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استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمعة شركات االتصاالت في السعودية:  ▪
 ، وموبايلي، وزين أنموذًجا STCشركات 

                 (أم القرىجامعة ) أ.د. أسامة بن غازي زين المدني

   9ص ( ...  جامعة جازان) يحيى بن محمد علي مباركي        
 

   جائحة كورونااعتماد الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي: كمصدر للمعلومات حول  ▪

 51ص( ...  صنعاءجامعة )  فؤاد علي حسين سعدانأ.م.د.  
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               (جامعة أم القرى) الرحيم مزروعأ.م.د. رشا عبد   

 91ص( ...  جامعة أم القرى) لطيفة علي عون الشريف 
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 ً  للمركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي "حملة" أنموذجا

  (جامعة النجاح الوطنية)د. معين فتحي الكوع                                                                       

 223ص...   (جامعة النجاح الوطنية) حال هاشم أبو حسن                                                                      
 

 نموذًجا  19-استراتيجيات االتصال الحكومي الرقمي في مملكة البحرين خالل المخاطر: كوفيد ▪

 263( ...  ص الخليجيةجامعة ال) ميرهان محسن محمد السيد طنطاويد.                                                      
 

 استخدام شبكات التواصل االجتماعي كأداة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة:  ▪
        دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعات الحكومية والخاصة  

 297( ...  صأكاديمية الشروق -المعهد الدولي العالي لإلعالم ) رشا سمير محمد هاروند.                            
 

 الجتماعي في تشكيل الهوية الوطنية للمراهقين دور حرب المعلومات على مواقع التواصل ا  ▪

 317( ...  صجامعة طنطا) سماح بسيوني محمد كتاكتد.                                                                        
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 االستشاريةالهيئة 
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
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 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
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 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 العميد السابق لكلية تنمية المجتمع في جامعة وادي النيل بالسودان  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة  اإلعالم أستاذ 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث  مجلة بحوث العالقات                

تقوم أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  العامة  ق    ها بتحكيم العالقات  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية 

o ا لشروط خاصة  حركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق  تقبل المجلة نشر إعالنات عن م

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين   وثالثون   سبعةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم  متتابعين،  عدًدا 

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
األوسط    وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

توياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق  األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مس
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

مها  ص "اإلعالم" وتقييص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 
دة البحث العلمي بجامعة أم  االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعما

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا    والثالثين  الخاص الثامنوفي العدد      

"  المجال حول:  خاًصا  االجتماعياإلعالم  عدًدا  التواصل  لألساتذة يضم    "وشبكات  علمية  ورؤى  بحوًثا 
المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء  

 التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. هيئة 
  السعودية من  نجد  ،" من المجلةوالثالثين الثامنالعدد "بففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة      
استخدام العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي في إدارة سمعة شركات " تحت عنوان:مشترًكا    بحًثا 

شركات   السعودية:  في  أنموذًجاSTCاالتصاالت  وزين  وموبايلي،  من:،  مقدم  وهو  بن    أسامةأ.د.    "، 
 جامعة جازان. من   ،مباركي بن محمد علييحيى ، من جامعة أم القرى، المدني غازي زين



سعدانفؤاد    د.أ.م.  أما     حسين  من  علي  م  ،اليمن،  فقدَّ جامعة صنعاء،  اعتماد "  بعنوان:  ابحثً   من 
 ". الجمهور اليمني على وسائل التواصل االجتماعي: كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا

لطيفة علي عون    ،مصر، من  رشا عبد الرحيم مزروعد.  .أ.م:  كل من  ، قّدمت جامعة أم القرى ومن      
من  الشريف بعنوان:  السعودية،  مشترًكا  بحًثا  الوعي  "،  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور 

 ".بالقضايا االجتماعية لدى الشباب الجامعي: تويتر نموذًجا
دراسة تطبيقية لصفحة المجلس    ت ، قّدممصرمن  ،  حلوانمن جامعة    هبة صالح السيد صالحد.  أما      

بوك الفيس  للمرأة على  المصرية عبر مواقع  ف"  بعنوان:  القومي  المرأة  لقضايا  االجتماعي  التسويق  اعلية 
 ". يالتواصل االجتماع

مرعي   د.  وقدَّمت  حنفي  كامل  جامعة    حنان  الشيخمن  بعنوان:               بحًثا  ،مصر من  ،  كفر 
المزيفة  " األخبار  وعالقتها    Fake Newsتأثير  الجامعي  الشباب  على  الجديد  اإلعالم  وسائل  في 

 ". بسلوكياتهم
حال  و،  الكوع  محمود  معين فتحي   د.لـ    نجد بحًثا مشترًكا من جامعة النجاح الوطنية فلسطين  ومن  

التوعية  " ، تحت عنوان:هاشم أبو حسن الربحية في  المؤسسات غير  الرقمية في  العامة  العالقات  دور 
 ".أنموذجاً  (حملة)بحقوق اإلنسان الرقمية: صفحة الفيسبوك للمركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي 

بالبحرين     الخليجية  الجامعة  السيد  د. ميرهان  قدَّمت ،  ومن  بحًثا  مصر،    منطنطاوي،    محسن محمد 
 . " نموذًجا 19-االتصال الحكومي الرقمي في مملكة البحرين خالل المخاطر: كوفيد  استراتيجيات " بعنوان:

مصر،    منمن المعهد الدولي العالي لإلعالم بأكاديمية الشروق،  د. رشا سمير هارون،    بينما قدَّمت         
شبكات   "استخدام  بعنوان:  والخاصة  الحكومية  الجامعات  من طالب  عينة  على  ميدانية  التواصل  دراسة 

 . االجتماعي كأداة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة"
جامعة        من  سماح  تمقدَّ ،  طنطاوأخيًرا  محمد  د.  من  كتاكت  بسيوني  بعنوان:  ،مصر،  "دور   بحًثا 

مواقع   على  المعلومات  للمراهقينحرب  الوطنية  الهوية  تشكيل  في  االجتماعي  كوفيد التواصل   :-19  
 . "نموذًجا

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 لعلمية. ا
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل 
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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 الهوية دور حرب المعلومات على مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل  

 الوطنية للمراهقين   
 

 سماح بسيوني محمد كتاكت د.                                                                                
        

             samah.kataket@sed.tanta.edu.eg 

 جامعة طنطا                                                                                                                                
 

 ملخص:
التواصل              مواقع  على  المعلومات  لحرب  المراهقين  تعرض  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

ف  االجتماعي الوطنية  يودورها  هويتهم  المسح  ،  تشكيل  منهج  الدراسة  منهج   يوف  ،واستخدمت  إطار 
تم   لعينة قوامها )  االستبياناستمارة    ءملالمسح  المراهقين500بالمقابلة  الد ،  ( مفردة من  راسة وتوصلت 

  ، ن حرب المعلومات و عرف من خاللها المبحوث   التيأهم الوسائل    هي  االجتماعيإلى أن مواقع التواصل  
الفيسبوك   المنصات    باعتباره  األولالترتيب    فيوجاء  المبحوث  التيأهم  الحصول على    فين  و يستخدمها 
عب التواصل    رالمعلومات  المستخدمة  االجتماعي،  مواقع  اآلليات  أهم  أن  الدراسة  وجدت  حرب    فيكما 

التواصل   مواقع  على  الكاذبة  هي  االجتماعيالمعلومات  واألخبار  الشائعات  على   ، نشر  الدراسة  وأكدت 
التواصل  مواقع  على  المعلوماتية  وحروبها  المعادية  للقوى  مضادة  إلكترونية  كتائب  تشكيل  ضرورة 

 . االجتماعي

   .المراهقين -الهوية الوطنية  -مواقع التواصل االجتماعي   -حرب المعلومات : الكلمات المفتاحية
 

 مقدمة: 
التواصل    تتميز    من خاللها    االجتماعيمواقع  حققت  والخصائص  المميزات  من    االنتشار بالعديد 

 ا جزء    االجتماعيوأصبحت مواقع التواصل    (22صم، 2016،المنصور،  )السودانى  الكبير على شبكة اإلنترنت 
عتبر من  تحيث    ؛خاصة الفيسبوك والواتس آب واإلنستجرام،  من حياة الغالبية العظمى من األفراد   ي اأساس

وأتاحت الفرصة لتبادل األفكار والمعلومات  ،  ا بين الشعب خاصة المراهقينا وانتشار  أكثر المنصات رواج  
سواء   قيود  رق  بال  أو  واضحا  ،  (103ص  م،2017،)قطبى  ابيةجغرافية  التأثير  هذا  رؤية  بعض    في  ويمكن 

الربيع    والتيالثورات   بثورات  عبر    في  العربي سميت  لها  األولى  الشرارة  وانطلقت  العربية  البلدان  بعض 
التواصل هذه  االجتماعي،    مواقع  الدول  بعض  وظفت  بحرب    اإلمكانات ولقد  يسمى  فيما  والوسائل 

   .المعلومات 
 ، تتباهى الدول باستهالكها  التيفلم تعد الحرب اآلن تعتمد على األسلحة والمعدات العسكرية الهائلة  

حرب   وهيأال    واالتصالالمعلومات    مجالي  في  التكنولوجي بل ظهرت حرب أخرى تعتمد على التطور  
وتهدف إلى زعزعة  ،  ال تقل خطورة عن حرب األسلحة والجيوش  والتي  (7صم،  2020ي،)الحلب  المعلومات 

والشائعات  الفوضى  ونشر  واالستقرار  التقدم  ،   األمن  من  مرحلة  يواكب  العالم  أن    التكنولوجي، وبما 
تتمثل   متعددة  ثورات  فيها  والثورة    االتصاالت عالم    في  التكنولوجيوالتطور    االتصاليةالثورة    فيوتمتزج 
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اإللكترونية    فيالمعلوماتية   والثورة  واللغات  المجاالت  ووسائل    فيمختلف  الحاسبات  مجاالت 
سواء    ،(163م،ص2010)على، االتصال اإلرهابية  القوى  تمكنت  أو    ولقد  منظمات  التخفى   دوال  كانت    من 

وذلك من خالل منصات االتصال،  مجال    فيوالظهور بشكل جديد يعتمد على التقنيات والتطور الهائل  
 (. 307ص م،  2016 ، حسام الدين)االجتماعيعبر شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل  افتراضيةإعالمية 

مثيرة    صوروالشائعات واألفكار المضللة و   ةالترويج لألخبار الكاذب   فيحيث تستخدم تلك المنصات  
المتابعين لدى  والتضليل  البلبلة  إثارة  بهدف  مفبركة  معتمدة    ،وفيديوهات  المنصات  على   فيفهذه  ذلك 

مراكز تتم إعدادها لتحقيق هذا الهدف مثل )فريدوم   في كوادر إعالمية وسياسية شابة تم تدريبها وتجهيزها  
الربيع    الذيواألمر    ،هاوس( بثورات  يسمى  ما  قيام  إلى  نتج    والتي  م2010نهاية عام    في   العربيأدى 

ولم تكن هذه  (205ص م، 2019،)مزيد  مصر وتونس واليمن فيمن األنظمة الحاكمة  العديد عنها سقوط 
الوحيدة المتطرفة  ،  النتيجة  والجماعات  األهلية  الحرب  ويالت  من  تعانى  زالت  ال  دول  ويمكن  ،  فهناك 

عملية يتم من خاللها طمس الحقائق وتغليفها باألكاذيب بغرض التأثير    هيأن حرب المعلومات  القول  
ويرى البعض أن المستخدمين    ،  على الحالة النفسية لألعداء وزعزعة مبادئهم وإرادتهم  واستقرار المجتمع

 (.،  Singer & Emerson  ،2018.p 73) هذه الحرب بمثابة مقاتلين في  االجتماعيلمواقع التواصل 
تعتمد   المعلومات  أن حرب  الهائلة    فيوبما  الحديثة  والتطورات  التقنيات   مجال   فيأسلحتها على 

باإلضافة إلى أن المراهقين يمثلون القطاع األكبر من رواد مواقع   االجتماعيومواقع التواصل    االتصال
ويعتبر المراهقون اللبنة األساسية    ،  بهذه الحرب   تأثر اوالمنصات المختلفة فهم األكثر    االجتماعيالتواصل  

تاريخها وحضارتها  التي الدولة والحفاظ على  بناء مستقبل  المجتمع ويقع على عاتقهم  بناء    ، يقوم عليها 
األكثر   الفئة  فهم  وطمس    استهداف اوبالتالى  النفسى   استقرارهم  بهدف زعزعة  المعلومات  قبل حرب  من 

ومنظومة   الثقافية  األيدولوجية  مع  المتناسبة  وغير  الغريبة   والمبادئ  األفكار  دس  عبر  الوطنية  هويتهم 
السائدة   وإنتاج  فيالقيم  األفكار  بهذه  لإليمان  المراهقين  دفع  أو  لها    في ها  المجتمع  والترويج  بل  حياتهم 
عنها   اوالدفاع  تتمثل    أيض  اآلليات  من  مجموعة  خالل  من  والرموز   فيوذلك  والثقافة  التاريخ  تشويه 

الثقة  ،  المجتمع  في الناجحة   وزعزعة  التنموية  والمشاريع  اإلنجازات  الحكومية  فيوكذلك  وفيالقيادات   ، 
 . مع الهوية الوطنية للمراهقين ام اتمالوقت ذاته إبراز رموز ومبادئ وقيم تتنافى  

ا يفتقد إلى الصبغة والمالمح  هش    حربها المعلوماتية وخلقت جيال    فيوبذلك تكون هذه الدول نجحت   
وتسعى هذه الدراسة إلى   ،الوطنية وغير القادر على بناء المستقبل والحفاظ على الوطن وتحقيق التنمية

تأثير تعرض المراهقين لحرب المعلومات على مواقع التواصل    ا الذين يشكلون قطاع    االجتماعيمناقشة 
ا تعتبر بمثابة    التيومدى تأثير ذلك على هويتهم الوطنية    ،المجتمع وهم أساس وبناء المستقبل  في  عريض 

   .طنهم وحضارتهيجعلهم قادرين على الحفاظ على و  الذيصمام األمان 
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 :مشكلة الدراسة
ومواقع    االتصالأدى التطور التقني والتكنولوجي في اآلونة األخيرة إلى إحداث ثورة هائلة في عالم  

ويعد    ،والتي أصبحت تحظى بقاعدة جماهيرية عريضة من مختلف فئات المجتمعاالجتماعي،  التواصل  
التواصل   لمواقع  تعرضا   الفئات  أكثر  من  على   واالعتماد   االجتماعيالمراهقون  الحصول  في  عليها 

 المعلومات عبر المنصات المختلفة كالفيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها من المنصات.
التواصل  وانطالق   مواقع  شهدته  الذي  التطور  هذا  من  الت   االجتماعيا  على  يقتصر  دورها  يعد  صفح  فلم 

حربها    فيبل امتد لتصبح ساحة معركة تستغلها جهات وقوى مختلفة  ،  والتسلية والتواصل مع األصدقاء
لها   المعاديه  القوى  الحرب  فيمع  تلك  المعلومات  يسمى بحرب  والمدافع   التيما  األسلحة  تعتمد على  ال 

 وإنما تعتمد على المعلومات.
يمثلون   المراهقين  أن  ا  قطاع اوبما  ا  عريض  التواصل  من  لمواقع  أكثر    فإنهم  االجتماعيلمستخدمين 

المعلوماتية حربها  في  محتوى  من  القوى  هذه  تبثه  لما  تأثيرات    والتي  ،عرضة  إحداث  إلى  تسعى 
  ة خبار الكاذبألوالوالء للوطن عبر الشائعات وا  االنتماءمعينة.كتثبيط الروح المعنوية لألفراد وإفقادهم روح  

المستخدمة   اآلليات  المعلومات   فيوغيرها من  الوطنية    الذياألمر    ، حرب  الهوية  تشكيل  يؤثر على  قد 
يقوم    التي  ة ن المراهقين هم اللبنأل   ،وال يمكن التغافل عن خطورة هذا األمر،  لوطنهم  وانتمائهمللمراهقين  

  .مختلف المجاالت  يفتقدمها وتطورها  فيتعتمد عليه الدولة  الذيعليها بناء الجيل الجديد 
   ي:التساؤل التال فيضوء ما سبق يمكن تحديد المشكلة الرئيسية للبحث  وفي

 تشكيل الهوية الوطنية للمراهقين؟  في االجتماعيدور حرب المعلومات على مواقع التواصل 
 

  :أهمية الدراسة
   -:االعتبارات تستمد هذه الدراسة أهميتها من مجموعة من 

التي 1) المعلومات  تتمثل في حرب  تتناول قضية شديدة األهمية والتي  الدراسة من كونها  تنبع أهمية   )
التواصل   مواقع  على  المراهقون  لها  على    االجتماعي يتعرض  تأثيرات  من  الحرب  هذه  تحدثه  وما 

 الهوية الوطنية لهؤالء المراهقين. 
لومات وحروب الجيل الرابع وما تبثه من محتوى  ( كما تنبع أهمية هذه الدراسة من خطورة حرب المع2)

التواصل   مواقع  المراهقكبيرة  بصورة    يؤثروالذي    ،االجتماعيعلى  ومنهم  المجتمع  أفراد    ، ن و على 
واإلمكان التقني  التطور  ذلك  في  مواقع   االتصاليةت  امستخدمة  على  المتعددة  والمنصات  الهائلة 

بدوره على    ،االجتماعيالتواصل   يؤثر  الصبغة  والذي  بمثابة  تعتبر  والتي  للمراهقين  الوطنية  الهوية 
المراهقون  هؤالء  بها  يتسم  التي  ما    ،والمالمح  وعلى  نحوه  وواجبهم  لوطنهم  نظرتهم  على  وتؤثر 

خاصة في حالة اكتفائهم بهذا السيل من المعلومات   ،ه من أفكار وآراء نحو وطنهمنه ويتبنو ن يعتنقو 
 الذي تقدمه هذه الدراسة دون التعرض لمصادر أخرى للحصول على المعلومات.
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المراهقين يشكلون  3) الدراسة في أن  تتمثل أهمية هذه  المجتمع وال يمكن    ا  ومهم  ا  كبير   قطاع ا( كما  في 
لذا كان من الضروري الكشف    ،مستقبل الدولة  إنكار أهميتهم فهم األساس الذي سيقوم على عاتقه

التواصل   مواقع  على  المعلومات  لحرب  تعرضهم  مدى  تشكيل    االجتماعيعن  على  ذلك  وتأثير 
 هويتهم الوطنية. 

 
 :أهداف الدراسة

ودوافع استخدامهم   االجتماعي( رصد وتوصيف وتحليل معدالت استخدام المراهقين لمواقع التواصل  1)
 لها.

التواصل  2) شبكات  على  المستخدمة  المعلومات  حرب  أساليب  وتحليل  وتوصيف  رصد    االجتماعي ( 
 وحدود إدراك المراهقين المبحوثين لها.

األخالقية التي تسعى حروب المعلومات إلى ترسيخها  ( رصد وتوصيف وتحليل طبيعة القيم والمعايير  3)
 أو تكريسها لدى المراهقين كبديل لمقومات وعناصر الهوية الوطنية الفعلية. 

( رصد وتوصيف وتفسير أهم مالمح الهوية ومنظومة القيم الوطنية السائدة لدى المراهقين ومصادر  4)
 اكتسابها. 

منظوم5) بين  العالقة  وتحليل  وتوصيف  رصد  الثقافية  (  الهوية  ومكونات  وأبعاد  القيم   واالجتماعية ة 
 وبين أبعاد ومكونات الهوية الوطنية الفعلية بين المراهقين.  االفتراضيةوالوطنية 

المعادية عبر  6) والقوى  الجهات واألجهزة  تستخدمها  التي  المعلومات  وتحليل حروب  ( رصد وتوصيف 
 .االجتماعي شبكات التواصل 

 

 :تساؤالت الدراسة
 يمكن تحديد المشكلة الرئيسية للبحث في التساؤل التالي: 

في منظومة القيم ومالمح الهوية الوطنية    االجتماعيكيف تؤثر حروب المعلومات عبر شبكات التواصل  
 لدى المراهقين المصريين؟ 

 وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤالت الفرعية على النحو التالي: 
 ؟ االجتماعي ( ما معدالت ودوافع تعرض المراهقين لمواقع التواصل 1)
التواصل 2) المعادية عبر شبكات  الجهات واألجهزة والقوى  التي تستخدمها  المعلومات  ( ما أهم حروب 

 ؟ االجتماعي 
التواصل  3) شبكات  عبر  المعلومات  حروب  تؤثر  هل  ومالمح    االجتماعي(  القيم  منظومة  زعزعة  في 

 وما حدود ذلك وما أهم مالمحه؟  ،وطنية المصرية لدى المراهقينالهوية ال
 ( ما أهم مالمح الهوية الوطنية المتشكلة لدى المراهقين وأبعادها والمصادر التي اعتمدوا عليها؟ 4)
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والهوية  5) القيم  منظومة  بين  عالقة  توجد  هل  حروب   االفتراضية والثقافية    االجتماعية(  تسعى  التي 
 ؟ المعلومات لتكريسها لدى المراهقين وبين الهوية الوطنية الواقعية المتشكلة لديهم 

 

  :المدخل المفاهيمى للدراسة
   :الهوية الوطنية-1

الوطنية        الهوية  بها    التيالسمات والخصائص    فيتتمثل  نفسه من    أي  فيمجتمع    أييعرف  دولة 
األخرى   ،خاللها والمجتمعات  الدول  من  غيره  عن  بها  وهيويتميز  الدولة    الرئيسي المحدد    ،  لسياسة 

 .(79ص م،2018،وغرغوط، وزة) معين يالخارجية وسلوكها عبر نسق تراث 
الوطنية         الهوية  أن  الباحثة  اآلخر    هي وترى  دون  مجتمع  لكل  المميزة  والصبغة  المالمح  بمثابة 

إلى جانب القيم والمعتقدات السائدة    ،دولوجية الثقافية للمجتمع وتاريخه وحضارتهالخلفية األي  فيوتتمثل  
 . تحدد طبيعة عالقته من اآلخر ومع المجتمعات األخرى   والتيالمجتمع  في
   :حرب المعلومات -2

ا مجرد من العنف يتم  تم التخطيط له مسبق    ي نشاط اتصال  هيأن حرب المعلومات    "ياسر بكر"يرى  
حالة من الرضا    فيويتم  ،  توجيه نحو األعداء وقد يوجه من السلطة نحو الشعب أو الشعوب الصديقة

ا من  الموجهة  الرسالة  فيها  وتحمل  ،  ستعالءالتتجرد  زائف    في واألوامر  محتوى  ليتقبل    اومخادع    ا طياتها 
 . (24صم،  2017،بكر) ويعتاد عليه دون محاولة للمقاومة أو التحرر الجمهور ما يتم تقديمه

المعلومات   حرب  أن  الباحثة  اتصال  هيوترى  المعادية   يمجهود  الجهات  بعض  قبل  من  وضع 
وعدم   الفوضى  نشر  معتمدة    في  االستقراربغرض  مجموع   فيالمجتمع  على    االستراتيجيات من    ةذلك 

والمخادع    التيواآلليات   الزائف  المحتوى  لبث  توظيفها  دون    فييتم  المطلوب  التأثير  إلحداث  المجتمع 
الجيوش أو  السالح  قوة  استخدام  إلى  تقل    ،الحاجة  ال  الحرب  حرب    فيوهذه  عن  وتأثيرها  خطورتها 

  .الجيوش
   :ن والمراهق-3

)المراهقة(   لفظ  ا   فييعود  بمعنى  )راهق(  الفعل  إلى  العربية  الشئ  قتراب الاللغة  الناحية    ،من  ومن 
 . (17ص  م،2011،بكار) صطالحية فإنه يعنى اقتراب الطفل غير الناضج إلى مرحلة البلوغالا

المراهقة    "جميل حمدان"ويرى   الرجول  من  االنتقال  هيأن  إلى  الطفولة  عن    االستقاللأو    ةمرحلة 
الوالدين تنحصر    ،تبعية  منها  كل  للمراهقة  مراحل  ثالث  المبكرة    فيوهناك  )المراهقة  محددة  زمنية  فترة 

 .(9ص  ،د.ن ،حمداوى ) ( 21-18( و)المتأخرة  18-14"( و)المتوسطة 11-14"
استخدام   األكثر  الفئة  ألنها  المراهقة  مرحلة  على  الباحثة  التواصل  واعتمدت  لمواقع    ، االجتماعيا 

من قبل الجهات المعادية لكونهم البنية األساسية للمجتمع ومستقبل الوطن ويقع    استهداف اوكذلك األكثر  
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الوطن وبناء  عاتقهم مسئولية حماية  قابلين  ،  على  تجعلهم  العمرية  المرحلة  أن خصائص   لالختراقكما 
   .والتأثير

  :الدراسات السابقة
السابقة   الباحثة بمراجعة األدبيات  المعلومات   التي قامت  تتعلق  ،  تناولت حرب  نتائج  وما قدمته من 

  :يليالمتحققة منها وسنعرضها فيما   واالستفادةبهذا الموضوع 
 

 :: الدراسات التي تناولت حرب المعلوماتاألولالمحور 
تكركارت  • المالك  )عبد  دراسة  واإلعالمية    (م2004  هدفت  النفسية  الحرب  طبيعة  دراسة  إلى 

بها   المستخدمة  الوصفى،  الجزائر  فيواإلستراتيجيات  المنهج  الدراسة  الدراسة ،  واستخدمت  وتوصلت 
والعمليات    واالتصاليةعبارة عن منظومة متكاملة من التدابير اإلعالمية    هي إلى أن الحرب النفسية  

 . (196ص  م،2004، تكركارت) النفسية

)قطاف•   دراسة  واستراتيجيات  م2005حكيم    ي وسعت  المعلوماتية  الحرب  طبيعة  فهم  إلى  ،  إدارتها( 
المسح  واستخدمت  المنهج  اآلل   ي،المكتب   ي الدراسة  اإلعالم  أن  إلى  الدراسة  هو    ي وتوصلت  سيكون 

أهدافا    ،الحرب   في   المستخدم السالح   تكون  والصحية وغيرها سوف  الشخصية  البيانات  قواعد  وأن 

 . ( 149ص م، 2005، حكيم) إلى تدميرها  المعلوماتية يسعى جنود 

( الضوء على ظاهرة حرب المعلومات والتعرف على  م2010  على عز الدين    محمد وألقت دراسة ) •

فيها  وأشكالهامفهومها   المستخدمة  على  ،  والوسائل  الحرب  تلك  أثر  وضوح  إلى  الدراسة  وتوصلت 

 . (163ص م،2010على،) واالتصال مجال تكنولوجيا المعلومات  في  المتقدمةالمجتمعات 

دراسة   • جلعود  ع)   وليد وهدفت  سعيد  اإللكترونية    (م2013ثمان  الحرب  تأثير  على  التعرف  إلى 

ووجدت هذه  التحليلي،  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى  اإلسرائيلي،    العربي الصراع    فيودورها  

الحديثة تحولت إلى أسلحة    واالتصاليةوالتطورات اإللكترونية    االجتماعي   التواصلالدراسة أن مواقع  

 . (261ص م، 2013 ،جلعود)الحرب الرقمية  فيمن الدول  العديد تم تجنيدها من قبل 

ا • أبو  )شيماء  دراسة  لحرب م2015لليل  وتناولت  اإلخبارية  التغطية  على  المعلومات  حرب  تأثير   )
والخطة  ،  الخليج لها  المميزة  الصحفية    التيوالخصائص  التغطية  عليها  الخليج    فياعتمدت  حرب 
المعلومات  ،  الثالثة لحرب  المهم  الدور  على  الدراسة  أكدت  بحرب   فيوقد  المتعلقة  األحداث  تغطية 

 (.494ص، م2015 ،محمد) يالصحف ضمن ما يعرف بعملية الخداع المعلومات فيالخليج 
  ي تحدثه حروب الجيل الرابع على األمن القوم   الذي( التأثير  م2016عز الدين    يودرست )زينب حسن •

ووجدت   ،(م2016-م2011)عبر دراسة على تنظيم داعش وحددت الدراسة الفترة الزمنية من    العربي
  وكذلك ،  متعددةيتم إصدارها بلغات    التيالدراسة أن تنظيم داعش لديه الكثير من المجالت اإللكترونية  

وكل هذه    ،تطبيقات على أجهزة الهاتف المحمول للتأثير على الشباب واألطفال مثل )صليل الصوارم(
 (.ص م، 2016،عزالدين) اإللكترونياآلليات يستخدمها تنظيم داعش فيما يسمى باإلرهاب 
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  في   االجتماعي( إلى التعرف على دور مواقع التواصل  م2016وسعت دراسة )نسرين حسام الدين   •
المصر  الشباب  الرابع   ي إدراك  الجيل  حروب  بشقيه  ،  لمخاطر  المسح  منهج  الدراسة  واستخدمت 

مج  وتوصلت ،  يوالتحليل  .يالوصف إلى  للحصول   فيالفيسبوك    يءالدراسة  كمصدر  المقدمة 
 ( 350ص ، م2016 ،حسام الدينالمعلومات )

هيرتا   • )ورا  دراسة  الهجين  ( م2019وناقشت  والفكرية  ةالحرب  المادية  العوامل  حيث  من   ، لروسيا 
ا من الحرب الهجينة : لروسيا يتمحور حول العوامل  ا مهم  أن جزء    االجتماعي  يوأظهر التفسير البنائ

 p ، )  ا إلى جنب مع العمليات اإللكترونية والمعلوماتية والبرمجيات الخبيثةالفكرية وبناء الخطاب جنب  

p 52 -76  ، ، 2016 Hert ) 

( إلى التعرف على الحرب الباردة اإللكترونية مع تناول قدرات م2017وسعت دراسة )ساره سيجينت   .
ووجدت   ،الواليات المتحدة األمريكية  فينتخابات الرئاسية  الالحرب المعلوماتية لروسيا وتأثيرها على ا

  ي يؤد   ،ن خطف عقول الناسويتمكن الخصم م  اإللكترونيالفضاء    فيالدراسة أنه عندما ينشأ التهديد  
مصداقية لقدرات حرب المعلومات المتنامية    يمما يعط   ؛ذلك إلى تآكل األمة من الداخل إلى الخارج

 ( Siggett   ،2017   ،p.41) لروسيا
القاض • محمد  النبى  عبد  )ندية  دراسة  اإلخبارية   ( م2017  يوناقشت  التغطية  نحو  النخبة  اتجاهات 

وتوصلت    ،واستخدمت الدراسة منهج المسح بالعينة،  مصر  فيلآلليات الخاصة بحروب الجيل الرابع  
فيما يتعلق بتوعية الجمهور    يالدراسة إلى وجود حالة من عدم الرضا عن أداء المواقع اإلخبارية المهن 

الرابع الجيل  بحروب  الخاصة  اآلليات  ضمنها  ومن  مخاطر  من  مصر  ضد  يحاك  القاضي،  )  بما 
 .  (51م، ص 2017

( إلى تحليل التعليقات المستخدمة من  م2017وهدفت دراسة )مارسيلو بالدوتشينى وأستازيلد كوسكايت   •
مو  عبر  الجنسيات  متعددى  السياسين  المعارضين  التواصل  قبل  الدراسة  االجتماعي،  اقع  وقامت 

الفترة من    في  ا( مستخدم  4990)قبل  تحليل البيانات المنشورة من    في(  ANOVAباستخدام أسلوب )
تحولت إلى ساحة    االجتماعيالدراسة أن مواقع التواصل    ووجدت م،  2015  مارس(  15  –فبراير    5)

 . (Zelenkauskaite   ،2017  ، p.10) معركة نشطة لحرب المعلومات 
ووجدت الدراسة   االجتماعي،( حرب المعلومات على مواقع التواصل  م2017تناولت دراسة )كالبوكاس   •

يتم تجنيدهم من قبل جهات معادية لنشر معلومات ضارة بالدولة المعنية وتهديد أمنها    ا  أن هناك أفراد 
لبيئة    يكما أكدت الدراسة على ضرورة أخذ البعد األمن  ،الحياة السياسية  فيالقومى وإحداث اضطراب  

التواصل   مواقع  على  أمر    االجتماعيالمعلومات  واعتبارها  الجد  محمل  القوم   اعلى  باألمن    ي يتعلق 
(Kalpokas  ،2017  ،p.35:62 ، Ignas .) 

