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التي يسكغ ان  خبارالتي يتع استخجاميا لتجاول السعمػمات واال األدواتتعج وسائل التػاصل االجتساعي احجى     
وىػ االمخ الحي يدتجعي البحث والتحميل، اذ نجج ،  االزمات االخبار الدائفة التي تدبب تكػيغ تحتػي بعزا مغ

يتشاسب شخديا مع التقجم التكشمػجي وخاصة عشج ضيػر مػاقع وتصبيقات  السدببة لالزمات ان معجل انتذار الذائعة
ث الذائعات بديػلة لػجػد مدايا التخفي في تمظ السػاقع لتحقيق التػاصل االجتساعي ، وبخاصة مع امكانية ب

اذ يدعى البحث الى معالجة مذكمة  .زعدعة االمغ والثقة بيغ الجسيػراالىجاف السعجة سمفا وىي بث االشاعة و 
 مغ وجية نطخ الذباب الجامعي وتحجيج اندب االساليبتكػيغ االزمات السجتسعية في االلكتخونية الذائعة دور 

 .لمحج مغ انتذارىا وتراعجىا 
، بذؿيو الػصفي والتحميمي الحي ييجف الى مدح  البحثالسشيج السدحي لتحقيق اىجاف  ةالباحث تاذ استخجم  

وحجت ويشتسي ىحا البحث الى نػع البحػث الػصؽية التي تيجف الى وصف الطاىخة ،  ،الطاىخة السبحػثة
ونطخا لرعػبة الػصػل الى مجتسع البحث ،  نتائج البحث التصبيؿيةاالستبانة كاحجى االدوات لمػصػل الى 
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، وبعج  في السجتسع السحجد برػرة فعمية الستػاججيغ الصمبةمغ بدحب عيشة عذػائية بديصة  ةالباحث تبأكسمو قام
تعجد مشيا  الشطخية والتصبيؿية شتائجال اجخاء الخصػات السشيجية واالجخائية لمبحث تػصمت الباحثة الى مجسػعة مغ

وسائل وفقا لشػع االزمة التي  تحجدالتي  لسػاجية االزمة بيغ االساليب التقميجية واالساليب غيخ التقميجية االساليب
، والدساح لمزغػط الجاخمية ر االزمة ، وتأجيل ضيػرىا وقج حجدت االساليب التقميجية باسمػب انكاتحجثيا الذائعة 

بتكخيذ  تعدليا عغ القػى الفاعمة الخسادىا ، اما االساليب غيخ التقميجية فتتسثمببالطيػر ، وتفخيغ االزمة لالزمة 
او تفخيغيا مغ  ، واستخجام اسمػب السذاركة الجيسقخاشية واحتػاء االزمة وترعيجىااالعالميةمجسػعة البخامج 

ية وتحػيل مدار االزمة مغ مغ اجل تفكيكيا واستخجام اسمػب التجميخ الحاتي لالزمة واعالن الػفخة الػىس مزسػنيا
 . تػصيات الستشتاجات و االثع تبع الشتائج تعييغ مجسػعة مغ ، اتجاه الى اخخ 
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     The means of social communication is one of the tools that are used to trade 

information and news that can contain some of the false news that cause the 

formation of crises, which requires research and analysis, as we find that the 

prevalence of common causes of crises directly proportional to technological 

progress, especially when the emergence of sites and applications Social 

communication, especially with the possibility of spreading rumors easily to the 

existence of the advantages of hiding in those sites to achieve the goals prepared in 

advance is spreading rumors and undermine the security and confidence among the 

public. The research seeks to address the problem of the role of electronic common 

in the formation of community crises from the point of view of university youth and 

determine the most appropriate methods to reduce the spread and escalation. 

 
     The researcher used the survey method to achieve the objectives of the research, 

both descriptive and analytical, which aims to survey the phenomenon investigated, 

and this research belongs to the type of descriptive research that aims to describe the 

phenomenon, and limited the questionnaire as one of the tools to reach the results of 

applied research, The researcher draws a simple random sample of the students who 

are actually present in the specific society. 

 

     After conducting the methodological and procedural steps of the research he 

researcher reached a set of theoretical and applied results, including a variety of 

methods to deal with the crisis between traditional methods and non-traditional 



methods, which determine the means according to the type of crisis that the 

participants are experiencing. The traditional methods have been defined in the 

manner of denying the crisis, delaying its appearance, allowing the internal 

pressures of the crisis to emerge and relieving the crisis by isolating it from the 

forces. 

     The non-traditional methods are to dedicate the group of information programs, 

and the use of the method of democratic participation and contain the crisis and 

escalation or emptying of its content in order to dismantle and use the method of 

self-destruction Of the crisis and the declaration of delusional abundance and turn 

the course of the crisis from one direction to another, and then followed the results 

set a set of conclusions and recommendations. 

 
 

 الطار المنهجي واالجرائي لمبحثا
تديع في صشاعة تعج الذائعة االلكتخونية احجى التحجيات السجتسعية السعاصخة التي  :مذكمة البحثأوال : 

جيػية بال يبخزت اثخ تعاضع دور شبكة االنتخنيت في مجال تجاول السعمػمات السكتػبة والسرػرة والفاالزمات والتي 
سيشية في مجال التجاول " الحي يفتقج الى االقتخان والصة في ضل تشامي " السػاشغ الرحفيحجود او قيػد خا

االخباري والسعمػماتي مسا ادى الى ضيػر مذكمة االشاعة السقرػدة التي تعج احجى اساليب الحخب الشفدية 
، وىػ االمخ الحي يدتػجب في مػاقع التػاصل االجتساعي السدتخجمػن واالشاعة غيخ السقرػدة التي يتجاوليا 

 : باإلجابة عغ التداؤالت االتيةالبحث والجراسة ، اذ تكسغ مذكمة ىحا البحث 
 ؟السجتسعية السدببة لالزمات االلكتخونية لمذائعات ونذخا آي السػاقع اكثخ تخويجًا  .7
 ؟والتصبيقات االجتساعية سػاقع ال السشتذخة فيزمات التي احجثتيا الذائعات االلكتخونية اال انػاعما  .9
 ؟سػاقعالمغ السدتخجميغ في السدببة لالزمات االلكتخونية تجاول وانتذار الذائعات لاالسباب التي تجعػ ما  .3
 ما اساليب الحج مغ انتذار االزمة او التقميل مغ حجتيا وتراعجىا السدتخجمة مغ قبل وسائل االعالم ؟ . .4

عجىا احج االساليب باىسية مػضػع الذائعة ومخاشخىا،  تشصمق االىسية العمسية ليحا البحث مغ  البحث :اهمية 
في الحخب الشفدية والتي تػصف بتأثيخىا الدمبي عمى جسيع الشػاحي االجتساعية والدياسية واالقترادية  السيسة

والتي يسكغ المجػء إلييا بػعي مخصط ومشطع لتحقيق اىجاف محجدة مدبقا تدتيجف امغ الجولة او الخأي العام او 
اىسية دراسة الفئة التي تسثل  مغ االىسية السجتسعية لمبحث تشصمقو   الجانب االقترادي او الدياسي لمجولة

الذباب وبالحات الذباب الجامعي، الحيغ يسثمػن الفئة االكثخ استخجاما لسػاقع التػاصل االجتساعي، واالكثخ تفاعال 
 مسعمػمات واالخبار .لوتجاوال 

 تكسغ اىجاف البحث في االتي : اهجاف البحث :  
 . واي السػاقع تخويجًا ليا  الذائعات في مػاقع التػاصل االجتساعيتحجيج مجى انتذار  .7



 .  الذائعات السشتذخة في مػاقع التػاصل االجتساعياالزمات التي تدببيا  انساطمعخفة  .9
السدتخجميغ في وجية نطخ مغ السحجثة لالزمات تذخيز االسباب التي تجعػ الى انتذار الذائعات  .3

 ي .االجتساع مػاقع التػاصل
تعييغ االساليب التقميجية وغيخ التقميجية التي تتبعيا الػسائل االعالمية لمحج مغ انتذار االزمة او التقميل  .4

 مغ حجتيا وتراعجىا .
 : المفاهيم والمرطمحات 

بيغ العامة  ل سخيع وتجاولياخبخ أو مجسػعة مغ األخبار الدائفة التي تشتذخ في السجتسع بذكىي :الذائعة  .1
 . صحتيا، ودائسًا ما تكػن ىحه األخبار شيقة ومثيخةمشيع في ضشاً 

بث الخعب والخػف بيغ نتذار االخبار الكاذبة او السيػلة تديع في اضاىخة تشذأ نتيجة  االزمات المجتمعية : .9
 الكػارث داخل السجتسع.  حجاثالالجسيػر وقج ترل اثارىا 

يا في السعمػمة ونذخىا ونقميا وندخ التبادل: تصبيقات اجتساعية تتيح حخية مهاقع التهاصل االجتماعي  .3
 والتعجيل عمييا والتفاعل معيا .

