغضح فهغطٍُ : كهُخ انزشثُخ ،انؼذد انغبثغ ، يٍ يُظىس إعاليٍ ، يغهخ كهُخ انزشثُ
خهف خهف ، إػزًبد انقحبفخ انحضثُخ انفهغطُُُخ ػهٍ اإلؽبػخ وأصشهب ػهٍ انزًُُخ انغُبعُخ فٍ اننفخ انغشثُخ ولطبع  (04)

نؼهىو اإلداسَخ ، لغى انقحبفخ غضح ، سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ،  )عبيؼخ انُغبػ انىهُُخ : كهُخ اإللزقبد وا

 ( . 4003انًكزىثخ واإلنكزشوَُخ ، 
(13) Chen Liming,”Rumor Control On the Internet”,Are Public Relations Ready for dealing 

With Rumors On the Internet,2003. 
هب فٍ دػى أػًبل انؼُف دػبء حبيذ انغىاثٍ حهًٍ ، إعزخذاو انؾجبة انغبيؼٍ نًىالغ انزىافم اإلعزًبػٍ ودوس (02)

انغُبعٍ نذَهى ، ثحش يمذو فٍ: انًؤرًش انؼهًٍ انغُىٌ األول " اإلػالو انؼشثٍ ويىاعهخ اإلسهبة : اننىاثو انًهُُخ 

 (. 4006يبسط  4-0وأخاللُبد انًًبسعخ " ، ) انمبهشح : انًؼهذ انذونٍ انؼبنٍ نإلػالو ثبنؾشوق ، 
جبة نًىالغ انؾجكبد اإلعزًبػُخ فٍ ثُبء يىالف اإلحزغبط وانشفل أصُبء َبعًٍُ فالػ ػجذانشحًٍ ، إعزخذاو انؾ (05)

دساعخ رطجُمُخ ػهٍ يىلؼٍ انفُظ ثىن وانزىَزش ، سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ،) عبيؼخ انمبهشح  –َُبَش  45صىسح 

 .2( ؿ  4006:كهُخ اإلػالو ، لغى انقحبفخ ، 
دساعخ يُذاَُخ ػهٍ ػُُخ يٍ  –بفخ انؼُف نذٌ انؾجبة انغبيؼٍ إَهبة حًذٌ عًؼخ ، ؽجكبد انزىافم اإلعزًبػٍ وصم (06)

هالة عبيؼخ األعكُذسَخ ، انًؤرًش انؼهًٍ انذونٍ انضبٍَ وانؼؾشوٌ " اإلػالو وصمبفخ انؼُف "، ) عبيؼخ انمبهشح:كهُخ 

 .50( ،ؿ 4006يبَى  2 – 8اإلػالو ،
بد اإلسهبثُخ فٍ يىالغ انزىافم اإلعزًبػٍ إللُبع أعًبء انغُىؽٍ وعحش يؤَظ ػُذ ، أعبنُت انؼُف انفكشٌ نهزُظًُ (01)

انؾجبة انًقشٌ ثأفكبسهب ، انًؤرًش انؼهًٍ انذونٍ انضبٍَ وانؼؾشوٌ " اإلػالو وصمبفخ انؼُف "، ) عبيؼخ انمبهشح:كهُخ 

 .81 -86( ،ؿ  4006يبَى  2 – 8اإلػالو ،
هك ػهٍ ػاللبره اإلعزًبػُخ ، سعبنخ يبعغزُش غُش ؽًُبء أحًذ إثشاهُى ، أصش انؼُف اإلنكزشوٍَ انزٌ َزؼشك نه انًشا (03)

 . 04( ؿ  4005يُؾىسح ، ) عبيؼخ انمبهشح : كهُخ اإلػالو ، لغى اإلراػخ وانزهُفضَىٌ ، 
سؽب ػجذانشحُى يضسوع ، أهش يؼبنغخ انمُىاد انؼبيخ واإلعاليُخ نهقشاع ثٍُ انمىٌ انفبػهخ ثؾبٌ اإلعزفزبء ػهٍ  (09)

 –جحىس اإلػالو ، ) عبيؼخ انمبهشح : كهُخ اإلػالو ، انؼذد انغبدط واألسثؼىٌ ،َُبَش انذعزىس ،انًغهخ انًقشَخ ن

 .215( ؿ  4002يبسط 
ػًشو أعؼذ ،دوس انُقىؿ انًشئُخ ثًىالغ انؾجكبد اإلعزًبػُخ فٍ رحفُض انُمبػ انغُبعٍ اإلفزشامٍ : دساعخ حبنخ  (40)

