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 الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الشباب الجامعي المصري لمواقع التواصل 

عن األسباب التي تدفع الشباب الجامعي الستخدام هذه المواقع ،  االجتماعي ، و الكشف

باإلضافة للتعرف على اتجاهات الشباب الجامعي نحو المخاطر األمنية الناتجة عن التعرض 

لمواقع التواصل االجتماعي، كما سعت الدراسة للتعرف على مدى إدراك الشباب الجامعي 

عي على ذواتهم و على اآلخرين. وقد استخدمت لمخاطر التعرض لمواقع االتواصل االجتما

الدراسة منهج المسح الميداني على عينة مثلت مجتمع الدراسة من شباب الجامعات ممن 

فرد من الشباب من  044عام(. وكانت العينة مكونة من   18-81تتراوح أعمارهم ما بين )

وعين شمس ، وتم  إناث( في جامعات االسكندرية والقاهرة 144ذكور، و 144الجنسين )

تطبيق أداة الدراسة عليهم )االستبيان( لتحقيق أهدافها العلمية ، واستخدمت الدراسة نظرية 

وقد أسفر تحليل النتائج الميدنية  تأثير الشخص الثالث لتفسر بعض أبعاد الظاهرة االتصالية. 

ات التواصل توصلت الدراسة إلى أن معظم عينة الدراسة ترى أن شبك - : كميا عن ما يلي

من عينة الدراسة ال يستطيعون  %1..2االجتماعي مهمة ويعتمدون عليها حيث يرى 

االستغناء عن مواقع التواصل االجتماعي ، أما بالنسبة لدرجة ثقة المبحوثين في مصداقية ما 

من  %18يحصلون عليه من أخبار من مواقع التواصل االجتماعي فقد أوضحت الدراسة أن 

نة الدراسة يثقون بدرجة متوسطة فى األخبار والمعلومات المنشورة على مواقع المبحوثين عي

التواصل االجتماعي، وكذلك يعتقد معظم افراد عينة الدراسة وجود خطورة لمواقع التواصل 

االجتماعي على األمن القومى حيث وضحت الدراسة اعتقاد غالبية المشاركين بوجود 

من عينة  %10على األمن القومى. حيث تبين أن  خطورة لمواقع التواصل االجتماعي

الدراسة ترى أن مواقع التواصل االجتماعي خطيرة إلى حد كبير على األمن القومي ، وهذه 

المخاطر تتعلق بنشر الفكر اإلرهابي، وإشاعة الفوضى ونشر ثقافة إسقاط األنظمة، ونشر 

 الشائعـات والحرب النفسية ضد المجتمع. 

الى مجموعة من التوصيات ومنها أنه يجب على كل دولة سن التشريعات  وقد توصل البحث

التي تحمي كل من مستخدمي مواقع  التواصل االجتماعي واألمن القومي للبالد، وهذا يحتاج 

إلى تطوير األجهزة األمنية كي تستطيع فرض رقابتها وسيطرتها على كل ما يتم تناوله من 

بخصوصية مستخدميها وحرياتهم. وتفعيل دراسة التربية خالل هذه المواقع، دون اإلخالل 

اإلعالمية فى المدارس والجامعات بما يتناسب مع المراحل العمرية والدراسية وتنمية 

مهارات التفكير الناقد لى الطالب بما يؤهله لالدراك الصحيح لحقائق األمور. وضرورة 

                                                           

 اإلعالم بالمعهد العالي للدراسات األدبية بكينج ماريوط األسكندريةبقسم (  مدرس *)
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قومی لطالب المرحلة الجامعية  االهتمام  بوضع مقررات دراسية تتعلق بدراسة األمن ال

إجراء المزيد من وذلك بهدف نشر قيم المسؤولية االجتماعية والرقابة الذاتية وضرورة 

الدراسات والبحوث حول موضوع البحث حتى نستطيع الوصول إلى نتائج  قابلة للتعميم 

 .بشكل أمثل

 –المخاطر االمنية  –مواقع التواصل االجتماعي  –الكلمات الداللية :  الشباب الجامعي 

 تأثير الشخص الثالث

Abstract   
The study aimed to analyze the impact of social networking sites on the expression 

of young people their views and how to participate in the industry events. The study 

was based on using the questionnaire to analyze the impact of social networking 

sites on university youth between the ages of (18-21 years). The sample of the study 

consisted of a sample of 400 young men of both sexes (200 males and 200 females) 

in the universities of Alexandria, Cairo and Ain Shams. The study found that most 

of the sample of the study believes that social networks are important and depend on 

them and the existence of great freedom in dealing, as well as increasing confidence 

in the news they get through, as well as most of the respondents believe that the 

presence of social networking sites on national security and these risks relate to the 

dissemination Terrorist thought, spreading chaos, spreading the culture of overthrowing 

regimes, spreading rumors and psychological warfare against society. 

The study also showed that there is a weak positive statistically significant relationship 

between the intensity of exposure to social networking sites and the trend of respondents 

towards the idea of the danger of these sites on national security and a negative statistically 

significant relationship between the trends of respondents and reliance on social networking 

sites as a source of news and information and confidence in them and a negative relationship 

is statistically significant between Gender and dependence on social networking sites as a 

source of information and confidence in them and a positive relationship statistically 

significant between the extent of respondents on social networking sites and the confidence in 

those sites as a source of information. 

The research has reached a set of recommendations, namely the importance of media attention 

to awareness of the positive and negative effects of social networking sites, sensitizing young 

people through the media, universities and clubs about the security risks they can be exposed 

to when they use social networking sites improperly, support civil societies and places of 

worship in Community to raise awareness of the importance of using social networking sites 

in a proper way through programs and courses that increase social interaction among young 

people, the need for social networking sites to pay attention to what is published on them and 

discuss what is published and make sure they are correct before And its evil influence on the 

national security of the State, conduct further studies and research on the subject of research 

so that we can access generalizable results optimally.  

Keywords: university youth - social networking sites - security risks - third 

person impact 
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 مقدمة 

حدثت تحوالت جذرية وشاملة في فترة الثلث األخير من القرن العشرين 

والعقد األول من االلفية الثالثة، فرضت على المجتمعات واقعا ثقافيا واجتماعيا 

وسياسيا جديدا وليس نطاقا عالميا جديدا فقط، حيث خضعت الثوابت لتغيرات زلزلت 

مظاهر عديدة، فقد حدث تحول من الحداثة اركانه، اذ تجلت هذه التغيرات من خالل 

 إلى ما بعد الحداثة.

فبدال من الحديث عن العالم المتخلف والنامي الذي يسعى من خالل التحديث 

إلى اكتساب خصائص الشعوب الغربية والتي توصف بالتطور والتقدم،انطلقت 

الم بأسره، العولمة من البالد الغربية دون قيود، متعجلة تسعى الى إعادة صياغة ع

وبعد ان كانت الدولة القومية هي القاطرة التي تسعى لتحديث مجتمعاتها، تراجعت 

لتلعب دور المنظم آلليات جديدة، ومع تراجع الدولة وتقدم جحافل العولمة، سقطت 

الحدود التي تشكل احد ابعاد الدولة والهوية القومية، واصبحت الفضاءات الثقافية 

مفتوحة لتدفق تاثيرات العولمة التي اتجهت الى إعادة صياغة  واالقتصادية والسياسية

 (8102)مناصرية، ميمونة كل شيء بحسب طبيعتها. 

ومع تزايد استخدام االنترنت في عصرنا بدأ الحديث عن بزوغ المجتمع 

االفتراضي، وهو عبارة عن تجمعات اجتماعية تشكلت في أماكن متفرقة من أنحاء 

اصلون فيما بينهم عبر شاشات الكمبيوتر، ويتبادلون المعارف العالم، يتقاربون ويتو

فيما بينهم واألفكار واألراء ويكونوا الصداقات، وبظهور شبكات التواصل االجتماعي 

أصبحت هذه األخيرة تشكل آلية حديثة في عالم التواصل بين األفراد والجماعات، 

وقد الرأي والفكر واالتجاه والتي من خاللها يتبادل الفرد مع اآلخرين المعلومة و

إنستجرام  –فايبر  –واتس أب  -تويتر -برزت مواقع التواصل االجتماعي ) الفيسبوك 

يوتيوب ( لتصبح في مقدمة إنجازات ثورة المعلومات  –سناب شات  –لينكد إن  -

دون منافس حيث تميزت مواقع التواصل بسهولة االستخدام وسرعة االنتشار وهى 

مع األصدقاء والزمالء وتقوية الروابط بين شرائح المجتمع المختلفة لما تتيح التواصل 

 (8102)غضبان، غالية . تحققه من تفاعل اجتماعي

ولعل ابرز ما يميز شبكات التواصل االجتماعي المساحة الكبيرة من الحرية 

التي يمكن أن يعبر خاللها الفرد عن هذه االتجاهات واألفكار واآلراء دون وجود أي 

ضوابط خارجية تمنعه من ذلك، حيث أصبحت العولمة تصل إلى الفرد من خالل 

هاتفه المحمول أسرع من قراءته لها بالصحف، أو مشاهدته لها عبر التلفزيون، ولم 

تعد تلك الهواتف مقتصرة على أعمار معينة، فالطفل الصغير اآلن يحمل هاتفا 

لوصول إلى شبكات التواصل محموال موصال باالنترنت، ومن خالله يتمكن من ا

اإلجتماعي، فكما يمكن للمعلومات اإليجابية أن تنتقل بسرعة وتجد لها األثر البالغ في 

المتابعة والرصد، فإن المعلومات السلبية ستنتشر بالسرعة نفسها إن لم يكن أكثر، 
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هذه ويمكن أن تترك تاثيرا مجتمعيا بالغا. من هنا يتضح لنا أن االستخدامات السيئة ل

الشبكات، قد تكون بالغة الخطورة، اذ يمكن زرع الفتنة والبلبلة في المجتمع، وبالتالي 

 (8102)بوطيبة، جلول زعزعة أمنه واستقراره. 

واذا كان التركيز في الماضي يتم بشكل كبير على الغزو الثقافي الذي يحدث 

تمحور حول التأثير عبر الفضائيات ووسائل االعالم التقليدية، فإن االنتباه حاليا ي

الكبير لمضامين المواقع اإللكترونية على األمن الفكري لألفراد بشكل خاص، وعلى 

األمن القومي والمجتمعي لألوطان بشكل عام، وجعل المضامين التي تُنشر عبرها من 

أكثر المضامين استهالكا وتداوال، خاصة لدى الشباب والمراهقين، ونظرا لضعف 

حصانة الثقافية والفكرية، ونقص الوعي لدى فئة الشباب في كثير الوازع الديني وال

من األحيان، فإن تأثير هذه المضامين يكون شديد الوقع، وسلبياتها قد تطغى على 

 (8102)الحريري، أحمد سعيد ،  ايجابياتها لدى هذه الفئات.

ورغم كل التحذيرات والنصائح والتوجيهات التي انتشرت ومازلت تنتشر 

لمخاطر األمنية لمواقع التواصل االجتماعي إال أن هذه القضية تتالشى بعد كل حول ا

حملة توعية، ومن ثم تعود إلى الشارع المصري بالتدريج، حيث تواجه مصر تحديات 

غير مسبوقة ذات تأثير مباشر على أمنها القومي سواء على المستوى السياسي 

ي في ظل االنفتاح اإلعالمي واإلقتصادي واإلجتماعي وااليديولوجي والعسكر

والتطور الهائل في مجال تكنولوجيا االتصال، السيما مواقع التواصل االجتماعي التي 

أسهمت بشكل مباشر في إحداث طفرة في أسلوب التواصل السياسي والموروث 

الثقافي واإلجتماعي والفكري لدى الشعوب، حيث لعبت دورا بارزا في الحراك 

منطقة الشرق األوسط وساهمت في سقوط العديد من األنظمة السياسي الدائر في 

السياسية، وفي إذابة الكثير من الفوارق االجتماعية بين اوساط مستخدميها، وأحدثت 

تغيرات عميقة في مختلف جوانب الحياه، وسمحت بالتواصل مع العالم الخارجي 

و كقرية إلكترونية وتقريب المسافات والتواصل مع صانعي القرار، وجعلت العالم يبد

صغيرة، لتجسيد مفهوم القرية الكونية الصغيرة التي بات بامكانها معرفة حيثيات 

األحداث وتأثيراتها، نتيجة للتداول السريع للمعلومات والحرية الُمطلقة وتالشي 

الحدود والفضاءات، واختراق القوانين وإزالة القيود، وإلغاء الحواجز بين الدول كافة، 

التطورات الهائلة التي شهدها المجتمع في ظل ظاهرتي العولمة والغزو فضال عن 

الفكري والثقافي للشعوب، األمر الذي أصبح يمثل تهديدا لألمن القومي للبالد، ويشكل 

خطورة على سيادتها واستقرارها وسالمة أمنها السياسي واالقتصادي والعسكري 

عزيز استقاللها السياسي واالنسجام واأليديولوجي واالجتماعي، وسياستها العليا وت

 (8102محسن، محمد ) االجتماعي، نتيجة للحرية الُمطلقة التي تكفلها تلك المواقع.

فقد أصبحت مواقع التواصل اإلجتماعي من أهم الوسائل التي ارتكزت عليها 

الُمخططات االستراتيجية اإلرهابية لنشر العنف والفوضى واالرهاب واالعمال 

ونشر الشائعات واألخبار المغلوطة، وزعزعة القناعات الفكرية والثوابت  اإلجرامية،
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العقائدية والمقومات االخالقية واالجتماعية التي من شأنها احداث بلبلة داخل المجتمع، 

 )الهاجري،مما جعلها تشكل خطرا على األمن القومي الخاص بكل بلد على حدى. 

 (8102سمير محمد عويد 

المثال وظفت الجماعات اإلرهابية المتطرفة التي تتخذ من  ففي مصر على سبيل

اإلسالم ستارا لإلختباء وراؤه، فضال عن بعض األفراد من ذوي األفكار الهدامة، 

مواقع التواصل االجتماعي في مواجهة الدولة المصرية، لزعزعة أمنها القومي، من 

تحقيقا لتنفيذ مخططاتهم  خالل شن الحمالت المسيئة للنظام الحاكم، ومؤسسات الدولة،

في عملية زعزعة األمن وزرع الفتن في البالد، وتدمير مرتكزات التنمية ونشر 

الفوضى والشائعات الُمغرضة، التي من شأنها تهديد أمن المجتمع واستقراره السياسي 

ونسيجه اإلجتماعي، وبث الرعب بين المواطنين وترويعهم إلظهار عدم أمن 

تنسيق العمليات االرهابية والهجمات العنيفة التي تشنها ضد الدولة واستقرار البالد، و

ومؤسساتها األمنية والعسكرية القضائية وإفشاء المعلومات العسكرية السرية، كما 

تستخدم في التجسس وفي دعم المسلحين في سيناء، من خالل النشر المكثف للصور 

تروج لها، وتعطيل انظمة قطاعات وملفات الفيديو والوثائق التي تدعم األفكار التي 

 (8102غادة  )البطريق،حكومية وحيوية. 

ومن هنا يتضح لنا أهمية الورقة البحثية وقيمتها، حيث تسعى الباحثة من 

خاللها الى تسليط الضوء على تداعيات مواقع التواصل اإلجتماعي على األمن 

السيئة لهذه الشبكات قد  المجتمعي للدول واستقرارها، حيث يتضح لنا أن االستخدامات

تكون لها آثارا بالغة الخطورة، اذ يمكنها زرع الفتنة والبلبلة في المجتمع، وبالتالي 

زعزعة أمنه واستقراره، وعليه سيتم التركيز على التهديدات األمنية المرتبطة 

باستخدام شبكات التواصل االجتماعي، مع التركيز على مصادر التهديدات والمنافذ 

تشكل خطرا كامنا لألمن القومي المصري، اذا ماتم استخدامها سلبيا في شبكات التي 

 التواصل االجتماعي.

 المشكلة البحثية :

تُعد مواقع التواصل االجتماعي الظاهرة اإلعالمية األبرز في عالمنا اليوم، كونها 

تستقطب شريحة كبيرة من فئات المجتمع وخاصة الشباب، وقد مكنت هذه المواقع 

ستخدميها من خالل ما تملكه من أدوات التعبير عن أرائهم ومشاركتها للغير فيما يقع من م

 (8102)محي الدين، معتز  أحداث بل والمشاركة في صناعة األحداث أيضا.

ونتيجة لتنامي دور هذه الشبكات فقد وجد أعداء الوطن والعديد من ذوي 

ستطيعون من خاللها تحقيق العديد الفكر التخريبي وجدوا فيها متنفسا وأرضا خصبة ي

من أهدافهم سواء ما تعلق منها بنقل أرائهم ومعتقداتهم إلى أكبر عدد من الجماهير 

المستهدفة أو إثارة الرعب والفزع في نفوسهم من خالل مايتم نشره من صور 

وفيديوهات، أو تحقيق التواصل فيما بينهم بعيدا عن رقابة مؤسسات الدولة المعنية 
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وقوع مصادمات مباشرة تحتوي على قدر من الُمخاطرة والتهديد لهم مع تلك  ودون

المؤسسات ولعل هذا الهدف االخير هو ما دفع بعض الدول الى اتخاذ مجموعة من 

اإلجراءات التي تمكنهم من فرض الرقابة على المحتويات التي يتم تبادلها عبر 

 (8102الصبور)عبد الحي، صباح عبد  شبكات التواصل االجتماعي.

إن طبيعة الفضاء االفتراضي المفتوح وعدم وجود رقابة عليه، وسهولة 

استخدامه، وسهولة التخفي والتمويه، وكذلك إمكانية التواصل مع قاعدة جماهيرية 

عريضة بسهولة ويسر هو الذي ساعد الجماعات المتطرفة على االستفادة من مواقع 

كارهم الهدامة حيث ساعدتها في تحقيق التواصل اإلجتماعي وتسخيرها لخدمة أف

عنصر التجنيد بشكل كبير وواسع، فضال عن سهولة الحصول على المعلومات 

والدخول على قواعد البيانات واختراق حسابات ومواقع حكومية، واستغاللها في خلق 

 (8102)عبد الباري ، أسامة اإلرهاب المعلوماتي، والتعبئة وتجنيد إرهابيين جدد. 

ل مشكلة البحث في ثالثة أبعاد رئيسية يأتي على رأسها عدم استشعار كثير وتتمث

من المعنيين بتسيير شؤون المجتمعات العربية بخطورة مواقع التواصل اإلجتماعي، 

حتى ترتب على ذلك سقوط وزعزعة أنظمة قائمة باستخدام تلك الوسائل، األمر 

واصل االجتماعي مايزال غير اآلخر أنه حتى بالنسبة لمن علم خطورة مواقع الت

مدرك للكيفية التي تُدار بها وال آليات استخدام ذلك اإلعالم وال حقيقة تأثيره، بل ان 

بعض المعنيين لو لم يشاهد بعينه نتائج حقيقية لذلك االستخدام الستمر في انكاره. 

والنقطة الثالثة التي تشكل بعدا آخر تحرص الباحثة على توضيحه وهو تقصي 

يرات اإلعالم الجديد ومواقع التواصل اإلجتماعي وسبر أغوار سلبياته المتعددة تأث

ومخاطره على األمن بشكل شامل، حيث ال تتوقف تلك المخاطر على شكل واحد 

يمكن رصده بل هناك أشكال متعددة للسلبيات الُمتأتية من هذا النوع من اإلعالم، وقد 

 شكال منها :سعت الباحثة الى تسليط الضوء على عدة أ

مساحة الحرية المطلقة التي منحتها مواقع التواصل االجتماعي لمعتنقي   -8

أفكار العنف واالرهاب والتطرف في نشرتلك األفكار والترويج اإلعالمي 

لها والذود عنها وإتاحة الفرصة لنشر بياناتهم وتصريحاتهم وكتبهم وأفالمهم 

 .ير مسبوقينوتسجيالتهم على امتداد العالم بسهولة ويسر غ

إتباع سياسة التهويل والتضخيم، من خالل تلك المواقع لتحقيق اإلثارة   -1

الصحفية واإلقبال الجماهيري بغرض الربح المادي في ظل المنافسة 

 .الشرسة

ما تبثه بعض مواقع التواصل االجتماعي من أخبار وصور، بل مقاالت تنمي  -3

 .ة المغلوطةهذا الفكر ولو بطريق غير مباشر تحت غطاء الحري

هيمنة الطابع اإلخباري على التغطية اإلعالمية لمواقع التواصل وتغييب  -0

التغطية ذات الطابع التحليلي والتفسيري، األمر الذي يؤدي إلى بقاء المعالجة 
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اإلعالمية على سطح الحدث أو الظاهرة ما يضعف قدرتها على اإلقناع 

 .ويفقدها التأثير الفاعل والملموس

ض تلك المواقع إلى الخبراء والمختصين في المجاالت األمنية افتقار بع  -1

واالجتماعية والنفسية والتربوية إلقناع المشاهد بحقيقة الحدث وعدم 

االنسياق وراء التضخيم اإلعالمي الذي يؤدي في معظم األحيان إلي نتائج 

عكسية إضافة إلى ذلك يجب التركيز على المسألة العالجية للظاهرة 

ة، ال على تغطية الحدث اإلرهابي، وضرورة االنتقال من التركيز اإلرهابي

على تفاصيل العمليات اإلرهابية وردود األفعال الرسمية والشعبية إلى تقديم 

 .رؤى تساعد القارئ أو المشاهد على تكوين رأي صحيح

قيام بعض صفحات مواقع التواصل االجتماعي بعرض المناظر والمشاهد  -.

األضرار بشكل متكرر ومبالغ فيه، إضافة إلى بث المأساوية وتصوير 

وجهات نظر اإلرهابيين دون إتاحة الفرصة لتعريتها والرد عليها األمر الذي 

يشكل خطورة تؤدي بدورها إلى حدوث ردود فعل سلبية لدى البعض من 

شأنها خدمة العمل اإلرهابي، فقد ذكر الكثير من األشخاص المنخرطين في 

لذين ألقي القبض عليهم في العراق، أنهم تأثروا بما كانت العمل اإلرهابي ا

تعرضه قناة الجزيرة وغيرها فقرروا االلتحاق بالمنظمات التي تحرض على 

 القيام بالتفجيرات والعمليات االنتحارية 

وفي ضوء ما سبق تتحدد المشكلة البحثية لهذا البحث في الوقوف على 

صل االجتماعي كأحد أهم أشكال اإلعالم الجديد طبيعة المخاطر األمنية لشبكات التوا

والممارسات التي تؤثر على األمن القومي والتي تتم عبر تلك الشبكات من جهة، 

وقيام المؤسسات األمنية الحكومية بفرض رقابة على هذه المواقع لتعقب األنشطة غير 

 القانونية التي تضر باألمن القومي للبالد من جهة أخرى. 

 اسة : أهمية الدر

 يمكن الحديث عن أهمية هذه الدراسة من البُعدين التاليين : 

 األهمية النظرية للدراسة :  -

تنبع األهمية النظرية لهذه الدراسة من كونها محاولة لتطبيق واختبار األسس  .8

النظرية لنظرية تأثير الشخص الثالث التي يؤكد فرضها الرئيس على ان افراد 

قدر التأثيرات التي تحدثها وسائل االعالم في مواقف  الجمهور يميلون الى تعظيم

وسلوكيات االخرين وفى نفس الوقت التهوين من قدر هذه التأثيرات على ذاتهم؛ 

خاصة فيما يتعلق بالرسائل االعالمية ذات المحتوى السلبى، وعليه فانهم يطالبون 

الم كوسيله بفرض الرقابة على المواد االعالمية التي يتم نشرها بوسائل االع

لحماية الغير النهم اقل ذكاء واكثر تعرضا لألثار السيئة المترتبة على المحتويات 

السلبية التي تقدمها وسائل االعالم خاصة وان تكنولوجيا االتصال جعلت عملية 
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االتصال اكثر سهوله ويسر حتى اصبح بإمكان االفراد العاديين القيام بهذه العملية 

المية الى ماليين الجماهير المستهدفة في ثوان معدودة مما وايصال رسائلهم االع

زاد من خطورة تلك الرسائل .تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على 

األمن القومي وتأثره باستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي بمختلف مستوياته، 

 والتأثيرالملحوظ لتلك المواقع على الشارع المصري.

اال جديدا للبحث لكونها تبحث في تطور نوعي لالمن القومي على تُعد الدراسة مج .1

الساحة اإلقليمية، وهو تطور يستحق الرصد والدراسة إعالميا وسياسيا واجتماعيا 

وعسكريا، حيث سلطت الدراسة الضوء على بعض النقاط المهمة التي توضح 

ن البالد المر الذي بدورها االستخدام األمثل لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة على أم

 يؤدي إلى إثارة آفاق جديدة ويُبرز تساؤالت عديدة.

تجمع هذه الدراسة بين أكثر من مجال )اإلعالم اإللكتروني، والمجال االمني( كما  .3

تُعد محاولة لإلسهام في الجهود العلمية وكذلك في إثراء التراث البحثي فيما يتعلق 

 بموضوع الدراسة.

ميتها من أهمية موضوع األمن القومي والذي يُعد بمثابة خط تستمد هذه الدراسة اه .0

الدفاع والحفاظ على استقرار الحدود الداخلية للبالد وثقافة الدولة ومبادئها  

ووحدتها ورفاهية األفراد وتأثيره على معدالت التنمية اإلقتصادية، واالستقرار 

 السياسي، وعلى استقرار البالد بصفة عامة.

 يقية للدراسة : األهمية التطب -

محاولة لتحديد أبعاد العالقة بين االستخدام غير المسؤول لالعالم الجديد والمخاطر  .8

 األمنية المترتبة على هذا االستخدام السيء.

انها محاولة لتحديد العالقة الجدلية بين االعالم الجديد ُممثال في مواقع التواصل  .1

لقومي للبالد المتمثلة في اإلرهاب اإلجتماعي والممارسات التي تؤثر على األمن ا

والشائعات والجرائم اإللكترونية والتحريض على المشاركة في فاعليات ضد 

 الدولة مثل اإلضرابات واالعتصامات.

تبرز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في النتائج التي يُؤمل أن تُسفر عنها والتي  .3

ت والسياسات الالزمة، والتي قد سيتم وضعها امام ُصناع القرار التخاذ اإلجراءا

تساهم في توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد المخاطر 

األمنية الناجمة عن سوء استخدام تلك المواقع، من خالل اتخاذ اجراءات وتدابير 

الستغالل شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية الفراد المجتمع المصري 

من تلك المخاطر التي يتم ترويجها عبر هذه الشبكات، وفي الوقت نفسه لتحصينهم 

الرد على المغالطات والشائعات بأسلوب علمي متوازن يقي أفراد المجتمع من 

اإلنجراف وراء الشائعات التي يسعى أصحابها لتحقيق أهداف غير مشروعة 

 تتعارض مع الشرع والنظام.
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 : الدراسة أهداف

 تتمثل في :  األهداف من مجموعة تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى

 هذا لمواقع التواصل االجتماعي وأنماط المبحوثين تعرض معدالت على التعرف .8

 التعرض، ومعرفة تاثير هذا التعرض على إدراك تأثير الشخص الثالث.

النوع ، السن ، المستوى التعرف على مدى تاثير المتغيرات الديموغرافية )  .1

 اثر الشخص الثالث لدى الشباب الجامعي.( على تالتعليمي

 لتلك المواقع. المبحوثين الشباب متابعة أسباب رصد .3

لألخبار على مواقع التواصل  الدراسة عينة متابعة معدالت عن الكشف .0

 .االجتماعي

 .مدى ثقة المبحوثين في األخبار التي يحصلون عليها من تلك المواقع على التعرف .1

ي تدعو المؤسسات األمنية لفرض الرقابة على مواقع الكشف عن أهم العوامل الت ..

 التواصل االجتماعي.

رصد أهم اشكال الممارسات الهادفة لزعزعة األمن القومي والتي تتم عبر مواقع  .7

 التواصل اإجتماعي.

التعرف على اتجاهات الشباب نحو مدى خطورة مواقع التواصل االجتماعي على  .1

نحو فرض الرقابة األمنية على مواقع  األمن القومي للمجتمع، واتجاهاتهم

 التواصل االجتماعي.

الوصول إلى آليات توظيف مواقع التواصل االجتماعي في التغلب على  .2

 الممارسات الهادفة لزعزعة األمن القومي.

الوصول الى العالقة بين درجة االتجاه نحو وسائل التواصل االجتماعي وإدراك  .84

 الشخص الثالث.

لعالقة بين ادراك الجمهور لتأثير الشخص الثالث وتاييد فرض القاء الضوء على ا .88

 الرقابة على وسائل التواصل االجتماعي.

 تساؤالت الدراسة :

 ما مدى تعرض عينة الدراسة لمواقع التواصل اإلجتماعي؟ -8

 ما أفضل مواقع التواصل اإلجتماعي من وجهة نظر عينة الدراسة؟ -1

حياة المبحوثين؟وهل يمكنهم اإلستغناء ما أهمية مواقع التواصل اإلجتماعي في  -3

 عنها أم ال؟

ما مدى متابعة المبحوثين لألخبار من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي؟ وما  -0

 درجة ثقتهم بهذه المواقع كمصدر لألخبار والمعلومات؟

 ما مدى تفاعل المبحوثين مع األخبار المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي؟ -1

العينة نحو فكرة تشكيل مواقع التواصل اإلجتماعي خطورة على ما اتجاهات أفراد  -.

 األمن القومي؟
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ما العالقة بين اعتماد الشباب على مواقع التواصل االجتماعي واتجاهتهم نحو  -7

 فكرة خطورة تلك المواقع على األمن القومي ؟

 االطار النظري

 أوال : النظرية المفسرة للدراسة:

 رية تأثير الشخص الثالث(نظرية التأثرية باألخرين )نظ

تعتمد الدراسة الحالية في اطارها النظري على نظرية تأثير الشخص الثالث؛ حثث تعثد 

احثثدى اهثثم االتجاهثثات العالميثثة الحديثثثة التثثي اهتمثثت بالكشثثف عثثن التثثأثيرات غيثثر 

 . المباشرة للرسائل االعالمية في بحوث التأثيرات االجتماعية لوسائل االتصال

ت الدراسات ان التباين في إدراك أفراد الجمهور لتأثير الرسائل االعالميثة هذا وقد اثبت

اولهماا :التقليال على ذاتهم وعلى اآلخرين يمكن تفسثيره فثي ضثوء عثاملين اساسثيين، 

ان " Perloff" ؛ حيثث يفتثرض مان قيماة تاأثيرات الرسااالل االعالمياة علاى الا ات

ء بأنثه لثم يتثأثر بثالمحتوى اإلعالمثي الفثرد يخضثع لعمليثات إدراكيثه تدفعثه إلثى اإلدعثا

الثثذى يتعثثرض لثثه، حتثثى وان كثثان قثثد تثثأثر بالفعثثل ،  وذلثثك مثثن اجثثل االحتفثثاظ بقيمتثثه 

 Michel 1999)الذاتيثثثة وتقثثثديره لذاتثثثه وتعزيثثثز صثثثورته اإليجابيثثثة عثثثن ذاتثثثه 

Dupagne &Others )  وقد اكد هذا االفتراض العديد من الدراسات التي وجثدت ،

يهم مثثا أسثثموه بثثالتحيز للثثذات بمعنثثى أمثثا  أنهثثم يثثرون أنفسثثهم أقثثل تثثأثرا أن األفثثراد لثثد

 & Evra) Horensبالرسائل السثلبية مثـن اآلخثرين ألنهثم أكثثـر ذكثاء مثن غيثرهم 

Suzanne Ruiter 1996 )  ،فااي المبال ااة فاا ي تقاا دير : فيتمثثثل العاماا ل الثاااني

الثى أن األفثراد " Perloff" ؛ حيثث يثذهب تأثيرات الرسال االعالمية على االخارين 

بثأن وسثائل االعثالم  لديهم هياكل معرفيه تتضمن مجموعه من المعتقثدات التثي تتعلثق 

قادره على مناورة المشاهدين وخداعهم والتالعب بأفكثارهم، وعليثه فالبثد مثـن فثرض 

رقابه وقيود على وسائل االعالم. و يدعم مثا سثبق افتثراض ا دافيسثون ا الثذى ذهثـب 

ادراك األفثثثراد ان االخثثثر هثثثو اكثثثثر تعرضثثثا للتثثثأثيرات الضثثثارة لثثثبعض  فيثثثه إلثثثى أن

التعثرض لهثذه  المحتويثات االعالميثة يجعلهثـم يتخثـذون قثـرارات بمراقبــثـة وتنظــثـيم

 . (Vincent Price &Others 1997) المحتويات

 ج ور نظرية تأثرية اآلخرين )تأثير الشخص الثالث(

حظثثات وتجثثارب قادتثثه إلثثى التفكيثثر ( إلثثى عثثدة مال 8213اشاردافيسثثون ) 

 ودفعته نحو التوصل لهذه النظرية منها :

 أ ( الدعاية اليابانية في الحرب العالمية الثانية :

يشير دافيسون إلى قصة إسقاط القوات اليابانية منشثورات دعائيثة علثى وحثدة 

فثثي المحثثيط الهثثادي معظثثم أفرادهثثا مثثن  Law Jimaعسثثكرية أمريكيثثة فثثي جزيثثرة 



 عنه الناتجة األمنية المخاطر نحو باتجاهاتهم وعالقته االجتماعي التواصل لمواقع الجامعى الشباب استخدام

 الثالث الشخص تأثير نظرية إطار في

 753 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونمجلة العلمية لبحوث ال

مريكيين السود ويراسها ضباط بيض، وتدعو هذه المنشورات السود إلثى االستسثالم األ

او االنسحاب، ألن هذه الحرب هي حرب ضد الرجل األبثيض وليسثت هنثاك خصثومة 

مع الرجل األسود الذي يجب اال يخاطر بحياته أو يضحي بنفسثه مثن أجثل البثيض وقثد 

هذه الوحدة فثي اليثوم التثالى، غيثر أن كان لهذه المنشورات تأثيرها الفوري إذ انسحبت 

مثا أثثثار دافيسثون فثثي هثذه القصثثة هثو مثثا قيثل عثثن أن سثبب االنسثثحاب لثم يكثثن ضثثغط 

السود ورغبتهم في االنسحاب ولكن اعتقاد الضباط البيض في أن مثل هذه المنشثورات 

 قد يكون لها تأثيرها السلبي الكبير على السود.

 شكيل السياسة الخارجية :ب ( مؤتمر دور وساالل اإلعالم في ت

خثثالل اشثثتراكه فثثي مثثؤتمر عنوانثثه ا دور وسثثائل إعثثالم المانيثثا الغربيثثة فثثي 

تشكيل سياسة بون الخارجية اسال دافيسون عددا مثن الصثحفيين عثن التثاثير المحتمثل 

لوسائل اإلعالم في تشكيل اتجاهثات الجمهثور نحثو هثذه السياسثات، أجثاب الصثحفيون 

اإلعالمية قد يكون لها تاثير ضئيل للغاية على امثالنا ا الشثخص  بان ا مثل هذه المواد

األول ا وعلثثى امثثثالكم ا الشثثخص الثثثاني ا ولكثثن القثثارئ العثثادثا الشثثخص الثالثثث ا 

 سوف يتأثر كثيرا بها.

 ج ( تأثير الحمالت السياسية في االنتخابات األلمانية

ألمانيثا تطثوع الخدمثة  اشار دافيسون إلى أنه في إحدى االنتخابات المحلية فثي

مرشثثح الحثثزب الثثذي ينتمثثي إليثثه، وقبثثل موعثثد االنتخابثثات بيثثومين وجثثد دافيسثثون فثثي 

صندوق بريده بعض النشرات الدعائية التي تدعم المرشح المنافس، وقد دهث  الباحثث 

من مستوى جودة هذه النشرات وأيقن أنها سيكون لها تأثير كبير، وسوف تجثذب عثددا 

ن لصالح هذا المرشح، ويدون تفكير طويل، شرع دافيسثون فثي إعثداد كبيرا من الناخبي

منشورات مضثادة ويثنفس مسثتواها واخثذ بنفسثه يثوزع هثذه المنشثورات. الغريثب مثن 

وجهة نظر دافيسثون أن التحلثيالت الرسثمية التثي أعقبثت هثذه االنتخابثات أشثارت إلثى 

 ثير على الناخبين.أنه لم يكن ألي من الحمالت الدعائية لكال المرشحين أي تأ

وعندما سال دافيسون نفسه : لماذا افترضت أن المنشورات الدعائيثة للمرشثح 

 المنافس سيكون لها تأثير كبير على اآلخرين !!

