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ملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور شبكة التواصل االجتماعي تويتر 
في نشر الشائعات بين طالب الجامعات السعوديين، حيث تعد هذه الدراسة من 
الدراسات الوصفية والتى تعتمد على المنهج ألمسحي، وأجريت الدراسة الميدانية 
على عينة عمدية من الذي يتعرضون لشبكات التواصل االجتماعي »تويتر« من 
جامعتي)أم القرى- الملك عبد العزيز( وقوامها)400( مفردة، واعتمدت الدراسة 
على استمارة االستقصاء، وقد توصلت الدراسة إلى:- أنه توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس اتجاهاتهم نحو الشائعات 
تبعا الختالف الجامعة )أم القرى – الملك عبد العزيز(، كما أثبتت الدراسة أيضا 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس 
.»Twitter اتجاهاتهم نحو الشائعات تبعا الختالف دوافع التعرض لشبكة »تويتر

الكلمات المفتاحية: شبكات التواصل االجتماعي- ترويج الشائعات

“Social Media Networks Role in Rumor 
Propagation for Saudi Undergraduates”- 

“Twitter as a Model”

Current study aimed at the identification of Twitter 

social media network in propagating rumors among 

Saudi undergraduates. The study is descriptive and 

depended on survey methodology. Field study was 

conducted to intended sample of undergraduates, the 

users of Twitter social media network from Umm Alqura 
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and King Abdul Aziz universities )n= 400 respondents(. 

The study depended on survey form for data collection. 

It was found statistically significant differences between 

mean degrees of respondents on Attitudes Toward 

Rumors Scale according to the difference in University 

)Umm Alqura and King Abdul Aziz(. In addition, there 

were statistically significant differences between mean 

degrees of respondents on Toward Rumors Scale 

according to the difference in exposure motivations to 

Twitter.   
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تمهيد : 

ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي  أصبحــت ظاهــرة انتشــار الشــائعات عل
خاصــةً “ تويتــر” أكثــر شــيوعاً، ويعتبــر زيــادة اختــراق اإلنترنــت والثقــة 
ــادة انتشــار  ــي زي ــن العوامــل المســاهمة ف ــة مــن بي ــي المعلومــات اإللكتروني ف
الشــائعات، مــع إمكانيــة إرســال رســائل نصيــة عبــر تويتــر فيمــا يُعــرف باســم 
“ تغريــدات”, وتكــون غالبيــة التغريــدات ذات محتــوى الشــائعات علــى تويتــر 

ــية. ــرات السياس ــوارئ أو المظاه ــات أو الط ــرات األزم ــالل فت خ

ويرجــع الســبب وراء انتشــار الشــائعات عبــر شــبكة التواصــل االجتماعــي  
“ تويتــر” إلــى الطبيعــة الفوريــة التي تقدمهــا التحديثــات والتغريــدات المعلوماتية 
ذات االســتخدام الواحــد فقــط وبالتالــي فإنهــا تكــون معلوماتيــة وأكثــر تصديقــاً 
ــائعات  ــدرج الش ــرى، وتن ــي األخ ــل االجتماع ــبكات التواص ــع ش ــة م بالمقارن
المتداولــة علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي “ تويتــر” تحــت تصنيــف العــرض 
االجتماعــي لــآراء الشــخصية، فالشــباب يولــون أهميــة كبيــرة للتعــرف علــى 
األخبــار المقدمــة مــن جانــب األشــخاص ذوي نفــس الطبيعــة مــن التفكيــر 

والميــول بــدون تدقيــق أثنــاء بحثهــم عــن المعلومــات الموثوقــة.

ــر” واحــدة مــن أهــم الوســائل  ــل شــبكة التواصــل االجتماعــي “ تويت وتمث
القويــة فــي نشــر الشــائعات بيــن مجتمــع الشــباب نظــراً ألنهــا تســمح ألي أحــد 
ــا، أيضــاً, نظــراً  ــى منصته ــي نشــرها عل ــة ف ــر موثق ــة غي ــه رأي أومعلوم لدي
ــاب القواعــد  ــر” لغي ــي شــبكة التواصــل االجتماعــي “ تويت ــم ف ــة التحك لصعوب
ــي  ــبكة ف ــتغالل الش ــمح باس ــا يس ــو م ــا وه ــر عليه ــة للنش ــن الواضح والقواني
ــر شــبكات  ــن أكث ــر” م ــد “ تويت ــار المغلوطــة والشــائعات، ويع ــج لألخب التروي
ــي. ــباب الجامع ــات الش ــن مجتمع ــائعات بي ــاً للش ــي ترويج التواصــل االجتماع
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اإلطار النظري :
تعريف ”توتير“ وخصائصه ومميزاته:

عــرف “تويتــرTwitter” بأنــه “شــبكة تواصــل اجتماعــي عبــر اإلنترنــت 
وخدمــة مصغــرة للتدويــن تســمح للمســتخدمين بإرســال وقــراءة رســائل نصيــة 
قصيــرة حجمهــا حتــى 140 رمــز تُعرف باســم تغريدات. يســتطيع المســتخدمون 
ــر  ــن يســتطيع غي ــي حي ــدات, ف ــراءة وارســال تغري ــر ق ــى تويت المســجلون عل
المســجلين بالشــبكة قــراءة التغريــدات فقــط. تســمح شــبكة التواصــل االجتماعــي 
تويتــر بالوصــول للمســتخدمين مــن خــالل واجهــة الموقــع أو الرســائل النصيــة 

القصيرة أو التطبيقات عبر أجهزة الهواتف المحمولة”.  
)Vosoughi, S, 2016,15 (

                                   :” Twitter خصائص شبكة ” تويتر
)الشهري، 2014، 35(

ــي 	  ــه أصدقائهــم دائمــا وف ــوم ب ــة مــا يق ــر لمســتخدميه معرف ــر تويت يوف
ــت. أي وق

أنــه أســرع وســيلة لطــرح التســاؤالت علــى األصدقــاء وتلقــي اإلجابــات 	 
الفورية.