الفيسكايا   • )أولجا  دراسة  وتاريخها م2018وسعت  المعلومات  حرب  ممارسات  عن  الكشف  إلى   )
لها العقائدية  اختالف  ،  واألسس  وجود  إلى  الدراسة  المعلومات    فيوتوصلت  حرب   التي ممارسات 
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األمريكية المتحدة  والواليات  روسيا  والوحدات    ،تستخدمها  التقنيات  من  العديد  أن  من  الرغم  على 
  الخاصة بكلتا الدولتين مختلفة   واالستراتيجيةالتنظيمية تبدو متشابهة فيما بينها إال أن العقيدة والثقافة  

(Laevskaya  ،2018  ،p.) . 
  ي األمن القوم( تأثير اإلرهاب بصورتيه الظاهرة والخفية على  م2018  الحلبيوناقشت دراسة )هشام   •

تعتمد  ،  مصر  في الرابع  الجيل  حروب  أن  الدراسة  النفس  فيووجدت  العامل  على  بصورة    يآلياتها 
كما توصلت الدراسة ،  حيث تسعى إلى تحطيم اإلرادة والروح المعنوية للخصم ونشر الشائعات   ؛كبيرة

 .  (65صم،  2018،  يالحلب) إلى أن مصر لديها آليات تمكنها من القضاء على اإلرهاب بكافة صوره
مكافحة حرب المعلومات من   فيتجربة التشيك كدولة نشطة للغاية   (م2018وتناولت دراسة )داجمار   •

وحددت الدراسة الفترة الزمنية من    االجتماعية،  على تحليل الشبكات    خالل توفير الخبرة األمنية بناء  
)  م2017إلى    م2014أكتوبر   حدث  34لتحليل  )  ا(  )106حضرها  باستضافة  مفردة  منظم 19(   ا  ( 

  االجتماعية ووجدت الدراسة هيكل العالقات    ،  جمع وتحليل البيانات   في(  SNAواستخدمت أسلوب )
بين الجهات المعنية من الخبراء ومراكز الفكر والصحفيين القادرين على تصميم استراتيجيات وآليات 

 (. Dagmar & Kohut  ، 2018  ، p.57:87) ا تجاه حرب المعلومات جديدة لجعل المجتمع مرن  
)برانيت   • دراسة  الوضع  م2019وسعت  تقييم  إلى  المضادة    الحالي(  ال  التيللتدابير  واليات  اتخذتها 

وحللت الدراسة عينة من المشاركات على    ،  المتحدة األمريكية لحماية المواطنين من حرب المعلومات 
وفيسبوك   مايو    فيتويتر  من  نوفمبر    م2015الفترة  المواطنين    ،  م2017إلى  أن  الدراسة  ووجدت 

  ، مثل تويتر  االجتماعيحمالت التضليل على منصات التواصل    فيا يتمثل  األمريكين يواجهون خطر  
الشامل   البرنامج  أن  الدراسة  عام    الذيكما وجدت  المضللة  المعلومات  لمكافحة    م 2016تم وضعه 

 ( Brandon& countering  ، 2019  ،p.23) يني ا لحماية المواطنين األمريكليس كافي  
تأثير حروب الجيل الرابع وأهدافم2019تناولت دراسة )رنا محمد عبد العال مزيد  • ها وآلياتها  ( تحليل 

وتوصلت الدراسة ،  واستخدمت الدراسة منهج تحليل النظم،  مختلف المجاالت   فيمع الدولة المصرية  
والمدنيين المسلحة  القوات  بين  العالقة  تحطيم  إلى  سعت  مصر  الرابع ضد  الجيل  حروب  أن    ، إلى 

المهمة  بتلك  للقيام  المسلمين  اإلخوان  جماعة  ثورة    ،مستغلين  نجحت    في   م2016يونيو    30ولكن 
 .(412ص م، 2019 ،مزيد) لإلخوان وحروب الجيل الرابع الموجهة ضد مصر يالتصد 

رشاد   • محمد  )سوزى  دراسة  ومدى  م2019هدفت  واإلرهاب  اإلعالم  بين  العالقة  على  التعرف  إلى   )
ووجدت الدراسة أنه ال بد من وضع استراتيجية إعالمية  االتصال،  استفادة اإلرهاب من تطور وسائل  

ا  التعامل مع ظاهرة اإلرهاب حتى ال يصبح دور وسائل اإلعالم مقتصر    فيتتسم باالستمرارية والثبات  
 . (175صم،  2019،  رشاد) ث اإلرهابيةعلى رد الفعل تجاه األحدا

وأسبابه    اإللكترونيمفهوم اإلرهاب    (م2019زينب كاطع ناهض وطالب جبار حسن  )ناقشت دراسة   •
واألساليب   البالد   فييستخدمها    التيوالتقنيات  أمن  اإلرهاب  ،  تهديد  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
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مختلف المجاالت    فييحقق أهدافه التخريبية    لكي   واالتصاليةيستخدم التقنيات التكنولوجية    اإللكتروني
السرعة   على  محدد   التي معتمدا  ومكان  بزمان  يرتبط  ال  أنه  إلى  باإلضافة  الوسائل  هذه  بها    تتميز 

   (17، ص م2019)ناهض، حسن، 
مواقع التواصل    في( آليات توظيف حروب الجيل الرابع  م2020  يسراء أحمد فتحإ)  وتناولت دراسة •

المصر   االجتماعي الجمهور  اتجاهات  المسح  ،  نحوها  ي ومعرفة  منهج  على  الدراسة  هذه  واعتمدت 
حرب   هيووجدت الدراسة أن الشريحة األكبر من المبحوثين ترى أن حروب الجيل الرابع    ،ياإلعالم

وأكدت على دور مواقع التواصل  ،  الجهل والفقر  فيستمرار  الدرولة واال  فيتسعى إلى تعطيل التنمية  
 .(286ص  م،2020ي، فتح) الترويج للشائعات  في االجتماعي

بليس • )فيليب  دراسة  قبل    (م2020وقامت  من  المستخدمة  واإلجراءات  والتقنيات  التكتيكات  بتقييم 
الفضاء    التيالكيانات   عبر  المعلومات  حرب  إلجراء  الروسية  الدولة  وتوصلت  اإللكتروني،  ترعاها 

  في  ا مفضال  أصبحت تكتيك    االجتماعيعلى وسائل التواصل    ةالدراسة إلى أن عمليات التأثير المستند 
اوناقشت    ،حرب المعلومات الروسية التقنيات القادرة على اكتشاف هذه العمليات والتخفيف من    أيض 

 (. Bliss  ، 2020  ، p.37)آثارها 
مواجهة   فيالمستخدمة    االستراتيجيات إلى التعرف على    (م2020وهدفت دراسة )جمال شفيق أحمد   •

وأكدت الدراسة  ،  لدى المواطنين  ياألمن  يحروب الجيل الرابع والعمل على تدعيم الدور الخاص بالوع
الدور اإليجاب المشترك   فيوإسهامه بصورة قوية    يلإلعالم األمن   يعلى  المجتمع والفهم  تحقيق أمن 

الوع المواطنين والدولة وتكوين رأى عام على درجة عالية من  المجتمع    فيبدور رجل األمن    ي بين 
 . (140صم، 2020،أحمد) وتفعيل األمن يباإلضافة إلى اتخاذ الجهد الوقائ

الدولة المصرية من    يتعاف  في  المعرفيقتصاد  ال( دور ام2020وناقشت دراسة )محمود محمد على   •
تعتمد فقط    ال، لحروب الجيل الرابع  يووجدت الدراسة أن قدرة مصر على التصد  ،حروب الجيل الرابع

يمان مصر وقيادتها السياسية  إ تم وضعها لذلك فقط وإنما يجب أن يصاحبها    التي  االستراتيجيات على  
األساس  والتقنية    يبالدور  المعلوماتية  ا  فيللثورة  نحو  ،  29م، ص2020)على،  المعرفيالقتصاد  التوجه 

28) . 
الحليم   • عبد  محمد  محمد  )محمد  دراسة  طالب م2020وسعت  تعرض  بين  العالقة  مناقشة  إلى   )

إدراكهم   ومستوى  والفضائية  اإلخبارية  القنوات  مواقع  على  الرابع  الجيل  حروب  آلليات  الجامعات 
اسة إلى الدراسات الوصفية واستخدمت هذه الدر   يوتنتم  ،مصر  في  يلمخاطر ذلك على األمن القوم

وتوصلت الدراسة إلى أن طالب الجامعات أدركوا المخاطر المحتملة لآلليات    اإلعالمي،منهج المسح  
من نشر الفوضى والتشجيع على العنف    ي المصر   يالخاصة بحروب الجيل الرابع على األمن القوم

 . (1034ص م،2020 ،الحليم عبد) والتطرف
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• ( بالمشاركة    االتهامات   (م2021السيلو  ودرس  أخرى  ودول  للصين  تجسس    في الموجهة  عمليات 
األمريكية  يإلكترون المتحدة  الواليات  األمد ضد  استفادت من    ، طويلة  قد  الصين  أن  الدراسة  ووجدت 

هذه   لمكافحة  األبعاد  ثالثية  المتكاملة  المعلومات  حرب  من    االتهامات استراتيجية  االستفادة  عبر 
للتأثير على المجتمع   كما استهدفت أنظمة  الدولي،  المكونات اإلعالمية والقانونية والنفسية المصممة 

 .(Lasillo  ، 2016  ، pp.45.69 ،pp) مريكيةألقيادة االحروب الثالثة العمليات اإلدراكية لل
 

   :تناولت وسائل اإلعالم والهوية الوطنية التيالمحور الثانى الدراسات 
هال   • )أليس  دراسة  ام2000تناولت  للصحف  الصحفية  التغطية  للمناقشات حول  أل(  والكندية  مريكية 

والبصرية   السمعية  المواد  الجات   في إضافة  الثقافية  ،  اتفاقية  للهوية  اإلعالم  وسائل  توصيف  وأطر 
تشكيل وإدراك وفهم الجمهور   فيتلعبه وسائل اإلعالم    الذيوأكدت الدراسة على الدور المهم    ،لالمة

 . ( Alica Hall ، 2000، p.247) لنفسه ولآلخرين
( إلى ضرورة التمسك بالهوية الوطنية من خالل محافظة  م2005ودعت دراسة )عبد المالك مرتاض   •

السائدة   والتقاليد  العادات  على  شعب  الثقاف،  المجتمع   فيكل  الغزو  أكدت ،  الغزير  ي لمواجهة  كما 
تهدف للنيل من الثقافة والهوية الوطنية   التيللتهديدات    ين بالتصد يالدراسة على ضرورة قيام المفكر 
 .  (37م، ص 2005)مرتاض،  زدهار للهوية والثقافة الوطنيةالبكل جدية وعمق وذلك لتحقيق ا

وأنها مرتبطة    ،المجتمع  فيعلى أهمية الهوية الوطنية لتحقيق التنمية    (م2012أكدت دراسة )جاويوان   •
أ  ،بالتاريخ اإلعالم  وسائل  أن  الدراسة  الهوية  ووجدت  لبناء  األساسية  المنصة  ، الوطنيةصبحت 

يبث عبر شاشة التلفزيون يلعب دورا غير قابل    الذي(  SFGالدراسة إلى أن احتفال الربيع )  وتوصلت 
 (. Gao Yuan  ، 2012   ، p.45) بناء الهوية الوطنية فيللتغير 

مطشر • )سعد  دراسة  الرزاق    وهدفت  عبد  الدور    (م2012ونهلة  على  التعرف  به    الذيإلى  تقوم 
وأكدت الدراسة على ضرورة وجود استراتيجية  ،  دعمها للثقافة والهوية الوطنية  فيالفضائيات العربية  

  م،  2012 ،عبدالرازق ، مطشر)  عليها للتوعية بمظاهر العولمة ودعم الهوية الوطنية  االعتماد إعالمية يتم  
 . (144ص

( التأثيرات اإليجابية والسلبية للعولمة الثقافية على الهوية  م2012وناقشت دراسة )آمنة ياسين بلقاسمى   •
ومدى تفاعلهم مع مظاهر    ،الثقافية  ي وحدود هذه التأثيرات على هوية الشباب الجزائر   ،الثقافية للشباب 
التأثيرات  التحليلية  وتنتمي  ،هذه  الدراسات  إلى  الدراسة  اإلعالم  ،  هذه  وسائل  أن  الدراسة  ووجدت 

 . (48ص ، 2012 ي،بلقاسم) ختالف أنواعها تعد من وسائل انتشار العولمةاب
تدعيم الوالء    في( إلى التعرف على دور وسائل اإلعالم  م2013وهدفت دراسة )زياد أحمد أبو الغنم   •

األردنية  الوطني  واالنتماء الجامعة  طالب  على  الدراسة  ،بالتطبيق  الوصفى    واعتمدت  المنهج  على 
تدعيم وتنمية قيم المواطنة    فيووجدت الدراسة أن وسائل اإلعالم تقوم بدور كبير    التحليلي،والمنهج  
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  ى القيم لدى المواطنين المجتمع وتعزيز دوافع تبن    في األعمال التطوعية    فيكالتشجيع على المشاركة  
 . (56ص ، 2013،أبوالغنم)

)لورداتش • دراسة  التواصل  م2013  وسعت  شبكات  أكثر  أن  إلى  طالب   التي  االجتماعي(  يحرص 
وظهرت عالمة ارتباط موجبة بين استخدام مواقع ،  الفيسبوك  هيالجامعات الرومانية على استخدامها  

القضايا    االجتماعيالتواصل   نحو  للطالب  العام  الرأى  وتوجيه  السياسية    رومانيا   فيوالمشاركة 
(Lordache  ، 2013  ، p.17) 
( تأثير التغطية اإلعالمية النتخابات البرلمان األوروبى على  م2014دراسة )روبرت بوشفور    وناقشت   0

للمتلقين واألوروبية  الوطنية  الهوية  دور  ،  تشكيل  تلعب  اإلعالم  وسائل  أن  التحليلية  الدراسة  ا ووجدت 
الوطنية  فيا  كبير   الهوية  سواء    ،بناء  لألحداث  تأطيرها  خالل  أوروبية   من  أو  وطنية  هوية    كانت 

(Bachofer  ،2014  ،p.73.) 
حتياجات الخاصة  ال لذوى ا  االجتماعي( نظرة مواقع التواصل  م2014وناقشت دراسة )ماديسون غاندا   •

وتوصلت الدراسة إلى أن وجود النماذج اإليجابية  ،  نفسهم وتكوين هويتهمأل وتأثير ذلك على نظرتهم  
والتمثيل    في ولهويتهم  للدولة  انتمائهم  من  يزيد  اإلعالم  هويتهم    السلبيوسائل  إنكار  إلى  يقودهم 
(Ganda  ،2014  ، p.45 .) 

على الهوية لدى    االجتماعيإلى تحليل تأثير مواقع التواصل   (م2015وسعت دراسة )جوشوا ديكسون   •
تحليل   في(  SPSS( مفردة واستخدمت أسلوب )400واعتمدت الدراسة على عينة قوامها )،  الشباب 
التأثير    في  االجتماعيوأكدت الدراسة على دور منصات وزارة الشباب على مواقع التواصل    ،البيانات 

 (. Dickson ،2015  ، p.32)اكتساب هويتهم الصحيحة   في على الشباب ومساعدتهم 
 وتوصلت ،  الوطنية( اآلليات المستخدمة للحفاظ على الهوية  م2015  إم إرشوف  ي ر وتناولت دراسة )يو  •

تناقص مستمر وبدأت تحل    فيبناء الهوية الوطنية    فيالدراسة إلى أن تأثير وسائل اإلعالم التقليدية  
بما   كبيرة  بصورة  حديثة  إعالم  وسائل  دروها    فيمحلها  الوطنية  فيذلك  الهوية  ،   Esrhov)  بناء 

2015   ، p.52.)   
الهاشم • التكنولوجية  م2016  يسعت دراسة )ديدوش  الجديد والثورة  تأثير وسائل اإلعالم  إلى تحليل   )

ووجدت الدراسة أن وسائل  التحليلي،  يواعتمدت الدراسة على المنهج الوصف ،على قيم األسرة الجزائرية
بصورة   تؤثر  أن  يمكنها  الجديد  لمحتويات  إاإلعالم  التعرض  خالل  من  الوطنية  الهوية  على  يجابية 
سلبي   ثؤثر  وقد  الوطنية  قيمنا  مع  الوطنية   اتتماشى  هويتنا  مع  تتنافى  لمحتويات  التعرض    من خالل 

 . (188م، ص 2016يرة، )الهاشمى، هج
سبيل الحفاظ    فيتقوم به وسائل اإلعالم    الذي( إلى تفسير الدور  2016وهدفت دراسة )برارى نعيمة   •

العربيه   الهوية  العولمة  في على  التفاعل    ،إطار  وحركية  وعالقته  اإلعالم  وسائل  تأثير  ودراسة 
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المجتمع    االجتماعي ألفراد  وموجهة  واضحة  إعالمية  مضامين  قيمنا    العربيلصياغة  مع  وتتماشى 
 .(185ص م، 2016، نعيمة) وتراثنا وثقافتنا لمواجهة التحديات الثقافية للعولمة

والشكل    ميعصر اإلنفتاح الثقافى واإلعال  في( الهوية الثقافية  م2016ناقشت دراسة )سهام بوقلوف   •
جمع البيانات على دراسة ميدانية طبقت على عينة    فيواعتمدت الدراسة  ،  للهويات الثقافية  المستقبلى 

للفيسبوك   المستخدمين  لديهم  ،  الجزائر  فيمن  القيم  تتمثل  المبحوثين  أن  إلى  الدراسة    في وتوصلت 
  الواقع   فيدون تطبيقها    االفتراضية  االجتماعيصورة منشورات يتم نشرها وتبادلها عبر مواقع التواصل  

 . (37م، ص2016)بوقلوف، 
للوع م2019قدمت دراسة )مصطفى ريبحى   • الرئيسية  المالمح  التعرف على  إلى    العربي   الشبابي  ي( 

، التحديات ومدى إدراكهم لواقعية    الشبابي  الوعيوكيفية مواجهة المحتوى السليم وتوضيح العالقة بين  
الشباب وجذبهم نحو التغيير    يالتأثير على وع  فيالدراسة على الدور المهم لثورة المعلومات    وأكدت 

 .(73ص ، م2019، ريبحى) وتقليد النماذج الغربية
طيفور   • بن  )مصطفى  دراسة  الشباب  م2016سعت  استخدام  تأثير  تعطيل  إلى  لمواقع   الجامعي( 

وتوصلت الدراسة المسحي،  واستخدمت المنهج    ،)الفيسبوك( على هويتهم الثقافية  االجتماعيالتواصل  
ختصارات من اللغة الغربية المن اللهجات وا  امحل الدراسة يستخدمون مزيج    الجامعيإلى أن الشباب  

تهديد    فيواألجنبية   يشكل  مما  الفيسبوك  على  الثقافيةتفاعلهم  والهوية  العربية  اللغة  على  طيفور،  )  ا 
 . (149م، ص 2016

السالم • عبد  )خالد  دراسة  القيم  م2017  سعت  على  اإلعالم  تكنولوجيا  تأثير  على  التعرف  إلى   )
وأكدت الدراسة أنه يمكن التحصين    ،اعتمد الباحث على الدراسة الميدانية  ،والثقافية للشباب   االجتماعية

عرض المعلومات   فيا عبر التأكيد على حرية اإلعالم وتعدد قنواته لضمان المصداقية  ا وإعالمي  ثقافي  
 . (300ص م، 2017، معبد السال)  ودعم حرية التعبير

بن   • )محمد  دراسة  السيف  إوتناولت  الرحمن  عبد  بن  المدارس  م2018براهيم  دور  المجتمع    في( 
واعتمد الباحث ،  تعزيز الهوية الوطنية  فيوالقنوات الفضائية المحلية والخليجية )الحكومية(    السعودي

الميدانية الدراسة  األمن  ،  على  دعم  إلى ضرورة  الدراسة  السعودية    الوطنيوتوصلت    والذيبالمملكة 
 . (302صم،  2018، السيف) سينعكس بشكل مباشر على األمن النفسى واإلجتماعى بشكل عام

السيد  و  • البديع  عبد  )محمد  دراسة  التواصل  م2018هدفت  مواقع  بين  العالقة  على  التعرف  إلى   )
للشباب    االجتماعي الوطنية  الهوية  بدعم  والحكومية  الخاصة  بأنواعها  الفضائية  ي، المصر والقنوات 
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة    والوصفي،  التحليليبشقيه    اإلعالميالدراسة منهج المسح    واستخدمت 

المسئولية   مبدأ  المصرية  الفضائيات  المجتمع   االجتماعيةمراعاة  وثقافة  هوية  على  ،  السيد)  للحفاظ 
   (.37ص م، 2018
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( إلى التعرف على كيفية تجسيد الهوية الوطنية للمهاجرين المسلمين  م2019وهدفت دراسة )لورى إم   •
اإلعالمية    في الخطابات  تحليل  خالل  من  والدنماركية  البريطانية  من    فيالصحافة  الزمنية  الفترة 
مهاجر ،  (م2015  -2005) أنهم  على  باستمرار  المسلمين  تمثيل  يتم  أنه  إلى  الدراسة  ن  و وتوصلت 

،   Lawrie)لبلدين على الرغم من أن الكثير منهم بريطانيون أو دنماركيون  صحافة كلتا ا  في  مسلمون 
2019   ، p.68 .) 

وتوصلت    ،سائل اإلعالم تجاه الهوية الوطنيةو ( الدور اإليجابى لم2019وناقشت دراسة )طارق معمر   •
بدور   القيام  يمكنها  اإلعالم  وسائل  أن  إلى  القيم    فييجابى  إالدراسة    في السائدة    واالتجاهات تعزيز 
وتعزيز   وتثبيتها  الوطنية  بالهوية  والمرتبطة  المواطنين  االرتباطالمجتمع  لدى    م،  2019،بريخ)  بالوطن 

 . (266ص
تبثها الفضائيات المصرية    التي( تأثير البيانات العسكرية  م2020الشيخ    يوتناولت دراسة )ريهام مجد  •

واستخدمت الدراسة منهج المسح بالعينة بشقيه الميدانى  ،  على المراهقين وعالقة ذلك بمستوى انتمائهم
بين دوافع تعرض    إحصائي ادالة    ارتباطيةوتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة  والكمي،    الكيفي  التحليلي

للبيان العسكرية  المراهقين  لديهم   التيات  الفهم  ومستوى  المصرية  الفضائيات    م، 2020،الشيخ)  تبثها 
 . (86ص

  ي ونصرة محمود إسماعيل ومنصور بن سعيد المالك   ي هدفت دراسة )عبد الرحمن بن عوض األسمر  •
هللا   عبد  محمد  التربو م2020وجابر  الدور  دراسة  إلى  الجديد    الذي  ي (  اإلعالم  به  غرسه    فييقوم 
للطفل   الوطنية  المسحالسعودي،  للهوية  منهج  الدراسة  وجود  ،  واستخدمت  إلى  الدراسة  وتوصلت 

  غرس وتعزيز الهوية الوطنية   فيمما يدل على وجود قصور    يوالميدان  التحليلياختالف بين الواقع  
 . (360ص  م،2020،وآخرون  ،األسمرى )

نا • التواصل  م2020  ي صر وسعت دراسة )سميره  التعرف على مدى مساهمة مواقع  إلى    االجتماعي ( 
الشباب   في لدى  تقليصها  أو  الوطنية  الهوية  التواصل   ،تعزيز  مواقع  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 

  م، 2020ي،  ناصر )  الشباب   يإحداث التغير من خالل تكوين وع  فيا  مهم    أصبحت عامال    االجتماعي
451) . 

تدعيم الهوية الوطنية    في( دور وسائل اإلعالم  م2021)بوعزيز بو بكر وسيفون بابه  وناقشت دراسة   •
المضامين اإلعالمية المقدمة    فيوأكدت الدراسة على أن الخطورة تكمن    ، عصر العولمة  فيوالثقافية  

الفكر   والتي مستواه  وتسطيح  المشاهد  استدراج  بهدف  الثقافية  هويتنا  مع   ، بوبكر)  واألخالقي  ي تتنافى 
 .(14ص م،  2021 ،بابة
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   :التعليق على الدراسات السابقة
   -ضوء اإلطالع على الدراسات السابقة تبين اآلتى:  في
التواصل   -1 مواقع  أن  الباحثة  قدر    االجتماعيوجدت  القت  كبير  قد  من  ا  الباحثين    االهتمام ا  قبل  من 

المهم    انطالق ا الدور  التواصل    الذيمن  مواقع  به  الموضوعية   االجتماعي تقوم  الحدود  وتنوعت 
الدراسات على مجئ الفيسبوك    ؛للدراسات  من حيث أكثر المنصات   األولالترتيب    فيحيث أكدت 
المبحوثيناستخدام   قبل  من  جاء    ،ا  الدين  فيكما  حسام  نسرين  التواصل  ،  دراسة  مواقع  )دور 

الشباب   في  االجتماعي الدين)  (م2016،  إدراك  سابق  ،2016  ، حسام  الدراسة   (مرجع  مع  ذلك  واتفق 
االحالية   .أيض 

ا -2 اإلرهاب  على  السابقة  الدراسات  ركزت  فقد  المعلومات  بحرب  يتعلق  الجيل   الفكري وفيما  وحروب 
الجغرافية    واالنتخابات الرابع   الحدود  وتركزت  المتحدة    –روسيا    –)الصين    فيالرئاسية  الواليات 

 Russias)،  دراسة لوراهيرتا  فيكما جاء ذلك  ،  العالم  فيرها القوى الثالث السائدة  األمريكية( باعتبا 
hybrid waefare  ،2016) م2016، الحرب الهجينة لروسيا) (Hert ،2016 ، p.64 ) 

الخارج    فيوفيما يتعلق بالهوية فقد تنوعت الدراسات بين الهوية الثقافية والعقائدية وهوية المسلمين   -3
دراسة    فيالدراسات الجزائرية والتونسية كما جاء    فيا الموضوع  ذ وتركزت معظم الدراسات المتعلقة به

المالك مرتاض  الهوية)  ،  عبد  وتدمير  سابقم،  2005،مرتاض)  (م2005،العولمة  ديدوش    ،(مرجع  ودراسة 
هجير   يالهاشم الجزائرية  ،  ةوسغفول  األسرة  قيم  على  وأثاره  الجديد    ي، الهاشم)  (م2016)اإلعالم 
سابقم،2016،هجيرة تتطرق    (مرجع  لم  الوطنية    أيفيما  الهوية  تناول  إلى  السابقة  الدراسات  من 

التنوع    ،للمراهقين ساهم    فيوهذا  والباحثين  نفس    فيالموضوعات  حول  البحثية  الرؤى  تنوع  إيجاد 
 الموضوع.

