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 العالقة بني تعرض املراهقني للشائعات عرب املىاقع اإللكرتونية 
  ومستىي األمن الفكري لديهم

 
 
 

 
 
 

 ممخص البحث:
ييدف البحث إلى التعرف عمى العالقة بين تعرض المراىقين لمشائعات عبر الموقع 

ية، وفي اإللكترونية ومستوى األمن الفكري لدييم، وينتمي ىذا البحث إلى الدراسات الوصف
إطارىا استخدم الباحثون منيج المسح بالعينة، واستخدموا في ذلك استمارة االستبيان ومقياس 
األمن الفكري كأدوات لجمع البيانات المطموبة من عينة البحث، وُطبقت الدراسة عمى عينة 

 ( مفردة من المراىقين من طالب الجامعات الحكومية والخاصة.066عمدية قواميا )
 تائج البحث إلى عدة نتائج أىميا:  وتوصمت ن

  توجد عالقة  المواقع اإلخبارية( ومستوى األمن الفكري لدييم. –الصحف اإللكترونية
ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين مستوى تعرض المبحوثين لممواقع اإللكترونية )مواقع 

 التواصل االجتماعي
 رض المبحوثين لمشائعات عبر المواقع توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين مستوى تع

المواقع اإلخبارية(  –الصحف اإللكترونية  –اإللكترونية )مواقع التواصل االجتماعي 
 ومستوى األمن الفكري لدييم.

 الكممات المفتاحية:
                        األمن الفكري                                           -المواقع اإللكترونية                    
                                 المراىقين  -الشائعات 
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" The relation between exposure of teenagers to rumors via websites  

and  level of  intellectual security for them" 

Research Abstract: 

 This research aims to identify the relation between exposure of 

teenagers to rumors across websites and volume of intellectual security 

for them. This research belongs to the descriptive studies. The 

researchers used the sample survey approach and they used in this 

research the questionnaire form and intellectual security scale as tools to 

collect the required data from the research sample. The research tools 

was applied on a intentional sample of (600) teenagers from 

governmental and private universities. 

The results of the research reached several results, the most 

important of those are: 

   There is a positive correlation and statistically significant relation 

between the level of exposure of the respondents to the websites 

(social networking sites – electronic journalism – television news 

sites) and the level of intellectual security for them. 

  There is  statistically significant correlation relation between the level 

of exposure of the respondents to the rumors via websites (social 

networking sites – electronic journalism – television news sites) and 

the level of intellectual security for them. 

    Key Words: 

- Websites       - Rumors        - Intellectual Security        - Teenegers  
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 ُمقدمة البحث: 

أصبحت الشبكات االجتماعية مصدرًا ىامًا لممعمومة ميما كان شكميا غير أن ىذا 
االنفجار المعموماتي عمى مواقع وشبكات التواصل االجتماعي ىو  اإلشكال الذي بات يطرحو

ذا نظرنا إلى الفيسبوك  كأحد أكبر مواقع  -مثالً  –مصداقية وحقيقة ما ُيبث وينشر عبرىا، وا 
التواصل االجتماعي استخدامًا واستقطابًا، فإننا نجده ُيمثل الوسيمة اإلعالمية األولى بالنسبة 

، بل يعتبر مصدر األخبار األول من حيث اإلطالع والتصفح اليومي لمكثير من حيث المتابعة
بغض النظر عن طبيعة ومصداقية تمك األخبار، غير أن ما أصبح يدعو لمتساؤل إمكانية 
التحري عن مصداقية تمك األخبار والمعمومات التي تمأل صفحات الفيسبوك بشكل كبير، 

 .(4)نشر بشكل دوري من قبل رواد الفيسبوكوالتمييز بينيا وبين مختمف الشائعات التي تُ 
وتعد الشائعات أحد أدوات الحرب النفسية، فيي من أكثر األسمحة المدمرة والفتاكة التي 
تؤثر عمى بنية المجتمع ونسقو القيمي واستقراره، كما أنيا أكثر خطورة وأشد دمارًا من األسمحة 

ئعات بكل بساطة تخترق العقول ال الكيماوية التي ُتستخدم في الحروب، وذلك ألن الشا
األجساد، بل وبإمكانيا أن ُتساعد في نشر األفكار المنحرفة والمعتقدات الفاسدة واألخبار الكاذبة 
والمعمومات المغموطة التي تنال من استقرار وأمن المجتمع، وعميو فإننا البد أن ندرك جيدًا 

 والمجتمعات بشكل عام من جية أخرى. التأثير اليدام لتمك الشائعات عمى األفراد من جية
وبات موضوع الشائعات ُيشكل خطورة وذلك عندما صّرح الرئيس عبدالفتاح السيسي في 

 1642ألف شائعة خالل ثالثة أشير فى عام  14خطاب لو ُمشيرًا إلى أن مصر تعرضت إلى 
ثارة الفوضى وعدم االستقرار وصناعة اإلحباط وفقدان ا ألمل والتشكيك في بيدف نشر البمبمة وا 

جيود الدولة، مؤكدًا أن الخطر الحقيقي الذي يمر ببالدنا والمنطقة ىو خطر واحد يتمثل في 
تدمير الدول من الداخل عبر حمالت الضغط والشائعات واألعمال اإلرىابية بيدف فقد األمل 

 .(1)الناس لتدمير بالدىمواإلحساس باإلحباط، ُمضيفًا أن كل ىذا يحدث بمنظومة رىيبة جدًا ىدفيا تحريك 
وفي ىذا السياق يمكن القول أن أفراد المجتمع أصبحوا يتعرضون لكم ال حصر لو من 
المعمومات والمحتويات التي يكون بعضيا صحيح وبعضيا مبالغ فيو، وىو ما قد ينعكس بدوره 

عيًا كمما قل عمى األمن الفكري لألفراد سواء باإليجاب أو السمب، حيث إنو كمما ازداد الفرد و 
تأثره بالمعمومات المغموط فييا والعكس صحيح، وذلك ألن األفراد غير الواعيين إعالميًا ليس 
لدييم القدرة عمى الفرز واالنتقاء من بين الكم اليائل من المعمومات المنشورة مما يجعميم 

نتباه ينساقون ورائيا خاصة التي ينقصيا الصحة والدقة، وعمى ىذا األساس فقد وجب اال
لمخاطر وأضرار تمك الشائعات في ضوء التطور والتسارع التقني والتكنولوجي الذي تعيشو 
البشرية، لذا فإن السيل العارم لفوضى األفكار والشائعات واألخبار المزيفة التي تتناقميا أدوات 

 اإلعالم الرقمي البد من تتبعو ورقابتو من قبل الدولة والحكومة.
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 ُمشكمة البحث:
غمت المنظمات اإلرىابية أدوات اإلعالم الرقمي أسوأ استغالل لبث األفكار اليدامة است

واألعمال اإلجرامية الستقطاب الشباب سياسيًا من أجل بث سموم الفكر المنحرف في عقوليم، 
وباتت وسائل التواصل االجتماعي بشتى أنواعيا بيئة خصبة إلثارة الفتن وبث الشائعات، 

يرت األجندات الخفية والجماعات اإلرىابية مجيولة المصدر واليوية لتغزو وبخاصٍة بعد أن ظ
عقول الشباب حتى ينعكس ذلك سمبيًا عمى معتقداتيم وتقاليدىم وثقافاتيم أفكارىم وتوجياتيم، 

 وىو األمر الذي يؤثر بدوره عمى النسق القيمي لممجتمع.

ال ومؤثر في مجابية مروجي وبناًء عمى الطرح السابق البد أن يكون لمدولة دور فعّ 
الشائعات، بل البد أن يمتد األمر إلى تطبيق أقصى العقوبات لمن تسول لو نفسو لبث ونشر 
تمك الشائعات المغرضة التي تؤثر سمبًا عمى أمن المجتمع واستقراره ليس ذلك فحسب بل 

وًة عمى ذلك استخدام وبإمكانيا أن تيدد األوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية لمدولة، عال
استراتيجية األفكار المضادة كأحد الحمول التي البد أن تستخدميا الدولة سعيًا منيا لمواجية تمك 

 األفكار الكاذبة من أجل الحفاظ عمى األمن الفكري والقومي معًا.
 ومن ىذا المنطمق تكمن ُمشكمة البحث في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي وىو:

 تعرض المراىقين لمشائعات عبر المواقع اإللكترونية ومستوى األمن الفكري لدييم؟ ما العالقة بين

 :أىمية البحث
 أواًل: األىمية النظرية:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية دراسة الشائعات ذاتيا نظرًا لتأثيرىا عمى المجتمع  -
 رية.وأفراده، وما يمكن أن ينتج عن تمك الشائعات من تبعات سمبية مصي

كما تكمن أىمية ىذه الدراسة فى كونيا تسمط الضوء عمى الشائعات فى المواقع  -
اإللكترونية والتى تعد أحد أىم أشكال اإلعالم اإللكترونى فى مصر، حيث تقوم بدور 
كبير فى تزويد الجميور باألخبار باعتبارىا أحد أىم الوسائل األكثر متابعة من قبل 

 خبر وقت حدوثو والتى تتنافس فيما بينيا لنشر الشائعات.الجميور واألسرع فى نقل ال
تنبع أىمية الدراسة من الحاجة الماسة لضرورة مكافحة الشائعات ومقاومتيا بشتى الطرق  -

 لمواجية التأثيرات السمبية الناتجة من الغزو الفكري واإلعالمي الذي يقتحم عقول المراىقين.
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وضوع األمن الفكري ذاتو باعتباره أحد أىم أنواع تنبثق أىمية الدراسة أيضًا من أىمية م -
األمن التي ُتستخدم لمواجية التطرف واالنحراف الفكري ضد الشباب الذين تخترقيم 