األول " انقىسح وانحذس فٍ اإلػالو انغذَذ " ، ) انغضائش ػهٍ يغًىػخ كهُب خبنذ عؼُذ ، وسلخ يمذيخ نهًهزمٍ انذونٍ 

 (. 4008يبَى  3 – 1: عبيؼخ وهشاٌ ، كهُخ اِداة ، 

http://www.al-madina.com/node/599349
http://www.shabiba.com/article/81822/
http://www.acrseg.org/39122
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 –صهُش ػبثذ ،دوس ؽجكبد انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ رؼئجخ انشأٌ انؼبو انفهغطٍُُ َحى انزغُش اإلعزًبػٍ وانغُبعٍ  (40)

ؼهىو اإلَغبَُخ ، ) فهغطٍُ : َبثهظ ، عبيؼخ انُغبػ انىهُُخ ، دساعخ وففُخ رحهُهُخ ، يغهخ عبيؼخ انُغبػ نألثحبس وان

 . 0205( ، ؿ  4004،  6، انؼذد  46يغهذ 
ػجذانغجبس أحًذ ػجذهللا ،دوس ؽجكبد انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ صىساد انشثُغ انؼشثٍ ، يغهخ انؼهىو انغُبعُخ ، ) ثغذاد :  (44)

 . 482 – 099( ، ؿ  4004،  22عبيؼخ ثغذاد ، اإلفذاس 
(23) Gawhry N.Lilas.”Assessing The Impact of Social media on The 25 January 2011 

Egyptian revolution, Unpublished Master Thesis In Security Studies,Naval Postgraduate 

School,Monterey,CA,2011,Retrieved From:http://www.hsdl.org/?view&did=710307. 
(24) Daekyung Kim,”Tweeting Politics:examining The motivations for Twitter Use The 

Impact on Participation,The Annual meeting of KACA in The International 

Communication association ( ICA),Boston,USA,May2011. 
(25) Jeffrey Ghannam,”Social media in The Arab World:Leading Up to The uprisings of 2011, 

A report to The Center for International media assistance,Feb 3,2011,Retrieved 

from:http://www.cima,ned.org/wp-content/uploads/2015/04/CIMA,Arab-social-Media-

Report-10-25-2011.PDF. 
(26) Weiwu Zhang and others,”The revolution will be Networked:The influence of Social 

networking sites on Political attitudes and behavior,Social Science and Computer 

review,Vol,28,No.1,February 2010,PP.75 – 92. 
(27) Feezell Jessica and others,”Fostering Political Engagement:A study of on line Social 

Networking Groups and offline Participation,American Political Science Association 

Meeting,University of California at Santa Burbara,2009.  
 .046( ،ؿ 0999، ) انمبهشح : ػبنى انكزت ،  8األعظ وانًجبدٌء، ه  –عًُش حغٍُ ، ثحىس اإلػالو  (43)
، ) انمبهشح : انذاس  0، ه  اإلحقبئُخ فٍ انذساعبد اإلػاليُخؽًُبء رو انفمبس صغُت ، يُبهظ انجحش واإلعزخذايبد  (49)

 .000 – 009( ، ؿ  4009انًقشَخ انهجُبَُخ ، 
( ،  4000، ) انمبهشح : انًكزجخ انؼبنًُخ نهُؾش وانزىصَغ ،  0ثشكبد ػجذانؼضَض ، أعظ يُبهظ انجحش اإلػاليٍ ، ه  (80)

 . 001ؿ 
،) انمبهشح : داس  0، ه ركُىنىعُبد عذَذح فٍ ػقش يب ثؼذ انزفبػهُخ –َم اإلػالو انجذ –حغٍُُ ؽفُك ، اإلػالو انغذَذ  (80)

 .02( ؿ  4000فكش وفٍ نهطجبػخ وانُؾش وانزىصَغ ، 
 –انؾبئؼبد  –الرقبل انغًبهُشٌ : انؼًهُبد " انحشة انُفغُخ " افالػ ػبيش انذهًؾٍ ، و حغٍ َُبصٌ يقطفٍ ،  (84)