هثثذه المالحظثثات والتجثثارب السثثابقة دفعثثت دافيسثثون إلثثى مراجعثثة أدبيثثات 

إن كثان مثا وصثل االتصال والرأي العام بحثا عند الئل بحثية تؤيد مالحظاته األوليثة و

إليه كان مجموعة من العبارات والجمل المتناثرة التثي قثد تشثير أكثثر مثن كونهثا تؤكثد 

 ,Brand & Davis)وقد تساعد على بناء نظرية اكثر من قيامها بعملية البناء  ذاتها. 

2009, pp. 121 -125)   
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 فروض النظرية:

 أوالً : الفرض اإلدراكى

ة أطلقها الباحثون على هذا الفثرض منهثا : توجد عدة مصطلحات اخرى عديد

 Perceptualفرضية فجوة اإلدراك  Perceptual Biasفرضية التحيز اإلدراكي 

Gap  فرضثثية التبثثاين بثثين األنثثا واآلخثثر Other Self Discrepancy  فرضثثية

۔ ويسثثثتخدم البثثثاحثون ،Third Person Perceptionإدراك الشثثثخص اآلخثثثر

   Hypothesisديال لمصطلح الفرض ب Componentمصطلح المكون 

( إلثى أن  8213يشير الفرض اإلدراكي على النحثو الثذي صثاغه دافيسثون ) 

األفثثراد الثثذين هثثم أعضثثاء فثثي جماعثثة مثثا تسثثتقبل رسثثالة إقناعيثثة معينثثة يعتقثثدون أن 

 الرسائل اإلقناعية يكون تأثيرها على اآلخرين أكبر بكثير من تأثيرها عليهم.

 اإلدراكي بصورة يمكن اختبارها امبريقيا على النحو التالي : ويمكن صياغة الفرض

ا توجثثد فثثروق ذات داللثثة فثثي مسثثتوى إدراك األفثثراد لتثثاثيرات وسثثائل اإلعثثالم علثثى 

انفسهم من ناحية  وعلى اآلخرين من ناحية اخرى بحيث ينسثب األفثراد تثاثيرات اكبثر 

   لوسائل اإلعالم على اآلخرين مقارنة بهما.

 فرض السلوكي :ثانيا : ال

( إلثثى ان 8213يشثثير الفثثرض السثثلوكي علثثى النحثثو الثثذي صثثاغه دافيسثثون )

اعتقثثاد األفثثراد فثثي كثثون األخثثرين اكثثثر تثثاثرا بالرسثثائل اإلعالميثثة مقارنثثة بهثثم سثثوف 

يدفعهم إلى المطالبة بوضع قيود أو فرض رقابة على المضامين اإلعالميثة التثي يعتقثد 

راكهثا والنظثر إليهثا علثى أن لهثا تثأثيرات سثلبية علثى أنها ضثارة أو علثى األقثل يثتم إد

  ( (Rosen & Vickers, 2009, pp. 127-131اآلخرين.. 

 ت يرات الوسيطة المحددة لتأثريالمت يرات الوسيطة المحددة لتأثرية اآلخرين 

أجريت العديد مثن الدراسثات بهثدف اختيثار المتغيثرات والعوامثل التثي تثؤثر علثى 

منطلقاتهثثا األساسثثية، ولعثثل جثثدة النظريثثة وحثثداثتها قثثد أفسثثح  فثثروض النظريثثة وعلثثى

المجال أمام عدد كبير من الباحثين الختبار هثذه المتغيثرات ولقيثاس فاعلياتهثا غيثر انثه 

في المقابل جعل االتفاق على اتجاه معين لتثاثيرات هثذه المتغيثرات وعلثى دور واضثح 

متغيرات المطروحة لالختبار فثي لهذه العوامل أمر بالغ الصعوبة ويمكن عرض أهم ال

 إطار نظرية تاثرية اآلخرين على النحو التالي :

 ( المت يرات والعوامل الخاصة بالمصدر 0

 تحيز المصدر ودرجة الثقة به :

تشثثير نتثثائج بعثثض الدراسثثات إلثثى أن الفجثثوة اإلدراكيثثة ) الفثثرض اإلدراكثثي ( تثثزداد 

تميثثز بشثثكل سثثلبي او انثثه غيثثر أهثثل للثقثثة بثثه حينمثثا يثثتم النظثثر إلثثى مصثثدر الرسثثالة علثثى انثثه م

Untrustworty  .وكذلك حينما يعزث الجمهور وينسب النية اإلقناعية للمصدر 



 عنه الناتجة األمنية المخاطر نحو باتجاهاتهم وعالقته االجتماعي التواصل لمواقع الجامعى الشباب استخدام

 الثالث الشخص تأثير نظرية إطار في

 753 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونمجلة العلمية لبحوث ال

عرضثوا  Cohen(  8211ففثي دراسثة تجريبيثة أجراهثا كثوهين وتالميثذه ) 

خاللهثثا قصثثة إخباريثثة بهثثا قثثذف وتشثثهير ألحثثد األشثثخاص المشثثهورين علثثى ثثثالث 

 مجموعات : 

 : نسبوا فيها القصة اإلخبارية المصدر يعتبر متحيزة ضد هذا الشخص.  األولى 

  : نسبوا فيها القصة اإلخبارية لمصدر يعتبر متحيزا لهذا الشخص. الثانية 

 : لم يتم نسبتها لمصدر وقد وجد الباحثون أن الفرض اإلدراكى قد تحقق فثي  الثالثة

 ين األخريين.المجموعة األولى بصورة أكبر وأبرز من المجموعت

( حيثث وجثد أن الفجثوة اإلدراكيثة كانثت 8228النتيجة نفسها وجدها جثونثر )

 The National)وهااي صااحيفة كبيثثرة عنثثدما تثثم نسثثب القصثثة المصثثدر متحيثثز 

Enquirer)  أكثثثر مثثن نسثثبتها لمصثثدر يتسثثم بالموضثثوعية والحيثثاد أويثثتم النظثثر إليثثه

 (Watson ,2008, pp. 76-78) (. The New York Timesعلى هذا ) وهي 

 

 ( المت يرات والعوامل الخاصة بالرسالة 8

 موضوع الرسالة ومدى مقبوليته اجتماعيا :

يمكن القول بصفة عامثة إن الغالبيثة العظمثى مثن دراسثات نظريثة تأثريثة اآلخثرين قثد 

اوضثارة أو غيثر مرغوبثة اجتماعيثة  Negativeركزت على رسائل لها نتثائج سثلبية 

Social Undesirable  أو غير وظيفيةDysfunctional : ومنها 

  .مواد العنف في التليفزيون      .) أفالم العري ) البورنو 

   .البرامج الجنسية في قنوات الكابل    اإلعالنات السياسية السلبية 

  .تغطية إخبارية لفضائح 

سثائل ليسثت إذ من شأن هذه الرسائل أن تجعثل الشثخص يقثول : ا إن تثاثيرات هثذه الر

جيدة بالنسبة لى أو انه ليس من الالئق أن أتأثر بهذه الرسثائل ومثن ثثم فثإن هثذا اختبثار 

للنظرية فالمضمون السلبي غير المقبول اجتماعيا قد يزيد من اتسثاع الفجثوة اإلدراكيثة 

بثثين تأثريثثة الثثثذات واآلخثثرين، فثثثي حثثين أن المضثثمون اإليجثثثابي المقبثثول اجتماعيثثثا 

 ة أو قد يعكس الفرض اإلدراكي.ويضيق هذه الفجو

ويفسر الباحثون هذه الفرضية في ضوء نظرية الدوافع ووفقا لها فان في حالة القضثايا 

السلبية يمكن تفسير العالقثة فثي ضثوء الميثل العثام لمعظثم األفثراد نحثو العمثل بطريقثة 

ين متحيزة تخدم الذات والذي يقودهم إلى تصوير انفسثهم بصثورة جيثدة مقارنثة بثاآلخر

أودعثثم وتمجيثثد  EgoDefensive Functionوذلثثك إمثثا بهثثدف الثثدفاع عثثن الثثنفس 
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اما في حالة القضثايا اإليجابيثة فثإن وظيفثة الثدفاع عثن الثنفس  Enhancementالذات 

 ( (Brand, 2010, pp. 370 – 371أودعمها قد يقل فعاليتها وقد تتالشى. 

 

 ص الجمهور( :( المت يرات والعوامل المتعلقة بالمستقبل )خصاال 2

 االندماج (: -أ ( ) مستوى االست راق في القضية ) االرتباط 

وفقا للفروض التي صاغها دافيسون واعتمادا علثى نظريثة الحكثم االجتمثاعي  

Social Judgment Theory  اختبر عدد مثن البثاحثين تثأثير اسثتغراق المبحثوثين

 أثرية األنا واآلخرين.في القضية وارتباطهم بها على الفجوة اإلدراكية بين ت

 ب ( مستوى التعليم :

أشارت بعض الدراسات إلى أن الفجوة اإلدراكية بين تأثرية األنا واآلخرين تزداد 

عندما يعتقد المبحوثون انهم على علم ودراية بالقضية موضوع البحث وإن كان غير معروف 

 قد يزيد الفجوة أم ال.حتى اآلن ما إذا كان اعتقاد الفرد في كونه خبيرا بقضية معينة 

المهمة في هذا اإلطار هو تقييم األفراد لمعلوماتهم وألنفسهم، فقد  المتغيرات كذلك فإن

( على سبيل المثال إلى أن الفجوة اإلدراكية تزداد لدى أعضاء هيئة 8212أشارت  موتز )

فالند التدريس بجامعة ستانفورد عن مثيلتها لدى الطالب وإن كانت دراسة كاكلويد، إي

 ( لم تتحقق من ذلك.8227وناثانسون )

( أن الفجوة اإلدراكية تزداد وتتسع لدى األكثر  8228وفي االتجاه ذاته وجد تيدج وآخرون ) 

تعليما، فاألكثر تعليما قد يعتبرون أنفسهم جماعة صفوة بسبب تعليمهم ومن ثم فإنهم يعتقدون 

  أنهم أقل تأثرا بوسائل اإلعالم مقارنة باآلخرين

وقد يكون االعتقاد في صحة المعلومات لدى الفرد أهم من درجثة دقتهثا وصثحتها فثي الواقثع، ففثي 

( والتثثي تمثثت المقارنثثة فيهثثا بثثين المعرفثثة الشخصثثية والمعرفثثة الواقعيثثة 8212دراسثثة الزورسثثا )

عثثن تثثأثير مسلسثثل عثثرض فثثي الواليثثات المتحثثدة عثثن الحيثثاة األمريكيثثة بعثثد االنهيثثار فثثي الثثدموي 

حثثاد السثثوفيتي وجثثدت الباحثثثة أن اعتقثثاد المبحثثوثين فثثي صثثحة معلومثثاتهم بغثثض النظثثر عثثن لالت

 مدى دقتها كان متغيرا إيجابيا وفعاال.

شثثابا خلثثص  41.( والتثثي تثثم تحقيقهثثا علثثى 8227وفثثي دراسثثة دريكسثثول وسثثالوين )

يثة الباحثان إلى أن األكثر اعتقادا في أن لديثه اكبثر مثن المعلومثات عثن األحثداث الجار

مقارنة باآلخرين هو األكثر اعتقادا في تأثرية اآلخرين كذلك فإن األكثر اعتقادا فثي أن 

لديثثه كمثثا أكبثثر مثثن المعلومثثات المتعلقثثة بقضثثية معينثثة هثثو األكثثثر اعتقثثادا فثثي تأثريثثة 

 ((Littlejohn, 2008 , pp. 302 - 303اآلخرين 
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 ج ( المسافة االجتماعية / النفسية

االجتماعية / النفسية إلثى الطريقثة التثه. خاللهثا يحثدد الفثرد موقثع  يشير مفهوم المسافة

أقرانثثه عنثثدما يقثثوم بعمليثثة المقارنثثة ومثثن المصثثطلحات األخثثرى التثثي يثثتم اسثثتخدامها 

للتعبير عن هذه العملية مصطا التنازلية ا والتي يستخدمها األفراد على حد تعبير ويلثز 

وذلثك عثن    Suejective Well - Being( الدعم وتقويثة وجثودهم الثذاتي  8214)

 طريق مقارنة أنفسهم بآخرين أقل حظا منهم.

( إلثثى انثثه مثثن سثثت عشثثرة .822وفثثي إطثثار نظريثثة تأثريثثة اآلخثثرين يشثثير بيرلثثوف )

دراسة تم فحصها وجدت ثالث دراسات أن الفجوة اإلدراكة بين تأثرية األنا واآلخثرين 

هم مسثافة عثنهم علثى أن هثذه النتيجثة غيثر تتسع كلما تم إدراك األخرين على أنهم تبعد

 مؤكدة في ظل تباين نتائج الدراسات التي اختبرت هذا الفرض.

 ( مت يرات وعوامل خاصة بالقياس : 2

 ترتيب األسئلة في االستمارة :

يشثثير بعثثض البثثاحثين إلثثى أن طريقثثة إجابثثة المبحثثوثين عثثن األسثثئلة المقدمثثة لهثثم فثثي 

ة وتسلسثلها قثد ينثتج عنهثا مقارنثة ظاهريثة بثين تأثريثة االستمارة وترتيب بعض األسئل

 Selfالذات واآلخرين وقد يؤدي هذا إلى وجود ما يمكن تسميته بالتحيز الخادم للثذات 

- Serving Bias. 

وتشير هذه الظاهرة إلى أن األفراد يميلثون إلثى تفسثير تصثرفاتهم بطريقثة فيهثا إطثراء 

 ينتج عن عاملين :وهذا  Self Fisttering Tendencyللذات 

 .الرغبة في حماية ودعم مستوى تقدير الذات لدى الفرد 

 .الرغبة في الظهور بمظهر جيد أمام اآلخرين 

ومن ثم فإن تحقق فروض النظرية قد يكثون نتيجثة مصثطنعة لترتيثب األسثئلة وهثو مثا 

 ( Charlene, 2012 , pp55-72يطلق في أدبيات االتصال تأثير االتساق أو التتابع 

 منظور تأثّر الشخص الثالث ودراسة التلقي عبر الميديا الجديدة:

لقد وصف دافيد مورلي التطورات التي شهدتها دراسات التلقي في العقد األول من 

هذه األلفية بالجيل الثالث لدراسات التلقي ، هذا الجيل الذي ألقت تطورات تكنولوجيا 

عوامل جديدة مؤثرة في تكوين اإلعالم واالتصال بظاللها عليه، حيث برزت 

الجمهور لم تكن موجودة من قبل ، فتغلغل وسائط االتصال الرقمية في الحياة 

المعاصرة بما تحمله من امكانات تواصلية )الفورية، الالتزامنية، التفاعلية...الخ( انتج 

مظاهر جديدة تدعم افتراض فاعلية جمهور وسائل اإلعالم الذي اصبح قادرا على 

ر المحتوى والمصدر اإلعالمي الذي يتعرض له وقادرا على التفاعل معه وقادرا اختيا
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حتى على التحول الى منتج للمضامين اإلعالمية بما يمتلكه من عدة تقنية ذات قدرة 

، فمع التعدد الهائل والتنوع الكبير في اشكال  (8102 )محراز،على النفاذ واالنتشار. 

فتت إلى مجموعات صغيرة، بدالً من حالة الجماهير ووسائط اإلعالم بدأ الجمهور يت

العريضة لوسائل اإلعالم التقليدية وهكذا انتقل اإلعالم إلى مرحلة اإلعالم الفئوي 

واإلعالم المتخصص، في عصر المجتمعات االفتراضية والشبكات الرقمية التي 

في ظل هذه ( و8101 )الشميمري ،تتميز فيها العالقات بالالمكانية والالتزامنية 

التحوالت وضعت النظريات والمقاربات التي أطرت بحوث اإلعالم أمام متغيرات 

 جديدة ألزمتها بضرورة االنسجام مع هذا واستيعاب تحوالته.

 للدراسة الحالية :نظرية تأثير الشخص الثالث مدى مالالمة 

لألسباب بعد استعراض نظرية تأثير الشخص الثالث فإنها تعد مالئمة لهذه الدراسة 

 التالية:

تساعد على اختبار مدى اعتقاد الشباب ان ما يتم نشره على مواقع التواصل  -8

يكون تأثيره على اآلخرين أكبر   -باعتبارها وسيلة ومصدر للمعلومات  -االجتماعي 

 بكثير من تأثيره عليهم.

دت خالل نظرا لما يشهده المجتمع المصرى من عمليات إرهابية تتسم بالتعقيد تزاي -1

الفترة الماضية ومازالت تلقى بظاللها على كافة األصعدة اإلجتماعية فإن نظرية 

التأثرية باآلخرين تعد مدخال مناسبا لدراسة العالقة بين تعرض الجمهور لمواقع 

التواصل االجتماعي واإلتجاه نحو ادراك المخاطر الناتجة عن عدم مراقبة هذا النوع 

فراد المجتمع مثل استغالل بعض الفئات الضالة لالعالم من االعالم المتاح لكل أ

 الجديد وتسخيره لما يخدم مصالحها في تجنيد اإلرهابيين.

تزايدت أهمية تطبيق النظرية فى الدراسة كون جمهور الشباب أكثر قدرة على  -3

 تحديد أهدافه وحاجاته وبالتالى تحديد الرسائل اإلعالمية التى سيعتمد عليها.

 المصطلحات والمفاهيم البحثية ثانيا :

  مفهوم شبكات التواصل االجتماعي 

أثار مفهثوم شثبكات التواصثل اإلجتمثاعي كغيثره مثن المفثاهيم اإلجتماعيثة أثثار جثداال 

واسثثثعا لثثثدى األكثثثاديميين نظثثثرا لتعثثثدد وتثثثداخل مثثثداخل واتجاهثثثات دراسثثثاته، ومثثثن الناحيثثثة 

 social" أو مصثطلح "social media" اإلصثطالحية فثي اللغثة اإلنجليزيثة يطلثق علثي

net-work " أي التثثرابط الشثثبكي االجتمثثاعي ، أمثثا فثثي اللغثثة العربيثثة نجثثده أدق مثثن ناحيثثة

الوصف ، إذ أن مصطلح امواقع التواصل اإلجتماعيا ال يثير جثدال فثي معنثاه بقثدر مثا يثيثر 

   اشكاال في تعريفه، وقد اجتهد العديد لتقديم تعريف شامل له .
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زاهثثر راضثثيا شثثبكات التواصثثل اإلجتمثثاعي بأنهثثا منظومثثة مثثن يعثثرف ا حيثثث

الشبكات اإللكترونية تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به ، ومثن ثثم ربطثه عثن طريثق 

)زاهاار ،  والهوايثثات نفسثثها االهتمامثثات نظثثام إجتمثثاعي إلكترونثثي مثثع أعضثثاء آخثثرين لثثديهم

اجتماعيثة تفاعليثة تتثيح التواصثل ويعرفها امحمثد المنصثورا بأنهثا شثبكات  . (8112راضي 

لمستخدميها فثي أي وقثت يشثاءون وفثي أي مكثان مثن العثالم ، ظهثرت علثى شثبكة االنترنثت 

منثثذ سثثنوات قليلثثة و غيثثرت فثثي مفهثثوم التواصثثل والتقثثارب بثثين الشثثعوب واكتسثثبت اسثثمها 

 االجتمثثاعي كونهثثا تعثثزز العالقثثات بثثين بنثثي البشثثر، وتعثثددت فثثي اآلونثثة األخيثثرة وظائفهثثا

اإلجتماعيثثة لتصثثبح وسثثيلة تعبيريثثة واحتجاجيثثة، وأبثثرز شثثبكات التواصثثل اإلجتمثثاعي هثثي 

    (8108)المنصور، محمد ، )الفيس بوك ، تويتر ، واليوتيوب( 

كمثثا تعتبثثر مواقثثع التواصثثل اإلجتمثثاعي منظومثثة مثثن الشثثبكات اإللكترونيثثة عبثثر  

ربطثه مثن خثالل نظثام اجتمثاعي اإلنترنت تتيح للمشترك فيها إنشاء موقع خاص فيه ومن ثثم 

الكترونثثي مثثع أعضثثاء آخثثرين لثثديهم نفثثس اإلهتمامثثات، وهثثو أيضثثا مصثثطلح يطلثثق علثثى 

مجموعثة مثثن المواقثثع علثثى شثبكة اإلنترنثثت ظهثثرت مثثع الجيثل الثثثاني اللويثثبا ، الثثذي يتثثيح 

التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضثي يجمعهثم حسثب مجموعثات اهتمثام أو شثبكات 

) بلثثد، جامعثثة، شثثركة،...(  كثثل هثثذا يثثتم عثثن طريثثق خثثدمات التواصثثل المباشثثر مثثن  انتمثثاء

ارسال الرسائل أو االطالع علثى الملفثات الشخصثية لالخثرين ومعرفثة أخبثارهم ومعلومثاتهم 

وعليثثثه فثثثإن شثثثبكات التواصثثثل    (8108)جااارار، ليلاااى أحماااد ،  التثثثي يتيحونهثثثا للعثثثرض.

خثدمات يثتم إنشثاؤها وبرمجتهثا مثن قبثل شثركات  اإلجتماعي هي مجموعثة مثن المواقثع تقثدم

كبرى لجمع أكبر عدد من المستخدمين واألصدقاء ومشثاركة األنشثطة واألهتمامثات فثي بنيثة 

مجتمثثثع افتراضثثثي، وتثثثوفر هثثثذه الخثثثدمات ميثثثزات مثثثثل المحادثثثثة الفوريثثثة والتراسثثثل العثثثام 

، وقثد اسثتقطبت والخاص ومشاركة الوسائط المتعثددة مثن صثوت وصثورة وفيثديو والملفثات 

)قاسام ،  هذه الخدمات ماليين المستخدمين مثن شثتى أنحثاء العثالم، يمكثن ايجازهثا فثي التثالي:

   (8102صونيا ، 

الصفحات الشخصية : من خالل الملفثات الشخصثية يمكنثك التعثرف علثى اسثم الشثخص  -8

تمامثات ، ومعرفة المعلومات األساسثية عنثه مثثل : الجثنس ، تثاريخ المثيالد ، البلثد ، االه

 والصورة الشخصية، وغيرها من المعلومات.

األصثثدقاء/ العالقثثات : وهثثم بمثابثثة األشثثخاص، الثثذين يتعثثرف علثثيهم الشثثخص لغثثرض  -1

معثثين، يُطلثثق عليثثه مسثثمى اصثثديقا ، ويُضثثاف لقائمثثة األصثثدقاء بينمثثا تطلثثق بعثثض 

ى هثثذا مواقثثع الشثثبكات االجتماعيثثة الخاصثثة بثثالمحترفين مسثثمى ااتصثثال أو عالقثثةا علثث

 الشخص.

إرسال الرسائل: وتتيح هذه الخاصية إمكانية إرسال رسالة مباشرة للشثخص، سثواء كثان  -3

 في قائمة األصدقاء لديك أو لم يكن.
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ألبومثثثات الصثثثور: تتثثثيح الشثثثبكات االجتماعيثثثة لمسثثثتخدميها إنشثثثاء عثثثدد ال نهثثثائي مثثثن  -0

مثع األصثدقاء لالطثالع األلبومات ورفع مئات الصور فيها وإتاحة مشاركة هذه الصثور 

 والتعليق حولها.

المجموعات : تتيح كثير من مواقع الشبكات اإلجتماعيثة خاصثية إنشثاء مجموعثة اهتمثام  -1

، حيثثث يمكنثثك إنشثثاء مجموعثثة بمسثثمى معثثين وأهثثداف محثثددة ويثثوفر موقثثع الشثثبكة 

اإلجتماعيثثة لمالثثك المجموعثثة والمنضثثمين إليهثثا مسثثاحة أشثثبه مثثا تكثثون بمنتثثدى حثثوار 

صثثغر وألبثثوم صثثور مصثثغر كمثثا تتثثيح خاصثثية تنسثثيق اإلجتماعثثات عثثن طريثثق مثثا م

ومعرفثثة عثثدد  أو األحثثداث ودعثثوة أعضثثاء تلثثك المجموعثثة لثثه  Events يعثثرف بثثي

 .الحاضرين من عدد غير الحاضرين

الصفحات : تقوم فكرة الصفحات على إنشاه صثفحة يثتم فيهثا وضثع معلومثات عثن المنثتج  -.

ويقثثوم المسثثتخدمين بعثثد ذلثثك بتصثثفح تلثثك الصثثفحات عثثن طريثثق أو الشخصثثية أو الحثثدث 

تقسثثثيمات محثثثددة ثثثثم إن وجثثثدوا اهتمامثثثا بتلثثثك الصثثثفحة يقومثثثون بإضثثثافتها الثثثى ملفهثثثم 

 .الشخصي

 : مفهوم األمن والمخاطر األمنية لشبكات التواصل االجتماعي 

تتمكن من يعرف األمن بأنه : احالة من الطمأنينة واالستقرار التي تسود في الدولة ل

تحقيق مصالحها و مصالح أفرادها الضرورية والحاجية والتحسينيةا، والمخاطر 

األمنية تحصل عند وجود ما يهدد األمن بمفهومه الشامل، ولشبكات التواصل أثر 

كبير في هذا المجال، فمن خالل شبكات التواصل االجتماعي تحصل الكثير من 

لة، وهذه الجرائم متعددة األشكال والصور، الجرائم التي تهدد الفرد والجتمع والدو

ومتعددة األهداف والبواعث، كما أنها قد توثر على أي مجال من مجاالت الحياة، وقد 

تمس اإلنسان في دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله، وقد تمس الدولة في 

لجرائم مختلف أنشطتها ، وقد تمس الجتمع ككل بموسساته ومرافقه المختلفة، وهذه ا

تختلف عن غيرها من الجرائم العادية في كثير من الحاالت، األمر الذي يقتضی 

الوقوف عند بعض جرائم اإلنترنت وجرائم الحاسوب من حيث معناها وخصائصها، 

وأضرارها التي هي حقيقة األمر تندرج تحت عنوان المخاطر األمنية لالنترنت. 

 022ص  (8112عسيري، علي بن عبد هللا )

 ف تهدد "مواقع التواصل االجتماعي" األمن القوميكي

لقد كان لالنتشار الهائل الستخدام مواقع التواصل االجتماعي إلى إحداث تغييرات 

األمن " كبرى تركت حتى اآلن تأثيراتها على كافة جوانب الحياة، وعلى رأسها

سع مفهوم للدول والذي أصبح يواجه تحديات وتهديدات متجدده. وعليه؛ تو  القوميا

األمن القومي ذاته ليتجاوز نطاق مواجهة التهديدات العسكرية وضمان حماية الوطن 

ووحدته وسالمة أراضيه وسيادته، إلى مجاالت أخرى تشمل االستقرار السياسي 

واالقتصادي والتماسك واالنسجام االجتماعي وسالمة البيئة من مخاطر التلوث 
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خلية بين فئاته ومكونّاته والحفاظ على هويته والجفاف، ومنع إثارة النزاعات الدا

 .الثقافية وغيرها من المتغيرات المؤثرة

كما أضحت مواقع التواصل االجتماعي وسيلة ناجحة لخدمة الجماعات اإلرهابية 

وكل أشكال الجرائم الجنائية والمالية والعنصرية الموجهة، ليس فقط على مستوى 

لى تشكيل جماعات عالمية عابرة للحدود وبالتالي األفراد والدول نفسها بل تعدتها إ

 822ص  (8102بسيوني، محمود ) .أصبحت خطًرا مباشًرا تهدد مجتمعات بأكملها

 أنماط التأثير

هناك الكثير من التأثيرات التي استحدثتها مواقع التواصل االجتماعي على األمن 

م االجتماعي والثقافي الوطني لمعظم الدول العربية، وتشمل جوانب تتعلق باالنسجا

والقيمي، وانتشار أشكال جديدة من الجرائم الجنائية، واستخدامها من جانب جماعات 

اإلرهاب في التخطيط والتنفيذ ألعمالها اإلجرامية، ونشر أفكار التطرف والعنف 

والترويج لها واستقطاب أعضاء جدد، وإمكانية نشر توترات بين مكونات المجتمع، 

ر الدول على اتخاذ إجراءات للضبط قد تؤثر في صورتها على إلى جانب إجبا

 ويمكن إبراز هذه التأثيرات فيما يلي:ـ المستوى الدولي.

 توجيه الرأي العام أوال : 

من بين العوامل شديدة التأثير التي تتمتع بها مواقع التواصل االجتماعي أنها 

القضايا المختلفة تبعًا لما  أتاحت قنوات متعددة لتوجيه الرأي العام الداخلي تجاه

يتوافق مع جماعات المصالح، باإلضافة الى انها وفرت نماذج متعددة من 

المداولة والنقاش حول قضايا الشأن العام، وسمحت للنخب السياسية واالجتماعية 

بكر، تجاوز فكرة تغيبها في المجال العمومي التقليدي الذي تسيطر عليه الدولة. 

 88( ص8108مصطفى معتصم )

أيًضا أصبحت مواقع التواصل االجتماعي أداه فاعلة لبروز قادة رأي عام لهم منابر 

إعالمية ووسائل خاصة لحشد الجماهير وتعبئة االفراد، وهذه من أهم المحددات 

االيديولوجية لتلك المواقع، وذلك يعود لتأثير قادة الرأي العام في مواقع التواصل على 

فاعلون، بمقدورهم التغيير في الحياة االجتماعية والسياسية، المجتمع، بل وأصبحوا 

وفي الجانب اآلخر برز فاعلون دوليون يتحكمون في شعوب الدول وخاصة دول 

أحمد،    .العالم الثالث بما يتفق مع توجهاتهم واهدافهم وبما تقتضيه مصالح دولهم

 22ص  (8102أميرة محمد محمد سيد )

 ل الجماعات اإلرهابيةثانيا : است اللها من قب

وتعد هذه الجزئية من أبرز مهددات األمن الوطني المتعلقة بمواقع التواصل 

االجتماعي، وأكثرها خطراً، إذ تعددت األمثلة على استخدام الفضاء اإللكتروني من 

خالل وسائل التواصل االجتماعي، لتحقيق استراتيجيات الجماعات اإلرهابية، وتوفير 
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صة بالتواصل بين أفرادها، وهو ما يشكل أمراً أكثر خطورة من التسهيالت الخا

 مجرد توجيه ضربات إلكترونية من قبل جماعات إرهابية.

حيث كانت التطورات التكنولوجية التي شهدتها وسائل االتصال بمثابة البوابة التي من خاللها 

ي مفهوم اإلرهاب دخل اإلرهاب في حقبة جديدة، حيث ساهم هذا التطور في إعادة النظر ف

وأشكاله ومقوماته؛ إذ تبين أن نمط اإلرهاب الحالي لم يعد يأخذ شكل اإلرهاب التقليدي الذي 

يتكون من تنظيم وهيكل متمركز في مناطق محددة، والذي كان من اليسير القضاء عليه، أو 

عي، استهدافه، فبسبب تطور وسائل االتصال وما لحقها من ظهور شبكات التواصل االجتما

أصبحت التنظيمات اإلرهابية عابرة لألوطان وللحدود، بشكل يصعب السيطرة عليها بغلق 

الحدود أو تأمينها، بعد أن أصبح تركيز هذه الجماعات منصبًّا على انتشار الفكرة، وتجنيد 

العناصر عن بعد وبشكل ذاتي من خالل شبكة اإلنترنت، بل انتقلت معسكرات التدريب إلى 

تراضي، فلم يعد يشترط تدريب األفراد في معسكر تدريب على أرض الواقع في أحد العالم االف

الكهوف وفي قمم الجبال، بل يكفي العنصر الجديد المفترض أن يحصل على التدريب وما يريد 

من معلومات من خالل شبكة اإلنترنت والمواقع اإللكترونية الخاصة بالجماعات الجهادية، وهو 

 82ص  (8102أحمين ، عبدالحكيم ، ) .”الجهاد الشخصي”ًحا بـما بات يُعرف اصطال

وابرز مثال على ذلك هو إذا ما قمنا بالمقارنة بين حقبة الثمانينيات والتسعينيات، 

والتي دخلت فيها الدولة المصرية في مواجهة شرسة مع الجماعات اإلرهابية تمكنت 

منية لقواعدها، وتفكيك البنية من القضاء عليها، من خالل توجيه عدد من الضربات األ

التنظيمية، والسيطرة على قيادتها، حتى تم إجبارها في أواخر التسعينيات على إعالن 

مراجعة األفكار التكفيرية والمصالحة مع النظام، أما اآلن، فإن األخيرة تجد نفسها في 

د اختلف مواجهة موجات إرهابية تنشط على األرض انطالقًا من قاعدة افتراضية، فلق

الوضع بعد أن أصبحت التنظيمات الجهادية شبكية وليست هرمية كما في السابق، 

فيما تُتخذ القرارات في الفضاء اإللكتروني، لتنفذ األوامر على أرض الواقع بعد تلقيها 

عن بعد من خالل شبكات التواصل االجتماعي. واألخطر من ذلك يتمثل في أن الفرد 

، ما يعني أن انتشار الفكرة عبر الفضاء ”ظمة إرهابيةمن“الواحد قد تحول إلى 

اإللكتروني ال يشترط لتطبيقها وجود مجموعة تتبنى هذه الفكرة، بل يكفي فرد واحد 

لتنفيذها، وهو ما يضعنا أمام افتراض ذي وجاهة مفاده أن عددًا من التفجيرات التي 

أوامر مركزية من  تمت في مناطق مختلفة في مصر ال يشترط أن تأتي بناًء على

في ضوء وجود العديد ” الجهاد الشخصي”جماعة جهادية ما، في ظل ما بات يُسمى بـ

من المواقع اإللكترونية التي تُديرها عناصر وقيادات الجماعات الجهادية، والتي 

توضح محتوياتها اإلعالمية كيفية إعداد قنبلة وتلغيم السيارات والمنشآت، كما توضح 

قع اإللكترونية كيفية سرقة الحسابات البنكية، وبطاقات االئتمان، بعض هذه الموا

عبدالمعطى، نها  .بهدف توفير وتأمين التمويل الالزم للقيام بالعمليات التفجيرية

 801( ص 8102)
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حيث أن الجيل الجديد من التنظيمات اإلرهابية يعتمد بشكل اساسي ومباشر على 

وفي التواصل بين قيادات هذه التنظيمات،  وسائل التواصل االجتماعي في التجنيد

من وسائل  %24وبينها وبين عناصرها، بنسبة قدرها بعض المتخصصين بـ 

التواصل المستخدمة، السيما في ظل االنتشار الجغرافي الواسع لهذه التنظيمات، 

ً وجود حسابات  وتوزع األفراد المستهدفين بالتجنيد عبر أنحاء العالم. وأصبح شائعا

على سبيل  -يمات إرهابية على موقع تويتر، فلجماعة ابوكو حراما النيجيرية لتنظ

حساب على تويتر يتابعه آالف المشتركين، وينطبق األمر ذاته على حركة  -المثال 

الشمرين ، ندى عبود جارهللا طالبان في أفغانستان، وحركة الشباب في الصومال. 

 822(  ص 8102)

ً وسائل التواصل االجتماعي كقناة لتبادل الخطط وتستخدم التنظيمات اإلرهاب ية أيضا

والمعلومات حول تصنيع القنابل والمتفجرات ومهاجمة المواقع المستهدفة. وباتت 

المراحل األولية للتجنيد تتم من خالل االتغريداتا على تويتر والحوارات عبر نظام 

الرسائل الخاصة، أو  جوجل بالس، حيث يتم استقبال العديد من الرسائل عبر صندوق

بوعمامة، إرسال هذه الرسائل إلى أشخاص يظهر ميلهم إلى المشاركة في االجهادا. 

 221ص  (8102العربي )

وبناءا على ذلك يمكن القول إن الجيل الحالي من مقاتلي التنظيمات االرهابية، مثل 

كان يرتكز تنظيم القاعدة وداع ، جيل مختلف عن الجيل األول من المقاتلين، الذي 

ً لوجه بين أشخاص  في عمليات التجنيد على العالقات الشخصية والتفاعل وجها

ً على العنف ويستخدمون األفكار والمبادئ الدينية والقناعات  ً محرضا ينشرون خطابا

الفكرية لتجنيد األعضاء. أما الجيل الحالي فهو نتاج اثقافة اإلنترنتا، فمن خالل 

يقوم شباب التنظيم بتداول األخبار أو المقاطع المصورة  - على سبيل المثال -تويتر، 

التي تحث على نصرة الدين والجهاد على مواقعهم، وجعلها متاحة ألكبر عدد من 

المتابعين الذين يقومون بدورهم بإعادة التغريد، ومن ثم تصل إلى آالف المتلقين، ليس 

سر تمكن القاعدة وداع  من فقط في العالم العربي، بل في العالم أجمع، وهو ما يف

شرادقة، بهاء الدين محمد أنيس  تجنيد شباب من المسلمين الذين يعيشون في الغرب.