 السشيج السدحي ، بذؿيو الػصفي والتحميمي ، اما نػع البحث فيػ  ةالباحث تاستخجم: منهج البحث ونهعه
 يشتسي الى البحػث " الػصؽية " التي تيجف الى وصف الطاىخة وصفا كسيًا .

  لزيق  ، ونطخاكافة بأقدامياتسثل مجتسع البحث بالصمبة الجامعييغ في كمية االسخاء  :مجتمع البحث وعينته
م تػافخ االمكانات ، فزال عغ ضيق الػقت وعجلرعػبة الػصػل الى جسيع الصالبالػقت وقمة االمكانات ، و 

مغ اقدام الكمية وىػ قدع االعالم نطخا لػعي  باختيار عيشة ةالباحث تى جيج كبيخ، قامة ال، والحاجالسادية
شمبتو بسفيػم االازمات التي تدببيا انتذار الذائعات لجخػليا ضسغ السفخدات الجراسية ليع ، ومغ ثع تع اختيار 

البالغ و مبحث للصمبة القدع السحجد ( شالبة وشالبا مغ مجسػع السجتسع الكمي 50بمغت )عذػائية بديصة عيشة 
  7 البةوش ( شالب334)

الذائعة السدببة لالزمات وتحجيجا في مػاقع  ػيسثلوىي عمى انػاع اربعة : وىي الحج السػضػعي :حجود البحث 
 لجانب التصبيقي تسثمت بتػزيع االستسارة وتفخيغيا ابتجءًا مغ ؼيسثل االتػاصل االجتساعي ، اما الحج الدماني 

، اما  الحج السكاني: تسثمت بكمية االسخاء الجامعة بشاية ساحة االنجلذ   ( 9179/ 3/(1الى   2019)/2/(1
 في مخاحمو كافو . قدع االعالموتحجيجا البشاية االولى لالقدام االندانية ، ؼيسا مثل الحج  البذخي بصالب 
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 ػغخاؼية بمغت بأعجاد استسارة استبانة تزسشت محػريغ االول محػر االسئمة الجيس ةالباحث تقام  :اداة البحث
(اسئمة، والسحػر الثاني كان عغ انتذار الذائعات في مػاقع التػاصل االجتساعي وبمغ مجسػع اسئمة ىحه 3)

 اسئمة . (6)السحاور
  (9)الرجق الطاىخي ، وذلظ بعخض االستسارة عمى ثالثة مغ الخبخاء والسحكسيغ ة بتصبيقالباحث تقام  :الرجق 

لمتحقق مغ صجق االستبانة التي تع اعجادىا،والتأكج مغ مصابقتيا لسػضػع البحث مغ ذوي االختراص والخبخة، 
 :%( وكسا يػضحيا الججول االتي 83وتحقيق اىجافو وبمغت ندبة الرجق)

 ( 1ججول )
 يػضح الرجق الطاىخي الستسارة االستبانة

 اجابة  المحكم ت

 اسم المحكم

مجمهع االسئمة 
 التي اتفق عميها

مجمهع االسئمة 
 التي  تعجيمها

مجمهع االسئمة التي 
 طمب الغاؤها

الجرجة النهائية التي 
 حرمت عميها الفئات

 100% -- -- 6 د. فتح هللا غازي اسماعيل 1

عمي مهلهد فاضلد.  2  3 3 -- %50 

 100% -- -- 6 د. رواء طه درويش 3

 %250 -- 3 15 المجمهع

    حداب درجة صجق االستبانة =
 مجسػع  االسئمة التي عمييااتفق السحكسيغ
 مجسػع االسئمة الكمية   عجد السحكسيغ

  = 

        
  

  
        

  

   
 

 مجسػع  الجرجة الشيائية عميياحرمتالتي  االسئمةأو   
 مجسػع السحكسيغ

  =      
   

 
 

 وإعادة  –شخيقة االختباراعتسجت الباحثة في تقجيخ مدتػى ثبات نتائج االستبانة عمى إتباع  :الثبات

( إذ قامت الباحثة وبعج مخور عجة ايام بإعادة تػزيع االستبانة عمى مجسػعة مغ test – retestاالختبار)

في  ةليا الباحث ت( شالبًا، والعسل عمى مقارنة الشتائج التي تػصم25الصالب السبحػثيغ مخة اخخى وبمغ عجدىع )
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لى مع نتائج التػزيع لالستبانة في السخة الثانية ، فػججت ان االجابات مقاربة نتائج تػزيع االستبانة في السخة االو 

  ( 3) . %( (90الى حج ما ، اذ بمغت ندبة ثبات اسئمة السحػر الثاني )السحػر الخئيذ( 

         
  

  
 = 
     

     
  

  م
ن   ن  

تالثبا     معامل 

 باستخجام  االساليب الػصؽية البديصة والستسثمة بقانػن الشدبة السئػية  ةالباحث تقام    : اإلحرائية األساليب
ثع  السبحػثيغ مغ االعمى الى األدنى، ومغ إجابات( ، الستخخاج تختيب  100×وىػ كاالتي:) الجدء /الكل 

 لمتحقق مغ ثبات نتائج االستسارة ، ومعادلة الثبات . معادلة ىػلدتي ةالباحث تاستخجم

 

 طار النرري )اال

 الذائعات في البيئة االلكترونية  

  مفههم الذائعات :
بمبمة أو فػضى لتحقيق أىجاف في كال ازمة لذائعة ىي مجخد "رسالة" سخيعة االنتقال، اليجف مشيا إحجاثا   

غالبيا تكػن ىجامة ، ألنيا تمعب عمى وتخ تصمع الجسيػر لسعخفة األخبار في محاولة إلحجاث التأثيخ 
 والتأثيخ الحي تدببو انتذار الذائعةمقجار او معجل . إن   4)السدتيجف لسخوجييا خاصة في أوقات األزمات

يداوي أىسية السػضػع السترل بالذائعة مزخوبًا في مجى الغسػض حػلو، األمخ الحي يعشي أن الذائعة 
سًا وكبيخًا، ويذغل حيدًا مغ اىتسامات كمسا كان السػضػع ميواكثخ تأثيخ ومدببا الزمة ما ؛ تكػن أكثخ انتذارًا 

الجسيػر الحي يتصمع إلى معخفة أي أخبار حػل ىحا السػضػع ،  والعكذ تسامًا يحجث إذا ما فقج السػضػع 
    .  5)  أىسيتو أو كانت السعمػمات حػلو واضحة وغيخ محجدة، فإن الذائعة لغ تجج مغ يبجي بيا اىتساماً 

                                                           
  = عجد االسئمة التي قام بتخميدىا الباحث لمسخة الثانية 9ن،  = عجد االسئمة التي قام بتخميدىا الباحث لمسخة االولى7إذ أن:  ن ( 3

حسيج ، البحث العمسي في الجراسات دمحم عبج اليشطخ:   =عجد االسئمة التي اتفق عمييا االختباريغ األول والثاني .. م
 495ص( ، 9111إلعالمية ، ) القاىخة ، عالع الكتب ، ا

احسج ناجي قحسة ،  الذائعات في مػاقع التػاصل االجتساعي وتأثيخاتيا الدمبية ، مجمة درع الػشغ ، مجمة سياسية عدكخية ، ( (5
  www.siyassa.org.egمداءا . 9وقت الديارة :   8/9/9917:  تاريخ الديارة ، السػقع االلكتخوني : 35( ، ص9177)ايمػل ، 

 .757- 751( ، ص 9113حسيجة سسيدع ، الحخب الشفدية ،) بغجاد ، دار الذؤون الثقاؼية ،  (6 
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"اإلشاعة " بأنيا خبخ أو مجسػعة مغ األخبار الدائفة التي تشتذخ في السجتسع  عمساء عمع االجتساعويعخف   
بذكل سخيع وتجاوليا بيغ العامة ضشًا مشيع في صحتيا، ودائسًا ما تكػن ىحه األخبار شيقة ومثيخة ، وتفتقخ ىحه 