النخبة    –الشباب    –تم تطبيقها فقد اعتمدت بعض الدراسات على )المرأه    التيومن حيث العينات   -4
المجتمع( أفراد  جاء  ،  من  ندي  يفكما  المصرية  ةدراسة  النخبة  )اتجاهات   (م2017،  القاضى 

  االنتماءتعزيز    فيودراسة زياد أحمد أبو الغنم )دور وسائل اإلعالم    (مرجع سابقم،  2017  ،القاضى)
المواقع اإلخبارية( فيما اعتمدت   –وكذلك )الصحف  (مرجع سابقم،  2013، أبوالغنم)  (م2013الوطني،  

التواصل   ومواقع  المراهقين  على  الحالية  الدراسات    وهي  االجتماعيالدراسة  إليها  تتطرق  لم  فئة 
 السابقة. 

كالمنهج   -5 المناهج  من  العديد  السابقة  الدراسات  واعتمدت   ،والتحليلي  والوصفي  المسحياستخدمت 
لجمع    ة كما استخدمت الدراسات السابقة أساليب إحصائية متنوع  ،الدراسة الحالية على منهج المسح

( واعتمدت الدراسة الحالية على صحيفة اإلستقصاء  ANOVA  ،SPSSالبيانات وتحليلها كأسلوب )
 .SPSSكأداة جمع البيانات واعتمدت على البرنامج اإلحصائى 
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مع بعض الدراسات السابقة كدراسة نسرين حسام الدين )دور المواقع التواصل   اتفقت الدراسة الحالية  -6
)اتجاهات    يالقاض  ةوندي  (مرجع سابقم،  2016، حسام الدين)  (م2016،  إدراك الشباب   في  االجتماعي

المصرية السابقة  ،  (مرجع سابق  م،2017،  القاضى)  (م2017،  النخبة  الدراسات  الباحثة من  استفادت 
تنفرد الدراسة الحالية بتطرقها لموضوع ،  للدراسة وتحديد المشكلة والفروض   المنهجيبناء اإلطار    في

  .على الهوية الوطنية للمراهقين  االجتماعيتأثير حرب المعلومات عبر مواقع التواصل 
 

   :للدراسة المنهجياإلطار 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تعرض المواهقين لحرب المعلومات على مواقع التواصل     

   .تشكيل هويتهم الوطنية  فيودورها  االجتماعي
  :منهج الدراسة

مع    يتنتم      لتناسبه  المسح  منهج  الباحثة  استخدمت  فقد  ولذلك  الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه 
الوصفية الدراسة  البحثية    ،طبيعة  المشكلة  يدرس  استخدامها    الحالي وضعها    فيألنه  إلى    في باإلضافة 

   .جمع البيانات عن المشكلة محل الدراسة واإللمام بكافة جوانبها
  :مجتمع البحث

  .القاهرة والغربية يمفردة( بمحافظت  500عينة من المراهقين قوامها ) فيمجتع الدراسة يتمثل 
  :أدوات جمع البيانات

ألسلوب    وفق ا وقد أعدت هذه األداة  ،  جمع البيانات   فيبالمقابلة    االستبيانستمارة  ااستخدمت الباحثة      
حيث قامت الباحثة بتحديد األهداف والبيانات المرجو مناقشتها والحصول عليها    ؛علمى محدد ومعروف

التواصل  و  مواقع  على  المعلومات  حرب  للمراهقين(  االجتماعيتأثير  الوطنية  الهوية  تشكيل  وتم    على 
   .مجال اإلعالم والتربية فيالصورة األولية وعرضت على المحكمين والعلماء  فيصياغتها 

 

  :البحثحدود 
  :الحدود التالية فيتتمثل حدود الدراسة  

   :حدود موضوعية -1
دراستها       موضوع  الباحثة  الم  في حددت  تعرض  التواصل ر مدى  مواقع  على  المعلومات  لحرب  اهقين 

 . تشكيل هويتهم الوطنية  فيودورها  االجتماعي
  :حدود بشرية -2
للدراسة       البشرية  الحدود  )   فيتمثلت  قوامها  واإلناث   500عينه  الذكور  من  المراهقين  من  مفردة( 

 .مفردة( من كل محافظة 250القاهرة والغربية بموجب ) يبمحافطت 
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   :حدود مكانية -3
الميدانية على عينه قوامها )     الدراسة  بمحافظت  500طبقت    250القاهرة والغربية بموجب )  يمفردة( 

 مفردة( من كل محافظة ذكور وإناث 
 نوع المدرسة. ،اإلقامة، لمتغيرات النوع وفق ا خصائص عينة الدراسة 

 ( 1جدول رقم )

 نوع المدرسة  ،اإلقامة، للنوع وفقًاتوزيع عينة الدراسة 

 النســبة  التكرار المجموعات المتغير 

 النوع
 45.00 225 ذكور

 55.00 275 إناث

 100 500 المجموع 

 اإلقامة
 49.00 245 ريف

 51.00 255 حضر 

 100 500 المجموع 

 نوع المدرسة
 50.00 250 حكومية 

 50.00 250 خاصة 

 100 500 المجموع 

 
 أساليب القياس المستخدمة: 

 :االجتماعيقياس معدل استخدام مواقع التواصل  -1
ممممن خمممالل ثمممالث أسمممئلة تضممممنتها اسمممتمارة  االجتمددداعيمعددددل اسدددتخدام مواقدددع التواصدددل تمممم قيممماس 

 فمميوعممدد أيممام االسممتخدام ، االجتمدداعيمعدددل اسددتخدام مواقددع التواصددل ( عممن مممدى 3 ،2 ،1) االسممتبيان
فنممتج  ،ذلممك تممم حسمماب المتوسممطات لكممل مبحمموث  ىعلمم وبنمماء  ، اليمموم فممياألسممبوع وعممدد سمماعات االسممتخدام 

ممنخفض  ثمالث فئمات تتمثمل فيمما يلمي: إلمىتمم تقسميمه ، درجمة 11: 3ياس تتمراوح درجاتمه مما بمين لدينا مق
 11: 9كثيممف االسممتخدام: مممن  ،درجممات  8: 8متوسممط االسممتخدام: مممن  درجممات. 5االسممتخدام: أقممل مممن 

 درجمة.
 :االجتماعيقياس دوافع استخدام مواقع التواصل  -2

االسمتبيان، ممن خمالل مقيماس تضممنته اسمتمارة  االجتمداعيدوافدع اسدتخدام مواقدع التواصدل تم قياس 
استجابات. ثمم تمم حسماب الدرجمة الكليمة  3درجات على  3لكل منها   ىعطفقرات ي    9المقياس من    ويتكون 

للمبحموث عمن طريمق تجميمع المدرجات التمي حصمل عليهمما فمي همذا المقيماس وتحديمد مسمتواه: وبمذلك يصممبح 
ثممم قامممت الباحثممة بحسمماب ، ات درجمم 9وأقممل درجممة علممى المقيمماس ، درجممة 27لممى درجممة علممى المقيمماس أع

: 9ممممنخفض المممدوافع: ممممن  ثمممالث فئمممات همممي: إلمممىالفمممرق بمممين أعلمممى درجمممة وأقمممل درجمممة وقاممممت بتقسممميمها 
 درجمة. 27: 21كثيف الدوافع: من  درجة. 20: 15درجة.  متوسط الدوافع: من 14
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 :االجتماعيبمتابعة األحداث الوطنية عبر مواقع التواصل  االهتمامقياس مستوى  -3
مممن خممالل  االجتمدداعيبمتابعددة األحددداث الوطنيددة عبددر مواقددع التواصددل  االهتمدداممسددتوى تممم قيمماس 

 3درجمات علمى  3لكمل منهما  ىفقمرات يعطم 10ويتكمون المقيماس ممن  االسمتبيان،مقيماس تضممنته اسمتمارة 
استجابات. ثم تمم حسماب الدرجمة الكليمة للمبحموث عمن طريمق تجميمع المدرجات التمي حصمل عليهما فمي همذا 

وأقممل درجممة علممى المقيمماس  ،درجممة 30المقيمماس وتحديممد مسممتواه: وبممذلك يصممبح أعلممى درجممة علممى المقيمماس 
ثمالث فئمات  إلمىجمة وقاممت بتقسميمها ثم قامت الباحثة بحساب الفمرق بمين أعلمى درجمة وأقمل در   ،درجة  10
ن مم: االهتممامكثيف  درجة. 23: 17: من االهتماممتوسط  درجة. 16: 10: من االهتماممنخفض    هي:
 درجمة. 30: 24
 لدى المراهقين: واالنتماءقياس مستوى تأثير حرب المعلومات على الهوية الوطنية  -4

ممن خمالل مستوى تأثير حدرب المعلومدات علدى الهويدة الوطنيدة واالنتمداء لددى المدراهقين تم قيماس  
 3درجممات علممى  3لكممل منهمما  ىعطممفقممرات ي   9مقيمماس تضمممنته اسممتمارة االسممتبيان، ويتكممون المقيمماس مممن 

استجابات. ثم تمم حسماب الدرجمة الكليمة للمبحموث عمن طريمق تجميمع المدرجات التمي حصمل عليهما فمي همذا 
 9درجمة، وأقمل درجمة علمى المقيماس  27اس وتحديد مستواه: وبذلك يصبح أعلى درجة على المقيماس المقي

 ثمالث فئمات همي: إلمىدرجة، ثم قامت الباحثة بحساب الفرق بين أعلى درجة وأقل درجمة وقاممت بتقسميمها 
 27: 21التممممأثير: مممممن كثيممممف  درجممممة. 20: 15متوسط التأثير: من  درجة. 14: 9منخفض التأثير: من 

 درجمة.
 كمصدر للمعلومات: االجتماعيمواقع التواصل  فيقياس مستوى ثقة المبحوثين  -5

مممن خممالل  كمصدددر للمعلومددات االجتمدداعيمواقددع التواصددل  فدديمسددتوى ثقددة المبحددوثين تممم قيمماس 
 3درجممات علممى  3لكممل منهمما  ىعطممفقممرات ي   8ويتكممون المقيمماس مممن االسممتبيان، مقيمماس تضمممنته اسممتمارة 

استجابات. ثم تمم حسماب الدرجمة الكليمة للمبحموث عمن طريمق تجميمع المدرجات التمي حصمل عليهما فمي همذا 
 8وأقمل درجمة علمى المقيماس  ،درجمة 24المقياس وتحديد مستواه: وبذلك يصبح أعلى درجة على المقيماس 

 ثالث فئات هي: إلىجة وقامت بتقسيمها  ثم قامت الباحثة بحساب الفرق بين أعلى درجة وأقل در ،  ات درج
 درجمة. 24: 20كثيف الثقة: من  درجة. 19: 14متوسط الثقة: من  درجة. 13: 8منخفض الثقة: من 

 قياس مستوى الهوية الوطنية لدى المبحوثين: -6
االسممتبيان، مممن خممالل مقيمماس تضمممنته اسممتمارة  مسددتوى الهويددة الوطنيددة لدددى المبحددوثينتممم قيمماس 

اسممتجابات. ثممم تممم حسمماب الدرجممة  3درجممات علممى  3لكممل منهمما  ي عطممىفقممرات  10المقيمماس مممن  ويتكممون 
الكليممة للمبحمموث عممن طريممق تجميممع الممدرجات التممي حصممل عليهمما فممي هممذا المقيمماس وتحديممد مسممتواه: وبممذلك 

ثممم قامممت الباحثممة ، ات درجمم 10وأقممل درجممة علممى المقيمماس ، درجممة 30يصممبح أعلممى درجممة علممى المقيمماس 
مممنخفض الهويممة: مممن  ثممالث فئممات هممي: إلممىالفممرق بممين أعلممى درجممة وأقممل درجممة وقامممت بتقسمميمها بحسمماب 

 درجمة. 30: 24كثيف الهوية: من  درجة.23: 17متوسط الهوية: من  درجة. 16: 10
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 خطوات تقنين أداة الدراسة:
 : االستبيانأواًل: صدق  

واالختبممار الصممادق يقمميس ممما وضممع  ،نممه يقيسممهأيقصممد بصممدق االختبممار صممحته فممي قيمماس ممما يممدعى 
 ، ثممالث طممرق مختلفممة وهممي: الصممدق المنطقممي علممى االعتممماد تممم  االسممتبيانوللتحقممق مممن صممدق  (71)لقياسممه

 (43ص م،1975 ي،خير ) صدق االتساق الداخلي. ، الصدق الظاهري أو صدق المحكمين
 المنطقي )صدق المحتوى(:الصدق  -أ

الدراسات السابقة التي  علىواختيار العبارات المكونة ألبعاده  االستبيانبناء هذا    فياعتمدت الباحثة  
وكمممذلك اشمممتقت بعمممض عبمممارات  ،ا لهممماوالهويمممة الوطنيمممة موضممموع   االجتمممماعياتخمممذت ممممن مواقمممع التواصمممل 

واسمتكملت ، بشكل مباشر أو غير مباشمر سواء    ،من بعض المقاييس الخاصة بالدراسات السابقة  االستبيان
 علمى االعتماد ويشير هذا ، من الدراسات التي تناولت أحد جوانب أو أبعاد الدراسة االستبيانعبارات    باقي

تمتممع المقمماييس الفرعيممة لالسممتبيان بقممدر مقبممول ومعقممول مممن الصممدق المنطقممي وأن  إلممىالمصممادر السممابقة 
 .للتطبيق صالح االستبيان

 الصدق الظاهري أو صدق المحكمين: -ب
مجموعة من المحكمين المتخصصين في اإلعالم وعلم االجتماع في الجامعمات   على  االستبيانتم عرض  
وكممذلك الهممدف مممن ، ضمموء التعريممف اإلجرائممي لممه فممي وذلممك بغممرض دراسممة مفممردات كممل مجممال ،المصممرية

بشممكل عممام بعممد إجممراء بعممض التعممديالت التممي اقترحهمما  االسممتبيانوقممد أقممر المحكمممون صممالحية االسممتبيان، 
وتم حذف ، ٪ فأكثر90جاءت نسبة اتفاق المحكمين عليها  التيوقد تم اإلبقاء على المفردات  ، المحكمون 

أبمداها المحكممون؛ حيمث انتهمى عمدد تسماؤالت  التميضموء المالحظمات  فميبعض العبارات وتعديل بعضمها 
  .سؤاال   27إلى  االستبيان

 صدق االتساق الداخلي: -جد
وذلمك ، الكليمة لالسمتبيان والدرجمة االسمتبيان أبعاد  بعد من كل درجة بين االرتباط معامالت  حساب  تم
 ويتضحاالستبيان،   صدق التحقق من مدى ولهدف ،لالستبيان الكلية بالدرجة كل بعد  ارتباط مدى لمعرفة
 .التالي جدول خالل من ذلك

 ( 2جدول رقم )

 بين الدرجة الكلية لكل مقياس فرعى والدرجة الكلية لالستبيان  االرتباطمعامالت 

 مستوى الداللة االرتباطمعامل  المجال 

 0.01دالة عند  0.912 االجتماعيبعد استخدام مواقع التواصل 

 0.01دالة عند  0.762 االجتماعيبعد دوافع استخدام مواقع التواصل 

 0.01دالة عند  0.729 بمتابعة األحداث الوطنية االهتمامقياس مستوى 

 0.01دالة عند  0.898 قياس مستوى تأثير حرب المعلومات على الهوية الوطنية

كمصتتدر  االجتمتتاعيمواقتتع التواصتتل  فتتيمستتتوى ث تتة المبحتتوثي  

 للمعلومات
 0.01دالة عند  0.865

 0.01دالة عند  0.812 قياس مستوى الهوية الوطنية 
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عنمد  إحصمائي ا ودالمة قويمة ارتبماط بمعمامالت  تتمتمع االسمتبيان أبعماد  الجمدول السمابق أن ممن يتبمين
 ، 0.729بممين ) االسممتبيانلمجمماالت  االرتبمماط وقممد تراوحمت معممامالت  ،0.01ممن  أقممل داللممة مسمتوى 
 بمعامل صدق عالي. المكونة ألداة الدراسة تتمتع أن المقاييس على كاف   دليل ( وهذا0.912

 :االستبيانا: ثبات انيً ث
درجمة عاليمة ممن الدقمة واإلتقمان واالتسماق فيمما تزودنما بمه  علمىعادة أن يكون  االستبيانيقصد بثبات  

واالختبار الثابت هو الذي يعطي نفس ( 77ص م،1973، وعثممان ،أبوحطب) من بيانات عن سلوك المبحوث 
وقمد تمم حسماب  ،(مرجمع سمابقي، خيمر ) نفس األشخاص فمي فرصمتين مختلفتمين علىا( إذا طبق النتائج )تقريب  
وذلمك باسمتخدام طريقمة ، ( مفمردة ممن الممراهقين50عينمة قوامهما )  علمىأداة الدراسمة    االسمتبيانمعامل ثبمات  

 -لسممبيرمان إعممادة التطبيممق لحسمماب ثبممات المقمماييس الفرعيممة المكونممة لالسممتبيان وبطريقممة التجزئممة النصممفية 
  بروان.

 طريقة إعادة التطبيق:  -أ
مفمردة ممن الممراهقين ثمم أعيمد تطبيقمه ممرة أخمرى علمى  50على عينمة مكونمة ممن  االستبيانتم تطبيق  

ثم قامت الباحثة بحساب معامل الثبمات بمين درجمات ، قدره ثالثة أسابيع  زمنيالمجموعة نفسها بعد فاصل  
كمل  علىاالتفاق بين اإلجابات  إلى االرتباطوقد أشارت معامالت ،  ثانىوال  األولالتطبيقين    فيالمبحوثين  

 ويتضح ذلك من الجدول التالي: 0.893والثاني بنسبة بلغت  األولبين التطبيق  االستبيانبعد من أبعاد 
 ( 3جدول رقم )

 وأبعاده المختلفة   االستبيانمعامل ثبات 

 مستوى الداللة معامل الثبات البعد  م

 0.01دالة عند  0.898 استخدام مواقع التواصل االجتماعيبعد  1

 0.01دالة عند  0.902 بعد دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي 2

 0.01دالة عند  0.829 قياس مستوى االهتمام بمتابعة األحداث الوطنية 3

 0.01دالة عند    0.768 قياس مستوى تأثير حرب المعلومات على الهوية الوطنية 4

5 
مستوى ث ة المبحوثي  في مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي كمصتتدر 

 للمعلومات
 0.01دالة عند  0.746

 0.01دالة عند  0.776 قياس مستوى الهوية الوطنية 6

 0.01دالة عند  0.884 الدرجة الكلية  

كمما يتضمح أن معمامالت  ،يتضح من الجدول السابق ممدى تقمارب نسمبة الثبمات بمين األبعماد المختلفمة
( وجميعها معامالت ثبات دالة عند مسمتوى 0.902 – 0.746ثبات األبعاد المختلفة قد تراوحت ما بين )

وهممي نسممبة تمموحي بالثقممة فممي  0.884كممما يبممين أن معامممل ثبممات الدرجممة الكليممة لالسممتبيان قممد بلمم  ، 0.01
 كأداة من أدوات الدراسة. االستبيانصالحية 

 : (S.Hزئة النصفية )طريقة التج -ب
وحسمماب معامممل  االسممتبيان،مممن مقمماييس  يكممما قامممت الباحثممة بحسمماب معامممل ثبممات كممل مقيمماس فرعمم

وكممذلك حسمماب معامممل ارتبمماط المقمماييس الفرعيممة  ،ارتبمماط المقمماييس الفرعيممة المكونممة لالسممتبيان مممع بعضممها

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


 " دور حرب المعلومات على مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الهوية الوطنية للمراهقين"  :سماح بسيونيد.   338 

" 

" 

" 

 

 

االمكونممة لالسممتبيان مممع الدرجممة الكليممة لالسممتبيان  لطريقممة التجزئممة النصممفية لجتمممان ومعامممل سممبيرمان  وفقمم 
 وبراون.

 ( 4جدول رقم )

 سبيرمان وبراون(.  –)التجزئة النصفية لجتمان وفقًا وأبعاده  االستبيانمعامل ثبات 

معامل ارتباط التجزئة   البعتد م
 النصفية لجتما  

معامل ارتباط 
 براو  –سبيرما  

 0.803 0.798 بعد استخدام مواقع التواصل االجتماعي 1

 0.913 0.903 بعد دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي 2

 0.854 0.836 قياس مستوى االهتمام بمتابعة األحداث الوطنية 3

 0.892 0.856 حرب المعلومات على الهوية الوطنيةقياس مستوى تأثير   4

5 
مستتتوى ث تتة المبحتتوثي  فتتي مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي 

 كمصدر للمعلومات
0.897 0.882 

 0.798 0.789 قياس مستوى الهوية الوطنية 6

 0.898 0.902 معامل ارتباط األبعاد مع بعضها  *

 0.892 0.883 ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية  *

( أن المقمماييس الفرعيممة المكونممة لالسممتبيان حققممت معممامالت ثبممات 4يتضممح مممن الجممدول السممابق رقممم )
احيممث تراوحممت معممامالت ثبممات األبعمماد  ، درجممة معقولممة ومقبولممة علميمما   علممى لمعامممل التجزئممة النصممفية  وفقمم 

لمعامل ارتباط سبيرمان وبراون  وفق ابينما تراوح معامل ثبات األبعاد  ،  0.903 –  0.789ما بين    لجتمان
ا 0.902وفيممما يتعلممق بمعممامالت ارتبمماط األبعمماد مممع بعضممها فقممد كانممت  ، 0.913-0.803ممما بممين   وفقمم 

ابينممما كانممت  ، لمعامممل ارتبمماط التجزئممة النصممفية لجتمممان وهممي  ، 0.898بممراون  –لمعامممل سممبيرمان  وفقمم 
وفيما يتعلق بمعامالت ارتباط  ،ثبات المقاييس الفرعية المكونة لالستبيان علىمعامالت ثبات عالية وتدل  

ا 0.883المقاييس الفرعية المكونة لالستبيان مع الدرجة الكلية لالستبيان فقد كانمت  لمعمامالت ارتبماط  وفقم 
ا 0.892وبلغمممت  ، التجزئمممة النصمممفية لجتممممان ل سمممبيرمان وبمممراون وهمممي معمممامالت ثبمممات عاليمممة لمعامممم وفقممم 

 وصالحيته لالستخدام. االستبيانثبات  إلىوتشير 
 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات:
( حيث استخدم بعض األساليب  spssالستخراج نتائج الدراسة قام الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي )

 تتالءم وطبيعة البيانات المطلوبة مثل:  التياإلحصائية 
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.   -1
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.   -2
الواحد    -3 البعد  ذي  التباين  لدراسة   One Way Analysis of Variance ANOVAتحليل 

 الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية للمجموعات في أحد متغيرات الدراسة. 
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البعدية    -4 معنوي    Post Hoc Testsاالختبارات  فرق  أقل   Least Significanceبطريقة 
Difference    بم تحليل    L.S.Dوالمعروف  يؤكد  التي  المجموعات  بين  التباين  مصدر  لمعرفة 

 بينها. وجود فرق  علىالتباين  
بيرسون    -5 ارتباط  بين     Pearson Correlationمعامل  االرتباطية  العالقة  واتجاه  لدراسة شدة 

 متغيرين من متغيرات الدراسة.
"ت"    -6 الحسابيين    T.Testاختبار  المتوسطين  بين  الفروق  لدراسة  المستقلة  للمجموعات 

 أحد متغيرات الدراسة.  علىلمجموعتين من المبحوثين 
 سمى. إللجداول التوافق لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من المستوى ا 2اختبار كا  -7
سميين  إقة بين متغيرين  ( الذي يقيس شدة العالContingency Coefficientمعامل التوافق )  -8

 .2× 2في جدول أكثر من 
 

 :نتائج الدراسة الميدانية
مدى    على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه    مواقع   على   المعلومات   لحرب   المراهقين   تعرضتهدف 

استمارة  إوفي    ،  الوطنية   هويتهم   تشكيل   في   ودورها   االجتماعي   التواصل  ملء  تم  المسح  منهج  طار 
وتم مراعاة المتغيرات الديموجرافية  ،  مفردة من المراهقين  (500بالمقابلة لعينة الدراسة وقوامها )  االستبيان

من المراهقين  الباحثة أهم نتائج الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة    تعرض وفيما يلي  ،  الدراسة  لعينة
والخاصة الحكومية  الدراسةلإلوذلك    ،بالمدارس  تساؤالت  عن  وخصائص    ،جابة  سمات  يعكس  ما  وهو 

التواصل   بمواقع  عالقتها  في  تعرض    االجتماعي،العينة  بين  العالقة  معرفة  في  يساعد  الذي  األمر 
  .الوطنية   هويتهم   تشكيل   في   ودورها   االجتماعي   التواصل   مواقع   على   المعلومات   لحرب   المراهقين 

بيانات صحيفة   بعد عملية الجدولة   االستبيانوقد أسفر تحليل استجابات المبحوثين التي تضمنتها 
التحقق من أهداف   علىكما ساعدت  ،  دعمت الثقة في النتائج وموضوعيتها  ة والتصنيف عن بيانات كمي

 . تساؤالتها علىالدراسة واإلجابة  
 : مدى استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي -

 ( 5جدول رقم )

 للنوع.  وفقًا االجتماعيمدى استخدام المبحوثين لمواقع التواصل 

 النوع                                        

 مدى االستخدام 

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 % ك % ك % ك

 42.00 210 47.27 130 35.56 80 أحيانًا

 47.00 235 41.82 115 53.33 120 دائًما

 11.00 55 10.91 30 11.11 25 انادرً 

 100 500 100 275 100 225 ي ــجمالاإل

 0.05مستوي الداللة = دالة عند       0.122معامل التوافق =       2درجة الحرية =      7.541= 2قيمة كا
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السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا الجدول  أنها =    ،2من  دالة    وهي  7.541وجد  قيمة 
وقد بلغت قيمة معامل  ،  0.05أن مستوى المعنوية أصغر من    ، أي0.05عند مستوى داللة =    إحصائي ا
دالة    0.122التوافق   يؤكد وجود عالقة  النوع )ذكور    إحصائي اتقريبا  مما  استخدام    -بين  إناث( ومدى 

 . االجتماعيلمواقع التواصل  –مفردات عينة الدراسة  يإجمال –المبحوثين  
أن   السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير  يستخدمون كما  من  التواصل    نسبة    الجتماعيامواقع 

مفردات   إجماليمن    ٪35.56موزعة بين    ،    ٪42.00ردات عينة الدراسة بلغت  فم  ي من إجمال(  أحيان ا)
مواقع    وبلغت نسبة من يستخدمون   ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪47.27مقابل    فيعينة الذكور  

الدراسة    ردات فم  إجماليمن   (دائم ا )  االجتماعيالتواصل   بين    ٪47.00عينة  من    ٪53.33موزعة 
نسبة  بينما بلغت    ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪41.82مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجمالي

موزعة بين    ٪11.00ردات عينة الدراسة فم  إجماليمن  ) نادرا  (االجتماعيمواقع التواصل    من يستخدمون 
 . مفردات عينة اإلناث  إجماليمن  ٪10.91مقابل  فير مفردات عينة الذكو  إجماليمن  11.11٪

بين الجمهور    تداوال  تعد من أكثر الوسائل اإلعالمية    االجتماعيويمكن تفسير ذلك بأن مواقع التواصل  
فه  فيرواجا    كبير   ي اإلستخدام  بأهمية  التقيد    ة تحظى  دون  الساعة  مدار  على  متابعتها  ويمكنهم  لديهم 

 بمكان محدد ومتابعة كافة القضايا على مدار الساعة من مصادر مختلفة وبصورة مباشرة.  
 