 022( ص 8102)

ومن خالل هذه الوسائل والطرق ، قامت التنظيمات اإلرهابية بتجنيد أشخاصاً مثل 

 اصابرهان حسانوفا واوسام الحنفيا، أحدهما أمريكي استرالي واآلخر أمريكي،

بتهمة دعم القاعدة  1442اللذين ألقت السلطات األمريكية القبض عليهما في عام 

وجمع أموال لها، وشراء أجهزة إلكترونية كوسائل التفجير. وتوجد دراسات عديدة 

أظهرت كيف أن دعاة متشددين مقيمين في دول غربية ممن لهم نشاط بارز في 

داد كبيرة من المسلمين الغربيين وسائل اإلعالم االجتماعي تمكنوا من إقناع أع

 81آالف مقاتل من إجمالي  0بالذهاب إلى سوريا والقتال فيها، تقدر أعدادهم بنحو 

 022ص  (8102بوسعدة، عمر إبراهيم )ألف مقاتل من غير السوريين في سوريا. 
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وعلى صعيد آخر تشير المعلومات المنشورة على نطاق واسع إلى استخدام عدد من 

اإلرهابية مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة لجمع التبرعات والتحويل  التنظيمات

بين الحسابات من خالل نشر أرقام حسابات التبرع على هذه المواقع، وهو ما تصعب 

مالحقته، كما يقوم بعض عناصر هذه الجماعات بتتبع حسابات الشخصيات المستهدفة 

 22( ص 8102)حوداسي، سمية واختراقها وسرقة األموال منها.  

وتستغل التنظيمات اإلرهابية مواقع التواصل االجتماعي في الوصول إلى شخصيات بعينها، 

ومنها  -من خالل تحديد هوياتهم واألماكن التي يترددون عليها، ما دفع العديد من الدول 

إلى تحذير من يشغلون مناصب أمنية من وضع أي بيانات شخصية على مواقع  -بريطانيا 

 008( ص 8102لكريني، محمد )ل االجتماعي الخاصة بهم. التواص

 ثالثا : انتشار أشكال جديدة من الجراالم الجناالية:

لقد أفرزت وسائل التواصل االجتماعي أشكال جديدة من الجرائم ، منها: االبتزاز 

اإللكتروني والتهديد والتشهير باآلخرين والقرصنة المالية، وذلك بفعل تخلي بعض 

سائل التواصل االجتماعي عن الحذر الالزم وسهولة الحصول على مستخدمي و

 20( ص 8101أحمد، عبدالمحسن بدوي محمد )بياناتهم الشخصية. 

تقريراً عن الجرائم  1481يونيو  1وقد نشرت صحيفة االتليجرافا البريطانية يوم 

وث حد 1488المرتبطة بموقع فيسبوك، جاء فيه أن ابريطانيا وحدها شهدت في عام 

دقيقة،  04جريمة وفقاً لبيانات الشرطة البريطانية، بمعدل جريمة واحدة كل  813344

ً واعتداء وخطف وتهديد بالقتل  من بينها جرائم قتل واغتصاب وانتهاك أطفال جنسيا

وتخويف واحتيالا. وتفرض هذه الجرائم التي يلعب الضحايا دوراً في تسهيل وقوعها 

ة المعنية، وتزيد من مخاوف المجتمع وشعوره بافتقاد تحدياٍت على األجهزة األمني

األمن واألمان، حيث تواصل الضحايا مع الجناة على الفيس بوك بالدرجة األولى.  

 802( ص 8102الدبور، عمر عبدالعزيز موسى )

 وساالل التواصل االجتماعي أداة لنشر الشاالعات: -رابعًا

تماعي فعلى الرغم من أنها ساهمت فهناك تناقض غريب ينتاب شبكات التواصل االج

، حيث مكنته ”المواطن الصحفي“أو ” المواطن اإلعالمي”في ظهور ما يُعرف بـ

التكنولوجيا من تصوير األحداث وتوثيقها ومن ثم نشرها على شبكات التواصل 

فإن عدم  –” اإلعالم البديل”االجتماعي، وهو ما ساهم في ظهور ما بات يُعرف بـ

وصعوبة التحقق من صحتها، وسالمة مصادرها؛ قد أسهم في جعل  توثيق األخبار،

شبكات التواصل االجتماعي أداةً فاعلة في يد كل من يريد بث ونشر شائعة ما، في 

ظل صعوبة فرز األخبار، وسيولة المعلومات، وسهولة تداولها، ومن ثّم تصديقها 

أن األمر ال يقتصر على  واالعتقاد بصحتها، وبناء األفكار والرؤى على أساسها. غير

انتشار الشائعات وترويجها على مواقع التواصل االجتماعي، بل امتد األمر إلى 
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وسائل اإلعالم التقليدية التي تجد في هذه الشائعات مادة خصبة لملء ساعات الهواء، 

على ما تنشره شبكات التواصل االجتماعي  -استسهاال-ال سيما وأن معظمها قد اعتمد 

 28ص  (8102الح يفي، حفصة هزاع )ر. من أخبا

 خامسا: تهديد األمن االجتماعي:

اختلف الكثيرون في وضع تعريف شامل لألمن االجتماعي وما يعتريه من تهديدات ، 

ولكن ما اتفق عليه الجميع هو أن األمن االجتماعي لم يعد منفصالً عن األمن الوطني 

ارة النزاعات الداخلية بين فئاته والقومي ، فقد أضحى تماسك المجتمع، ومنع إث

ومكوناته والحفاظ على هويته الثقافية، من أبرز مقومات األمن الوطني للدول، وهو 

ما يطرح في أحد أبعاده العالقة بين وسائل التواصل االجتماعي وأمن المجتمع ذاته، 

اعي. السيما مع تزايد عدد سكان الدول العربية المستخدمين لمواقع التواصل االجتم

ً لتقرير صادر عن كلية دبي الحكومية، بلغ عدد مستخدمي فيسبوك على سبيل  فوفقا

، وذلك 1483مليون مستخدم وفقاً إلحصاءات مايو  10المثال في الدول العربية نحو 

مليون شخص، وارتفعت  811من مجموع مستخدمي اإلنترنت البالغ عددهم نحو 

في عام  %.1إلى  1441في عام  %1ي من نسبة مستخدمي اإلنترنت في العالم العرب

عبد الكافي، . 1483من سكان العالم العربي عام  %31، وصوالً إلى 1484

 22ص  (8102اسماعيل عبد الفتاح )

ً على أمن  ويمكن اإلشارة إلى إمكانية تأثير وسائل التواصل االجتماعي سلبيا

تهديد  ي، من خاللالمجتمعات إلى الحد الذي قد يصل إلى انتشار العنف الداخل

حيث يمكن عبر وسائل التواصل االجتماعي نشر  االنسجام االجتماعي والثقافي،

ثقافات وتوجهات وأفكار ال تنسجم مع قيم المجتمع، وربما تعارضها كلية، خصوصاً 

بالنسبة لفئات الشباب وصغار السن الذين قد ال يملكون حصانة كافية ضد التأثر بهذه 

تج عنه اغترابهم عن المجتمع وتباعد المسافات بينهم وبينه إلى درجة األفكار، ما قد ين

قد تصل حد العداء أو القطيعة، بحكم قدرة مواقع التواصل االجتماعي على إقامة عالم 

 2ص  (8102أبو خطوة وآخرون )افتراضي بديل. 

فقد مكنت وسائل  إمكانية زرع الشقاق بين مكونات المجتمع، وال ينفصل عما سبق

لتواصل االجتماعي بعض التجمعات القائمة على روابط طائفية أو جماعات معادية ا

للدولة في تعميق الشقاق بين مكونات المجتمع الواحد والدولة الواحدة. كما يمكن 

النفالت الخطاب، وافتقار كثير من أعضاء هذه الجماعات إلى الوعي والضبط أن 

دينية والقبلية، ويعمقا من الصدوع القائمة يثيرا الحساسيات والتوترات الطائفية وال

بعزيز ، بالفعل على نحو ربما يهدد التماسك الوطني ويضعه أمام مخاطر جدية. 

 02ص ( 8102إبراهيم )

 



 عنه الناتجة األمنية المخاطر نحو باتجاهاتهم وعالقته االجتماعي التواصل لمواقع الجامعى الشباب استخدام

 الثالث الشخص تأثير نظرية إطار في

 731 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونمجلة العلمية لبحوث ال

 سادسا: نشر حروب الجيل الرابع 

أدى انتشار مواقع التواصل االجتماعي الى والدة حرب جديدة خرجت من رحم 

ده العالم اليوم، والتي تستهدف زعزعة الثقة بين التطور التكنولوجي الذي يشه

الشعوب ومؤسساتها الدولية، بل نشر الشائعات واالخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل 

االجتماعي لتفكيك مؤسسات الدولة من الداخل، وهي ما تعرف بـاحروب الجيل 

دول معينة وتعد حروب الجيل الرابع أداة رئيسية لدى  .الرابعا أو حرب المعلومات

لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها من خالل هدم دول العالم العربي الذي يشهد حروبًا 

ضروسة، فقد أصبحت تلك الحروب أهم األسلحة لتفكيك أي دولة من خالل احتالل 

حسام الدين،  .عقول المواطنين وتشكيكهم في نفوسهم وفي أي إنجاز تقوم به الدولة

 202ص  (8102نسرين )

حروب الجيل الرابع ضمن سلسلة من الحروب؛ فهناك حرب الجيل األول وهي وتأتي 

الحرب التقليدية بين دولتين وجيشين نظاميين، وحروب الجيل الثاني يعرفها البعض 

بأنها حرب العصابات، ويتم استخدام النيران والدبابات والطائرات بين العصابات 

فهي التي تعرف باسم الحروب أما حروب الجيل الثالث  .واألطراف المتنازعة

الوقائية أو االستباقية كالحرب على العراق وغيرها، وحروب الجيل الرابع والخامس 

تتمثل في نشر الشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتستهدف عقول الشباب 

لضرب مصالح الدول األخرى كالمرافق االقتصادية وخطوط المواصالت، لمحاولة 

 2ص  (8102قمحة، أحمد ناجي ) .لرأى العام الداخلإضعافها أمام ا

فلم تعد مواقع التواصل االجتماعي مجرد أداة للترفيه وتحقيق التواصل بين األفراد، 

بل ظهر لها وجه آخر قبيح حيث تحولت هذه الوسائل إلى ساحة خلفية لممارسة نوع 

الذي كان  جديد من الحروب، هي باألساس حروب أفكار عملت على اغتصاب العقل

ميزة اإلنسان األصلية، و وجهته في االتجاه الذي بروق لصاحب هذا التوجية 

وأصبحت السوشبال ميديا أقوى أسلحة تقويض المجتمعات، وأمن مواطنيها 

االجتماعي والنفسي، وطرحت عدة اشكاليات رئيسية، منها األمنية المتعلقة باستخدام 

ية لمواقع التواصل االجتماعي كوسيله لتهديد المنظمات اإلجرامية والجماعات اإلرهاب

األمن الدولى، ومنها السياسية المتعلقة بضمان حق األفراد في تحقيق التواصل اآلمن 

بينهم دون اختراق لخصوصيتهم او تهديد لحريتهم في إبداء الراي والتعبير، ومنها 

ليدية في عالم مفتوح الثقافية التي تتعلق بالحفاظ على الهوية والقيم والمعتقدات التق

الثقاقات وال يعترف بحدود جغرافيه، وما بين الثرثرة والهمس والنكات والدعاية 

والقذف والتأويالت والتنبؤ باألحدات المقبلة واغتيال الشخصية المنشوره على هذه 

 828ص  (8102عفيفى، جميل ) الوسائل اما معنويا او ماديا .

ابع انها ليست باألسلحة والجيوش وليست ومن أبرز مرتكزات حروب الجيل الر

 .حربا تصادمية ، و أن أهم ما فيها الدخول في الحرب دون خسارة باألموال واألنفس
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وهدفها هو اسقاط الدولة بأعمدتها الخمسة )الحكومة ، األمن العام ، الجي ، 

رية ان هدم أركان الدولة األساسية والعبث بمكوناتها باسم ح). المخابرات. القضاء

التعبير ودعوى عدم تكميم األفواه هو من األولويات الرئيسية التي تعتمد عليها حروب 

الجيل الرابع لتدمير المجتمعات حيث تعتمد هذه الحروب على هدم رموز الدولة 

)الحكومة األمن العام، الجي ، المخابرات، القضاء( وإحداث فجوة بين الشعب 

دولة، وتدميرها من خالل احداث ما يسمى بـــ  وسلطاته الحاكمة حتي ال تكون هناك

افوضى الشارعا، واجزم أن حروب الجيل الرابع نجحت في مصر من خالل تروج 

الفكرة التي تتعالى بسرعة وبدأنا نسمعها في مجالسنا ونرد دها والقائلة ا أن المجتمع 

هدم المجتمع أصبح كله فاسد ويجب هدمه بأكمله وإعادة بنائها متناسين بانه أذا ما 

بايدينا فانه من المستحيل أعادة بنائه، والشواهد على ذلك من حولنا كثيرة، وادى ذلك 

الى تدمير االنتماء للوطن وتحويل المواطن الي ساخط وناقم على بلده وتعالت عبارة 

االلهم هجرة ا واصيب جيل الشباب باإلحباط والملل وففدان األمل وفقدان الرغبة فى 

 281( ص 8102سام الدين، نسرين )حكل شيء . 

 شبكات التواصل االجتماعي بين المراقبة واالشتباك الفكري:

في اآلونة األخيرة وجدت الكثير من الدول نفسها في مأزق تتسبب فيه مواقع التواصل 

االجتماعي، فطبيعة هذه المواقع تجعل كثيراً من روادها ومستخدميها غير مبالين بما 

فيها، أو تأثيراته التي يمكن أن تكون هائلة، وما يستلزمه احتواء  يترتب على نشاطهم

هذه التأثيرات من جهود وتكاليف وطاقات بشرية. وتستتبع ذلك تساؤالت عن شرعية 

إجراءات، مثل مراقبة بعض مواقع التواصل االجتماعي، أو منعها أحياناً، والتأثير 

 07ص  (8102الزيد، هناء )المحتمل لذلك على حرية التعبير. 

وبصورة عامة، يلجأ كثير من الدول إلى وضع تشريعات وضوابط تحكم نشاط 

المشتركين في هذه المواقع، وهو ما يستتبع عادة انتقادات من مؤسسات دولية تدافع 

عن حرية التعبير والنشر، بما يضر بصورة الدولة في ظل ما رسخته العولمة من 

أحمد، أمل فوزي تقييم دول العالم المختلفة. موقع مؤثر لقضايا حقوق اإلنسان في 

 01( ص 8102)

وقد أشارت اللجنة الفرعية الخاصة بمكافحة اإلرهاب، المنبثقة عن لجنة األمن 

، تحت 1488القومي األمريكية، إلى هذه اإلشكالية، ففي تقريرها الصادر في ديسمبر 

يمكن مكافحة اسم االجهاديون واستخدام مواقع التواصل االجتماعي.. كيف 

االرهاب؟ا، تم التطرق إلى أن إغالق المواقع والمنتديات الخاصة بالجهاديين ليس 

حالً، ألنه يمكن استحداث آالف غيرها من المواقع، ولكن أشار التقرير إلى أن الرقابة 

على هذه المواقع وتتبعها هي الوسيلة األفضل، حيث يمكن من خالل الرقابة الوصول 

رهابية والقبض عليها، وهو األمر الذي تقوم به الصين على سبيل إلى العناصر اإل

 22( ص 8102عبدالعزيز، ياسر )المثال. 
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وقد لجأت الحكومة األمريكية إلى جهود من نوع آخر على وسائل التواصل 

االجتماعي، تتمثل في االشتباك الفكري عبر هذه المواقع مع الجهاديين لمناقشة 

معهم، في محاولة لتفكيك الخطاب الجهادي ودحضه، إذ ترى حججهم أمام المتعاطفين 

الواليات المتحدة في هذه الطريقة اسلعةا مهمة فيما أطلقت عليه اسوق األفكارا 

فايد، على اإلنترنت، والتي تُطرح فيها أحاديث الفكر اإلسالمي والحث على الجهاد. 

 012( ص 8102عبير السيد )

 : السابقة ثالثا : الدراسات

 من عدد خالل من وذلك الدراسة، بموضوع المتعلق العلمى التراث بمراجعة مت الباحثةقا

 الباحثة  كما قامت المؤتمرات، أو العلمية الدوريات خالل من أو غير المنشورة الدراسات

 محورين: فى الدراسات هذه بعرض

 االجتماعي بمواقع التواصل  االمن وعالقته  تناولت التى الدراسات : األول المحور -

 تأثير الشخص الثالث.  تناولت التى الثانى الدراسات المحور -

 :بمواقع التواصل االجتماعي تناولت االمن  وعالقته التى الدراسات : األول المحور-

اهتمت العديد من الدراسات العربية واالجنبية بموضوع الممارسات المتعلقة ياستخدام مواقع 

ا على األمن ـ بمختلف مفاهيمه ـ سواء كان أمن قومي أو أمن التواصل االجتماعي وتأثيره

فكري أو أمن تربوي أو أمن نفسي ، وكيف يمكن لهذه المواقع أن تمثل تهديدا ألمن للفرد 

والمجتمع، وذلك إما بدافع اإلثارة، أو السبق اإلعالمي، أو المنافسة الالأخالقية، أودواعي 

جماعات المتطرفة واالرهابية..الخ، فكلها أساليب الحرية الالمسئولة ، أو من خالل ال

وأسانيد غير مقبولة، ألنها تهدد األمن اإلنساني، وقد تساعد التطرف واإلرهاب البغيض 

على القيام من سكونه، وعلى المساس بأمن الناس، وهذا األمرغير مقبول على المستويات 

بشكل  –ت التي تناولت الموضوع اإلنسانية كافة ، وفيما يلي استعراض لبعض هذه الدراسا

 حيث تم استعراضها بدءا بالمنشور حديثا ثم األقدم كما يلي –او بآخر 

"أثر االعالم  ( والتي كانت بعنوان1482هدفت دراسة  الحريري ، أحمد سعيد ) -

ووساالل التواصل االجتماعي في األمن والحد من الجريمة من وجهة نظر بعض 

الى معرفة اثر االعالم ووسائل التواصل  ي مدينة الرياض"طالب المرحلة الثانوية ف

االجتماعي في األمن والحد من الجريمة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المختلط ، 

 324وتمثلت االدوات في االستبانة والمقابلة ، حيث تم تطبيق االستبانة على عينة بلغت 

المرحلة الثانوية بالرياض ، وتوصل طالبا ب 81طالب ، وطبقت المقابلة على عينة بلغت 

البحث الى نتائج أهمها أن متوسط أثر االعالم ووسائل التواصل االجتماعي في األمن والحد 

( بشكل عام وهو تأثير قوي ، وقد بلغ متوسط دور وسائل 3من  1308من الجريمة يبلغ )

، بينما متوسط أثر ( بتأثير متوسط 3من  1310االعالم في تحقيق االمن بمفهومه الشامل )

( بتأثير متوسط، ومتوسط 3من  1331وسائل التواصل االجتماعي على األمن الداخلي يبلغ )
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( بتأثير قوي، 3من  1314أثر نشر المعلومات األمنية في وسائل االعالم المختلفة بلغ )

ي ( بتأثير قو3من  1.11ومتوسط أثر وسائل التواصل االجتماعي في االعالم األمني بلغ )

من  1.37، ومتوسط أثر وسائل التواصل االجتماعي على االعالم وتشكيل الرأي العام بلغ )

( بتاثير قوي ، ومتوسط الطريقة المثلى للتعامل مع المواقع والمنتديات االلكترونية بلغ 3

( بتأثير قوي ، كما بلغ متوسط دور التقنيات الحديثة في مجال االعالم األمني 3من  1.07)

( بتأثير قوي، وقد تطابقت اجابات عينة المقابالت مع النتائج الكمية ، واضافت 3من  1.03)

العديد من التوضيحات والتعليقات المهمة ، وقد انتهى البحث بجملة من التوصيات تؤكد 

على دور االعالم ، ووسائل التواصل االجتماعي في وقوع الجريمة واهميتها في الحد منها 

مية تبني الجهات المعنية لهذه الوسائل في عملها االمني والوقائي في ذات الوقت ، واه

 خاصة مع ميول واتجاهات الشباب التي تتفق مع استخدامات وسائل التواصل االجتماعي.

"دور وساالل التواصل  ( بعنوان1482أما دراسة الهاجري، سمير محمد عويد ) -

ة الثانوية في دولة الكويت" االجتماعي في تعزيز الوعي األمني لدى معلمي المرحل

فقد هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي 

ّراسة المنهج الوصفي  األمني لدى معلمي المرحلة الثانوية في دولة الكويت، واتبعت الد 

ّراسة في جمع بياناتها استبانة مكونة من ) رة. ( فق34لتحقيق أغراضها، واستخدمت الد 

ّراسة من ) ّراسة أنَّ درجة تقدير 101وتكونت عينة الد  ( معلماً ومعلمة. وقد أظهرت نتائج الد 

معلمي المرحلة الثانوية لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي األمني ككل 

جاءت بدرجة متوسطة، وجاء مجال تعزيز الوازع الديني بالرتبة األولى، وجاء مجال 

ماء الوطني في الرتبة األخيرة، وأظهرت النتائج ايضاً وجود فروق ذات داللة تعزيز االنت

ّراسة لدور وسائل التواصل االجتماعي في  إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة الد 

تعزيز الوعي األمني لدى معلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس، ولصالح الذكور. 

ّراسة لدور ولم تظهر فروق ذات داللة  إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة الد 

وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي األمني لدى معلمي المرحلة الثانوية تعزى 

ّراسة إلى عدد من التوصيات ذات الصلة  لمتغيرات المؤهل العلمي، والخبرة. وتوصلت الد 

في تعزيز الوعي األمني لدى المعلمين من أهمها: تفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي 

وجميع فئات المجتمع لتناسب وحجم التحديات اليوم، من خالل تدعيمهما بالصفحات الدينية 

 والوطنية والسياسية واالجتماعية واألمنية بالحد الكافي والمطلوب. 

"إدمان الطالب على  ( بعنوان1482في حين كانت دراسة الصبان، عبير بنت محمد ) -

تخدام مواقع التواصل االجتماعي وعالقته باألمن النفسي والتورط في الجراالم اس

وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة إدمان الطالب على استخدام مواقع  السيبرانية "

التواصل االجتماعي باألمن النفسي3،والتورط في الجرائم السيبرانية، وتكونت عينة الدراسة 

طيبة بالمدينة المنورة، واستخدمت الدراسة المنهج االرتباطي  ( طالب بجامعة111من )

التحليلي، كما استخدمت مقياس: األمن النفسي، والتعرض للتورط في الجرائم السيبرانية 

عبر وسائل التواصل االجتماعي من إعداد الباحثة، ومقياس استخدام مواقع التواصل 
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متلكون حسابات على مواقع التواصل االجتماعي االجتماعي . وأظهرت النتائج أن أغلب الطالب ي

( ، وتستخدم غالباً بما يزيد عن أربع %13.4( ، وأكثرها استخداما تطبيق اسنابشاتا ) %..21)

( ، ووجود عالقة %01.1( ، وذلك لغرض التسلية بالدرجة األولى )%1..0ساعات يومياً )

الطالب على استخدام مواقع التواصل  ارتباطية سالبة وتنبؤية ذات داللة إحصائية بين إدمان

االجتماعي وبين أمنهم النفسي، كما ظهر أن استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي كان له 

عالقة ارتباطية موجبة وتنبؤية دالة إحصائيا بمدى تعرضهم للتورط في الجرائم السيبرانية عبر تلك 

انية عبر تلك المواقع كان له عالقة ارتباطية الوسائل، وتبين أن تعرض الطالب للجرائم السيبر

 سالبة وتنبؤية دالة إحصائيا بأمنهم النفسي.

(  نوع 1481وقد تناولت دراسة خبراني ، محمد بن علي موسى و الزهراني ، أحمد بن عثمان ) -

"  آخر من أنواع االمن الذي قد تهدده مواقع التواصل االجتماعي حيث كانت تلك الدراسة بعنوان

هدفت هذه  ممارسات مرتادي وساالل التواصل االجتماعي وخطرها على األمن الفكري"

الدراسة الى معرفة أبرز ممارسات مرتادي وسائل التواصل االجتماعي في التعامل مع المعلومات 

وخطر ذلك على األمن الفكري لديهم ، كما هدفت الدراسة الى معرفة مدى وعيهم باألساليب 

لتعامل مع المعلومات المنشورة في مواقع التواصل االجتماعي ومواجهة خطر والطرق الصحيحة ل

الممارسات السلبية التي تهدد القيم األخالقية واألمن الفكري على سبيل المثال ال الحصر الشائعات 

ومشاركة المعلومات الشخصية مع األشخاص المجهولين دون التثبت من حقيقتهم ، ونشر 

الوعي بخطورة تلك الممارسات ، وتستقي هذه الدراسة أهميتها من كونها  المعلومات الخاصة دون

تدرس احد الجوانب الخالقية والفكرية التي تهدد المجتمع إذا ما تم توجيه مرتاديها للطرق السليمة 

للتعامل معها ، مما يقلل من خطورة انتشار تلك الممارسات والحد منها ، كما أنها سوف تعزز من 

من الفكري لدى طلبة جامعة الملك عبد العزيز ، وفي هذه الدراسة يستخدم الباحثان مقومات األ

المنهج الوصفي بأسلوب المسح ، باعتباه المنهج المناسب لمثل هذا النوع من الدراسات ، وتم تحديد 

 مجتمع الدراسة حيث يشمل طلبة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز.

 ( والتي كانت بعنوان1481عيقل ، عبدهللا بن عبد العزيز)واستعرضت دراسة الم -

استعرضت "متطلبات األمن التربوي للمجتمع في وساالل التواصل االجتماعي" 

مفهوم االمن التربوي حيث سعت الدراسة الى الكشف عن متطلبات االمن التربوي للمجتمع 

لصحي ، وتحديد ما اذا في وسائل التواصل االجتماعي في المجال الفكري واالجتماعي وا

كانت هناك فروق بين إجابات أفراد العينة دالة احصائيا ترجع للمتغيرات التالية، )عضو 

هيئة تدريس ، معلم تعليم عام ، ولي أمر( وقد استخدم في الدراسة المنهج الوصفي المسحي 

جمع  ( من مجتمع الدراسة في مدينة الرياض ، وتم137على عينة عشوائية طبقية بلغت )

المعلومات منهم عن طريق االستبانة ، ومن أهم نتائج الدراسة موافقة أفراد العينة بدرجة 

كبيرة جدا ، على متطلبات تحقيق األمن التربوي للمجتمع في وسائل التواصل االجتماعي 

في مجاالته الثالثة ، من خالل تنمية الرقابة الذاتية ، والقدوة الحسنة، والرفقة الصالحة، 

ثقة بالمجتمع االسالمي ، ونشر الوعي. ووجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات وال

 أفراد عينة الدراسة على الجانب الفكري لصالح معلمي التعليم العام .
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( التهديدات األمنية لشبكات 1487وفي سياق اخر تناولت دراسة العيفاوي ، جمال الدين ) -

" دور اإلعالم الجديد في زيادة التهديدات  نالتواصل االجتماعي حيث كانت بعنوا

، وقد هدفت هذه الدراسة الى التقرب األمنية ) وساالل التواصل االجتماعي نموذجا ("  

من ظاهرتي اإلعالم واألمن والتعرف عليهما، والبحث في عالقتهما ببعض وكيفية 

سائل التواصل البحث في األثر الذي يمكن أن يخلفه إستخدام و تأثيرهما على بعض، و

اإلجتماعي على أمن الفرد والجتمع والدولة ، ونشر الوعي بما يمكن أن توفره وسائل 

التواصل اإلجتماعي من بيئة خصبة لزيادة إنتشار التهديدات االمنية، خاصة اإلرهاب 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهجين وذلك لطبيعة  .والتهديدات التي تمس األمن الوطني

هما المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة ، ومن أهم النتائج التي الموضوع و

توصلت لها هذه الدراسة  أن اإلرهابيون يستغلون وسائل التواصل اإلجتماعي للترويج 

وتساهم وسائل التواصل اإلجتماعي في إنتشار العديد من   .لعملياتهم والقيام بعمليات التجنيد

تمس األمن الوطني بمختلف مستوياته ) مجتمعي، سياسي وإقتصادي التهديدات األمنية التي 

ديناميكية التهديدات السيبرانية يجعل من وضع إستراتيجيات فعالة لمواجهتها أمر  ، وان (

أخيرا توصلت الدراسة الى ان وسائل التواصل اإلجتماعي ال تسهم فقط  صعب ومعقد ، و

 ن شأنها ان تصبح هي تهديدا في حد ذاتها.في زيادة إنتشار التهديدات األمنية بل م

( فقد اهتمت بالوعي األمني وكيفية تنميته 1487أما دراسة أحمد، إيناس محمود حامد )-

لدى المراهقين ليكون بمثابة مناعة ذاتية لديهم تحميهم من مخاطر تلك المواقع ، وقد جاءت 

لوعي األمني لدى "دور مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز ا الدراسة بعنوان

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي في ،  المراهقين" 

تعزيز الوعي األمني، والتعرف على أهم القضايا المتصلة في الوعي األمني، والتي يمكن 

أن تتعرض لها من خالل تصفحك لمواقع التواصل االجتماعي، كذلك تهدف إلى التعرف 

ر الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي األمني لدى على الدو

المراهقين ، وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها. وتكونت عينة الدراسة من 

مبحوث من  144مبحوث من الجامعات الحكومية والخاصة المصرية، وتمثلت في  044

اكتوبر الخاصة. وتنتمي هذه  .امعة مبحوث من ج 144جامعة عين شمس الحكومية، و

الدراسة إلى الدراسات الوصفية، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج اإلعالمي واستخدمت 

صحيفة االستبيان. وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين 

ز الوعي األمني الوعي األمني لدى المراهقين ودور مواقع التواصل االجتماعي في تعزي

لديهم، كما اظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية بين الوعي األمني لدى 

إناث(، كما توصلت الدراسة الى انه  -المراهقين )عينة الدراسة( تبعا الختالف النوع )ذكور

ال توجد فروق ذوات داللة إحصائية بين الوعي األمني لدى طالب جامعة عين شمس 

أكتوبر، وكذلك ال وجود فروق ذوات داللة إحصائية بين مجموعات  .جامعة وطالب 

المتفوقين الذين يمثلون المستوى االجتماعي االقتصادي، وذلك على مقياس الوعي األمني 

 لدى المراهقين )عينة الدراسة(.
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 "المخاطر ( والتي كانت بعنوان :.148وقد هدفت دراسة الجبول ، خالد منيزل عبدهللا ) -

األمنية واالجتماعية لشبكات التَّواصل االجتماعي على الشَّباب األردني من وجهة 

ف على المخاطر األمنية واالجتماعية الستخدام ، نظر طلبة الجامعات األردنية" إلى التعرُّ

شبكات التَّواصل االجتماعي على الشَّباب األردني من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية، 

الدراسة، اتَّبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدام أداة االستبيان  ولتحقيق أهداف

لجمع البيانات الميدانية، وقد أظهرت نتائج الدراسة والمتعلقة بالخصائص االتصالية العامة 

للطلبة على شبكات التَّواصل االجتماعي أنَّ معظم الطلبة يستخدمون الهواتف الذكية 

واصل االجتماعي ، كما أظهرت النتائج المتعلقة بالكشف عن للوصول إلى شبكات التَّ 

المخاطر األمنية الستخدام شبكات التَّواصل االجتماعي على الشَّباب األردني أنَّ المستوى 

العام إلجابات طلبة الجامعات نحو جميع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة. وبناًء على نتائج 

صيات، من أهمها : القيام بوضع خطة استراتيجية الدراسة، فقد تمَّ صياغة عدد من التو

منهجية تهدف إلى إبراز القضايا المجتمعية التي تعزز مشاركة الشَّباب اإليجابية عبر 

شبكات التَّواصل االجتماعي وكيفية ايجاد الحلول لها من خالل االرشاد والتوجيه، كما 

اقع بشكل دوري من قبل أصحاب أوصت بحظر المواقع المسيئة من قبل الدولة ومتابعة المو

االختصاص، والعمل على ، تثقيف الشَّباب بالمخاطر األمنية واالجتماعية لتلك الشَّبكات من 

 خالل عمل صفحات متخصصة على تلك الشَّبكات.

وفي سياق تحقيق األمن المجتمعي جاءت دراسة المطيري، سلطان بن خلف  -

تماعي وعالقتها بتحقيق األمن شبكات التواصل االجا ( بعنوان1481) محسن

وقد هدفت هذه الدراسة الى تحديد عالقة شبكات التواصل االجتماعي المجتمعي"  

بالمجتمع ، والتعرف على تأثير شبكات التواصل االجتماعي على األمن المجتمعي بالمملكة 

العربية السعودية ، وكذلك البحث عن كيفية ضبط شبكات التواصل االجتماعي بغرض 

قيق األمن المجتمعي بالمملكة العربية السعودية ، و تكون مجتمع الدراسة من العاملين في تح

هيئة االتصاالت )الشؤون التنظيمية(، والعاملين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

)وحدة اإلنترنت(، والمشاركين في ندوة شبكات التواصل االجتماعي وأبعادها االجتماعية 

ية المقامة من قبل وزارة الداخلية، والعاملين في شركة االتصاالت السعودية )إدارة واألمن

( فرداً، استجاب منهم عدد 104العناية بالعمالء، وقد بلغ العدد الكلي لمجتمع الدراسة )

( وهو حجم العينة. و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وبعض األساليب 181)

أداة االستبانة لجمع البيانات. وكانت أهم النتائج هي ، أن هناك عالقة االحصائية، باستخدام 

قوية بين شبكات التواصل االجتماعي بالمجتمع، و يوجد تأثير فاعل لشبكات التواصل 

االجتماعي على األمن المجتمعي بالمملكة العربية السعودية، كما اتضح أن ضبط شبكات 

ين والتشريعات الضابطة ضمن شبكات التواصل التواصل قانونياً يكون عن نشر القوان

االجتماعي.وتوصلت الدراسة أيضا الى أن ضبط شبكات التواصل اجتماعياً يكون عن 

طريق توعية الشباب من مرتادي مواقع التواصل بالقيم واألخالق اإلسالمية. كما تبين أن 

الدولي على  أهم معوقات ضبط شبكات التواصل االجتماعي هي: صعوبة توافق المجتمع
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صيغة المضمون األخالقي الموحد، والتطور في نوع وماهية الجرائم نظراً للتطور التقني 

المتسارع، وعدم وجود برامج توعية وإرشاد موجهة لألسرة حول سلبيات وآثار مواقع 

 التواصل االجتماعي. 

لتواصل توظيف شبكات ا ( بعنوان ا1480)  أما دراسة السديري، تركي بن عبد العزيز-

ا  فقد انحصرت مشكلة الدراسة في االجتماعي في التوعية األمنية ضد خطر الشاالعات

اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي : ما مدى توظيف شبكات التواصل االجتماعي في 

التوعية األمنية ضد خطر الشائعات ؟ وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في إدارات 

( مفردة. وقد قام 812طاعات وزارة الداخلية وعددهم اإلجمالي )العالقات العامة ببعض ق

( فرداً. وقد  812الباحث بحصر شامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة، وكان العدد النهائي )

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المدخل المسحي باستخدام االستبانة 

لدراسة : إن الوقائع التي تشير إلى توظيف شبكات كأداة لجمع البيانات. وكانت أهم نتائج  ا

األمنية ضد خطر الشائعات بدرجة مرتفعة جداً هي : رفع  التواصل االجتماعي في التوعية

مستويات فهم أفراد المجتمع السعودي بما يحيط بهم من مخاطر وتهديدات داخلية 

لتطرف، وإغالق وخارجية، والرد على الشائعات التي تصف السعوديين باإلرهاب وا

المواقع اإللكترونية المشبوهة التي تبث الشائعات. وأن اإليجابيات المهمة جداً لتوظيف 

شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد خطر الشائعات هي : الوقوف بحزم 

ضد كل تيارات اإلفساد الديني واالجتماعي والفكري التي يتعرض لها أفراد المجتمع 

والمحافظة على عقيدة المجتمع السعودي القائمة على الوسطية، وتنمية الحس  السعودي،

 األمني الالزم للرد على الشائعات ودحضها قبل استفحالها. 