التأثيخ عمى إلى  اإلشاعة عادة إلى السرجر السػثػق الحي يحسل أدلة عمى صحتيا، وتيجف ىحه األخبار
الخوح السعشػية والبمبمة وزرع بحور الذظ، وقج تكػن ىحه اإلشاعة ذات شابع "عدكخي أو سياسي أو اقترادي 

 .   6)أو اجتساعي"
  الذائعة في مهاقع التهاصل االجتماعي  
يتع استخجاميا في نذخ تدبب االزمات ، إذ " لقج باتت وسائل التػاصل االجتساعي إحجى األدوات التي     

شذخ لىػيات غيخ حؿيؿية عبخ اسساء مديفة و التخفي  الىالػسائل  تمظالذائعات،. حيث يمجأ مدتخجمػ 
، وخاصة إذا ما تع األخح في االعتبار أن سيكػلػجية الذائعات الجسيػر األخبار الكاذبة التي تجج رواجًا لجى 

  . 7)في أحيان كثيخة" الستمقيغ عشج تجاول الذائعةبيغ تذيخ إلى انتفاء الفػارق الثقاؼية 
في األمخ أن الذائعات تشتذخ بديػلة، ليذ لتشامي مدتخجمي وسائل التػاصل االجتساعي فقط،  الججيخ   

مغ حػلشا تجعل مغ األكاذيب بيئة  يذيجىا مػقف االزمةوإنسا ألن األحجاث والتصػرات الستراعجة التي 
او الفانيغ  رجال الدياسة واإلعالمالجولة او دتيجف ي ةالذائع نػع زًا، خاصة إذا كانسػ والتكاثخ أيخربة لمش

األمخاض واألوبئة، وغيخىا مغ القزايا التي فزال عغ شائعات ، او الجػانب الدياسية او االقترادية لمبج 
 ، 8)والتي تدبب في حجوث االزمة ال تشفرل عغ األمػر الحياتية ألفخاد السجتسع الجػانب االجتساعية التي 

 ة االلكترونية وسيمة الحجاث االزمات المجتمعيةذائعال  : 
مغ أن الذائعة ال تعتبخ مغ الطػاىخ الحجيثة في عالسشا السعاصخ، كػنيا ضمت مالزمة لتصػر  رغع     

السجتسعات والجول عمى مخ العرػر، فإنيا في وقتشا الخاىغ باتت مغ أخصخ األسمحة التي تيجد السجتسعات في 
التي تدتخجم في الرخاعات  ؾيسيا ورمػزىا، لجرجة أن ىشاك مغ يخون أن خصخىا قج يفػق أحيانًا أدوات القػة

الدياسية بيغ الجول ، بل إن بعس الجول تدتخجميا كدالح فتاك لو مفعػل كبيخ في الحخوب السعشػية أو 
الشفدية التي تدبق تحخك اآللة العدكخية ، وال يتػقف خصخىا عشج ىحا الحّج فحدب، بل إن ليا تجاعيات 

 .  9)مػمات والتكشػلػجيا  اقترادية ومجتسعية ىائمة خاصة في ضل ثػرة السع
                                                           

  777( ، ص  9174ة البيزاء، ( شالل قاسع صفػان، مخجع ومشجج اساسي لكل سياسي واعالمي ودبمػماسي، )بيخوت، دار السحج7(
تخكي عبج العديد ، تػضيف شبكات التػاصل في التػعية االمشية ضج خصخ الذائعات ، رسالة ماجدتيخ ، مقجمة الى كمية العجالة (8) 
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ومغ الشاحية الشطخية كان مغ الستػقع أن تتخاجع الذائعات مع ىحا االنتذار الخىيب لػسائل االترال، حيث    
لع يبق ىشاك شيء مخفّي ، ولكغ الػاقع أن الذائعات تتدايج باستسخار، بل تدتفيج مغ وسائل االترال العادية 

ار، ما يعشي سقػط رىانات كثيخمغ الخبخاء الحيغ كانػا يعتقجون أن انتذار واإللكتخونية في مديج مغ االنتذ
وسائل االترال والتقجم في تكشػلػجيا السعمػمات سيؤدي إلى تخاجع الذائعات، بل إن الالفت لمشطخ أن الذائعة 

الذخكات  استفادت مغ وسائل االترال مثمسا يحجث في تجاول الذائعات داخل أسػاق السال وفي التشافذ بيغ
 . 10)الكبخى في مجال السال واألعسال وأسػاق البػرصة 

لقج بات واضحًا أن انتذار اإلشاعات برػرة واسعة في السجتسعات ىػ إحجى سسات عرخ الثػرة     
التكشػلػجية وابتكار التقشيات االترالية الحجيثة، ألن كل شيء يجور في ىحا العالع االفتخاضي يتع التعامل معو 

 .  11)اس أنو معمػمة بغس الشطخ عغ صحتو أو خصئو، وإذا ما كانت مفيجة أو غيخ ذلظ  عمى أس
" كسا أن السعمػمة لع يعج إنتاجيا حكخًا عمى جية معيشة أو شخز محجد يستيغ إنتاج السعمػمات كالرحفييغ 

لسشاسبة وبعس أو السؤسدات اإلعالمية وفقًا لسعاييخ محجدة، فقج أصبح بإمكان أي شخز يستمظ الػسيمة ا
السيارات التقشية أن يكػن بشفدو مشتجًا وناشخًا لمسعمػمة. وفي ضل ىحه الػفخة السعمػماتية ولسحجودية مرادرىا، 
فإن مذكمة شجيجة التعقيج ضيخت حيغ أصبح مغ الرعب عمى مغ يتمقى ىحا الكع مغ السعمػمات أن يسيد 

  .  12)إلشاعة "الرحيح مغ الخاشئ والجيج مغ الخديء، والحؿيقة مغ ا
 : مرادر الذائعة المحجثة  لالزمة المجتمعية 

 واالمغ الجسيػر والجولةالتي تسذ  ةترجيخ الذائع تدتيجفالسعادية، التي و جيات مذبػىة ، المغ تشصمق 
قج تقػم أجيدة  وتدخي بيغ الػسائل االعالمية لتتزخع وتيػل محجثة في ذلظ ازمة ما ، إذ الػششي بذكل عام

معيشة تابعة لبعس الجول بتخويج بعس اإلشاعات عغ ؾيادات دولة ما أو الػضع االقترادي لجولة ما لتحقيق 
مجسػعة مغ األىجاف التي تخجم الجولة التي روجت ىحه اإلشاعة، وتأثيخ ىحه الشػعية مغ اإلشاعات قج يكػن 

، فقج يؤثخ بالدمب عمى اقتراد الجولة ويديع في إعالن شجيج الخصػرة عمى جسيع الشػاحي سياسيًا واقترادياً 
إفالسيا، فزاًل عغ اإلشاعات الدياسية التي مغ السسكغ أن تؤدى لتبايغ وجيات الشطخ واالستقصاب في داخل 
  ىحه الجولة ، وفي اآلونة األخيخة أضحت الذائعة أحج األدوات التي تمجأ إلييا الجول لتبخيخ سياستيا الخارجية

وسائل االعالم لمسزاميغ االترالية السدببة الزمات ؛ التي مغ السفتخض ان تػاجو الذائعة بجأ مغ بث ت، و
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كػسيمة  وسائل التػاصل االجتساعيواتاحة  االنفتاح اإلعالميوتترجى لالزمة ويسكغ ان نعدو سبب ذلظ الى 
تعسل وفق  ان تمظ الػسائل تيجف التخويج لمذائعة وخمق االزمة تبعا لدياسة الػسيمة التي -اعالمية لمجسيع

ونداعات بيغ الجيسػر ، وخمق صجامات  مخصط مسشيج إلعادة صياغة أفكار الشاشئة والذباب ديشيًا ووششياً 
 . 13) " واخخى بيغ البمجان "خارجية"داخمية"

الفخصة أمام أشخاف اتاحت السفتػحة والعابخة لمحجود بخرائريا البيئة االلكتخونية  مسا سبق ان ويتبيغ لشا    
إذ السدتخجم الستابع  ،، وبث التفخقة بيغ السجتسع وخمق االزمات  خارجية في التجخل في الذئػن الجاخمية

 الحسالت اإللكتخونيةاستخجام الذبكات االجتساعية في شغ لسػاقع التػاصل االجتساعي يالحع نطخيا 
 نذخ السزاميغ السكتػبة ، ويتشػع خمق تمظ االزمات بأستخجام أساليب متعجدة مشيا السغخضةالسدتيجفة و 