يتيــح للمســتخدم إمكانيــة إرســال األخبــار الهامــة جــدا والســريعة 	 
كاالســتغاثة أو اإلخبــار عــن حــادث مهــم جــدا.

يتيــح تويتــر للمســتخدمين متابعــة كل أحــداث العالــم الهامــة فــور 	 
وقوعهــا.

يستطيع المستخدم معرفة ما يفعله أصدقاءه ومعارفه الذين يهمه أمرهم 	 
ومتابعة أخبارهم وشؤونهم. 
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                                     :” Twitter مميزات شبكة ” تويتر
)الشهري،2014 ،35(

يعلمك بالخبر حال وقوعه ومن موقع الحدث.. 1

أنه يضعك في معرفة دائمة عن أخبار الذين تهتم بهم.. 2

تســتطيع مــن خاللــه الحصــول علــى االستشــارة واالســتفادة مــن تجارب . 3
األصدقاء.

يتيــح إقامــة عالقــات صداقــة جديــدة وإجــراء حــوارات مــع أنــاس . 4
مشــهورين فــي مختلــف وخاصــة تلــك التــي تهمــك.

إمكانية الحصول على خالصة وافية لما تنشره المواقع اإللكترونية. . 5

تعريف الشائعات:

الشــائعات بأنهــا »األخبــار التــي يتناقلهــا النــاس دون إمكانيــة التحقــق 
كمــا  ببنائهــا وتشــكيلها ونشــرها,  الشــائعة  ويقــوم مصــدر  مــن صحتهــا, 
رغبــة  الشــائعات  النتشــار  ويُشــترط  وناشــرها،  للشــائعة,  متلقــي  يوجــد 
المتلقــي فــي المعرفــة ووجــود دافــع وفائــدة لصاحــب الشــائعة لنشــرها «                                                 

)Dayani, R & Others, 2016 , 422(

مغلوطــة  وأخبــار  »معلومــات  بأنهــا  الشــائعات  وتعــرف 
صادمــة«.                                                                                                      تأثيــرات  لهــا  الشــبكات,  عبــر  لالنتشــار  قابلــة 

)Rudat, A, 2015, 2(

أنواع الشائعات :

ــادر،2002،  ــد الق ــد، 2007، 121: 122(،)عب ــن )العب ــق كل م ــد أتف وق
75 :76( أن اســتخدام الشــائعات فــي مواضــع مختلفــة أدي إلــى تقســيمها إلــى 

عــدة أنــواع أبرزهــا:
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2- شائعات الوهمية. 1- شائعات الكراهية.  

4- الشائعات الغائصة. 2- الشائعات الزاحفة.   

3- الشائعات العنيفة.                  6- شائعات األمل واألماني واألحالم.

7- شائعات اليأس والخوف. 

خصائص الشائعات:
وتتميز الشائعات بعدة خصائص منها:               )عبد القادر ،2002، 73(

تنتشــر الشــائعة فــي مجتمــع معيــن بســبب ارتباطــه بمحتواهــا وتأثيرهــا 	 
علــى توجيــه أفــراده.

تؤثــر الشــائعة بشــكل فاعــل فــي المجتمعــات التــى يخيــم عليهــا القلــق 	 
بســبب خطــر وهمــي أو حقيقــي.

تكثــر الشــائعات عنــد قلــة األخبــار الموثوقــة التــى تتحــدث عــن واقــع 	 
أي حــدث ويميــل النــاس إلــى تصديقهــا.

 تنتقل الشائعة من شخص إلى آخر شفهياً مما يؤدي إلى تضخيمها.	 

 تزيد فعالية الشائعات في الحروب واألزمات والكوارث الطبيعية.	 

 ينبغي أن تتالءم الشائعة مع اهتمام الجمهور حتى يصدقها الناس.	 

ــاء 	  ــى مصــدر مســؤول إلضف ــان إل ــي معظــم األحي  تعــزي الشــائعة ف
ــا. مرجــع رســمي عليه

تتناغم الشائعة مع التقاليد للسكان الذين تسري بينهم.	 
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أهداف الشائعات:

تســتخدم الشــائعات لتحقيــق أهــداف إيجابيــة وآخــرى ســلبية ومــن هــذه 
ــاب،2007، 100( ــداف:     )حج األه

أوالً: األهــداف اإليجابية)إخفــاء النشــاط العســكري- التقليــل مــن شــأن 
ــق-  ــاء الحقائ ــتار دخــان إلخف ــدو- كس ــت الع ــدو- لتفتي ــم ضــد الع ــدو- كطع الع
ــرأي  ــائعات أخــرى- لحــس ال ــة ش ــاء- لمواجه ــن شــأن مصــادر األنب الحــط م

ــق(. ــف الحقائ ــام لكش الع

ثانيــاً: األهــداف الســالبية)التمهيد إلحــداث اإلرهــاب- إضعــاف الــروح 
ــويه  ــالف- تش ــق الخ ــن وتعمي ــارة الفت ــي- إث ــام السياس ــر النظ ــة- تدمي المعنوي