 عادات وأفكار المجتمعات الغربية. 
( سنة فإن ىذا يفيد في التعرف 43-42تطبيق الدراسة عمى عينة من المراىقين من ) -

ع اإللكترونية ودورىا في التأثير عمى األمن الفكرى لدى عمى خطورة الشائعات في المواق
ىؤالء المراىقين، وذلك لما تتمتع بو ىذه المواقع اإللكترونية من أىمية لدييم من حيث 

 القدرة عمى تشكيل اتجاىاتيم وأفكارىم.
 ثانيًا: األىمية التطبيقية:

لتي سوف ُتسفر عنيا، يمكن أن تسيم ىذه الدراسة في التوصل إلى مجموعة من النتائج ا -
والتي بدورىا قد ُتساىم في وقاية المجتمع من اآلثار الناتجة عن الشائعات التى تُنشر 

 من خالل المواقع اإللكترونية المختمفة.
جاءت الحاجة إلى إجراء الدراسة بيدف التوصل آللية معينة تستطيع من خالليا أجيزة  -

ابات المزيفة التي ىي سبب رئيس في مكافحة الجرائم اإللكترونية الكشف عن الحس
نشر وبث الشائعات، ومن ثم البد فرض وتطبيق قوانين صارمة ورادعة عمى مرتكبي 

 تمك الجرائم اإللكترونية وبخاصة مروجي الشائعات واألخبار المزيفة.
توجيو نظر الخبراء من أجل التفعيل األمثل الستراتيجيات مكافحة ودحض الشائعات بالشكل  -

 نبغي أن يكون.الذي ي

 أىداف البحث:
َييُدف البحث إلى التعرف عمى العالقة بين تعرض المراىقين لمشائعات عبر المواقع 
اإللكترونية ومستوى األمن الفكري لدييم، وذلك من خالل التعرف عمى حجم تعرض المبحوثين 

          تعرف عمى لممواقع اإللكترونية )عينة الدراسة( ومستوى األمن الفكري لدييم، وأيضًا ال
          تعرض المبحوثين لمشائعات عبر المواقع اإللكترونية )عينة الدراسة( ومستوى األمن حجم 

 الفكري لدييم.
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 المفاىيم اإلجرائية لمبحث:
  :المراىقين: Teenagers-   ُيقصد بيم في ىذا البحث )مجموعة من طالب

سنة[، حيث  43إلى  42رىم ما بين ]وطالبات المرحمة الجامعية الذين تتراوح أعما
 تقابل ىذه المرحمة العمرية مرحمة المراىقة المتأخرة(.

  :الشائعاتRumors:-   ُتعرف إجرائيًا بأنيا )أخبار زائفة ومجيولة المصدر ُينتجيا
بعض المستخدمين لإلعالم الجديد وينشروىا عمى المواقع المختمفة، بقصد التأثير 

حداث البمبمة لدى الرأي العام(.النفسي عمى مستقبمييا    وا 
 :المواقع اإللكترونية Web Sites:-  ُيعرفيا الباحثون إجرائيًا بأنيا )مواقع تطرح

نفسيا عمى شبكة اإلنترنت بيدف عرض العديد من الموضوعات في شكل نصوص 
وصور ومقاطع فيديو، وأيضًا بيدف تزويد ُمستخدمي تمك الشبكة بكل ما يحتاجون 

 ليو وذلك في الزمان والمكان الذي يحددونو(.الوصول إ
 األمن الفكري : Intellectual Security:-  ُيعرف إجرائيًا بأنو )عممية ىدفيا الرئيس

الحماية الفكرية والتحصين العقمي لممراىقين ضد كل االنحرافات الفكرية واألفكار 
ية التي تتنافى مع قيم المتطرفة الُمضممة والمفاىيم المغموطة والممارسات غير األخالق

إحداث مقاومة لكل التأثيرات السمبية الضارة الناجمة من وأعراف المجتمع، بقصد 
 التعرض لرسائل ومضامين اإلعالم الجديد(.

 الدراسات السابقة:
تستيدف عممية مراجعة التراث العممي بشكل أساسي استجالء المفاىيم النظرية والمنيجية 

ل الدراسة والعالقات القائمة فيما بينيا، بما ُيسيم إيجابًا في بمورة المشكمة المتعمقة بالُمتغيرات مح
بشكٍل دقيٍق وكذلك البناء النظري والتصميم المنيجي لمدراسة الحالية، وفي ىذا الصدد ىناك 

 من موضوع البحث، وتم تقسيم ىذه الدراسات إلى محورين وىما: عدة دراسات تكاد تقترب
ات تناولت الشائعات واإلعالم اإللكتروني، المحور الثانى: دراسات تناولت األمن المحور األول: دراس

 الفكري واإلعالم الجديد، وفيما يمى عرض ليذه الدراسات حسب ترتيبيا الزمني من األقدم إلى األحدث: 
 :دراسات تناولت اإلعالم اإللكتروني والشائعات المحور األول:

إلى التعرف  (9)(0212وىالة توفيق اسماعيل ) ىدفت دراسة محمد زين عبدالرحمن
عمى أبرز الشائعات التي انتشرت في وسائل اإلعالم المختمفة اإللكترونية والتقميدية أثناء الثورة 
وما بعدىا، وكذلك التعرف عمى رأي الجميور في ىذه الشائعات ومدى خطورتيا وتأثيرىا عمى 
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سة منيج المسح بشقيو الميداني والتحميمي، وُطبقت المجتمع في أثناء األزمات، واستخدمت الدرا 

( مفردة من الشباب الجامعي بجامعتي المنيا 466الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة قواميا )
وبني سويف، كما ُطبقت عمى عينة تحميمية لعدة صحف تمثمت في صحيفة المصري اليوم 

كذلك تحميل قنوات دريم والمحور والدستور والشروق واليون السابع والفجر وصوت األمة، و 
، واعتمدت الدراسة عمى دليل المقابمة البؤرية، واستمارة CBCو  On TVوالنيار والحياة و 

 وكانت أبرز نتائج الدراسة أن تحميل المضمون لجمع البيانات المطموبة من عينة الدراسة،
ثون أنيا تدعم انتشار جاءت القنوات الفضائية عمى رأس قائمة المصادر التي يعتقد المبحو 

الشائعات في المجتمع المصري، يمييا وسائل اإلعالم اإللكترونية عبر مواقع التواصل 
االجتماعي المختمفة خاصة الفيس بوك وتويتر واليوتيوب ثم االتصال الشخصي عممًا بأن 

مما يعقد  الشائعة قد تنتشر عمى المستوى المجتمعي أو اإللكتروني ثم تنتقل إلى وسائل اإلعالم
 انتشار الشائعة في المجتمع.

بمورة رؤية لتعزيز وتفعيل دور وسائل إلى  (0)(0212كما ىدفت دراسة محمد رضا أحمد )
اإلعالم الجديد لمواجية تأثيرات الشائعات المرتبطة باالرىاب باستخدام استراتيجية معموماتية 

ى واإلعالم االلكتروني، واعتمد تعتمد عمى المنصات المتعددة عبر مواقع التواصل االجتماع
( مبحوثًا من الجميور 066الباحث عمى منيج المسح، وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا )

السعودى، وفى إطارىا اسُتخدمت صحيفة االستبيان كأداة من أدوات جمع البيانات من عينة 
التى تمثميا الشائعات  أن أفراد العينة يدركون المخاطر الدراسة، وتتمثل أىم نتائج الدراسة في

والمعمومات المغموطة المتداولة فى اإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتماعى وظير ذلك 
بوضوح فى استجاباتيم "موافق جدًا" عمى خمس عبارات تمثل التأثيرات السمبية لإلعالم الجديد 

 ومواقع التواصل االجتماعى عمى المممكة العربية السعودية.
إلى التعرف عمى ديناميات الشائعات السياسية في  Bae, 2017))(4)وسعت دراسة 

الشبكات االجتماعي عمى اإلنترنت، واعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي، وُطبقت عينة 
سنة من سكان جنوب  43-16مبحوث من سن  0169الدراسة عمى عينة عشوائية قواميا 

تبيان كأداة لجمع البيانات المطموبة من عينة أفريقيا، وتمثمت أدوات الدراسة في استمارة االس
الدراسة، ومن أىم ما توصمت إليو نتائج الدراسة أن كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة 
إيجابية بين بين اعتماد المستخدمين عمى وسائل التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار وبين 

تجابات المبحوثين عمى الشبكات تصديقيم لمشائعات السياسية، وأكد التشابو السياسي الس
السياسية عبر اإلنترنت عمى أن ىناك مؤشر إيجابي لتصديق الشائعات السياسية، وعميو 
أصبحت خصائص الشبكة عامل ميم في فيم الطريقة التي يتم بيا نقل المعمومات وتمقييا من 

 قبل مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي.
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إلى التعرف عمى الشائعات  (0)(0212مقاني )كما سعت دراسة سالي بكر أحمد الش
المنتشرة عبر مواقع التواصل االجتماعي ودورىا في استقطاب الشباب، واعتمدت الدراسة عمى 

( مفردة من الشباب المصري، 066منيج المسح، وفي إطارىا ُطبقت الباحثة عمى عينة قواميا )
ة لجمع البيانات المطموبة من عينة وتمثمت أدوات الدراسة في أداة االستبيان كأداة رئيسي

أن أكثر أفراد العينة يستخدمون موقع فيس بوك  الدراسة، وأبرز نتائج ىذه الدراسة جاءت
Facebook  كأكثر مواقع التواصل االجتماعي تفضياًل، وأيضًا أكثر أفراد العينة يثقون في

إعادة  -Share مشاركة -Commentتعميق  -Likeالخبر المنشور خاصة في وجود )اليك 
 .1.43( بمتوسط Retweetالتغريدة 