 .000 -99( ، ؿ  4005: يكزجخ انًزُجٍ نهُؾش وانزىصَغ ،  ،) انذيبو اإللُبع –انشأٌ انؼبو  –انذػبَخ 
 0992إسهبة انذول وػًهُبد اإلسهبة ، ) ثُشود :داس انحغبو نهُؾش وانزىصَغ ،  –رشكٍ هبهش ، اإلسهبة انؼبنًٍ  (88)

 .061( ، ؿ 
 .88ؿ ( ،  0996، ) انمبهشح يكزجخ يذثىنٍ ، 0دساعخ رحهُهُخ ، ه –ػجذانُبفش حشَض ، اإلسهبة انغُبعٍ  (82)
ػالو خبنذ انغشوس ، و عؤدد فؤاد اِنىعٍ ، وعبئم اإلػالو وانقشاػبد انغُبعُخ ، ) ػًبٌ : داس أعبيخ نهُؾش  (85)

 .1( ، ؿ  4002وانزىصَغ ، 
(36) Jurgen Habermas,”The Public Spher:An Encyclopedia Article,(1964),New German 

Critique,No.(3).(Autumn 1974).P.49. 
دساعخ رطجُمُخ ػهٍ لنبَب انحشَبد ،  –يحًذ ػضٌ ، وعبئم اإلػالو انزهمُذَخ وانغذَذح وانًغبل انؼبو  ػجُش إثشاهُى (81)

 .3(، ؿ 4009سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ، ) عبيؼخ انمبهشح : كهُخ اإلػالو ، لغى انقحبفخ ،
بػُخ فٍ لنبَب وأحذاس انؾئىٌ هؾبو ػطُخ ػجذانًمقىد  ، خقبئـ انًغبل انؼبو نزمذَى انزؼجُشاد انغُبعُخ واإلعزً (83)

 .06انؼبيخ فٍ وعبئم اإلػالو انغذَذح ،َمالً ػٍ يحًذ يحًىد يشعٍ ، ؿ 
عؼىد ػُذ انؼغًٍ ، دوس ؽجكبد انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ ثُبء انُمبػ حىل انمنبَب انغُبعُخ واإلعزًبػُخ ثذونخ  (89)

(  4006مبهشح : كهُخ اإلػالو، لغى انقحبفخ ، دساعخ يُذاَُخ ، سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ، ) عبيؼخ ان –انكىَذ 

 .28،ؿ 
َبعًٍُ فالػ ػجذانشحًٍ ،إعزخذاو انؾجبة نًىالغ انؾجكبد اإلعزًبػُخ فٍ ثُبء يىالف اإلحزغبط وانشفل أصُبء  (20)

دساعخ رطجُمُخ ، سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ، ) عبيؼخ انمبهشح : كهُخ اإلػالو ، لغى انقحبفخ ،  –َُبَش  45صىسح 

 .90(، ؿ4006
 .482( ،ؿ 0991يحًذ ػجذانحًُذ أحًذ ، َظشَبد اإلػالو وإرغبهبد انزأصُش ،) انمبهشح: ػبنى انكزت ،  (20)
يحًذ ػجذانىهبة فمُخ ، انؼاللخ ثٍُ اإلػزًبد ػهٍ انمُىاد انمُىاد انزهُفضَىَُخ انفنبئُخ ويغزىَبد انًؼشفخ  (24)

زىساح غُش يُؾىسح ، ) عبيؼخ انمبهشح: كهُخ اإلػالو،لغى ثبنًىمىػبد اإلخجبسَخ فٍ انًغزًغ انًٍُُ ، سعبنخ دك

 .24اإلراػخ وانزهُفضَىٌ ( ، ؿ 
(43) Melvin L. Defleur & Everette E . Dennis,”Understanding Mass Communication 6

th.
ed. 

NY, Hougton mifflen Company, 2002. P.348 . 
(  4008نزأصُش ، ) انمبهشح : انذاس انؼبنًُخ نهُؾش وانزىصَغ،يحًىد حغٍ إعًبػُم ، يجبدٌء ػهى االرقبل وَظشَبد ا (22)

 .85،ؿ
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(45) Black,Jay, Bryant,Jennings,”Interoduction To Mass Communication,4thed.( USA:Brown 

& Benckmark,1995).P.67. 
(46) Westgate,Christopher,”The Everyday Life of Media Systems Dependency Theory 

“.Conference Papers – National Communication Association,2008,P.61. 
(47) Kennis, Anderw,”theorizing Historicizing The Media Dependence Model,” Conference 

Papers,Annual Meeting  of Internationl Communication Association,2009,P.1-45. 
(48) Maxian, Wendy,”Rrconceptualizing Dependence:Finding a Place for Psychophysiological 