 :عدد أيام استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي في األسبوع تقريبًا وفًقا للنوع -
 ( 6جدول رقم )

 للنوع  وفقًااألسبوع تقريباً  في االجتماعيعدد أيام استخدام المبحوثين لمواقع التواصل 

 النوع                                 

 عدد األيام  

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 8.00 40 7.27 20 8.89 20 من يوم إلى يومان

 32.00 160 29.09 80 35.56 80 من ثالثة إلى أربعة أيام

 27.00 135 21.82 60 33.33 75 من خمسة إلى ستة أيام 

 33.00 165 41.82 115 22.22 50 يوميًا 

 100 500 100 275 100 225 ي ــجمالاإل

 0.001مستوي الداللة = دالة عند    0.208معامل التوافق =      3درجة الحرية =      22.498= 2قيمة كا

قيمة دالة   وهي  22.498وجد أنها =  ،  3من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا
=    إحصائي ا داللة  مستوى  أي0.001عند  من    ،  أصغر  المعنوية  مستوى  قيمة  ،  0.05أن  بلغت  وقد 

إناث( وعدد أيام    -بين النوع )ذكور    إحصائي ا تقريبا  مما يؤكد وجود عالقة دالة    0.208معامل التوافق  
 األسبوع تقريبا .  في االجتماعيلمواقع التواصل  –مفردات عينة الدراسة   إجمالي –لمبحوثين استخدام ا

من    االجتماعيمواقع التواصل    نسبة من يستخدمون كما تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن  
من    ٪8.89موزعة بين    ،    ٪8.00عينة الدراسة بلغت    ردات فم  إجمالياألسبوع من    في  يومين يوم إلى  
الذكور    إجمالي عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪7.27مقابل    فيمفردات  عينة  من    ،  مفردات  نسبة  وبلغت 

التواصل    يستخدمون  أيام  االجتماعيمواقع  أربعة  إلى  ثالثة  ردات عينة  فم  إجمالياألسبوع من    في  من 
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بين    ٪ 32.00الدراسة   الذكور    إجمالين  م   ٪35.56موزعة  عينة  من    ٪ 29.09مقابل    في مفردات 
من خمسة إلى    االجتماعيمواقع التواصل    نسبة من يستخدمون بينما بلغت    ،مفردات عينة اإلناث   إجمالي

أيام من    في  ستة  الدراسة  فم  إجمالياألسبوع  عينة  بين    ٪27.00ردات    إجمالي من    ٪33.33موزعة 
  نسبة من يستخدمون وبلغت    ،مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪21.82مقابل    فيمفردات عينة الذكور  

التواصل   من    في  يومي ا  االجتماعيمواقع  الدراسة  فم  إجمالياألسبوع  عينة  بين    ٪33.00ردات  موزعة 
 . مفردات عينة اإلناث  إجماليمن  ٪41.82مقابل  فيمفردات عينة الذكور  إجماليمن  22.22٪

ت ما  إلى  ذلك  التواصل  ويعود  مواقع  به  تقن اكانإممن    االجتماعيحظى  وتطور   االتصال عالم    في  يت 
 . بصورة مستمرة حتى من خالل شاشة الموبايل وخارج حدود المنزل  يومي اوقدرة المراهقين على استخدامها 

 
 :الوقت المخصص الستخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي في اليوم تقريباً  -

 ( 7جدول رقم )

 للنوع.  وفقًااليوم تقريباً  في االجتماعيالوقت المخصص الستخدام المبحوثين لمواقع التواصل 

 النوع                                

 عدد الساعات  

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 9.00 45 10.91 30 6.67 15 أقل من ساعة 

 31.00 155 30.91 85 31.11 70 ساعات فأكثر  أربع

 30.00 150 30.91 85 28.89 65 ساعات أربعمن ساعتين إلى أقل من 

 30.00 150 27.27 75 33.33 75 من ساعة إلى اقل من ساعتين 

 100 500 100 275 100 225 ي ــجمالاإل

 مستوي الداللة = غير دالة       0.091معامل التوافق =       3درجة الحرية =      4.160= 2قيمة كا

قيمة غير    وهي  4.160وجد أنها =    ،3من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا
=    إحصائي ادالة   داللة  مستوى  أي0.05عند  من    ،  أكبر  المعنوية  مستوى  قيمة    ،0.05أن  بلغت  وقد 

وعدد    إناث(  -بين النوع )ذكور    إحصائي اتقريبا  مما يؤكد عدم وجود عالقة دالة    0.091معامل التوافق  
 اليوم تقريبا .  في االجتماعيلمواقع التواصل  –مفردات عينة الدراسة  إجمالي –أيام استخدام المبحوثين 

)أقل   االجتماعي مواقع التواصل    نسبة من يستخدمون كما تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن  
ساعة من    في  من   ) بلغت  فم  إجمالياليوم  الدراسة  عينة  بين    ،    ٪9.00ردات  من    ٪6.67موزعة 
وبلغت نسبة من   ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪10.91مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجمالي

عينة الدراسة    ردات فم  إجمالياليوم ( من    في   )اربع ساعات فأكثر    االجتماعي مواقع التواصل    يستخدمون 
بين    31.00٪ الذكور    إجماليمن    ٪31.11موزعة  عينة    إجمالي من    ٪30.91مقابل    فيمفردات 

من )ساعتين إلى أقل    االجتماعيمواقع التواصل    نسبة من يستخدمون بينما بلغت    ،  مفردات عينة اإلناث 
ساعات  أربعة  من    في  من  الدراسة  فم  إجمالياليوم(  عينة  بين  ٪30.00ردات  من    ٪28.89  موزعة 

الذكور    إجمالي اإلناث   إجماليمن    ٪30.91مقابل    فيمفردات عينة  نسبة من  وبلغت    ،مفردات عينة 
ردات فم  إجمالياليوم( من    فيمن )ساعه إلى أقل من ساعتين     االجتماعي مواقع التواصل    يستخدمون 
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من    ٪27.27ابل  مق  في مفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪33.33موزعة بين    ٪30.00عينة الدراسة  
 .مفردات عينة اإلناث  إجمالي
التواصل       مواقع  بأن  ذلك  تفسير  المراهقين    االجتماعي ويمكن  جمهور  لدى  كبيرة  بجماهيرية  تحظى 

اعالمية   لوسائل  للجوء  تضطرهم  ال  قد  متنوعة  محتويات  تقدم  مختلفة  منصات  من  تضمه  لما  خاصة 
 أخرى. 
 : أهم الوسائل التي يتصفح من خاللها المبحوثون مواقع التواصل االجتماعي -

 ( 8جدول )

 للنوع  وفقًا  االجتماعين مواقع التواصل ويتصفح من خاللها المبحوث  التيأهم الوسائل 
 

الوسائل   أهم  إلى  السابق  الجدول  بيانات  المبحوث  التي تشير  التواصل و يتصفح من خاللها  ن مواقع 
من    ٪53.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛)الموبايل(  األولالترتيب    فيحيث جاء    ؛للنوع  وفق ا  االجتماعي

الدراسة  إجمالي عينة  بين  ،  مفردات  الذكور    إجماليمن    ٪ 44.44موزعة  عينة  مقابل    فيمفردات 
دال    ؛مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    60.00٪ النسبتين  بين  عند مستوى    إحصائي احيث يوجد فارق 
قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى    وهي  3.464المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  ،  0.001

  إجمالي من    ٪37.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛لثانى الالب توب(االترتيب )  فيجاء  ،   .0.999ثقة  
من    ٪38.18مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪35.56موزعة بين    ،  مفردات عينة الدراسة

فقد   إحصائي ا،  حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ؛ب النسبتانوتتقار   ،  مفردات عينة اإلناث   إجمالي
النسبتين    وهي  0.605المحسوبة    Zبلغت قيمة بين  المنبئة بوجود عالقة فارقة  القيمة الجدولية  أقل من 

ثقة   الثالث)آيباد(  فيجاء  ،  0.95بمستوى  بلغت    ؛الترتيب  بنسبة  جاءت   إجماليمن    ٪24.00حيث 
من    ٪14.55مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪35.56موزعة بين  ،  مفردات عينة الدراسة

اإلناث   إجمالي عينة  دال    ؛مفردات  النسبتين  بين  فارق  يوجد  مستوى    إحصائي احيث  فقد    ،0.001عند 
 . 0.999ة  قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثق وهي 5.467المحسوبة   Zبلغت قيمة

ا للولوج إلى مواقع التواصل  كأكثر الوسائل استخدام    األولالترتيب    فيويمكن تفسير مجئ الموبايل       
فهو يوفر لهم العالم بين أيديهم  ،  اا بين المراهقين تحديد  بأن الموبايل هو الوسيلة األكثر شيوع    االجتماعي 

عتبار ظهور الهواتف الذكية  ال ا  فيفترة تواجدهم خارج المنزل مع األخذ    فيوقت ومكان خاصة    أي  في
   .الوقت ذاته فيبتقنياتها المتطورة وإمكاناتها الهائلة والمبهرة 

 النوع                     

     الوسائل

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة  zقيمة 

ب 
تي
ر
الت

 

 % ك % ك % ك

 2 غير دالة  0.605 37.00 185 38.18 105 35.56 80 الالب توب 

 1 دالة***  3.464 53.00 265 60.00 165 44.44 100 الموبايل 

 3 دالة***  5.467 24.00 120 14.55 40 35.56 80 أيباد

 500 275 225 جملة من سئلوا 



             www.epra.org.eg                          www.jprr.epra.org.eg              سطو الشرق األمجلة بحوث العالقات العامة  - والثالثون الثامنالخاص/  العدد  343 ا

للحصول على المعلومات عبر مواقع التواصل  أهم المنصات التي يستخدمها المبحوثون  -
 االجتماعي: 

 ( 9جدول )

 للنوع.  وفقًا االجتماعييستخدمها المبحوثين للحصول على المعلومات عبر مواقع التواصل  التي أهم المنصات 

ن للحصول على المعلومات و يستخدمها المبحوث  التيتشير بيانات الجدول السابق إلى أهم المنصات  
حيث جاءت بنسبة    ؛)الفيسبوك(األولالترتيب    فيحيث جاء    ؛للنوع  وفق ا   االجتماعيعبر مواقع التواصل  

الدراسة  إجماليمن    ٪50.00بلغت   عينة  بين  ،  مفردات  عينة    إجماليمن    ٪48.89موزعة  مفردات 
النسبتان،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪ 50.91مقابل    فيالذكور   الفارق بين    ؛وتتقارب  حيث إن 

أقل من القيمة الجدولية المنبئة    وهي  0.449المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،  النسبتين غير دال  
حيث جاءت    ؛الترتيب الثانى)واتساب(  فيوجاء  ،   .0.95بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  

بلغت   الدراسة  إجماليمن    ٪39.00بنسبة  عينة  بين    ،مفردات  مفردات   إجماليمن    ٪ 51.11موزعة 
حيث يوجد فارق بين النسبتين دال   ؛مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪29.09مقابل    فيعينة الذكور  

قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة   وهي  5.017المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  ،  0.001عند مستوى    إحصائي ا
ثقة   بمستوى  النسبتين  )إنستجرام(  فيوجاء  ،   .0.999بين  الثالث  بلغت    ؛الترتيب  بنسبة  جاءت  حيث 

 فيمفردات عينة الذكور  إجماليمن  ٪28.89موزعة بين  ، مفردات عينة الدراسة إجماليمن  35.00٪
اإلناث   إجماليمن    ٪40.00مقابل   عينة  دال    ؛مفردات  النسبتين  بين  فارق  يوجد  عند    إحصائي احيث 
بلغت قيمة،  0.01مستوى   النسبتين    وهي  2.589المحسوبة    Zفقد  بين  قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة 

ثقة   )اليوتيوب(  فيوجاء  ،  ..0.99بمستوى  الرابع  بلغت    ؛الترتيب  بنسبة  جاءت  من    ٪24.00حيث 
الدراسة  إجمالي عينة  بين    ،  مفردات  الذكور    إجماليمن    ٪13.33موزعة  عينة  مقابل   فيمفردات 
عند مستوى    إحصائي اجد فارق بين النسبتين دال  حيث يو   ،    مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    32.73٪

قيمة  ،  0.0001 بلغت  النسبتين    وهي  5.047المحسوبة    Zفقد  بين  فارقة  عالقة  بوجود  منبئة  قيمة 
من    ٪16.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ،  الترتيب الخامس) تويتر(    فيوجاء  ،   .0.999بمستوى ثقة  

الدراسة  إجمالي عينة  بين    ،  مفردات  الذكور    إجماليمن    ٪17.78موزعة  عينة  مقابل   فيمفردات 
حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال  ، وتتقارب النسبتان ،  مفردات عينة اإلناث  إجماليمن  14.55٪

 النوع             

    المنصات

 اإلجمالي إناث ذكور
تي  الداللة  zقيمة 

ر
الت ب

 

 % ك % ك % ك

 4 دالة***  5.047 24.00 120 32.73 90 13.33 30 الىوتيوب 

 1 غير دالة  0.449 50.00 250 50.91 140 48.89 110 يسبوك الف

 2 دالة***  5.017 39.00 195 29.09 80 51.11 115 واتساب 

 5 غير دالة  0.980 16.00 80 14.55 40 17.78 40 تر توي

 3 دالة**  2.589 35.00 175 40.00 110 28.89 65 إنستجرام

 6 دالة**  2.798 11.00 55 14.55 40 6.67 15 جرامتلي

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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قة فارقة  أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عال  وهي  0.980المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،  
ثقة   بمستوى  النسبتين  )تليجرام(  فيوجاء  ،  .0.95بين  السادس  بلغت    ؛الترتيب  بنسبة  جاءت  حيث 

 فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪6.67موزعة بين    ،  مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    11.00٪
اإلناث   إجماليمن    ٪14.55مقابل   عينة  دال    ؛مفردات  النسبتين  بين  فارق  يوجد  عند    إحصائي احيث 
بلغت قيمة  ،0.01مستوى   النسبتين    وهي  2.798المحسوبة    Zفقد  بين  قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة 

 ..0.99بمستوى ثقة  
، مصر  فيا  واستخدام    تداوال  ألنه المنصة األكثر    األولالترتيب    فيالفيسبوك  يء  ويمكن تفسير مج

المختلفة    وكذلك الفئات  قبل  من  استخدامه  الفئات   ،مصر  في سهولة  قبل  من  استخدامه  سهولة  وكذلك 
نتائجها من أنه أكثر منصات مواقع    فيوهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات  ،  المجتمع  فيالمختلفة  
حيث    مثال  على عكس بعض الدول األخرى كدول الخليج  ،  من قبل المراهقين  إقباال    االجتماعيالتواصل  

  .المستخدمة االجتماعييتصدر تويتر منصات مواقع التواصل 
 

 موقف المبحوثين حول العبارات التي تقيس دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي: -
 ( 10جدول )

 االجتماعيتقيس دوافع استخدام مواقع التواصل  التيموقف المبحوثين حول العبارات 

 درجة الدوافع                  

 العبارة

المتوسط  نادراً  أحيانًا دائًما

 الحسابي

االنحراف 

ب  المعياري
تي
ر
الت

 

درجة  

 % ك % ك % ك الدوافع 

حول  معلومات  على  الحصول 

 األحداث الجارية محليًا ودوليًا  
 متوسط  6 0.67 2.18 15.00 75 52.00 260 33.00 165

 متوسط  4 0.72 2.28 16.00 80 40.00 200 44.00 220 التسلية واإلمتاع  

 متوسط  7 0.79 2.10 27.00 135 36.00 180 37.00 185 التعرف على األصدقاء  

وسائل  من  أكثر  بحريه  تتمتع 

 اإلعالم التقليدية  
 متوسط  5 0.67 2.25 13.00 65 49.00 245 38.00 190

 متوسط  5 0.67 2.25 13.00 65 49.00 245 38.00 190 األخرى التعرف على الثقافات 

 متوسط  7 0.67 2.10 18.00 90 54.00 270 28.00 140 ستفاده في مجال تخصصي  الا

من  متعددة  أنماط  ووجود  الثراء 

 المحتوى كالفيديوهات والصور 
 متوسط  3 0.82 2.31 23.00 115 23.00 115 54.00 270

تحليالت   الجارية متابعة  لألحداث 

 ي والدول يعلى المستوى المحل
 مرتفع  1 0.66 2.38 10.00 50 42.00 210 48.00 240

عن   للتعبير  حرة  مساحة  وجود 

 الرأي  
 مرتفع  2 0.59 2.37 6.00 30 51.00 255 43.00 215

 متوسط  -- 0.70 2.25 500ن=  جملة من سئلوا 

مواقع تقيس دوافع استخدام    التيموقف المبحوثين حول العبارات  تشير بيانات الجدول السابق إلى  
بمتوسط    التي  االجتماعي،التواصل   بمستوى متوسط حيث جاءت  بينما تراوحت  ،  2.25  حسابي جاءت 

مقدمة هذه    فيوجاء  ،  على العبارات المكونة للمقياس ما بين متوسط ومرتفع  تقدير استجابات المبحوثات 
الجارية لألحداث  تحليالت  متابعة  تقدير   العبارات  بدرجة  جاءت  والدولى(حيث  )المحلى  المستوى  على 



             www.epra.org.eg                          www.jprr.epra.org.eg              سطو الشرق األمجلة بحوث العالقات العامة  - والثالثون الثامنالخاص/  العدد  345 ا

الترتيب الثانى حيث    فيوجاءت وجود )مساحة حرة للتعبير عن الرأي(    ،  2.37  حسابيمرتفعة بمتوسط  
بدرج بمتوسط  جاءت  مرتفعة  تقدير  المحتوى    ،2.37  حسابية  من  متعددة  أنماط  ووجود  وجاءت)الثراء 

الثالث حيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط    في كالفيديوهات والصور (   ،  2.31  حسابيالترتيب 
،  2.28  حسابيالترتيب الرابع حيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط    فيوجاءت )التسلية واإلمتاع(  

الترتيب    فيالتعرف على )الثقافات األخرى(    ،ءت) تتمتع بحريه أكثر من وسائل اإلعالم التقليدية (وجا
وجاءت )الحصول على معلومات   ،  2.25  حسابي الخامس حيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط  

الجارية   األحداث  بمتوسط    في(  ودولي ا  محلي احول  متوسطة  تقدير  بدرجة  السادس حيث جاءت  الترتيب 
األصدقاء،  2.18  حسابي  على  التعرف  تخصصي(  في   ةستفاد ال ا ،  )وجاءت  السابع    في  مجال  الترتيب 

 .  2.10  حسابيحيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط  
لى والدولى على أن حصول دافع متابعة تحليالت األحداث الجارية على المستوى المح  ةوترى الباحث

مختلف أنحاء العالم بسرعه فائقة  ويقترن ذلك    فيهو تتابع األحداث    األوليقترن بأمرين    األولالترتيب   
الوسائل   فيقد ال يتوفر    الذيوقت حدوثه وهو األمر    في  هفهم ما يدور حولهم ومعرفت  فيبرغبة األفراد  

وهذا بدوره يقود إلى األمر الثانى وهو انتشار ما   ، اعةاإلعالمية األخرى كالتلفزيون والصحافة الورقية واإلذ 
مع توفير المتابعة الدورية مثل الوطن واليوم   ،تغطى األحداث فور حدوثها  والتيسمى بصحافة الفيديو  ي  

  االجتماعي السابع إلى جانب المنصات الرسمية للقنوات الخاصة والجهات الحكومية على مواقع التواصل  
اتوفر هذه الخدمة  والتي   .أيض 

  :مدى معرفة المبحوثين بحرب المعلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي وفًقا للنوع -
 ( 11جدول )

 للنوع  وفقًا  االجتماعيمدى معرفة المبحوثين بحرب المعلومات عبر مواقع التواصل 

 النوع                            

 مدى المعرفة 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 23.00 115 23.64 65 22.22 50 مرتفعة 

 50.00 250 52.73 145 46.67 105 متوسطة 

 27.00 135 23.64 65 31.11 70 منخفضة

 100 500 100 275 100 225 ي ــجمالاإل

 الداللة = غير دالة مستوي       0.084معامل التوافق =       2درجة الحرية =      3.577= 2قيمة كا

قيمة غير    وهي  3.577وجد أنها =    ،2من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا
وقد بلغت قيمة    ،  0.05أن مستوى المعنوية أكبر من    أي  ،  0.05عند مستوى داللة =    إحصائي ادالة  

إناث( ومدى    -بين النوع )ذكور    إحصائي ا تقريبا  مما يؤكد عدم وجود عالقة دالة    0.084معامل التوافق  
المبحوثين   الدراسة    إجمالي  –معرفة  عينة  التواصل   –مفردات  مواقع  عبر  المعلومات  بحرب 

حرب المعلومات عبر مواقع  ون  نسبة من يعرف.كما تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن  االجتماعي
من    االجتماعيالتواصل   مرتفعة  بلغت  فم  إجماليبدرجة  الدراسة  عينة  بين  ،  ٪23.00ردات  موزعة 
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الذكور    إجماليمن    22.22٪ عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪23.64مقابل    فيمفردات  عينة   ، مفردات 
التواصل  وبلغت نسبة من يعرفون     إجمالي بدرجة متوسطة من    االجتماعيحرب المعلومات عبر مواقع 

الدراسة  فم عينة  بين    ٪50.00ردات  الذكور    إجمالي من    ٪46.67موزعة  عينة  مقابل    فيمفردات 
حرب المعلومات عبر مواقع نسبة من يعرفون  بينما بلغت    ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    52.73٪
  ٪ 31.11موزعة بين    ٪27.00ردات عينة الدراسة  فم   إجماليبدرجة منخفضة من    االجتماعيالتواصل  

 .مفردات عينة اإلناث  إجماليمن  ٪23.64مقابل  فيمفردات عينة الذكور  إجماليمن 
وقلة   الدراسة  عينة  األفراد  سن  صغر  إلى  ذلك  يعود  الحياتية   الوعيوربما  نقص ،  والخبرة  وكذلك 

هذه السن الصغيرة باألمور الحياتية والقضايا المهمة والشائكة من حولهم مما يجعلهم أكثر    فيالمعرفة  
 سبيل تحقيق أهدافها المرجوة فيمن قبل هذه الحرب وتأثرا  بآلياتها واستراتيجياتها المتبعة  لالختراققابلية 
 

 :أهم الوسائل التي عرف من خاللها المبحوثون حرب المعلومات وفًقا للنوع -
 ( 12جدول )

 للنوع  وفقًا ن حرب المعلومات وعرف من خاللها المبحوث  التيأهم الوسائل 

 

الوسائل   إلى أهم  السابق  الجدول  بيانات  المبحوث  التيتشير  المعلومات  و عرف من خاللها  ن حرب 
جاء  ؛  للنوع  وفق ا التواصل    األولالترتيب    فيحيث  بلغت    ؛(االجتماعي)مواقع  بنسبة  جاءت  حيث 

  فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪60.00موزعة بين  ،  مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    56.00٪
حيث إن الفارق بين النسبتين غير    ؛وتتقارب النسبتان  ،مفردات عينة اإلناث   إجمالي من    ٪52.73مقابل  
قيمةإحصائي ا،  دال   بلغت  بوجود عالقة    وهي  1.628المحسوبة    Zفقد  المنبئة  الجدولية  القيمة  أقل من 

ثقة   بمستوى  النسبتين  بين  )الندوات(  فيوجاء    .0.95فارقة  الثانى  بلغت   ؛الترتيب  بنسبة  حيث جاءت 
  فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪53.33موزعة بين  ،  مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    49.00٪
حيث إن الفارق بين النسبتين غير    ؛وتتقارب النسبتان  ،اإلناث مفردات عينة    إجمالي من    ٪45.45مقابل  
قيمةإحصائي ا،  دال   بلغت  بوجود عالقة    وهي  1.752المحسوبة    Zفقد  المنبئة  الجدولية  القيمة  أقل من 

 النوع                  

     الوسائل

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة  zقيمة 

ب 
تي
ر
الت

 

 % ك % ك % ك

التواصل   مواقع 

 االجتماعي
 1 غير دالة  1.628 56.00 280 52.73 145 60.00 135

 4 غير دالة  0.717 26.00 130 27.27 75 24.44 55 حف الص

 5 دالة**  2.919 19.00 95 23.64 65 13.33 30 التلفزيون

 2 غير دالة  1.752 49.00 245 45.45 125 53.33 120 دواتالن

 3 غير دالة  0.317 43.00 215 43.64 120 42.22 95 قررات الدراسية الم

 6 غير دالة  0.418 17.00 85 16.36 45 17.78 40 الخطب

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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ثقة   بمستوى  النسبتين  بين  الدراسية(    في.وجاء  0.95فارقة  )المقررات  الثالث  جاءت   ،  الترتيب  حيث 
بلغت   الدراسة  إجماليمن    ٪43.00بنسبة  بين    ،  مفردات عينة  مفردات    إجماليمن    ٪42.22موزعة 
الذكور   اإلناث   إجماليمن    ٪43.64مقابل    فيعينة  عينة  النسبتان  ،    مفردات  إن    ،  وتتقارب  حيث 

دال   غير  النسبتين  بين  قيمة  إحصائي ا،  الفارق  بلغت  القيمة    وهي  0.317المحسوبة    Zفقد  من  أقل 
 ، الترتيب الرابع)الصحف(  في.وجاء  0.95الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  

بلغت   بنسبة  جاءت  الدراسة  إجماليمن    ٪26.00حيث  عينة  بين    ،  مفردات  من    ٪24.44موزعة 
  ، وتتقارب النسبتان  ،مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪27.27بل  مقا   فيمفردات عينة الذكور    إجمالي

دال   غير  النسبتين  بين  الفارق  إن  قيمة  إحصائي ا،حيث  بلغت  من    وهي  0.717المحسوبة    Zفقد  أقل 
ثقة   بمستوى  النسبتين  بين  المنبئة بوجود عالقة فارقة  الجدولية  الخامس   في.وجاء  0.95القيمة           الترتيب 

بلغت    ؛)التليفزيون( بنسبة  جاءت  الدراسة  إجماليمن    ٪19.00حيث  عينة  بين    ،  مفردات  موزعة 
الذكور    إجماليمن    13.33٪ عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪23.64مقابل    فيمفردات  عينة   ، مفردات 

دال   النسبتين  بين  فارق  يوجد  مستوى    إحصائي ا حيث  قيمة ،  0.01عند  بلغت    2.919المحسوبة    Zفقد 
 . 0.99أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  وهي

مفردات عينة    إجماليمن    ٪17.00نسبة بلغت  حيث جاءت ب   ؛الترتيب السادس )الخطب(  فيوجاء  
مفردات   إجمالي من    ٪ 16.36مقابل   فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪17.78موزعة بين    ،الدراسة

اإلناث  النسبتان  ،عينة  دال    ؛وتتقارب  غير  النسبتين  بين  الفارق  إن  قيمة  إحصائي ا،حيث  بلغت   Zفقد 
ثقة    وهي   0.418المحسوبة   بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  بوجود عالقة  المنبئة  الجدولية  القيمة  من  أقل 

0.95 . 
التواصل   بأن مواقع  ذلك  تفسير  الوسائل اإلعالمية    هي   االجتماعيويمكن  لها    التيأكثر  يتعرض 

باإلضافة إلى أن هذه المواقع بما تضمه من منصات إعالمية مختلفة كالفيسبوك    ،للنتائج  وفق االمراهقون  
ومختلفة   هائلة  محتويات  تقدم  وتليجرام  والتويتر  واإلنستجرام  آب  وال    واالتجاهات المضمون    فيوالواتس 

ة  فهذه المنصات مملوك  ،كما قد يحدث مع الوسائل األخرى   ،يمكن السيطرة عليها أو فرض الرقابة عليها
كما أن المراهقين    ،  لشركات أجنبية ال يمكن السيطرة عليها إال بالمنع كما فعلت بعض الدول مثل الصين

حياتهم اليومية وتواصلهم مع بعضهم البعض    في  االجتماعييعتمدون بصورة كبيرة على مواقع التواصل  
فأصبحت سلوك ،  لوسائل األخرى بما تتيحه لهم من إمكانات وتقنيات هائلة ومبهرة تفتقد إليها العديد من ا

 وأسلوب حياة بالنسبة لهذا الجيل الجديد الصاعد.
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 :مدى تعرض المبحوثين لقضايا حرب المعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي وفًقا للنوع -
 ( 13جدول )

 للنوع  وفقًا  االجتماعيمدى تعرض المبحوثين لقضايا حرب المعلومات عبر وسائل التواصل  

 النوع                                

 مدى التعرض

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 32.00 160 40.00 110 22.22 50 أحيانًا

 41.00 205 38.18 105 44.44 100 دائًما

 27.00 135 21.82 60 33.33 75 نادراً 

 100 500 100 275 100 225 ي ــجمالاإل

 0.001مستوي الداللة = دالة عند      0.194معامل التوافق =     2درجة الحرية =      19.483= 2قيمة كا

 

قيمة دالة   وهي  19.483وجد أنها =  ،  2من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا     
=    إحصائي ا داللة  مستوى  من    أي  ،0.001عند  أصغر  المعنوية  مستوى  قيمة  ،  0.05أن  بلغت  وقد 

التوافق   دالة    0.194معامل  عالقة  وجود  يؤكد  مما  )ذكور    إحصائي اتقريبا   النوع  ومدى    -بين  إناث( 
المبحوثين   الدراسة    إجمالي  –تعرض  عينة  عبر    –مفردات  المعلومات  حرب  التواصل لقضايا  مواقع 

 . االجتماعي
النتائج التفصيلية للجدول السابق أن   لقضايا حرب المعلومات عبر نسبة من يتعرضون  كما تشير 

التواصل   من  أحيان ا)  االجتماعي مواقع  بلغت  فم  إجمالي(  الدراسة  عينة  بين    ،٪32.00ردات  موزعة 
الذكور    إجماليمن    22.22٪ عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪40.00مقابل    فيمفردات  عينة   ، مفردات 

  إجمالي من    (دائم ا)االجتماعيلقضايا حرب المعلومات عبر مواقع التواصل  وبلغت نسبة من يتعرضون  
الدراسة  فم عينة  بين    ٪41.00ردات  الذكور    إجمالي من    ٪44.44موزعة  عينة  مقابل    فيمفردات 

لقضايا حرب المعلومات نسبة من يتعرضون  نما بلغت  بي  ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    38.18٪
التواصل   مواقع  الدراسة  فم  إجمالي من    )نادرا (  االجتماعي عبر  عينة  بين    ٪ 27.00ردات  موزعة 

 . مفردات عينة اإلناث  إجماليمن  ٪21.82مقابل  فيمفردات عينة الذكور  إجماليمن  33.33٪
على مدار اليوم   االجتماعيويمكن تفسير ذلك بأن المراهقين يتعرضون بكثافة عالية لمواقع التواصل 

أكثر عرضة    فيالواحد   يجعلهم  متنوعة ومختلفة مما  تبثه من محتويات  وما  واألماكن  األوقات  مختلف 
   .االجتماعيللقضايا الخاصة بحرب المعلومات عبر مواقع التواصل 
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المعلومات التي تعرض لها المبحوثون عبر وسائل التواصل االجتماعي خالل عدد قضايا حرب  -
 :الفترة الماضية وفًقا للنوع

 ( 14جدول )

 للنوع  وفقًاخالل الفترة الماضية   االجتماعين عبر وسائل التواصل وتعرض لها المبحوث  التي عدد قضايا حرب المعلومات 

 النوع                                

 القضايا عدد 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 قضية واحدة 

 33.00 165 36.36 100 28.89 65 قضيتان

 35.00 175 34.55 95 35.56 80 ثالث قضايا

 32.00 160 29.09 80 35.56 80 أربعة فأكثر

 100 500 100 275 100 225 ي ــجمالاإل

 مستوي الداللة = غير دالة       0.086معامل التوافق =       2درجة الحرية =      3.747= 2قيمة كا