لذحغ الخأي العام والتي قج يتع تخكيبيا أو اختالقيا أو ؛ والفيجيػىات الستحيدة لػجية نطخ معيشة  ةرػر سالو 
ث ، وفي شغ الحخوب الشفدية ونذخ الذائعات التي قج تزخب إعادة استخجاميا بذكل يؤثخ في تحخيظ األحجا

 .السرالح القػمية بػية التأثيخ عمى االستقخار الجاخمي 
   وسائل الترجي  لمذائعة المحجثة لالزمات المجتمعية 

خاصة مع بع الذبكات االجتساعية وتشطالقػانيغ التي تقشغ وجػد يؤكج مدودي الخجمات االنتخنيتية عمى ضخورة 
التأثيخات الدمبية السمسػسة ليحه السػاقع عمى السجتسعات وخاصة  تدامشاً أعجاد مدتخجمي ىحه الذبكات،  راعجت

ؼيسا يتعمق بإثارة البمبمة، والحث عمى العشف واألعسال التخخيبية، ولكغ في الػقت ذاتو ال يجب أن يؤدي ىحا 
ويسكغ تحجيج  ، الجولة عمييا وسيصخةالسػاقع  مظتعمى  وتكسيع االفػاه إلى تقييج الحخيات  التصبيق القانػني

التخكيد عميو ىػ عجم استخجام ىحه السػاقع في بث السػاد التي تؤدي إلى مجسػعة مغ السحاور السقتخحة 
 . 1))الُفخقة أو أعسال العشف في السجتسع عبخ االتي :االزمة و إحجاث 
، ويسكغ تدسيتيا عمى  السعمػماتي التزميلخاصة بسالحقة معتسجي الكتخونية إنذاء أجيدة شخشة  .1

 السعمػمات واالتراالت . تكشمػجياسبيل السثال فخقة 
استعالم السعمػمات : مرصمح ججيج لتسييده عغ مرصمح االستعالم العام، وىػ االستعالم عغ شخيق  .2

وتخصج  االستعانة بتكشػلػجية السعمػمات واالتراالت وبخامج اإلعالم اآللي ذكية مغ أجل اختخاق
 .مخوجي الذائعة ومحجثي االزماتوتعقب اتراالت 
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يا عغ شخيق بخامج إعالم آلي ذكية تقػم يتعقب وتحميل مػاقع التػاصل االجتساعي السثيخة لمذكػك ف .3
 .بعسمية مدح شبكة اإلنتخنت ومتابعة السػاقع اإللكتخونية والبخيج اإللكتخوني ومقاىي اإلنتخنت

االجتساعي قج تصػرت واختمفت بعجما  استخجام السغخضيغ لإلشاعة في مػاقع التػاصلفالسخحمة الخاىشة في 
إذ وصمت الى حج استغالليا الحجاث ازمة تدبب حخبًا سياسية دولية ليذ بيغ  عخفت بعرخ الثػرات العخبية 

إلى استغالل  سعت تمظ الفئات وعمى سبيل السثال إذ ،دولتيغ وحدب وانسا بيغ مجسػعة مغ الجول الحجا ازمة 
شخائح الذباب وإيياميع بأن تمظ الثػرات ما ىي سػى شكٍل مغ أشكال ما يدسػنو بالجياد ويجعػن إليو وبعج 
ذلظ تصػرت "أدوات وأساليب البث التي تدتخجميا مػاقع الجساعات اإلرىابية وعجم اكتفائيع بأسمػب واحج 

الشذخ الستاحة، سػاء صػر، نرػص، فيجيػ، ، إليرال رسالتيع اإلعالمية ، حيث يدتخجمػن كافة أشكال 
وغيخىا كثيخ، وجاذبية الخسالة ىشا ليا دور مؤثخ وقج تكػن سببا في أن تكػن الخسالة الزالة جاذبة لمشفػس 

 . 14)" ومحجثة لالزمة  الزعيفة
وفي ىحا اإلشار بجب تبشي استخاتيجية متكاممة يسكغ مغ خالليا الترجي ليحا الخصخ الحي ييجد أمغ    

الػشغ ويدعدع استقخار  السجتسع مغ مخاشخ االنحخاف، ومغ أىع محاورىا الخصج، والحرخ، والتحميل، 
، االقتشاع ، والتحريغ، باإلضافة الى التشفيح، والحذج والجعع، والترجي، والتكحيب، واإلقشاع، واالستقصاب

باعتبار أن الحمػل األمشية بسفخدىا ال تحقق األىجاف السأمػل تحؿيقيا في مثل ىحه السجاالت، وأن اإلقشاع 
 .  15)الفكخي، والتفشيج العقمي، يكػن األعسق تأثيخًا واالنجح عالجًا 

 انهاع االزمات المجتمعية التي تدببها الذائعة االلكترونية 
فقج مكشت وسائل التػاصل االجتساعي ،  اقع التػاصل االجتساعي عمى إقامة عالع افتخاضي بجيلبحكع قجرة مػ 

بعس التجسعات القائسة عمى روابط شائؽية أو جساعات معادية لمجولة في تعسيق الذقاق بيغ مكػنات السجتسع 
ه الجساعات إلى الػعي الػاحج والجولة الػاحجة ، كسا يسكغ النفالت الخصاب، وافتقار كثيخ مغ أعزاء ىح

والزبط أن يثيخا الحداسيات والتػتخات الصائؽية والجيشية والقبمية، ويعسقا مغ الرجوع القائسة بالفعل عمى نحػ 
وسيػلة االستخجام، والقجرة عمى التخّفي والتسػيو  ربسا ييجد التساسظ الػششي ويزعو أمام مخاشخ ججية

جة جساىيخية عخيزة بديػلة ويدخ ىػ الحي ساعج الجساعات والتذبيظ، وكحلظ إمكانية التػاصل مع قاع
الستصخفة عمى االستفادة مغ مػاقع التػاصل االجتساعي وتدخيخىا لخجمة أفكارىع اليجامة، حيث ساعجتيا في 
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تحقيق عشرخ التجشيج بذكل كبيخ وواسع، فزاًل عغ سيػلة الحرػل عمى السعمػمات والجخػل عمى قػاعج 
 . 16)حدابات ومػاقع حكػمية، البيانات واختخاق 

شغ و سيكػلػجيا وعسميا عغ شخيق التخخيب،  االزماتفقج أصبح ىحا الفزاء السعمػماتي أداة خصيخة لشذخ     
إذ تتعجد السػضػعات  ،لمخصخ  محجثي االزمةتعخض حخب نفدية تزسغ تحقيق أغخاضيا السجمخة دون أن ي

نحكخ مشيا عمى واالساليب التي تشتذخ عبخ الذائعات السشتذخة في الذبكات االجتساعية والسدببة لالزمات 
والعخؾية، قميسية، والجيشية، إثارة الشعخات اإلت ، و الخخافاونذخ ازدراء األديان والتذكيظ فييا سبيل السثال 

التذييخ واإلساءة ، التيع لسغخضة، تحخيف الحقائق بدػء نية، وتمفيق نذخ الذائعات ا ،والصبؿية  والعقائجية، 
، واستخجام األلفاظ الشابية والعبارات الجارحة   ،ة والالذعة، القحف والدب والذتع الدخخية السييش، و  لمدسعة

واالعترام، تذجيع التصخف، والعشف والتسخد، الحذج لمتطاىخ  ،الثػابت السجتسعية  عغالجعػة لمخخوج و 
االلتفاف عمى استخاتيجية  ، لذغب، الجعػة لمتصبيع مع األعجاءإثارة القالقل، وأعسال ا ،القانػني واإلضخاب غيخ

اجتداء  ، تريج الدالت وتتبع اليفػات لمداسة ورجال الجيغ واصحاب السشاصب العميا،لة في مقاصج محجدة الجو 
السخاشخ التي تبثيا مػاقع التػصل وتدداد مخاشخ تجاعياتيا وتتشػع ، م مغ سياقو لإلساءة لسغ صخح بو كال

عمى أمغ السجتسعي والحي يمدم الجول الشامية عمي تبشي استخاتيجية شاممة وفعالة في محاربة ىحه الصاىخة 
 .(77) الستعجدة السخاشخ والخىانات لمجول و البحث عغ بجائل تكتيكية عجة وحمػاًل واقعية، وتػصيات فاعمة

 الترجي لمذائعات في مهاقع التهاصل االجتماعي :وسائل 
ولمػصػل الى تصبيق سميع يحارب الذائعة  إجخاءات الػقاية وتتشػع وفقا لدياسة الجولة، ووعي السجتسع، دتتعج  