إلى التعرف عمى تحديد مضمون  (7)(0212وىدفت دراسة محمد بن عائض التوم )
الشائعة ونوعيا وأسموبيا وأغراضيا والمستيدفين منيا من خالل االعتماد عمى تويتر كأحد 

فية التحميمية، وتمثمت عينة وسائل التواصل االجتماعي، وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوص
تغريدة( تم نشرىا عمى حساب ىيئة مكافحة اإلشاعات، واستخدم الباحث في  01الدراسة فى )

ذلك أداة تحميل المضمون لجمع البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى عدة 
%، تمتيا الشائعات 10.43 جاءت في المرتبة األولى الشائعات الدينية بنسبة مئوية نتائج أىميا

%، ثم الشائعات 47.70%، ثم الشائعات السياسية بنسبة 11.42االجتماعية بنسبة 
%، في حين جاءت في المرتبة األخيرة الشائعات التجارية 41.3االقتصادية والعممية بنسبة 

 %. 9.19بنسبة 
في  إلى تحقيق ىدف رئيس يتمثل (2)(0202وسعت دراسة جييان أشرف إبراىيم )

التعرف عمى العالقة بين تعرض طالب الجامعات المصرية لمشائعات واألخبار الزائفة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتيا عمييم، وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، 
واعتمدت فييا الباحثة عمى طريقة المسح، وُطبقت الدراسة عمى عينة مقصودة مكونة من 

من طالب جامعة القاىرة واإلسكندرية ممثمة لمجامعات الحكومية، وجامعة  ( مفردة066)
السادس من أكتوبر وفاروس ممثمة لمجامعات الخاصة، وكانت أىم نتائج الدراسة أنو توجد 
عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل المبحوثين الذين يتصفحون مواقع التواصل االجتماعي 

، كما بينت النتائج أنو ال توجد عالقة بين معدل المبحوثين الذين ودوافع متابعتيم ليذه المواقع
يتصفحون المواقع التي تنشر أخبارًا زائفة )شائعات أو أخبار مزيفة( من خالل مواقع التواصل 

 االجتماعي ومعدل متابعتيم لتمك المواقع.
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 :    المحور الثانى: دراسات تناولت األمن الفكري واإلعالم الجديد 

ىدفت الدراسة إلى معرفة اآلثار التربوية الستخدام  (3)(0212ريم عبداهلل المعيذر )ىدفت 
شبكات التواصل االجتماعي عمى األمن الفكري لدى طالبات المستوى الجامعي من وجية نظر 
طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتنتمي ىذه الدراسات الوصفية، واستخدمت 

في، وتمثمت أدوات الدراسة في االستبانة اإللكترونية، وُطبقت الدراسة عمى الدراسة المنيج الوص
( طالبة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأىم ما توصمت إليو نتائج 137عينة قواميا )

الدراسة بمغ المتوسط الحسابي العام الستبانة اآلثار التربوية الستخدام شبكات التواصل 
الفكري لدى طالبات المستوي الجامعي من وجية طالبات جامعة األميرة االجتماعي عمى األمن 
(، وىذا أكد عمى أن التأثير جاء بدرجة كبيرة، كما كشفت النتائج 9.30نورة بنت عبدالرحمن )

فأقل في استجابات أفراد عينة  6.64عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
الستخدام شبكات التواصل االجتماعي عمى األمن الفكري لدى الدراسة حول اآلثار التربوية 

طالبات المستوى الجامعي من وجية نظر طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن باختالف 
 متغير التخصص.

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن  (46)(0212كما ىدفت دراسة محمد محمد عبده بكير )
ل االحتماعي عمى األمن الفكري في المجتمع كما تراىا  التأثيرات االتصالية لشبكات التواص

النخب السعودية، وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدرسات الوصفية، وفي إطارىا استخدم الباحث 
منيج المسح بشقيو الوصفي والتحميمي، وتمثمت أدوات الدراسة في أداة االستبانة كأداة رئيسية 

( من النخب السعودية من 146ة عمى عينة قواميا )لجمع البيانات المطموبة، وُطبقت الدراس
أعضاء ىيئة التدريس، ومن أبرز نتائج ىذه الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
أنماط النشاط المدعم في تحقيق األمن الفكري عند تعرض النخب السعودية لمشبكات 

االجتماعي( الناتجة عن التعرض، التفاعل  -االجتماعية المختمفة والتأثيرات االتصالية )الرضا
، في حين جاء 6.666بمستوى معنوية  6.910حيث جاء معامل االرتباط لتأثيرات الرضا 
، وفي الحالتين 6.666بمستوى معنوية  6.062معامل االرتباط لتأثيرات التفاعل االجتماعي 

 .6.64وجدت داللة إحصائية عند مستوى 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة  (44)(0212وسعت دراسة سعدية عمى الكبير )
بين األمن الفكري واإلنترنت، وكذلك الكشف عن األثار السمبية لإلنترنت عمى األمن الفكري 
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لدى أفراد العينة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وُطبقت الدراسة عمى عينة 
ة المجمعة، واعتمد الباحث عمى أداة ( من طالبات وأعضاء ىيئة التدريس بجامع44قواميا )

االستبيان لجمع البيانات المطموبة من عينة الدراسة، وتوصمت أىم نتائج الدراسة إلى أنو توجد 
عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين اآلثار السمبية لإلنترنت واألمن الفكري، كما كشفت 

ى األمن الفكري سائد بمستوى عاٍل نسبيًا النتائج عن أن معدل مفيوم اآلثار السمبية لإلنترنت عم
 وسط الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس بجامعة المجمعة.

إلى  (41) (0212كما ىدفت دراسة محمد بن عمى موسى وأحمد بن عثمان الزىراني )
الكشف عن ممارسات مرتادي وسائل التواصل االجتماعي وخطر ذلك عمى األمن الفكري 

اسة إلى الدراسات الوصفية، وفي إطارىا اعتمد الباحثان عمى المنيج لدييم، وتنتمي ىذه الدر 
الوصفي، وتمثمت أدوات الدراسة في أداة االستبانة اإللكترونية كأداة رئيسية لجمع البيانات، 
وُطبقت الدراسة عمى عينة من طالب الدراسات العميا بجامعة الممك عبدالعزيز، وأىم ما 

ن الطالب يقومون بمشاركة المحتوى الذي يحمل روابط أو صور توصمت إليو نتائج الدراسة أ
أو فيديو مع األىل واألصدقاء دون التأكد أحيانًا من مصدره، وأن نسبة كبيرة من الطالب أدركوا 
أىمية األمن الفكري، حيث رأوا أن وسائل التواصل االجتماعي بإمكانيا زعزعة األمن الفكري 

 أخرى بإمكانيا أن تغيير معتقداتيم وأفكارىم. لدييم ىذا من ناحية ومن ناحية

إلى التعرف عمى دور  (49)(El-Abdein & Mohamed 2019)كما سعت دراسة 
مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز األمن الفكري من وجية نظر طالب جامعة أم القرى، 

منيج الوصفي، وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية وفي إطارىا استخدم الباحثان ال
مفردة من طالب البكالوريوس في المسارين العممي  906وُطبقت الدراسة عمى عينة قواميا 

واإلنساني بجامعة أم القرى، وتمثمت أدوات الدراسة في استمارة االستقصاء كأداة لجمع البيانات 
مل التي تيدد المطموبة من عينة الدراسة، وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أىميا جاءت أىم العوا

األمن الفكري ىي تجاوزات الدين والبعد عن المنيج المعتدل الوسطي، وأن أفضل األساليب 
التي يمكن استخداميا لتعزيز األمن الفكري من وجية نظر الطالبات ىي تفعيل الدور الرقابي 

د فروق من قبل ىيئة االتصاالت وتقنية المعمومات بالتعاون من الجيات المختصة، وأنو ال توج
 ذات داللة إحصائية بسبب متغيرات الدراسة بين استجابات العينة عمى جميع محاور الدراسة.
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إلى الكشف  (40)(0212ىدفت دراسة سمير عبدالقادر خطاب وعصام جابر رمضان )
عن انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي السمبية واإليجابية عمى األمن الفكري لدى طالب 

معة األزىر من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، واعتمدت الدراسة عمى كميات التربية جا
( عضوًا 29المنيج الوصفي المسحي، وُطبقت الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية بمغ قواميا )

كمية  –من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية جامعة األزىر )كمية التربية بنين بالقاىرة 
كمية التربية  –كمية التربية بنين بتفينا األشراف  –بة التربية بالقاىرة الدراسات اإلنسانية بنات شع

بأسيوط بنات(، واستخدم الباحثان أداة االستبيان لجمع البيانات المطموبة من عينة الدراسة، 
أىم االنعكاسات السمبية في تسويق القيم االستيالكية  وأبرز نتائج ىذه الدراسة جاءت كالتالى:

مع القيم والعادات االجتماعية المتعارف عمييا، وظاىرة اإلدمان الرقمي بين التي تتعارض 
 الطالب، واالنقياد آلراء اآلخرين وتصوراتيم الخطأ.

إلى التعرف عمى واقع استخدام طالبات  (44) (0202كما ىدفت دراسة عمياء عمر كامل )
ر اإلعالم الجديد في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز من وجية نظرىن، وكذلك بيان دو 

تعزيز األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز من وجية نظرىن، وُطبقت 
( طالبة من مختمف التخصصات بجامعة األمير سطام بن 106الدراسة عمى عينة بمغت )

ن لجمع عبدالعزيز، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي، واستخدمت الباحثة استمارة االستبيا
البيانات المطموبة من عينة الدراسة، ومن أىم نتائج الدراسة أن اسيام اإلعالم الجديد في تعزيز 
األمن الفكري لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بشكل عام جاءت مرتفعة، كما 
يز بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة دور اإلعالم الجديد في تعز 

 األمن الفكري لدى الطالبات تبعًا لمتغير التخصص.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 أواًل: من حيُث أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

استفاد الباحثون من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة التي تم عرضيا في عدة أوجو 
 تمثمث فيما يمي:

قة في حد ذاتيا حافزًا الجراء ىذا البحث وذلك من خالل تعتبر بعض نتائج الدراسات الساب -
 الوقوف عمى أحدث النتائج التي توصل إلييا الباحثون السابقون.