ــة( ــاعة البلبل ــي- إش ــاد القوم ــر االقتص ــن- تدمي ــمعة األخري س

تصنيفات الشائعات عبر موقع التواصل االجتماعي ”تويتر“:

ــي  ــن األدوات الت أصبحــت شــبكة التواصــل االجتماعــي »تويتــر« مــن بي
يتــم اســتخدامها ســلبياً فــي نشــر الشــائعات، ويلجــأ مســتخدمو »تويتــر« وغيرهــا 
مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي إلــى التخفــي أو انتحــال هويــات غيــر حقيقيــة 
لنشــر الشــائعات التــي ســرعان مــا يتــم تداولهــا بيــن شــباب الجامعــات، وصنــف 
ــي  ــل االجتماع ــر شــبكات التواص ــس« )2013( الشــائعات عب ــي وويك »كيل
عموماً و»تويتر« على وجه الخصوص تبعاً للهدف منها إلى:                                     

)Kelly& Weeks, 2013, 247: 256(

أوالً: الشائعات المقصودة )المتعمدة(:

 هــي األخبــار أو المحتــوى الــذي يتــم نشــره مــع علــم القائميــن عليهــا بأنهــا 

خاطئــة وبعيــدة تمامــاً عــن الصــدق، وتكــون هــذه الشــائعات عــادةً لهــا أهــداف 

محــددة ترتبــط بطبيعــة الشــائعة, علــى النحــو التالــي: 
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الترويــج لمنتــج أو فكــرة معينــة عــن طريــق اســتخدام الشــائعات كآليــة . 1

تســويقية مبتكــرة.

التشويش أو اإلساءة السمعة عن طريق تزييف الحقائق.. 2

ثانياً: الشائعات غير المقصودة )غير المتعمدة(:

ــرة,  ــة والخب ــي المعرف ــف ف ــن ضع ــرها ع ــم نش ــي يت ــائعات الت ــي الش  ه
وتنتشــر بشــكل غيــر متعمــد، وينتشــر هــذا النــوع مــن الشــائعات عــادةً نتيجــة 
للتســرع وعــدم التحقــق مــن مصــدر المعلومــة أو االقتبــاس الجزئــي لتلــك 

المعلومــات. 

وقســم كل مــن »رانــد وراســت« ) 2013( الشــائعات تبعــاً لســرعة 
الترويج واإلنتشار عبر شبكات التواصل االجتماعي إلى:  

)Rand& Rust, 2013, 181:193(

ــة . 1 ــون صعب ــت أطــول لنشــرها وهــي تك ــة تســتغرق وق شــائعات بطيئ
ــق.  التصدي

ــي . 2 ــادة ف ــدث ع ــي تح ــرة وه ــرعة الكبي ــم بالس ــريعة: تتس ــائعات س ش
األمــور والموضوعــات التــي يتوقــع مــن الجمهــور متابعتهــا وســهولة تصديقهــا. 

الشــائعات  وروفاســتوس« )2013(  جانبــه, صنــف »ســيرانو  ومــن 
المنتشــرة عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي تبعــاً لنطــاق ومســتوى انتشــارها 

)Rovastos& Serrano, 2013,20 ( :إلــى

ــق . 1 ــهم لتحقي ــن أنفس ــخاص ع ــا أش ــائعات يطلقه ــائعات شــخصية: ش ش
ــخصية.  ــب ش مكاس

شــائعات محليــة: هــي تلــك الشــائعات التــي تتعلــق بقضيــة معينــة فــي . 2
دولــة أو مجتمــع معيــن. 
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شــائعات قوميــة: شــائعات تتمحــور حــول قضايــا قوميــة عامــة وأزمــات . 3
سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة للــدول, وهــي تســتهدف فــي األســاس انهيــار 

الدولــة وإحــداث أضــرار بهــا. 

4. شــائعات دوليــة: عبــارة عــن تلــك الشــائعات المنتشــرة بخصــوص 
األزمــات الدوليــة.

الشــائعات   )2016( ومورينيــو«  »نيكوفــي  صنــف  وأيضــا 
إلــى:                                                                 تويتــر  االجتماعــي  التواصــل  عبرشــبكة  إطالقهــا  يتــم  التــي 

)N’kofi & Moreno, 2016,392:404(

شــائعات سياســية: هــي التــي تعمــل علــى توجيــه الشــباب والــرأي العــام 
نحــو اتجــاه أو شــخصية سياســية معينــة, وهــي تالقــي عــادةً رواج بيــن الشــباب. 

شــائعات اجتماعيــة: تهــدف إلــى تغييــر قيــم مجتمعيــة وغرس قيــم ومباديء 
أخــرى بديلــة تبعاً للتقــدم ومقتضيــات العصر. 

شــائعات اقتصاديــة: تهــدف للترويــج إلــى منتجــات معينــة أو التشــهير 
بأخــرى موجــودة بالفعــل. 