قيمة غير دالة    وهي  3.747وجد أنها=  ،  2من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا
وقد بلغت قيمة معامل  ،  0.05أن مستوى المعنوية أكبر من    ، أي0.05عند مستوى داللة =    إحصائي ا
إناث( وعدد قضايا    -بين النوع )ذكور    إحصائي اتقريبا  مما يؤكد عدم وجود عالقة دالة    0.086التوافق  

المعلومات   المبحوث  التيحرب  لها  الدراسة    إجمالي  –ن و تعرض  عينة  التواصل    –مفردات  وسائل  عبر 
 خالل الفترة الماضية.  االجتماعي

أن   السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير  تعرضوا  كما  واحدة من قضايا حرب نسبة من  لقضية 
ردات عينة الدراسة بلغت فم  إجماليخالل الفترة الماضية من    االجتماعيالمعلومات عبر مواقع التواصل  

مفردات    إجماليمن    ٪ 0.00مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪0.00موزعة بين    ،    0.00٪
اإلناث  تعرضوا  ،  عينة  من  نسبة  التواصل ي لقضيت وبلغت  مواقع  عبر  المعلومات  حرب  قضايا  من  ن 
من    ٪ 28.89موزعة بين    ٪33.00ردات عينة الدراسة  فم  إجماليخالل الفترة الماضية من    االجتماعي 

نسبة  بلغت  بينما    ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪36.36مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجمالي
تعرضوا   التواصل  من  مواقع  عبر  المعلومات  حرب  قضايا  من  قضايا  الفترة    االجتماعي لثالث  خالل 
الدراسة  فم  إجماليالماضية من   بين    ٪ 35.00ردات عينة  مفردات عينة    إجماليمن    ٪35.56موزعة 

ألربعة قضايا أو  نسبة من تعرضوا  وبلغت    ،مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪34.55مقابل    فيالذكور  
التواصل   مواقع  عبر  المعلومات  حرب  قضايا  من  من    االجتماعيأكثر  الماضية  الفترة    إجمالي خالل 

الدراسة  فم عينة  بين    ٪32.00ردات  الذكور    إجمالي من    ٪35.56موزعة  عينة  مقابل    فيمفردات 
 .مفردات عينة اإلناث  إجماليمن  29.09٪

ك إلى  ذلك  يعود  المعاديه  وربما  القوى  بعض  جانب  من  مستهدفة  دولة    في ترغب    التيون مصر 
بين شعبها الفوضى  استقرارها ونشر حالة من  فشلها  ،  زعزعة  بعد  بقو   فيخاصة  ذلك  ،  السالح  ةتحقيق 

المراهقين الذين يشكلون عماد    فيإلى استخدام هذه اآلليات الحديثة من حرب المعلومات للتأثير    فلجأت 
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التعرض على اإلناث إلى تعرضهم لهذه   فيوقد يعود تفوق الذكور  ،  األمة واستهدافهم لتحقيق أغراضها
أطول لمدة  المحتوى  وأيض    ،القضايا  اختالف  إلى  ذلك  يعود  قد  ع  الذيا  إليه  المضامين  يتعرضون  ن 

 .تتعرض لها اإلناث  التياألخرى 
عدد مرات تعرض المبحوثين لقضايا حرب المعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي في   -

 :األسبوع تقريًبا وفًقا للنوع
 ( 15جدول )

 للنوع  وفقًااألسبوع تقريباً   في  االجتماعيعدد مرات تعرض المبحوثين لقضايا حرب المعلومات عبر وسائل التواصل 

 النوع                              

 عدد المرات

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 3.00 15 3.64 10 2.22 5 مرة واحدة

 36.00 180 36.36 100 35.56 80 مرتان

 39.00 195 38.18 105 40.00 90 أربع مرات فأكثر

 22.00 110 21.82 60 22.22 50 ثالث مرات  

 100 500 100 275 100 225 ي ــجمالاإل

 مستوي الداللة = غير دالة       0.044معامل التوافق =       3درجة الحرية =      0.961= 2قيمة كا

قيمة غير   وهي  0.961وجد أنها =  ،  3من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا
=    إحصائي ادالة   داللة  مستوى  أي0.05عند  من    ،  أكبر  المعنوية  مستوى  قيمة    ،0.05أن  بلغت  وقد 

إناث( وعدد    -بين النوع )ذكور    إحصائي اتقريبا  مما يؤكد عدم وجود عالقة دالة    0.044معامل التوافق  
لقضايا حرب المعلومات عبر وسائل التواصل  –مفردات عينة الدراسة  إجمالي –ض المبحوثين مرات تعر 
لقضايا    ن نسبة من يتعرضو األسبوع تقريبا .كما تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن    في  االجتماعي

التواصل   مواقع  عبر  المعلومات  واحدة  االجتماعيحرب  عينة  فم  إجماليمن    األسبوع(  في)مرة  ردات 
من    ٪3.64مقابل    في مفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪2.22موزعة بين    ،  ٪3.00الدراسة بلغت  

لقضايا حرب المعلومات عبر مواقع التواصل    ن وبلغت نسبة من يتعرضو   ،مفردات عينة اإلناث   إجمالي
من    ٪35.56موزعة بين    ٪ 36.00ردات عينة الدراسة  فم   إجماليمن    األسبوع(  في ن  ي )مرت  االجتماعي 

نسبة من  بينما بلغت   ،مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪36.36مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجمالي
التواصل    ن يتعرضو  المعلومات عبر مواقع  فأكثر(أ)االجتماعيلقضايا حرب  األسبوع من    في  ربع مرات 
الدراسة    ردات فم  إجمالي بين    ٪39.00عينة  الذكور    إجماليمن    ٪40.00موزعة  عينة    في مفردات 
لقضايا حرب المعلومات    ن نسبة من يتعرضو وبلغت    ،مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪38.18مقابل  

  ٪ 22.00ردات عينة الدراسة  فم   إجمالياألسبوع من    في )ثالث مرات(    االجتماعيعبر مواقع التواصل  
مفردات عينة    إجماليمن    ٪21.82مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪22.22موزعة بين  

 . اإلناث 
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التواصل   لمواقع  يتعرضون  المراهقين  أمر طبيعى ألن  أكثر    االجتماعيوهذا  بكثافة عالية بصفتها 
ارتفاع عدد مرات   يفمن الطبيع  يالوسائل اإلعالمية اقباال  وتداوال  بين المراهقين وتلبية الحتياجاتهم وبالتال

 . االجتماعيتعرضهم لقضايا حرب المعلومات عبر مواقع التواصل 
 

 : ماهية حرب المعلومات من وجهة نظر المبحوثين وفًقا للنوع -
 ( 16جدول )

 للنوع  وفقًا ماهية حرب المعلومات من وجهة نظر المبحوثين 

المبحوثين   نظر  وجهة  من  المعلومات  حرب  ماهية  إلى  السابق  الجدول  بيانات   ، للنوع  وفق اتشير 
 إجمالي من    ٪49.00حيث جاءت بنسبة بلغت   ؛)زعزعة األمن واالستقرار(  األولالترتيب    فيحيث جاء  

من    ٪49.09مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪48.89موزعة بين    ،  مفردات عينة الدراسة
فقد   إحصائي ا،حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ؛وتتقارب النسبتان  ،مفردات عينة اإلناث   إجمالي

النسبتين    وهي  0.045المحسوبة    Zبلغت قيمة بين  المنبئة بوجود عالقة فارقة  القيمة الجدولية  أقل من 
من    ٪43.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ،الترتيب الثانى )الحرب النفسية(  في.وجاء  0.95بمستوى ثقة  

الدراسة  إجمالي عينة  بين  ،  مفردات  الذكور    إجماليمن    ٪ 40.00موزعة  عينة  مقابل    فيمفردات 
حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال   ،  وتتقارب النسبتان  ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    45.45٪

أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة    وهي  1.224المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،  
ثقة   بمستوى  النسبتين  الثالث   في.وجاء  0.95بين  تكنولوجي   الترتيب  وسائل  نشر    في  ة()استخدام 

  ٪ 31.11موزعة بين    ،مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    ٪30.00حيث جاءت بنسبة بلغت   ؛المعلومات 
الذكور    إجماليمن   عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪29.09مقابل    فيمفردات  عينة  وتتقارب    ،مفردات 

أقل    وهي  0.490المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ؛النسبتان
 . 0.95من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  

الرابع  فيوجاء   روح    الترتيب  األفراد(  االنتماء)إضعاف  لدى  بلغت    ؛والوالء  بنسبة  جاءت  حيث 
  فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪17.78موزعة بين  ،  مفردات عينة الدراسة  اليإجممن    18.00٪
حيث إن الفارق بين النسبتين غير    ؛وتتقارب النسبتان،  مفردات عينة اإلناث   إجمالي من    ٪18.18مقابل  

 النوع                                     

     المفهوم

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 الداللة  zقيمة 

ب
تي
ر
الت

 % ك % ك % ك 

نشر   في  تكنولوجيه  وسائل  استخدام 

 المعلومات 
 3 غير دالة  0.490 30.00 150 29.09 80 31.11 70

 1 غير دالة  0.045 49.00 245 49.09 135 48.89 110 عة األمن واالستقرار زعز

 2 غير دالة  1.224 43.00 215 45.45 125 40.00 90 الحرب النفسية 

لدى  إضع والوالء  االنتماء  روح  اف 

 األفراد 
 4 غير دالة  0.117 18.00 90 18.18 50 17.78 40

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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قيمةإحصائي ا،  دال   بلغت  بوجود عالقة    وهي  0.117المحسوبة    Zفقد  المنبئة  الجدولية  القيمة  أقل من 
 . 0.95فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

ضطراب  الوذلك ألن زعزعة األمن واالستقرار لدى األفراد يؤدى بدوره إلى خلق حالة من الفوضى وا
  فيالسائدة  وربما تبنى آراء واتجاهات وأفكار وقيم مغايرة للقيم    ،األفكار واآلراء  فيبين الشعب والتخبط  

تسعى القوى    التيوتعتبر هذه األمور من أهم األفكار والمبادئ    ،المجتمع وطمس الهوية الوطنية للمراهقين
 تحقيق ذلك بقوة السالح. فيحالة فشلها  فيالمجتمع عبر آلياتها المختلفة خاصة   فيالمعادية لبثها 

التواصل االجتماعي من وجهة نظر  أهم اآلليات المستخدمة في حرب المعلومات عبر مواقع  -
 : المبحوثين وفًقا للنوع

 ( 17جدول )

 للنوع  وفقًا من وجهة نظر المبحوثين  االجتماعيحرب المعلومات عبر مواقع التواصل  في أهم اآلليات المستخدمة 

حرب المعلومات عبر مواقع التواصل   فيتشير بيانات الجدول السابق إلى أهم اآلليات المستخدمة  
)نشر الشائعات واألخبار    األولالترتيب    فيحيث جاء    ؛للنوع  وفق امن وجهة نظر المبحوثين    االجتماعي
  ٪ 55.56موزعة بين    ،  مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    ٪55.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛الكاذبة (

الذكور    إجماليمن   عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪54.55مقابل    فيمفردات  عينة  وتتقارب    ،مفردات 
  وهي   0.226المحسوبة    Zفقد بلغت قيمةإحصائي ا،  حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ،  النسبتان

ثقة   بمستوى  النسبتين  بين  المنبئة بوجود عالقة فارقة  الجدولية  القيمة  الترتيب    في.وجاء  0.95أقل من 
من    ٪50.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛المؤسسات الحكومية وقيادتها(  فيالثانى )إفقاد الجمهور الثقة  

الدراسة  إجمالي عينة  بين  ،  مفردات  الذك  إجماليمن    ٪ 46.67موزعة  عينة  مقابل    فيور  مفردات 
حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال   ؛وتتقارب النسبتان،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    52.73٪

أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة    وهي   1.347المحسوبة    Zفقد بلغت قيمةإحصائي ا،  
النسبتين بمستوى ثقة   بنسبة    ؛ية الوطنية(الترتيب الثالث )طمس الهو   في.وجاء  0.95بين  حيث جاءت 

 النوع                                    

    المفهوم

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة  zقيمة 

ب 
تي
ر
الت

 

 % ك % ك % ك

 1 غير دالة  0.226 55.00 275 54.55 150 55.56 125 نشر الشائعات واألخبار الكاذبة 

القيادة  في  الشعب  ثقة  هز)إضعاف( 

 السياسية 
 4 غير دالة  1.871 27.00 135 23.64 65 31.11 70

والنفسية الت المعنوية  الروح  على  أثير 

 لألفراد 
 5 غير دالة  0.515 19.00 95 18.18 50 20.00 45

المؤسسات   في  الثقة  الجمهور  إفقاد 

 الحكومية وقيادتها  
 2 غير دالة  1.347 50.00 250 52.73 145 46.67 105

 3 غير دالة  1.579 45.00 225 41.82 115 48.89 110 الهوية الوطنية طمس

 6 غير دالة  1.614 17.00 85 14.55 40 20.00 45 الفوضى وعدم االستقرار نشر

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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الدراسة  إجماليمن    ٪45.00بلغت   عينة  بين    ،مفردات  عينة    إجماليمن    ٪48.89موزعة  مفردات 
النسبتان،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪ 41.82مقابل    فيالذكور   الفارق بين    ؛وتتقارب  حيث إن 

أقل من القيمة الجدولية المنبئة    وهي  1.579المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،  النسبتين غير دال  
 . 0.95بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

الشعب    فيوجاء   ثقة  )إضعاف  الرابع  السياسية(  فيالترتيب  بلغت    ؛القيادة  بنسبة  جاءت  حيث 
  فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪31.11موزعة بين  ،  مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    27.00٪
حيث إن الفارق بين النسبتين غير    ؛وتتقارب النسبتان،  مفردات عينة اإلناث   إجمالي من    ٪23.64مقابل  
قيمة  إحصائي ا،دال   بلغت  بوجود عالقة    وهي  1.871المحسوبة    Zفقد  المنبئة  الجدولية  القيمة  أقل من 

)التأثير على الروح المعنوية والنفسية    ب الخامسالترتي   فيوجاء    .0.95فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  
بنسبة بلغت    ؛لألفراد(   ٪ 20.00موزعة بين    ،مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    ٪19.00حيث جاءت 
الذكور    إجماليمن   عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪18.18مقابل    فيمفردات  عينة  وتتقارب  ،  مفردات 

أقل    وهي  0.515المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ؛النسبتان
ثقة   بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  عالقة  بوجود  المنبئة  الجدولية  القيمة  الترتيب    فيوجاء    .0.95من 

نة  مفردات عي   إجماليمن    ٪17.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛(االستقرار)نشر الفوضى وعدم    السادس
مفردات   إجمالي من    ٪ 14.55مقابل   فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪20.00موزعة بين  ،  الدراسة

اإلناث  النسبتان،  عينة  دال    ؛وتتقارب  غير  النسبتين  بين  الفارق  إن  قيمة  إحصائي ا،حيث  بلغت   Zفقد 
ثقة    وهي   1.614المحسوبة   بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  بوجود عالقة  المنبئة  الجدولية  القيمة  من  أقل 

0.95 . 
الثقة   الفرد  ويفقد  البلبلة  يثير  الكاذبة  واألخبار  الشائعات  أن  إلى  ذلك  يعود  القيادات   فيوربما 

اأنفسهم    فيوالمؤسسات الحكومية وثقتهم   اف روح نهاية المطاف إلى إضع  في  يقد يؤد  الذياألمر    ،أيض 
  واالتجاهات مواجهة هذه األفكار    فيوالوالء وخفض الروح المعنوية لألفراد وتحولهم للقمة سائغة    االنتماء

 يتم تسريبها من خالل حرب المعلومات.  التي
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أهم مصادر تشكيل الهوية الوطنية لدى المبحوثين من وجهة نظر المبحوثين أنفسهم وفًقا   -
 : للنوع

 ( 18جدول )

 للنوع  وفقًا أهم مصادر تشكيل الهوية الوطنية لدى المبحوثين من وجهة نظر المبحوثين أنفسهم 

تشير بيانات الجدول السابق إلى أهم مصادر تشكيل الهوية الوطنية لدى المبحوثين من وجهة نظر  
حيث جاءت بنسبة بلغت  ؛  وسائل )اإلعالم(  األولالترتيب    فيحيث جاء    ؛للنوع   وفق االمبحوثين أنفسهم  

 فيمفردات عينة الذكور  إجماليمن  ٪60.00موزعة بين  ، مفردات عينة الدراسة إجماليمن  58.00٪
حيث إن الفارق بين النسبتين غير    ؛وتتقارب النسبتان،  مفردات عينة اإلناث   إجمالي من    ٪56.36مقابل  
قيمةإحصائي ا،  دال   بلغت  بوجود عالقة    وهي  0.819المحسوبة    Zفقد  المنبئة  الجدولية  القيمة  أقل من 

ثقة  ف بمستوى  النسبتين  بين  الثانى  في.وجاء  0.95ارقة  بلغت   ؛)األسرة(  الترتيب  بنسبة  جاءت  حيث 
 فيمفردات عينة الذكور  إجماليمن  ٪55.56موزعة بين  ، مفردات عينة الدراسة إجماليمن  56.00٪
النسبتان  ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪56.36مقابل   النسبتين    ،  وتتقارب  الفارق بين  حيث إن 

دال   قيمة  إحصائي ا،  غير  بلغت  بوجود   وهي  0.181المحسوبة    Zفقد  المنبئة  الجدولية  القيمة  من  أقل 
حيث جاءت   ؛الترتيب الثالث )المقررات الدراسية ( في.وجاء 0.95عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

بلغت   الد   إجماليمن    ٪36.00بنسبة  عينة  بين    ،راسةمفردات  مفردات   إجماليمن    ٪ 37.78موزعة 
حيث إن الفارق  ؛  وتتقارب النسبتان  ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪34.55مقابل    فيعينة الذكور  

دال   غير  النسبتين  قيمة  إحصائي ا،بين  بلغت  الجدولية    وهي  0.748المحسوبة    Zفقد  القيمة  من  أقل 
 . 0.95المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  

مفردات عينة    إجماليمن    ٪24.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ،  الترتيب الرابع )المدرسة(  فيوجاء  
بين    ،  الدراسة الذكور    إجماليمن    ٪22.22موزعة  عينة    إجمالي من    ٪25.45مقابل    فيمفردات 

فقد بلغت    إحصائي ا،حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ،  وتتقارب النسبتان  ،  ة اإلناث مفردات عين
أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى    وهي  0.841المحسوبة    Zقيمة
العبادة(  في.وجاء  0.95ثقة   الخامس)دور  بلغت   ؛الترتيب  بنسبة  جاءت    إجمالي من    ٪23.00حيث 

من    ٪21.82مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪24.44موزعة بين    ،مفردات عينة الدراسة
فقد إحصائي ا،  حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ؛وتتقارب النسبتان،  مفردات عينة اإلناث   إجمالي

 النوع                 

     المصادر

 اإلجمالي إناث ذكور

ب  الداللة  zقيمة 
تي
ر
الت

 % ك % ك % ك 

 2 غير دالة  0.181 56.00 280 56.36 155 55.56 125 األسرة

 5 غير دالة  0.694 23.00 115 21.82 60 24.44 55 العبادة دور

 4 غير دالة  0.841 24.00 120 25.45 70 22.22 50 درسة الم

 1 غير دالة  0.819 58.00 290 56.36 155 60.00 135 ئل اإلعالموسا

 3 غير دالة  0.748 36.00 180 34.55 95 37.78 85 المقررات الدراسية 

 6 غير دالة  0.943 15.00 75 16.36 45 13.33 30 الجامعه  

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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المنبئة بوجود عال   وهي  0.694المحسوبة    Zبلغت قيمة القيمة الجدولية  النسبتين  أقل من  بين  قة فارقة 
ثقة   )الجامعة(  في.وجاء  0.95بمستوى  السادس  بلغت    ؛الترتيب  بنسبة  جاءت  من    ٪15.00حيث 

الدراسة  إجمالي عينة  بين    ،  مفردات  الذكور    إجماليمن    ٪13.33موزعة  عينة  مقابل   فيمفردات 
حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال   ؛وتتقارب النسبتان  ،مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    16.36٪
أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة    وهي   0.943المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،

 . 0.95بين النسبتين بمستوى ثقة  
 الحالي الوقت    فيالمجتمع    فيتلعبه وسائل اإلعالم    الذيوربما يعود ذلك إلى الدور المهم والفعال  

تحظى بها وتنفرد بها عن باقى الوسائل األخرى وتنوعها ما    التينب اإلمكانات والتقنيات الهائلة  إلى جا
وإذا أضفنا إلى ذلك كثافة التعرض   ، بين وسائل خاصة وحكومية وكذلك قومية وأجنبية ال تخضع للرقابة

المنطق من  أنه  األفراد سنجد  قبل  من  الوسائل  تأت  يلهذه  الوسائل    يأن  كأهم مصادر  الص  فيهذه  دراة 
  .تشكيل الهوية الوطنية لدى المراهقين

 
المبحوثين   - نظر  وجهة  من  المبحوثين  لدى  الوطنية  الهوية  تشكيل  في  المؤثرة  العوامل  أهم 

 :أنفسهم وفًقا للنوع
 ( 19جدول )

 للنوع  وفقًاتشكيل الهوية الوطنية لدى المبحوثين من وجهة نظر المبحوثين أنفسهم  فيأهم العوامل المؤثرة  

تشكيل الهوية الوطنية لدى المبحوثين من    في تشير بيانات الجدول السابق إلى أهم العوامل المؤثرة  
حيث جاءت بنسبة بلغت   ؛)اإلعالم(األولالترتيب  فيحيث جاء  ؛للنوع وفق اوجهة نظر المبحوثين أنفسهم 

 فيمفردات عينة الذكور  إجماليمن  ٪40.00موزعة بين  ، مفردات عينة الدراسة إجماليمن  45.00٪
اإلناث   إجماليمن    ٪49.09مقابل   عينة  دال    ؛مفردات  النسبتين  بين  فارق  يوجد  عند    إحصائي احيث 
بلغت قيمة  ،0.05مستوى   النسبتين    وهي  2.031المحسوبة    Zفقد  بين  قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة 

الثانى )التربية(  في.وجاء  0.95ة  بمستوى ثق   إجمالي من    ٪34.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛ الترتيب 
من    ٪29.09مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪40.00موزعة بين    ،مفردات عينة الدراسة

فقد بلغت ،  0.01عند مستوى    إحصائي احيث يوجد فارق بين النسبتين دال    ؛مفردات عينة اإلناث   إجمالي
  في وجاء  .0.99قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة   وهي 2.559المحسوبة   Zقيمة

 النوع                  

     العوامل

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة  zقيمة 

ب 
تي
ر
الت

 

 % ك % ك % ك

 2 دالة**  2.559 34.00 170 29.09 80 40.00 90 التربية

 3 غير دالة  0.717 26.00 130 27.27 75 24.44 55 العبادة دور

 1 دالة*  2.031 45.00 225 49.09 135 40.00 90 اإلعالم

 2 غير دالة  1.232 34.00 170 36.36 100 31.11 70 دوات التثقيفية الن

 4 دالة*  2.507 23.00 115 27.27 75 17.78 40 عليمالت

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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مفردات عينة    إجماليمن    ٪ 34.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛الترتيب الثانى مكرر )الندوات التثقيفية(
مفردات   إجمالي من    ٪ 36.36مقابل   فيالذكور  مفردات عينة    إجماليمن    ٪31.11موزعة بين  ،  الدراسة

اإلناث  النسبتان  ،عينة  دال    ؛وتتقارب  غير  النسبتين  بين  الفارق  إن  قيمةإحصائي ا،  حيث  بلغت   Zفقد 
ثقة    وهي   1.232المحسوبة   بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  بوجود عالقة  المنبئة  الجدولية  القيمة  من  أقل 

0.95 . 
العبادة(  فيوجاء   الثالث )دور  بلغت    ؛الترتيب  بنسبة  مفردات    إجماليمن    ٪26.00حيث جاءت 
  إجمالي من    ٪27.27مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪24.44موزعة بين  ،  عينة الدراسة

اإلناث  عينة  النسبتان،  مفردات  دال    ؛وتتقارب  غير  النسبتين  بين  الفارق  إن  بلغت    إحصائي ا،حيث  فقد 
أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى    وهي  0.717المحسوبة    Zقيمة
مفردات    إجماليمن    ٪ 23.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛الترتيب الرابع )التعليم(  فيوجاء    .0.95ثقة  

  إجمالي من    ٪27.27مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪17.78موزعة بين    ،عينة الدراسة
 Zفقد بلغت قيمة،  0.05عند مستوى    إحصائي احيث يوجد فارق بين النسبتين دال    ؛مفردات عينة اإلناث 

 . 0.95قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  وهي 2.507المحسوبة 
تعتبر   والتي  االجتماعيا من رواد مواقع التواصل  ا كبير  ويمكن تفسير ذلك بأن المراهقين يمثلون قطاع  

  ة فهم عرض   يوهم يتابعونها لفترات طويلة ومتتابعة عبر منصاتها المختلفة وبالتال  ،أحد الوسائل اإلعالمية
   .تشكيل هويتهم الوطنية  فيأثير بما تم بثه من وسائل إعالمية تساهم للت

 :أهم مالمح الهوية الوطنية من وجهة نظر المبحوثين وفًقا للنوع -
 ( 20جدول )

 للنوع.  وفقًا أهم مالمح الهوية الوطنية من وجهة نظر المبحوثين 

 ، للنوع  وفق اتشير بيانات الجدول السابق إلى أهم مالمح الهوية الوطنية من وجهة نظر المبحوثين  
بنسبة بلغت  ؛  )الوسطية(األولالترتيب    فيحيث جاء   مفردات عينة    إجماليمن    ٪61.00حيث جاءت 

 النوع               

     المالمح

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 الداللة  zقيمة 

ب 
تي
ر
الت

 

 % ك % ك % ك

 3 دالة***  4.704 44.00 220 34.55 95 55.56 125 التسامح والعاطفة 

 8 غير دالة  0.117 18.00 90 18.18 50 17.78 40 الوحدة الوطنية                          

 2 غير دالة  0.677 55.00 275 56.36 155 53.33 120 الحضارة 

  في الشهامة والتماسك 

 المجتمع        
 7 غير دالة  0.496 21.00 105 21.82 60 20.00 45

 6 دالة**  2.600 28.00 140 32.73 90 22.22 50 الحياة حب 

 1 دالة***  3.268 61.00 305 54.55 150 68.89 155 سطية الو

 5 غير دالة  0.940 29.00 145 27.27 75 31.11 70 التدين 

 9 غير دالة  1.682 14.00 70 16.36 45 11.11 25 الثقافة 

 4 دالة*  2.310 32.00 160 36.36 100 26.67 60 كرم األخالق 

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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مفردات   إجمالي من    ٪ 54.55مقابل   فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪68.89موزعة بين  ،  الدراسة
اإلناث  دال    ؛عينة  النسبتين  بين  فارق  يوجد  مستوى    إحصائي احيث  قيمة ،  0.001عند  بلغت    Zفقد 
ثقة    وهي  3.268المحسوبة   بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  عالقة  بوجود  منبئة    في.وجاء  0.999قيمة 
موزعة  ،  مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    ٪55.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛)الحضارة(يالترتيب الثان

 ، مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪56.36مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪53.33بين  
  0.677المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،  حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ؛بتانوتتقارب النس

ثقة    وهي بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  عالقة  بوجود  المنبئة  الجدولية  القيمة  من    في.وجاء  0.95أقل 
والعاطفة( الثالث)التسامح  بلغت    ؛الترتيب  بنسبة  جاءت  عينة    إجماليمن    ٪44.00حيث  مفردات 

بين    ،  الدراسة الذكور    إجماليمن    ٪55.56موزعة  عينة    إجمالي من    ٪34.55مقابل    فيمفردات 
اإلناث  دال    ،  مفردات عينة  النسبتين  بين  فارق  يوجد  بلغت    ،  0.001عند مستوى    إحصائي احيث  فقد 

.وجاء 0.999وجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  قيمة منبئة ب  وهي  4.704المحسوبة    Zقيمة
، مفردات عينة الدراسة إجماليمن    ٪32.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛الترتيب الرابع )كرم األخالق(  في

مفردات عينة    إجماليمن    ٪36.36مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪26.67موزعة بين  
دال  ؛  اإلناث  النسبتين  بين  المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  ،  0.05عند مستوى    إحصائي احيث يوجد فارق 

ثقة    وهي  2.310 بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  عالقة  بوجود  منبئة  الترتيب    في.وجاء  0.95قيمة 
بلغت    ؛الخامس)التدين( بنسبة  جاءت  الدراسة  إجماليمن    ٪29.00حيث  عينة  بين    ،مفردات  موزعة 

الذكور    إجماليمن    31.11٪ عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪27.27مقابل    فيمفردات  عينة  ، مفردات 
  0.940المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة إحصائي ا،  حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ؛وتتقارب النسبتان

 . 0.95أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  وهي
مفردات   إجماليمن    ٪28.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛الترتيب السادس )حب الحياة(  فيوجاء  
  إجمالي من    ٪32.73مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪22.22موزعة بين    ،عينة الدراسة

  Zفقد بلغت قيمة  ،  0.01عند مستوى    إحصائي احيث يوجد فارق بين النسبتين دال    ؛مفردات عينة اإلناث 
ثقة    وهي  2.600المحسوبة   بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  عالقة  بوجود  منبئة    في.وجاء  0.99قيمة 

والتماسك   الشهامة  السابع)  بلغت    ؛المجتمع(  فيالترتيب  بنسبة  جاءت    إجمالي من    ٪21.00حيث 
من    ٪21.82مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪20.00موزعة بين    ،  مفردات عينة الدراسة