تحديد مجال البحث بالتركيز عمى دراسة الشائعات السيما الشائعات المنتشرة بالمواقع  -
 اإللكترونية وتأثير ذلك عمى األمن الفكري لممراىقين.
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 كمة البحث ووضع فروض البحث الحالي.تحديد وبمورة مش -
 التعرف عمى أىم طرق المعالجة االحصائية لقياس العالقة بين متغيرات البحث. -
كما استفاد البحث الحالى من تمك الدراسات السابقة في تعريف مفاىيم البحث واختيار أدوات  -

 جمع البيانات.
لسابقة إلى أن أغمب ىذه توصل الباحثون من خالل المسح الذي تم إجراؤه لمدراسات ا -

 الدراسات تندرج تحت البحوث الوصفية وساعد ذلك في تحديد نوع الدراسة ومنيجيا.

 ثانيًا: من حيُث أوجو الشبو واالختالف:
عمى الرغم من تشابو البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة التي تم عرضيا إال أنيا 

 دة نقاط تتمثل في اآلتي: اختمفت أيضًا مع بعضيا ويمكن تمخيص ذلك في ع
يتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في التأكيد عمى خطورة الشائعات عمى فكر  -

 الُمراىقين والطالب بصفٍة خاصٍة.
قد يتميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة التي تم عرضيا آنفًا من حيث المحاور الذي  -

عمى الشائعات المنتشرة عبر المواقع يتناولو، حيث يحاول ىذا البحث التركيز 
المواقع اإلخبارية  –الصحف اإللكترونية  –اإللكترونية )مواقع التواصل االجتماعي 

 التمفزيونية( وعالقتو باألمن الفكري لمطالب والمراىقين.
ركزت بعض الدراسات السابقة التي تم عرضيا عمى الشائعات في مواقع التواصل االجتماعي  -

نيا دون القاء الضور عمى جانب الفروق بين الشائعات في كل من وتحميل مضمو 
المواقع اإلخبارية التمفزيونية(  –الصحف اإللكترونية  –)مواقع التواصل االجتماعي 

 وىو الجانب األصيل ليذا البحث.

 حدود البحث:
العالقدددددة تعدددددرض     حددددددد البددددداحثون موضدددددوع دراسدددددتيم فدددددي التعدددددرف عمدددددى  حددددددود موضدددددوعية: -

 قين لمشائعات عبر المواقع اإللكترونية ومستوى األمن الفكري لدييم.المراى
سدنة[  43: 42اقتصر البحث عمى عينة من المراىقين في المرحمة العمرية مدن ] حدود بشرية: -

 وىي المرحمة التي تُقابل فترة المراىقة المتأخرة.
 –القداىرة  –المنوفيدة عدة )ُطبقت الدراسة الميدانيدة عمدى عيندة مدن المدراىقين بجام حدود مكانية: -

 مصر لمعموم والتكنولوجيا(. –السادس من أكتوبر 



 

 44 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون اكتوبر 
 

 نوع ومنيج البحث: 
تراءى لمباحثون األخذ بالمنيج الوصفي إلجراء البحث الحالي لكونو المنيج المناسب 
لطبيعة البحث الذي يتطمب جمع بيانات حول الُمتغيرات التي يتناوليا، وفي إطار ىذا البحث 

لباحثون عمى منيج المسح، ويرجع ذلك لكونو أنسب المناىج العممية لمدراسات الوصفية اعتمد ا
بصفة عامة، ألنغ يستخدم في دراسة المشكالت البحثية في وضعيا الراىن، كما يرجع إلى كونو 

 ُجيدًا عمميًا ُمنظمًا لمحصول عمى بيانات ومعمومات وأوصاف لمظاىرة ومعرفة كامل جوانبيا المختمفة.

 مجتمع البحث:
يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في عينة من المراىقين من الذكور واإلناث في الفرقة 

 األولى والثانية ببعض الجامعات المصرية.

 عينة البحث:
[ 43: 42( مفردة من المراىقين من سن ]066ُطِبَق البحث عمى عينة عمدية قواميا )
 –طالب الجامعة بببعض كميات جامعة )المنوفية سنة من مستخدمي المواقع اإللكترونية من 

مصر لمعموم والتكنولوجيا(، وتم اختيارىم بأسموب المسح بالعينة  –السادس من أكتوبر  –القاىرة 
لتمثيل كافة متغيرات الدراسة، ويعتبروا عينة ممثمة لمجتمع الدراسة، وتم أيضًا تحديد العينة 

ردة لكل جامعة، وراعى الباحثون في ذلك المتغيرات ( مف446( مفردة موزعة بين )066بواقع )
 الديموجرافية لمدراسة.

 اختبارات الصدق والثبات:
 صدق االستبيان:   -

يقصد بالصدق أن تقديس اسدتمارة االسدتبيان مدا وضدعت لقياسدو، وقدد أجدرى اختبدار الصددق 
تحديددد ، حيددث تددم Content validityلمتأكددد مددن صدددق االسددتبيان مددن حيددث صدددق المحتددوى 

أىدددداف الدراسدددة وتسددداؤالتيا وترجمدددة ذلدددك فدددي شدددكل فدددروض، وكدددذلك مراجعدددة بعدددض الدراسدددات 
السدددابقة، ثدددم وضدددع األسدددئمة التدددي تغطدددي أىدددداف وتسددداؤالت الدراسدددة، وتدددم التحقدددق مدددن الصددددق 
الظاىري لالسدتمارة، مدن خدالل عرضديا عمدى مجموعدة مدن المحكمدين فدي المجداالت التدي تدرتبط 

مجال اإلعالم والتربية وعمم النفس، وتم تعدديل االسدتمارة وفقدًا لمدا أبددوه مدن بموضوع الدراسة فى 
 مالحظات.
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 ثبات االستبيان:  -
 Retestتددم إجددراء اختبددار الثبددات السددتمارة االسددتبيان عددن طريددق إعددادة تطبيددق االسددتمارة 

وذلددك بعددد ( مفددردة، 466عبددر فتددرة زمنيددة مددن إجابدداتيم عمييددا، وذلددك عمددى عينددة التقنددين وقواميددا)
مددرور خمسددة عشددر يومددًا مددن التطبيددق األول لالسددتمارة، وقددد اعتمدددت الباحثددة فددي حسدداب ثبددات 
نتددائج االسددتبيان عمددي حسدداب نسددبة االتفدداق بددين إجابددات المبحددوثين فددي التطبيددق األول والثدداني، 

(، وىددو معامددل ثبددات مرتفددع يدددل عمددى عدددم وجددود اخددتالف 6.34وكانددت قيمددة معامددل الثبددات )
 في إجابات المبحوثين، كما يدل عمي صالحية االستبيان لمتطبيق.كبير 

 قياس مستوى األمن الفكري:
( أبعداد فرعيدة تمثدل األمدن الفكدري، 4يتكون مقياس األمن الفكري في صورتو النيائيدة مدن )

حيددث تدددور مددادة تحديددد مجموعددة مددن المفددردات التددي تقدديس درجددة األمددن الفكددري لدددى المددراىقين 
 -ُبعدد المواطندة -الُبعدد اإلعالمدي( أبعداد فرعيدة ىدي )4عينة الدراسة، وقدد تضدمن المقيداس مدن )

 الُبعد األخالقي(. -الُبعد األمني -لفكريالُبعد ا

 نتائج البحث وتفسيراتو:
الفددرض األول: توجددد عالقددة ارتباطيددة موجبددة ودالددة إحصددائيًا بددين مسددتوى تعددرض المبحددوثين 

المواقددع اإلخباريددة(  -الصددحف اإللكترونيددة -لممواقددع اإللكترونيددة )مواقددع التواصددل االجتمدداعى 
 ومستوى األمن الفكرى لدييم.

 (4ول رقم )جد
معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين عمى مقياس التعرض لممواقع اإللكترونية ودرجاتيم عمى 

 مقياس األمن الفكرى 
 المتغير           

 المتغير
 مستوى األمن الفكرى لدى المبحوثين

 الداللة قيمة بيرسون العدد
 6.664 6.001 470 مستوى التعرض لمواقع التواصل االجتماعى
 6.664 6.002 130 مستوى التعرض لمصحف اإللكترونية
 6.664 6.492 100 مستوى التعرض لممواقع اإلخبارية

تشدددير نتدددائج الجددددول السدددابق أندددو باسدددتخدام معامدددل ارتبددداط بيرسدددون أتضدددح وجدددود عالقدددة 
توى ارتباطيدددو موجبدددة ودالدددة إحصدددائيًا بدددين مسدددتويات التعدددرض لمواقدددع التواصدددل االجتمددداعى ومسددد

وىدي قيمدة دالدة  6.001األمن الفكرى لدى المبحدوثين، حيدث بمغدت قيمدة معامدل ارتبداط بيرسدون 
، وبالتددالى فقددد تحقددق ىددذا الفددرض والددذى يددنص عمددى أنددو 6.664إحصددائيًا عنددد مسددتوى داللددة  
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توجدددد عالقدددة ارتباطيدددو موجبدددة ودالدددة إحصدددائيًا بدددين مسدددتوى تعدددرض المبحدددوثين لمواقدددع التواصدددل 
ومسددتوى األمددن الفكددرى لدددييم، أي أنددو كممددا زاد تعددرض المبحددوثين لمواقددع التواصددل االجتمدداعى 

 االجتماعى يزداد لدييم مستوى األمن الفكرى.
كمددا تشددير نتددائج الجدددول السددابق أنددو باسددتخدام معامددل ارتبدداط بيرسددون أتضددح وجددود عالقددة 

إللكترونيدددة ومسدددتوى ارتباطيدددو موجبدددة ودالدددة إحصدددائيًا بدددين مسدددتويات التعدددرض لمواقدددع الصدددحف ا
وىدي قيمدة دالدة  6.002األمن الفكرى لدى المبحدوثين، حيدث بمغدت قيمدة معامدل ارتبداط بيرسدون 

، وبالتددالى فقددد تحقددق ىددذا الفددرض والددذى يددنص عمددى أنددو 6.664إحصددائيًا عنددد مسددتوى داللددة  
ف توجدددد عالقدددة ارتباطيدددو موجبدددة ودالدددة إحصدددائيًا بدددين مسدددتوى تعدددرض المبحدددوثين لمواقدددع الصدددح

اإللكترونيددة ومسددتوى األمددن الفكددرى لدددييم، أي أنددو كممددا زاد تعددرض المبحددوثين لمواقددع الصددحف 
 اإللكترونية تزداد لدييم مستوى األمن الفكرى.