االلكتخونية، يجب أال نقف عشج حج اإلجخاءات التقميجية التي تزصمع بيا أجيدة الذخشة والعجالة، بل أن األمخ 
 ة .تطيار أساليب أخخى مجعسة وفاعمة، تديخ مع إجخاءات الػقاية التقميجييقتزي اس

كسا أكجت الجراسات الحجيثة، أن فمدفة الػقاية مغ مػاقع التػاصل االجتساعي تقػم عمى مبجأ السدئػلية     
ض واحجة، الذخرية والسجتسعية تجاه مكافحة الجخيسة اإللكتخونية، وأن لجسيػر السػاششيغ والسؿيسيغ عمى أر 

دور في غاية األىسية في تػقي الجخيسة ال يقل أىسية عغ إجخاءات الذخشة التقميجية وأجيدة العجالة الجشائية 
السختمفة ، ومغ ثع أضحت الجعػة لسذاركة كل أفخاد السجتسع وىيئاتو ومؤسداتو في مكافحة مػاقع التػاصل 

 .  18)فخضو متصمبات التشسية السدتجامةاالجتساعي اليجامة، أمخًا تقتزيِو شبيعة السخحمة، وت
ومغ ىشا ضيخ مفيػم "الذخشة السجتسعية" ليؤكج االتجاه الجاعي لتقخيخ السدئػلية الجساعية في مػاجية    

الجخيسة والػقاية مشيا، والحي يعشي إعادة التقارب والتفاىع بيغ أفخاد السجتسع ومؤسداتو، مع أجيدة إنفاذ القانػن 
                                                           

 

 

 



انصالقا مغ مبجأ أساسي يجعل مغ ذلظ مدئػلية مذتخكة بيغ كل ىحه األشخاف، خاصة في  وتحقيق العجالة،
 . 19)ضل تشامي السيجدات وجػد مخصصات دولية مػجية تدتيجف زعدعة أمششا الفكخي، والػاقع يثبت ذلظ

 
 جهة االزمات االلكترونية اعالميا استراتيجيات مها

رغع تعجد اشكال مكافحة االزمة في وسائل االعالم اال ان اليجف مغ وراء ذلظ يتدع في الحج مغ الخدائخ 
واالصالح والتحجيع او السشع او الحج مغ انتذار تأثيخاتيا الدمبية واخسادىا ، اذ تتعجد تمظ االساليب وتتشػع بيغ 

 : (91)االساليب التقميجية واالخخى غيخ التقميجية وكاالتي 
 االساليب التقميجية :أوال : 
 .انكار الذائعة وعجم االعالن عشيا ناكخيغ حجوث االزمة  .7
عشف التعامل االعالمي مع الذائعة ومػاجيتيا بتحجيج اسبابيا وتػعية الشاس عبخ البخامج االعالنات  .9

تحجيج بخامج لسكافحة االزمة تدتيجف الفاعميغ لتمظ االزمة وافقادىع قػى الجفع لمقزاء عمييا ، و 
 .والسقاومة

 واعصاء القػة التقميل مغ شأن االزمة اخباريا بعجم االعتخاف بػجػدىا واالستيانة بتأثيخاتيا ونتائجيا .3
الدعي جيج مرادر الرخاع لالزمة وتعيغ مكامغ الزعف في بشيتيع و عب تحمجسيػر لسقاومتيا ل

 لمقزاء عمييا .
 التػاصل مع مرادر عميا واخح الترخيحات الالزمة لتفخيغ االزمة مغ قػة دفعيا وتساسكيا . .4

 
 االساليب غير التقميجية :ثانيًا:  

اعجاد البخامج بزيػف يسثمػن فخيق متكامل لمديصخة عمى عػامل فاعمية االزمة وتجاخميا كال حدب  .7
حا الفخيق مجسػعة مغ الخبخاء والستخرريغ بالسػضػعات اختراصو لسػاجيتيا فعميا ويزع ى

   الستعمقة بانتذار الذائعة السحجثة لالزمة .
لسذاركة الجيسقخاشية وىػ اسمػب شجيج التأثيخ يدتخجم في السجتسعات التي تتدع بالحخية والدمػك ا .9

ساليب الدياسي واالجتساعي واالقترادي الحخ حيث يعمغ وبرجق عغ االزمة وخصخىا ويحجد ا
    مػاجيتيا لمجسييػر تسييجا لمقزاء عمييا .

                                                           

 
 



احتػاء االزمة عبخ استيعاب الزغط الفقادىا قػتيا التجميخية وغالبا ما يحجث ىحا االسمػب في  .3
 االزمات التي تخز العشرخ البذخي كاالزمات التي يحجثيا اضخاب الفئات العسالية والسػضفيغ .

االسمػب عشجما تكػن االزمة السشتذخة غيخ واضحة السعالع ترعيج االزمة : غالبا ما يمجأ الى ىحا  .4
بدبب تعجد اتجاىاتيا وتكتالتيا التي تشذخ عبخ الذائعة ، والضعافيا البج مغ ترعيج االزمة في 
البخامج التمفديػنية التي سيشتقل الحجيث عشيا في التصبيقات االجتساعية حتى ترل الى مخحمة 

عغ تفكظ تكتالتيا وغالبا ما يتبع ىحا االسمػب في االزمات التعارض في السرالح الحي يشجع 
   الدياسية بيغ االحداب ذات الجعع الجساىيخي الستشافخ لمتػجيات واالراء .

تفخيغ االزمة مغ مزسػنيا : وىػ مغ انجح االساليب غيخ التقميجية ، فيػ يدعى الى تفخيغ الذائعة  .5
عة بخمق التحالفات السؤقتة واستزافتيع اعالميا " القػى السدببة لالزمة ان تفقج ىػيتيا وقػتيا الجاف

   التي نعتقج انيا تدببت باالزمة" .
يج اقػى السدببة لالزمة وتحجيج مرالحيا التعارضة \تفتيت االزمة : مغ افزل االساليب يتع ؼيو تحج .6

يعج مغ افزل ومشافعيا السحتسمة وتحالفاتيا الجائسة ثع التأثيخ في تمظ التحالفات ، وىي اسمػب 
االساليب السدتخجمة لمتعامل مع االزمات الزخسة التي تشحر باحجاث فػضى خصخة ، ويدتخجم 

   اسمػب ابعاد االزمة  وانحخافيا عغ مدارىا االصمي يديع في التخؽيف مغ حجة السػقف .
ات الزغط التجميخ الحاتي لالزمة داخميًا : مغ اصعب االساليب غيخ التقميجية ويدتخجم في االزمات ذ .7

العشيف والسجمخ والحي يقل فييا تػافخ السعمػمات ، اذ تدعى الػسائل الى خمق حالة مغ الرخاع 
الجاخمي ة بيغ اشخاف االزمة مسا يؤدي الى تجميخىا ويمييا القزاء عمى القػى السدببة ليا بايجاد 

   زعامات ججيج اكثخ اعتجاال وتفيسا لمسػقف .
الساليب الشفدية الستبعة والدخيعة التي تدتخجم تػجيو البخامج عمى اعالن الػفخة الػىسية : احج ا .8

استزافة متحجثيغ لبث اعالن الػفخة برػرة وىسية ونفي تػاجج وحجوث ازمة لمديصخة عمى حالة 
الخػف واليمع لجى الجسيػر ولمتقميل مغ شأن اتداع االزمة وتدتخجم غالبا في ازمات السػاد الغحائية 

   والػقػد .
م الذائعة في اذاعة معمػمات عغ بعس االنييارات الشاجسة عغ االشخاف السدببة لالزمة وىػ استخجا .9

   اسمػب محاربة الذائعة بالذائعة .
تحػيل مدار االزمة مغ مدار الى اخخ : يدتخجم عشجما اليسكغ الديصخة عمى االزمة وايقافيا فتدعى  .71

اسبابيا وتدعى لتحػيميا مغ اتجاه الى الػسائل الى مدارات بجيمة اخخى تدتػعب نتائجيا وتذخز 
 اخخ .