فقد   إحصائي ا،حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ؛وتتقارب النسبتان  ،مفردات عينة اإلناث   إجمالي
النسبتين    وهي  0.496المحسوبة    Zبلغت قيمة بين  المنبئة بوجود عالقة فارقة  القيمة الجدولية  أقل من 

 .0.95بمستوى ثقة  
مفردات   إجماليمن    ٪ 18.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛الترتيب الثامن)الوحدة الوطنية(  فيوجاء  
  إجمالي من    ٪18.18مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪17.78موزعة بين    ،  عينة الدراسة
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غت فقد بل  إحصائي ا،  حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ،  وتتقارب النسبتان  ،  مفردات عينة اإلناث 
أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى    وهي  0.117المحسوبة    Zقيمة
مفردات   إجماليمن    ٪14.00حيث جاءت بنسبة بلغت  ؛  الترتيب التاسع )الثقافة(  في.وجاء  0.95ثقة  

  إجمالي من    ٪16.36مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪11.11موزعة بين    ،  عينة الدراسة
اإلناث  عينة  النسبتان،  مفردات  دال    ؛وتتقارب  غير  النسبتين  بين  الفارق  إن  بلغت  إحصائي ا،  حيث  فقد 

أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى    وهي  1.682المحسوبة    Zقيمة
 . 0.95ثقة  
بطبيعته شعب وسطى ومتسامح تتعايش فيه فئات مختلفة    ي ير ذلك بأن الشعب المصر ويمكن تبر      

قد   التيوتمارس حياتها بحرية تامة دون تعصب أو طائفية على عكس بعض الشعوب والبلدان األخرى  
 .تمتلك التكنولوجيا والتطور إال أنها تفتقد لهذا األمر

االجتماعي في حرب المعلومات من وجهة نظر المبحدوثين أهم القيم التي تبثها مواقع التواصل  -
 :أنفسهم وفًقا للنوع

 ( 21جدول )

 للنوع.  وفقًاحرب المعلومات من وجهة نظر المبحوثين أنفسهم    في االجتماعيتبثها مواقع التواصل  التيأهم القيم 

القيم   أهم  إلى  السابق  الجدول  بيانات  التواصل    التيتشير  مواقع  حرب   في  االجتماعيتبثها 
أنفسهم   المبحوثين  نظر  وجهة  من  جاء    ؛للنوع  وفق االمعلومات  الهوية  األولالترتيب    فيحيث  ) طمس 

  ٪66.67موزعة بين  ،  مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    ٪63.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛الوطنية(
الذكور    إجماليمن   عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪60.00مقابل    فيمفردات  عينة  وتتقارب    ،  مفردات 

  وهي   1.535المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ،  النسبتان
ثقة    أقل من بمستوى  النسبتين  بين  المنبئة بوجود عالقة فارقة  الجدولية  الترتيب    في.وجاء  0.95القيمة 

بنسبة بلغت    ؛للوطن(  واالنتماءالثانى)إضعاف الوالء   مفردات عينة    إجماليمن    ٪33.00حيث جاءت 
بين    ،  الدراسة الذكور    إجماليمن    ٪28.89موزعة  عينة    إجمالي من    ٪36.36مقابل    فيمفردات 

فقد بلغت   إحصائي ا،  حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال    ،  وتتقارب النسبتان  ،  مفردات عينة اإلناث 
أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى    وهي  1.767المحسوبة    Zقيمة
 . 0.95ثقة  

 النوع                      

     القيم

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة  zقيمة 

ب 
تي
ر
الت

 

 % ك % ك % ك

 2 غير دالة  1.767 33.00 165 36.36 100 28.89 65 إضعاف الوالء واالنتماء للوطن   

 1 غير دالة  1.535 63.00 315 60.00 165 66.67 150 الهوية الوطنية                  طمس

المعنوية  الروح  على  التأثير 

 لألفراد            
 3 غير دالة  0.307 26.00 130 25.45 70 26.67 60

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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  ٪ 26.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ،لى الروح المعنوية لألفراد(الترتيب الثالث )التأثير ع  فيوجاء  
الدراسة  إجماليمن   عينة  بين  ،  مفردات  الذكور    إجماليمن    ٪26.67موزعة  عينة  مقابل    في مفردات 

حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال   ؛وتتقارب النسبتان،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    25.45٪
أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة    وهي   0.307المحسوبة    Zفقد بلغت قيمةإحصائي ا،  

 .  0.95بين النسبتين بمستوى ثقة  
كالقضاء    زرع أفكار وقيم جديدة وغريبة على المجتمع  فيوربما يعود ذلك إلى رغبة القوى المعادية  

التحدث أو العمل والكتابة واستخدام أساليب مغايرة كالفرانكوأراب ولغات   فيخدام اللغة العربية  على است
األساليب معيار   استخدام هذه  واعتبار  والحصول على فرص   اأخرى كاإلنجليزية وغيرها  الرقى  أو  للتقدم 

أفضل   أفكار وسلوكيات جديدة سواء  ،  المجتمع  فيعمل    االجتماعية العالقات    في  إلى جانب بث نشر 
يؤدى إلى خلق جيل جديد يفتقد   الذياألمر    ،وعادات الزواج وكذلك طريقة المبلس والتعامل مع األفراد 

ود عنه ذ لحفاظه على حضارته ووطنه وال  يتشكل الدافع األساس  التيإلى الخلفية الثقافية والهوية الوطنية  
 .الر ضد األعداء

تدي تقديس مسدتوى االهتمدام بمتابعدة األحدداث الوطنيدة عبدر موقف المبحوثين حول العبدارات ال -
 :مواقع التواصل االجتماعي

 ( 22جدول رقم )

 االجتماعيبمتابعة األحداث الوطنية عبر مواقع التواصل   االهتمامتقيس مستوى  التيموقف المبحوثين حول العبارات 

 درجة التأثير                   

 العبارة

المتوسط   قليلة  متوسطة  كبيرة 

 الحسابي

االنحراف  

ب المعياري
تي
ر
الت

 

 درجة التأثير
 % ك % ك % ك

 مرتفع  4 0.67 2.37 11.00 55 41.00 205 48.00 240 أهتم بمتابعة المشروعات القومية  

السياسات   على  بالتعرف  االهتمام 

 الدولية 
 متوسط  8 0.70 2.16 18.00 90 48.00 240 34.00 170

ورفض  ي  تنتابن  غضب  مشاعر 

 لتفجيرات والهجمات اإلرهابية  
 متوسط  7 0.69 2.22 15.00 75 48.00 240 37.00 185

الشهداء   أهل  مع  التعاطف 

الهجمات   جراء  والمصابين 

 اإلرهابية 

 مرتفع  3 0.62 2.39 7.00 35 47.00 235 46.00 230

العالقات   بمتابعة  االهتمام 

 المصرية الخارجية  
 متوسط  6 0.62 2.25 10.00 50 55.00 275 35.00 175

واالعتزاز  االنتماء  قيم  ترسيخ 

 بالهوية الوطنية المصرية  
 متوسط  5 0.62 2.28 9.00 45 54.00 270 37.00 185

المصرية في   االعتزاز اإلنجازات 

الثقافية   المجاالت  مختلف 

 والرياضية  

 متوسط  5 0.87 2.28 28.00 140 16.00 80 56.00 280

والوحدة   الوالء  روح  تدعيم 

 الوطنية  
 مرتفع  2 0.64 2.44 8.00 40 40.00 200 52.00 260

لم   في  المصرية  السياسة  دعم 

 الشمل العربي  
 مرتفع  1 0.57 2.60 4.00 20 32.00 160 64.00 320

التنمية  سياسة  بجدوى  اإليمان 

 المستدامة في جميع المجاالت  
 متوسط  9 0.71 1.99 26.00 130 49.00 245 25.00 125

 متوسط   0.67 2.30 500ن =  جملة من سئلوا 
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إلى   السابق  الجدول  بيانات  العبارات  تشير  حول  المبحوثين  مستوى    التي موقف    االهتمام تقيس 
التواصل   مواقع  عبر  الوطنية  األحداث  جاءت   التي  االجتماعي،بمتابعة  حيث  متوسط  بمستوى  جاءت 

بين    بينما تراوحت تقدير استجابات المبحوثين على العبارات المكونة للمقياس ما  ،2.23  حسابيبمتوسط  
  العربي لم الشمل    فيمقدمة هذه العبارات )دعم السياسة المصرية(    فيوجاء  ،  متوسط ومرتفع ومنخفض 

 فيوجاءت)تدعيم روح الوالء والوحدة الوطنية(  ،  2.60  يحيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حساب 
الثان حساب  ي الترتيب  بمتوسط  مرتفعة  تقدير  بدرجة  جاءت  أهل    ،2.44ي حيث  مع  التعاطف  )وجاءت 

اإلرهابية(   الهجمات  جراء  والمصابين  مرتفعة    فيالشهداء  تقدير  بدرجة  جاءت  حيث  الثالث  الترتيب 
الترتيب الرابع حيث جاءت بدرجة    في  وجاءت أهتم)بمتابعة المشروعات القومية(،  2.39  حسابيبمتوسط  

قيم    ،2.37  حسابيتقدير مرتفعة بمتوسط   المصرية  االنتماءوجاءت)ترسيخ  الوطنية  بالهوية    ، واالعتزاز 
الترتيب الخامس حيث جاءت    فيمختلف المجاالت الثقافية والرياضية(    فياإلنجازات المصرية  ب االعتزاز  

بمتوسط   تقدير متوسطة  الخارجية(    االهتماموجاءت )  ،2.28  حسابيبدرجة  المصرية  العالقات  بمتابعة 
وجاءت )تنتابني مشاعر   ،2.25 حسابيمتوسطة بمتوسط    الترتيب السادس حيث جاءت بدرجة تقدير  في

اإلرهابية(   والهجمات  للتفجيرات  ورفض  متوسطة    فيغضب  تقدير  بدرجة  جاءت  حيث  السابع  الترتيب 
الدولية(  ،  2.22  حسابيبمتوسط   السياسات  على  بالتعرف  )االهتمام  حيث    فيوجاءت  الثامن  الترتيب 

وجاءت )اإليمان بجدوى سياسة التنمية المستدامة    ،2.16  يجاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط حساب 
 . 1.99  يالترتيب التاسع حيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط حساب فيجميع المجاالت(  في

لمصر    انطالق اوذلك   الملموس  والرئيسى  القيادى  الدور  وا  فيمن  العربية  المنطقة  فريقية  ألدعم 
دول   بين  مكانتها  إلى  ثورة    ،العالمباإلضافة  بعد  فعالة    30خاصة  بصورة  ومشاركتها  حل    فييونيو 

  في بعض األحيان وحصولها على احترام وتقدير جميع الحكومات    فيقد تطرأ    التيالمشكالت والنزاعات  
العالم أنحاء  قيادات ،  جميع  العربية  البلدان  لجميع  اآلمن  المالذ  تكون  أن  على  قدرتها  جانب  إلى  هذا 
 وما أصاب العديد من الدول العربية كسوريا وتونس.  العربيثورات الربيع وشعوب خاصة مع 

 :مدى تأثر المبحوثين بحرب المعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي وفًقا للنوع -
 ( 23جدول )

 للنوع.  وفقًا  االجتماعيمدى تأثر المبحوثين بحرب المعلومات عبر وسائل التواصل 

 النوع                              

 مدى التأثر

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 45.00 225 40.00 110 51.11 115 يتأثر بدرجة متوسطة 

 48.00 240 52.73 145 42.22 95 يتأثر بدرجة كبيرة 

 7.00 35 7.27 20 6.67 15 يتأثر بدرجة قليلة 

 100 500 100 275 100 225 ي ــجمالاإل

 0.05مستوي الداللة = دالة عند       0.112معامل التوافق =       2درجة الحرية =      6.305= 2قيمة كا
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  إحصائي ا قيمة دالة    وهي  6.305وجد أنها =  ،  2من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا
وقد بلغت قيمة معامل التوافق  ،  0.05أن مستوى المعنوية أصغر من    ، أي 0.05عند مستوى داللة =  

  –إناث( ومدى تأثر المبحوثين    -بين النوع )ذكور    إحصائي اا مما يؤكد وجود عالقة دالة  تقريب    0.112
 . االجتماعيبحرب المعلومات عبر وسائل التواصل  –مفردات عينة الدراسة  إجمالي

أن   السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير  يتأثرو كما  من  مواقع  ب  ن نسبة  عبر  المعلومات  حرب 
من    االجتماعيالتواصل   متوسطة  بلغت  فم   إجماليبدرجة  الدراسة  عينة  بين  ،  ٪45.00ردات  موزعة 
الذكور    إجماليمن    51.11٪ عينة  اإلناث   إجماليمن    ٪40.00مقابل    فيمفردات  عينة   ، مفردات 

يتأثرو  من  نسبة  التواصل  ب   ن وبلغت  مواقع  عبر  المعلومات  من    االجتماعيحرب  كبيرة    إجمالي بدرجة 
الدراسة  فم عينة  بين    ٪48.00ردات  الذكور    إجمالي من    ٪42.22موزعة  عينة  مقابل    فيمفردات 

حرب المعلومات عبر مواقع ب  ن نسبة من يتأثرو بينما بلغت  ،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    52.73٪
من    ٪6.67موزعة بين    ٪7.00ردات عينة الدراسة  فم  إجماليبدرجة منخفضة من    االجتماعيالتواصل  
 .مفردات عينة اإلناث  إجماليمن  ٪7.27مقابل   فيمفردات عينة الذكور  إجمالي

،  واألسلحةتعتمد على الجيوش    التيوذلك ألن حرب المعلومات ال تقل أهمية وخطورة عن الحروب  
خطط    فهي تضع  األسلحة  األخرى  هذه  وتتمثل  أهدافها  لتحقيق  أسلحة  وتستخدم  المبهرة    فيا  الوسائل 

تلقى رواجا   تيوالوالتكنولوجية المتطورة إلى جانب المحتويات والمضامين المتنوعة    االتصاليةوالتقنيات  
  التي اتباع ما تبثه من أفكار تتناسب مع أغراضها    فيوقبوال لدى المراهقين وذلك بهدف إقناعهم وترغيبهم  

 . تصبو إليها
 
أهم أسباب تأثير حدرب المعلومدات عبدر مواقدع التواصدل االجتمداعي علدى الهويدة الوطنيدة لددى  -

 :للنوعالمبحوثين من وجهة نظر المبحوثين أنفسهم وفًقا 
 (  24جدول )

 على الهوية الوطنية لدى المبحوثين االجتماعيأهم أسباب تأثير حرب المعلومات عبر مواقع التواصل 

 للنوع  وفقًامن وجهة نظر المبحوثين أنفسهم  

 

 النوع                      

    األسباب

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة  zقيمة 

ب 
تي
ر
الت

 

 % ك % ك % ك

اتصاليه   استراتيجيات  تستخدم 

 ومتعددة  قوية
 2 دالة***  4.533 38.00 190 29.09 80 48.89 110

 3 غير دالة  0.664 34.00 170 32.73 90 35.56 80 مد أساليب أقناعيه متنوعةتعت 

 1 غير دالة  0.093 62.00 310 61.82 170 62.22 140 جيد  بتخطيط وتمويلتحظى 

غالل بعض الظروف السياسية  است

 واالقتصادية
 4 دالة*  2.029 29.00 145 32.73 90 24.44 55

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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  االجتماعيتشير بيانات الجدول السابق إلى أهم أسباب تأثير حرب المعلومات عبر مواقع التواصل  
الترتيب   فيحيث جاء    ؛للنوع  وفق اعلى الهوية الوطنية لدى المبحوثين من وجهة نظر المبحوثين أنفسهم  

جيد(  األول وتمويل  بتخطيط  بلغت    ؛)تحظى  بنسبة  جاءت  عينة  مفردا  إجماليمن    ٪62.00حيث  ت 
مفردات   إجمالي من    ٪ 61.82مقابل   فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪62.22موزعة بين  ،  الدراسة

اإلناث  النسبتان  ،عينة  دال    ؛وتتقارب  غير  النسبتين  بين  الفارق  إن  قيمة  إحصائي ا،حيث  بلغت   Zفقد 
ثقة    وهي   0.093المحسوبة   بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  بوجود عالقة  المنبئة  الجدولية  القيمة  من  أقل 

حيث جاءت بنسبة بلغت   ؛ومتعددة(  قوية  ةالترتيب الثانى )تستخدم استراتيجيات اتصالي  فيوجاء    .0.95
  فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    ٪48.89موزعة بين    ،مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    38.00٪
اإلناث   إجماليمن    ٪29.09مقابل   عينة  دال    ؛مفردات  النسبتين  بين  فارق  يوجد  عند    إحصائي احيث 
قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين    وهي  4.533المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة،  0.001مستوى  

 . 0.999بمستوى ثقة  
من    ٪34.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛متنوعة(  ةقناعيإ)أساليب    الترتيب الثالث تعتمد   فيوجاء  

الدراسة  إجمالي عينة  بين    ،مفردات  الذكور    إجماليمن    ٪ 35.56موزعة  عينة  مقابل    فيمفردات 
حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال   ؛وتتقارب النسبتان  ،مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    32.73٪
لقيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة  أقل من ا  وهي   0.664المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،

ثقة   بمستوى  النسبتين  السياسية   فيوجاء    .0.95بين  الظروف  بعض  )استغالل  الرابع  الترتيب 
بلغت    ؛واالقتصادية( بنسبة  جاءت  الدراسة  إجماليمن    ٪29.00حيث  عينة  بين    ،مفردات  موزعة 

حيث    ؛مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪32.73مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    24.44٪
النسبتين دال     وهي   2.029المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة،  0.001عند مستوى    إحصائي ا يوجد فارق بين 

 . 0.999قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  
أهم أسباب تأثير حرب   يف  األولويمكن تفسير حصول )تحظى بتخطيط وتمويل جيد( على الترتيب  

على الهوية الوطنية للمراهقين بأنهم نتيجة منطقية لما تحدثنا    االجتماعيالمعلومات على مواقع التواصل  
حيث تقوم القوى المعادية بتكريس جهودها    ؛ما يتعلق بحصولها على تمويل وتخطيط جيد فيعنه مسبقا   

سواء   والمعنوية  ومضامين    المادية  محتويات  تلك لصياغة  لنشر  ومؤهلة  مدربة  كوادر  وإعداد  إعالمية 
 ة.التأثير على األفراد لتحقيق األغراض المرجو  في يالمحتويات بين األفراد أو استخدام الجانب الماد 
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موقف المبحوثين حول العبارات التي تقيس درجة تأثير حرب المعلومدات علدى الهويدة الوطنيدة  -
 :واالنتماء لدى المراهقين

 ( 25)جدول 

 لدى المراهقين واالنتماءتقيس درجة تأثير حرب المعلومات على الهوية الوطنية  التيموقف المبحوثين حول العبارات 

 درجة التأثير                        

 العبارة

 بدرجة كبيرة 
بدرجة  

 متوسطة 
المتوسط  بدرجة قليلة 

 الحسابي

االنحراف 

ب  المعياري
تي
ر
الت

 

درجة  

 التقييم 
 % ك % ك % ك

 متوسط  6 0.61 2.10 14.00 70 62.00 310 24.00 120 الرغبة في الهجرة خارج مصر  

على   والتأثير  باإلحباط  الشعور 

 الروح المعنوية 
 متوسط  9 0.65 2.00 21.00 105 58.00 290 21.00 105

الحكومية  المؤسسات  في  الثقة  فقد 

 وقياداتها 
 متوسط  8 0.68 2.05 21.00 105 53.00 265 26.00 130

 مرتفع  2 0.59 2.55 5.00 25 35.00 175 60.00 300 التشكيك في اإلدارة السياسة  

تتم   التي  اإلنجازات  شأن  من  التقليل 

 داخل الوطن  
 متوسط  5 0.78 2.12 25.00 125 38.00 190 37.00 185

 متوسط  7 0.74 2.08 24.00 120 44.00 220 32.00 160 اعتناق األفكار المتعصبة 

 متوسط  4 0.89 2.18 32.00 160 18.00 90 50.00 250 ضعف الوالء واالنتماء للوطن  

الهدامة   األفكار  خلف  االنصياع 

 والتخريبية 
 مرتفع  1 0.49 2.59 0.00 0 41.00 205 59.00 295

التي   المغرضة  الشائعات  تصديق 

 تستهدف مصلحة الوطن  
 مرتفع  3 0.50 2.46 0.00 0 54.00 270 46.00 230

 متوسط  -- 0.66 2.24 500ن=  جملة من سئلوا 

إلى   السابق  الجدول  بيانات  العبارات  تشير  حول  المبحوثين  درجة    التي موقف  حرب  تقيس  تأثير 
الوطنية   الهوية  على  المراهقين  واالنتماءالمعلومات  متوسط  التي  ،لدى  بمستوى  جاءت    ؛جاءت  حيث 

بينما تراوحت تقدير استجابات المبحوثين على العبارات المكونة للمقياس ما بين  ،  2.24  حسابيبمتوسط  
ومرتفع )ا  في وجاء    ،  متوسط  العبارات  هذه  خلف  المقدمة  والتخريبية(نصياع  الهدامة  حيث  ؛  األفكار 

الترتيب   فياإلدارة السياسة(    فيوجاءت )التشكيك  ،  2.59  حسابيجاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط  
وجاءت )تصديق الشائعات المغرضة ،  2.55  يالثانى حيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حساب 

الوطن(    التي الثالث   فيتستهدف مصلحة  جا  ؛الترتيب  بمتوسط حساب حيث  مرتفعة  تقدير  بدرجة    يءت 
الوالء    ،  2.46 تقدير متوسطة    في  (للوطن  واالنتماءوجاءت)ضعف  بدرجة  الرابع حيث جاءت  الترتيب 

الترتيب الخامس    في  تتم داخل الوطن(   التيوجاءت)التقليل من شأن اإلنجازات  ،  2.18  حسابيبمتوسط  
  فيالهجرة خارج مصر(    فيوجاءت)الرغبة  ،  2.12  يحيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط حساب

السادس تقدير متوسطة بمتوسط حساب  ؛الترتيب  بدرجة  وجاءت )اعتناق األفكار  ،  2.10  ي حيث جاءت 
وجاءت )فقد ،  2.08  ي حيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط حساب  ؛الترتيب السابع  فيالمتعصبة(  

حيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط    ؛الترتيب الثامن  في  المؤسسات الحكومية وقياداتها(  فيالثقة  
حيث جاءت    ؛الترتيب التاسع  فيوجاءت)الشعور باإلحباط والتأثير على الروح المعنوية(  ،  2.05  حسابي

 . 2.00  حسابيبدرجة تقدير متوسطة بمتوسط 
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والم      الجماعات  بمحاوالت  ذلك  تفسير  للمؤسسات ويمكن  تفجير  من  التخريبية  اإلرهابية  نظمات 
حيث    ؛يونيو  30الدولة خاصة بعد ثورة    فيالحكومية ودور العبادة واستهداف القيادات والرموز الناجحة  

السن الصغير الخطرة القابلة    ةهذ   فيتم رصد هذه المنظمات وتجريمها فتسعى إلى استهداف المراهقين  
بغرض زعزعة األمن    ي والتشكيل وبث أفكارها المتعلقة بالفكر الهدام والتخريبومحاوالت التأثير    ،لالختراق

   .المجتمع فيواالستقرار ونشر الفوضى والهلع 
 

موقدددف المبحدددوثين حدددول العبدددارات التدددي تقددديس درجدددة ثقدددة المبحدددوثين فدددي مواقدددع التواصدددل  -
 :االجتماعي كمصدر للمعلومات

 ( 26جدول )

 كمصدر للمعلومات.  االجتماعيمواقع التواصل  فيتقيس درجة ثقة المبحوثين  التيموقف المبحوثين حول العبارات 

 درجة التقييم 

 العبارة

المتوسط  معارض محايد موافق

 الحسابي

االنحراف 

ب  المعياري
تي
ر
الت

 

 درجة التقييم 
 % ك % ك % ك

التواصل   مواقع  تقدم 

 االجتماعي محتوى مستقل 
 مرتفع  1 0.33 2.88 0.00 0 12.00 60 88.00 440

المقدم   المحتوى  يتسم 

 بالمصداقية  
 متوسط  7 0.64 2.30 10.00 50 50.00 250 40.00 200

على  ومتنوع  متعدد  محتوى 

اإلعالمية   الوسائل  عكس 

 التقليدية 

 مرتفع  5 0.50 2.52 0.00 0 48.00 240 52.00 260

 مرتفع  2 0.43 2.76 0.00 0 24.00 120 76.00 380 يعبر عن األفراد ومشكالتهم 

التواصل   مواقع  تقدم 

 االجتماعي أخبار مفبركة 
 مرتفع  6 0.50 2.48 0.00 0 52.00 260 48.00 240

تسعى  جهات  المحتوى  تقدم 

الشائعات واألخبار   إلى ترويج 

 الكاذبة  

 مرتفع  4 0.48 2.64 0.00 0 36.00 180 64.00 320

لألدلة  المحتويات  بعض  تفتقد 

 والبراهين  
 متوسط  8 0.88 2.02 38.00 190 22.00 110 40.00 200

 مرتفع  3 0.46 2.70 0.00 0 30.00 150 70.00 350 محتوى غير أخالقي  

 مرتفع  -- 0.53 2.54 500ن =  جملة من سئلوا 

تقيس درجة ثقة المبحوثين    التيموقف المبحوثين حول العبارات  تشير بيانات الجدول السابق إلى  
التواصل    في للمعلومات   االجتماعيمواقع  بمستوى مرتفع  التي  ،كمصدر  بمتوسط    ؛جاءت  حيث جاءت 

بينما تراوحت تقدير استجابات المبحوثين على العبارات المكونة للمقياس ما بين متوسط  ،  2.54  حسابي
محتوى مستقل( حيث جاءت    االجتماعيمقدمة هذه العبارات )تقدم مواقع التواصل    فيوجاء    ،  ومرتفع

الترتيب الثانى    في  وجاءت )يعبر عن األفراد ومشكالتهم(  ،2.88  حسابيبدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط  
بمتوسط   تقدير مرتفعة  بدرجة  الترتيب    في  وجاءت )محتوى غير أخالقي(  ،2.76  حسابيحيث جاءت 

)المحتوى جهات تسعى إلى    وجاءت تقدم،  2.70حسابي جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط  الثالث حيث  
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  حسابي الترتيب الرابع حيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط    فيترويج الشائعات واألخبار الكاذبة(  
التقليدية(  ،  2.64 اإلعالمية  الوسائل  عكس  على  ومتنوع  متعدد  الخامس  فيوجاءت)محتوى   ؛الترتيب 

  ا أخبار    االجتماعيوجاءت)تقدم مواقع التواصل  ،  2.52  حسابييث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط  ح
)يتسم    وجاءت ،  2.48  حسابيحيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط    ؛الترتيب السادس  في  مفبركة(

بالمصداقية( المقدم  بمتوسط    في  المحتوى  متوسطة  تقدير  بدرجة  جاءت  حيث  السابع    سابي ح الترتيب 
حيث جاءت بدرجة تقدير    ؛الترتيب الثامن  فيوجاءت)تفتقد بعض المحتويات لألدلة والبراهين(  ،  2.30

 . 2.02  حسابيمتوسطة بمتوسط 
التواصل   مواقع  على  المختلفة  المنصات  انتشار  إلى  ذلك  يعود  حلقة    والتي  االجتماعي ربما  تعقد 

سواء   محتوى  من  تبثه  ما  على  رقيب  دون  العالم  أنحاء  حول  األفراد  من  العديد  بين  هذه   وصل  كانت 
كما أنها قد تكون حكومية أو خاصة أو أجنبية إلى   ،المنصات شخصية أو تمثل جهات ومؤسسات معينة

محتويا تقدم  المنصات  هذه  الفيديو كل  المواطن وصحافة  يسمى بصحافة  ما  ومستقلة  جانب  مختلفة  ت 
 . تؤثر على الهوية الوطنية للمراهقين وأفكارهم واتجاهاتهم

  
أهدددم االسدددتراتيجيات التدددي تعتمدددد عليهدددا الدولدددة لمواجهدددة حدددرب المعلومدددات مدددن وجهدددة نظدددر  -

 :المبحوثين وفًقا للنوع
 ( 27جدول )

 للنوع  وفقًاتعتمد عليها الدولة لمواجهة حرب المعلومات من وجهة نظر المبحوثين  التي االستراتيجياتأهم 

أهم   إلى  السابق  الجدول  بيانات  حرب    التي  االستراتيجيات تشير  لمواجهة  الدولة  عليها  تعتمد 
المبحوثين   نظر  اإلنجازات األولالترتيب    فيحيث جاء    ؛للنوع  وفق االمعلومات من وجهة   )اإلعالن عن 

مفردات عينة    إجماليمن    ٪70.00حيث جاءت بنسبة بلغت    (؛مختلف المجاالت   فيتحققها الدولة    التي

 النوع                           

    االستراتيجيات

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة  zقيمة 

ب 
تي
ر
الت

 