كمددا تشددير نتددائج الجدددول السددابق أنددو باسددتخدام معامددل ارتبدداط بيرسددون أتضددح وجددود عالقددة 
لممواقدددع اإلخباريدددة التمفزيونيدددة ومسدددتوى ارتباطيدددو موجبدددة ودالدددة إحصدددائيًا بدددين مسدددتويات التعدددرض 

وىدي قيمدة دالدة  6.492األمن الفكرى لدى المبحدوثين، حيدث بمغدت قيمدة معامدل ارتبداط بيرسدون 
، وبالتددالى فقددد تحقددق ىددذا الفددرض والددذى يددنص عمددى أنددو 6.664إحصددائيًا عنددد مسددتوى داللددة  

مبحددوثين لممواقددع اإلخباريددة توجددد عالقددة ارتباطيددو موجبددة ودالددة إحصددائيًا بددين مسددتوى تعددرض ال
التمفزيونيددة ومسددتوى األمددن الفكددرى لدددييم، أي أنددو كممددا زاد تعددرض المبحددوثين لممواقددع اإلخباريددة 

 التمفزيونية تزداد لدييم مستوى األمن الفكرى.
الفددرض الثددانى: توجددد عالقددة ارتباطيددو موجبددة ودالددة إحصددائيًا بددين مسددتوى تعددرض المبحددوثين 

 -الصدددحف اإللكترونيدددة -قدددع اإللكترونيدددة )مواقدددع التواصدددل االجتمددداعى لمشدددائعات عبدددر الموا
 المواقع اإلخبارية( ومستوى األمن الفكرى لدييم.

 (1جدول رقم )
معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين عمى مقياس التعرض لمشائعات عبر المواقع اإللكترونية 

 ودرجاتيم عمى مقياس األمن الفكرى 
 متغيرال           

 المتغير
 مستوى األمن الفكرى لدى المبحوثين

 الداللة قيمة بيرسون العدد
مستوى التعرض لمشائعات عبر مواقع التواصل 

 االجتماعى
470 6.027 6.664 

 6.664 6.914 130 مستوى التعرض لمشائعات عبر الصحف اإللكترونية
 6.664 6.902 100 مستوى التعرض لمشائعات عبر المواقع اإلخبارية
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تشدددير نتدددائج الجددددول السدددابق أندددو باسدددتخدام معامدددل ارتبددداط بيرسدددون أتضدددح وجدددود عالقدددة 
مواقدددددع التواصدددددل  ارتباطيدددددو موجبدددددة ودالدددددة إحصدددددائيًا بدددددين مسدددددتويات التعدددددرض لمشدددددائعات عبدددددر

االجتمدداعى ومسدددتوى األمدددن الفكدددرى لددددى المبحدددوثين، حيددث بمغدددت قيمدددة معامدددل ارتبددداط بيرسدددون 
، وبالتدالى فقدد تحقدق ىدذا الفدرض 6.664ة إحصدائيًا عندد مسدتوى داللدة  وىي قيمدة دالد 6.027

والذى ينص عمى أنو توجد عالقة ارتباطيو موجبة ودالة إحصائيًا بدين مسدتوى تعدرض المبحدوثين 
مواقع التواصل االجتماعى ومستوى األمن الفكرى لدييم، أي أندو كممدا زاد تعدرض  لمشائعات عبر

 واقع التواصل االجتماعى تزداد لدييم مستوى األمن الفكرى.م المبحوثين لمشائعات عبر

كمددا تشددير نتددائج الجدددول السددابق أنددو باسددتخدام معامددل ارتبدداط بيرسددون أتضددح وجددود عالقددة 
مواقدددددع الصدددددحف  ارتباطيدددددو موجبدددددة ودالدددددة إحصدددددائيًا بدددددين مسدددددتويات التعدددددرض لمشدددددائعات عبدددددر

ث بمغدددت قيمدددة معامدددل ارتبددداط بيرسدددون اإللكترونيدددة ومسدددتوى األمدددن الفكدددرى لددددى المبحدددوثين، حيددد
، وبالتدالى فقدد تحقدق ىدذا الفدرض 6.664وىي قيمدة دالدة إحصدائيًا عندد مسدتوى داللدة   6.914

والذى ينص عمى أنو توجد عالقة ارتباطيو موجبة ودالة إحصائيًا بدين مسدتوى تعدرض المبحدوثين 
ييم، أي أندو كممدا زاد تعدرض مواقع الصحف اإللكترونية ومستوى األمن الفكرى لد لمشائعات عبر

 مواقع الصحف اإللكترونية تزداد لدييم مستوى األمن الفكرى. المبحوثين لمشائعات عبر

كمددا تشددير نتددائج الجدددول السددابق أنددو باسددتخدام معامددل ارتبدداط بيرسددون أتضددح وجددود عالقددة 
خباريددددة المواقددددع اإل ارتباطيددددو موجبددددة ودالددددة إحصددددائيًا بددددين مسددددتويات التعددددرض لمشددددائعات عبددددر

التمفزيونيدددة ومسدددتوى األمدددن الفكدددرى لددددى المبحدددوثين، حيدددث بمغدددت قيمدددة معامدددل ارتبددداط بيرسدددون 
، وبالتدالى فقدد تحقدق ىدذا الفدرض 6.664وىي قيمدة دالدة إحصدائيًا عندد مسدتوى داللدة   6.902

والذى ينص عمى أنو توجد عالقة ارتباطيو موجبة ودالة إحصائيًا بدين مسدتوى تعدرض المبحدوثين 
المواقدددع اإلخباريدددة التمفزيونيدددة ومسدددتوى األمدددن الفكدددرى لددددييم، أي أندددو كممدددا زاد  ائعات عبدددرلمشددد

 المواقع اإلخبارية التمفزيونية تزداد لدييم مستوى األمن الفكرى. تعرض المبحوثين لمشائعات عبر
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)مواقددع التواصدددل وفيمددا يمددى إيجدداد العالقددة بددين مسدددتوى تعددرض المبحددوثين لمشددائعات عبددر 
 وأبعاد مقياس األمن الفكرى المواقع اإلخبارية( -الصحف اإللكترونية -ماعىاالجت

العالقددة بددين مسددتوى تعددرض المبحددوثين لمشددائعات عبددر مواقددع التواصددل االجتمدداعى وأبعدداد  -أ
 مقياس األمن الفكرى لدييم

 (9جدول رقم )
ر مواقع التواصل معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين عمى مقياس التعرض لمشائعات عب

 االجتماعى ودرجاتيم عمى أبعاد مقياس األمن الفكرى

 المتغير           
 المتغير

مستوى التعرض لمشائعات عبر مواقع التواصل 
 االجتماعى

 الداللة قيمة بيرسون العدد

أبعاد 
مقياس 
األمن 
 الفكرى

 6.664 6.941 470 البعد اإلعالمي
 6.664 6.940 470 بعد المواطنة
 6.664 6.921 470 البعد الفكرى
 6.664 6.104 470 البعد األمني
 6.664 6.041 470 البعد األخالقي

تشدددير نتدددائج الجددددول السدددابق أندددو باسدددتخدام معامدددل ارتبددداط بيرسدددون أتضدددح وجدددود عالقدددة 
مواقدددددع التواصدددددل  ارتباطيدددددو موجبدددددة ودالدددددة إحصدددددائيًا بدددددين مسدددددتويات التعدددددرض لمشدددددائعات عبدددددر

البعددد  -البعددد الفكددرى -بعددد المواطنددة -البعددد اإلعالمدديوأبعدداد مقيدداس المددن الفكددرى ) االجتمدداعى
، 6.941لدددى المبحددوثين، حيددث بمغددت قيمددة معامددل ارتبدداط بيرسددون البعددد األخالقددي(  -األمنددي
عمدددى الترتيدددب وجميعيدددا قددديم دالدددة إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى  6.041، 6.104، 6.921، 6.940
قددد تحقددق ىددذا الفددرض والددذى يددنص عمددى أنددو توجددد عالقددة ارتباطيددو ، وبالتددالى ف6.664داللددة  

مواقدع التواصدل االجتمداعى  موجبة ودالة إحصائيًا بين مسدتوى تعدرض المبحدوثين لمشدائعات عبدر
مواقددع  ومسددتوى أبعدداد األمددن الفكددرى لدددييم، أي أنددو كممددا زاد تعددرض المبحددوثين لمشددائعات عبددر