 تأثير الشخص الثالث: تناولت التى الدراسات  :الثانى المحور -

د قرارات أشار ادافيسونا إلى أن إدراك تأثير الشخص الثالث يلعب دورا في اتخاذ األفرا

بمراقبة وتنظيم التعرض للمحتوى اإلعالمي على افتراض أن اآلخرين أكثر عرضة 

للتأثيرات الضارة من أنفسهم ، و قد وجدت دراسات عديدة أيدت وجهة النظر هذه والتي 

وجدت أن األفراد يميلون إلى فرض قيود ورقابة علي المواد غير األخالقية استنادا إلى 

ين التأثير المدرك على الذات والتأثير المدرك على اآلخرين ، ودراسات الفجوة اإلدراكية ب

أخري أكدت على وجود عالقة بين إدراك تأثير الشخص الثالث و الميل لفرض رقابة على 

 .المحتوي الغير األخالقي والعنف التليفزيوني والحمالت الدعائية

راكية للشخص الثالث تم التحول نحو وعندما توطدت الثقة بواسطة الباحثين في التأثيرات اإلد

التحقق من الجانب السلوكي للنظرية بالتركيز على تساؤل رئيسي ما الذي يحدثه إدراك فيما 

إلى أن التأثير اإلدراكي للشخص  ۳۸۹۱يتعلق بسلوك األفراد ؟ ، و قد أشار دافيسون في عام 

ن بمحتوى الرسائل اإلعالمية بدرجة الثالث و الذي يتمثل في اعتقاد األفراد بأن اآلخرين يتأثرو

أكبر منهم يجعلهم يقومون بفعل ما ، و الدراسات السلوكية تميل إلى التركيز على العالقة بين 

تأثير الشخص الثالث و الرقابة متضمنة البحث في المواد اإلباحية و العنف التليفزيوني و 
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خرين يتأثرون بمحتوى الرسالة التغطية الصحفية و اإلعالن ، فهؤالء الذين يدركون أن اآل

اإلعالمية بدرجة أكبر منهم يميلون إلى الرغبة في فرض رقابة على الرسالة ، و قد أشار كاًل 

إلى أن هذا هو التأثير المهم و الجوهري للشخص  Mcleodو  Evelandو  Detenberمن 

 (8الثالث مطلقين عليه االظاهرة األكثر ارتباط بالمجتمعا)

" ( ، بعنوان 1482اسة  االحدث هي دراسة السيد، ايمان علي محمد )كانت الدر -

مدى إدراك المراهقين لتأثيرات األلعاب اإللكترونية عليهم مقارنة ب ويهم من 

ممارسي األلعاب اإللكترونية" )وذلك في إطار نظرية تأثير الشخص الثالث( 

مارسون األلعاب ،واستهدفت هذه الدراسة معرفة مدى ادراك المراهقين الذين ي

االلكترونية لتأثيرات تلك االلعاب عليهم وعلى ذويهم وذلك فى اطار تطبيق نظرية 

تأثير الشخص الثالث من خالل التعرف على معدالت التعرض لديهم ودوافع ذلك 

مفردة مكونة  044التعرض. وتتكون عينة تلك الدراسة من عينة عمدية مكونة من 

لغات (  –خاصة  –الحكومية (والثانوية بالمدارس من طلبة المرحلة االعدادية 

 القليوبية( ممن تتراوح اعمارهم بين  –الجيزة  –بمحافظة القاهرة الكبرى ) القاهرة 

اظهرت نتائج تلك الدراسة ان  عام ممن يمارسون االلعاب االلكترونية. و 81 -81

كترونية، وقد من مبحوثى الدراسة يتعرضون احيانا لاللعاب االل % 1.11الى أن 

جاءت التسلية فى مقدمة دوافع ممارسة المبحوثين لاللعاب االلكترونية اما فيما يخص 

الهدف الرئيسى للدراسة فقد خلصت النتائج أن زيادة وعى المراهقين بتأثيرات 

االلعاب االلكترونية عليهم وعلى ذويهم، كما انها قد اكدت الى انهم يرون ان 

االلعاب يقع بشكل اكبر على االخرين اكثر من ذاتهم او  التأثيرات السلبية لتلك

 .اصدقائهم مما يتسق بشكل عام مع الفرض االدراكى للنظرية

 بعنوان :  (.Jang, S. M., & Kim, J. K ) (2018) دراسة أما -

"Third Person Effects of Fake News: Fake News Regulation 

and Media Literacy Interventions" 

قد هدفت تلك الدراسة الى اختبار ما اذا كانت التأثيرات المدركة لألخبار الزائفة أكثر ف

تأثيرا على المجموعات السياسية األخرى مقارنة بتأثيرها على الذات او المجموعات 

السياسية المساندة لها، الى جانب كشف كيف أن تأثير الشخص الثالث قد يؤدى الى 

علومات اإلعالمية الزائفة، تكونت عينة الدراسة من عينة بعض المواقف تجاه تلك الم

مفردة من األشخاص البالغين بالواليات المتحدة والذين تتراوح  8122محلية عددها 

 سنة من خالل اجراء مسح ميدانى عن طريق االنترنت. و  01 -10اعمارهم ما بين 

الثالث فى محتوى  لم تثبت النتائج فقط وجود دليل مبدئى على وجود مفهوم الشخص

األخبار الزائفة ولكنها ايضا قد حددت الجذور والنتائج المترتبة لتأثير الشخص 

الثالث. كما أظهرت النتائج بأن األفراد يميلون الى اعتبار األفراد اكثر قابلية للتأثر من 
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الذات بالتأثيرات السياسية السلبية الناتجة من األخبار الزائفة وذلك يدعم فرضية 

 .زيز الذات كأحد التفسيرات الممكنة لحدوث تأثير الشخص الثالثتع

( 1487وفي سياق متصل جاءت دراسة أمين ، رضا عبد الواجد و أسيري ، فاطمة، ) -

 للتأثيرات االجتماعية للتعرض للمواقع اإللكترونية اإلباحية  إدراك الشبابا  بعنوان

  وقد هدفت الدراسة إلى ج العربي.على الشباب الجامعي بدول الخلي  دراسة ميدانية

اإلباحية ، و الكشف عن األسباب التي   التعرف على مدى استخدام الشباب الخليجي للمواقع

تدفع الشباب الخليجي الستخدام هذه المواقع و التأثيرات االجتماعية الناجمة عن تعرض 

ى مدى إدراك الشباب الشباب للمواقع اإللكترونية اإلباحية ،كما سعت الدراسة للتعرف عل

وقد استخدمت  .على ذواتهم و على اآلخرين  الخليجي لمخاطر التعرض للمواقع اإلباحية

الدراسة منهج المسح الميداني على عينة طبقية مثلت مجتمع الدراسة من شباب الجامعات 

مفردة ممن ينتسبون للدراسة في  083  في دول الخليج العربي الست ، وقد بلغت العينة

جامعات الخليجية ، تم تطبيق أداة الدراسة عليهم )االستبيان( ، واستخدمت الدراسة نظرية ال

وقد أجريت الدراسة في الفترة  .تأثير الشخص الثالث لتفسر بعض أبعاد الظاهرة االتصالية

أن    م( وقد أسفر تحليل النتائج الميدانية عن ما يلي:1487م إلى فبراير .148-من )نوفمبر 

وأن اكثر   من الشباب الجامعي الخليجي يتعرضون للمضامين اإلباحية اإللكترونية( 74%)

هي شبكات التواصل االجتماعي   المواقع التي يتعرض فيه الشباب الخليجي لتلك المضامين

(، و أن أكثر تطبيقات التواصل %38.1( ثم موقع اليوتيوب بنسبة )%18.0بنسبة )

 %0..0هي )انستجرام( بنسبة:   ب للمضامين اإلباحيةاالجتماعي الذي يتعرض فيه الشبا

، وأكدت الدراسة الفرضية اإلدراكية والسلوكية لنظرية تأثير  %00.0يليه )تويتر( بنسبة 

الشخص الثالث حيث ذهب غالبية المبحوثين إلى تأثير اآلخرين سلبا بالتعرض للمحتوى 

وعلى   تماعية، وتحصيلهم الدراسي،اإلباحي اإللكتروني، وأنها تؤثر على سلوكياتهم االج

 .حياتهم األسرية، وعلى حالتهم الصحية

 ( ، بعنوان :Hyunjung Kim( )8102دراسة ) أما  -

The Role of Emotions and Culture in the Third-Person Effect 

Process of News Coverage of Election Poll Results. 

لة بين مفهوم الشخص الثالث الذى يظهر فى اخبار فقد سعت تلك الدراسة الى كشف الص

االقتراع و النتائج السلوكية وذلك من خالل التركيز على دور المشاعر والثقافة فى تلك 

الصلة، بشكل أكثر ايضاحا فأن تلك الدراسة تهدف الى فحص كيفية أن مفهوم الشخص 

ر مباشر بالمواقف والسلوكيات الثالث للتغطية االخبارية لنتائج االنتخابات مرتبط بشكل غي

السياسية التى تحدث من خالل المشاعر، تم اجراء استقصاء عن طريق االنترنت على عينة 

 871مفردة من الواليات المتحدة و  827مفردة مقسمة الى  371تلك الدراسة المكونة من 

دراسة أن مفهوم أثبتت تلك ال - :جاءت نتائج تلك الدراسة كاالتى .مفردة من كوريا الجنوبية

الفخر، الغضب و " :الشخص الثالث مرتبط بشكل سلبى بالمشاعر وأن تلك المشاعر مثل
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أقترحت الدراسة الحالية ايضا أن  .القلقا تكون متصلة بشكل ايجابى بنية المشاركة السياسية

بشكل أكثر أيضاحا فأن و .المشاعر المختلفة لها وظائف مختلفة فى تأثير الشخص الثالث

هوم الشخص الثالث مرتبط بشكل سلبى بنية المشاركة السياسية والتى تظهر بشكل غير مف

مباشر عن طريق أظهار بعض المشاعر مثل شعور المساندين ألحد المرشحين الخاسرين 

بالفخر، ووفقا لهذا االعتقاد فأن نتائج االقتراع قد تؤثر على المنتخبين االخرين وذلك أكثر 

والذى يؤدى بدوره الى التقليل من نية المشاركة السياسية. كل ذلك  من تأثرها على الذات

يوضح أنه فى حالة تساوى حجم التأثير الغير مباشر الناتج عن طريق مشاعر مثل: الغضب 

لم تظهر النتائج اى صلة بين  .او الفخر فأن كل من هذين التأثيرين قد يلغى بعضهم االخر

الثقافية  االختالفاتية للمشاركين، بينما اشارت الى أن مفهوم الشخص الثالث والنية السلوك

 .قد تكون عامل مؤثر فى تأثير الشخص الثالث

بعنوان "  والتي كانت ( ،.148واستعرضت دراسة عبدالصادق، عبدالصادق حسن )-

إدراك المراهقين لمخاطر المضامين اإلباحية بالهاتف الخلوي : دراسة مقارنة بين 

نوية في مصر والبحرين في إطار نظرية تأثير الشخص الثالث" طلبة المدارس الثا

اتجاهات المراهقين نحو إدراك مدى تأثر سلوك اآلخرين بمشاهدة  حيث استعرضت

وقد سعت هذه الدراسة إلى التعرف المواقع واللقطات اإلباحية عبر الهاتف الخلوي ، 

لخلوي بالتطبيق على عينة على إدراك المراهقين لمخاطر المضامين اإلباحية بالهاتف ا

من طالب المدارس الثانوية في مصر والبحرين، وقد استخدم  1.1عشوائية بسيطة قوامها 

الباحث أداة االستبانة في الحصول على المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى العديد من 

 النتائج، من أهمها: أن أهم دوافع تعرض المراهقين للمواقع اإلباحية من خالل الهاتف

الخلوي تمثلت فيما يأتي: للتنفيس عن مشكالتي الجنسية، لإلحساس بالمكانة االجتماعية بين 

األصدقاء، إلقامة عالقات عاطفية مع الجنس اآلخر، كي أساير األصدقاء، وال أشعر أنني 

موضة قديمة، لتخفيف اإلحساس بالملل، التعرف على معلومات جنسية جديدة يمكن الحديث 

قاء، ألن األصدقاء جربوها وتحدثوا عنها، للهروب من المشاكل. كشفت فيها مع األصد

نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المراهقين في المدارس المصرية 

ً لدرجة موافقة المراهقين على فرض رقابة على المواد اإلباحية على  والبحرينية طبقا

كشفت نتائج الدراسة أن أهم اتجاهات المراهقين  اإلنترنت لصالح المدارس البحرينية. كما

نحو إدراك مدى تأثر سلوكهم الشخصي بمشاهدة المواقع واللقطات اإلباحية عبر الهاتف 

الخلوي تمثلت فيما يأتي: بعد مشاهدتي للّقطات الجنسية أقوم بتقييم تأثيراتها في سلوكي 

لجنسية عبر الهاتف الشخصي، التلصص على خصوصيات الغير، مشاهدة اللقطات ا

الخلوي، تدخين السجائر. كما كشفت نتائج الدراسة أن أهم اتجاهات المراهقين نحو إدراك 

مدى تأثر سلوك اآلخرين بمشاهدة المواقع واللقطات اإلباحية عبر الهاتف الخلوي تمثلت في 

 مشاهدة اللقطات الجنسية عبر الهاتف الخلوي.

(  بعنوان " إدراك الشباب 8102قا ، همت )الس  وفي نفس السياق جاءت دراسة -

وهدفت الدراسة الى رصد معدل  الخليجي لمخاطر وساالل التواصل االجتماعي"
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استخدام الشباب الخليجي لوسائل التواصل االجتماعي ومعرفة تأثير هذه االستخدام على 

)النوع،  إدراك تأثير الشخص الثالث ، والتعرف على مدى تأثير المتغيرات الديموجرافية

السن، المستوى التعليمي ، الحالة االجتماعية( على تأثير الشخص الثالث لدى الشباب 

الخليجي ، والوقوف على مدى إدراك الشباب البحريني للمخاطر التي يمكن أن تحدثها 

وسائل التواصل االجتماعي على االخرين ، واستخدمت المنهج المسحي ، وبلغت عينة 

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها : أن الواتس اب جاء في مقدمة مفردة.  107الدراسة 

وتقاربت نسبة كل  %20برامج التواصل االجتماعي التي يفضلها الشباب الخليجي بنسبة 

، كما جاء موقع االنستجرام في  %88،  %81من سكاي بي وتانجو وجاءت على ترتيب 

، كما اثبتت الدراسة %18ه تويتر بنسبة يلي %72مقدمة مواقع التواصل اإلجتماعي بنسبة 

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين ادراك تاثير الشخص الثالث ودرجة تأييد 

الشباب الخليجي لفرض الرقابة على وسائل التواصل االجتماعي ، وبذلك ثبت الفرض 

ون فرض الرقابة السلوكي لدافيسون في تأثير الشخص الثالث حيث أن االفراد يؤيدون يؤيد

على المضامين التي لها تاثير سلبي على اآلخرين ، وأن تأييد األفراد فرض الرقابة غالبا ما 

يسود بين هؤالء الذين يعتقدون أنهم أعلى اخالقيا وأن لديهم حصانة من التأثيرات السلبية 

 للمضامين التي تُقدم من خالل وسائل التواصل االجتماعي.

" تعرض المراهقين للداما األجنبية ( ، بعنوان 1488ة )ثم جاءت دراسة عطي-

بالفضااليات العربية وعالقته باالنحرافات السلوكية لديهم في إطار نظرية تأثير 

وهدفت الدراسة إلى البحث في تصورات المراهقين للتأثيرات المدركة  الشخص الثالث "

وات الفضائية العربية على الذات لإلنحرافات السلوكية الُمقدمة بالدراما األجنبية في القن

وعلى اآلخرين من خالل التعرف على عادات وانماط تعرض المراهقين للدراما األجنبية 

بالقنوات الفضائية العربية ومدى اعتقادهم بتقبل المجتمع لمظاهر اإلنحراف السلوكي المقدم 

أقرب صديق وعلى  لهم ومدى اعتقادهم بتاثير هذه اإلنحرافات السلوكية على الذات وعلى

اآلخرين بصفة عامة ومدى تاييدهم لفرض رقابة على الدراما الجنبية المقدمة بالقنوات 

الفضائية العربية ، وُصنفت هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية ، واستخدمت المنهج 

مفردة. وتوصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج أهمها :  044المسحي ، وبلغت عينة الدراسة 

فراد العينة يعتقدون بتأثر سلوكهم الشخصي بدرجة ضعيفة بمشاهدة التدخين وشرب أن ا

الخمور واالثارة والعنف بالدراما األجنبية ، وأن غالبية األفراد بتأثر سلوكهم الشخصي 

بدرجة ضعيفة جدا بمشاهدة تعاطي المخدرات ومشاهدة االنتحار والقمار بالدراما األجنبية. 

لعينة يعتقدون بدرجة كبيرة بتأثر سلوك اآلخرين بصفة عامة بمشاهدة وأن غالبية أفراد ا

التدخين وتعاطي المخدرات وشرب الخمور واالثارة الجنسيو والعنف والقمار بالدراما 

األجنبية ، كما يعتقدون بدرجة متوسطة بتأثر سلوك اآلخرين بصفة عامة بمشاهدة االنتحار 

 بالدراما األجنبية.

-Zhiاالجنبية التي تناولت نظرية تأثير الشخص الثالث بالدراسة دراسة ومن الدراسات  -

Jin Zhong  (1442 بعنوان ) اThird‐Person Perceptions and Online 
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Games: A Comparison of Perceived Antisocial and Prosocial 

Game Effects  ا تصورات الشخص الثالث واأللعاب عبر اإلنترنت: مقارنة بين

أثيرات اللعبة غير االجتماعية واإليجابية المدركةا وهدفت الدراسة الى معرفة كيف أن ت

شعبية األلعاب عبر االنترنت أثارت الجدل بشكل كبير ، حيث طبقت الدراسة نظرية تأثير 

الشخص الثالث لفحص تصورات الناس على الذات وعلى اآلخرين ، وتبين أن إدراك عدم 

اب على اآلخرين سوف يكون أكبر من إدراك التأثيرات غير مرغوبية تأثيرات االلع

المرغوبة على الذات ، وأن الشخص الثالث يُدرك تأثيرات األلعاب غير المرغوبة بدرجة 

أكبر بالنسبة الى تأثيرات األلعاب المرغوبة. واستخدمت الدراسة المنهج المسحي وبلغت 

الجتماعي في الصين . وتوصلت مفردة ممن يستخدمون مواقع التواصل ا 0.1العينة 

الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن هناك تأثيرات واضحة للمسافة االجتماعية على تصورات 

الشخص الثالث ، وفي حالة االثار االجتماعية االيجابية ، كان تاثير المسافة االجتماعية 

راك الحسي ، حيث مختلط ، أما بشأن اآلثار المعادية للمجتمع ، فقد ازدادت تناقضات االد

اصبحت المسافة االجتماعية أكبر. كما يعتقد أفراد العينة بأن أفراد أسرهم اذا لعبوا سيعانون 

من أعراض إدمان االنترنت ، كما يعتقدون أن األصدقاء والغرباء سيستفيدون من الشبكات 

 االجتماعية واللعب عبر االنترنت أكثر من أنفسهم.

إدراك الجمهور العربي بعنوان ا  (1441ي ، عزة )في حين كانت دراسة الكحك -

واتجاهاته نحو القنوات الفضاالية ذات المضامين الروحانية وال يبية دراسة في تأثر 

اهتمت هذه . وقد الشخص الثالث بالتطبيق على عينة من الجمهور في دولة قطر"

طبيق على بالتThird Person Effect الدراسة باختبار نظرية تأثر الشخص الثالث 

القنوات الفضائية ذات المضامين الروحانية والغيبية )شهر زاد وكنوز(. حيث تم إجراء 

مفردة( تم اختيارهم  044المسح الميداني على الجمهور في دولة قطر، شملت عينة البحث )

بطريقة عمدية ممن يتابعون قناتي الدراسة، استخدم االستبيان لجمع البيانات وقياس 

تأثر الشخص  –تأثر الشخص األول  –لمتغيرات تمثلت في )كثافة التعرض مجموعة من ا

 –المسافة االجتماعية مع اآلخرين  –الفجوة التأثرية بين الشخص األول والثالث  –الثالث 

المتغيرات الديموجرافية(. اختبرت الدراسة سبعة  –االتجاه نحو القناة نحو قناتي الدراسة 

انخفضت بشكل  -ن النتائج يمكن حصر أهمها فيما يلي : فروض، وتوصلت إلى مجموعة م

عام كثافة التعرض لفضائيات الروحانيات والغيبيات، واتضح أن اإلناث أكثر تعرضاً من 

الذكور ، كما اتضح أن األكبر سناً أكثر تعرضاً من األصغر سناً لقناتي الدراسة، أيضاً كان 

ً هم األكثر تعرضاً من األعلى   -8تعليماً. وبالنسبة لنتائج اختبار الفروض : األقل تعليما

في هذه الدراسة حيث وجدت  Davison تأكدت صحة فرضية تأثير الشخص الثالث لـ

 ( بين إدراك العينة لتأثر الشخص األول4.448فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )

( بين كثافة 4.41)،والشخص الثالث، كما وجدت عالقة ارتباطية إيجابية دالة عند مستوى 

تعرض المبحوثين لقناتي الدراسة وإدراكهم لتأثر الشخص الثالث )تأثر الذات مقارنة بتأثر 

ً كالتأثير السلبي لهاتين القناتين، في حين جاء  ً هم أكثر إدراكا اآلخرين(، فاألكثر تعرضا
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عالقة  إدراك المبحوثين لهذا التأثير على اآلخرين أكثر منه على أنفسهم. كذلك وجدت

ارتباطية إيجابية بين الدوافع الطقوسية للتعرض إلدراك تأثر الشخص الثالث على حين 

حدث العكس بالنسبة للدوافع النفعية فقد جاءت العالقة االرتباطية عكسية مع وإدراك 

 .الشخص الثالث

"ادراك الجمهور المصري لمخاطر ( 1441واستعرضت دراسة القاضي ، نادية )-

تجات الدواالية ، دراسة في تأثير الشخص الثالث ، المجلة المصرية اعالنات المن

هدفت هذه الدراسة الى رصد معدل تعرض الجمهور العالنات  ا و لبحوث االعالم

المنتجات الدوائية ومعرفة تاثير التعرض لها في وسائل االعالم  على إدراك تأثير الشخص 

 -السن –يرات الديموجرافية ) النوع الثالث ، كما سعت للتوصل الى مدى تاثير المتغ

المستوى التعليمي( على تأثير الشخص الثالث لدى الجمهور . وتفترض الدراسة وجود 

فروق دالة احصائيا بين مستوى إدراك العينة لتاثرهم باعالنات المنتجات الدوائية في وسائل 

أنه يزيد تأثير  االعالم مقارنة بمستوى إدراكهم لتأثيرها على اآلخرين . كما تفترض

 -األصدقاء –الشخص الثالث كلما زادت المسافة االجتماعية للجماعات األخرى )األقارب 

المصريين بشكل عام( واعتمدت الدراسة على منهج المسح ،  –زمالء العمل  –الجيران 

وذلك من خالل مسح عينة من الجمهور المصري لرصد معدالت تعرض هذا الجمهور 

ت الدوائية ، وكذلك لمعرفة اتجاهاته نحو هذه االعالنات ، ولمعرفة مدى العالنات المنتجا

 إدراكه لمخاطرها الصحية ، ومدى موافقته على فرض رقابة على نشرها .

"أنماط مشاهدة الجمهور  (1441في حين تناولت دراسة دروي  ، عبد الرحيم ، ) -

حيث سعت الدراسة إلى ، ا ألغاني الفيديو كلي ب وإدراك مدى تأثيرها على اآلخرين

التعرف على أنماط تعرض الشباب ألغانى الفيديو كليب ودوافع هذا التعرض واتجاهاته 

نحو هذه االغاني، كما حاولت الدراسة التعرف على مدى إدراك الجمهور تأثير هذه 

االغانى على اآلخرين مقابل تاثيرها على النفس ، فى ضوء اختالف المتغيرات 

، ومدى االرتباط بين هذا االدراك وتأييد فرض رقابة  على األغانى ، كما الديموغرافية 

تسعى أيضا الى معرفة أبنية  مشاهدة الجمهور لألغانى ويعنى هذا مدى صلته باالغانى 

فقط  %1..ومدى نشاطه قبل وأثناء وبعد المشاهدة . وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة 

 %11ديو كليب السلبية أكثر تأثيرا عليهم فى حين ترى نسبة من العينة ترى أن أغانى الفي

فترى أن تأثير األغانى على  %31.1أن هذه األغانى أكثر تأثيراً على اآلخرين أما نسبة 

كما توصلت الدرراسة ايضا الى ان  نسبة . اآلخرين يتساوى فى تأثيرها عليهم أنفسهم

ة والوطنية الجيدة أكثر تأثيراً عليهم فى حين من العينة ترى أن تأثير األغانى الديني 08.1%

فقط أن يتأثر األغانى الدينية والوطنية الجيدة أكثر تأثيرا على اآلخرين ، أما  %1نرى نسبة 

فترى أن تأثير األغانى الدينية والوطنية الجيدة على اآلخرين يتساوى مع  %13.1نسبة 

 تأثيرها عليهم أنفسهم . 
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 الدراسات السابقة : عن الدراسة ه ه يميِّّز ما

 أمنية، من مشكالت األطراف، متعدد عصري موضوع ناقشت أنها الدراسة  هذه يميز ما إنَّ 

 الخصائص تبين نها وتميزت بأ االجتماعي، التواصل شبكات بمخاطر صلة ذات ومجتمعية

 ةالسلوكي النواحي على بعض وتأثيرها االجتماعي التواصل شبكات للشباب على التواصلية

 والمناقشات توضح النظريات جاءت حيث المجتمع، على وانعكاساتها على هؤالء الشباب

 تفاعل ومدى الشباب، االجتماعي على التواصل شبكات من المترتبة المخاطر تناولت التي

 التطورات مع منسجمة أنها جاءت كما بها، وتأثرهم  محاورالدراسة مع الجامعي الشباب

 فئة. على وخطورتها المواقع تأثير ومدى الحديثة، التقنية

كما تحاول هذه الدراسة أن تبين الدور الذي تؤديه وسائل االتصال الجديدة بصفة 

عامة ومواقع التواصل االجتماعي بصفة خاصة في زعزعة أمن الدول واستقرارها، 

اذ أن ما ينشر عبر هذه المواقع والتطبيقات االتصالية الجديدة من مضامين وأخبار 

علومات كثيرا ما تغيب عنها المصداقية والدقة والمهنية، وتكون موجهة وُمأدلجة وم

لتحقيق غايات معينة خاصة إذا دققنا في االخلفيات األيديولوجية والفكرية والسياسية 

ألصحاب هذه المواقع والمؤسسات المالكة والمتحكمة فيها باالضافة إلى ذلك فإن 

 أكثر أكثر خطورة وأهمية في نفس الوقت  أنها منالعامل الذي يجعل هذه المضامين 

 التواصل فمواقع منهم، الشبابية خاصة الفئات األفراد بين وتداوال استهالكا المضامين

 عكس على ظرف وجيز في المستعملين من مهولة أعداد جلب من تمكنت االجتماعي

 في الناس يينمال بين ومعلومات مضامين تداول إلى أدى مما.األخرى اإلعالم وسائل

 األخيرة السنوات في السياسية الساحة في المواقع هذه تأثير أن نجد ولهذا .مدة قصيرة

 من خاصة أحد، يتوقعها يكن لم تغييرات إلى حدوث أدى مما بارزا، أصبح قد

 لتهديد كأدوات توظف المواقع االلكترونية هذه أصبحت واألمنية.إذ السياسية الناحيتين

 .واألشكال الطرق بمختلف استقرارها ةوزعزع الدول أمن

 فروض الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة الى اختبار الفروض التالية :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى إدراك الشباب الجامعي لتأثرهم : الفرض األول 

 بمخاطر وسائل التواصل اإلجتماعي ومستوى إدراكهم نحو تأثيرها على اآلخرين .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب الجامعي في مستوى : اني الفرض الث

ً للمتغيرات الديموجرافية )النوع ، المرحلة العمرية ،  إدراك الشخص الثالث وفقا

 الحالة اإلجتماعية ، تعليم األم واألب ( .

توجد عالقة إرتباطية بين تأثير الشخص الثالث ودرجة تأييد الشباب : الفرض الثالث 

 الرقابة على وسائل التواصل اإلجتماعي .لجامعي لفرض ا
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 منهجية الدراسة:

 أ(  نوع الدراسة ومنهجها:

تنتمي هذه الدراسة الى حقل الدراسات الوصفية التي تسعى الى رصد وتوصيف طبيعة 

تعرض الشباب المصري للمضمون الخبري في مواقع التواصل االجتماعي، ومدى ثقتهم 

نحو تأثير ما يُنشر من مضمون في تلك المواقع على األمن القومي، ولم فيها، واتجاهاتهم 

 تكتف الدراسة بالوصف ولكنها سعت لتفسير أهم ما توصلت إليه من نتائج. 

هذا وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح اإلعالمي الذي يُعد أكثر المناهج 

في مستواه المتعلق  مالءمة ألغراض الدراسة، وتم تطبيقه بشقه الميداني أي

بالجمهور كمنهج أساسي في جمع وتحليل كافة البيانات والمعلومات بغية الوصول 

 الى تعميمات مبنية على أسس علمية.

كما اعتمدت الدراسة على منهج دراسة العالقات االرتباطية لدراسة العالقة بين 

الكلي على الظاهرة  متغيرات الظاهرة وتحليلها وتحديد أبعادها وأهميتها في التأثير

ومن ثم التعرف على ( ، 022،ص 8111)عبد الحميد، محمد موضوع الدراسة 

طبيعة متغيرات الظاهرة وايجاد هذه العالقات ودرجة االرتباط فيما بينها سواء سلبا 

أو ايجابا ، من خال ايجاد العالقة بين ادراك الشباب الجامعي لتأثير الشخص الثالث. 

ن  تأييد الرقابة عى وسائل التواصل االجتماعي والمتغيرات وكذلك العالقة بي

 الديموغرافية لعينة الدراسة.

 ب(  مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في الشباب الجامعي بالجامعات المصرية ممن تتراوح أعمارهم ما بين 

ردة من الشباب من ( مف044عام(. وتمثلت عينة الدراسة في عينة عمديه بلغ قوامها ) 81-18)

 إناث( في جامعات االسكندرية والقاهرة وعين شمس.144ذكور، و144الجنسين )

 نتاالج التحليل اإلحصاالي:

للتعرف  تم إجراء التطبيق عن طريق توزيع االستبانة على المشاركين في الدراسة

أراءهم حول آراء شباب الجامعات في مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي على 

 من القومي.  ويتكون االستبيان مما يلي:األ

 العوامل الديم رافية التي تقوم بوصف عينة الدراسة  -

 محاور للتحقق من أهدف وفرضيات الدراسة، وهي كما يلي: -

 المحور األول: طبيعة استخدام شبكات التواصل االجتماعي .8

تعبير عن المحور الثاني: حرية استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي وال .1

 رأيهم خاللها

المحور الثالث: مدى ثقة المبحوثين فيما يحصلون عليه من أخبار من مواقع  .3

 التواصل االجتماعي

 المحور الرابع: مدى خطورة مواقع التواصل االجتماعي على األمن القومى    .0

 المحور الخامس: اتجاه المبحوثين نحو المخاطر المتعلقة بنشر الفكر اإلرهابي .1
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السادس: اتجاه المبحوثين نحو المخاطر المتعلقة بإشاعة الفوضى ونشر ثقافة المحور  ..

 إسقاط األنظمة

المحور السابع: اتجـاه المبحوثين نحـو المخاطر المتعلقــة بنشر الشائعـات  .7

 . والحرب النفسية ضد المجتمع

 حساب معامل الثبات لإلستبانة قيد الدراسة :

 ور الدراسة باستخدام معامل الفا كرونباخ ( حساب معامل الثبات لمحا0جدول )
 المحور معامل الفا كرونباخ

 السمات الديموجرافية والخصاالص األساسية للعينة 1.282

 طبيعة استخدام شبكات التواصل االجتماعي 1.221

 حرية استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي والتعبير عن رأيهم خاللها 1.228

 ة المبحوثين فيما يحصلون عليه من أخبار من مواقع التواصل االجتماعيمدى ثق 1.222

 مدى خطورة مواقع التواصل االجتماعي على األمن القومى    1.220

 اتجاه المبحوثين نحو المخاطر المتعلقة بنشر الفكر اإلرهابي 1.228

1.220 
فة إسقاط اتجاه المبحوثين نحو المخاطر المتعلقة بإشاعة الفوضى ونشر ثقا

 األنظمة

1.222 
اتج اه المبحوثين نح و المخاطر المتعلق  ة بنشر الشاالع ات والحرب النفسية ضد 

 المجتمع

يتضح من الجدول السابق مدى ارتفاع مصداقية البيانات لجميع محاور الدراسة،  -

( األمر 4.2.3 – 4.211حيث تراوح معامل الفا كرونباخ لجميع المحاور ما بين )

 يدل على إمكانية استخدام األساليب اإلحصائية المختلفة لتحليل محاور الدراسة. الذي

 تحليل البيانات الوصفية ونتاالج الدراسة:

يهتم هذا الجزء بتحليل البيانات الوصفية ونتائج الدراسة لجميع محاور الدراسة 

 باستخدام الجداول واألشكال البيانية على النحو التالي:

 لسمات الديموجرافية والخصاالص األساسية للعينة المحور األول: ا
 ( التكرارات والنسبة المئوية للسمات الديموجرافية والخصاالص األساسية للعينة8جدول )

 النسبة المئوية )%( التكرارات )ك( البنود المت ير

 الجنس
 %21 811 ذكر

 %21 811 أنثى

 السن

 %20.2 812 81 – 02من 

 %22.8 022 82 – 81من 

 - - 21 – 82من 

 - - سنة فأكثر 21من 

 المستوى الجامعي

 %02 21 السنة األولى

 %22.2 022 السنة الثانية

 %2 82 السنة الثالثة

 %82 008 السنة الرابعة

 %2.2 21 السنة الخامسة

 نوع الكلية
 %22.2 022 عملية

 %21.8 810 نظرية
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 النسبة المئوية )%( التكرارات )ك( البنود المت ير

 المستوى التعليمي لألب

 %2 28 أم  ى

 %2 28 يقرأ ويكتب

 %2.2 82 تعليم ابتداالي

 %2.2 82 تعليم إعدادى

 %2.2 82 تعليم ثانوى

 %28 082 تعليم جامعى

 %20.2 082 تعليم فوق جامعى

( التكرارات والنسبة المئوية للسمات الديموجرافية والخصاالص 8تابع /جدول )

 األساسية للعينة

 بة المئوية )%(النس التكرارات )ك( البنود المت ير

 

 

 

 

 المستوى التعليمي لألم

 %2 28 أم  ى

 %2 28 يقرأ ويكتب

 %2.2 82 تعليم ابتداالي

 %2 82 تعليم إعدادى

 %2.2 82 تعليم ثانوى

 %20.2 082 تعليم جامعى

 %28.8 082 تعليم فوق جامعى

 

 

 

 إقامة الطالب وسكنه

 %01.2 28 مع الوالدين

 %02.2 21 مع األب وزوجته

 %02.2 22 مع األم وزوجها

 %02.2 20 مع األقارب

 %02 28 مع األم فقط

 %02.0 28 مع األب فقط

 - - أخرى تُ كر

 

 

 الحالة اإلجتماعية

 %21.2 810 لم يتزوج

 %22.2 022 متزوج

 - - منفصل

 - - مطلق

إناث،  %14من أفراد العينة ذكور و %14يظهر من الجدول السابق وجود  -

 -  14وما بين  %18.1سنة بنسبة  14 – 81وتركز سن هذه العينة ما بين 

. تعد أغلب العينة في الثانية من الدراسة بنسبة %01.1سنة بنسبة  11

. تعد %81والسنة األولى بنسبة  %11تليها السنة الرابعة بنسبة  03.1%

، %02.1ة وكليات عملية بنسب %14.1أغلب العينة في كليات نظرية بنسبة 

يعد المستوى التعليمي لألب واألم تعليم جامعي وفوق جامعي بنسب تتراوح 

في كل من المستويين، تتراوح إقامة الطالب في عينة  % 31 – 38ما بين 

 %87.3ومع األب وزوجنه بنسبة  %84.1الدراسة ما بين مع الوالدين بنسبة 

ومع األم فقط  %87.1ومع األقارب بنسبة  %81.3ومع األم وزوجها بنسبة 
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. تعد الحالة االجتماعية لعينة %81.8ومع األب فقط بنسبة  %81بنسبة 

 على التوالي. %02.7و %14.3الدراسة ما بين األعزب والمتزوج بنسب 

 المحور الثاني: طبيعة استخدام شبكات التواصل االجتماعي

يما يتعلق بطبيعة ( التكرارات والنسبة المئوية إلستجابات عينة الدراسة ف2جدول ) 

 استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 التكرارات البنود المحور
النسبة 

 المئوية
 8كا الترتيب

مستوى 

 الداللة

هل لديك حساب شخصى 

على أحد مواقع التواصل 

 –االجتماعى )فيس بوك 

 يوتي وب(؟  –ت  وي تر 

 0 %011 211 نعم

0
1
1

*
*

 