 % ك % ك % ك

للمؤسسات  رسميه  مواقع  وجود 

الصحيحة  المعلومات  لنشر  الحكومية 

 وتكذيب الشائعات 

 2 دالة***  3.666 60.00 300 52.73 145 68.89 155

الرسميين   بالمتحدثين  االستعانة 

 والمستشارين اإلعالميين للمؤسسات
 4 غير دالة  1.893 31.00 155 34.55 95 26.67 60

مجلس  عن  دوري  بتعزيز  االستعانة 

 الوزراء 
 3 دالة***  3.874 54.00 270 61.82 170 44.44 100

وجرائم اال االنترنت  بمباحث  ستعانة 

 الحاسبات وشبكات المعلومات 
 5 غير دالة  0.490 30.00 150 30.91 85 28.89 65

تحققها   التي  االنجازات  عن  اإلعالن 

 الدولة في مختلف المجاالت
 1 غير دالة  0.490 70.00 350 69.09 190 71.11 160

 500 275 225 جملة من سئلوا 
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بين    ،  الدراسة الذكور    إجماليمن    ٪71.11موزعة  عينة    إجمالي من    ٪69.09مقابل    فيمفردات 
اإلناث  عينة  النسبتان،  مفردات  دال  ؛  وتتقارب  غير  النسبتين  بين  الفارق  إن  بلغت    إحصائي ا،حيث  فقد 

أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى    وهي  0.490المحسوبة    Zقيمة
 . 0.95ثقة  

رسمي  فيوجاء   مواقع  الثانى)وجود  الصحيحة   ةالترتيب  المعلومات  لنشر  الحكومية  للمؤسسات 
موزعة بين    ،مفردات عينة الدراسة  إجماليمن    ٪60.00حيث جاءت بنسبة بلغت    ؛وتكذيب الشائعات(

حيث    ؛مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪52.73مقابل    فيمفردات عينة الذكور    إجماليمن    68.89٪
  وهي   3.666المحسوبة     Zفقد بلغت قيمة  ،  0.001عند مستوى    إحصائي ايوجد فارق بين النسبتين دال  

النسبتين بمستوى   الثالث )ا  في..وجاء  0.999ثقة  قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين  ستعانة  الالترتيب 
الوزراء( مجلس  عن  دوري  بلغت    ؛بتعزيز  بنسبة  جاءت  عينة    إجماليمن    ٪54.00حيث  مفردات 

بين    ،  الدراسة الذكور    إجماليمن    ٪44.44موزعة  عينة    إجمالي من    ٪61.82مقابل    فيمفردات 
اإلناث  عينة  دال    ؛مفردات  النسبتين  بين  فارق  يوجد  مستوى    إحصائي احيث  بلغت   ،  0.001عند  فقد 

 .. 0.999قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة   وهي 3.874المحسوبة    Zقيمة
حيث   ؛ستعانة بالمتحدثين الرسميين والمستشارين اإلعالميين للمؤسسات(ال )ا  الترتيب الرابع  فيوجاء  

بلغت   بنسبة  الدراسة  إجماليمن    ٪31.00جاءت  عينة  بين    ،  مفردات    إجمالي من    ٪26.67موزعة 
حيث إن    ؛وتتقارب النسبتان،  مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    ٪34.55مقابل    فيمفردات عينة الذكور  

لقيمة الجدولية أقل من ا وهي 1.893المحسوبة  Zفقد بلغت قيمة إحصائي ا،الفارق بين النسبتين غير دال 
ثقة   بمستوى  النسبتين  بين  فارقة  عالقة  بوجود  )ا  في.وجاء  0.95المنبئة  الخامس  ستعانة  الالترتيب 

ا  المعلومات(إلبمباحث  وشبكات  الحاسبات  وجرائم  بلغت    ؛نترنت  بنسبة  جاءت  من    ٪30.00حيث 
الدراسة  إجمالي عينة  بين  ،  مفردات  الذكور    إجماليمن    ٪ 28.89موزعة  عينة  مقابل    فيمفردات 
حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال   ؛وتتقارب النسبتان  ،مفردات عينة اإلناث   إجماليمن    30.91٪
أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة    وهي   0.490المحسوبة    Zفقد بلغت قيمة  إحصائي ا،

 . 0.95بين النسبتين بمستوى ثقة  
مختلف المجاالت كأحد  فيتحققها الدولة  التيعلى استراتيجية اإلعالم عن اإلنجازات وتعتمد الدولة 

إلى    ،طمئنان والشعور باألمان لدى المراهقينالمواجهة حرب المعلومات ببث روح ا  فياآلليات المتبعة  
القيادات والمؤسسات الحكومية من خالل اإلعالن عن اإلنجازات والمشاريع القومية   فيجانب دعم ثقتهم  

ومبادرة حياة كريمة    ،تنظيم منتدى شباب العالم مثل:  اآلونة األخيرة    فيوهذا ما نلمسه    ،يتم تحقيقها  التي
ا يدعم ثقة الفرد تسعى الدولة إلى تحقيقها مم التيإطار خطة التنمية المستدامة    فيوغيرها من اإلنجازات  

 ستقرار واألمان والعزة لدى الشعب.البنفسه وبقياداته وحكومته إلى جانب الشعور با
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 :موقف المبحوثين حول العبارات التي تقيس درجة الهوية الوطنية لديهم -
 ( 28جدول )

 تقيس درجة الهوية الوطنية لديهم  التيموقف المبحوثين حول العبارات 

 درجة التقييم                 

 العبارة

المتوسط  معارض محايد موافق

 الحسابي

االنحراف 

ب  المعياري
تي
ر
الت

 

درجة  

 % ك % ك % ك التقييم 

باإلنجازات  بالفخر  أشعر 

 المصرية  
 مرتفع  10 0.76 2.04 27.00 135 42.00 210 31.00 155

السياسية  القيادة  في  أثق 

 المصرية  
 متوسط  9 0.91 2.10 37.00 185 16.00 80 47.00 235

حماية  أجل  من  للتضحية  مستعد 

 وطني ورفعته 
 مرتفع  4 0.49 2.58 0.00 0 42.00 210 58.00 290

اإلحساس باألمان والطمأنينة في 

 بلدي
 مرتفع  7 0.50 2.44 0.00 0 56.00 280 44.00 220

التسامح  من  جو  في  أعيش 

والوحدة  االجتماعي  والتماسك 

 الوطنية 

 مرتفع  1 0.30 2.90 0.00 0 10.00 50 90.00 450

أرغب   أعانيال   أو  اإلحباط  من 

 بالهجرة خارج مصر 
 مرتفع  8 0.63 2.38 8.00 40 46.00 230 46.00 230

وعروبتي  بمصريتي  االعتزاز 

 وحضارتنا المصرية العريقة  
 مرتفع  5 0.50 2.56 0.00 0 44.00 220 56.00 280

الرياضية  المنتخبات  تشجيع 

 الوطنية 
 مرتفع  2 0.40 2.80 0.00 0 20.00 100 80.00 400

التي  الدرامية  األعمال  متابعة 

 تجسد البطوالت المصرية 
 مرتفع  6 0.50 2.49 0.00 0 51.00 255 49.00 245

المعالم األثرية والتاريخية  زيارة 

 المصرية  
 مرتفع  3 0.46 2.69 0.00 0 31.00 155 69.00 345

 مرتفع  -- 0.55 2.50 500ن =  جملة من سئلوا 

تقيس درجة الهوية الوطنية    التي موقف المبحوثين حول العبارات  تشير بيانات الجدول السابق إلى  
بينما تراوحت تقدير استجابات   ،2.50  حسابيحيث جاءت بمتوسط    ؛جاءت بمستوى مرتفع  التي  ،لديهم

مقدمة هذه العبارات أعيش    فيوجاء    ،المبحوثين على العبارات المكونة للمقياس ما بين متوسط ومرتفع
حيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط  ؛  والوحدة الوطنية(  االجتماعي)جو من التسامح والتماسك    في

الرياضية ا،  2.90  حسابي المنتخبات  الثان  في  لوطنية(وجاءت )تشجيع  بدرجة    ي؛الترتيب  حيث جاءت 
بمتوسط   مرتفعة  المصرية(،  2.80  حسابيتقدير  والتاريخية  األثرية  المعالم  )زيارة  الترتيب   في  وجاءت 

بمتوسط    ؛الثالث  تقدير مرتفعة  بدرجة  للتضحية من أجل  ،  2.69  حسابيحيث جاءت  وجاءت )مستعد 
ورفعته(   وطني  بمتوسط    فيحماية  مرتفعة  تقدير  بدرجة  جاءت  حيث  الرابع    ، 2.58  حسابيالترتيب 

العريقة(الوجاءت)ا المصرية  وحضارتنا  وعروبتي  بمصريتي  جاءت    في  عتزاز  حيث  الخامس  الترتيب 
بمتوسط   مرتفعة  تقدير  األعمال    ،2.56  حسابيبدرجة  البطوالت    التيالدرامية  وجاءت)متابعة  تجسد 
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بمتوسط    فيالمصرية(   مرتفعة  تقدير  بدرجة  جاءت  حيث  السادس  وجاءت  ،  2.49  حسابيالترتيب 
تقدير مرتفعة بمتوسط    فيبلدي(    في)اإلحساس باألمان والطمأنينة   الترتيب السابع حيث جاءت بدرجة 

الترتيب الثامن حيث    في رج مصر(  وجاءت )ال أعانى من اإلحباط أو أرغب بالهجرة خا  ،  2.44  حسابي
بمتوسط   مرتفعة  تقدير  بدرجة  المصرية(    فيوجاءت)أثق    ،  2.38  حسابيجاءت  السياسية   في القيادة 

بمتوسط   متوسطة  تقدير  بدرجة  جاءت  حيث  التاسع  بالفخر   ،  2.10  حسابيالترتيب  )أشعر  وجاءت 
 . 2.04  حسابيمتوسطة بمتوسط  الترتيب العاشر حيث جاءت بدرجة تقدير في باإلنجازات المصرية(

  ،تميز الهوية الوطنية المصرية  التي من أهم المالمح    االجتماعي ويبرر ذلك بأن التسامح والتماسك   
وعاطف و فالمصري متسامح  شعب  بطبعهم  أو    تمام اتخلو    التيمعامالته    في  يووسط  ين  التطرف  من 
القول  ،  التعصب  المصر   إنويمكن  أفراده اخرغم    ي الشعب  يعيش  متماسك  أنه شعب  إال  طوائفه  تالف 

 عن الفتنة.  تمام اكنسيج واحد متكامل بعيد 
 

 ا: نتائج التحقق من صحة الفروض: ثانيً 
  وسوف  االستبيان،خالصة ما توصلت إليه الدراسة الراهنة من نتائج تطبيق    على يحتوي هذا الجزء  

تساؤالتها   بعض  عن  واإلجابة  الدراسة  فروض  صحة  من  التحقق  نتائج  الجزء  هذا  في  الباحثة  تتناول 
والتي في ضوئها يمكن طرح عدد من المقترحات والتوصيات.   ،ثم تقدم ملخصا  عن هذه النتائج  ،البحثية

 -ي:  يلوفروضها سوف يتم عرض نتائج التحقق من صحة الفروض فيما  الدراسةوفي ضوء أهداف 
: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعرض األولالفرض 

التواصل   مواقع  المعلومات على  التعرض    الختالفتبعًا    االجتماعيلقضايا حرب  مستوى 
 . االجتماعيلمواقع التواصل 

 ( 29جدول )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثات على مقياس التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  

 االجتماعيمستوى التعرض لمواقع التواصل  الختالفتبعاً  االجتماعي

 مجموعات المربعات  مصدر التباين
درجة  

 الحرية 

متوسط مجموع  

 المربعات 
 الداللة  قيمة ف

 0.436 2 0.872 بين المجموعات 

 0.297 497 147.678 داخل المجموعات  غير دالة  1.468

  499 148.550 المجمــوع

بيانات الجدول السابق   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات المبحوثين    إلىتشير 
كمصدر للمعلومات عن األحداث    االجتماعيمواقع التواصل  ستخدام المختلفة لال الذين يمثلون مستويات ا

التواصل  مقياس    على وذلك    ،الجارية مواقع  على  المعلومات  لقضايا حرب  حيث   ؛االجتماعيالتعرض 
وهو ما يثبت عدم صحة هذا    ،0.05لقيمة غير دالة عند مستوى داللة =  ا  وهذه  1.468بلغت قيمة ف  

أنه    والذيالفرض   المبحوثين على  ينص على  بين متوسطات درجات  داللة إحصائية  ذات  توجد فروق 
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مستوى التعرض    الختالفا  تبع    االجتماعيمقياس التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  
  االجتماعي أنه كلما ارتفعت درجة استخدام المبحوثين لمواقع التواصل    ماعي، أياالجتلمواقع التواصل  

تزداد بالتالي درجة تعرضهم لقضايا حرب المعلومات على كمصدر للمعلومات عن األحداث الجارية ال  
 المعلومات. فليس بالضرورة كل من يستخدم مواقع التواصل يتعرض لحرب ،  االجتماعيمواقع التواصل 

إال أنهم قد    االجتماعيويمكن تفسير ذلك بأن بعض المبحوثين رغم كثافة تعرضهم لمواقع التواصل  
أن تعرضهم غير مشروط    ، أيمضامين بعيدة عن تلك المتعلقة بحرب المعلومات   ن أو ينتقو   ن يتعرضو 

فهناك   الوطنية  هويتهم  على  يؤثر  قد  ما  على  منصب  البعض ا أو  لدى  أخرى  كالمسابقات    هتمامات 
 .ي والرياضة والمحتوى الترفيه 

مقياس  على  المبحوثين  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثانى:  الفرض 
التواصل    لقضاياالتعرض   مواقع  على  المعلومات  درجة   الختالفا  تبعً   االجتماعيحرب 

 دوافع التعرض لهذه القضايا.
 ( 30جدول )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  

 درجة دوافع التعرض لهذه القضايا  الختالفتبعاً  االجتماعي

 مجموعات المربعات  مصدر التباين 
درجة  

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات 
 الداللة قيمة ف

 2.635 2 5.270 المجموعات بين 

 0.296 497 147.280 داخل المجموعات  دالة**  6.142

  499 148.550 المجمــوع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات المبحوثين الذين    إلىتشير بيانات الجدول السابق  
وذلك ،  االجتماعيلقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  يمثلون درجات دوافع التعرض المختلفة  

التواصل  مقياس    على مواقع  على  المعلومات  لقضايا حرب  قيمة ف    ؛االجتماعيالتعرض  بلغت  حيث 
ينص على   والذيوهو ما يثبت صحة هذا الفرض  ،  0.01مستوى داللة =    القيمة دالة عند   وهذه  6.142

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعرض لقضايا حرب أنه 
التواصل   مواقع  على  القضايا  الختالفتبعا     االجتماعيالمعلومات  لهذه  التعرض  دوافع  أنه   أي  ،درجة 

تزداد بالتالي    االجتماعيدوافع التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل    كلما ارتفعت درجة
التواصل   القضايا على مواقع  لهذه  المبحوثين  تعرض  ولمعرفة  االجتماعيدرجة  الفروق    وداللة  مصدر. 

 .تم استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي   ،بين المتوسطات الحسابية لمجموعات المبحوثين
ا بعامل  ذلك  ربط  الدافع  ال ويمكن  لديهم  يتوافر  أن  بمعنى  األفراد  لدى  لهذه    فينتقائية  التعرض 

التواصل   مواقع  على  المعلومات  حرب  بقضايا  المتعلقة  نسبة   االجتماعيالمحتويات  تزداد  وبالتالى 
 . تعرضهم لها
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 ( 31جدول )
  االجتماعيمقياس التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.Dنتائج تحليل 

 درجة دوافع التعرض لهذه القضايا الختالفتبعاً 

 المتوسط  منخفض  متوسط  مرتفع  المجموعات

 2.64   - مرتفع 

** 0.1952 متوسط   -  2.41 

** 0.2124 منخفض   0.1125 *  - 2.22 

االختبار   أجرى  المبحوثين  لمجموعات  الحسابية  المتوسطات  بين  للفروق  التباين  مصدر  ولمعرفة 
أنه كلما ارتفعت درجة دوافع التعرض لقضايا حرب حيث ظهر    ؛بطريقة أقل فرق معنوي   L.S.Dالبعدي  

التواصل   مواقع  على  على    االجتماعيالمعلومات  القضايا  لهذه  المبحوثين  تعرض  درجة  بالتالي  تزداد 
درجة دوافع التعرض  ي حيث اتضح أن هناك اختالف ا بين المبحوثين منخفض  ؛.االجتماعيمواقع التواصل  

درجة دوافع التعرض لقضايا   يمرتفعوالمبحوثين  االجتماعيلقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل 
  0.2124بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغت قيمته    االجتماعيقع التواصل  حرب المعلومات على موا

المبحوثين   التواصل    ي مرتفعلصالح  مواقع  على  المعلومات  حرب  لقضايا  التعرض  دوافع  درجة 
كما ظهر أن هناك اختالف ا بين المبحوثين   ،0.01عند مستوى داللة  إحصائي اوهو فرق دال  ، االجتماعي
دو متوسطى   التواصل  درجة  مواقع  على  المعلومات  حرب  لقضايا  التعرض  والمبحوثين    االجتماعي افع 

التواصل   مواقع  على  المعلومات  حرب  لقضايا  التعرض  دوافع  درجة  بين    االجتماعي مرتفعى  بفرق 
درجة دوافع التعرض لقضايا حرب  لصالح المبحوث مرتفعى    0.1952المتوسطين الحسابيين بلغت قيمته 

كما ظهر    ،0.01عند مستوى داللة    إحصائي اوهو فرق دال  ،  االجتماعيمواقع التواصل  المعلومات على  
متوسط المبحوثين  بين  اختالف ا  هناك  مواقع    يأن  على  المعلومات  حرب  لقضايا  التعرض  دوافع  درجة 

مواقع   يمنخفضوالمبحوثين    االجتماعيالتواصل   على  المعلومات  حرب  لقضايا  التعرض  دوافع  درجة 
عند   إحصائي اوهو فرق دال  ،  0.1125حيث بل  الفرق بين المتوسطين الحسابيين    ،  االجتماعيالتواصل  

 . 0.05مستوى داللة 
ويمكن تفسير ذلك بأن المراهقين تتوافر لديهم دوافع وقناعات كامنة للتعرض لهذه المحتويات مما  

بدوره إلى تأثيرات    يالتعرض لها مما يؤد   فييرغبون    التيفرصة تعرضهم لتلك المضامين    ي و يعزز ويق
 . هذه القضايا في )تأثرهم( بالمحتوى المقدم 
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 الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس
 الختالف تبعًا  االجتماعيالتعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل                
 بمتابعة هذه القضايا. االهتمامدرجة                

 ( 32جدول )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  

 . بمتابعة هذه القضايا االهتمامدرجة  الختالفتبعاً  االجتماعي

 مجموعات المربعات  مصدر التباين
درجة  

 الحرية 

متوسط مجموع  

 المربعات 
 الداللة  قيمة ف

 1.819 2 1.637 المجموعات بين 

 0.296 497 146.913 داخل المجموعات دالة*  3.769

  499 148.550 المجممموع 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات المبحوثين الذين    إلىتشير بيانات الجدول السابق  

وذلك ،  االجتماعيقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  المختلفة بمتابعة    االهتماميمثلون درجات  
التواصل  مقياس    على مواقع  على  المعلومات  لقضايا حرب  قيمة ف    ؛االجتماعيالتعرض  بلغت  حيث 

ينص على   والذيوهو ما يثبت صحة هذا الفرض    ،0.05القيمة دالة عند مستوى داللة =    وهذه  3.769
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعرض لقضايا حرب أنه 

أنه    ، أيبمتابعة هذه القضايا  االهتمامدرجة    الختالفا  تبع    االجتماعيالمعلومات على مواقع التواصل  
تزداد بالتالي   االجتماعيبمتابعة قضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل   االهتمام كلما ارتفعت درجة  

التواصل   القضايا على مواقع  لهذه  المبحوثين  تعرض  ولمعرفة  االجتماعيدرجة  الفروق    وداللة  مصدر. 
 تم استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي.  ،بين المتوسطات الحسابية لمجموعات المبحوثين

يبدأ فيها   التيهذه المرحلة العمرية    فيويبرر ذلك برغبة المراهقين وشغفهم بهذا النوع من القضايا  
 سن كبيرة تؤهلهم لمناقشة تلك المحتويات والتعرض لها.  فيتكوين شخصيتهم وإحساسهم بأنهم 

 ( 33جدول )

 مقياس التعرض لقضايا حرب المعلومات  علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.Dنتائج تحليل 

 درجة دوافع التعرض لهذه القضايا  الختالف تبعاً  االجتماعيعلى مواقع التواصل  

 المتوسط  منخفض  متوسط  مرتفع  المجموعات

 2.40   - مرتفع 

* 0.1907 متوسط   -  2.21 

* 0.1700 منخفض   0.0407 - 2.25 

االختبار   أجرى  المبحوثين  لمجموعات  الحسابية  المتوسطات  بين  للفروق  التباين  مصدر  ولمعرفة 
بمتابعة قضايا حرب  االهتمام أنه كلما ارتفعت درجة حيث ظهر  ؛بطريقة أقل فرق معنوي  L.S.Dالبعدي 

التواصل   مواقع  على  على    االجتماعيالمعلومات  القضايا  لهذه  المبحوثين  تعرض  درجة  بالتالي  تزداد 
 .  االجتماعيمواقع التواصل 
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منخفض المبحوثين  بين  اختالف ا  هناك  أن  اتضح  حرب   االهتمامدرجة    يحيث  قضايا  بمتابعة 
التواصل   مواقع  على  درجة  والمبحوثين    االجتماعيالمعلومات  حرب   االهتماممرتفعى  قضايا  بمتابعة 

ع التواصل  المعلومات  مواقع  قيمته    االجتماعيلى  بلغت  الحسابيين  المتوسطين  بين    0.1700بفرق 
المبحوثين   التواصل   االهتمامدرجة    ي مرتفع لصالح  مواقع  على  المعلومات  حرب  قضايا  بمتابعة 

كما ظهر أن هناك اختالف ا بين المبحوثين   ، 0.05عند مستوى داللة  إحصائي اوهو فرق دال ، االجتماعي
التواصل    االهتمامدرجة    يمتوسط مواقع  على  المعلومات  حرب  قضايا  والمبحوثين    االجتماعيبمتابعة 
التواصل    االهتمامدرجة    يمرتفع مواقع  على  المعلومات  حرب  قضايا  بين    االجتماعي بمتابعة  بفرق 

قيمته   بلغت  الحسابيين  المبحوث لصال  0.1907المتوسطين  قضايا    االهتمامدرجة    يمرتفع   ين ح  بمتابعة 
التواصل   مواقع  على  المعلومات  دال  ،  االجتماعيحرب  فرق  داللة    إحصائي ا وهو  مستوى    ، 0.05عند 

بمتابعة قضايا حرب المعلومات   االهتمامدرجة  يبينما ظهر أنه ليس هناك اختالف ا بين المبحوثين متوسط
التواصل   مواقع  المعلومات   االهتمام درجة    ي منخفضوالمبحوثين    االجتماعيعلى  قضايا حرب  بمتابعة 
وهو فرق غير  ،  0.0407حيث بل  الفرق بين المتوسطين الحسابيين    ؛االجتماعيعلى مواقع التواصل  

 0.0عند مستوى داللة   إحصائي ادال 
   بين مستوى تعرض المبحوثين لقضايا حرب   إحصائًياموجبة ودالة    ارتباطية الفرض الرابع: توجد عالقة  

 ومستوى التأثيرات الناتجة عن هذا التعرض.  االجتماعيالمعلومات على مواقع التواصل 
 ( 34جدول )

  االجتماعيعلى مقياس التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثات

 ومستوى التأثيرات الناتجة عن التعرض لها 

 المتغير                                               

 المتغير  

مستوى التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع 

 التواصل االجتماعي 

 الداللة  قيمة بيرسون العدد 

 0.001 0.648 500 التأثيرات المعرفية

 0.001 0.721 500 التأثيرات الوجدانية

 0.001 0.598 500 التأثيرات السلوكية

 0.001 0.688 500 إجمالي التأثيرات الناتجة عن التعرض

موجبة    ارتباطيةتضح وجود عالقة  اتشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون  
ومستوى    االجتماعيبين مستويات التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل    إحصائي اودالة  

المبحوثين لدى  المعرفية  بيرسون    ؛التأثيرات  ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  دالة    0.648حيث  قيمة  وهي 
ينص على أنه توجد عالقة    والذيفقد تحقق هذا الفرض    يوبالتال،  0.001عند مستوى داللة =  إحصائي ا
ودالة    ارتباطية مواقع    إحصائي اموجبة  على  المعلومات  حرب  لقضايا  المبحوثين  تعرض  مستوى  بين 
أنه كلما زادت درجة    ، أيلتأثيرات المعرفية الناتجة لديهم عن هذا التعرض ومستوى ا  االجتماعيالتواصل  

درجة التأثيرات   ياد بالتالد تز   االجتماعيتعرض المبحوثين لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  
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  تضح وجود عالقة اكما تشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون  ،  المعرفية لديهم.
ودالة    ارتباطية التواصل   إحصائي اموجبة  مواقع  على  المعلومات  حرب  لقضايا  التعرض  مستويات  بين 

  0.721حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون    ؛ومستوى التأثيرات الوجدانية لدى المبحوثين   االجتماعي
ينص على   والذيفقد تحقق هذا الفرض    يوبالتال،  0.001عند مستوى داللة =  إحصائي اوهي قيمة دالة  
بين مستوى تعرض المبحوثين لقضايا حرب المعلومات   إحصائي اموجبة ودالة    ارتباطيةأنه توجد عالقة  

أنه كلما   ، أي ومستوى التأثيرات الوجدانية الناتجة لديهم عن هذا التعرض   االجتماعيعلى مواقع التواصل  
مواقع على  المعلومات  حرب  لقضايا  المبحوثين  تعرض  درجة  بالتال د تز   االجتماعيالتواصل    زادت    ي اد 

لديهم الوجدانية  التأثيرات  بيرسون  ،  درجة  ارتباط  معامل  باستخدام  أنه  السابق  الجدول  نتائج  تشير  كما 
بين مستويات التعرض لقضايا حرب المعلومات على   إحصائي اموجبة ودالة    ارتباطية تضح وجود عالقة  ا

التأثيرات السلوكية لدى المبحوثين  االجتماعيمواقع التواصل   حيث بلغت قيمة معامل ارتباط    ؛ومستوى 
فقد تحقق هذا الفرض   يوبالتال   ،0.001عند مستوى داللة =   إحصائي ا وهي قيمة دالة    0.598بيرسون  

بين مستوى تعرض المبحوثين لقضايا   إحصائي اموجبة ودالة    تباطيةار ينص على أنه توجد عالقة    والذي 
التواصل   مواقع  على  المعلومات  هذا    االجتماعيحرب  عن  لديهم  الناتجة  السلوكية  التأثيرات  ومستوى 

كلما    أي  ،  التعرض  التواصل  د ز تأنه  مواقع  على  المعلومات  حرب  لقضايا  المبحوثين  تعرض  درجة  اد 
 درجة التأثيرات السلوكية لديهم. يلاد بالتاد تز   االجتماعي

بيرسون   ارتباط  باستخدام معامل  أنه  السابق  الجدول  نتائج  تشير    ارتباطية تضح وجود عالقة  اكما 
  االجتماعيبين مستويات التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل    إحصائي اموجبة ودالة  

المبحوثين لدى  التأثيرات  قيمة  ؛  ومستوى  بلغت  بيرسون  حيث  ارتباط  دالة    0.688معامل  قيمة  وهي 
ينص على أنه توجد عالقة    والذيفقد تحقق هذا الفرض    يوبالتال   ،  0.001عند مستوى داللة =  إحصائي ا
ودالة    ارتباطية مواقع    إحصائي اموجبة  على  المعلومات  حرب  لقضايا  المبحوثين  تعرض  مستوى  بين 
أنه كلما زادت درجة تعرض    أي  ،ومستوى التأثيرات الناتجة لديهم عن هذا التعرض   االجتماعيالتواصل  

 درجة التأثيرات لديهم.  ياد بالتالد تز   االجتماعيالمبحوثين لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل 
التواصل  مواقع  على  المعلومات  لقضايا حرب  المراهقين  تعرض  لكثافة  منطقية  نتيجه  ذلك  ويعتبر 

بهدف  جتماعي،  اال متنوعة  إقناعية  وآليات  أساليب  على  تعتمد  الذكر  سبق  كما  المحتويات  هذه  ألن 
أن يزداد التأثير على    ي وإذا ربطنا ذلك بكثافة التعرض سنجد أنه من الطبيع  ،إحداث التأثيرات المطلوبة

 المستويات المعرفية والسلوكية والوجدانية. 
 