 ى أبعاد األمن الفكرى.التواصل االجتماعى تزداد لدييم مستو 
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العالقة بين مستوى تعرض المبحوثين لمشائعات عبر الصدحف اإللكترونيدة وأبعداد مقيداس  -ب
 األمن الفكرى لدييم

 (0جدول رقم )
معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين عمى مقياس التعرض لمشائعات عبر مواقع الصحف 

 من الفكرىاإللكترونية ودرجاتيم عمى أبعاد مقياس األ

 المتغير           
 المتغير

 مستوى التعرض لمشائعات عبر لمصحف اإللكترونية

 الداللة قيمة بيرسون العدد

أبعاد 
مقياس 
األمن 
 الفكرى

 6.664 6.041 130 البعد اإلعالمي
 6.664 6.904 130 بعد المواطنة
 6.664 6.041 130 البعد الفكرى
 6.664 6.032 130 البعد األمني
 6.664 6.091 130 البعد األخالقي

تشدددير نتدددائج الجددددول السدددابق أندددو باسدددتخدام معامدددل ارتبددداط بيرسدددون أتضدددح وجدددود عالقدددة 
مواقدددددع الصدددددحف  ارتباطيدددددو موجبدددددة ودالدددددة إحصدددددائيًا بدددددين مسدددددتويات التعدددددرض لمشدددددائعات عبدددددر

البعددد  -بعددد الفكددرىال -بعددد المواطنددة -اإللكترونيددة وأبعدداد مقيدداس المددن الفكددرى )البعددد اإلعالمددي
، 6.041البعددد األخالقددي( لدددى المبحددوثين، حيددث بمغددت قيمددة معامددل ارتبدداط بيرسددون  -األمنددي
عمدددى الترتيدددب وجميعيدددا قددديم دالدددة إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى  6.091، 6.032، 6.041، 6.904
، وبالتددالى فقددد تحقددق ىددذا الفددرض والددذى يددنص عمددى أنددو توجددد عالقددة ارتباطيددو 6.664داللددة  

مواقدع الصدحف اإللكترونيدة  بة ودالة إحصائيًا بين مسدتوى تعدرض المبحدوثين لمشدائعات عبدرموج
مواقددع  ومسددتوى أبعدداد األمددن الفكددرى لدددييم، أي أنددو كممددا زاد تعددرض المبحددوثين لمشددائعات عبددر

 الصحف اإللكترونية تزداد لدييم مستوى أبعاد األمن الفكرى.
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لمشدائعات عبددر المواقددع اإلخباريدة وأبعدداد مقيدداس  العالقددة بددين مسدتوى تعددرض المبحددوثين -جدد
 .األمن الفكرى لدييم

 (4جدول رقم )
معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين عمى مقياس التعرض لمشائعات عبر المواقع اإلخبارية 

 ودرجاتيم عمى أبعاد مقياس األمن الفكرى
 المتغير           
 المتغير

 لمصحف اإللكترونية مستوى التعرض لمشائعات عبر

 الداللة قيمة بيرسون العدد

أبعاد مقياس 
األمن 
 الفكرى

 6.664 6.990 100 البعد اإلعالمي
 6.664 6.910 100 بعد المواطنة
 6.664 6.041 100 البعد الفكرى
 6.664 6.002 100 البعد األمني
 6.664 6.932 100 البعد األخالقي

أندددو باسدددتخدام معامدددل ارتبددداط بيرسدددون أتضدددح وجدددود عالقدددة تشدددير نتدددائج الجددددول السدددابق 
المواقددددع اإلخباريددددة  ارتباطيددددو موجبددددة ودالددددة إحصددددائيًا بددددين مسددددتويات التعددددرض لمشددددائعات عبددددر

البعددد  -البعددد الفكددرى -بعددد المواطنددة -التمفزيونيددة وأبعدداد مقيدداس المددن الفكددرى )البعددد اإلعالمددي
، 6.990حيددث بمغددت قيمددة معامددل ارتبدداط بيرسددون البعددد األخالقددي( لدددى المبحددوثين،  -األمنددي
عمدددى الترتيدددب وجميعيدددا قددديم دالدددة إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى  6.932، 6.002، 6.041، 6.910
، وبالتددالى فقددد تحقددق ىددذا الفددرض والددذى يددنص عمددى أنددو توجددد عالقددة ارتباطيددو 6.664داللددة  

لمواقدع اإلخباريدة التمفزيونيدة ا موجبة ودالة إحصائيًا بين مستوى تعرض المبحوثين لمشدائعات عبدر
المواقددع  ومسددتوى أبعدداد األمددن الفكددرى لدددييم، أي أنددو كممددا زاد تعددرض المبحددوثين لمشددائعات عبددر

 اإلخبارية التمفزيونية تزداد لدييم مستوى أبعاد األمن الفكرى.
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الفددرض الثالددث: تختمددف درجددة ثقددة المبحددوثين بصدددق وموضددوعية مواقددع التواصددل االجتمدداعى 
 ر لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعرض لمشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى.كمصد

 (0جدول رقم ) 
تحميل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عمى مقياس مستوى الثقة بصدق 
ت موضوعية مواقع التواصل االجتماعى كمصدر لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعرض لمشائعا

 عبر مواقع التواصل االجتماعى

مجموعات  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 11.941 1 3.007 بين المجموعات

داخل  دالة*** 41.104
 213.041 المجموعات

470 41.449 

  470 270.140 المجمددوع
ذات داللددددة إحصددددائية بددددين مجموعددددات  تشددددير بيانددددات الجدددددول السددددابق إلددددي وجددددود فددددروق

المبحوثين الذين يمثمون مستويات التعدرض المختمفدة لمشدائعات عبدر مواقدع التواصدل االجتمداعى، 
وذلددددك عمددددي مقيدددداس مسددددتوى الثقددددة بصدددددق موضددددوعية مواقددددع التواصددددل االجتمدددداعى كمصددددددر 

،  6.664وىددذه القيمددة دالددة عنددد مسددتوى داللددة    41.104لممعمومددات ، حيددث بمغددت قيمددة ف 
وىددو مددا يثبددت صددحة ىددذا الفددرض والددذى يددنص عمددى أنددو تختمددف درجددة ثقددة المبحددوثين بصدددق 
وموضدددوعية مواقدددع التواصدددل االجتمددداعى كمصددددر لممعمومدددات تبعدددًا الخدددتالف مسدددتوى التعدددرض 
لمشدددائعات عبدددر مواقدددع التواصدددل االجتمددداعى ، أى أندددو كممدددا ارتفعدددت درجدددة تعدددرض المبحدددوثين 

لتواصددل االجتمدداعى تقددل بالتددالي درجددة الثقددة بصدددق وموضددوعية مواقدددع لمشددائعات عبددر مواقددع ا
 التواصل كمصدر لممعمومات.

ولمعرفدددة مصددددر وداللدددة الفدددروق بدددين المتوسدددطات الحسدددابية لمجموعدددات المبحدددوثين ، تدددم 
 معنوي . استخدام االختبار البعدي بطريقة  أقل فرق
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 (7جدول )
جموعات عمي مقياس مستوى الثقة بصدق موضوعية مواقع لمعرفة الفروق بين الم L.S.Dنتائج تحميل 

التواصل االجتماعى كمصدر لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعرض لمشائعات مواقع التواصل 
 االجتماعى

 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات
 1.664   - مرتفع
 1.914  - ***4.0914 متوسط
 1.491 - ***4.1914 ***4.0144 منخفض

ولمعرفدددة مصددددر التبددداين لمفدددروق بدددين المتوسدددطات الحسدددابية لمجموعدددات المبحدددوثين ُأجدددرى 
بطريقددة أقددل فددرق معنددوي، حيددث ظيددر أنددو كممددا ارتفعددت درجددة تعددرض  L.S.Dاالختبددار البعدددي 

المبحوثين لمشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى تقدل بالتدالي درجدة الثقدة بصددق وموضدوعية 
 در لممعمومات. مواقع التواصل كمص

حيددث اتضددح أن ىندداك اختالًفددا بددين المبحددوثين منخفضددى مسددتوى التعددرض لمشددائعات عبددر 
مواقدددع التواصدددل االجتمددداعى والمبحدددوثين مرتفعدددى مسدددتوى التعدددرض ليدددا بفدددرق بدددين المتوسدددطين 

لصددالح المبحددوثين منخفضددى مسددتوى التعددرض لمشددائعات عبددر  4.0144الحسددابيين بمغددت قيمتددو 
، كمددا ظيددر أن 6.664االجتمدداعى، وىددو فددرق دال إحصددائيا عنددد مسددتوى داللددة  مواقددع التواصددل

ىنددددداك اختالًفدددددا بدددددين المبحدددددوثين متوسدددددطى مسدددددتوى التعدددددرض لمشدددددائعات عبدددددر مواقدددددع التواصدددددل 
االجتمددداعى والمبحدددوثين مرتفعدددى مسدددتوى التعدددرض ليدددا بفدددرق بدددين المتوسدددطين الحسدددابيين بمغدددت 

مسددتوى التعددرض لمشددائعات عبددر مواقددع التواصددل لصددالح المبحددوثين متوسددطى  4.0914قيمتددو 
، كما ظير أن ىنداك اختالًفدا بدين 6.664االجتماعى، وىو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 

المبحدددوثين منخفضدددى مسدددتوى التعدددرض لمشدددائعات عبدددر مواقدددع التواصدددل االجتمددداعى والمبحدددوثين 
لصددالح  4.1914غددت قيمتددو متوسددطى مسددتوى التعددرض ليددا بفددرق بددين المتوسددطين الحسددابيين بم