أسباب انتشار الشائعات من خالل ”توتير“

يعــد “تويتــر” مــن أكثــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ترويجــاً للشــائعات 
ــى عــدة أســباب  ــك إل ــن مجتمعــات الشــباب الجامعــي، ويمكــن أن يعــزى ذل بي
مــن بينهــا: )1( انتشــار اســتخدام “تويتــر” بيــن الشــباب كأحــد أشــهر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي فــي الســنوات األخيــرة إذ بلــغ أعــداد المشــتركين بالموقــع 
ــر  ــة لتويت ــى 400 مليــون مشــترك, )2( تســمح الواجهــة البرمجي ــد عل مــا يزي
باســتقبال كميــة كبيــرة جــداً مــن بيانــات المســتخدمين فضــالً عن ســهولة وفورية 

)Twitter ,2015, Retrieved from https://twitter.com/strengths(.االتصــال

)3( ويرجــع الســبب أيضــا وراء ســرعة انتشــار الشــائعات عبــر »تويتــر« 
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إلــى تصاعــد األحــداث والتطــورات التــي تمثــل تربــة خصبــة لنمــو هــذه 
)Frenda & Nichols,2013, 173(.الشــائعات

عناصر بناء الشائعات :

الشــائعات علــى شــبكات  إلــى أن  أشــار »آيــرز ودريــدز« )2015( 
التواصل االجتماعي تتكون من العناصر التالية:   

)Ayers & Dredze, 2015, 263: 264(

الشكل/ األسلوب: كيف يتم عرض الشائعة؟ هل هي متقنة؟ 	 

الوظيفــة/ المحتــوى: مــا هــي الرســالة التــي تحملهــا الشــائعة؟ مــا هــو 	 
الهــدف المــراد منهــا؟ 

ــي تســتخدمها 	  ــا هــي المنصــة الت ــل الشــائعة؟ م المســتخدمين: مــن يمث
الشــائعة؟ 

ديناميكيــات الترويــج: مــا هــي ســرعة انتشــار الشــائعة؟ مــا هــو الشــكل 	 
الهرمــي النتشــار الشــائعة؟ كــم عــدد عقــد التأثيــر التــي تمــر بهــا الشــائعة؟ . 

ــي  ــر“ ف ــى دور شــبكة التواصــل االجتماعــي ”تويت ــرة عل العوامــل المؤث
ــات: ــن طــالب الجامع ــج للشــائعات بي التروي

ــل  ــبكة التواص ــل ش ــي جع ــاهمت ف ــي س ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي هن
االجتماعــي “تويتــر” وســيلة لنقــل والترويــج للشــائعات: 

أوالً: ال تزيــد أعمــار الغالبيــة العظمــي مــن مســتخدمي “تويتــر” عــن 27 
عــام بــل توجــد كذلــك شــريحة كبيــرة ممــن يســتخدمون الموقــع أقــل مــن 16 
ــر.  ــر تويت ــر ونشــر الشــائعات عب ــر عرضــة للتأث ــم أكث ــا يجعله عــام, وهــو م
ــر  ــر لتويت ــر تويت ــائعات عب ــر الش ــاندة لنش ــل األخــرى المس ــن العوام ــن بي وم
ــي )2015(  ــك الدول ــات البن ــاً لبيان ــة وفق ــف المحمول ــا الهوات انتشــار تكنولوجي
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)The World Bank ,2015(، فضــالً عــن ذلــك, هنــاك زيــادة كبيــرة 
فــي أعــداد مســتخدمي اإلنترنــت تقــدر بالمالييــن, حيــث أصبحــت الشــبكة 
ــي.                                           ــباب الجامع ــن الش ــار بي ــى االنتش ــدرة عل ــر ق ــر وأكث ــكل أكب ــرة بش متواف

)Howard, 2012, 35(

ــي  ــبكة التواصــل االجتماع ــر ش ــائعات ســريعاً عب ــار الش ــرى ان انتش وي
»تويتــر« وبشــكل مذهــل يســاعد علــى ذلــك مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا:                                                            

)Gibson, & McAllister, 2015, 243:263(

ــي تعتمــد عليهــا شــبكة التواصــل االجتماعــي »تويتــر«  ــا الت - التكنولوجي
ــدود  ــاوز الح ــي وتج ــث الوع ــي ب ــهمت ف ــة اس ــة افتراضي ــكل منص ــي تش الت
الجغرافيــة والسياســية لمــا تمتــاز بــه مــن ســهولة الوصــول والتفاعــل وتحقيــق 

ــن الشــباب.  التواصــل بي

- البنــاء الفنــي لتويتــر الــذي تتكامــل فيهــا جميــع عناصــر الوســائط المتعــددة 
مثــل  الصــوت ، الصــورة، الرســوم المتحركــة، المؤثــرات البصريــة والســمعية, 

وهــو مــا يجعلــه بيئــة مثاليــة النتشــار الشــائعات.

مــن  مجموعــة  »تويتــر«  االجتماعــي  التواصــل  شــبكة  اســتخدام   -
بروتوكــوالت االتصــال التــي تســتخدم خوارزميــات المحادثات لنشــر المعلومات 

ــات. ــادل المعلوم ــاركة وتب ــى مش ــة إل ــع باإلضاف ــاق واس ــى نط عل

معايير تقويم الشائعات عبر شبكة التواصل االجتماعي تويتر:

أي شــائعة عبــر شــبكة التواصــل االجتماعــي ”تويتــر“, يمكــن تقويمهــا 
)Turner & Sanders, 2014,34(            :ــة ــر التالي ــي ضــوء المعايي ف

تعــدد مصــادر الشــائعة: يوجــد مصــدر وحيــد للشــائعات عبــر تويتــر، . 1
فعندمــا تصــدر الشــائعة مــن شــخص أو مجموعــة صغيــرة عبــر تويتــر, يكــون 
ــط أو حجــم  ــك الحســاب الشــخصي فق عــدد المــوارد المســتقلة للشــائعة هــو ذل
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ــاك  ــون هن ــائعة, يك ــر ش ــات غي ــت المعلوم ــا إذا كان ــرة. أم ــة الصغي المجموع
العديــد مــن المــوارد المســتقلة للمعلومــة. 