1
.1

0
 8 - 1 ال 

أنت من   متى تقريباً و

تستخدم مواقع التواصل 

 االجتماعي ؟

 2 %02.2 20 من   سن ة

2
2
.2

0
*
*

 

1
.1

0
 

 2من سنة إلى 

 سنوات
022 22.2% 8 

 0 %22.2 028 سنوات فأكثر 2من 

ما متوسط عدد ساعات 

استخدامك لمواقع التواصل 

 االجتماعي يومياً؟

 2 %2.2 82 ةأقل من ساع

8
2
1
.2

1
*
*

 

1
.1

0
 

من ساعة إلى   

 تينساع
22 08% 2 

 2ساعات إلى  2من 

 ساعات
012 82% 8 

 0 %22.2 888 ساعات 2أكثر من 

ما هى أفضل مواقع التواصل 

 االجتماعي من وجهة نظرك؟

 0 %22.1 881 فيس بوك

2
2
.2

2
*
*

 

1
.1

0
 

 2 %80.2 22 تويتر

 8 %82.8 22 يوتيوب

 2 - - أخرى ت كر

هل يمكنك أن تست نى عن 

 المواقع؟ ه ه

 8 %2.2 02 نعم
228.82** 1.10 

 0 %22.8 222 ال

ما أهمية مواقع التواصل 

 االجتماعي فى حياتك؟

 0 %22.2 022 شديدة األهمية

8
1
2
.2

2
*
*

 

1
.1

0
 

مهمة إلى درجة 

 كبيرة
28 02.2% 2 

مهمة بدرجة 

 متوسطة
82 2.2% 2 

 8 %82.2 012 مهمة بدرجة ضعيفة

غير مهمة على 

 اإلطالق
82 2.2% 2 

ما الجهاز المستخدم كوسيلة 

لك لإلتصال بشبكات التواصل 

 االجتماعي؟

 8 %02.2 22 الكمبيوتر

0
2
2
.2 2

*
*

 1
.1

0
 

 2 %02.2 20 الالب توب

 0 %22.2 822 الموبايل

ما أكثر األماكن التى 

تستخدمها للدخول إلى مواقع 

 التواصل االجتماعي؟

 0 %22 022 المنزل

0
2
2
.8

2
*

*
 1
.1

0
 

 8 %22 022 الجامعة

 2 %2.2 22 المقهى )الكافيه(

 م 2 %2.2 22 موقع العمل
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( فى 4.48( دالة إحصائياً عند مستوى )1يتضح من الجدول السابق أن قيمة )كا -

جميع تساؤالت المحور الثاني ، حيث تشير نتائج الجدول إلى وجود حساب 

يوتيوب(،  –تويتر  –واصل االجتماعي )فيس بوك لجميع العينة على مواقع الت

سنوات فاكثر بنسبة  3تستخدم اغلب العينة مواقع التواصل االجتماعي منذ 

، في حين تبلغ العينة التي تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ما بين 01.0%

تستخدم مواقع التواصل  %87.1ونسبة  %1..3سنوات نسبة  3سنة إلى 

ل شهرة ه ه المواقع الوقد يفسر ذلك من خمن سنة ،  االجتماعي منذ اقل

باإلضافة إلى سهولة  ( 8112وتطور خدماتها من  إنشاالها ) فيسبوك مثال 

التسجيل فيها و سهولة التواصل من خاللها باالصدقاء وأفراد العااللة وغيرهم ، 

اتها بينما باقي أفراد العينة قد يرجع قصر مدة استخدامهم لها لقلة الوعي بخدم

و منه نستنتج أن االستخدام الشبكي لم يكن  . إضافة إلى االنش ال بأمور أخرى

  .وليد الساعة من قبل المبحوثين والشباب خاصة وأنه متداول من  فترة طويلة

ساعات وهي  1وتستخدام أغلب العينة مواقع التواصل االجتماعي أكثر من  -

ساعات يوميا نسبة  1إلى  3في حين من يستخدموه ما بين  %11.1نسبة 

 يستخدمون العينة أفراد من العظمى ال البية أن النتاالج تؤكد وهنا. %.1

 استحواذ مدى على يدل ما اليوم وهو في خمس ساعات من ألكثر اإلنترنت

 تأثير أهمية إلى يشير أيًضا ذلك ولعل الشباب، وقت على ه ه التكنولوجيا

منه نستنتج أن التواصل و، ومعارفهم الشباب مدركات اإلنترنت على

بالشبكات االجتماعية يعتبر عالم فسيحا ال يمكن الخروج منه بطريقة سهلة 

فهو يستهوي ويج ب كل مستخدم ل ا فإن مرور الوقت ال يُعد في الحسبان 

في تصفح  وبناء على ذلك يقضي مستخدم ه ه المواقع ساعات طويلة

 اإلنترنت لمضامين التعرض زاد كلما فإنه وبالتاليتحديثات تلك المواقع 

 األفراد، على الوساالل تلك تأثير زاد االجتماعي؛ التواصل وساالل واستخدام

 .المواقع تلك تحويها التي السلبية المضامين مخاطر وزادت

، في حين تلك التي %11وتبلغ نسبة العينة التي تفضل الفيس بوك  -

يتضح و،   %18.1وتلك التي تفضل تويتر  %13.1تفضل اليوتيوب 

من خالل ه ه النتيجة أن معظم أفراد العينة من مختلف الفئات العمرية 

يفضلون استخدام موقع الفيسبوك باعتباره الموقع االكثر شهرة ، كما 

من  %1..2ويرى . يتميز بخصاالص ميزاته عن باقي المواقع االخرى

 عينة الدراسة ال يستطيعون االستغناء عن مواقع التواصل االجتماعي

بما يؤكد ذلك الطبيعة االجتماعية له ه الوساالل ودورها في زيادة ور

وقد يرجع ذلك أيضا إلى رواج ه ه المواقع و التفاعل االجتماعي 

االقبال الكبير عليها لتمضية الوقت والبحث وغيرها حيث يمضي 

الشباب أغلبة أوقاتهم عبر ه ه الشبكات ، ومنه نستنتج أن االقبال 
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ماعية أصبح بمثابة الهاجس الطاغي على تفكير على الشبكات االجت

 الشباب وأنه أمر ضروري بالنسبة إليهم في الحياة اليومية.

من العينة أن مواقع التواصل االجتماعي شديدة األهمية  %00.1ويرى   -

من العينة ترى أنها مهمة الى درجة  %81.1في حياتهم في حين رأى 

االجتماعية أصبحت جزءا من وقد يرجع ذلك إلى أن الشبكات كبيرة ، 

حياة الشباب فأصبحوا يستخدمونها بشكل يومي في كافة المجاالت 

كالبحث العلمي و الدردشة والتعليق ، إضافة إلى مناقشة األحداث 

ومنه  .اليومية المت يرة باستمرار وذلك حسب الظروف الخاصة بهم،

شاطا جتماعية ناالنستنتج أن الشباب المصري جعلوا من الشبكات 

أساسيا في حياتهم اليومية و ذلك من خالل التحمس والتطلع لمواكبة 

 . األحداث اليومية

وتعتمد أغلب العينة على الموبايل في استخدام مواقع التواصل  -

في حين من يعتمد على الكمبيوتر نسبة  %3.7.االجتماعي وذلك بنسبة 

أن  ونالحظمن عينة الدراسة ،  %87.1والالب توب نسبة  81.1%

تطور مواقع التواصل االجتماعي وكثرة استخدامها يعود إلى ه ه 

االجهزة، والتي ساهمت مساهمة كبيرة في انتشار وتطور ه ه 

المواقع، واستخدام الموبايل  لدى اغلب االفراد يعود إلى توفير ه ه 

 .  الوسيلة لمختلف الخدمات والتقنيات

للدخول إلى مواقع التواصل كما تعد أكثر األماكن التي يتم استخدامها  -

ونالحظ على التوالي  %30و %07االجتماعي المنزل والجامعة بنسب 

من خالل ه ه النتيجة  أن ميول أفراد العينة واستخدامهم لمواقع 

،  ،التواصل االجتماعي في البيت، دليل على وجود االنترنت في المنزل

ة المبحوثين ويمكن تفسير بعض نتاالج الجدول أعاله أن اغلب الطلب

يكونوا وحدهم عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي وذلك لتمتع 

االعالم الجديد بميزة التفرد بحيث أن الفرد يمكنه الحصول على 

األخبار والمعلومات ومتابعتها بسرعة وخصوصية جدا من خالل 

وسيط إلكتروني خاص به ) الهاتف مثال( ، وأن أغلب الشباب يبحث 

منفرد بنفسه مع الوسيلة التي يختارها واإلعالم عن جو خاص و

 الجديد يستطيع أن يخلق مثل ه ه الجواء لهم.
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المحور الثالث: حرية استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي والتعبير عن 

 رأيهم خاللها

( التكرارات والنسبة المئوية إلستجابات عينة الدراسة فيما يتعلق بحرية 2جدول )

 لمواقع التواصل االجتماعي والتعبير عن رأيهم خاللها  خدام المبحوثيناست

 التكرارات البنود المحور
النسبة 

 المئوية
 8كا الترتيب

مستوى 

 الداللة

ما مدى الحرية المتاحة 

لك فى استخدامك لشبكات 

 التواصل االجتماعي؟

 0 %22 882 حرية ُمطلقة

8
0
2
.2

2
*
*

 

1
.1

0
 

 ً  8 %80 22 حرية محدودة نسبيا

 2 %00.2 22 ال أعرف

ال توجد حرية فى 

 االستخدام
 م 2 00.2% 22

فى رأيك هل استخدام 

مواقع التواصل يخضع 

 للمراقبة األمنية؟

 2 %82.2 012 نعم يخضع للمراقبة

8
8
.2

2
*

*
 1
.1

0
 

 8 %82.2 002 ال أعرف

 0 %22.2 022 ال يخضع للمراقبة

هل تسجل فى شبكات 

االجتماعي التواصل 

 باسمك الحقيقى؟

 0 %22.2 202 نعم

082.22** 1.10 
 8 %80.2 22 ال

هل تضيف معلوماتك 

الشخصية فى حسابك 

الشخصى على الفيس 

بوك أو تويتر أو غيرها 

من مواقع التواصل 

االجتماعي بشكل صحيح 

 وحقيقي؟

 0 %22.2 212 نعم

002.22** 1.10 
 8 %82.8 22 ال

مع هل كونت صداقات 

أشخاص ال تعرفهم من 

خالل مواقع التواصل 

 االجتماعي؟

 0 %22.2 822 نعم

21.82** 1.10 
 8 %22.2 022 ال

ً عند مستوى )1يتضح من الجدول السابق أن قيمة )كا   - ( فى جميع 4.48( دالة إحصائيا

ينة تساؤالت المحور الثالث ، حيث تشير نتائج الجدول إلى وجود حرية مطلقة الستخدام ع

في حين تعد الحرية محدودة نسبياً  %.1الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي وذلك بنسبة 

وربما تعود أسباب استخدام . %18لعينة الدراسة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

واهتمام الشباب به ه المواقع أنها توفر لهم الحرية في تعبير عن آراالهم وأفكارهم، كما 

أيضا في الحصول على المعلومات ، والتواصل مع االصدقاء ، وه ا ما يجعلهم ال  تساعدهم

من عينة الدراسة عدم خضوع  %00.1يرى  ، يعيرون أهمية للوقت في تصفح ه ه المواقع 

ال تدري خضوع مواقع التواصل  %11.1مواقع التواصل االجتماعي للمراقبة األمنية ونسبة 

من عينة الدراسة خضوع مواقع  %7..1من عدمه وترى نسبة  االجتماعي للمراقبة األمنية

وربما اعتقدت النسبة االكبر من المبحوثين أن تلك  التواصل االجتماعي للمراقبة األمنية.

المواقع ال تخضع للرقابة األمنية لما وفرته تلك المواقع من فسحة من الحرية جعلت من 
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ل يساهم في نقل االراء واألفكار ، أذ اصبح الطبيعي جدا أن يتحول الشاب العادي الى مرس

العالم بأسره ماهو اال شاشة ص يرة بحجم شاشة الهاتف المحمول ، ولم تعد هناك حدود 

ج رافية أو مدة زمنية محددة أو غير مالالمة ، حيث اعطت ه ه المواقع للشباب منبرا من 

كان الى أي مكان وفي أي الحرية الطالق األفكار والشعارات التي يمكنهم نشرها من أي م

تسجل في شبكات التواصل  %71.3نسبة ، كما وضحت النتائج أن زمن بال حدود أو فواصل

من عينة الدراسة معلوماتهم  %1..7االجتماعي باسمهم الحقيقي. في حين تضيف  نسبة 

وتشير النتيجتان السابقتان  الشخصية في حسابهم الشخصي على مواقع التواصل االجتماعي.

لى مصداقية المبحوثين في استخدام شبكات التواصل االجتماعي من أجل تحقيق أهدافها ا

المرجوة والتي تتمثل في إنشاء عالقات وصداقات متينة والتواصل مع المجتمع والعالم 

من عينة الدراسة  تكون صداقات مع أشخاص ال تعرفهم من  %3.7.، وترى نسبة  الخارجي

من العينة تكوين  صداقات مع  %3..3ماعي في حين يرفض خالل مواقع التواصل االجت

يتضح من نتاالج الجدول أن أشخاص ال يعرفونهم من خالل مواقع التواصل االجتماعي. و

انج اب أفراد العينة إلى التواصل مع االخرين وربما يعود ذلك إلى رغبة الشباب في بناء 

كما تظهر لنا النتاالج أن  .المواقععالقات اجتماعية افتراضية، وتكوين أصدقاء عبر ه ه 

وساالل التواصل االجتماعي هيأت لنا عالم افتراضي واسع ومعقد من العالقات االجتماعية 

والصداقات وتبادل اآلراء واالفكار، وه ا في حد ذاته شيء جيد عندما نحصل على اصدقاء 

هو االدمان المفرط نتواصل معهم رغم بعد المسافات، لكن الجانب السلبي في ه ا الموضوع 

لدى الكثير ممن يستخدمون وساالل التواصل االجتماعي، وبطريقة مبالغ بها اذ ان كثرة 

االصدقاء والتواصل معهم بشكل متكرر يتطلب وقتا طويال، مما يؤثر على النشاطات 

االعتيادية للفرد في العالم الحقيقي كما أن نوعية االصدقاء ال ين يختارهم الفرد للتواصل 

 عهم قد تؤثر سلبيا على سلوكه ومزاجه ونفسيته .م

المحور الرابع: مدى ثقة المبحوثين فيما يحصلون عليه من أخبار من مواقع 

 التواصل االجتماعي

يتعلق بمدى  ( التكرارات والنسبة المئوية إلستجابات عينة الدراسة فيما2جدول )

 تواصل االجتماعي فيما يحصلون عليه من أخبار من مواقع الثقة المبحوثين 

 التكرارات البنود المحور
النسبة 

 المئوية
 8كا الترتيب

مستوى 

 الداللة

هل تتابع األخبار من 

خالل مواقع التواصل 

 االجتماعي؟

 0 %22.2 222 نعم

222.12** 1.10 
 8 %1.2 2 ال

ما هى األوقات التى 

تزيد فيها استخدامك 

لموقع التواصل 

االجتماعي للحصول 

 خبار؟على األ

 8 %82.2 012 فى حالة األحداث الطارالة

0
2
.1

2
*
*

 

1
.1

0
 

 ً  0 %28.2 021 فى كل األحوال تقريبا

 2 %21.2 082 ال يوجد وقت ُمحدد

ما مدى ثقتك فى 

األخبار والمعلومات 

أثق فى أخبارها بدرجة 

 كبيرة
022 22% 8 0

2

2
.2 2

* *
 1
.1 0
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 التكرارات البنود المحور
النسبة 

 المئوية
 8كا الترتيب

مستوى 

 الداللة

المنشورة على مواقع 

 التواصل االجتماعي؟

فى أخبارها بدرجة  أثق

 متوسطة
812 20% 0 

 2 %8 2 ال أثق فى أخبارها

لو كنت ال تثق فى 

مواقع التواصل 

االجتماعي كمصدر 

للحصول على األخبار 

 والمعلومات فلماذا؟

 0 %21 2 ك ب

 - صفر
 م0 %21 2 تزييف

لو كنت تثق فى مواقع 

التواصل االجتماعي 

كمصدر للحصول على 

معلومات األخبار وال

 فلماذا؟

ألنها تناقش قضايا مهمة 

 فى المجتمع بكل حرية
22 

02.2% 

 
2 

2
.2

0
*

 

1
.1

2
 

ألنها تنب  سياسة التعتيم 

 اإلعالمى
22 

80.2% 

 
2 

بسبب سرعة ت طيتها 

لألحداث موثقة بالصور 

 والفيديوهات

22 
02.2% 

 
2 

بسبب غياب الحرية فى 

 اإلعالم التقليدي
22 

88.2% 

 
0 

نها توفر لمستخدميها أل

فرصة الحوار وتبادل 

المعلومات واآلراء 

واألفكار من خالل التعليق 

 على المنشورات

22 88% 8 

 2 - - أخرى ت كر

ً فى جميع تساؤالت المحور الرابع ، 1يتضح من الجدول السابق أن قيمة )كا - ( دالة إحصائيا

من عينة الدراسة  %22.3دول إلى متابعة نسبة بإستثناء التساؤل الرابع ، حيث تشير نتائج الج

األخبار من خالل مواقع التواصل االجتماعي. يزيد استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل 

أنه  %34.7بينما ترى نسبة  %01.1االجتماعي للحصول على األخبار في كل األحوال بنسبة 

أنها تحصل عليها في األحوال ترى  %1..1ال يوجد وقت محدد للحصول على األخبار ونسبة 

من العينة بدرجة متوسطة فى األخبار والمعلومات المنشورة  %18الطارئة فقط. تثق نسبة 

بدرجة كبيرة في األخبار والمعلومات  %07على مواقع التواصل االجتماعي، بينما تثق نسبة 

معلومات المنشورة فى األخبار وال %1المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي، ال تثق نسبة 

ما زالت ال وترى الباحثة أن شبكات التواصل االجتماعي  .على مواقع التواصل االجتماعي

تحظى بدرجة كبيرة من ثقة الجمهور نظرا ألن  معلوماتها مجهولة المصدر،وانتحال 

الشخصيات والتزوير  وانتهاك خصوصية االخرين ، ووتتفق ه ه النتيجة مع دراسة )حمودة 

(، في حين أنها تختلف عما توصلت اليه دراسة 8102، و دراسة )أبوصالح ، ( 8102

)النسبة غير  %4.7ترى نسبة ( بأن درجة الثقة بالمعلومات كانت منخفضة . و8102)الجمال 

الواثقة في األخبار والمعلومات المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي( أن أسباب عدم هذه 
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تلك األخبار.  ترى النسبة الواثقة في األخبار والمعلومات  الثقة هي عدم صدق وتزييف

المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي أن أسباب هذه الثقة هي ألنها تناق  قضايا مهمة فى 

، بسبب %14.1، ألنها تنبذ سياسة التعتيم اإلعالمى بنسبة %82.1المجتمع بكل حرية بنسبة 

، بسبب غياب الحرية فى %80.3والفيديوهات بنسبة  سرعة تغطيتها لألحداث موثقة بالصور

، ألنها توفر لمستخدميها فرصة الحوار وتبادل المعلومات %11.1اإلعالم التقليدي بنسبة 

وتستنج الباحثة من خالل .  %11واآلراء واألفكار من خالل التعليق على المنشورات بنسبة 

عي باعتبارها مصدرا هاما لنقل المعلومة مواقع التواصل االجتماالنتاالج السابقة مدى أهمية 

وكيف كرست تلك المواقع تكرس خالل العديد من االحداث دورها في  .وإيصالها الى أي مكان

نشر المادة الخبرية والصحفية، بلمح البصر ودون عناء، وما افرزته من قيم جديدة للثورة 

شك، أن إجراءات منع وساالل المعلوماتية وكيف أثبتت تلك المواقع، بما ال يدع مجاال لل

وقد ارتبط ذلك  .اإلعالم التقليدية من الوصول لمكان الحدث لم تعد مجدية في ه ا العصر

التطور في ظهور الهاتف ال كي بديال عن الهواتف المحمولة المعهودة، مما أتاح للمستخدم 

الموبايل  فرصة اصطحاب جهاز يزاوج ما بين تطبيقات الكومبيوتر المحمول وخدمات هاتف

أس"، و"أندرويد  2التقليدية، وذلك بعد أن أطلقت الشركات نسخا جديدة مثل "آي فون جي 

فون". وحقق ذلك نجاحا م هال للشبكات االجتماعية في نقل المعلومة نصا وصورة الى بقاع 

 العالم في لحظات.

مواقع  تابع / المحور الرابع: مدى ثقة المبحوثين فيما يحصلون عليه من أخبار من

 التواصل االجتماعي

( التكرارات والنسبة المئوية إلستجابات عينة الدراسة فيما يتعلق بمدى 2جدول )

 فيما يحصلون عليه من أخبار من مواقع التواصل االجتماعي     ثقة المبحوثين

مستوى 

 الداللة
 8كا

 غير موافق إطالقاً 
 غير موافق

 

 محايد

 

 موافق

 

 موافق جداً 

 المحور 

 ك % ك % ك % ك % ك %

1.10 22.12** 1%    1%    02.2% 20 82.2% 012 22.2% 882 

أكثر األخبار عبر مواقع 

التواصل االجتماعى غير 

 صحيحة

1.10 022.22** 1%    02.2% 22 00.0% 22 88.2% 21 21.2% 818 
ال أعيد نشر الخبر قبل 

 التأكد من صحته

1.10 022.02** 1%    20% 812 02.8% 20 81.2% 20 02.2% 22 

أحرص على البح ث و 

الت دقيق ف ي مص داقية 

 الخب ر

1.10 200.22** 1%    8.2% 08 2% 81 22.2% 022 22.2% 888 

أكتب رداً أو تعليقاً يبين 

زيف الخبر حين أتأكد 

 من ذلك

1.10 22.12** 1%    1%    02.2% 20 82.2% 012 22.2% 882 
حين أرتاب فى صحة 

 م بنشرهخبر ال أقو

1.10 802.22** 28% 812 20.2% 082 2% 81 00.2% 22 1%    

أثق فى جميع األخبار 

التى تصلنى عبر وساالل 

 التواصل االجتماعى
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مستوى 

 الداللة
 8كا

 غير موافق إطالقاً 
 غير موافق

 

 محايد

 

 موافق

 

 موافق جداً 

 المحور 

 ك % ك % ك % ك % ك %

1.10 012.22** 1%    1%    02.2% 22 82.2% 012 22% 882 

أرى أن األخبار 

المنشورة عبر وساالل 

التواصل االجتماعي تزيد 

من حصيلتى الثقافة 

 يةوالعلم

1.10 021.22** 1%    1%    2.0% 08 22.8% 022 22.2% 822 

أعيد نشر األخبار المثيرة 

التى تصلنى عبر مواقع 

التواصل االجتماعي لكى 

يكون لى السبق فى 

 نشرها

1.10 012.02** 1%    1%    00.2% 22 22.2% 022 28.2% 800 

 تكرار تناقل الخبر يؤكد

مصداقيته وجواز نشره 

 لىبالنسبة 

1.10 002.22** 22.2% 882 21.2% 088 02% 28 1%    1%    

أتسلى أحيانا بنشر بعض 

األخبار على مواقع 

التواصل االجتماعي حتى 

 لو كانت غير صحيحة

1.10 822.22** 22.2% 882 21.22 082 02% 28 1.2% 8 1%    

أعيد نشر األخبار المهمة 

التى تصلنى على مواقع 

التواصل االجتماعي 

باشرة ودون التحقق م

 من صحتها

( 4.48( دالة إحصائياً عند مستوى )1يتضح من الجدول السابق أن قيمة )كا -

فى جميع التساؤالت المتعلقة بالمحور الرابع ، حيث تشير نتائج الجدول إلى 

إتفاق أغلب العينة على أن أكثر األخبار عبر مواقع التواصل االجتماعى غير 

، وال يتم إعادة نشر الخبر قبل التأكد من صحته  %11.1صحيحة وذلك بنسبة 

، وعدم الحرص على البحث والتدقيق في مصداقية الخبر  %..14بنسبة 

، ويتم كتابة رد أو تعليق يبين زيف الخبر حين يتم التأكد من ذلك  %18بنسبة 

، وال يتم النشر حين يتم االرتياب فى صحة خبربنسبة %..11بنسبة 

 توجد ثقة فى جميع األخبار التى تصل عبر وسائل ، وكذلك ال11.1%

ويمكن أن نالحظ أن النسبة األغل ب من  ،%11التواصل االجتماعى بنسبة 

أفراد عينتنا يوافقون على أنه في حال االرتياب من صحة بع ض المعلومات 

يتجاهلون البحث و الت دقيق في مصداقية الخبر و ف ي نفس الوقت ال 

ل ك راجع ربما ألن أفراد عين ة بحثن ا ال يحب  ون نش ر يقوم ون بنشره وذ

األخبار الت ي ل ديهم ش ك ف ي مصداقيتها و لكن في نفس الوقت فهم ال 

يكلف ون أنفسهم عناء البحث و التدقيق ف ي ص حة ه  ه األخبار، كما يمكن 

أن نالحظ مما س بق أن أغلبية أفراد عينتنا يوافق ون على اتخاذ موقف من 

خبار التي تص ل عب ر مواق ع التواص ل االجتماعي و ع دم اإلكتف اء األ
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بالتس ليم فق ط وذل ك راج ع ربما إل ى وع ي مبحوثينا ألنه م ليس وا بمتلق ي 

سلبي يس تقبل المعلومة فق ط بل هم متلقي إيجابي يستقبل المعلومة و 

ى مساهمة واتفقت أغلبية عينة الدراسة عل .يصنفها و يتخ  منها موقفا

األخبار المنشورة عبر مواقع التواصل االجتماعي في رفع  الحصيلة الثقافية 

مم ا يمك ن مالحظت ه مم ا س بق أن و ، %17والعلمية بمبحوثين وذلك بنسبة 

اغلبي ة أف راد العين ة يوافق ون عل ى أن األخب ار الت ي تصلهم عبر مواق ع 

هم الثقافي ة و العلمي ة و ذل ك راج ع التواص ل االجتم اعي تزي د م ن حص يلت

إل ى ال دور اإليج ابي ال  ي تلعب ه ه  ه المواق ع ف ي نش ر المعلوم ات 

الثقافي ة و العلمي ة فنج د ف ي ه  ه المواقع الكثير من المجموع ات الثقافي ة 

و الديني ة م ثال الت ي تق وم بنش ر معلوم ات م ن ش أنها أن تنمي المستوى 

وه ه النتيجة تتفق مع ما يسمى  افي و تكسب األفراد وعيا ثقافيا و علمياالثق

بالتأثير العكسي للشخص الثالث أو ما يُسمى بتأثير الشخص األول متالوما 

مع تأثير الشخص الثالث ، حيث يرى األفراد أنهم أكثر تأثرا بالرسالة 

ا الى الرسالة االعالمية من اآلخرين ويحدث ه ا في المواقف التي ينظر فيه

، إعادة   االعالمية على انها ايجابية أو له نتاالج مفيدة ومرغوبة إجتماعيا

نشر األخبار المثيرة التى تصل عبر مواقع التواصل االجتماعي لكى يتم 

الحصول على السبق فى نشرها، تكرار تناقل الخبر يؤكد مصداقيته وبالتالي 

تسابق رواد  النتيجة الىوتدل ه ه ،  %11.3جواز نشره وذلك بنسبة 

السوشيال ميديا على الشير بدون علم أو التأكد من صحة المعلومات قبل 

تداولها، وقد شهدت الفترة الماضية ترويج العديد من الشاالعات 

 والموضوعات غير الصحيحة فى وقت قصير كأنه مرض انتشر فجأة.

على السوشيال  الالفت للنظر فى الشاالعات والمعلومات الم لوطة المنتشرةو

ميديا التى يتم "تشيرها" مثلما يقال بل ة رواد مواقع التواصل أنها ال 

تقتصر على مجال بعينه بل تتنوع ما بين األحاديث عن معلومات فلكية أو 

موضوعات صحية أو أمور سياسية أو الترويج لقصص وهمية ال أساس لها 

ً بنشر بعض ، في حين ال تتفق عينة الدراسة على التس من الصحة لية أحيانا

األخبار على مواقع التواصل االجتماعي حتى لو كانت غير صحيحة، إعادة 

نشر األخبار المهمة التى تصل على مواقع التواصل االجتماعي مباشرة ودون 

ويمكن أن نستنتج  على التوالي. %1..1و %17التحقق من صحتها بنسب 

التأك د م ن ص حة الخب ر م ن مما سبق أن أغلب أفراد العينة يوافقون على 

مص ادر موثوق ة فق ط ألنه م ملزم ون ب التحقق م ن ص حة الخب ر وغالب ا 

م ا تك ون المص ادر الموثوق ة منب ع لص حة الخب ر ق د تك ون ه  ه المص ادر 

ش هود عي ان أو تلفزي ون. ..ل  ا يلج أ مبحوثينا إلى ه ه المصادر من أجل 

وم ن خ الل الج دول أع اله يمك ن  .ألكاذيب و االشاعاتعدم السقوط في فخ ا

أن نالح ظ أن أكب ر نس بة م ن عين ة بحثن ا ال يوافق ون عل ى الثق ة ف ي 
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جمي ع األخب ار الت ي تص لهم م ن مواق ع التواص ل االجتم اعي ألنه م 

واع ون أن ه ل يس ك ل خب ر ينش ر عب ر ه  ه المواق ع ه و خب ر ص حيح 

ص ة م ا ن راه ف ي واقعن ا ه  ا حي ث أصبحت األخب ار الكاذب ة تتص درعبر خا

ه  ه المواق ع فالك ل أص بر ينش ر األخب ار س واء ص حيحة أو كاذبة وذلك 

 .من أجل اإلستمتاع بالنشر وفقط

 المحور الخامس: مدى خطورة مواقع التواصل االجتماعي على األمن القومي

الدراسة فيما يتعلق بمدى لنسبة المئوية إلستجابات عينة ( التكرارات وا2جدول )

 مواقع التواصل االجتماعي على األمن القومي خطورة

 التكرارات البنود المحور
النسبة 

 المئوية
 8كا الترتيب

مستوى 

 الداللة

ما مدى خطورة مواقع 

التواصل االجتماعي على 

 األمن القومى المصرى؟

 0 %22 802 خطيرة إلى حد كبير -

0
0
2
.2

2
*
*

 

1
.1

0
 

 8 %22 022 خطيرة إلى حد ما -

ال تشكل خطورة على األمن  -

 القومى
21 01% 2 

هل تمثل مواقع التواصل 

االجتماعي خطرا عليك أنت 

شخصيا أم على االخرين 

 بنسبة أكبر؟

 2 %08.2 21 علي أنا شخصيا بنسبة اكبر -

8
2
2
.2

2
*
*

 

1
.1

0
 

تمثل خطر على االخرين  -

 أكبر بنسبة
820 28.2% 0 

تمثل خطرا علي وعلى  -

 االخرين
22 02.2% 8 

من وجهة نظرك ما هو 

موقع التواصل االجتماعي 

األكثر خطورة بين مواقع 

 التواصل االجتماعي؟

 0 %22.2 202 الفيس بوك-

2
2
2
.8

0
*
*

 

1
.1

0
 

 8 %01.2 22 تويتر -

 2 %01.2 22 يوتيوب -

 2 - - أخرى ت كر -

ما رأيك فى قرار مراقبة 

األجهزة األمنية لمواقع 

 التواصل االجتماعي؟

ضد ه ا القرار بمثابة تجنيد  -

آلليات الدولة البوليسية وتقييد 

 الحريات

28 81.2% 8 

0
2
2
.8

2
*
*

 

1
.1

0
مع ه ا القرار ألنه ضرورة  - 

ملحة لحماية من البالد ورصد 

 المخاطر

202 22.2% 0 

 في رأيك هل ترى نفسك

أكثر استيعابا وتفهما من 

باقي الشباب في سنك 

لمخاطر مواقع التواصل 

االجتماعي على االمن 

 القومي

 0 %22.2 222 نعم

8
2
8
.2

0
*
*

 

1
.1

0
 8 %01.8 20 ال 
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اسة فيما يتعلق ( التكرارات والنسبة المئوية إلستجابات عينة الدر2تابع / جدول )

 ى األمن القوميمواقع التواصل االجتماعي عل بمدى خطورة

 التكرارات البنود المحور
النسبة 

 المئوية
 8كا الترتيب

مستوى 

 الداللة

هل ترى انك اكثر امانا من 

اقرانك )من هم في مثل 

عمرك( من أخطار مواقع 

 التواصل االجتماعي ؟

 0 %22.2 222 نعم

8
2
2
.0

2
*
*

 

1
.1

0
 8 %00.2 22 ال 

ما هى مقترحاتك لتطوير 

 دور مواقع التواصل

االجتماعي فى التوعية 

 بمتطلبات األمن القومى؟

سن تشريعات وقوانين تنظم  -

دور ومضمون مواقع التواصل 

 االجتماعي

22 02.2% 2 

2
2
.2

2
*
*

 

1
.1

0
 

تكثيف حمالت التوعية  -

األمنية للحد من الجراالم 

 اإللكترونية

 م 2 02.2% 22

مراقبة المضمون اإلخبارى  -

متداولة للحد من حرية التعبير ال

 عليها

018 82.2% 0 

فرض رقابة على استخدام  -

 شبكات التواصل االجتماعي
22 2.2% 2 

العمل على حظر ما يُنشر بما  -

يُخالف توجهات الوطن وتحقيق 

 المواطنة

22 02.2% 8 

مضاعفة العقوبات على  -

عملية ترويج الشاالعات التى 

تضر باألمن القومي عبر 

 االجتماعيشبكات التواصل 

22 02.0% 2 

ما أهم أسباب صعوبة 

الرقابة األمنية على شبكات 

 التواصل االجتماعي ؟

 

ه ه المواقع توفر  -

لمستخدميها خدمات تحميل 

الصور والفيديو، وبالتالي ال 

يمكن حظر حساب معين 

لمستخدم يضع ما يشاء من 

مواد أو صور أو يروج ألفكار 

تخالف القوانين واألعراف 

 قيموال

012 82.2% 2 2
.2

1
*

 

1
.1

2
 

ً فى جميع تساؤالت المحور 1يتضح من الجدول السابق أن قيمة )كا - ( دالة إحصائيا

من عينة الدراسة ترى أن مواقع  %10الخامس ، حيث تشير نتائج الجدول إلى أن 

ترى أن هذه  %.3التواصل االجتماعي خطيرة إلى حد كبير على األمن القومي ونسبة 

من  %81.0ترى أنها غير خطيرة. ترى نسبة  %84يرة إلى حد ما ونسبة المواقع خط

عينة الدراسة أن تلك المواقع خطر على ذاتها وعلى اآلخرين في حين ترى نسبة 
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ترى أنها  %80.1من عينة الدراسة أن تلك المواقع خطر على ذاتها ونسبة  71.1%

غلبية المبحوثين كانت ونستنتج من خالل الجدول السابق أن أخطر على اآلخرين، 

إجابتهم أنها خطر على اآلخرين بدرجة كبيرة بنسب عالية وه ا ينطبق مع فروض 

نظرية تأثير الشخص الثالث التي تفترض أن األفراد يميلون الى المبال ة في تقييم 

 . تأثير وخطورة وساالل االعالم على اتجاهات وسلوك األفراد اآلخرين

وك هو الموقع األكثر خطورة من بين مواقع التواصل أن الفيس ب %71.1ترى نسبة  -

حيث أجمع  (8102)الشرقاوي، ايمان عبد الرحيم ، االجتماعي، وهو ما أكدته دراسة 

من إجمالي عينة الدراسة من المنتمين إلى المؤسسات األمنية والباحثيين  844%

مواقع التواصل واألكاديميين والعاملين في الحقل االعالمي أن الفيس بوك هو أكثر 

االجتماعي استخداما من قبل الجماعات اإلرهابية خاصة فيما يتعلق بأهدافها التنظيمية.  