Correlates Within Media Systems Dependency Theory,”Conference Papers- Annual 

Meeting of International Communication Association,2008,P.1-7. 
اإلػالو وركىٍَ إرغبهبد انًقشٍَُ أيبل انغضاوٌ ، ودَُب أحًذ ػشاثٍ ، دوس وعبئم اإلػالو فٍ رؾكُم يؼبسف  (29)

ثبنخبسط َحى لنبَب انىهٍ ) عبيؼخ انمبهشح: كهُخ اإلػالو ، انًؤرًش انؼهًٍ انذونٍ انضبيٍ ػؾش ، اإلػالو وثُبء انذونخ 

 .528 -524( ؿ 4004يبَى 8 -0انحذَضخ ، 
زًغ انًقشٌ ، ) انمبهشح: داس يًذوػ ػجذانىاحذ انحُطٍ ، ؽجكبد انزىافم اإلعزًبػٍ وانزحىالد انغُبعُخ فٍ انًغ (50)

 .26 -25( ، ؿ  4005ويكزجخ اإلعشاء نطجبػخ وَؾش ورىصَغ انكزت ، 
َبعًٍُ فالػ ػجذانشحًٍ ، إعزخذاو انؾجبة نًىالغ انؾجكبد اإلعزًبػُخ فٍ ثُبء يىالف اإلحزغبط وانشفل أصُبء  (50)

 .460َُبَش ، يشعغ عبثك ، ؿ  45صىسح 
رىَزش  –يحزىٌ انقحف اإلنكزشوَُخ ػجش يىلؼٍ انزىافم اإلعزًبػٍ ) فُظ ثىن َغىٌ إثشاهُى عُذ إثشاهُى ، َؾش  (54)

( وػاللزخ ثًُو انًزبثؼخ اإلخجبسَخ نذٌ انؾجبة انغبيؼٍ ، سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ، ) عبيؼخ حهىاٌ : كهُخ 

 .048(  ، ؿ   4005اِداة ، لغى اإلػالو ، 
ًىالغ انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ يزبثؼخ األحذاس انغُبعُخ فٍ عىسَب ، أعًبء عؼُذ غنجبٌ ، إعزخذاو انؾجبة انغىسٌ ن (58)

سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ، ) عبيؼخ انذول انؼشثُخ : يؼهذ انجحىس وانذساعبد انؼشثُخ ، لغى انذساعبد اإلػاليُخ 

 .98( ، ؿ  4005، 
نحشَخ انشأٌ ويؾبسكزهى انغُبعُخ  َهب َجُم االعذودٌ ، دوس يىالغ انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ إدسان انؾجبة انغبيؼٍ (52)

َُبَش ، سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ، ) عبيؼخ انًُقىسح : كهُخ انزشثُخ انُىػُخ ، لغى اإلػالو انزشثىٌ  45فٍ صىسح 

 . 041( ،ؿ  4004،
 رشكٍ ثٍ ػجذانؼضَض انغذَشٌ ، رىظُف ؽجكبد انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ انزىػُخ األيُُخ مذ خطش انؾبئؼبد ، يشعغ (55)

 .99عبثك ، ؿ 
أعًبء عؼُذ غنجبٌ ، إعزخذاو انؾجبة انغىسٌ نًىالغ انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ يزبثؼخ األحذاس انغُبعُخ فٍ عىسَب ،  (56)

 .92يشعغ عبثك ، ؿ 
َبعًٍُ فالػ ػجذانشحًٍ ، إعزخذاو انؾجبة نًىالغ انؾجكبد اإلعزًبػُخ فٍ ثُبء يىالف اإلحزغبط وانشفل أصُبء  (51)

 . 464غ عبثك ، ؿ َُبَش ، يشع 45صىسح 
أعًبء عؼُذ غنجبٌ ، إعزخذاو انؾجبة انغىسٌ نًىالغ انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ يزبثؼخ األحذاس انغُبعُخ فٍ عىسَب ،  (53)

 .95يشعغ عبثك ، ؿ 
رىَزش  –َغىٌ إثشاهُى عُذ إثشاهُى ، َؾش يحزىٌ انقحف اإلنكزشوَُخ ػجش يىلؼٍ انزىافم اإلعزًبػٍ ) فُظ ثىن  (59)