المســافة القصــوى النتشــار الشــائعة: تميــل الشــائعات إلــى االنتمــاء إلــى . 2
تفرعــات شــجرية أكبــر مــن المعلومــات الحقيقيــة المتداولــة عبــر تويتــر. 

ــاالت الشــائعات  ــي ح ــي: ف ــا الحقيق ــن الشــائعة ومصدره ــافة بي 3. المس
ــد  ــد هــذه المســافة مــع تزاي ــر. أيضــاً, تتزاي ــة, تكــون المســافة هــي صف المثالي

ــائعة.  ــج الش ــة لتروي ــدد المصــادر الفرعي ع

4. معيــار المحتــوى: يتــم تقويــم الشــائعات عبــر “تويتــر” تبعــاً للمحتــوى 
اللفظــي والمنطقــي. وينقســم معيــار المحتــوى فــي تقويــم الشــائعات عبر“تويتــر” 

إلــى المعاييــر الفرعيــة التاليــة:

أ- ثبات الرسالة التي تحمل الشائعة: يتكون من المؤشرات التالية: 

.)Mention( إعادة التدوينات.       – عدد حاالت اإلشارة -

ب- تناســق البنــاء الداخلــي لمحتــوى رســالة الشــائعة: يتكون من المؤشــرات 
التالية:

األســئلة, التوكيــدات, الضمائــر, عــدد الكلمــات, الهاشــتاج, روابــط مواقــع 
إنترنــت أخــرى, عالمــات التعجــب, النفــي.  

ت- صدق المصدر: يتكون من المؤشرات التالية:

إعادة التغريد, وجود اسم المصدر, الصور, عدد متابعي المصدر. 

ث- مقبولية المحتوى: يتكون من مؤشر إعادة التغريد.
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تأثير انتشار الشائعات عبر ”تويتر“ على الشباب الجامعي:

مــع تزايــد أعــداد المســتخدمين الشــباب لشــبكة التواصــل االجتماعــي تويتر, 
ــن  ــم. وتتضم ــاً عليه ــاً وانعكاس ــر وضوح ــائعات أكث ــر الش ــب تأثي ــت جوان بات

ابــرز هــذه الجوانــب مــا يلــي:

تأثيــر شــخصي: تدفــع الشــائعات الشــباب نحــو اتخــاذ قــرارات شــخصية . 1
خاطئة ألنفســهم وأســرهم. 

تأثيــر عدائــي: تدفــع الشــائعات الشــباب الجامعــي إلــى تكويــن صــورة . 2
ــة  ــائعة لتشــويهها وحشــد العدائي ــرة مســتهدفة بالش ــلبية عــن شــخصية أو فك س

ضدهــا.  

ــث . 3 ــي, حي ــباب الجامع ــية الش ــي نفس ــائعات ف ــر الش ــي: تؤث ــر نفس تأثي
ــات  ــاف المعنوي ــة وإضع ــت واألســس المجتمعي ــي الثواب ــباب ف ــة الش ــر ثق تدم

ــباب.  ــي للش ــاء الذات والبن

تأثيــر معرفــي: فــي الوقــت الــذي تهــدف فيــه شــبكات التواصــل . 4
االجتماعــي عمومــاً وتويتــر علــى وجــه الخصــوص فــي تعزيــز التبــادل 
المعرفــي بيــن الشــباب, تســهم الشــائعات فــي تشــويه المعــارف وزعزعــة الثقــة 

)Rheingold, 2013, 62(                             .في مصادرها

تأثيــرات اجتماعيــة:  تســاعد الشــائعات علــي نشــر العــداء والخصومــة . 5
ــع.  ــكك المجتم ــر تف ــالل نش ــن خ ــتقراره م ــر اس ــم تدمي ــن ث ــباب وم ــن الش بي
ــباب,  ــن الش ــة بي ــات االجتماعي ــى العالق ــلب عل ــائعات بالس ــر الش ــاً, تؤث أيض
وتخلــق الفوضــى وتقســيم الجماعــات. أخيــراً, تــؤدي الشــائعات المنتشــرة عبــر 
شــبكات التواصــل االجتماعــي إلــى تعميــق الفجــوة بيــن أفــراد المجتمــع ونشــر 
ــة  ــكار الخاطئ ــى نشــر األف ــدف إل ــا ته ــا أنه ــوس, كم ــي النف ــق والخــوف ف القل

ــن الشــباب.  واإلنحــراف بي
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تاثيــرات سياســية: يعتبــر المجــال السياســي بيئــة خصبــة ومناســبة . 6
النتشــار الشــائعات عبــر »تويتــر« بيــن الشــباب. تؤثــر الشــائعات علــى جميــع 
مجــاالت االتصــال السياســي بيــن الشــباب )الطــرق التــي يســتخدمها أصحــاب 
الرســائل السياســية للتأثيــر فــي البيئــة العامــة(. ويتضمــن ذلــك المناقشــات العامة 
)مثــل الــكالم السياســي, التغطيــات االخباريــة اإلعالميــة, والــكالم المعتــاد بيــن 
الشــباب( والتــي تراعــي تخصيــص المــوارد العامــة وصنــع القــرار وغيرهــا. 
أيضــاً, فــي مجــال االنتخابــات, تســتهدف الشــائعات تشــويه الســمعه السياســية 
ــد مــن قوتهــا  ــى الشــائعات فــي المجــال السياســي يزي ــرد عل للخصــوم, كمــا ال