 .العتخاف الجدئي باالزمة وانكار الجدء االخخ مشيا ط : وىػ اسمػب اماالسمػب السخت .77

  العممي –االطار التطبيقي 
 دراسة ميجانية لمطمبة الجامعيين في كمية االسراء  

تزع و  .العخاق في بغجاد أىمية تقع في مجيشة كمية ىي الجامعةاإلسخاء كميةيتسثل ب:  السجتسع الخاضع لمجراسة
، تقشيات التحميالت السخضية، التسخيس، الريجلة، شب االسشان: السجسػعة الصبية وتذسل وىي قدع 78

، تكييفوال قدع ىشجسة تقشيات التبخيج،  قدع ىشجسة تقشيات الحاسػب، اليشجسة:  عة اليشجسية وتذسلالسجسػ و 
، قدع ىشجسة الصخق والجدػر، قدع ىشجسة البشاء واالنذاءات، قدع اليشجسة السعسارية،  قدع اليشجسة السجني

، قدع السحاسبة، كمية اإلدارة واالقتراد، كمية القانػن : سجسػعة االندانية وتزعال. و قدع ىشجسة إدارة السذاريع
 (97) كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة،  كمية اإلعالم،  ية المغات قدع المغة اإلنكميديةكم،  قدع االدارة

  (2ججول رقع )
 يػضح نػع السبحػثيغ

 
لججول رقع ا  يػضح   

السبحػثيغ  ( نػع 1)
حدب  إذ‘ الجشذ 

في السختبة الثانية فئة  جاءتمخة ، بيشسا  (33%( وبتكخار)66جاءت فئة الحكػر في السختبة االولى بشدبة )
يتزح مغ ذلظ ان عجد السبحػثيغ الحكػر اكثخ مغ االناث ، كسا و مخة ،   (17)%( وبتكخار34االناث بشدبة )

 ادناه . (1مػضح في الذكل )
  (3)ججول 

 يػضح الفئة العسخية لمسبحػثيغ

                                                           

 

 المرتبة الندبة المئهية التكرار نهع المبحهث ت
 االولى % 66 33 ذكر 1
 الثانية % 34 17 انثى 2

 ---- % 100 50 مجمهع

 المرتبة الندبة المئهية التكرر ينمبحهثالفئة العمرية لم ت
 االولى % 44 22 22-18 1
 الثانية 38% 19 26-22 2
 الثالثة % 14 7 30-26 3
 الرابعة % 4 2 فما فهق  30 4

  % 100 50 مجمهع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


في السختبة االولى سشة  ( 18-22مغ )الفئة العسخية جاءت  ، إذ العسخية لمسبحػثيغ( الفئة 2يبيغ الججول )   
( 22-26) التي تتخاوح مغفئة العسخية الفي السختبة الثانية  جاءتبيشسا ،  ( مخة 22%( وبتكخار )44بشدبة )

جاءت في السختبة الثالثة  سشة (26-30مغ ) الفئة العسخية التي تتخاوح(، واما 19%( وبتكخار )38بشدبة)سشة 
في السختبة  فسا فػق(30مغ ) الفئة العسخية التي تتخاوح، واخيخا جاءت  مخات( 7( وتكخار )%14بشدبة )

شتسػن الى الفئة العسخية مغ يالحيغ  مغ ذلظ ان عجد السبحػثيغ ويتزح( .2%( وبتكخار )4الخابعة بشدبة )
 . الشدبة االكبخ بيغ ىحه الفئات ىع الحيغ يذكمػن ( 22-18)

  (4ججول )
 يػضح الحالة االجتساعية لمسبحػثيغ

 

 

    

%( 90غيخ مختبط في السختبة االولى بشدبة)( الحالة االجتساعية لمسبحػثيغ ،  إذ جاءت فئة 3الججول)يبيش
مخات، ويتبيغ مغ  (5)%( وبتكخار 10(مخة ، بيشسا تأتي في السختبة الثانية فئة "مختبط"  بشدبة )45وبتكخار)

 ( ادناه .3ذلظ ان عجد السبحػثيغ غيخ السختبصيغ  اكثخ مغ السختبصيغ  ، كسا مػضح في الذكل )

 ( 5ججول رقع )

 السبحػثيغ لسػاقع التػاصل االجتساعي والتصبيقات االجتساعيةيػضح مجى استخجام 

 
 
 
 
 
فقج أجا سػاقع التػاصل االجتساعي والتصبيقات االجتساعية، السبحػثيغ لاستخجام  ( مجى4الججول) يبيغ     

%( 84في السختبة االولى بشدبة ) والتي جاءت )دائسا( عغ شبيعة استخجميع لتمظ السػاقع بـ السبحػثيغ
%( 12بيشسا تأتي في السختبة الثانية الحيغ يدتخجمػن نفذ السػاقع )احيانا( بشدبة ) .( مخة 42وبتكخار)

 المرتبة الندبة المئهية التكرر الحالة االجتماعية ت
 االولى %90 45 غير مرتبط 1
 الثانية % 10 5 مرتبط 2

  % 100 50 مجمهع

 المرتبة الندبة المئهية التكرار الخيارات ت
 االولى %84 42 دائما 1
 الثانية %12 6 احيانا 2
 الثالثة %4 2 نادرا 3

  %100 50 مجمهع



( %4بشدبة ) ما يدتخجمػن السػاقع والتصبيقات االجتساعية   اجاب السيبحػثيغ بشادراً واخيخا (، 6وبتكخار)
 .الشدبة االكبخ بيغ ىحه الفئاتىع  مغ ذلظ ان الحيغ يدتخجمػن ىحه السػاقع )دائسا( ، ويتزح مخة ( 2وتكخار)

 (6ججول )
 االلكتخونيةالذائعات  االزمات عبخ مجى انتذار رأي السبحػثيغ في يػضح 

 
يبيغ     

 ( رأي السبحػثيغ مجى انتذار االزمات عبخ الذائعات االلكتخونية ، وقج جاء الحيغ اجابػا بـ)دائسا(5الججول)
( مخة ، بيشسا جاء  في 23%( وبتكخار مقجاره )46و)احيانا( في السختبة االولى مشاصفة وبشدبة مقجارىا )

( مخات ، ويتبيغ مغ ذلظ ان الحيغ عبخوا عغ رأييع 4%( وبتكخار)8السختبة الثانية الحيغ اجابػا بـ)نادرا( بشدبة )
 التػاصل االجتساعي .بـ )دائسا واحيانا( في مجى انتذار الذائعات في مػاقع 

  7ججول رقم )
 لمبحهثينة التي يدتخجمها ااالجتماعيوالتطبيقات التهاصل  نهع مهاقعيهضح 

 
 

يبيغ        

 المرتبة الندبة المئهية التكرار الخيارات ت
 االولى %46 23 دائما 1
 االولى مكرر %46 23 احيانا 2
 الثانية %8 4 نادرا 3

  %100 50 مجمهعال

 المجمهع نادرا احيانا دائما نهع الذبكة ت
 50 5 9 36 فيس بهك 1
 50 30 14 6 تهيتر 2
 50 6 9 35 اندتغرام 3
 50 3 20 27 تمكرام 4
 50 4 6 40 يهتيهب 5
 50 1 8 41 فايبر 6
 50 7 11 32 واتداب 7
 50 1 4 45 سناب جات 8
 50 40 7 3 تانكه 9
 50 50 0 0 كهكل بمس 10

 500 147 88 265 مجمهع



لسبحػثيغ، وقج جاء الحيغ يدتخجمػن الـ)سشاب مغ قبل ا( استخجام شبكات التػاصل االجتساعي 6الججول)
، وجاء بعجىا في السختبة الثانية ( فخد 45الذبكات االخخى ، بسجسػع ) جات( )دائسا( العجد االكبخ مغ باقي

السختبة الثالثة الحيغ  اما اً ( مدتخجم41الحيغ يدتخجمػن الـ )الفايبخ( )دائسا( وحرل عمى تكخار مقجاره )
الحيغ يدتخجمػن  السبحػثيغ(، اما في السختبة الخابعة فقج بيغ 40يدتخجمػن الـ)يػتيػب( )دائسا( بسجسػع )

( مبحػثا انيع يدتخجمػن 35، ؼيسا عبخ )( 36الـ)الؽيذ بػك( باجابة )دائسا( وحرمت عمى تكخار مقجاره )
والسختبة الدابعة كانت مغ نريب  .( 32بسجسػع ) ، وجاء في السختبة الدادسة الـ )واتداب()دائسا(  االندتغخام

، اما في السختبة الثامشة فقج حاز تصبيق الـ امدتخجم( 50)نادرا( التي حرمت عمى )) شبكة الـ )كػكل بمذ
، ا( مدتخجم30وجاء في السختبة التاسعة الـ )تػيتخ( )نادرا( بسجسػع )، ا( مدتخجم40بسجسػع ) )تانكػ( )نادرا(