يكمن تأثير الفيسبوك وخطورته في أن المرء يدخل إليه  ونستنتج من ذلك أنه ربما

بنية البقاء لمدة خمس دقاالق فقط من باب التحقق من أخبار األصدقاء، ولكن سرعان 

ه الخمس دقاالق إلى نصف ساعة أو أكثر من التصفح والتنقل بين ما تتحول ه 

الصفحات والصور والبوستات، وإذا ما كان أحدنا في وقت إنجاز أو عمل، فإن ه ا 

كما أنه يسرق تركيزنا لسببين؛ الهوس بتحديث ، الوقت ينحدر على حساب اإلنجاز

أخبار األصدقاء، والثاني حسابنا بالصور والبوستات والتعليقات الجديدة والتحقق من 

 . في كمية المعلومات الهااللة وتدفق البوستات الجارف في كل لحظة

مع قرار مراقبة األجهزة األمنية لمواقع التواصل االجتماعي ألنه  %72.1تتفق نسبة  -

من عينة الدراسة  %14.1ضرورة ملحة لحماية من البالد ورصد المخاطر بينما نسبة 

وتفسر الباحثة  مثابة تجنيد آلليات الدولة البوليسية وتقييد الحريات.ضد هذا القرار ألنه ب

النتيجة السابقة بأنه في البداية ارتبط بزوغ مواقع التواصل االجتماعي وانتشارها 

عالميًّا بتعزيز قيم الحرية والتواصل والحق في التعبير، وهو االرتباط ال ي تأكد مع 

حتجاج، وتداول المعلومات، وكسر قيود استخدامها في دعم حركات الرفض واال

الحجب والحظر، وفضح ممارسات الفساد، وغيرها من االستخدامات التي جعلت من 

الحديث عن "مراقبة" محتوى مواقع التواصل االجتماعي أمًرا مثيًرا للقلق 

في المقابل، يرى البعض أن تلك المراقبة باتت ضرورة ملحة في ظل   والمخاوف.

غير القانونية لتلك الشبكات باست اللها لالتجار في الممنوعات، أو القيام االستخدامات 

بأعمال النصب واالحتيال والتشهير ونشر الشاالعات، فضال عن استخدامها من قبل 

الحركات اإلرهابية ألغراض الدعاية والتجنيد، وهو ما يستدعي تفنيد ماهية 

ييز بينها وبين أعمال التجسس "مراقبة" محتوى مواقع التواصل االجتماعي، والتم

والتتبع واالستهداف، والضوابط الالزمة لمنع انحراف آليات تلك المراقبة، وتحولها 

  إلى أذرع للقمع تحت الفتات حماية األمن واالستقرار.

على التوالي من عينة الدراسة أنها أكثر استيعاباً وتفهماً  %11.1و %12.1وترى نسب  -

السن لمخاطر مواقع التواصل االجتماعي على االمن القومي من باقي الشباب في نفس 
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ونستنتج من  وأنهم أكثر اماناً من باقي األقران من أخطار مواقع التواصل االجتماعي.

إجاباتهم أنهم أكثر استيعاباً  خالل الجدول السابق أن أغلبية الطلبة المبحوثين كانت

اقع التواصل االجتماعي على االمن وتفهماً من باقي الشباب في نفس السن لمخاطر مو

القومي وأنهم أكثر اماناً من باقي األقران من أخطار مواقع التواصل االجتماعي ، وه ا 

يتفق مع نظرية الشخص الثالث التي تفترض أن األفراد يعتقدون بأن التأثير األكبر 

ل تطوير دور تقترح تلك العينة من أجلوساالل االعالم ال يكون عليهم بل على اآلخرين. 

مواقع التواصل االجتماعي في التوعية بمتطلبات األمن القومي سن تشريعات وقوانين 

،  تكثيف حمالت %81.1تنظم دور ومضمون مواقع التواصل االجتماعي بنسبة 

، مراقبة المضمون %81.1التوعية األمنية للحد من الجرائم اإللكترونية بنسبة 

، فرض رقابة على %11.1المتداولة عليها بنسبة اإلخبارى للحد من حرية التعبير 

، العمل على حظر ما يُنشر بما %1.1استخدام شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

، مضاعفة العقوبات على عملية %81.3يُخالف توجهات الوطن وتحقيق المواطنة بنسبة 

نسبة ترويج الشائعات التى تضر باألمن القومي عبر شبكات التواصل االجتماعي ب

يمكن أن نالحظ أن أغلبية أفراد العينة يوافقون على أنه يجب أن توجد ، و 8%..8

اجراءات رسمية رادعة على ك ل م ن تس ول ل ه نفس ه بنش ر اإلش اعة عب ر مواق ع 

التواص ل االجتم اعي وذل ك راج ع ربم ا لتش جيع اإلس تقرار و األم ن و الح د م ن 

. ترى عينة الدراسة اذب ة م ن أج ل الحصول على مجتمع راقياإلش اعات و األخب ار الك

أن أسباب صعوبة الرقابة األمنية على شبكات التواصل االجتماعي أن هذه المواقع توفر 

لمستخدميها خدمات تحميل الصور والفيديو، وبالتالي ال يمكن حظر حساب معين 

الف القوانين واألعراف لمستخدم يضع ما يشاء من مواد أو صور أو يروج ألفكار تخ

مواقع التواصل االجتماعي حرية النشر بدون أى ضوابط ، إتاحة %17.3والقيم بنسبة 

وانتحال صفات شخصيات ومشاهير على  ، القدرة على التموية والتخفى%.3قبلية بنسبة 

وعموما ترى الباحثة أن تدابير .%7..3صفحات وهمية لتحقيق أهداف خبيثة بنسبة 

من الرقابة أو التشديد في إصدار القوانين لضبط استخدام األفراد لمواقع فرض المزيد 

التواصل االجتماعي على رغم من أهميتها، فإنها ال يمكن لوحدها أن تخفف من آثارها 

السلبية. حيث إننا نفتقد إلى غرس ثقافة االستخدام الواعي والرشيد لإلنترنت وتقنيات 

ا يأتي الدور على مؤسسات التعليم واألسر في المنازل االتصال الحديثة في أبناالنا، وهن

بالتعاون مع المؤسسات األمنية في مسؤولية توعية األبناء حول ضوابط االستخدام 

 .الواعي والرشيد لتلك المواقع
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 المحور السادس: اتجاه المبحوثين نحو المخاطر المتعلقة بنشر الفكر اإلرهابي      

النسبة المئوية إلستجابات عينة الدراسة فيما يتعلق باتجاه ( التكرارات و2جدول )

 المبحوثين     نحو المخاطر المتعلقة بنشر الفكر اإلرهابي

 المحور
 غير موافق محايد موافق موافق جداً 

غير موافق 

 ً  8كا إطالقا
مستوى 

 الداللة
 % ك % ك % ك % ك % ك

نشر العمليات اإلرهابية المرعبة 

ح المعنوية بهدف قتل الرو

واإلنهيار النفسى للحكومات 

والشعوب المستهدفة )عمليات 

القتل وال بح والتفجير والحرق 

 والتع يب(

881 22% 012 82.2% 21 02.2% 8 1.2% 2 1.2% 212.82** 1.10 

اعتماد الجماعات اإلرهابية على 

وساالل التواصل االجتماعي 

لتجنيد المزيد من الشباب فى 

 صفوفهم

881 22% 012 82.2% 21 02.2% 2 1.2% 0 1.8% 212.22** 1.10 

امكانية النشر المكثف للصور 

واألفالم والوثاالق التى تدعم 

األفكار التى تروج لها ه ه 

 الجماعات اإلرهابية

802 22.2% 012 82.2% 21 02.2% 2 1.2% 2 1.2% 222.22** 1.10 

تتيح مواقع التواصل للجماعات 

 اإلرهابية القدرة على فتح

صفحات وحسابات بسهولة ألنها 

يصعب مراقبتها والسيطرة 

 عليها عبر األجهزة األمنية

880 22.2% 012 82.2% 21 02.2% 2 1.2% 0 1.8% 212.21** 1.10 

تستخدم الجماعات اإلرهابية 

مواقع التواصل االجتماعي لجمع 

التبرعات المالية والحصول على 

 الدعم المالى

888 22.2% 012 82.2% 22 02.2% 8 1.2% 0 1.8% 202.12** 1.10 

تسهل الخدمات اإلتصالية التى 

تقدمها وساالل التواصل 

االجتماعي االتصاالت المختلفة 

 بين المجموعات اإلرهابية

881 22% 012 82.2% 20 02.2% 8 1.2% 0 1.8% 212.22** 1.10 

توفر شبكات التواصل 

االجتماعي وسيلة مهمة لتدريب 

هم متجاوزة اإلرهابيين وأعوان

 حدود الزمان والمكان والرقابة

802 22.2% 012 82.2% 21 02.2% 2 0% 2 1.2% 222.22** 1.10 

تستخدم الجماعات مواقع 

التواصل االجتماعي للتنسيق 

للعمليات المسلحة عن بعد 

 وتحديد توقيتها

881 22% 012 82.2% 21 02.2% 2 1.12% 8 1.2% 212.82** 1.10 

اإلرهابية  تستخدم التنظيمات

موقع المشاهدة المجاني 

"اليوتيوب" من أجل نشر 

هجماتهم اإلرهابية ضد أكمنة 

 الجيش قبل أن يتم اختراقها

881 22% 012 82.2% 21 02.2% 8 1.2% 2 1.2% 212.82** 1.10 
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 غير موافق محايد موافق موافق جداً  المحور
غير موافق 

 ً  إطالقا
 8كا

مستوى 

 الداللة

استخدام ه ه المواقع فى نشر 

تهديدات الجماعات اإلرهابية 

إلثارة ال عر والخوف بين 

ولة إرباك المواطنين ومحا

 أجهزة الدولة ومؤسساتها

802 22.2% 012 82.2% 21 02.2% 2 1.2% 8 1.2% 210.22** 1.10 

توفر مواقع التواصل االجتماعي 

ت طية إعالمية قوية لهجماتهم 

 اإلرهابية

802 22.2% 012 82.2% 21 02.2% 2 1.2% 2 1.2% 222.21% 1.10 

( فى 4.48إحصائياً عند مستوى )( دالة 1يتضح من الجدول السابق أن قيمة )كا -

جميع تساؤالت المحور السادس ، حيث تشير نتائج الجدول إلى اتفاق أغلب العينة على 

القيام بنشر العمليات اإلرهابية المرعبة بهدف قتل الروح المعنوية واإلنهيار النفسى 

يب( وذلك للحكومات والشعوب المستهدفة )عمليات القتل والذبح والتفجير والحرق والتعذ

، حيث تقوم المنظمات االرهابية من خالل تلك المواقع بنشر األعمال  %18.3بنسبة 

اإلرهابية التي يرتكبها والمصورة بتقنية عالية الجودة تشبه أفالم هوليود، ك لك الترويج 

لنمط حياة األفراد في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وترويج وتضخيم لقوتهم 

هنية عنهم بأنهم األقوى واألخطر عالمياً. فعلى سبيل المثال ال للحصر، لتشكيل صورة ذ

عبر موقع اليوتوب عن إحراق الطيار األردني ” داعش“الرسالة التي وجهها تنظيم 

 . .معاذ الكساسبة وغيرها من الرساالل التي اُستخدمت عبر شبكات التواصل االجتماعي

واصل االجتماعي لتجنيد المزيد من اعتماد الجماعات اإلرهابية على وسائل الت -

( 1482، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الرميح  %18.1الشباب فى صفوفهم وذلك بنسبة  

ً في تجنيد  التي اعتبرت موقع فيسبوك من أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما

ً ما تقوم المنظمات اإلرهابية بإنشاء مجموعة ه ا  على (Group) المتطرفين، وغالبا

ً معها حيث تركز المجموعة في أطروحاتها على فكرة  الموقع الجت اب المتوافقين فكريا

إنسانية باألساس، ومع زيادة عدد األعضاء المنتمين له ه المجموعة، فإن المواد 

اإلرهابية يتم وضعها تدريجياً عليها بطريقة ال تستهجن تلك األفعال أو تدينها وفي الوقت 

ياسة موقع فيسبوك، ثم يتم بعد ذلك توجيه أعضاء المنظمة مباشرة إلى نفسه ال تنتهك س

ن فيسبوك به ه الطريقة من  المواقع أو المنتديات المرتبطة بالجماعة اإلرهابية. ويُمّكِّ

تجنيد األعضاء من كافة أنحاء العالم ودون أن يمثل ذلك تهديداً ألمن المنظمة. وك لك 

 الل اليوتوب من خالل قيامه بنشر الصور نجحت المنظمات اإلرهابية في است

والفيديوهات أثناء تنفي  العمليات اإلرهابية كما تستخدم موقع تويتر بصورة خاصة 

، امكانية النشر المكثف للصور واألفالم والوثائق التى  لسهولة استخدامه عبر الهواتف

حيث يب ل  %18تدعم األفكار التى تروج لها هذه الجماعات اإلرهابية وذلك بنسبة 

اإلرهابيون جهوداً للدخول في حرب الدعاية والحرب النفسية، حيث أن ظهور مواقع 

التواصل االجتماعي قد زاد بشكل كبير من الفرص لإلرهابيين لتأمين الدعاية لهم 

ولنشاطاتهم، كما أن اإلرهابيين أيضا استخدموها كأداة من أدوات الحرب النفسية من 
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، إتاحة مواقع المضللة، وتقديم التهديدات، ونشر الصور المروعةخالل نشر المعلومات 

التواصل للجماعات اإلرهابية القدرة على فتح صفحات وحسابات بسهولة ألنها يصعب 

يقوم داعش  %..18مراقبتها والسيطرة عليها عبر األجهزة األمنية وذلك بنسبة 

ال ي يخضُع للتدقيق والمراقبة من قبل  الويب السطحي بمجموعة من أنشطته على

الشركات والوكاالت الحكومية فضال عن المتسللين. اضطر داعش في العديد من المّرات 

هناك ال يُمكن  .اإلنترنت المظلم إلى البحث عن مالذ آمن على اإلنترنت وقد وجد ذلك في

حينما قّرر داعش استخدام  .تتبع أنشطته كما ال يُمكن كشف هوية عناصر التنظيم

أكثر صعوبة وبالتالي قامت باقي وكاالت  مكافحة اإلرهاب اإلنترنت المظلم؛ باتت قضية

ول المخابرات العالمية عن البحث عن طرق جديدة للتمكن من تصيّد المتشددين. حا

داعش جعل الشبكة العنكبوتية منصة خاصة به من أجل زيادة قدرته على نشر رسالته 

وأفكاره التي تُعتبر متطرفة. دون تدخل من الجهات الفاعلة أو الشركات أو حتّى الهيئات 

الحكومية؛ تمّكن داعش من نشر كل رساالله بحريّة كما تمكن من فتح منابر ومواقع 

استخدام الجماعات اإلرهابية مواقع  ،  (Bertrand, Natasha 2015) خاصة به

التواصل االجتماعي لجمع التبرعات المالية والحصول على الدعم المالى وذلك بنسبة 

فالمال هو شريان الحياة لإلرهاب، بل هو محرك للعمليات المسلحة، والطبيعة ،  11%

يادة التبرعات المالية. وه ا الفورية والتفاعلية لالتصال باإلنترنت يفتح إمكانات هااللة لز

المال يستخدم إلغراء الشباب لالنضمام إلى ه ه الجماعات اإلرهابية، وتستخدم 

التنظيمات االرهابية مواقع التواصل االجتماعي والشبكات غير الرسمية التي تضم 

أصدقاء وأقارب العديد منهم، وإذا كان الشخص ال ي يتم تجنيده حاصل على تعليم جيد 

، وعادة تتم  ن يكون مختصا في الكمبيوتر أو طبيبا، يتم دفع مبلغ أكبر لمن يجندهمثل أ

عملية التجنيد عبر مواقع التواصل االجتماعي وعبر مواقع ويب خاصة وعبر غرف 

، تسهيل الخدمات اإلتصالية التى تقدمها الدردشة من خالل اإلقناع أو االبتزاز ثم التجنيد

التصاالت المختلفة بين المجموعات اإلرهابية وذلك بنسبة وسائل التواصل االجتماعي ا

، توفير شبكات التواصل االجتماعي وسيلة مهمة لتدريب اإلرهابيين وأعوانهم  18.1%

حيث ترى الباحثة تعليقا ، %14.1متجاوزة حدود الزمان والمكان والرقابة  وذلك بنسبة 

تها وساالل االتصال وما لحقها من التطورات التكنولوجية التي شهد على ه ه النتيجة أن

ظهور شبكات التواصل االجتماعي، أدت إلى دخول اإلرهاب في مرحلة جديدة؛ من 

ال ي يتكون من تنظيم وهيكل متمركز في مناطق محددة، ” اإلرهاب التقليدي“مرحلة 

” اإلرهاب االلكتروني“وال ي كان من اليسير القضاء عليه، أو استهدافه، إلى مرحلة 

ب تطور وساالل االتصال أصبحت التنظيمات اإلرهابية عابرة لألوطان وللحدود، فبسب

بشكل يصعب السيطرة عليها ب لق الحدود أو تأمينها، بعد أن أصبح تركيز ه ه 

الجماعات منصبًّا على انتشار الفكرة، وتجنيد العناصر عن بعد أي من خالل شبكات 

شباب في الجماعات اإلرهابية يتم عن التواصل االجتماعي ففي الماضي كان تجنيد ال

طريق زرع جواسيس وُعمالء للتنظيم في ُمختلف األحياء والمناطق الشعبية ، بل انتقلت 

معسكرات التدريب إلى العالم االفتراضي، فلم يعد يشترط تدريب األفراد في معسكر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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جديد تدريب على أرض الواقع في أحد الكهوف وفي قمم الجبال، بل يكفي العنصر ال

المفترض أن يحصل على التدريب وما يريد من معلومات من خالل شبكة اإلنترنت 

،أما  استخدام الجماعات مواقع  والمواقع اإللكترونية الخاصة بالجماعات اإلرهابية 

التواصل االجتماعي للتنسيق للعمليات المسلحة عن بعد وتحديد توقيتها فقد جاءت بنسبة 

إلعطاء التعليمات والتلقين اإللكتروني، لك المواقع حيث تم استخدام ت، 18.3%

وللتدريب اإللكتروني من خالل تعليم الطرق والوساالل التي تساعد على القيام بشن 

فقد أنشئت حسابات إرهابية إلكترونية لبيان كيفية صناعة القنابل  هجمات إرهابية،

البريد اإللكتروني،  والمتفجرات، واألسلحة الكيماوية الفتاكة، ولشرح طرق اختراق

وكيفية اختراق وتدمير المواقع اإللكترونية، والدخول إلى المواقع المحجوبة، ولتعليم 

في حين كان استخدام التنظيمات اإلرهابية موقع  ،طرق نشر الفيروسات، ونحو ذلك

المشاهدة المجاني االيوتيوبا من أجل نشر هجماتهم اإلرهابية ضد أكمنة الجي  قبل أن 

بشكل عام، تتطرق نتاالجنا إلى فعالية الصور ومقاطع و %18.3اختراقها وذلك بنسبة يتم 

الفيديو التي ينشرها اإلرهابيون لتحقيق هدفهم المتمثل في تخويف األفراد ، فالخوف 

الناتج عن التعرض لفيديوهات اإلرهاب تجعل األفراد يعيشون حياتهم في خوف يدفعهم 

عني حدوث ضرر أكبر من النفع. على سبيل المثال، إذا كان لت يير سلوكياتهم، فإن ذلك ي

الخوف يمنع األفراد من حضور الحفالت الموسيقية أو األحداث الرياضية العامة أو 

وفي سياق متصل  السفر بالطاالرة إلى بلدان أخرى، فإن ه ا يتيح لإلرهابيين "الفوز" .

إلرهابية إلثارة الذعر والخوف بين جاء استخدام هذه المواقع فى نشر تهديدات الجماعات ا

يستخدم حيث ،  %18.3المواطنين ومحاولة إرباك أجهزة الدولة ومؤسساتها وذلك بنسبة 

اإلرهابيون مواقع التواصل االجتماعي نظرا لما تتيحه لهم من قدرة على التواصل مع 

فكارهم خاصة فئة الشباب كما أنها مريحة وغير مكلفة ماديا وسريعة لبث أ  اآلخرين

المتطرفة سواء من خالل الدين أو المبادئ التي يروجون لها إضافة إلى كونها مجمع 

النشطاء للتعبئة، االستقطاب، والتجنيد وتنسيق العمليات اإلرهابية والهجمات العنيفة 

، ثم جاء  التي تشنها ضد مؤسسات الدولة ومؤسساتها األمنية والعسكرية والقضاالية

ل االجتماعي تغطية إعالمية قوية لهجماتهم اإلرهابية  وذلك بنسبة توفير مواقع التواص

أصبح كل ما يحتاجه اإلرهابي هو جهاز حاسوب واتصال بشبكة حيث  .18.8%

اإلنترنت، ومن ثم القيام بأعمال تخريبية وهو آمن في مقره، بنقرات بسيطة على لوحة 

مواقع التواصل االجتماعي، كان المفاتيح ودون أن يترك أثرا. فدون التمكن من استخدام 

في ه ه المدة الزمنية القصيرة التوسع بضم أقاليم عديدة ” داعش“لتنظيم   من الصعب

خصصين بمجال وتجنيد ه ا العدد الكبير من المقاتلين، باإلضافة إلى تجنيد المت

 .تكنولوجيا المعلومات
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بإشاعة الفوضى ونشر ثقافة المحور السابع: اتجاه المبحوثين نحو المخاطر المتعلقة   

 إسقاط األنظمة

( التكرارات والنسبة المئوية إلستجابات عينة الدراسة فيما يتعلق باتجاه 2جدول )

 المبحوثين نحو المخاطر المتعلقة بإشاعة الفوضى ونشر ثقافة إسقاط األنظمة

مستوى 

 الداللة
 8كا

غير موافق 

 ً  إطالقا

 غير موافق

 

 محايد

 

 موافق

 
 موافق جداً 

 المحور

 ك % ك % ك % ك % ك %

1.10 212.22** 1.2% 8 1.2% 2 02.2% 20 82% 012 22% 881 

يتم استخدام مواقع التواصل 

االجتماعي إلثارة الفوضى والفتن 

 وخاصة فى مجتمعاتنا العربية

1.10 211.21** 1.2% 2 1.2% 8 02.2% 20 82.2% 012 22.2% 802 
 تلعب مواقع التواصل االجتماعي

 دور كبير فى الحراك الثورى

1.10 218.22** 1.2% 2 1.2% 2 02.2% 22 82.2% 012 22% 881 

تستخدم مواقع التواصل 

االجتماعي فى الدعوى 

 لالعتصامات واإلضرابات

1.10 222.22** 1.2% 2 1.2% 2 
02% 

 
28 82.2% 012 

22% 

 
802 

هدم وزعزعة ثقة الشعب فى 

الحكومة حيث أصبحت تلك 

وسيلة ) لشيطنة ( النظام المواقع 

 الحاكم وتشويه إنجازات الدولة

1.10 212.22** 1.8% 0 
0% 

 
2 

02.2% 

 
20 

82% 

 
012 

22% 

 
881 

تحويل األفراد إلى جماعات 

ضاغطة للض ط على صانعى 

 القرار لتنفي  مطالب الشعب

1.10 212.22** 1.2% 8 
0% 

 
2 02.2% 21 82.2% 012 

22.2% 

 
880 

كمة فى حالة وضع األنظمة الحا

 قلق مستمر وتهديدها بالت يير

1.10 222.11** 1.2% 8 
0% 

 
2 02.2% 21 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
802 

الحث والتحريض على التظاهر 

واالعتصام وأعمال الش ب أو 

 اإلَراب غير القانوني

1.10 211.82** 1.2% 8 
1.2% 

 
8 02.2% 20 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
802 

ولة محاولة إفشال مؤسسات الد

وإحداث قدر هاالل من الفوضى 

 واإلرتباك وال عر الداخلي

1.10 212.82** 1.2% 8 
1.2% 

 
2 02.2% 21 

82.2% 

 
012 

22% 

 
881 

الدعوة إلى مقاطعة األنشطة 

والفاعليات التى تدعو لها 

 الحكومة

1.10 212.22** 1.2% 0 
1.2% 

 
2 02.2% 20 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
881 

ومة انتقاد برامج وخطط الحك

التنموية وعدم دعمها لتلك 

 الخطط

1.10 228.22** 1.2% 2 0% 2 02.2% 20 
82% 

 
012 

22.2% 

 
802 

عمل حسابات وهمية على مواقع 

التواصل االجتماعي للتالعب 

بعقول الشباب وإثاراتهم على 

 دولتهم

1.10 212.22** 1.2% 0 
1.2% 

 
2 

02.2% 

 
20 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
881 

ية كل ما تبثه التشكيك فى مصداق

 وساالل اإلعالم الرسمية

ً عند مستوى )1يتضح من الجدول السابق أن قيمة )كا - ( فى جميع 4.48( دالة إحصائيا

تساؤالت المحور السابع ، حيث تشير نتائج الجدول إلى اتفاق أغلب العينة على استخدام مواقع 

 %18ا العربية وذلك بنسبة التواصل االجتماعي إلثارة الفوضى والفتن وخاصة فى مجتمعاتن

حيث يمثل استخدام الشاالعات لزعزعة استقرار الدول، عبر "السوشيال ميديا"، سبقا لدول 

منطقة الشرق األوسط، حيث كانت سببا راليسيا فى اندالع ما يسمى ب "الربيع العربى"، 

لك من والتى دفعت بلدان المنطقة إلى طريق الصراعات الدموية والفوضى، ما ترتب على ذ
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، كما جاءت عبارة تلعب مواقع التواصل االجتماعي دور كبير فى انهيار اقتصادى ومجتمعى

حيث تم استخدام شبكات التواصل االجتماعي في نشر الفوضى  %18.8الحراك الثورى بنسبة 

فى المجتمع عبر زعزعة الثقة بين األنظمة الحاكمة والشعوب، عبر السوشيال ميديا، والتى 

سيلة المثلى لهم لبث سمومهم فى المجتمعات، وهو األمر ال ى يترك تداعيات أصبحت الو

استخدام مواقع التواصل االجتماعي فى  ،كبيرة سواء على األوضاع السياسية أو االقتصادية

، هدم وزعزعة ثقة الشعب فى %18.3الدعوى لالعتصامات واإلضرابات وذلك بنسبة 

ة ) لشيطنة ( النظام الحاكم وتشويه إنجازات الدولة الحكومة حيث أصبحت تلك المواقع وسيل

ان دعاوى التحريض ضد المصالح الوطنية سواء وهنا نجد بالفعل ،  %14.1وذلك بنسبة 

كانت عبر الشبكات االجتماعية تهدف للنيل من استقرار الدول ، ف لك هو الهدف األساسي 

زعوم والخادع فخطورة مثل ه ه له ه الدعاوى الب يضة، وهو وقود محتواها ومضمونها الم

الدعاوى يكمن في أن بعض فئات المجتمع ربما تتأثر بشكل أو بآخر ومن ثم ربما تتبنى طرح 

ه ه الدعاوى وإرسالها وتداولها على نطاق أوسع وعادة ما يكون ه ا التأثير ضعيفا في 

تدريجياً في الفضاء  مرحلة البدايات إال أن تكرار الرساالل التي تحمل ه ه الدعاوى وانتشارها

اإللكتروني والشبكات االجتماعية يزيد من اتساع دواالر التأثر بها بشكل تراكمي وخاصة بين 

الشباب، وقد ينعكس ذلك التأثير على السلوك بشكل سلبي فينخدع البعض به ه الدعاوى 

فس ويجدون عبر شبكة االنترنت والشبكات االجتماعية من يشجعهم على ذلك ممن يحملون ن

، وجاء تحويل األفراد إلى جماعات ضاغطة للضغط على صانعى القرار لتنفيذ مطالب   الفكر

،  في حين جاءت عبارة وضع األنظمة الحاكمة فى حالة قلق مستمر %18الشعب بنسبة 

وهنا ال نستطيع اغفال الدور السلبي للسوشيال ميديا في ، %18.8وتهديدها بالتغييربنسبة 

من خالل بث رساالل تدعوا للخروج عن القانون و ضرب  ياسيةمة السصورة األنظتشويه 

ألشخاص عتبرون أنفسهم رجال  عد بث الشاالعات أو مقاطع فيديوب  االستقرار الداخلي و ه ا

ل ييب لتحوكة المونتاج والترية وذلك مع اعتماد تقنيحرضون على العنف والكراهي دين

أما عبارة الحث   . ةياسيت السياه الشخصيوما هو الحال عند تشكفها ، ييالرساالل وتز

،  %18والتحريض على التظاهر واالعتصام وأعمال الشغب غير القانونية فقد جاءت بنسبة  

ستهلكون كل ما  حيث تقوم شبكات التواصل االجتماعي بتمييع األحداث و جعل المواطنين

وما تنشره ه ه المواقع من  يقدم لهم، وال يتسنى لهم التفرقة بين ما هو صحيح و ما هو خطأ

 أكاذيب وٕاشاعات ثبت فيما بعد أنها ليست صحيحة هو خير دليل على إمكانية  تحقيق

العداوة بين الشعوب ، و لعل المثال الصحيح  يصل إلى خلق واسع قد األضرار على مستوى

التواصل  ، في مواقع 8112له ا الموقف ما تم تداوله قبل مباراة الجزاالر و مصر في نوفمبر 

االجتماعي وو ساالل اإلعالم المصرية و الجزاالرية من مقتل جزاالريين ومصريين أثناء 

في السودان من تقاتل بين الجزاالريين والمصريين إال  المباراة  ورد الفعل في حادثة أم درمان

دليل واضح على خطورة مايمكن أن ينتج عن االستعمال السلبي لمواقع التواصل االجتماعي 

وفي سياق متصل جاءت عبارة محاولة إفشال مؤسسات الدولة ).802، ص 8101ر،)بد

، الدعوة إلى مقاطعة %18.3وإحداث قدر هائل من الفوضى واإلرتباك والذعر الداخلي بنسبة 

، انتقاد برامج وخطط الحكومة %18.3األنشطة والفاعليات التى تدعو لها الحكومة بنسبة 
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وبناءا على النتاالج السابقة نصل الى ، %18.8خطط بنسبة التنموية وعدم دعمها لتلك ال

استنتاجات هامة متعلقة بما يعرف بحروب الجيل الرابع والحرب النفسية حيث تعتمد تكتيكات 

حروب الجيل الرابع في أغلبها على حروب الدعاية والحروب السرية عبر أفراد وجماعات 

اصل االجتماعي ، والعمليات اإلرهابية مدربة إلحداث قالقل واضطرابات عبر مواقع التو

والتفجيرات وأنشطة التسلل وال زو الثقافي ونشر الشاالعات وخاصة عبر االعالم الجديد 

والسوشيال ميديا ، وغير ذلك من أنشطة تعبوية قاالمة على تدمير الروح المعنوية والتأثير 

ً علي ممارسات وأصبحت تشكل الدول النامية و امنها القومي . ثم تطورت ه ه ال  نفسيا

نظريات لجيل جديد من الحروب التي تدور بين الدول، أو بين الدول وجماعات والعكس، 

وتعتمد على كسر إرادة الطرف اآلخر وتحطيم معنوياته وإفشال مؤسسات الدول وإحداث قدر 

هاالل من الفوضى واإلرتباك وال عر الداخلي بحيث يسمح ذلك بتدخالت خارجية لتحقيق 

في  مخططات معينة، أو استمرار ه ه الفوضى الداخلية لش ل الدول عن الخارج ودفعها وتن

ً بما يخدم أهداف قوى إقليمية أو دولية ، عمل إلى االنكفاء على ال ات واالنش ال داخليا

حسابات وهمية على مواقع التواصل االجتماعي للتالعب بعقول الشباب وإثاراتهم على دولتهم 

أن الجمهور قد أصبح رقم مهم في معادلة التحكم ، وعليه ترى الباحثة  %14.1وذلك بنسبة 

في مسار الثورات العربية التي نتجت عن أسباب كثيرا ما قيل عنها اقتصادية وسياسية ، لكن 

المشاهد أثناء الحراك وبعده الحظ بروز ظاهرة جديدة الى العمل اإلعالمي لبعض الفضااليات 

تواصل االجتماعي لت طية األحداث التي أدت الى إنهاء أنظمة حاكمة التي استنجدت بمواقع ال

، التشكيك فى مصداقية كل ما تبثه وسائل اإلعالم في دول عربية وباألساس بتونس و مصر

 .%18.8الرسمية وذلك بنسبة 

المحور الثامن: اتج اه المبحوثين نح و المخاطر المتعلق  ة بنشر الشاالع ات والحرب 

 المجتمعالنفسية ضد 

فيما يتعلق باتجاه  ( التكرارات والنسبة المئوية إلستجابات عينة الدراسة01جدول )

 نحو المخاطر المتعلقة بنشر الشاالع ات والحرب النفسية ضد المجتمعالمبحوثين 

 

مستوى 

 الداللة

 8كا

غير موافق 

 ً  إطالقا

 غير موافق

 

 محايد

 

 موافق

 
 موافق جداً 

 المحور

 ك % ك % ك % ك % ك %

1.10 222.22** 1.2% 2 
0% 

 
2 

02.2% 

 
20 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
802 

تنشر مواقع التواصل الشاالعات 

التى تضر باألمن القومي بكل 

 مجاالته

1.10 222.22** 1.2% 2 
0% 

 
2 

02.2% 

 
20 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
802 

شن حرب نفسية ضد قوات 

 الجيش والشرطة والقضاء

1.10 222.22** 1.2% 2 
0% 

 
2 

02% 

 
28 

82% 

 
012 

22.2% 

 
802 

التشهير بالشخصيات العامة 

واإلساءة لهم بالكلمة والصورة 

 وأفالم الفيديو

1.10 222.21** 1.2% 2 
1.2% 

 
2 

02.2% 

 
21 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
802 

الترويج ألفكار وشاالعات تستهدف 

إضعاف سلطة الدولة وسيادتها 

 واستقرارها السياسى

تستخدم مواقع التواصل  802 22% 012 82.2% 20 02.2% 2 0% 2 1.2% **222.22 1.10
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مستوى 

 الداللة

 8كا

غير موافق 

 ً  إطالقا

 غير موافق

 

 محايد

 

 موافق

 
 موافق جداً 

 المحور

 ك % ك % ك % ك % ك %

االجتماعي أسلوب اإليحاء     

والتلميح ال ى قد يؤدي إلى قيام 

المتلقي بالتخمين والتوقع مما 

 يؤدى إلى اختالق الشاالعات

1.10 228.21** 1.2% 2 
1.2% 

 
2 

02.2% 

 
20 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
802 

تماعي تعتمد شبكات التواصل االج

على مصادر مجهولة وغير معلنة 

للمعلومة مما يُساهم فى خلق 

 الشاالعات

( التكرارات والنسبة المئوية إلستجابات عينة الدراسة فيما يتعلق باتجاه 01تابع / جدول )

 المبحوثين    نحو المخاطر المتعلقة بنشر الشاالع ات والحرب النفسية ضد المجتمع

مستوى 

 الداللة
 8كا

ق غير مواف

 إطالقاً 

 غير موافق

 

 محايد

 

 موافق

 
 موافق جداً 

 المحور

 ك % ك % ك % ك % ك %

1.10 212.01** 1.2% 0 
1.2% 

 
2 

02.2% 

 
20 

82.2% 

 
012 22.2% 802 

يصعب الحد من انتشار 

الشاالعات على مواقع التواصل 

االجتماعي حيث يقوم عدد كبير 

من األشخاص بمشاركة الخبر 

ن صحته ونشره دون التأكد م

 ومصداقية مصدره

1.10 222.22** 1.2% 2 
1.2% 

 
2 

02% 

 
28 

82.2% 

 
012 

22% 

 
802 

يتم استخدام الشاالعات فى مواقع 

التواصل االجتماعي كسالح 

فتاك فى الحرب النفسية على 

الشعب المصرى الفتعال 

 األزمات والفتن

1.10 222.21** 1.2% 2 
1.2% 

 
2 

02.2% 

 
21 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
802 

تأثير شاالعات مواقع التواصل 

االجتماعي شديد الخطورة على 

جميع النواحي السياسية 

 واالقتصادية واالجتماعي للدولة

1.10 222.22** 0% 2 
0% 

 
2 

02.2% 

 
20 

82.2% 

 
012 

22% 

 
802 

تنشر مواقع التواصل أخبار 

ومعلومات مضللة تعمل على 

زيادة حالة االنقسام والتوتر بين 

 معأفراد المجت

1.10 228.21** 1.2% 2 
1.2% 

 
2 

02.2% 

 
20 

82.2% 

 
012 

22.2% 

 
802 

تؤدى شاالعات مواقع التواصل 

إلى التحريض على العنف 

والطاالفية وشق الصف الوطنى 

 ونشر الفتنية فى المجتمع

( فى جميع 4.48( دالة إحصائياً عند مستوى )1يتضح من الجدول السابق أن قيمة )كا

ثامن ، حيث تشير نتائج الجدول إلى اتفاق أغلب العينة على نشر تساؤالت المحور ال

  %..14مواقع التواصل الشائعات التى تضر باألمن القومي بكل مجاالته وذلك بنسبة 

فالشاالعات تعتبر من وساالل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وتمثل التحدي 

في تلك الدول مع اتساع رقعة  األكبر للدول في العصر الحالى، وقد تعاظم تأثيرها
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، ثم جاءت  وساالل التواصل االجتماعي وقيام البعض بنشر الشاالعات بين مواطنيها