)Starbird& Palen, 2013, 29(                                               .وانتشارها

الخصائــص التفاعليــة المالئمــة النتشــار الشــائعات عبــر شــبكات التواصــل 
االجتماعي:

- شــبكة التواصــل االجتماعــي “تويتــر” عبــارة عــن موقــع للتواصــل 
االجتماعــي يســمح للمســتخدمين بإنتــاج مجموعــات كل منهــا يتكــون مــن 140 
About Twit-( حــرف أو رمــز مــن المعلومــات التــي تُعــرف باســم تغريــدات
ter, 2012, Retrieved from https://twitter.com/about(، فــي 
مجــال انتشــار الشــائعات بيــن الشــباب, وتســهم الخصائــص التفاعليــة التاليــة فــي 

زيــادة دور تويتــر: 

- إمكانيــة اســتخدام شــبكة التواصــل االجتماعــي تويتــر في كتابــة التغريدات 
وإرســالها, الــرد علــى تغريــدات اآلخريــن وإرســال رســائل مباشــرة لألفــراد, 
ومشــاركة تغريــدات اآلخريــن, ومشــاركة الصــور, والمواقــع ووضــع الروابــط 

للمســاعدة فــي البحــث عــن المعلومــات. 

ــك  ــات )وكذل ــار والمعلوم ــال األخب ــى إرس ــر” عل ــدرة “تويت ــاهمت ق - س
ــة إلــى جعــل الموقــع مــن بيــن مصــادر المعلومــات  الشــائعات( بصــورة فوري

 .)Bosker, 2011( الموثوقــة
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والتفاعليــة  البصريــة  العناصــر  بإضافــة  “تويتــر”  يســمح   -
 ،)Veil, Buehner & Palenchar, 2011, 110:122(للموضوعــات
وفــي بعــض األحيــان, يصاحــب التغريــدات علــى تويتــر عــرض للصــور حــول 
ــع التواصــل االجتماعــي  ــره موق ــذي يوف ــدم الصــور والتفاعــل ال الحــدث. وتق
تويتــر تقييــم أساســي وواقعــي للحــدث ممــا يســهم فــي نشــر الفكــرة )الشــائعة( 

بســهولة ومصداقيــة. 

- تســمح شــبكة التواصــل االجتماعــي توتيــر بالمحادثــات القصيــرة, النصيــة 
ــة,  ــة مادي ــه حــدود جغرافي ــف اجتماعــي مشــترك التعوق ــي موق ــة ف الالتناظري
ممــا يســمح للعديــد مــن المســتخدمين بالتواصــل معــاً فــي نفــس الوقــت ويعطــي 
الفــرد الشــعور بالمشــاركة الفعالــة فــي المحادثــة. ويســتطيع المشــاركون اختيــار 
ــة  ــن مــع الســماح لهــؤالء المســتخدمون بالموافق “متابعــة” المســتخدمين اآلخري

علــى التواصــل أو ال. 

ــع مــادي ثابــت  ــى موق ــر عل - ال تعتمــد شــبكة التواصــل االجتماعــي تويت
ــة  ــى عقب ــا يقضــي عل ــة, مم ــف الذكي ــن خــالل الهوات ــه م ــن االتصــال ب ويمك

  .)Oriare, 2016, 11( .”محليــة المعلومــة“

نظريات االتصال المفسرة لدور ” تويتر“ في الترويج للشائعات:

نظرية ثراء الوسيلة

الفكرة األساسية لنظرية ثراء الوسيلة 

تتلخص الفكرة األساسية لنظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية أن وسائل االتصال 
تختلف في قدرتها على تيسير عملية الفهم، فوسائل االتصال التقليدية والحديثة يتم 
تصنيفها حسب درجة ثرائها كوسائل عالية أو منخفضة الثراء مما يتطلب تحديد 
الوسيلة األكثر مالئمة لكل موقف اتصالي وذلك بالتوفيق بين الثراء في الوسيلة 
)أحمد، 2016، 65( ودرجة غموض موضوع االتصال.    
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 فرضيات النظرية:
يمكن صياغة فروض النظرية كاآلتي:                                        )بكري ، 2014، 62(

ــات  ــراً مــن البيان ــدراً كبي ــك ق ــة تمتل ــة والتكنولوجي - أن الوســائل اإلعالمي
ــي  ــا وبالتال ــن خالله ــدم م ــون المق ــوع المضم ــى تن ــة إل ــات، باإلضاف والمعلوم
تســتطيع هــذه الوســائل التغلــب علــى الغمــوض والشــك الــذي ينتــاب الكثيــر مــن 

األفــراد عنــد التعــرض لهــا.

- هنــاك أربعــة معاييــر أساســية لترتيــب ثــراء الوســيلة اإلعالميــة مرتبــة 
مــن األعلــي إلــى األقــل مــن حيــث درجــة الثــراء اإلعالمــي لتتبــع قــدرة هــذه 
ــرعة رد  ــم: س ــات، وه ــق بالمؤسس ــذي يلح ــوض ال ــة الغم ــى إزال ــيلة عل الوس
الفعل)قــدرة وســائل اإلعــالم علــى تقديــم التغذيــة المرتــدة فــي الوقت المناســب(- 
قــدرة الوســيلة علــى نقــل اإلشــارات)المنبهات( المختلفــة مثــل لغــة الجســد 
ونغمــة الصــوت وتغيــر درجــة الصــوت بإســتخدام تقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة 
مثــل الوســائط المتعــددة- درجــة التركيــز علــى الشــخصية)المصدر وهــو القــدرة 

علــى نقــل المشــاعر والعواطــف(- القــدرة علــى اســتخدام اللغــة الطبيعيــة.
)Lodhia, Sumi K, 2004, 12(    المتغيرات المؤثرة في نظرية ثراء الوسيلة

2. سرعة الوصول للوسيلة. 1.سهولة الوصول للوسيلة.   