يتزح مغ ذلظ ان البحػثيغ  (.27واخيخا السختبة العاشخة حاز عمييا تصبيق ـ )تمكخام(  )دائسا( بسجسػع )
انحرخ استخجاميع  برػرة دائسية لمتصبيقات االتية : ) سشاب جات ، فايبخ ، يػتيػب ، ؼيذ بػك ، اندتغخام 

 .تذكل الشدبة االكبخ بيغ جسيو السػاقع والتصبيقات االخخى ، واتداب(  وىي التي 

  (8ججول رقع )
 االلكتخونية  االزمات التي احجثتيا الذائعاتيػضح مزاميغ 

 
 

يبيغ  

فقج جاءت لسبحػثيغ ، وقج نطخ ا مغ جيةالتػاصل االجتساعي مػاقع في  االزمات( مزاميغ 7الججول)
ونادرًا (  ( لخيار "دائسًا"  بيشسا جاء خيارّي )احياناً  39الدياسية في السختبة االولى بتكخار مقجاره ) االزمات

  اجتساعيةازمة .بيشسا اجاب السبحػثيغ عغ السزاميغ السشتذخة والتي تحسل صفة  5-6بتكخار يتخاوح مغ 
بالشدبة لخيار "دائسا" ،  بيشسا جاء خياري احيانا  %(21( مبحػث، بشدبة )50)( فخد مغ مجسػع 43بسجسػع )

 ( .7-6ونادرا بتكخار يتخاوح مغ )
ثة الشػع %( ، وفي السختبة الثال19.5بشدبة ) االزماتمغ  االجتساعيالشػع وجاء بعجىا في السختبة الثانية  

 %( .6.5ندبة ) حاز عمى االزماتمغ  %( ، واخيخا الشػع االقترادي11العدكخي بشدبة )

 السجسػع نادرا احيانا دائسا نػع الذائعة ت
 50 5 6 39 ةسياسي ازمة 1
 50 1 6 43 ةاجتساعي ازمة 2
 50 10 18 22 ةعدكخي ازمة 3
 50 9 27 13 ةاقترادي ازمة 4

 200 25 57 117 سجسػعال



؛  )احيانا(واجابػا بخيار  االقترادي()ذات السزسػن  االزمات شػعـالبحػثيغ الحيغ عبخوا عغ  اما الحيغ    
االقترادية احيانا في  االزماتأيج وجػد  ( شخز50مغ مجسػع ) مبحػث( 27) فقج بيشت االستبانة ان ىشاك

%( ، والسختبة 9الثانية بشدبة )وجاء في السختبة  .%( 13.5وبشدبة )السختبة االولى السػاقع والتصبيقات في 
 . %( مكخر3بشدبة ) والخابعة الثالثة

في ( شخز، 50( مدتخجم مغ مجسػع )10( بسجسػع )العدكخي ) شػعيدتخجمػن الـ)نادرا( ما الحيغ  واخيخا   
%( 4.5( شخز، بشدبة )50( مدتخجم مغ مجسػع )9بسجسػع )والسختبة الثانية ، %(5السختبة االولى بشدبة )

بسجسػع والسختبة الخابعة %(، 2.5( شخز، بشدبة )50( مدتخجم مغ مجسػع )5، والسختبة الثالثة بسجسػع )
 %( .0.5( شخز، بشدبة )50( مدتخجم مغ مجسػع )1)

، ىع الشدبة االكبخ بيغ ىحه االنػاع االخخى  ،()دائساالشػع االجتساعي تزح مغ ذلظ ان الحيغ يدتخجمػن وي    
االجتساعية مسا يدتجعي االنتباه  السدببة لالزماتالذائعة في  تخى انوىحا يعشي ان الشدبة الغالبة مغ الشاس 

االزمات  والتي تحسل في شياتياحا ، ووضع معالجات ليا ، وتػعية الذباب لكي يتجشبػا ىحه الذائعات لي
 .)نادرا( باجابة  )احيانا( ، واخيخا الشػع )العدكخي(باجابة  بعجىا الشػع )االقترادي( ويأتياالجتساعية ، 

 (9ججول )
  مغ وجية نطخ السبحػثيغ في التخويج لمذائعة السدتخجمة السػاقع والتصبيقاتنػع يػضح 

 السجسػع غيخ مػافق محايج مػافق نػع التصبيق االجتساعي ت
 50 1 1 48 ؼيذ بػك 1
 50 8 10 40 اندتغخام 2
 50 3 7 39 سشاب جات 3
 50 9 13 37 يػتيػب 4
 50 5 8 32 تػيتخ 5
 50 27 4 28 تمكخام 6
 50 3 20 27 واتداب 7
 50 40 3 7 كػتان 9
 50 45 2 3 كػكل بمذ 10

 500 143 77 280 مجسػع



في  ، وقج جاءمغ جية نطخ السبحػثيغالسػاقع والتصبيقات التي تدتخجم في التخويج لمذائعة ( 8) يبيغ الججول
، %(9.6) ، وبشدبة( مبحػث50) مغ مجسػع مبحػثا (48) )السػافقيغ( عجد وكان )الؽيدبػك(السختبة االولى 
تصبيق و  ،مبحػث  (39)بسػافقة   (جات )سشابتصبيق و ، مبحػث  (40)بسػافقة  )اندتغخام(ويميو تصبيق 

 (28) بسػافقة )تمكخام(تصبيق و  ، مبحػث ( 32)بسػافقة )تػيتخ( تصبيق و مبحػث ،  (37)بسػافقة  )يػتيػب(
تصبيق ، و مبحػثيغ  (7)بسػافقة  )تانكػ(وتصبيق ، مبحػث  (27)بسػافقة   اب( )واتذتصبيق  و ، مبحػث
( مبحػث اليػافقػن 7اما عجم السػافقة ، فقج اشخ السبحػثيغ ان ان ىشاك )   . مبحػثيغ  (3)بسػافقة  )كػكل(

ذخ الذائعات ، واشار عمى ان االندتغخام يش يغ( مبحػث8عل ان الؽيدبػك يشذخ الذائعات ، بيشسا لع يػافق )
ات ، اما ( مبحػثا ان يػتيػب ال يشذخ الذائع9الى ان الدشاب جات يشذخ الذائعات ، واجاب ) يغ( مبحػث3)

قج ( بيشع بذأن مػقع كػكل ف 95)( مبحػثا انو تصبيق اليشذخ الذائعات ، اما تصبيق تانكػ 7تػيتخ فقج بيغ )
التصبيق نػع  مغ ذلظ ان الحيغ يدتخجمػن  يتبيغو  اجاب السبحػثيغ انيا تصبيقات التشذخ الذائعات .

وىحا يعشي ان الشدبة الغالبة ، بيغ االخخى  مغ ، الشدبة االكبخواندتغخام وسشاب جات  (ؼيذ بػك)االجتساعي
التخكيد عمى ىحا التصبيق مسا يدتجعي التصبيقات الثالثة السحكػرة ، التصبيق مغ الشاس تدتخجم الذائعة في 

 . التي ترجر مغ خالل ىحا التصبيق، وتػعية الذباب لكي يتجشبػا الذائعات  لو، ووضع معالجات االجتساعي

 (10)ججول 
 االلكتخونية السحجثة لالزمات يػضح اسباب انتذار الذائعات  

 السجسػع غيخ مػافق محايج مػافق اسباب انتذار الذائعة الكتخونية السحجثة لالزمة ت

 50 2 41 7 بدبب اعادة نذخ السزاميغ دون وعي 1
 50 2 11 37 بدبب صعػبة التحقق مغ صجق السعمػمات او زيفيا 2
 50 15 15 20 بخصػرة السزاميغ السديفةغياب الػعي بدبب  3
 50 4 23 23 ب المدؤولين من الترريحو ما يحجث وهر  عماانعجم المعمهمات بدبب  4

5 
بدبب استخجام التصبيقات التكشػلػجية التي تديع في اعادة 

 انتاج السعمػمات بذكل مختمف
9 
 

77 
 

94 
 

51 
 

 50 5 15 30 عمى الدبق الرحفيبدبب التدابق والتزاحم والتنافس بين المهاقع  6
 51 7 4 45 عاقفي السػ ػانيغ رادعة وتذخيعات قانػنية بدبب عجم وجػد ق 7
 50 10 15 25 بدبب امكانية انذاء الرفحات السديفة ذات االسساء الػىسية 8
 50 12 13 25 الدخعة في نذخ السعمػمة دون التحقق والتأكج مغ مزسػنيا 9