 .041نًزبثؼخ اإلخجبسَخ نذٌ انؾجبة انغبيؼٍ ، يشعغ عبثك ، ؿ ( وػاللزخ ثًُو ا
إًَبٌ ػجذ انًُؼى يحًذ ػضة ، إعزخذايبد هالة انغبيؼبد فٍ يقش وانغؼىدَخ نًىلغ رىَزش واإلؽجبػبد انًزحممخ  (60)

( ،  4006دساعخ يُذاَُخ ، سعبنخ يبعغزُش غُش يُؾىسح ،) عبيؼخ انمبهشح ، كهُخ اإلػالو ، لغى انقحبفخ ،  –يُهب 

 .486ؿ 
أعًبء عؼُذ غنجبٌ ، إعزخذاو انؾجبة انغىسٌ نًىالغ انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ يزبثؼخ األحذاس انغُبعُخ فٍ عىسَب ،  (60)

 .000يشعغ عبثك ، ؿ 
أعًبء عؼُذ غنجبٌ ، إعزخذاو انؾجبة انغىسٌ نًىالغ انزىافم اإلعزًبػٍ فٍ يزبثؼخ األحذاس انغُبعُخ فٍ عىسَب ،  (64)

 .001يشعغ عبثك ، ؿ 
ػجذهللا ػجذهللا يحًذ انىصاٌ ، إعزخذايبد هالة انغبيؼخ نىعبئم اإلػالو انغذَذ )رىَزش( واإلؽجبػبد انًزحممخ فٍ  (68)

دَغًجش ،  –صَبدح انىػٍ انجُئٍ ، يغهخ ثحىس انؼاللبد انؼبيخ انؾشق األوعو ، ) انمبهشح: انؼذد انزبعغ ، أكزىثش 

 .65( ، ؿ  4005
صاٌ ، إعزخذايبد هالة انغبيؼخ نىعبئم اإلػالو انغذَذ )رىَزش( واإلؽجبػبد انًزحممخ فٍ ػجذهللا ػجذهللا يحًذ انى (62)

 .30صَبدح انىػٍ انجُئٍ ، انًشعغ انغبثك َفغه ، ؿ 
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which came in the first order, followed by the dissociation of the society 

unity in the second order, agitation of confusion and chaos among 

individuals in society came in the third order, while destruction of the 

values and peace in the society came in the last order.  

 Additionally, 65.5% of the respondents identified that the rumors spread 

through social media causes political violence and conflict, 65% of them 

showed that rumors spread through social media causes political mobility 

in many Arab countries which is known as the Arab Spring revolutions. 

Moreover, 61.3% of youth reported that the rumors spread through social 

media was to demonstrate against the political decisions, and 57.9% 

showed that the rumors spread  was a crises induction and confusion in 

the state. 

Key words: Rumors - Social media networks- Violence - Political conflict - 

University youth. 
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Rumors in social networking sites and their role in violence and 
political conflict among Egyptian university youth - A Field 
Study     

 
                                                                        Dr. Mamdouh Elsayed Shatla 
                                                                                        Mamdouh.shatla@spe.kfs.edu.eg 

                                                                                          Assistant Professor of Education Media, 
                                                                                           Faculty of Specific education 

                                                                            Kafresheikh University 

Summary: 

              This study aims to identify the spread of Rumors in the social media 

networks and its role in creating violence and political conflict among 

university youth. The researcher used the questionnaire survey method as a tool 

to collect study data. He adopted Intentional sampling procedure. 400 

questionnaire samples were equally applied on youth from four different 

Egyptian universities including Kafrelsheikh, Al-Azahr and 6
th
 October 

Universities as well as American University in Cairo. The samples included 

were equally applied on males and females.  

The study yielded the following results: 

 Facebook came in the forefront of social media networks use and 

preference among young university students. While the other social 

media networks such as WhatsApp and YouTube came in the second and 

third order; respectively. 

 Communication with friends and family came in the forefront of the 

reasons why university youth are keen to browse the social media 

networks, followed by the elimination of free time in the second ranking, 

and the keenness to browse and share the pages, posts, comments and 

tweets in the third and last ranking. 

 For the time of Emergence of rumors in the society; during the terrorist 

operations was the most important time and came in the first order, 

followed by its emergence during war time which came in the second 

ranking, during the time of revolutions came in the third order, while its 

emergence in times of crises came in the last order . 

 The most important goal of rumors spread through the social media 

networks was to raise violence and political conflict within the society 

mailto:Mamdouh.shatla@spe.kfs.edu.eg
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