3. الثقة في الوسيلة اإلعالمية.           4. الخبرة السابقة بالوسيط.

5. التكلفة المادية.

نظرية المجال العام 

مفهوم المجال العام 

تقــوم نظريــة المجــال العــام فــي نبيتهــا الجديــدة علــى محاولــة فهــم حــدود 
الــدور الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــالم الجديــدة فــي إتاحــة النقــاش العام وتســهيل 
بلــورة توافقــات تعبــر عــن الــرأي العــام النشــط، وبحيــث تكــون إطــاراً نظريــاً 
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متكامــالً يمكنــه توضيــح حــدود الــدور الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــالم الجديــدة 
ممثلــة فــي المدونــات والمنتديــات ومجموعــات النقــاش فــي إدارة وتوجيــه 
النقــاش السياســي واالجتماعــي فــي المجتمــع مــن أجــل تعزيــز المشــاركة 
ــل  ــاءة الفع ــم كف ــى دع ــرار وصــوالً إل ــة الق ــالت صناع ــيد مدخ ــة وترش العام
الديمقراطــي فــي المجتمعــات عبــر بلــورة رأي عــام يحظــي بإتفــاق جماهيــري 

وتمنح الشرعية للعمليات السياسية المختلفة.   ) عبــد الصــادق، 2011، 11(

فروض النظرية: 

قد أشار Habermas إلى أن نجاح المجال العام يعتمد على:
)Habermas. Ehiza,2010, 28(

ــن . 1 ــة م ــة the extent of access: )قريب ــول أو إتاح ــدى الوص م
فكــرة العالميــة( بمعنــى أن جميــع األفــراد القادريــن علــى الخطابــة لهــم حقــوق 
متكافئــة فــي المشــاركة فــي الجــدل وفــي إبــداء األســباب لموقفهــم الــذي أعلنــوه 

وأن تكــون اإلتاحــة عالميــة كلمــا أمكــن.

درجــة التحكــم الذاتــي the degree of control: )المواطنــون . 2
يجــب أن يكونــوا أحــراراً، يتخلصــون مــن الســيطرة والهيمنــة واإلجبــار( 

ــراه. ــن اإلك ــن ع وبعيدي

رفــض الهيراكيــة )الســلطة( the rejection of hierarchy: )فــكل . 3
األفــراد يشــاركون علــى قــدم مســاواة دون أن يكــون للتفاوتــات االجتماعــي أثــر 

فــي ذلــك(.

حكــم القانــون the rule of law: أن يكــون دور القانــون واضــح . 4
وفعــال وأن يكــون هنــاك ســياق إجتماعــي مالئــم وبصفــة خاصــة ســلطة الدولــة.

المشــاركة المتســاوية the equal participation: أي المشــاركة . 5
المتســاوية فــي التعبيــر عــن الــرأي.
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الفهم والثقة والوضوح في المضمون اإلعالمي.. 6

طرق مواجهة الشائعات:

ــى يمكــن أن يتعــرض لهــا  ــرز الخطــوات لمواجهــة الشــائعات الت ومــن أب
ــراد داخــل المجتمــع: األف

قتل الشائعة بشائعة آخرى أكبر منها حجماً.. 1

القضاء على الشائعات بالمعلومات.. 2

تكذيب الشائعة.                                       )العبد،2007، 122: 124(. 3

ــة أهدافهــا . 4 ــي مراكــز متخصصــة لمعرف دراســة الشــائعات وتحليلهــا ف
ــة. االجتماعــي والسياســية والثقافي

تحصيــن الجماهيــر بالمعلومــات عــن الشــائعات وتعريفهــم بأنهــا أحــدى . 5
الوســائل التــى يعتمــد عليهــا العــدو لتحطيــم الــروح المعنويــة للنــاس.

ــذي يكشــف عــن . 6 ــق المباشــرة والمنطــق ال ــائعات بالحقائ ــة الش مواجه
ــداف ناشــريها. أه

التقليل من شأن الشائعة عبر تسخيفها.. 7

ــع . 8 ــن مجتم ــر وم ــى أخ ــخص إل ــن ش ــا م ــدم نقله ــائعة وع ــان الش كتم
إلى مجتمع ألن كتمانها يؤدي إلى موتها.                                         

)78  :67  ،2002 القــادر،  )عبــد 
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الدراسات السابقة

1. دراســة: فوســوجي Vosoughi ( 2016(. بعنــوان: دور تويتــر 
ــة: دراســة اســتطالعية  ــات األمريكي ــن طــالب الجامع ــي نشــر الشــائعات بي ف

ــي  ــبكة التواصــل االجتماع ــى: فحــص دور ش ــة إل ــة الحالي ــت الدراس هدف
تويتــر فــي نشــر الشــائعات بيــن طــالب الجامعــات األمريكيــة، وتــم التوصــل من 
خــالل التحليــالت إلــى النتائــج التاليــة: أظهــر تحليــل اســتجابات المشــاركين على 

االســتبانة ظهــور عالقــة موجبــة بيــن اســتخدام تويتــر والتعــرض للشــائعات.