المبحوثين منخفضى مستوى التعرض لمشائعات عبدر مواقدع التواصدل االجتمداعى، وىدو فدرق دال 
 .6.664عند مستوى داللة  إحصائيا
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الفرض الرابع: تختمف درجة ثقدة المبحدوثين بصددق وموضدوعية الصدحف اإللكترونيدة كمصددر 
 عبر الصحف اإللكترونية. لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعرض لمشائعات
 (2جدول رقم )

تحميل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عمى مقياس مستوى الثقة بصدق 
موضوعية الصحف اإللكترونية كمصدر لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعرض لمشائعات عبر 

 الصحف اإللكترونية 

مجموعات  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 44.104 1 3.902 بين المجموعات

 دالة*** 4.024
داخل 

 102.492 المجموعات
131 0.144 

  130 122.104 المجمددوع
تشددددير بيانددددات الجدددددول السددددابق إلددددي وجددددود فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين مجموعددددات 

ض المختمفدة لمشدائعات عبدر مواقدع الصدحف اإللكترونيدة، المبحوثين الذين يمثمون مستويات التعدر 
وذلددددك عمددددي مقيدددداس مسددددتوى الثقددددة بصدددددق موضددددوعية مواقددددع الصددددحف اإللكترونيددددة كمصدددددر 

، وىدو  6.664وىذه القيمة دالة عند مستوى داللدة    4.024لممعمومات ، حيث بمغت قيمة ف 
لمبحددددوثين بصدددددق مددددا يثبددددت صددددحة ىددددذا الفددددرض والددددذى يددددنص عمددددى أنددددو تختمددددف درجددددة ثقددددة ا

وموضدددوعية مواقدددع الصدددحف اإللكترونيدددة كمصددددر لممعمومدددات تبعدددًا الخدددتالف مسدددتوى التعدددرض 
لمشدددائعات عبدددر مواقدددع الصدددحف اإللكترونيدددة ، أى أندددو كممدددا ارتفعدددت درجدددة تعدددرض المبحدددوثين 
لمشددائعات عبددر مواقددع الصددحف اإللكترونيددة تقددل بالتددالي درجددة الثقددة بصدددق وموضددوعية مواقددع 

 لكترونية كمصدر لممعمومات.الصحف اإل
ولمعرفدددة مصددددر وداللدددة الفدددروق بدددين المتوسدددطات الحسدددابية لمجموعدددات المبحدددوثين ، تدددم 

 استخدام االختبار البعدي بطريقة  أقل فرق معنوي .
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 (3جدول رقم )

لمعرفة الفروق بين المجموعات عمي مقياس مستوى الثقة بصدق موضوعية  L.S.Dنتائج تحميل 
كترونية كمصدر لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعرض لمشائعات عبر الصحف الصحف اإلل

 اإللكترونية
 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات
 4.201   - مرتفع
 1.461  - ***6.2270 متوسط
 1.941 - ***6.3140 ***4.9410 منخفض

المبحدددوثين أجدددرى  ولمعرفدددة مصددددر التبددداين لمفدددروق بدددين المتوسدددطات الحسدددابية لمجموعدددات
بطريقددة أقددل فددرق معنددوي، حيددث ظيددر أنددو كممددا ارتفعددت درجددة تعددرض  L.S.Dاالختبددار البعدددي 

المبحوثين لمشائعات عبر مواقع الصحف اإللكترونية تقل بالتدالي درجدة الثقدة بصددق وموضدوعية 
 مواقع التواصل كمصدر لممعمومات. 

مسددتوى التعددرض لمشددائعات عبددر  حيددث اتضددح أن ىندداك اختالًفددا بددين المبحددوثين منخفضددى
مواقدددع الصدددحف اإللكترونيدددة والمبحدددوثين مرتفعدددى مسدددتوى التعدددرض ليدددا بفدددرق بدددين المتوسدددطين 

لصددالح المبحددوثين منخفضددى مسددتوى التعددرض لمشددائعات عبددر  4.9410الحسددابيين بمغددت قيمتددو 
ر أن ، كمددا ظيدد6.664مواقددع الصددحف اإللكترونيددة، وىددو فددرق دال إحصددائيا عنددد مسددتوى داللددة 

ىندددداك اختالًفددددا بددددين المبحدددددوثين متوسددددطى مسددددتوى التعددددرض لمشدددددائعات عبددددر مواقددددع الصدددددحف 
اإللكترونية والمبحوثين مرتفعى مستوى التعرض ليا بفرق بين المتوسطين الحسابيين بمغدت قيمتدو 

لصدددددالح المبحدددددوثين متوسدددددطى مسدددددتوى التعدددددرض لمشدددددائعات عبدددددر مواقدددددع الصدددددحف  6.2270
، كما ظيدر أن ىنداك اختالًفدا بدين 6.664ل إحصائيا عند مستوى داللة اإللكترونية، وىو فرق دا

المبحدددوثين منخفضدددى مسدددتوى التعدددرض لمشدددائعات عبدددر مواقدددع الصدددحف اإللكترونيدددة والمبحدددوثين 
لصددالح  6.3140متوسددطى مسددتوى التعددرض ليددا بفددرق بددين المتوسددطين الحسددابيين بمغددت قيمتددو 

عبدر مواقدع الصدحف اإللكترونيدة، وىدو فدرق دال المبحوثين منخفضى مستوى التعرض لمشائعات 
 .6.664إحصائيا عند مستوى داللة 
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الفرض الخامس: تختمف درجة ثقدة المبحدوثين بصددق وموضدوعية المواقدع اإلخباريدة كمصددر 
 لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعرض لمشائعات عبر المواقع اإلخبارية.

 (46جدول رقم )
تجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عمى مقياس مستوى الثقة بصدق تحميل التباين أحادي اال

موضوعية المواقع اإلخبارية كمصدر لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعرض لمشائعات عبر المواقع 
 اإلخبارية

مجموعات  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 40.941 1 49.947 بين المجموعات

داخل  دالة*** 0.274
 941.041 المجموعات

470 2.941 

  470 910.014 المجمددوع
تشددددير بيانددددات الجدددددول السددددابق إلددددي وجددددود فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين مجموعددددات 
المبحوثين الذين يمثمون مستويات التعرض المختمفة لمشائعات عبدر المواقدع اإلخباريدة التمفزيونيدة، 

عمددددي مقيدددداس مسددددتوى الثقددددة بصدددددق موضددددوعية المواقددددع اإلخباريددددة التمفزيونيددددة كمصدددددر  وذلددددك
، وىدو  6.664وىذه القيمة دالة عند مستوى داللدة    0.274لممعمومات ، حيث بمغت قيمة ف 

مددددا يثبددددت صددددحة ىددددذا الفددددرض والددددذى يددددنص عمددددى أنددددو تختمددددف درجددددة ثقددددة المبحددددوثين بصدددددق 
يونيدددة كمصددددر لممعمومدددات تبعدددًا الخدددتالف مسدددتوى التعدددرض وموضدددوعية المواقدددع اإلخباريدددة التمفز 

لمشدددائعات عبدددر المواقدددع اإلخباريدددة التمفزيونيدددة ، أى أندددو كممدددا ارتفعدددت درجدددة تعدددرض المبحدددوثين 
لمشددائعات عبددر المواقددع اإلخباريددة التمفزيونيددة تقددل بالتددالي درجددة الثقددة بصدددق وموضددوعية المواقددع 

 ات.اإلخبارية التمفزيونية كمصدر لممعموم
ولمعرفدددة مصددددر وداللدددة الفدددروق بدددين المتوسدددطات الحسدددابية لمجموعدددات المبحدددوثين ، تدددم 

 استخدام االختبار البعدي بطريقة  أقل فرق معنوي .
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 (44جدول )
لمعرفة الفروق بين المجموعات عمي مقياس مستوى الثقة بصدق موضوعية  L.S.Dنتائج تحميل 

 عًا الختالف مستوى التعرض لمشائعات المواقع اإلخباريةالمواقع اإلخبارية كمصدر لممعمومات تب
 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات
 1.014   - مرتفع
 1.144  - ***6.7324 متوسط
 4.341 - ***6.3237 ***4.0144 منخفض

ولمعرفدددة مصددددر التبددداين لمفدددروق بدددين المتوسدددطات الحسدددابية لمجموعدددات المبحدددوثين أجدددرى 
بطريقددة أقددل فددرق معنددوي، حيددث ظيددر أنددو كممددا ارتفعددت درجددة تعددرض  L.S.Dي االختبددار البعددد

المبحوثين لمشائعات عبر المواقع اإلخبارية التمفزيونية تقل بالتالي درجة الثقة بصددق وموضدوعية 
 المواقع اإلخبارية التمفزيونية كمصدر لممعمومات. 