، وقج في مػاقع التػاصل والتصبيقات االجتساعيةالسددبة لالزمات اسباب انتذار الذائعات  (9يبيغ الججول)
الشدبة االكبخ مغ السػافقيغ عمى ان الدبب ىػ عجم وجػد قػانيغ رادعة وتذخيعات قانػنية او تشطيسية  جاءت

الحيغ كانػا ويأتي بعجىع   ، %(10) ( مبحػث ، وبشدبة50( مغ مجسػع )45في السػقع ، وكان عجدىع )
( مبحػث ، 50( فخد مغ مجسػع )41عمى سبب اعادة نذخ السزاميغ دون وعي ، وكان عجدىع ) محايجيغ
عمى سبب استخجام التصبيقات التكشػلػجية التي تديع في ( ، واخيخا جاء عجد )الغيخ مػافقيغ(9.11وبشدبة )

 .%(5.33ػبشدبة )( مبحػث50( فخد ، مغ مجسػع )24)اعادة انتاج السعمػمات بذكل مختمف ، وكان عجدىع 
ىػ عجم وجػد قػانيغ رادعة الذائعة  تعتقج ان سبب انتذاروىحا يعشي ان الشدبة الغالبة مغ الشاس     

، وليحا يشبغي العسل عمى تذخيع قػانيغ رادعة وتذخيعات تحج مغ تشطيسية في السػقع ات قانػنية اووتذخيع
 عات في مػاقع التػاصل االجتساعي .انتذار ىحه الذائ

 الخاتسة
 أوال: الشتائج :

خ مغ ثالؽيدبػك اك السػقعبذكل كبيخ في  تشتذخ االزمات التي تدببيا الذائعات أوضحت االستبانة ان .7
لذعبيتو وسيػلة استخجامو ، وتػاجج السبحػثيغ في ذلظ التصبيق عمى  ، نطخاغيخه مغ السػاقع والتصبيقات 

انتذار الذائعة  بيشت نتائج االستبانة انو  ، مجار اليػم ومتابعتيع لالخبار التي تشتذخ ؼيو  وتجاوليا بديػلة
كالذائعات   السزاميغ االخخى  الذائعة ذات انتذارا مغ االكثخ ىسا االجتساعيالدياسي و  ذات السزسػن 
 . العدكخيةو الدياسية ، و االقترادية ، 

مغ السدتخجميغ في مػاقع ان االسباب التي تجعػا الى تجاول وانتذار الذائعات  ج االستبانةبيشت نتائ .9
والتصبيقات اقع ات قانػنية او تشطيسية في السػ التػاصل االجتساعي ىي عجم وجػد قػانيغ رادعة وتذخيع

 ديل في انتذار ىحه الذائعات وتجاوليا بيغ الشاس بجون رقابة ومغ دون حداب .ي، مسا االجتساعية
وفقا لشػع االزمة  تتعجد االساليب التي تدتخجميا وسائل االعالم التي يسكغ مغ خالليا الحج مغ االزمات .3

مشيا االساليب التقميجية كانكار االزمة ، وتأجيل ضيػرىا ، وتكػيغ لجان لجراستيا ،  التي تحجثيا الذائعة
دليا عغ القػى الفاعمة والتقميل مغ شأنيا ، والدساح لمزغػط الجاخمية لالزمة بالطيػر ، وتفخيغ االزمة وع

ػر االزمة او التقميل لمحج مغ ضياما االساليب غيخ التقميجية والتي تدتخجميا وسائل االعالم الخسادىا ، 
مغ حجتيا او فتتسثل بتكػيغ الفخيق الستكامل لسجسػعة البخامج ، واستخجام اسمػب السذاركة الجيسقخاشية 
واحتػاء االزمة وترعيجىا مغ اجل تفكيكيا واسمػب تفخيغ االزمة مغ مزسػنيا واستخجام اسمػب التجميخ 

 ر االزمة مغ اتجاه الى اخخ ل مداالحاتي لالزمة واعالن الػفخة الػىسية وتحػي

 450 75 154 221 سجسػعال



 :: االستشتاجات ثانيا 
 : التػصل الى االستشتاجات االتية  مغ ةالباحث تاالستبانة وتحميميا ، تسكش مغ خالل عخض نتائج

خة استخجام الذباب ليحه السػاقع اغمب الذائعات تشتذخ بػاسصة مخاقع التػاصل االجتساعي لكث يتبيغ ان .7
نتيجة الىتسام االفخاد والسجتسع في القزايا والطػاىخ و ساعات االستخجام لمفزاء الخقسي ، وشػل

التي تحسل في السزاميغ االجتساعية  االجتساعية فقجضيخ لشا ان السبحػثيغ لجييع وعي بذأن بعس
 . السدببة لالزمات ئعاتالذابعزا مغ التيػيل والتزخيع فتكػن  شياتيا

لكثخة مدتخجميو مغ  ىػ مػقع )الؽيذ بػك( احجاث االزماتضيخ ان اكثخ السػاقع استخجاما في نذخ  .9
 .، والنو السػقع االكثخ شعبية ، واالكثخ استخجاما وسيػلة وتجاوال لمسعمػماتالفئات جسيعا 

 وىػ االمخ الحي يبخر خيارانتذار الذائعات وبجون خػف مغ اي جية يسكغ ان تحاسبيع  سيػلة .3
ىي الدبب الخئيذ في مخاؾبة ىحه السػاقع  عجم وجػد قػانيغ وتذخيعات رادعة تعسل عمىالسبحػثيغ ل

 انتذار الذائعات .
 ثالثا : التػصيات : 

اوججىا  تجريب الذباب عمى بعس التصبيقات التي تديع في كذف السزاميغ السديفة كالتصبيقات التي .7
دالم ( وىي مجسػعة تصبيقات تديع في الكذف عغ التقشية مغ اجل الالذباب العخاقي في مػقع 

 .لتالفي حجوث االزمة وتراعجىا االخبار والفيجيػات الكاذبة والسزممة والسديفة 
 . السدببة لالزمات بسا يتعمق بتجاول االخبار السزممة والسيػلة ةاالجتساعي التصبيقاتخض رقابة عمى ف .9
التي  االزمات الشاجع عغ خصخلابذأن  تػعػية بشذخ مزاميغاستخجام شبكات التػاصل االجتساعي  .3

تفعيل قػانيغ تديع في فخض ، و وحجة وتساسظ السجتسع ككل  تشتذخ بيغ افخاد السجتسع وتؤثخ عمى
 .تفعيل دور الذخشة االلكتخونية و  ،ومفتعمي االزمات االلكتخونيةالعقػبات عمى مخوجي الذائعات 

 قائسة السرادر
 أوال : الكتب العخبية :

 .   ( 9113بغجاد ، دار الذؤون الثقاؼية ، )،  ، الحخب الشفدية سسدعحسيجة  .7
دراسة تحميمية لشساذج  –سعج معغ السػسػي ، ادوات القتال الشفدي ، مابعج احجاث السػصل وتكخيت  .9

 . (9174بغجاد ، مخكد اضػاء االستذاري لمشذخ والتػزيع  ، ) وتأثيخاتياالذائعات السخصػدة 
 (9174، دار الػشغ ، )الخياض، 2ط ،ي الحاسب اآللي وتقشية السعمػمات، مقجمة فهللا الذجي شارق بغ عبج .3
 ( 9174سي لكل سياسي واعالمي ودبمػماسي،)بيخوت،دار السحجة ، ، مخجع ومشجج اساشالل قاسع صفػان .4
 ( .9111دمحم عبج الحسيج ، البحث العمسي في الجراسات اإلعالمية ، ) القاىخة ، عالع الكتب ،  .5



 (9174ت ، دار الشيزة العخبية ، بيخو )،  واالترال لإلعالمفي السفاـيع الحجيثة  –مي العبج هللا ، السعجع  .6
 البحػث و الجراسات: ثانيا : 

تخكي عبج العديد ، تػضيف شبكات التػاصل في التػعية االمشية ضج خصخ الذائعات ، رسالة ماجدتيخ ،  .7
 .  (9173الخياض ، )مقجمة الى كمية العجالة ، الجراسات االمشية ، قدع ؾيادة امشية 

يع ، الحخب الشفدية اال جيدخى خال .9    (9177ايمػل،  –تسػز)، 73لكتخونية ، مجمة الباحث االعالمي، العجدابخـا
 السػاقع االلكتخونية  :ثالثا : 

، مػقع االتحاد االماراتي كحب ودجل،شائعات التػاصل الخقسي قز ولرق ،  عسخ سمسان .7
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