في المركز الثاني عبارة اشن حرب نفسية ضد قوات الجي  والشرطة والقضاءا 

إضعاف الروح المعنوية  حيث يعمل أعداء الوطن على،   %..14ذلك بنسبة 

وح الفُرقة واالنقسام والكراهية والب ضاء بين صفوفه للشعب، بالعمل على بث ر

وضرب اعمدة الدولة المتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء من خالل نشر  وأطيافه

، ثم جاءت بعد ذلك عبارة االتشهير األكاذيب على مواقع التواصل االجتماعي 

لك بنسبة  بالشخصيات العامة واإلساءة لهم بالكلمة والصورة وأفالم الفيديوا وذ

ومن المالحظ في مواقع التواصل االجتماعي كتويتر والفيس بوك على  14.3%

سبيل المثال انتشار الكثير من الحسابات والصفحات التي تشن هجمات اتهامية على 

لشخص أو أكثر بارتكاب جريمة  اتهاماً  شخصيات معينة؛ إذ تتضمن ه ه االساءات

ن في توجيه ه ا االتهام على مقطع مصور يعاقب عليها النظام المصري، مستندي

مجتزأ أو صورة منتشرة أو حتى بعض الكتابات التي قد تصدر من أصحاب بعض 

الحسابات في مواقع التواصل االجتماعي مستفيدين من شهرة حساباتهم ومتابعتهم 

من قبل الكثير، مما يضفي على كتاباتهم قدرة على خلق تأثير ويحقق لها سرعة 

وقد يتبين بعد حين، بعد تحرك الجهات المختصة بالدولة استجابة للرأي  االنتشار،

العام، وبعد استدعاء المتهم والتحقيق معه أن الشخص محل االتهام لم يرتكب أي 

جريمة ولم يصدر منه ما يستوجب المساءلة أو المعاقبة وفق نصوص النظام؛ بل 

خص محل االتهام في الحقيقة أنه قد يتبين العكس من ذلك تماماً، بحيث يكون الش

مجني عليه وليس جانياً، ومن ثم يتضرر من التشهير ال ي لحقه وال ي قد يترتب 

عليه تشويه سمعته ومكانته. فالتشهير عقوبة ال تصدر إال بحكم قضاالي وال يجوز 

، في لألفراد العاديين التعدي على صالحيات القضاء والحكم على اآلخرين بالتشهير

المركز الرابع االترويج ألفكار وشائعات تستهدف إضعاف سلطة الدولة  حين جاء في

حيث تظهر خطورة الشاالعات ا % 18.8وسيادتها واستقرارها السياسي وذلك بنسبة 

فيما تبثه من مشاعر اإلحباط والتشكيك وانعدام الثقة لدى المواطن فيما تنجزه 

الجوانب السلبية التى تعكر الدولة من مشروعات وتحققه من نجاحات، فال يرى إال 

صفو ما يتم على الواقع من إنجازات وتصنع الفجوات بين المواطن وبين أجهزة 

، يليها عبارة ااستخدام مواقع التواصل االجتماعي أسلوب اإليحاء  ومؤسسات الدولة

والتلميح الذى قد يؤدي إلى قيام المتلقي بالتخمين والتوقع مما يؤدى إلى اختالق 

وتكمن خطورة تلك التلميحات وااليحاءات في تداول  %14.1ا وذلك بنسبة الشائعات

المعلومات واألخبار، في أن كل من كان يستطيع أن يشيع ما شاء، دون تدقيق أو 

فرز أو مراجعة، ما يؤدي في النهاية إلي ترويج الكثير من الشاالعات واألخبار 

ا، ويتشاركها كثيرين خلفه الم لوطة والمفبركة، ربما لهدف خبيث في نفس مروجه

دون مراجعتها والتأكد من صحتها ك لك، ما قد يمكن مطلق  -ربما بحسن نية-

الشاالعة من حشد الرأي العام اتجاه هدف معين، وما يزيد األمور تعقيدا هو صعوبة 

تصحيح تلك المعلومة لدى كل متلقيها، فمن شاهدها ليس بالضرورة أن يشاهد 
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أما عبارة  .يثير حالة من التخبط والل ط في كثير من األحيان تصويبها أو نفيها، ما

ااعتماد شبكات التواصل االجتماعي على مصادر مجهولة وغير معلنة للمعلومة مما 

حيث تُعد شبكات التواصل ،  %14.1يُساهم فى خلق الشائعاتا فقد جاءت بنسبة 

كثير من األحيان االجتماعي مصادر اخبارية غير موثوقة ومجهولة المصدر في ال

األخبار الزاالفة والشاالعات من خاللها والتي تتخ  بدورها مما يؤدي الى انتشار 

أشكاالً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع واألذى، والمحتوى المزور 

ال ي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل ال ي يستخدم المعلومات 

غرض خبيث، عبر التالعب بالمحتوى، إضافة إلى التهكم أو  بطريقة مضللة لتحقيق

صعوبة الحد من انتشار الشائعات على  .السخرية التي قد تتسبب، أيضاً، في التضليل

مواقع التواصل االجتماعي حيث يقوم عدد كبير من األشخاص بمشاركة الخبر ونشره 

ار الشاالعات عبر انتشف %18دون التأكد من صحته ومصداقية مصدره وذلك بنسبة 

إلى مسألة إعادة اإلرسال، دون النظر أو التفكير  يعود وساالل التواصل االجتماعي

في المحتوى، فعلى الرغم من وجود نضج مجتمعي ناتج عن جهود الدولة في 

التثقيف والتوعية، وقيام الجهات الرسمية بإعالن المعلومات كافة بوضوح 

بية السوشيال ميديا، ويعيد نشر صور وشفافية، فإن البعض ينساق وراء جاذ

ففى ، فيما يُعرف باسم "الشير"  .ومعلومات ورساالل دون التأكد من صحتها

الفضاء الواسع لمواقع التواصل االجتماعى تجد الشاالعات مناًخا خصًبا لالنتشار 

والتداول إلى أقصى نطاق ممكن بسبب تسابق رواد السوشيال ميديا على الشير 

، أما ااستخدام الشائعات فى التأكد من صحة المعلومات قبل تداولهابدون علم أو 

مواقع التواصل االجتماعي كسالح فتاك فى الحرب النفسية على الشعب المصرى 

فوساالل التواصل االجتماعى أصبحت  %14.1الفتعال األزمات والفتن وذلك بنسبة 

دم دول ومؤسسات، أداة تستخدم فى افتعال األزمات، الى الحد ال ي يصل إلى ه

فوساالل التواصل االجتماعى تست لها الجماعات والتنظيمات المعادية فى نشر وخلق 

أكاذيبهم ضد الدولة من أجل التأثير على ما يتم من إنجازات ومحاولة إلهاء 

، تأثير .المواطنين عن تلك االنجازات من خالل ه ه مواقع التواصل االجتماعى

تماعي شديد الخطورة على جميع النواحي السياسية شائعات مواقع التواصل االج

حيث تشهد ساحات التواصل  %18.8واالقتصادية واالجتماعي للدولة وذلك بنسبة 

االجتماعي فوضى كبيرة بهدف العبث بكل شيء دون قيود أو ضوابط، مروجة 

، لحمالت من التشهير والتشكيك بالحكومات لإلضرار بالوطن تحت شعارات الحرية

اءت عبارة انشر مواقع التواصل أخبار ومعلومات مضللة تعمل على زيادة كما ج

حالة االنقسام والتوتر بين أفراد المجتمعا، و عبارة ا أن تؤدي شائعات مواقع 

التواصل إلى التحريض على العنف والطائفية وشق الصف الوطنى ونشر الفتنية فى 

 على التوالي.  %14.1، %14.3المجتمع بنسب  
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 ات الدراسة:فرضي

توجد فروق ذات داللة إحصاالية بين مستوى إدراك الشباب  الفرض األول : 

الجامعي لتأثرهم بمخاطر وساالل التواصل اإلجتماعي مقارنة بمستوى إدراكهم نحو 

 .تأثيرها على اآلخرين

 (00جدول )

داللة الفروق بين مستوى إدراك الشباب الجامعي لتأثرهم بمخاطر وساالل التواصل 

 إلجتماعي   ومستوى إدراكهم نحو تأثيرها على اآلخرينا
مستوى إدراك الشباب الجامعي 

لتأثرهم بمخاطر وساالل التواصل 

 اإلجتماعي

مستوى إدراك الشباب الجامعي نحو تأثير 

قيمة " ت  وساالل التواصل اإلجتماعي على اآلخرين

" 

مستوى 

 الداللة

 8ع 8م 0ع 0م

0.222 1.288 8.221 1.222 01.211** 
دال عند 

1.10 

ً بين مستوى 88يتضح من جدول ) - ( انه توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا

إدراك الشباب الجامعي لتأثرهم بمخاطر وسائل التواصل اإلجتماعي ومستوى 

إدراكهم نحو تأثيرها على اآلخرين وذلك لصالح مستوى إدراكهم نحو تأثير 

، وهو ما يحقق صحة الفرض األول وسائل التواصل اإلجتماعي على اآلخرين 

توجد فروق ذات داللة إحصاالية بين مستوى إدراك والذي ينص على أنه ا 

الشباب الجامعي لتأثرهم بمخاطر وساالل التواصل اإلجتماعي ومستوى إدراكهم 

ا . ويمكن تفسير ذلك في إطار ما أشار إليه دافيسون  نحو تأثيرها على اآلخرين

Davison  ن التقدير المبالغ فيه لتأثير وسائل االتصال على اآلخرين بأنه ينتج ع

 بينما يكون تقدير التأثير على الذات دقيقا.

توجد فروق ذات دالله احصاالية بين الشباب الجامعي في مستوى  الفرض الثاني :

 إدراك الشخص الثالث وفقاً للمت يرات الديموجرافية.

ائص المتغيرات الديموجرافية لعينة وقد تم التحقق من الفرض باختبار تأثير خص

لحساب الفروق  T- Testالدراسة على إدراك الشخص الثالث ، وتم إجراء اختبار 

 للمتغيرات ثنائية المجموعة ، وجاءت النتائج كما يلي:

 أوال : داللة الفروق حسب متغير النوع 

 (08جدول )

 إناث( –لثالث وفقاً لمت ير النوع )ذكور داللة الفروق بين الشباب الجامعي في مستوى إدراك الشخص ا

 المت ير
 قيمة  811إناث     ن =  811ذكور    ن = 

 " ت "

مستوى 

 8ع 8م 0ع 0م الداللة

 غير دال 1.222 0.110 2.212 0.128 2.202 مستوى إدراك الشخص الثالث
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب 81يتضح من جدول )       

 إناث( في مستوى إدراك الشخص الثالث . –لجامعي وفقاً لمتغير النوع )ذكور ا

 (02جدول )

 داللة الفروق بين الشباب الجامعي في مستوى إدراك الشخص الثالث وفقاً لمت ير السن 

 المت ير

  سنة 81   – 02من 

 812ن =     

سنة      ن  82 - 81من 

 =022 
 قيمة 

 " ت "

مستوى 

 الداللة
 8ع 8م 0ع 0م

 غير دال 1.120 1.228 2.228 0.122 2.222 مستوى إدراك الشخص الثالث

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب الجامعي 83يتضح من جدول )       

 ( سنة في مستوى إدراك الشخص الثالث .11 –14،   14 – 81وفقاً لمتغير السن )

 (02جدول )

 ب الجامعي في مستوى إدراك الشخص الثالث وفقاً لمت ير الحالة اإلجتماعيةداللة الفروق بين الشبا

 المت ير

 متزوج

 022ن =     

غير متزوج          

 810ن = 
 قيمة 

 " ت "

مستوى 

 الداللة
 8ع 8م 0ع 0م

 مستوى إدراك الشخص الثالث

 
2.121 1.212 2.222 0.822 2.108** 

دال عند 

1.10 

( أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند 80) يتضح من جدول       

ً لمتغير الحالة اإلجتماعية )متزوج ، غير 4.48مستوى ) ( بين الشباب الجامعي وفقا

 متزوج( في مستوى إدراك الشخص الثالث ، وذلك لصالح الشباب الجامعي المتزوج .

 (02جدول )

لشخص الثالث وفقاً لمت ير داللة الفروق بين الشباب الجامعي في مستوى إدراك ا

 المستوى التعليمي لألب

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة " ف "

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 02.822 2 20.222 بين المجموعات

02.212** 
دال عند 

1.10 
 1.222 222 222.820 داخل المجموعات

 - 222 282.221 اإلجمالى

( أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند 81يتضح من جدول )       

( بين متوسطات درجات إستجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق 4.48مستوى )

ً لمتغير المستوى التعليمي لألب ، ونظراً لوجود  بمستوى إدراك الشخص الثالث وفقا

( وذلك للمقارنة بين L.S.D)فروق جوهرية قامت الباحثة بحساب أقل فرق معنوي 

 ( ..8المتوسطات ، وكما يتضح في جدول )
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 (02جدول )

 للمستوى التعليمي لألب ( للمقارنة بين المتوسطاتL.S.D)حساب أقل فرق معنوي 

 تعليم فوق جامعي تعليم جامعي تعليم ثانوى تعليم إعدادي تعليم ابتداالي يقرأ ويكتب أمي المتوسطات المستوى التعليمى

        2.122 ميأ

       1.11 2.122 يقرأ ويكتب

      1.102 1.102 2.122 تعليم ابتداالي

     1.112 1.112 1.112 2.122 تعليم إعدادى

    1.112 1.111 1.102 1.102 2.122 تعليم ثانوى

   *0.102 *0.112 *0.102 *0.111 *0.111 2.122 تعليم جامعي

  *0.122 1.122 1.120 1.122 1.122 1.122 2.001 تعليم فوق جامعي

 -( ما يلي :.8يتضح من جدول )

( بين إستجابات الشباب 4.41توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -8

)المستوى التعليمي آلبائهم أمي( و)المستوى التعليمي آلبائهم الجامعي( في مستوى 

مستوى التعليمي آلبائهم أمي( ، إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )ال

إستجابات الشباب )المستوى التعليمي  بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

 آلبائهم أمي( وإستجابات الشباب لباقي المستويات التعليمية آلبائهم قيد الدراسة .

( بين إستجابات 4.41توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

ب )المستوى التعليمي آلبائهم يقرأ ويكتب( و)المستوى التعليمي آلبائهم الشبا

الجامعي( في مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى 

التعليمي آلبائهم يقرأ ويكتب( ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

كتب( وإستجابات الشباب إستجابات الشباب )المستوى التعليمي آلبائهم يقرأ وي

 لباقي المستويات التعليمية آلبائهم قيد الدراسة .

( بين إستجابات 4.41توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

الشباب )المستوى التعليمي آلبائهم تعليم إبتدائي( و)المستوى التعليمي آلبائهم 

إستجابات الشباب )المستوى الجامعي( في مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح 

التعليمي آلبائهم تعليم إبتدائي( ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

إستجابات الشباب )المستوى التعليمي آلبائهم تعليم إبتدائي( وإستجابات الشباب 

 لباقي المستويات التعليمية آلبائهم قيد الدراسة .

( بين إستجابات 4.41ئية عند مستوى )توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصا -0

الشباب )المستوى التعليمي آلبائهم تعليم إعدادي( و)المستوى التعليمي آلبائهم 

الجامعي( في مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى 

التعليمي آلبائهم تعليم إعدادي( ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
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ات الشباب )المستوى التعليمي آلبائهم تعليم إعدادي( وإستجابات الشباب إستجاب

 لباقي المستويات التعليمية آلبائهم قيد الدراسة .

( بين إستجابات الشباب 4.41توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

الجامعي( في )المستوى التعليمي آلبائهم تعليم ثانوي( و)المستوى التعليمي آلبائهم 

مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى التعليمي آلبائهم تعليم 

ثانوي( ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات الشباب )المستوى 

 التعليمي آلبائهم تعليم ثانوي( و)المستوى التعليمي آلبائهم فوق الجامعي( .

( بين إستجابات 4.41ة ذات داللة إحصائية عند مستوى )توجد فروق جوهري -.

الشباب )المستوى التعليمي آلبائهم تعليم جامعي( و)المستوى التعليمي آلبائهم فوق 

الجامعي( في مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى 

 التعليمي آلبائهم فوق الجامعي( .

 (02جدول )

شباب الجامعي في مستوى إدراك الشخص الثالث وفقاً لمت ير داللة الفروق بين ال

 المستوى التعليمي لألم

 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 قيمة " ف "

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 02.222 2 22.222 بين المجموعات

 1.222 222 222.228 داخل المجموعات 1.10دال عند  **02.822

 - 222 282.221 اإلجمالى

( أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند 87يتضح من جدول )       

( بين متوسطات درجات إستجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق 4.48مستوى )

ً لمتغير المستوى التعليمي لألم ، ونظراً لوجود  بمستوى إدراك الشخص الثالث وفقا

( وذلك للمقارنة بين L.S.Dالباحثة بحساب أقل فرق معنوي ) فروق جوهرية قامت

 ( .81المتوسطات ، وكما يتضح في جدول )

 (02جدول )

 للمستوى التعليمي لألم ( للمقارنة بين المتوسطاتL.S.D)حساب أقل فرق معنوي 

 تعليم فوق جامعي عليم جامعيت تعليم ثانوى تعليم إعدادي تعليم ابتداالي يقرأ ويكتب أمي المتوسطات المستوى التعليمى

        2.122 أمي

       1.11 2.122 يقرأ ويكتب

      1.102 1.102 2.122 تعليم ابتداالي

     1.120 1.182 1.182 2.122 تعليم إعدادى

    1.122 1.112 1.108 1.108 2.122 تعليم ثانوى

   *0.182 *1.222 *0.182 *0.102 *0.102 2.122 تعليم جامعي

  *0.122 1.128 1.120 1.122 1.122 1.122 2.002 تعليم فوق جامعي

 -( ما يلي :81يتضح من جدول )
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( بين إستجابات الشباب 4.41توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -8

)المستوى التعليمي ألمهاتهم أمي( و)المستوى التعليمي ألمهاتهم الجامعي( في مستوى 

لثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى التعليمي ألمهاتهم أمي( ، بينما إدراك الشخص ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات الشباب )المستوى التعليمي ألمهاتهم 

 أمي( وإستجابات الشباب لباقي المستويات التعليمية ألمهاتهم قيد الدراسة .

( بين إستجابات 4.41ند مستوى )توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ع -1

الشباب )المستوى التعليمي ألمهاتهم يقرأ ويكتب( و)المستوى التعليمي ألمهاتهم 

الجامعي( في مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى 

التعليمي ألمهاتهم يقرأ ويكتب( ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

باب )المستوى التعليمي ألمهاتهم يقرأ ويكتب( وإستجابات الشباب لباقي إستجابات الش

 المستويات التعليمية ألمهاتهم قيد الدراسة .

( بين إستجابات 4.41توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

الشباب )المستوى التعليمي ألمهاتهم تعليم إبتدائي( و)المستوى التعليمي ألمهاتهم 

جامعي( في مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى ال

التعليمي ألمهاتهم تعليم إبتدائي( ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

إستجابات الشباب )المستوى التعليمي ألمهاتهم تعليم إبتدائي( وإستجابات الشباب 

 الدراسة .لباقي المستويات التعليمية ألمهاتهم قيد 

( بين إستجابات 4.41توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -0

الشباب )المستوى التعليمي ألمهاتهم تعليم إعدادي( و)المستوى التعليمي ألمهاتهم 

الجامعي( في مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى 

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التعليمي ألمهاتهم تعليم إعدادي( ، 

إستجابات الشباب )المستوى التعليمي ألمهاتهم تعليم إعدادي( وإستجابات الشباب 

 لباقي المستويات التعليمية ألمهاتهم قيد الدراسة .

( بين إستجابات 4.41توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -1

ألمهاتهم تعليم ثانوي( و)المستوى التعليمي الجامعي( في  الشباب )المستوى التعليمي

مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى التعليمي ألمهاتهم 

تعليم ثانوي( ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات الشباب 

مي ألمهاتهم فوق )المستوى التعليمي ألمهاتهم تعليم ثانوي( و)المستوى التعلي

 الجامعي( .

( بين إستجابات 4.41توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -.

الشباب )المستوى التعليمي ألمهاتهم تعليم جامعي( و)المستوى التعليمي ألمهاتهم فوق 

الجامعي( في مستوى إدراك الشخص الثالث لصالح إستجابات الشباب )المستوى 

 تهم فوق الجامعي( .التعليمي ألمها
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( تتحقق صحة الفرض الثاني جزئياً 81 – 81مما سبق وفي ضوء نتائج الجداول )

بين الشباب الجامعي في  والذي ينص على أنه ا توجد فروق ذات داللة إحصائية

ً للمت يرات الديموجرافية )النوع ، المرحلة  مستوى إدراك الشخص الثالث وفقا

 ة ، تعليم األم واألب ( " .العمرية ، الحالة اإلجتماعي

توجد عالقة ارتباطية بين تأثير الشخص الثالث ودرجة تأييد  الفرض الثالث :

     الشباب الجامعي لفرض الرقابة على وساالل التواصل اإلجتماعي

 (02جدول )

حساب معامل اإلرتباط بين تأثير الشخص الثالث ودرجة تأييد الشباب الجامعي 

 االل التواصل اإلجتماعي                                                              لفرض الرقابة على وس

 044ن =                                                                                            

 جتماعيتأييد الشباب الجامعي لفرض لرقابة على وساالل التواصل اإل تأثير الشخص الثالث
 مستوى الداللة معامل اإلرتباط

 8ع 8م 0ع 0م

 1.10دال عند  **1.202 1.212 0.222 1.222 8.812

( أنه توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية 82يتضح من جدول )       

( بين تأثير الشخص الثالث ودرجة تأييد الشباب الجامعي 4.48عند مستوى )

لتواصل اإلجتماعي ، وهو ما يحقق صحة الفرض لفرض الرقابة على مواقع ا

توجد عالقة إرتباطية بين تأثير الشخص الثالث والذي ينص على أنه ا 

الثالث ودرجة تأييد الشباب الجامعي لفرض الرقابة على وساالل التواصل 

. وبذلك ثبت الفرض السلوكي لدافيسون في تأثير الشخص الثالث ااإلجتماعي 

ون فرض الرقابة على المضامين التي لها تأثير سلبي حيث أن األفراد يؤيد

على اآلخرين ، وأن تأييد األفراد لفرض الرقابة هو مجرد استجابة للتكيف في 

التعامل مع التهديد التي تمثله هذه الوسائل ، وأن تأييد األفراد لفرض الرقابة 

يهم حصانة غالبا ما يسود بين هؤالء الذين يعتقدون أنهم أعلى أخالقيا وان لد

من التأثيرات السلبية للمضامين التي تقدم من خالل وسائل التواصل 

 االجتماعي .

 مناقشة نتاالج الدراسة وفروضها : 

سعت الدراسة الى اختبار فروض نظرية الشخص الثالث الشباب الجامعي 

عام(. وتمثلت عينة  18-81بالجامعات المصرية ممن تتراوح أعمارهم ما بين )

( مفردة من الشباب من الجنسين 044ي عينة عمديه بلغ قوامها )الدراسة ف

إناث( في جامعات االسكندرية والقاهرة وعين شمس ، في ضوء 144ذكور، و144)

استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي للتعرف على اتجاهاتهم نحو المخاطر األمنية 

 عرضها فيما يلي:  الناتجة عنه ، وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج يمكن
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 من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:  

 . طبيعة استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى الشباب الجامعي0

كشفت الدراسة وجود حساب لجميع العينة على مواقع التواصل االجتماعي 

يوتيوب(، تستخدم اغلب العينة مواقع التواصل  –تويتر  –)فيس بوك 

، في حين تبلغ العينة التي %01.0سنوات فاكثر بنسبة  3جتماعي منذ اال

 %1..3سنوات نسبة  3تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ما بين سنة إلى 

تستخدم مواقع التواصل االجتماعي منذ اقل من سنة ، وهذا  %87.1ونسبة 

)البشابشة ، وسام ودراسة ( 8102)حمودة ، أحمد يونس يتفق مع دراسة 

كما تستخدام أغلب العينة مواقع التواصل االجتماعي أكثر من ،  (8102ايل ط

ساعات  1إلى  3في حين من يستخدموه ما بين  %11.1ساعات وهي نسبة  1

تبوأ الفيس بوك المرتبة االولى في استخدام شبكات ، و %.1يوميا نسبة 

، %11حيث بلغت نسبة العينة التي تفضل الفيس بوك التواصل االجتماعي 

، %18.1وتلك التي تفضل تويتر  %13.1في حين تلك التي تفضل اليوتيوب 

من  %1..2، ويرى ( 8102)منصور، تحسين وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

عينة الدراسة ال يستطيعون االستغناء عن مواقع التواصل االجتماعي ، 

تماعي وتعتمد أغلب العينة على الموبايل في استخدام مواقع التواصل االج

والالب  %81.1في حين من يعتمد على الكمبيوتر نسبة  %3.7.وذلك بنسبة 

)العمري ، من عينة الدراسة وهذا ما يتفق بقوة مع دراسة  %87.1توب نسبة 

كما تعد أكثر األماكن التي يتم استخدامها للدخول إلى مواقع  ، (8102

التوالي ، على  %30و %07التواصل االجتماعي المنزل والجامعة بنسب 

. وعموما فيما ( 8102)خليفة، عالء الدين وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

)عالونة يتعلق بنتائج هذا المحور فقد تجانست هذه النتائج مع نتائج دراسة 

بشكل عام رغم تفاوت نسب المستخدمين إال أن الترتيب بقي نفسه .  (8108،

فيما  (8108)عابد،راسة من جهة أخرى تقاربت نتائج دراستنا مع نتائج د

خص نسبة استخدام الشباب للفيس بوك في فلسطين ، كما نذكر في السياق 

التي أظهرت أيضا ريادة الفيس بوك عند  (8100)منصور، ذاته دراسة 

مستخدمي االنترنت من قبل الطلبة الجامعيين المصريين ، وقد اختلفت نتائج 

ي وجدت تفوقا لتويتر على الت (8102)الفاضل دراستنا مع نتائج دراسة 

 الفيس بوك من حيث االستخدام.

  حرية استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي والتعبير عن رأيهم خاللها. 1

تشير نتائج الدراسة إلى وجود حرية مطلقة الستخدام عينة الدراسة لشبكات التواصل 

سبياً لعينة الدراسة الستخدام في حين تعد الحرية محدودة ن %.1االجتماعي وذلك بنسبة 

)الدبيسي ، .  وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة %18شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 
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من عينة الدراسة عدم خضوع مواقع التواصل االجتماعي  %00.1يرى  ،  (8102

ال تدري خضوع مواقع التواصل االجتماعي للمراقبة  %11.1للمراقبة األمنية ونسبة 

من عينة الدراسة خضوع مواقع التواصل  %7..1ة من عدمه وترى نسبة األمني

، كما وضحت  (8102)العمري ، وهذا ما يتفق مع دراسة االجتماعي للمراقبة األمنية 

تسجل في شبكات التواصل االجتماعي باسمهم الحقيقي. في حين  %71.3نسبة النتائج أن 

الشخصية في حسابهم الشخصي على  من عينة الدراسة معلوماتهم %1..7تضيف  نسبة 

من عينة الدراسة  تكون صداقات مع  %3.7.مواقع التواصل االجتماعي ، وترى نسبة 

من  %3..3أشخاص ال تعرفهم من خالل مواقع التواصل االجتماعي في حين يرفض 

العينة تكوين  صداقات مع أشخاص ال يعرفونهم من خالل مواقع التواصل االجتماعي، 

و دراسة  (8102، نجادات)هذه النتائج مع دراسات عديدة من بينها نذكر دراسة وتتالقى 

 .(8102)عالء الدين 

 مدى ثقة المبحوثين فيما يحصلون عليه من أخبار من مواقع التواصل االجتماعي. 3

أشارت الدراسة إلى ارتفاع متوسط متابعة المبحوثين لألخبار على شبكات التواصل 

من عينة الدراسة ، يزيد  %22.3وذلك بنسبة اإلنترنت  االجتماعي على شبكة

استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي للحصول على األخبار في كل 

أنه ال يوجد وقت محدد للحصول  %34.7بينما ترى نسبة  %01.1األحوال بنسبة 

وهذا  ترى أنها تحصل عليها في األحوال الطارئة فقط %1..1على األخبار ونسبة 

، أما بالنسبة لدرجة ثقة المبحوثين في  (8102)حمودة ، أحمد يونس يتفق مع دراسة 

مصداقية ما يحصلون عليه من أخبار من مواقع التواصل االجتماعي فقد أوضحت 

من المبحوثين عينة الدراسة يثقون بدرجة متوسطة فى األخبار  %18الدراسة أن 

بدرجة  %07اصل االجتماعي، بينما تثق نسبة والمعلومات المنشورة على مواقع التو

كبيرة في األخبار والمعلومات المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي، ال تثق 

فى األخبار والمعلومات المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي. ووتتفق  %1نسبة 

 في حين (،8102)أبوصالح ، ، و دراسة  (8102)حمودة هذه النتيجة مع دراسة 

بأن درجة الثقة بالمعلومات  (8102)الجمال أنها تختلف عما توصلت اليه دراسة 

)النسبة غير الواثقة في األخبار والمعلومات  %4.7ترى نسبة و كانت منخفضة .

المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي( أن أسباب عدم هذه الثقة هي عدم صدق 

في األخبار والمعلومات المنشورة على  وتزييف تلك األخبار.  وترى النسبة الواثقة

مواقع التواصل االجتماعي أن أسباب هذه الثقة هي ألنها تناق  قضايا مهمة فى 

، ألنها تنبذ سياسة التعتيم اإلعالمى بنسبة %82.1المجتمع بكل حرية بنسبة 

، بسبب سرعة تغطيتها لألحداث موثقة بالصور والفيديوهات بنسبة 14.1%

، ألنها توفر %11.1اب الحرية فى اإلعالم التقليدي بنسبة ، بسبب غي80.3%

لمستخدميها فرصة الحوار وتبادل المعلومات واآلراء واألفكار من خالل التعليق على 

)نورة عبدهللا محمود ، ، ووتفق هذه النتيجة مع دراسة  %11المنشورات بنسبة 
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تي حول القضايا والتي توصلت الى أن ثقة المبحوثين في المعلومات ال( 8102

واألحداث الجارية التي يحصلون عليها من مواقع التواصل االجتماعي جاءت نسبة 

الثقة بدرجة متوسطة في المرتبة األولى في حين جاء من يثق بنسبة كبيرة في المرتبة 

 الثانية وأخيرا من ال يثق فيها ُمطلقا.

 مدى خطورة مواقع التواصل االجتماعي على األمن القومي. 0

وضحت الدراسة اعتقاد غالبية المشاركين بوجود خطورة لمواقع التواصل 

من عينة الدراسة ترى أن مواقع  %10أن االجتماعي على األمن القومى. حيث تبين 

ترى أن  %.3التواصل االجتماعي خطيرة إلى حد كبير على األمن القومي ونسبة 

ير خطيرة. ترى نسبة ترى أنها غ %84هذه المواقع خطيرة إلى حد ما ونسبة 

من عينة الدراسة أن تلك المواقع خطر على ذاتها وعلى اآلخرين في حين  81.0%

 %80.1من عينة الدراسة أن تلك المواقع خطر على ذاتها ونسبة  %71.1ترى نسبة 

رضوان ، ورمضان، وعبد ترى أنها خطر على اآلخرين، وهذا يتفق مع نتائج دراسة 

(  ، ٠٢٠٢ (Narayan & Kuppuswamy ، ودراسة(٠٢٠٢الوهاب )

قنيطة و دراسة  م(،٠٢٠٠الخياط ) و دراسة(، ٠٢٠٠(بايوس ف  ودراسة

أن الفيس  %71.1كما ترى نسبة  .(٠٢٠٢أب و خطوة والباز )، و دراسة (٠٢٠٠)

بوك هو الموقع األكثر خطورة من بين مواقع التواصل االجتماعي، وهو ما أكدته 

من إجمالي عينة  %844حيث أجمع  (8102عبد الرحيم ، )الشرقاوي، ايمان دراسة 

الدراسة من المنتمين إلى المؤسسات األمنية والباحثيين واألكاديميين والعاملين في 

الحقل االعالمي أن الفيس بوك هو أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما من قبل 

مع  %72.1وتتفق نسبة   الجماعات اإلرهابية خاصة فيما يتعلق بأهدافها التنظيمية.

قرار مراقبة األجهزة األمنية لمواقع التواصل االجتماعي ألنه ضرورة ملحة لحماية 

من عينة الدراسة ضد هذا القرار ألنه  %14.1من البالد ورصد المخاطر بينما نسبة 

وتتفق هذه النتائج مع دراسة  بمثابة تجنيد آلليات الدولة البوليسية وتقييد الحريات.

التي أكدت على خطورة مواقع التواصل االجتماعي  (8102يم ، محمد الحافظ ، )كر

كمنصات قادرة على نشر محتويات ضارة باألمن القومي وضرورة فرض الرقابة 

 عليها.

 . اتجاه المبحوثين نحو المخاطر المتعلقة بنشر الفكر اإلرهابي2

يرة لشبكات التواصل يعتقد غالبية المبحوثين في عينة الدراسة وجود مخاطر كب 

حيث تشير نتائج الجدول إلى اتفاق أغلب االجتماعي متعلقة بنشر الفكر اإلرهابي. 

العينة على القيام بنشر العمليات اإلرهابية المرعبة بهدف قتل الروح المعنوية 

واإلنهيار النفسى للحكومات والشعوب المستهدفة )عمليات القتل والذبح والتفجير 

كما أكدت الدراسة اعتماد الجماعات ،  %18.3ب( وذلك بنسبة والحرق والتعذي

اإلرهابية على وسائل التواصل االجتماعي لتجنيد المزيد من الشباب فى صفوفهم 
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التي اعتبرت ( 8102)الرميح ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  %18.1وذلك بنسبة  

ً في تجنيد المتطرفين،  موقع فيسبوك من أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما

ً ما تقوم المنظمات اإلرهابية بإنشاء مجموعة على هذا الموقع  (Group) وغالبا

ً معها حيث تركز المجموعة في أطروحاتها على فكرة  الجتذاب المتوافقين فكريا

كذلك ( ، 8102)الزعبي ، إنسانية باألساس، كما تتفق أيضا تلك النتائج مع دراسة 

حول تحليل محتوى ( 8102)التخاينة  ما جاءت به دراسةتتفق هذه النتائج مع 

الشبكات المظلمة عبر االنترنت ومعرفة األساليب المرتبطة بكيفية ربط تحليل شبكة 

االتصال االجتماعي مع منهجيات مأخوذة من التكنولوجيا الوسيطة لقاعدة البيانات 

لتنسيق ومشاركة ومن دمج البيانات ، وكيفية الوصول الى الرسائل والتخطيط وا

  المعلومات بين هذه التنظيمات عبر المواقع الُمظلمة للحد من الخطر األمني لها.

 اتجاه المبحوثين نحو المخاطر المتعلقة بإشاعة الفوضى ونشر ثقافة إسقاط األنظمة. .