لتعددرض لمشددائعات عبددر حيددث اتضددح أن ىندداك اختالًفددا بددين المبحددوثين منخفضددى مسددتوى ا
المواقدددع اإلخباريدددة التمفزيونيدددة والمبحدددوثين مرتفعدددى مسدددتوى التعدددرض ليدددا بفدددرق بدددين المتوسدددطين 

لصددالح المبحددوثين منخفضددى مسددتوى التعددرض لمشددائعات عبددر  4.0144الحسددابيين بمغددت قيمتددو 
ا ظيددر أن ، كمدد6.664المواقدع اإلخباريددة التمفزيونيدة، وىددو فددرق دال إحصدائيا عنددد مسددتوى داللدة 

ىندددداك اختالًفددددا بددددين المبحددددوثين متوسددددطى مسددددتوى التعددددرض لمشددددائعات عبددددر المواقددددع اإلخباريددددة 
التمفزيونية والمبحوثين مرتفعى مستوى التعرض ليا بفدرق بدين المتوسدطين الحسدابيين بمغدت قيمتدو 

لصددددالح المبحدددددوثين متوسددددطى مسدددددتوى التعددددرض لمشدددددائعات عبددددر المواقدددددع اإلخباريدددددة  6.7324
، كمدا ظيدر أن ىنداك اختالًفدا بدين 6.664ونية، وىو فرق دال إحصائيا عندد مسدتوى داللدة التمفزي

المبحددوثين منخفضددى مسددتوى التعددرض لمشددائعات عبددر المواقددع اإلخباريددة التمفزيونيددة والمبحددوثين 
لصددالح  6.3237متوسددطى مسددتوى التعددرض ليددا بفددرق بددين المتوسددطين الحسددابيين بمغددت قيمتددو 

مستوى التعرض لمشائعات عبر المواقع اإلخبارية التمفزيونيدة، وىدو فدرق دال المبحوثين منخفضى 
 .6.664إحصائيا عند مستوى داللة 
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 النتائج العامة لمبحث:
   أظيدددرت نتدددائج البحدددث أندددو توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة موجبدددة ودالدددة إحصدددائيًا بدددين مسدددتوى تعدددرض

 –الصدددحف اإللكترونيدددة  – المبحدددوثين لممواقدددع اإللكترونيدددة )مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي
 المواقع اإلخبارية( ومستوى األمن الفكري لدييم.

  أسدددفرت نتدددائج البحدددث أيضدددًا عدددن وجدددود عالقدددة ارتباطيدددة ودالدددة إحصدددائيًا بدددين مسدددتوى تعدددرض
الصددحف  –المبحددوثين لمشددائعات عبددر المواقددع اإللكترونيددة )مواقددع التواصددل االجتمدداعي 

 مستوى األمن الفكري لدييم.المواقع اإلخبارية( و  –اإللكترونية 
  كما أشارت النتائج أيضًا إلى وجود اختالف في درجة ثقة المبحدوثين بصددق وموضدوعية مواقدع

التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعدرض لمشدائعات عبدر 
مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي، أى أندددو كممدددا ارتفعدددت درجدددة تعدددرض المبحدددوثين لمشدددائعات 

بدددر مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي تقدددل بالتدددالي درجدددة الثقدددة بصددددق وموضدددوعية مواقدددع ع
 التواصل االجتماعي كمصدر لممعمومات.

  كمدددا أسدددفرت النتدددائج أيضدددًا عدددن وجدددود اخدددتالف فدددي درجدددة ثقدددة المبحدددوثين بصددددق وموضدددوعية
الصحف اإللكترونية كمصدر لممعمومات تبعًا الختالف مستوى التعدرض لمشدائعات عبدر 

صدددحف اإللكترونيدددة، أى أندددو كممدددا ارتفعدددت درجدددة تعدددرض المبحدددوثين لمشدددائعات عبدددر ال
الصددحف اإللكترونيددة تقددل بالتددالي درجددة الثقددة بصدددق وموضددوعية الصددحف اإللكترونيددة 

 كمصدر لممعمومات.
  وأشدارت النتدائج أيضدًا إلدى وجدود اخدتالف فدي درجدة ثقدة المبحدوثين بصددق وموضدوعية المواقددع

لممعمومددات تبعددًا الخددتالف مسددتوى التعددرض لمشددائعات عبددر المواقددع اإلخباريددة كمصدددر 
اإلخباريدة اإلخبارية، أى أنو كمما ارتفعت درجة تعرض المبحوثين لمشدائعات عبدر المواقدع 

 تقل بالتالي درجة الثقة بصدق وموضوعية المواقع اإلخبارية كمصدر لممعمومات.
 توصيات البحث:

 اإللكترونيددة السدديما مواقددع التواصددل االجتمدداعي، واتخدداذ  ضددرورة تشددديد الرقابددة عمددى المواقددع
 كافة اإلجراءات القانونية الرادعة لمحسابات التى تروج الشائعات وتشوه الحقائق.

  البددددء فدددي تنظددديم البدددرامج والددددورات التدريبيدددة وورش العمدددل المرتبطدددة ب ليدددة اسدددتخدام أدوات
كالمددارس والجامعدات والمعاىدد مدن أجدل  اإلعالم الرقمي بجميع المؤسسدات التعميميدة لمدولدة

توعيدددة الدددنشء والشدددباب بخطدددورة عددددم االنسدددياق وراء الشدددائعات والمعمومدددات المغموطدددة التدددي 
 ىدفيا الرئيس زعزعة بنية المجتمع.

  تسددميط الضددوء بشددكل كبيددر عمددى االسددتراتيجيات واآلليددات والوسددائل التددي تسددتخدميا الجيددات
سنى لتمك الجيات مواجية الشائعات وتفادى تأثيرىدا والحدد مدن الرسمية التابعة لمدولة حتى يت

 انتشارىا في المجتمع.
 مقترحات البحث:

  .الشائعات وأثرىا عمى األمن القومي لممجتمع المصري 
  .التأثيرات السمبية لمشائعات المنتشرة بمواقع التواصل االجتماعي عمى المجتمع المصري 
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 المراجع:

لمصداقية في الفيسبوك بين الخبر واإلشاعة قراءة في آليات انتشار الشائعات مزارى نصر الدين: ا( 4)
، المجمد مجمة آفاق لمعمومفي مواقع التواصل االجتماعي وسبل محاربتيا الفيسبوك نموذجًا، 

 .149، ص 1616الخامس، العدد الثاني، جامعة زيان عاشور، الجزائر، 
2)https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22072018&id=360dc37f-

678f-4797-a0e2-934107adae91 

ثناء محمد زين عبدالرحمن وىالة توفيق اسماعيل: دور الشائعات في التأثير عمى الجميور أ( 9)
بحث مقدم في مجمة بحوث يناير، ،  14 األزمات دراسة تطبيقية عمى الفترة التي أعقبت ثورة

 .1644مارس، ، لمعالقات العامة الجمعية المصرية، 0العدد العالقات العامة الشرق األوسط، 

رتبطة دور وسائل اإلعالم الجديد فى مواجية التأثيرات السمبية لمشائعات الم( محمد رضا أحمد: 0)
باإلرىاب عمى المجتمع السعودى باستخدام استراتيجية المنصات المتعددة دراسة تحميمية وميدانية 

 .1640،مارس،76، العدد 43، مجمة بحث مقدم في مجمة دراسات الطفولة، مع تصور مقترح
(5)  Bae, S, Y: The Social Mediation of Political Rumors Examining the Dynamics in 

Social Media and Belief in Political Rumors, Journals Sage Pub, 2017.   
( سالي بكر أحمد الشمقاني: الشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعي ودورىا في استقطاب الشباب، 0)

 .1642، كمية التربية النوعية، جامعة طنطا، رسالة ماجستير

 بحث مقدم فيئل التواصل االجتماعي تويتر نموذجًا، ( محمد بن عائض التوم: الشائعات في وسا7)
، مركز النشر العممي والتأليف 4، العدد 10، المجمد مجمة الشمال لمعموم االنسانية

 .1643والترجمة، جامعة الحدود الشمالية، يناير،  

قع موا ( جييان أشرف إبراىيم: تعرض طالب الجامعات المصرية لمشائعات واألخبار الزائفة عبر2)
، كمية اآلداب، جامعة رسالة ماجستيردراسة ميدانية،  –التواصل االجتماعي وتأثيراتيا عمييم 

 .1616المنوفية، 

ريم عبداهلل المعيذر: أثر شبكات التواصل االجتماعي عمى األمن الفكري لدى طالبات المستوى ( 3)
 .1644األزىر،  ، كمية التربية، جامعة1، المجمد 400، العدد مجمة التربيةالجامعي،

محمد محمد عبده بكير: التأثيرات االتصالية لشبكات التواصل االجتماعي عمى األمن الفكري في  (46)
، 40، العدد المجمة المصرية لبحوث اإلعالمالمجتمع كما تراىا النخب السعودية دراسة مسحية، 

 .1640كمية اإلعالم، جامعة القاىرة، سبتمبر، 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22072018&id=360dc37f-678f-4797-a0e2-934107adae91
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22072018&id=360dc37f-678f-4797-a0e2-934107adae91
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: اآلثار السمبية لإلنترنت عمى األمن الفكري دراسة ميدانية بالتطبيق عمى كمية سعدية عمى الكبير (44)
بحث مقدم في مجمة العموم االنسانية العموم والدراسات االنسانية بجامعة المجمعة، 

 .1647المجمد األول، المركز القومي لمبحوث بغزة، سبتمبر،  –العدد  الثالث  ،واالجتماعية

سى خبراني وأحمد بن عثمان الزىراني: ممارسات مرتادي وسائل التواصل ( محمد بن عمى مو 41) 
بحث مقدم إلى المؤتمر العممي األكاديمي الدولى االجتماعي وخطرىا عمى األمن الفكري، 

، التاسع تحت عنوان االتجاىات المعاصرة في العموم االجتماعية واالنسانية والطبيعية
 .1642تركيا،  –اسطنبول 

(13)  El-Abdien . M, Z & mohamed ,N: The use of Social Networking Sites and their 

Impact on the Development of Intellectual Security from the Prespctive of 

Umm AlQura University Students. SVU- Journal of Abstracts. Vol 1, No 1, 

2019.  

جابر رمضان: انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي عمى سمير عبدالقادر خطاب، عصام ( 40)
األمن الفكري لدى طالب كميات التربية في جامعة األزىر من وجية نظر أعضاء ىيئة 

 .1643، كمية التربية، جامعة سوىاج، بحث مقدم في المجمة التربويةالتدريس، 

ري في الجامعات السعودية جامعة ( عمياء عمر كامل: إسيام اإلعالم الجديد في تعزيز األمن الفك44)
 .1616، مارس، 24العدد  مجمة الفتح،األمير سطام بن عبدالعزيز نموذجًا، 