توجد عالقة   الخامس:  ودالة    ارتباطيةالفرض  لقضايا   إحصائًياسالبة  المبحوثين  تعرض  بين مستوى 
ومستوى الثقة بصدق وموضوعية مواقع    االجتماعيحرب المعلومات على مواقع التواصل  

 كمصدر للمعلومات. االجتماعيالتواصل 
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 ( 35جدول )

  االجتماعيمات على مواقع التواصل معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس التعرض لقضايا حرب المعلو

 كمصدر للمعلومات  االجتماعيومستوى الثقة بصدق وموضوعية مواقع التواصل 

 المتغير                                                      

 المتغير 

مواقع   على  المعلومات  حرب  لقضايا  التعرض  مستوى 

 التواصل االجتماعي 

 الداللة  قيمة بيرسون العدد 

مستوى الثقة بصدق وموضوعية مواقع التواصل االجتماعي 

 كمصدر للمعلومات 
500 0.532- 0.001 

سالبة   ارتباطيةتشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون أتضح وجود عالقة  
ومستوى    االجتماعيبين مستويات التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل    إحصائي اودالة  

التواصل   مواقع  وموضوعية  بصدق  المبحوثين  االجتماعيالثقة  لدى  للمعلومات  بلغت   ؛كمصدر  حيث 
فقد    يوبالتال  ،  0.001عند مستوى داللة =   إحصائي اوهي قيمة دالة    0.532قيمة معامل ارتباط بيرسون  

بين مستوى تعرض   إحصائي اسالبة ودالة    ارتباطيةينص على أنه توجد عالقة    والذيهذا الفرض    تحقق 
التواصل   مواقع  على  المعلومات  لقضايا حرب  وموضوعية    االجتماعيالمبحوثين  بصدق  الثقة  ومستوى 

التواصل   للمعلومات   االجتماعيمواقع  لقضايا   أي  ،  كمصدر  المبحوثين  تعرض  درجة  زادت  كلما    أنه 
التواصل   مواقع  على  المعلومات  بالتال  االجتماعي حرب  مواقع    يتقل  وموضوعية  بصدق  الثقة  درجة 

 كمصدر للمعلومات لديهم. االجتماعيالتواصل 
تقديمه أو عدم قدرته على اإلقناع  الذيوربما يعود ذلك إلى ضعف المحتوى   وقد يعود ذلك  ،  يتم 

ا المضادة    أيض  القوى  جهود  هذه   التيإلى  حائط صد ضد  ولتكون  الحرب  هذه  لمواجهة  الدولة  توفرها 
تابعة   أو وجود صفحات رسمية  لها  والتصدى  المحتويات  هذه  إلكترونية لرصد  لجان  كتوفير  المحاوالت 

بنف  تقوم  الحكومية  الكاذبة    يللجهات  واألخبار  األ  التيالشائعات  وزعزعة  الفوضى  نشر  من  تستهدف 
 ستقرار وطمس الهوية الوطنية. الوا

 بين مستوى تعرض المبحوثين لقضايا إحصائًياسالبة ودالة  ارتباطيةالفرض السادس: توجد عالقة 
 ومستوى الهوية الوطنية لديهم.   االجتماعيحرب المعلومات على مواقع التواصل                    

 ( 36جدول )

 المبحوثين على مقياس التعرض لقضايا حرب المعلومات معامل ارتباط بيرسون بين درجات  

 ومستوى الهوية الوطنية لديهم االجتماعيعلى مواقع التواصل  

 المتغير                                                          

 المتغير 

مواقع   على  المعلومات  حرب  لقضايا  التعرض  مستوى 

 التواصل االجتماعي 

 الداللة  بيرسونقيمة  العدد 

 0.001 0.712 500 مستوى الهوية الوطنية لدى المبحوثين 

سالبة   ارتباطيةتضح وجود عالقة  اتشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون  
ومستوى    االجتماعيبين مستويات التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل    إحصائي اودالة  

المبحوثين لدى  الوطنية  بيرسون    ،  الهوية  ارتباط  معامل  قيمة  بلغت  دالة   0.712حيث  قيمة  وهي 
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ينص على أنه توجد عالقة    والذيفقد تحقق هذا الفرض    يوبالتال   ،  0.001عند مستوى داللة =  إحصائي ا
ودالة    اطيةارتب مواقع   إحصائي اسالبة  على  المعلومات  حرب  لقضايا  المبحوثين  تعرض  مستوى  بين 

أنه كلما زادت درجة تعرض المبحوثين لقضايا    أي  ،ومستوى الهوية الوطنية لديهم  االجتماعيالتواصل  
 درجة الهوية الوطنية لديهم.  يتقل بالتال  االجتماعيحرب المعلومات على مواقع التواصل 

المراهقين  وذ  ثقة  إلى زعزعة  الحرب تسعى  الحكومية وطمس    فيلك ألن هذه  قياداتهم ومؤسساتهم 
تسعى إلى بث قيم واتجاهات تتنافى مع    متنوعةهويتهم الوطنية إلى جانب ما يتم تقديمه من مضامين  

النهاية إلى تحقيق الغرض المرجو من تلك الحرب وهو طمس    فيمما يؤدى    ؛ المجتمع  في القيم السائدة  
 الهوية الوطنية لدى المراهقين. 

مقياس  على  المبحوثين  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  السابع:  الفرض 
المتغيرات    الختالفتبعًا    االجتماعيالمعلومات على مواقع التواصل    حربالتعرض لقضايا  

 نوع المدرسة(.  –اإلقامة  –)النوع  الديموجرافية
 :هيويقسم هذا الفرض إلى ثالثة فروض فرعية 

لقضايا    إحصائي ا ال توجد فروق ذات داللة    -أ التعرض  المبحوثين على مقياس  بين متوسطات درجات 
 إناث(. -للنوع )ذكور وفق ا االجتماعيحرب المعلومات على مواقع التواصل 

 ( 37جدول )

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى التعرض لقضايا حرب المعلومات 

 للنوع  وفقًا االجتماعيعلى مواقع التواصل  

 المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 درجة الحرية 
 الداللة 

 0.513 2.22 225 ذكور
 غير دالة  498 0.288

 0.572 2.24 275 إناث

"ت"   اختبار  نتائج  بين    فيتشير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  السابق  الجدول 
لقضايا حرب المعلومات على متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس التعرض 

التواصل   "ت"    ؛ االجتماعيمواقع  قيمة  بلغت  دالة    وهي  0.288حيث  غير  جميع    إحصائي اقيمة  عند 
ال توجد فروق ذات داللة  ينص على أنه    والذيثبت صحة هذا الفرض.  فقد ي  يوبالتال  ،مستويات الداللة

مواقع   إحصائي ا على  المعلومات  لقضايا حرب  التعرض  مقياس  المبحوثين على  درجات  متوسطات  بين 
 إناث(. -للنوع )ذكور وفق ا االجتماعيالتواصل 

مقياس التعرض لقضايا  بين متوسطات درجات المبحوثين على    إحصائي اال توجد فروق ذات داللة    -ب 
 حضر(.  -لإلقامة )ريف وفق ا االجتماعيحرب المعلومات على مواقع التواصل 
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 ( 38جدول )

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى التعرض لقضايا حرب المعلومات 

 االجتماعيعلى مواقع التواصل  

 لإلقامة  وفقًا  

 المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 درجة الحرية 
 الداللة 

 0.639 2.204 245 ريف
 غير دالة  498 1.041

 0.437 2.255 255 حضر 

"ت"   اختبار  نتائج  بين    فيتشير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  السابق  الجدول 
مبحوث درجات  التعرض    ي متوسطات  مقياس  على  الحضر  مبحوثى  درجات  ومتوسطات  لقضايا  الريف 

قيمة غير دالة    وهي  1.041حيث بلغت قيمة "ت"    ؛االجتماعيحرب المعلومات على مواقع التواصل  
الداللة  إحصائي ا الفرض.    ،عند جميع مستويات  هذا  يثبت صحة  فقد  أنه    والذيوبالتالى  ال  ينص على 

داللة   ذات  لقضايا حرب   إحصائي اتوجد فروق  التعرض  المبحوثين على مقياس  بين متوسطات درجات 
 حضر(. -لإلقامة )ريف وفق ا االجتماعيالمعلومات على مواقع التواصل 

بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعرض لقضايا   إحصائي ا  ال توجد فروق ذات داللة  -جم
 خاصة(. -لنوع المدرسة )حكومية وفق ا االجتماعيحرب المعلومات على مواقع التواصل 

 ( 39جدول )

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى التعرض لقضايا حرب المعلومات 

 لنوع المدرسة  وفقًا االجتماعيعلى مواقع التواصل  

 المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 درجة الحرية 
 الداللة 

 0.551 2.240 250 حكومية 
 غير دالة  498 0.409

 0.541 2.220 250 خاصة 

"ت"   اختبار  نتائج  بين    فيتشير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  السابق  الجدول 
على   الخاصة  المدارس  مبحوثى  درجات  ومتوسطات  الحكومية  المدارس  مبحوثى  درجات  متوسطات 

التعرض   التواصل  مقياس  مواقع  على  المعلومات  حرب  "ت"   ؛االجتماعيلقضايا  قيمة  بلغت  حيث 
 فقد يثبت صحة هذا الفرض.  يوبالتال ،عند جميع مستويات الداللة إحصائي اقيمة غير دالة  وهي 1.041

أنه    والذي  داللة  ينص على  ذات  توجد فروق  المبحوثين على    إحصائي اال  بين متوسطات درجات 
  -لنوع المدرسة )حكومية  وفق ا  االجتماعيمقياس التعرض لقضايا حرب المعلومات على مواقع التواصل  

 خاصة(. 
  الفرض الثامن: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس الهوية 

 نوع المدرسة(.  –اإلقامة  –المتغيرات الديموجرافية )النوع  الختالفالوطنية تبعًا 
 :هيويقسم هذا الفرض إلى ثالثة فروض فرعية 
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  وفق ا بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس الهوية الوطنية    إحصائي ا ال توجد فروق ذات داللة    -أ
 إناث(. -للنوع )ذكور

 ( 40جدول )

 للنوع  وفقًانتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى الهوية الوطنية 

 المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 درجة الحرية 
 الداللة 

 0.762 2.489 225 ذكور
 غير دالة  498 0.713

 0.668 2.534 275 إناث

"ت"   اختبار  نتائج  بين    فيتشير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  السابق  الجدول 
حيث بلغت قيمة "ت"   ؛متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس الهوية الوطنية

فقد يثبت صحة هذا الفرض.   ي وبالتال  ،عند جميع مستويات الداللة إحصائي اقيمة غير دالة    وهي  0.713
بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس    إحصائي اال توجد فروق ذات داللة  ينص على أنه    والذي

 إناث(. -للنوع )ذكور وفق االهوية الوطنية 
بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس الهوية الوطنية    إحصائي اال توجد فروق ذات داللة    -ب 

 حضر(. -)ريفلإلقامة  وفق ا
 ( 41جدول )

 للمنطقة السكنية وفقًانتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى الهوية الوطنية 

 المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 درجة الحرية 
 الداللة 

 0.709 2.465 245 ريف
 غير دالة  498 1.501

 0.712 2.561 255 حضر 

"ت"   اختبار  نتائج  بين    فيتشير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  السابق  الجدول 
الوطنية الهوية  مقياس  على  الحضر  مبحوثى  درجات  ومتوسطات  الريف  مبحوثى  درجات    ؛متوسطات 

فقد   يوبالتال  ،عند جميع مستويات الداللة  إحصائي اقيمة غير دالة    وهي  1.501حيث بلغت قيمة "ت"  
بين متوسطات درجات    إحصائي اال توجد فروق ذات داللة  ينص على أنه    والذييثبت صحة هذا الفرض.  

 حضر(.  -لإلقامة )ريف  وفق االمبحوثين على مقياس الهوية الوطنية 
داللة    -جم المبحوثين على  إحصائي اال توجد فروق ذات  الوطنية    بين متوسطات درجات  الهوية  مقياس 

 خاصة(. -لنوع المدرسة )حكومية  وفق ا
 ( 42جدول )

 لنوع التعليم وفقًانتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى الهوية الوطنية 

 المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 درجة الحرية 
 الداللة 

 0.699 2.552 250 حكومية 
 غير دالة  498 1.194

 0.723 2.476 250 خاصة 
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"ت"   اختبار  نتائج  بين    فيتشير  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  السابق  الجدول 
مبحوثى درجات  ومتوسطات  الحكومية  المدارس  مبحوثى  درجات  على    متوسطات  الخاصة  المدارس 

عند جميع مستويات    إحصائي اقيمة غير دالة    وهي  1.194حيث بلغت قيمة "ت"    ؛مقياس الهوية الوطنية
  إحصائي اال توجد فروق ذات داللة  ينص على أنه    والذيوبالتالى فقد يثبت صحة هذا الفرض.    ،الداللة

 خاصة(.  -لنوع المدرسة )حكومية وفق ابين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس الهوية الوطنية 
الموجودة  بالفروق  تتأثر  الوطنية ال  الهوية  السابقة أن  الجداول  نتيجة مهمة حيث اتضح من  وهذه 

أنثى(   -عام( وال النوع )ذكر  -غنية( وال التعليم )خاص -فقيرة   –محل اإلقامة )متوسطة    فيبين األفراد  
)ريف   اإلقامة  محل  ال  –وال  يمكن  كما  التواصل  حضر(  مواقع  أن  المختلفة    االجتماعيقول  بمنصاتها 

يمكنها الوصول إلى جميع األماكن  ومضامينها المتنوعة وما تستند إليه من تقنيات ووسائل جذب مختلفة  
 اإلعتبار.  في ختالفهم وهذه قضية خطيرة يجب أخدها اواألفراد رغم 

 
 :أهم النتائج

)الفيسبوك(   (1) المنصات    األولالترتيب    فيجاء  المب  التيعلى  على  و ثحو يستخدمها  للحصول  ن 
ويمكن تفسير ذلك بأن الفيسبوك أحد    ،(٪50بنسبة )  االجتماعيالمعلومات عبر مواقع التواصل  

التواصل   مواقع  بإمكا  التي  االجتماعيمنصات  لعرض  نتتمتع  متعددة  ووسائط  متنوعه  ات 
ن التعرض و اهقر ويستطيع الم،  ادر مختلفةمختلف أنحاء العالم ومن مص  فيالفيديوهات واألخبار  

،  مكان دون التقيد بحدود معينه  أي  فيلهذه المحتويات بسهولة ويسر واستخدام الفيسبوك ببساطة  
التواصل   مواقع  )دور  الدين  نسرين حسام  دراسة  مع  ذلك  الشباب   في  االجتماعيواتفق    ، إدراك 

الدين )(2016 سابق  م،  2016  ،  حسام  الفيسبوك    ؛(مرجع  جاء  بين    األولالترتيب    فيحيث  من 
 .(٪6.84ا بنسبة )المواقع األكثر استخدام  

( عند سؤال المراهقين عن ماهية حرب ٪49بنسبة )  األولالترتيب    في  (االستقرارجاءت )زعزعة   (2)
التنافر ،  المعلومات  ببث روح  الحروب  تلك  المعادية من خالل  القوى  برغبة  ذلك  تفسير  ويمكن 

من الفرقة والفوضى مما    يل بتماسك المجتمع ووحدته لخلق مجتمع منهك معنويا ويعانواإلخال
ويختلف ذلك مع دراسة ندية القاضى    ،المجتمع  في النهاية إلى زعزعة األمن واالستقرار    فييؤدى  

المصرية  النخبة  سابق  م،2017، القاضى)  (م2017  ،)اتجاهات  حرب   (مرجع  وصفت  حيث 
 . (٪3.81نسبة ) األولالمعلومات بأنها اإلرهاب وحصل على الترتيب 

الكاذبة   (3) واألخبار  الشائعات  نشر  )  األولالترتيب    فيجاءت  اآلليات  ٪55بنسبة  أهم  كأحد   )
التواصل    فيالمستخدمة   مواقع  عبر  المعلومات  نشر  االجتماعي،  حرب  أن  ذلك  تبرير  ويمكن 
بأنفسهم    لها  والترويجالشائعات   الثقة  وضعف  والخوف  القلق  من  حالة  لديهم  يثير  األفراد  بين 
المعلومات    ،  وحكوماتهم لشائعات   فيوتستخدم حرب  كالترويج  الوسائل  من  العديد  ذلك  سبيل 
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ويزداد أثر ذلك عند   ،بصورة سريعة ومن أكثر من مصدر وعبر حسابات األفراد وجهات وهمية
تداول تلك األخبار الكاذبه بين األفراد دون التأكد من صحتها أو وجود جهات رسمية ترصد تلك 

تضمن فيه مواقع التواصل    الذيالوقت    في  ،تبثه  الذي الشائعات وتصحح المحتوى الزائف المشوه  
وسرع  االجتماعي الزائفة  ةفورية  المحتويات  درا  ،  انتشار  مع  ذلك  الحليم  ويتفق  عبد  محمد  سة 

الرابع الجيل  حروب  آلليات  الجامعات  طلبة  سابقم،2020،عبدالحليم)  (م2020،)تعرض   (مرجع 
بمتوسط    األولالترتيب    فيتثير البلبلة والعمل على افتعال األزمات    التي حيث جاءت الشائعات  

 .(35.2)  حسابي
الترتيب   (4) على  الوطنية(  الهوية  )  األولحصلت )طمس  القيم  ٪63بنسبة  أهم  كأحد  تبثها    التي( 

حرب المعلومات؛ ألن أسهل طريقه للنيل من مجتمع وتحطيمه    في  االجتماعيمواقع التواصل  
التحتية وبنيته  الوطنية  هويته  على  القضاء  هو  السياق    فيتتمثل    والتي  ،بسهولة    في هذا 

روح    فيتغل  وتس   ،المراهقين لبث  ومعنوية  مادية  إمكانات  من  المتاحة  الوسائل  كل  ذلك  سبيل 
بها المراهقين  وإقناع  الدخيلة  واألفكار  منهج    ؛التشتت  يتبعوه  ا وسلوك  بحيث تصبح    ، حياتهم  فيا 

ويتفق ذلك مع   ،طمس الهوية الوطنية  يلمجتمع وبالتالا  فيويقابله طمس للقيم واألفكار األصيلة  
حيث أكدت على أن حرب   The cyper (cold war  ،2017 (77)))  "سيجيت   ةسار "دراسة  

المعلومات تسعى إلى السيطرة على عقول األفراد وطمس هويتهم مما يؤدى إلى تآكل األمة من  
 الداخل والخارج 

الترتيب   (5) ( كأحد أهم مالمح الهوية الوطنية المتشكلة لدى  ٪61بنسبة )  األولاحتلت )الوسطية( 
نتيجة متوقع  ،المراهقين أساسية من سمات   ةألن الوسطية والتسامح والوحدة الوطنية سم  ةوهذه 

وجاءت   ،ممارسة معتقداتهم الدينية دون تعقب أو فتنة  في حيث يكفل حرية    ؛المجتمع المصرى 
كأحد أهم مصادر تشكيل الهوية الوطنية لدى المراهقين بنسبة   األولالترتيب  في)وسائل اإلعالم( 

ا من قبلهم.  فراد وكذلك استخدام  ا بين األوانتشار    تداوال  وذلك ألنها تعتبر أكثر الوسائل    ؛(58٪)
وبقوة خاصة   للتأثير  يؤهلها  ما  اإلمكانات  من  لديها  أنه  المراهقين    فيكما  من  الفئة    والتيهذه 

   .نشر المحتوى من قبل وسائل اإلعالم فيساليب المستخدمة تنبهر بالتقنيات واأل
فيما يتعلق بتعرض المبحوثين لقضايا حرب المعلومات على مواقع   األوللم تثبت صحة الفرض   (6)

التعرض   الختالف  تبعا    االجتماعيالتواصل   الثان  ،مستوى  الفرض  ثبتت صحة  المتعلق    يفيما 
التواصل   مواقع  على  المعلومات  حرب  لقضايا  المبحوثين  لدوافع   وفق ا  االجتماعي بتعرض 

  االجتماعي وربما يعود ذلك إلى اختالف وتنوع المحتويات المقدمة عبر مواقع التواصل  ،  التعرض 
   .من قبل المراهقين

المعلوم (7) حرب  لقضايا  المبحوثين  بتعرض  المتعلق  الثالث  الفرض  صحة  مواقع  ثبتت  على  ات 
اوثبت    االهتمام،درجة    الختالف  وفق ا  االجتماعيالتواصل   الفرض المتعلق بمستوى تعرض    أيض 
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والتأثيرات الناتجة عن هذا   االجتماعيالمعلومات على مواقع التواصل    المبحوثين لقضايا حرب 
المراهقين    ،التعرض  لدى  دافع  يكون هناك  أنه عندما  الباحثة  لمحت  فيوترى  وى معين  التعرض 

والبدء بإجراء أبحاث عن قضايا معينة قد تنتج من الصفات المميزة لهذه المرحلة العمرية ونموها  
الشباب  لمرحلة  والدخول  بالنضوج  بالشعور  يبدأوا   بأن  والجسمى  لديهم    ي وبالتال  ،العقلى  يتولد 

رغبة   أو  للمحتويات    فيشعور  الشباب   التي التعرض  الطبيع،  تهم  المراهقون    ي ومن  يتأثر  أن 
المعلومات   حرب  التواصل    يتعرضون   التيبقضايا  مواقع  عبر  يفتقدوا    االجتماعيلها  قد  ألنهم 

  .إلى عنصر الخبرة أو المعرفة والدراية الكافية بهذه المحتويات والغرض الخفى منها
التواصل لم تثبت صحة الفرض المتعلق بتعرض المبحوثين لقضايا حرب المعلومات على مواقع   (8)

  –إناث( ونوع التعليم )خاص    –حضر( والنوع )ذكور    –للمنطقة السكنية )ريف    وفق ا  االجتماعي 
 ا . وهذا يدل على كل هذه المتغيرات السابقة ال تشكل فارق، (يحكوم

 

 الخالصة:
وتسعى إلى زعزعة األمن واالستقرار ونشر   ،تعتبر حرب المعلومات ظاهرة خطيرة تهدد كيان الوطن

هذه الحرب تستهدف القوى المعادية المراهقين والذين يشكلون اللبنة األساسية    ، وفي الفوضى داخل الوطن
المستقبل   وحمايته  الذيلجيل  المجتمع  بناء  عاتقه  على  الهوية    ،يقع  طمس  إلى  الحرب  هذه  وتسعى 

 المجتمع.   فيمشوه يتنافى مع طبيعة القيم واألفكار السائدة الوطنية للمراهقين ونشر ثقافة ومحتوى 
على    االجتماعي ولذلك سعت الدراسة إلى التعرف على تأثير حرب المعلومات على مواقع التواصل  

مجموع إلى  الدراسة  وتوصلت  الوطنية  النتائج    ةالهوية  المبحوث،  المهمةمن  عرف  حرب  و حيث  ن 
والوالء    االنتماءبأنها زعزعة األمن واالستقرار وإضعاف روح    تماعياالجالمعلومات على مواقع التواصل  

األفراد  الحرب    ،لدى  تلك  رغبة  إلى  ذلك  يعود  اإلرباك    فيوربما  من  حالة  وإشاعة    فيخلق  المجتمع 
المبادئ   فيالمجتمع وضعف الثقة    فيالنهاية إلحداث فتنة    فيقد يصل    الذينقسام بين األفراد األمر  الا

يختلف ذلك مع دراسة  و   ذلك بدوره إلى طمس الهوية الوطنية للمراهقين  يويؤد   ،  والقيم السائدة للمجتمع
القاض المصرية  ي ندية  النخبة  أن حرب   والتي  (مرجع سابقم،  2017،  القاضى)(م2017،)اتجاهات  وجدت 

 اإلرهاب.  فيالمعلومات تتمثل 
  االجتماعي حرب المعلومات عبر مواقع التواصل    فيخدمة  كما وجدت الدراسة أن أهم اآلليات المست 

الكاذبة  هي واألخبار  الشائعات  با،  نشر  الشعور  يثير  األمر  هذا  أن  الباحثة  نفوس    فينهزامية  ال وترى 
الوطن نتيجة    في تم تحقيقها أو اإلعالن عنها    التياإلنجازات    فيكما أنه يفقدهم الثقة    ،األفراد والضعف

خبار الكاذبة يؤثر على  ألكما أن نشر الشائعات وا،  تقوم بها تلك الحرب   التيحمالت التشويه والتضليل  
سبيل النهوض    فيحيث تصبح ما بين العمل واإلنجاز    ؛األداء الخاص بالقيادات والمؤسسات الحكومية
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شكيل حائط صد قوى لمواجهة الوقت ذاته تحاول محاصرة تلك الشائعات ودحضها عبر ت  وفيبالوطن  
  التي هذه األخبار الزائفة وكشفها أمام األفراد لتجنب اآلثار الناجمة عنها ألن نجاح هذه الشائعة واآلليات  

يؤثر   المعادية  القوى  للمراهقين  فيتستخدمها  الوطنية  الهوية  على  اتجاهات   ،النهاية  بداخلهم  ويؤجج 
الع بقيمة  واإلحساس  الشغف  كفقدان  والرغبة  مختلفة  أمال    فيمل  أخرى  أماكن  إلى  البالد    في  مغادرة 

مان داخل وطنهم ونبذه للقيم واألفكار السائدة  ألوافتقاد الشعور باألمن وا  ،الحصول على مستقبل أفضل
وهذا هو الهدف السامى    ،النهاية إلى طمس الهوية الوطنية للمراهقين  فييقود    الذيمجتمعه األمر    في

حرب   الذي إليه  واأل   تسعى  والحضارة  للتراث  يفتقد  مشوه  جيل  إلى  الوصول  حيث  يدولوجية  المعلومات 
 تدفعه للحرب من أجلها.   التيالثقافية 
لديها سواء    وفي المتاحة  الجهود  المعلومات تكرس كافة  ذلك فإن حرب  البشر   سبيل  الجانب    ي من 

الكاذبة واألخبار  الشائعات  تلك  ونشر  األمر  بهذا  للقيام  والمعدة  المؤهلة  الكوادر  الجانب    ،حيث  وكذلك 
المتعددة    الذي  يالتقن والتقنيات  الوسائط  مكانات وقدرات إوما تحويه من    االتصالعالم    فييعتمد على 

فتقد للخبرة  ت  التيلسن الصغيرة  هذه ا  فيهائلة قادرة على تزييف الحقائق بصورة قد ال يستطيع المراهقون  
ويتفق ذلك مع دراسة محمد  ،  وكذلك مواكبته هذا التطور الهائل كشفها أو التصدى لها  يحتكاك الثقافالوا

الرابع الجيل  حروب  ألليات  الجامعات  طلبة  تعرض   ( الحليم  مرجع   م، 2020،عبدالحليم)  (م2020،  عبد 
احيث وجدت    (سابق الشائعات    أيض  األزمات    التيأن  افتعال  والعمل على  البلبلة  اآلليات   هيتثير  أهم 

 حرب المعلومات. فيالمستخدمة 
الوطنية   الهوية  مالمح  أهم  من  أن  إلى  الدراسة  توصلت  والتسامح   هيكما  والحضارة  الوسطية 

حيث ال مجال    وصفات وقيم تتوارثها األجيال  ي سمة أساسية من سمات الشعب المصر   هوهذ   ،والعاطفة
الفتنة   أو  الطائفية  أو  القيم  ،  مصر  فيللعنف  أهم  من  أن  الدراسة  التواصل   التي ووجدت  مواقع  تبثها 

المعلومات    في  االجتماعي الباحث   هيحرب  الوطنية وترى  الهوية  األكثر    ةطمس  يعتبر  الهدف  هذا  أن 
  .خطورة على اإلطالق

تدخر جهد   المعادية ال  القوى  الغرض   فيا  فهذه  هذا  إلى  الوصول  بتسريب    ؛سبيل  البدء  يتم  حيث 
الموسيقى وغيرها بهدف جس نبض    بعض األفكار والعادات بطرق مختلفة سواء   أو  عن طريق األفالم 

الغريبة تجاه هذه األفكار  المراهقين  أفعال  اتجاهات وردود  قبوال    ،واختبار  فإنها    واستحسانا    وإذا ما القت 
السبيل لحياة    هيكار المشوهة للتأثير على المراهقين وإقناعهم بأن هذه األفكار  بث هذه األف  فيتستمر  

الوقت   فيمن قيمهم السائدة واألصيلة وبالتالى تطمس هويتهم الوطنية    ن وجعلهم ينفرو   ،الرقى والتحضر
 فيه مستقبل األمة وأساسها وقوتها الداعمة.  ن يشكلو  الذي

وجدت أن    والتي  (  THE CYPER COLD WAR  ،2017واتفق ذلك مع دراسة ساره سيجيت )  
إلى تغ المعلومات تسعى  الداخل والخارجي حرب  لتتآكل األمة من  الفكر والعقل  ا مما سبق  وانطالق    ،  ير 
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التوصيات   ببعض  األخذ  يمكن  أنه  ترى  الباحثة  فإن  الشعواء  الحرب  تلك  خطورة  ومن  سبيل    فيذكره 
 النقاط التالية :  فيلهذه الحروب ويمكن ذكرها  يالتصد 
 كاألسرة والمدرسة ودور العبادة والجامعة.  االجتماعيةتفعيل دور مؤسسات التنشئة  (1)
تسعى القوى    التي مجال اإلعالم وتدريبهم على رصد القيم واألفكار    في تصال  ال تأهيل القائمين با (2)

 لها. يالمعادية إلى بثها من خالل حرب المعلومات والتصد 
الحكومية   (3) والمؤسسات  القيادات  واستراتيجيات    فيتوفر  آليات  من خاللها    متنوعةالدولة  تتمكن 

 لحروب المعلومات وتشكيل قوى مضادة لها. يالتصد 
مقررا (4) متنوعتوفير  دراسية  ت  في  ةت  المختلفة  التعليمية  الوطن  ؤ المراحل  حب  على    واالنتماءكد 

والتمسك بالهوية الوطنية والتوعية بخطورة حرب المعلومات وعرض النماذج المشرفة من األبطال  
 والعلماء والشهداء. 
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 . االجتماعيعبر مواقع التواصل 
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Abstract 

         The study aimed to identify the extent to which adolescents are 
exposed to information warfare on social media and their role in shaping 
adolescents' national identity. The study used the survey method, and within 
the framework of the survey method, a questionnaire was filled out with an 
interview for a sample of (500) adolescents, and the study concluded that 
social networking sites are the most important means through which the 
respondents knew the information war, and Facebook came in the first place 
as the most important platform that the respondents use it to obtain information 
through social networking sites. The study also found that the most important 
mechanisms used in the information war on social networking sites are the 
dissemination of rumors and false news, and the study emphasized the need 
to form electronic battalions against hostile forces and their information wars 
on social networking sites . 
 

Keywords: Information Warfare - Social Networking Sites - National Identity – 

                    Teenagers. 
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