أظهرت الدراسة أن غالبية المشاركين يعتقدون بوجود مخاطر كبيرة لشبكات 

حيث تشير تعلقة بإشاعة الفوضى ونشر ثقافة إسقاط األنظمة ، التواصل االجتماعي م

نتائج الدراسة إلى اتفاق أغلب العينة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي إلثارة 

، كما جاءت عبارة  %18الفوضى والفتن وخاصة فى مجتمعاتنا العربية وذلك بنسبة 

 ، %18.8الثورى بنسبة تلعب مواقع التواصل االجتماعي دور كبير فى الحراك 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي فى الدعوى لالعتصامات واإلضرابات وذلك 

، هدم وزعزعة ثقة الشعب فى الحكومة حيث أصبحت تلك المواقع %18.3بنسبة 

،   %14.1وسيلة ) لشيطنة ( النظام الحاكم وتشويه إنجازات الدولة وذلك بنسبة 

عات ضاغطة للضغط على صانعى القرار لتنفيذ مطالب وجاء تحويل األفراد إلى جما

،  في حين جاءت عبارة وضع األنظمة الحاكمة فى حالة قلق %18الشعب بنسبة 

أما عبارة الحث والتحريض على التظاهر  ، %18.8مستمر وتهديدها بالتغييربنسبة 

تصل ، وفي سياق م %18واالعتصام وأعمال الشغب غير القانونية فقد جاءت بنسبة  

جاءت عبارة محاولة إفشال مؤسسات الدولة وإحداث قدر هائل من الفوضى 

، والدعوة إلى مقاطعة األنشطة والفاعليات %18.3واإلرتباك والذعر الداخلي بنسبة 

، وانتقاد برامج وخطط الحكومة التنموية وعدم %18.3التى تدعو لها الحكومة بنسبة 

سابات وهمية على مواقع التواصل وعمل ح، %18.8دعمها لتلك الخطط بنسبة 

،  %14.1االجتماعي للتالعب بعقول الشباب وإثاراتهم على دولتهم وذلك بنسبة 

، وقد  %18.8والتشكيك فى مصداقية كل ما تبثه وسائل اإلعالم الرسمية وذلك بنسبة 

تلك الدراسة التي أشارت ( 8102)عبد الرحيم ،  اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة

أن ظهور وسائل التواصل االجتماعي في األوساط الطالبية والشبابية من أجل  الى

التواصل االجتماعي والمعرفي، أدى مع التطور السريع لهذه الوسائل وسرعة 

انتشارها لدى العامة الى ظهور مجموعات ذات مطامع سياسية، وأفكار أيديولوجية، 
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النظام الدستوري عبر وسائل استغلت هذه الوسائل لبث أفكارها ونادت بإسقاط 

التواصل االجتماعي، فأشغلت بذلك المجتمعات اآلمنة وحثها على الخروج على سلطة 

الحاكم. ونالت الدول العربية واإلسالمية نصيب األسد من فوضى هذه المجموعات، 

 كما هو الحال فيما يسمى بالربيع العربي.
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أشارت نتائج الدراسة إلى اتفاق أغلب العينة على نشر مواقع التواصل الشائعات 

، ثم جاءت في المركز   %..14التى تضر باألمن القومي بكل مجاالته وذلك بنسبة 

 الثاني عبارة اشن حرب نفسية ضد قوات الجي  والشرطة والقضاءا ذلك بنسبة

، ثم جاءت بعد ذلك عبارة االتشهير بالشخصيات العامة واإلساءة لهم   %..14

، في حين جاء في المركز  %14.3بالكلمة والصورة وأفالم الفيديوا وذلك بنسبة  

الرابع االترويج ألفكار وشائعات تستهدف إضعاف سلطة الدولة وسيادتها واستقرارها 

بارة ااستخدام مواقع التواصل االجتماعي يليها ع، ا % 18.8السياسي وذلك بنسبة 

أسلوب اإليحاء والتلميح الذى قد يؤدي إلى قيام المتلقي بالتخمين والتوقع مما يؤدى 

أما عبارة ااعتماد شبكات التواصل  .%14.1إلى اختالق الشائعاتا وذلك بنسبة 

ائعاتا االجتماعي على مصادر مجهولة وغير معلنة للمعلومة مما يُساهم فى خلق الش

صعوبة الحد من انتشار الشائعات على مواقع التواصل  .%14.1فقد جاءت بنسبة 

االجتماعي حيث يقوم عدد كبير من األشخاص بمشاركة الخبر ونشره دون التأكد من 

أما ااستخدام الشائعات فى مواقع  %18صحته ومصداقية مصدره وذلك بنسبة 

نفسية على الشعب المصرى الفتعال التواصل االجتماعي كسالح فتاك فى الحرب ال

، تأثير شائعات مواقع التواصل االجتماعي  %14.1األزمات والفتن وذلك بنسبة 

شديد الخطورة على جميع النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعي للدولة وذلك 

كما جاءت عبارة انشر مواقع التواصل أخبار ومعلومات مضللة ،  %18.8بنسبة 

ادة حالة االنقسام والتوتر بين أفراد المجتمعا، و عبارة ا أن تؤدي تعمل على زي

شائعات مواقع التواصل إلى التحريض على العنف والطائفية وشق الصف الوطنى 

وتتفق نتائج هذا على التوالي ،   %14.1، %14.3ونشر الفتنية فى المجتمع بنسب  

)شتلة، ممدوح و  (8102 )السيديريالمحور من الدراسة مع نتائج دراسة كل من  

التي كشفت عن الدور الخطير للشائعات التي تنتشر عبر  (8102السيد عبدالهادي 

مواقع التواصل االجتماعي في احداث العنف وتأجيج الصراع السياسي وخلق البلبلة 

والفوضى في المجتمع ، وصناعة الزمات واالرتباك في الدولة ، ونشر معلومات 

)المجلة الشباب . كذلك اتفقت تلك النتائج مع نتائج دراسة مغلوطة ومشوهة بين 

( والتي توصلت الى 1487،  العسكرية االستراتيجية بدولة االمارت العربية المتحدة

ان الشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعي تمثل إحدى أدوات الحرب الحديثة في 

اسية وتوصلت كذلك المجتمع من خالل إثارة الفتن والخصومات والصراعات السي
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الى أن الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي لها القدرة على تهديد األمن القومي 

 للدول والشركات الكبرى. 

. أشارت النتائج الى دعم الفرض اإلدراكي لنظرية تأثير الشخص الثالث بأن 1

اآلخرين يتأثرون بدرجة اكبر وبسهولة عن الذات وأن رسائل ومضامين وسائل 

التواصل االجتماعي لها تأثير أكبر على اآلخرين مما هو على الذات إذا كانت نتائجها 

غير مرغوبة وسلبية ، والنتائج التي توصلت إليها الدراسة تؤكد هذه النقاط الهامة 

وإثبات صحة الفرض األول يتفق مع الدراسات السابقة ، وأصبح من المؤكد أن 

حيح والذي يشير إلى أن األفراد أكثر إعتقادا الفرض اإلدراكي لنظرية دافيسون ص

بأن وسائل اإلتصال والمضمون الذي تنقله يؤثر على اآلخرين إذا كان هذا المضمون 

و دراسة ( 8102)السقا ، همت  غير مرغوب فيه. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة

أثير حيث أثبتت كل منهما أيضا صحة الفرض االدراكي لنظرية ت (8102)خنقاوي 

 .الشخص الثالث

. أيدت الدراسة الفرض السلوكي لنظرية تأثير الشخص الثالث بالموافقة على 2

فرض الرقابة على ما يُقدم من خالل وسائل التواصل االجتماعي للوقاية من التأثيرا 

حيث ( 8102)السقا ، همت  السلبية لهذه الرسائل وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة

يضا صحة الفرض السلوكي لنظرية تأثير الشخص الثالث ، إال أن أثبتت دراستها أ

التراث البحثي في نظرية الشخص الثالث التي تؤيد الفرض السلوكي أقل بكثير من 

  الدراسات التي تؤيد الفرض اإلدراكي.

 التوصيات 

يعد هذا البحث من األبحاث القليلة التي تناق  تأثير مواقع التواصل االجتماعي على  

استنادًا إلى النتائج التي ألمن القومي بالدولة وخاصة بين شباب الجامعات  ، وا

 أسفرت عنها الدراسة ، فإنها توصى ببعض التوصيات التالية:

يجب على كل دولة سن التشريعات التي تحمي كل من مستخدمي مواقع  التواصل  -8

جهزة األمنية كي تستطيع االجتماعي واألمن القومي للبالد، وهذا يحتاج إلى تطوير األ

فرض رقابتها وسيطرتها على كل ما يتم تناوله من خالل هذه المواقع، دون اإلخالل 

 بخصوصية مستخدميها وحرياتهم.

تفعيل دراسة التربية اإلعالمية فى المدارس والجامعات بما يتناسب مع المراحل  -1

لب بما يؤهله لالدراك العمرية والدراسية وتنمية مهارات التفكير الناقد لى الطا

الصحيح لحقائق األمور. وذلك كطريقة فعالة لتحديث الرؤية االستراتيجية وأال نكون 

مجرد رد فعل لما يتم بثه ، بل يجب أن تكون لنا اليديولوجية التي تؤهلنا كشعوب 

 عربية لبلورة درع أمان قادر عل صد هذه الهجمات الفكرية الخبيثة. 
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بدراسة األمن القومی لطالب المرحلة  ررات دراسية تتعلقمقاالهتمام  بوضع  -3

وذلك بهدف نشر قيم المسؤولية االجتماعية والرقابة الذاتية ، وأن نجعل  .الجامعية 

الرقابة غير مختصة بالمؤسسات الحكومية ، ولكن رقابة ذاتية نابعة من المواطنين ، 

شباب العربي عامة ولمصلحة الوطن وللحفاظ على اغلى ما في الوطن وهو ال

 والمصري خاصة .

االستفادة الى أقصى حد من إيجابيات شبكة التواصل االجتماعي بما يخدم  -0 

المصلحة الوطنية العليا للبالد من خالل نشر الوعي والثقافة القانونية والحقوقية 

 واألمنية والحفاظ على المكتسبات الوطنية ودعم أمن واستقرار البالد من خالل تقديم

المعلومات الصحيحة والتصدي ألي محاوالت مشبوهة فيها تشويه للمنجزات التنموية 

 والحضارية والفكرية واألخالقية واالقتصادية والعسكرية.

تركيز وسائل اإلعالم المطبوع والمرئي والمسموع على تقديم وشرح وتفسير  -1  

لشباب واألمن القومي والمفاهيم والقضايا المرتبطة بحروب األجيال وخطورتها على ا

لتوعية الجمهور بطرق تلك الحروب ووسائلها ومدى قدرتها على التأثير على 

 مقدرات الشعوب.

تدريب القائمين باالتصال في وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة ، على معالجة  -.

وتناولها بشكل يؤهل الشباب للتصدي الي محاولة  القضايا المتعلقة باألمن القومی.

لتأثير على اتجاهاتهم نحو الوقوع في براثن القائمين على الخطط الهادفة لتدمير ل

 الشعوب.

إجراء المزيد من البحوث التي تتعلق بدراسة اتجاهات الراث العام نحو قضايا  -7

 األمن القومی وكذلك المتعلقة باإلعالم األمنی.

في اتجاه الجانب  العمل على التوظيف االيجابي لمواقع التواصل االجتماعي -1

الوقائي المتمثل في بث روح الوالء واالنتماء الوطني ، وتوعية الناس بمخاطر 

 المشاكل العامة، والتي تمثل تهديدًا للمجتمعات من أعمال العنف واإلرهاب.

ضروروة االستفادة من عملية توظيف مواقع التواصل في كشف بؤر ومخطط  -2

فى اكتشاف جواسيس الوطن والتصدي لهم، فيما المنظمات اإلرهابية واإلجرامية و

 يعرف باألمن اإللكتروني.

يجب ان تغير الحكومة طبيعة نظرتها إلى مواقع التواصل االجتماعي وتنظر  -84

لهاعلى أنها فرص تحمل كثيًرا من الخصائص والفوائد بداًل من النظر إليها بعين 

ة والحظر في عصر الثورة الريبة والحذر، حيث ترى الباحثة أن أسلوب الرقاب

التكنولوجية الهائلة ، قد يكون أسلوب مؤقت ولكنه ليس وسيلة قوية ومؤثرة ، ولكن 

المؤثر والفعال بشكل كبير هو محاربة الفكر بالفكر عن طريق فتح منافذ اعالمية 

 عديدة لتوضيح أهمية الحفاظ على األمن القومي للدولة .
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 المراجع

 ( 1481مناصرية، ميمونة ) تأثير كل من المضمونين الوطني والعولمي في صياغة القيم

المضمنة في كتاب اللغة العربية وآدابها لشعبتي أدب وفلسفة ولغات أجنبية بالسنة الثالثة من 

، ص 1481، ديسمير 1، ع. 3التعليم الثانوي في الجزائر. مجلة دراسات في علوم التربية. مج. 

 المسيلة ، الجزائر. ، جامعة محمد بو ضياف،.13-183ص. 

 ( أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على الهوية الثقافية لدى الطلبة 1481غضبان، غالية )

الجامعيين الجزائريين في ظل العولمة اإلعالمية : دراسة على عينة من مستخدمي الفايسبوك 

ضر ، باتنة، كلية العلوم أنموذجا ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الحاج لخ 8بجامعة باتنة 

 اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر.

 ( مقومات التدريس الفعالة ودورها في تحصين أجيال المستقبل من خطر 1481بوطيبة، جلول )

تحليلية ، المجلة الدولية للدراسات التربوية  -التطرف وسوء استخدام اإلنترنيت : دراسة سيكو

، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 111-171. ، ص ص1481، نوفمبر 3والنفسية. ع. 

 الجزائر.

 ( أثر اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي في األمن والحد من 1482الحريري، أحمد سعيد )

الجريمة من وجهة نظر بعض طالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض ، مجلة العلوم التربوية 

، كلية اآلداب، جامعة الطائف، 814-28ص ص .  ،1482، يونيو 81، ع. 3والنفسية. مج. 

 المملكة العربية السعودية

 ( امواقع التواصل االجتماعي خطر يهدد األمن القومي1483محسن، محمد )“ ،األهرام اليومي ،

، موجود على الرابط التالي: 1483سبتمبر  83

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1406569&eid=7154 

 ( دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي 1482الهاجري، سمير محمد عويد ، )

األمني لدى معلمي المرحلة الثانوية في دولة الكويت ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، جامعة آل 

 . األردن.1482البيت. كلية العلوم التربوية. 

 ( تعرض الشباب العربي للمواقع .148البطريق، غادة ) اإللكترونية المتطرفة فكريا وعالقته

بإدراكهم للمنطق الدعائي للتنظيمات اإلرهابية : دراسة ميدانية في إطار نظرية تأثير الشخص 

الثالث، مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط، الجمعية المصرية للعالقات العامة، 

 .877، ص.148القاهرة، ديسمبر 

 ( اال1480محي الدين، معتز ) ،)رهاب وتجديد الفكر األمني ، )دار زهران للنشر والتوزيع

 عمان، األردن .

 (استخدام القوة االلكترونية في التفاعالت الدولية .148عبد الحي، صباح عبد الصبور )–  تنظيم

 القاعدة نموذجا ، المعهد المصري للدراسات السياسية.

 ( دور شبكات التواصل االجت1480عبد الباري ، أسامة ) ماعي في انتاج المعرفة )دراسة تطبيقية

 .1480سبتمبر  81، الكويت، 31، العدد 041على عينة من مستخدمي الفيس بوك( ، مجلد 
 Michel Dupagne &Others, Impact of Question Order on the Third Person Effect, 

International Journal of Public Opinion Research voll11, no4 ,1999, p334. 

 Evra Horens & Suzanne Ruiter, The Impact Phenomenon: Beyond the Third 

Person Effect, European Journalism of Social Psychology, vol 26 ,1996, p601. 

 Vincent Price &Others, Third Person Effect of News Coverage: Orientation 

Toward Media, Journalism and mass Communication Quarterly, vol 97, no3, 

1997, p521. 16). 
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 Brand Stanley, & Davis, Dennis, k: Mass communication Theory: foundations, 

ferment, and future, 5th ed (Australia: Thomson wadsworth, 2009) pp. 121 – 122 

 Rosen, Berry, Jack & Vickers, Lauren, A: Applied mass communication theory: 

A Guide for Media practitioners, (Boston: Pearson, 2009) pp 127 –131. 

 Watson, James: Media communication: an introduction to theory and process, 

3rd Ed (New York: Palgrave, 2008) pp 76- 78. 

 Brand Stanley, j: Introduction to mass communication: media literacy and 

culture. Updated fifth edition (Boston: Mcgrow – Hill, 2010) p. 370. 

 Charlene Simmons: Will you be on our board of directors? We need help: media 

corporations, environmenta (change, and resource dependency theory, 

journalism & Mass communication quarterly, 2012, vol 89, No 1, pp 55. 72. 

 ( التلقي مفهومه أشكاله ونماذج مقارباته في اإلعالم الجديد، مجلة 1487محراز، سعاد ،)

 ..الرواق، العدد 

 ( التربية االعالمية: كيف نتعامل مع وسائل االعال1484الشميمري ، فهد بن عبد الرحمان ،) ،م

 الطبعة األولى، مكتبة الملك فهد، السعودية.

  (. استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي، مجلة التربية ، 1443)زاهر ، راضي

 .13، عمان: جامعة األهلية، ص 81العدد 

 ، ( ، تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين، رسالة 1481)المنصور، محمد

 11ير منشورة. األكاديمية العربية في الدنمارك، ص ماجستير غ

  ، 37(  ، الفيسبوك و الشباب العربي. عمان: مكتبة الفالح ، ص 1481)جرار، ليلى أحمد 

  ، ( ، دور شبكات التواصل االجتماعي في تدعيم التكوين األكاديمي لدا 1487)قاسم ، صونيا

 .884،  ص 83معة قسنطينة ، الجزائر، العدد الطلبة الجامعيين ، مجلة الباحث االجتماعي ، جا

 ( اآلثار األمنية الستخدام الشباب لإلنترنت / علي بن عبد هللا 1440عسيري، علي بن عبد هللا . )

عسيري. مركز الدراسات والبحوث / جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض : جامعة 

 .80نايف العربية للعلوم األمنية. ص 

  ،( مواقع التواصل االجتماعى : تهديد جديد لألمن القومى ، مجلة السياسة 1481محمود )بسيوني

 137، الناشر : مؤسسة االهرام ، القاهرة. ص 180الدولية ، العدد 

 ( ايديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الراي العام، 1481بكر، مصطفى معتصم ، )

 11مركز التنوير المعرفي ، الخرطوم، ص 

 ( اتجاهات النخبة نحو تأثير مواقع التواصل االجتماعى 1481أحمد، أميرة محمد محمد سيد ، )

، 80على األمن القومى المصرى : دراسة تحليلية ، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام ، مجلد 

 22مركز بحوث الرأي العام ، ص  -كلية اإلعالم  -، جامعة القاهرة  8عدد 

 ( الهويات االفتراضية في المجتمعات العربية. دار األمان، الرباط، 1481، ) أحمين ، عبدالحكيم

 17المغرب، ص 

 ( منصات االعالم االجتماعى وصناعة التطرف واالرهاب : الواقع 1481عبدالمعطى، نها )

 184، الناشر : مؤسسة االهرام ، ص183وآليات الموجهة ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 

 (  ، التأثير المعاصر والمتبادل بين اإلعالم الجديد 1482عبود جارهللا ) الشمرين ، ندى

 131واإلرهاب ، مؤتمر االعالم وتحديات الخليج، مملكة البحرين ، ص
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 ( منصات التواصل االجتماعي كميكانيزمات افتراضية لنشر خطاب .148بوعمامة، العربي ،  )

ريعة والقانون واإلعالم في مكافحة اإلرهاب ، اإلرهاب والكراهية  ، المؤتمر العلمي: دور الش

 074،  جامعة الزرقاء ، ص  1مجلد 

 ( التوظيف االعالمى لشبكات التواصل االجتماعى فى 1487شرادقة، بهاء الدين محمد أنيس ، )

مكافحة ظاهرة االرهاب : داع  انموذجا ، المؤتمر اإلعالمي الدولي: اإلعالم بين خطاب 

 801كلية الصحافة واإلعالم ، ص  -فكري ، الناشر: جامعة الزرقاء الكراهية واألمن ال

 ( لشبكات التواصل االجتماعي: 1482بوسعدة، عمر إبراهيم ) ( ، أساليب استخدام تنظيم )داع

، الناشر: جامعة 0، العدد .فيسبوك وتويتر نموذجاً ، المجلة الدولية لالتصال االجتماعي ، مجلد 

مخبر الدراسات اإلعالمية  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -تغانم عبد الحميد بن باديس مس

 832واالتصالية ، ص 

 ( جدلية دور مواقع التواصل االجتماعي: بين نشر الوعي السياسي 1481حوداسي، سمية ، )

واالجتماعي وثقافة العنف والتطرف اإلرهابي ، مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية 

 12، الناشر: مركز جيل البحث العلمي ، ص  .8العدد ، 

 ( اإلرهاب بين اإلعالمين التقليدي والجديد ، مجلة شؤون األوسط 3 1487لكريني، محمد ، )

 881، الناشر: مركز الدراسات االستراتيجية ، ص  .81العدد 

 ( تشريعات اإلعالم الجديد وجرائم اإلنترنت1484أحمد، عبدالمحسن بدوي محمد ) مجلة األمن ،

 18، الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ص 307، العدد 34والحياة ، مجلد 

 ( آليات تفعيل الحماية والوقاية من الجرائم اإللكترونية : 1487الدبور، عمر عبدالعزيز موسى )

رائم إنشاء ضبطية خاصة بالجرائم اإللكترونية ، أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر: الج

مخبر -كلية العلوم االقتصادية  -اإللكترونية ، الناشر: مركز جيل البحث العلمي و جامعة تلمسان 

 187الحوكمة العمومية واالقتصاد االجتماعي ، ص 

 ( تجاهات الرأي العام نحو دور مواقع التواصل االجتماعي في 1482الحذيفي، حفصة هزاع ، )

، المركز القومي  1، العدد  1وم ونشر األبحاث ، مجلد نشر الشائعات ، المجلة العربية للعل

 31للبحوث بغزة ، ص 

 ( شبكات التواصل واالنترنت والتاثير على االمن .148عبد الكافي، اسماعيل عبد الفتاح ، )

 31القومي واالجتماعي ، القاهرة : المكتب العربي للمعارف للنشر والتوزيع. ص 

 ( ، شبكة التواصل 1480يد و الشربيني ، سيد نصحي )أبو خطوة ،السيد عبد المولى الس

االجتماعي وآثارها على األمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكة البحرين، ،المجلد 

 .، ص 81السابع، العدد 

 ( االستخدام المفرط لوسائل االتصال الحديثة من طرف األفراد: اآلثار و 1481بعزيز ، إبراهيم )

 81م علوم االعالم و االتصال، جامعة  الجزائر. ص االنعكاسات ، قس

 ( التوظيف السياسي لمواقع التواصل االجتماعي و أثره على األمن 1487يوسفي، أعمر ،)

أم البواقي ، ص  -، جامعة العربي بن مهيدي 7القومي للدول ، مجلة العلوم االنسانية ، العدد 

817 

 ( دور مواقع الت.148حسام الدين، نسرين ، ) واصل االجتماعى فى إدراك الشباب المصرى

، 81لمخاطر حروب الجيل الرابع : دراسة ميدانية، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام ، مجلد 

 381، ص 1العدد 
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 ( المؤامرة فى حروب الجيل الرابع: المواطن الرقمى الدولى بين 1482قمحة، أحمد ناجي )

 7، الناشر: مؤسسة االهرام ص 81سة الدولية ، العدد الفوضى والالهوية الشبكية ، مجلة السيا

 ( حروب الجيل الرابع وتأثيرها فى األمن القومى ، مجلة السياسة الدولية 1482عفيفى، جميل ، )

 101، الناشر: مؤسسة االهرام ص 181، العدد 

 ( مواقع التواصل االجتماعي تهدد سالمة االمن القومي للدول ، مجلة1482الزيد، هناء )  

معهد األمير سعود الفيصل للدراسات  -، الناشر: وزارة الخارجية  21الدبلوماسي  ، العدد 

 07الدبلوماسية ، ص 

 ( اإلعالم اإللكتروني واإلتجاهات الدولية في المواجهة التشريعية ، 1487أحمد، أمل فوزي )

 84المؤتمر العلمي الرابع لكلية الحقوق جامعة طنطا . ص

  ( نحو عقلنة استخدام وسائط االتواصل االجتماعيا، مجلة شؤون 1487)عبدالعزيز، ياسر

 2.األمانة العامة ، ص  -، الناشر: جامعة الدول العربية  878عربية ، العدد 

 ( دور الترويج اإللكتروني لإلرهاب من خالل الشبكات االجتماعية 1481فايد، عبير السيد ،  )

باب: دراسة حالة على المملكة العربية السعودية ، المجلة في انتشار اإلرهابيين الذين يجندون الش

 842، مركز رفاد للدراسات واألبحاث ، ص  8، عدد  1العالمية لالقتصاد واألعمال ، مجلد 

 Littlejohn, Stephen, w, & Foss, Karen, A: Theories of human 

communication “, 9th ed (Australia: Thomson wads worth, 2008) pp 302-

303.  

 ( 1481األطرش، نجوى)   إستخدام التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم األسرية لدى الشباب

، ص 1، ع. 3الجامعي : الفيسبوك نموذجا ، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية . مج.

 ، تبسة: جامعة العربي التبسي، الجزائر . 1.0-107ص.

 ( استخدام اإلنترنت وعالقته بالتحصيل األكاديمي و التكيف ٢٢۳٢نايف الطروانة وأخرون )

االجتماعي اإلكتئاب ومهارات االتصال لدى طلبة جامعة القصيم، مجلة الجامعة اإلسالمية 

 .للدراسات التربوية، والنفسية، المجلد العشرين، العدد األول

 ( ،تصور مقترح لدور وسائل التواصل 1481أبو شعيرة، خالد محمد ) االجتماعي في تعزيز

الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات العصر، المجلة الدولية 

، جامعة حائل، المملكة 813-.84، ص ص. 1481، مارس 8للدراسات التربوية والنفسية. ع. 

 العربية السعودية.

 ( أثر االعالم ووسائل التواصل االج1482الحريري ، أحمد سعيد ) تماعي في األمن والحد من

الجريمة من وجهة نظر بعض طالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض ، مجلة العلوم التربوية 

، كلية االداب ، جامعة الطائف ، 1482والنفسية العدد الثاني عشر ، المجلد الثالث ، يونيو 

 المملكة العربية السعودية .

 ( دور 1482الهاجري، سمير محمد عويد ) وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي األمني

لدى معلمي المرحلة الثانوية في دولة الكويت ، رسالة ماجستيرغير منشورة ،  جامعة آل البيت، 

 كلية العلوم التربوية ، األردن.

 ( إدمان الطالب على استخدام مواقع التواصل االجتماعي 1482الصبان، عبير بنت محمد )

النفسي والتورط في الجرائم السيبرانية ، المجلة الدولية للدراسات التربوية  وعالقته باألمن

 ، المملكة العربية السعودية. 1482، أكتوبر 1، عدد .والنفسية. مجلد 
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 الثالث الشخص تأثير نظرية إطار في

 482 8102أكتوبر /ديسمبر  –السادس عشر العدد  – اإلذاعة والتلفزيونمجلة العلمية لبحوث ال

 ( ممارسات مرتادي 1481خبراني ، محمد بن علي موسى و الزهراني ، أحمد بن عثمان  )

لفكري، المؤتمر العلمي األكاديمي الدولي وسائل التواصل االجتماعي وخطرها على األمن ا

-87التاسع تحت عنوان ا االتجاهات المعاصرة في العلوم االجتماعية واالنسانية والطبيعيةا ، 

 ، اسطنبول ، تركيا ، شبكة المؤتمرات العربية.1481يوليو  81

 (متطلبات األمن التربوي للمجتمع في وسا1481المعيقل ، عبدهللا بن عبد العزيز ) ئل التواصل

، كلية العلوم االجتماعية، جامعة االمام محمد بن .8االجتماعي، مجلة العلوم التربوية. العدد 

 سعود االسالمية،المملكة العربية السعودية.

 ( (  دور اإلعالم الجديد في زيادة التهديدات األمنية ) وسائل 1487العيفاوي ، جمال الدين

لة ماجستير غير منشورة ، جامعة العربي التبسي ،  تبسـة، التواصل االجتماعي نموذجا ( ، رسا

 كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية، الجزائر.

 ( دور مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي األمني 1487أحمد، إيناس محمود حامد )

 .1487ديسمبر  -، أكتوبر77، العدد 14لدى المراهقين ،مجلة دراسات الطفولة، مجلد 

 ( المخاطر األمنية واالجتماعية لشبكات التَّواصل االجتماعي .148الجبول ، خالد منيزل عبدهللا )

على الشَّباب األردني من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية، رسالة ماجيستير، غير منشورة،) 

 جامعة مؤتة : االردن، (

 ( شبكات الت1481المطيري، سلطان بن خلف محسن ) واصل االجتماعي وعالقتها بتحقيق األمن

المجتمعي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم 

 اإلستراتيجية، قسم الدراسات اإلقليمية والدولية ،المملكة العربية السعودية.

 (  توظيف شبكات التواصل االجت1480السديري، تركي بن عبد العزيز ) ماعي في التوعية

األمنية ضد خطر الشائعات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 كلية العدالة الجنائية، قسم الدراسات األمنية، تخصص القيادة األمنية، السعودية.

 Jang, S. M., & Kim, J. K. (2018). Third person effects of fake news: Fake 

news regulation and media literacy interventions. Computers in Human 

Behavior, 80, 295-302 

 ( ،بعنوان ا إدراك الشباب  للتأثيرات 1487أمين ، رضا عبد الواجد و أسيري ، فاطمة )

االجتماعية للتعرض للمواقع اإللكترونية اإلباحية دراسة ميدانية  على الشباب الجامعي بدول 

 لخليج العربي. دار جامعة نايف للنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية .  ا

 Hyunjung Kim (2016). The Role of Emotions and Culture in the Third-

Person Effect Process of News Coverage of Election Poll Results. 

Communication Research 2016, Vol. 43 (1) 109–130 

 ( إدراك المراهقين لمخاطر المضامين اإلباحية .148عبدالصادق، عبدالصادق حسن  ، )

بالهاتف الخلوي : دراسة مقارنة بين طلبة المدارس الثانوية في مصر والبحرين في إطار نظرية 

، 011، الرسالة.3مجلس النشر العلمي ، الحولية -تأثير الشخص الثالث ، جامعة الكويت 

 الكويت.

   ( إدراك الشباب الخليجي لمخاطر وسائل التواصل االجتماعيادراسة 1481، همت )السقا

قدمت في مؤتمر وسائل التواصل االجتماعي التطبيقات واالشكاالت المنهجية ، الذي نظمته 

 (  1481مارس  84-2جامعة االمام محمد ابن سعود اإلسالمية ، الرياض )
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 ( تعرض المر1488عطية ، مصطفي صابر محمد ) اهقين للدراما األجنبية بالفضائيات العربية

وعالقته باالنحرافات السلوكية لديهم في إطار نظرية تأثير الشخص الثالث ، رسالة دكتوراه غير 

 منشورة ، قسم االعالم التربوي، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة.

 Zhi‐Jin Zhong (2009) Third‐Person Perceptions and Online Games: A 

Comparison of Perceived Antisocial and Prosocial Game Effects Journal of 

Computer-Mediated Communication, Volume14, Issue2, January 2009, Pages 

286-306 

 ( إدراك الجمهور العربي واتجاهاته نحو القنوات الفضائية ذات المضامين 1441الكحكي ، عزة )

والغيبية دراسة في تأثر الشخص الثالث بالتطبيق على عينة من الجمهور في دولة الروحانية 

 قطر، المجلة العلمية لبحوث االعالم ، كلية االعالم جامعة القاهرة

 ( ادراك الجمهور المصري لمخاطر اعالنات المنتجات الدوائية ، دراسة 1441القاضي ، نادية )

 .3.7 – 383، ص ص  31ية لبحوث االعالم ، العدد في تأثير الشخص الثالث ، المجلة المصر

 ( ، أنماط مشاهدة الجمهور ألغاني الفيديو كليـب وإدراك مدى 1441دروي  ، عبد الرحيم )

 13تأثيرها على اآلخرين ، المجلة المصرية لبحوث االعالم . جامعة القاهرة ، كلية االعالم العدد

 834 -78، ص ص  1441ديسمبر 

 ( ، البحث العلمي في الدراسات االعالمية، القاهرة، عالم الكتب، 1444مد  )عبد الحميد، مح

 811، ص 1444

 14  بن احمد الرميح يوسف ، اإلرهاب في شبكات التواصل اإلجتماعي، تم تصفح الموقع يوم 

-html/redirect.html?updataredirect=www.al/.821.8.1.1، 1482ديسمبر 

jazirah.com/2015/20150323/ar2.htm 

 Bertrand, Natasha. “ISIS Is Taking Full Advantage of the Darkest Corners of 

the Internet.” Business Insider, Business Insider, 11 July 2015 

 ( الميديا الجماهيرية واالنترنت، بين السياسة و التكنولوجيا .القاهرة :دار 1484بدر، أحمد . )

 . اعة والنشر والتوزيعالمصرية السعودية للطب

 ( 1483حمودة ، أحمد يونس)  دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب

الفلسطيني في القضايا المجتمعية ، جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 والعلوم ، معهد البحوث والدراسات العربية ، قسم الدراسات اإلعالمية

 ( دوافع استخدام طلبة الجامعات األردنية لمواقع التواصل 1483بشة ، وسام طايل )البشا

دراسة على طلبة الجامعة األردنية وجامعة البترا ) (فيس بوك وتويتر (االجتماعي واشباعاتها 

جامعة البترا ، كلية اآلداب والعلوم ، تخصص ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  ) نموذجا

 م ، االردن.الصحافة واالعال

 ( 1480منصور، تحسين ، ) دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق احتياجات الشباب

 .1، العدد 7المجلة األردنية للعلوم االجتماعية المجلد الجامعي األردني ، 

 ( ( استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي )المكان .148خليفة، عالء الدين

العفة والهوية والخصوصية دراسة ميدانية ألثر هذه المواقع على القيم الثالث( وعالقته ب

 االجتماعية لطلبة الجامعات العراقية ، الجامعة العراقية ، كلية االعالم.
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 ( دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين األردنيين في 1481عالونة ، حاتم )

عالم الجديد : التحديات النظرية والتطبيقية ، في المشاركة في الحراك الجماهيري ، مؤتمر اال

 ، الجمعية السعودية لالعالم واالتصال ، الرياض.1481ديسمبر  0-1الفترة ما بين 

 ( دور شبكات التواصل االجتماعي في تعبئة الرأي العام الفلسطيني نحو 1481عابد، زهير )

، نابلس ، .، العدد .1ث ، مجلد التغيير االجتماعي والسياسي ، مجلة جامعة النجاح لألبحا

 فلسطين.

 ( تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين دراسة 1481المنصور ، محمد )

مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع االلكترونية العربية نموذجا . رسالة ماجستير ، الكاديمية 

 العربية بالدنمارك ، كلية االداب والتربية.

  ، ( أبعاد استخدام الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي ، دراسة 1483سلوى )الفاضل

ميدانية مطبقة على عينة من طالب وطالبات جامعة الملك سعود بالرياض ، رسالة ماجستير ، 

 قسم الدراسات االجتماعية، كلية االداب ، جامعة الملك سعود.

 ( 1483الدبيسي ) في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات دور شبكات التواصل االجتماعي

 .8، العدد  04األردنية ، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، المجلد 

 ( األبعاد االجتماعية إل ستخدامات المراهقين لوسائل التواصل 1481العمري ، عبد الرحمن ، )

دة ، مجلة جامعة الملك االجتماعي دراسة وصفية على عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة ج

 .، جامعة الملك عبد العزيز 3، العدد .1عبدالعزيز: اآلداب والعلوم االنسانية، مجلد 

 ( أثر التعرض للشبكات االجتماعية على االنترنت في إدراك 1480محمود ، نورة عبدهللا )

ة ماجيستسر ، القضايا واألحداث الجارية لدى عينة من الشباب الجامعي )دراسة ميدانية( ، رسال

 جامعة جنوب الوادي، كلية اآلداب بقنا ، قسم االعالم.

  ( 1481كريم ، محمد الحافظ ) مواقع التواصل اإلجتماعي وإنعكاساتها على قضايا األمن القومي

جامعة أم ، رسالة دكتوراه ،  السوداني: دراسة وصفية تحليلية على بعض القضايا في السودان

 االعالم ، السودان. درمان االسالمية ، كلية

 ( دور شبكة التواصل االجتماعي االواتس آبا في نشر اإلرهاب: .148الزعبي، أشرف فالح )

 المؤتمر العلمي: دور الشريعة والقانون واإلعالم في مكافحة اإلرهابطلبة الجامعات أنموذجاً ، 

 ، جامعة الزرقاء ، االردن.

 ( 1487عبد الرحيم ، أحمد حماد ) جريمة التحريض اإللكتروني على تفويض النظام الدستوري

، العدد ،  8انونية، مجلد ، مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية والق عبر وسائل التواصل االجتماعي

 .1487فلسطين، أغسطس 

 ( تحليل محتوى الشبكات المظلمة عبر االنترنت ، رسالة ماجستير ، قسم 1483التخاينة ، خولة )

 االجتماع / الجريمة ، جامعة مؤتة ، األردن.

 قع الشائعات في موا (1487)  )المجلة العسكرية االستراتيجية بدولة االمارت العربية المتحدة

، متاح على الرابط التالي  1487يونيو  3التواصل االجتماعي وتأثيراتها السلبية ، بتاريخ 

http://nationshield.ae/index.php/home/details/research/%D8%AA 

http://0810gysmh.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7309&page=1&from=
http://0810gysmh.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7309&page=1&from=
http://nationshield.ae/index.php/home/details/research/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%80%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%80%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/ar#.XvYJzmgzbIU
http://nationshield.ae/index.php/home/details/research/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%80%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%80%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%80%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/ar#.XvYJzmgzbIU