وكوشــال                                                   كاديــان,  شــابرا,  دايانــي,  دراســة:   .2
بعنــوان:     Dayani, Chhabra, Kadian, & Kaushal,2016
دراســة استكشــافية لــدور شــبكة التواصــل االجتماعــي تويتــر فــي نشــر 

الجامعــات. طــالب  مجتمــع  بيــن  الشــائعات 

التواصــل  شــبكة  اســتخدام  دور  استكشــاف  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
ــات.  ــع طــالب الجامع ــن مجتم ــي نشــر الشــائعات بي ــر ف االجتماعــي تويت
وأســفرت الدراســة عــن النتائــج التاليــة: ظهــور عالقــة موجبــة دالــة 
إحصائيــاً بيــن شــبكة التواصــل االجتماعــي تويتــر وانتشــار الشــائعات 
ــهولة  ــة وس ــر التفاعلي ــص تويت ــالل خصائ ــن خ ــة م ــك بفاعلي ــق ذل ويتحق

المشــاركة وإعــادة التغريــد.

3. دراســة: علــى)2016( بعنــوان: إنتشــار اإلشــاعة في مواقــع التواصل 
االجتماعــي أشــكالها ودوافعهــا – فيســبوك نموذجاً. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى دراســة مواقــع التواصــل االجتماعــي – فيســبوك 

ــه  ــه وموروثات ــع المجتمعــي بثقافات ــل افتراضــي للواق نموذجــا- باعتبارهــا تمثي

ــد ترتيــب االشــاعة حســب المضمــون،  ــه - عن ــج أن ــة، و أظهــرت النتائ الفكري

احتلــت االشــاعة االخالقيــة اعلــى معــدل بنســبة %39.3 تليهــا االشــاعة 
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ــبة 30.4. ــة بنس االقتصادي

                                         )2016 وشــاه)  نورباكــش  فانــج,  ليــو,  لــي,  4.دراســة: 
) Li, Liu Fang Nourbakhsh& Shah(. بعنــوان: دور شــبكات 
ــى ســلوكيات  ــج للشــائعات وانعكاســاتها عل ــي التروي التواصــل االجتماعــي ف

تويتــر.  االجتماعــي  التواصــل  شــبكة  علــى  حالــة  دراســة  الشــباب: 

هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى بحــث دور شــبكة التواصــل االجتماعــي 
تويتــر فــي الترويــج للشــائعات وانعكاســاتها علــى ســلوكيات الشــباب، وأســفرت 
ــة  ــود ثم ــة وج ــراد العين ــتجابات أف ــرت اس ــة: أظه ــج التالي ــن النتائ ــة ع الدراس

ــائعات.  ــار الش ــر وانتش ــبكة التواصــل االجتماعــي تويت ــن ش ــة بي عالق

  Bloch& Demange( )2016(   5.دراسة:بلوك, يمناج, وكرانتون
Kranton(. بعنــوان: العالقــة بيــن شــبكات التواصــل االجتماعــي والترويــج 

للشــائعات بيــن شــباب الجامعات 

هــدف البحــث إلــى توضيــح العالقــة بيــن شــبكات التواصــل االجتماعي )مع 
التركيــز علــى تويتــر( والترويــج للشــائعات بيــن شــباب الجامعــات، وأظهــرت 
اســتجابات المشــاركين وجــود عالقــة موجبــة بيــن شــبكة التواصــل االجتماعــي 

تويتــر والترويــج للشــائعات بيــن مجتمــع طــالب الجامعــات. 

وســوروالد)2016( بانجيوتــي,  فونتوالســكي,  6.دراســة: 
 .)Fountoulakis, Panagiotouy, & Sauerwald(
ــي  ــي ف ــل االجتماع ــبكات التواص ــدور ش ــي ل ــل ديناميك ــوان: تحلي بعن

نشــر الشــائعات بيــن الشــباب 

هدفــت الدراســة إلــى فحــص دور شــبكات التواصــل االجتماعــي, خصوصاً 
ــج  ــى النتائ ــة إل ــت الدراس ــباب، وتوصل ــن الش ــائعات بي ــر الش ــي نش ــر, ف تويت
ــر  ــر كأداة لنش ــتخدام تويت ــة الس ــاق العام ــن اآلف ــة م ــور مجموع ــة: ظه التالي
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ــار  ــوة األخب ــائعات وق ــاه للش ــذب االنتب ــلوب ج ــوة اس ــي ق ــت ف ــائعات تمثل الش
ــا. ــة ومصدره المغلوط

7.دراســة: ثوينــي، Thoene( 2015( بعنــوان: تأثير شــبكات التواصل 
االجتماعــي علــى انتشــار الشــائعات بين طــالب الجامعات 

هدفــت الدراســة إلــى فحــص تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي خاصــةً 
ــم  ــات، وت ــالب الجامع ــن ط ــائعات بي ــار الش ــى انتش ــر" عل ــبوك وتويت "الفيس
ــة  ــة موجب ــة: ظهــرت عالق ــج التالي ــى النتائ ــالت إل التوصــل مــن خــالل التحلي
ــبكات  ــرض لش ــرار التع ــن تك ــتوى )0.05( بي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ذات دالل

ــى. ــرض األعل ــح التع ــائعات لصال ــر بالش ــي والتأث ــل االجتماع التواص

8.دراسة: تولوتشكو Tolochko( 2015(. بعنوان: انتشار 
الشائعات على تويتر: تحليل تجريبي لدور شبكات التواصل االجتماعي 

في الترويج للشائعات بين الشباب الجامعي 

هدفــت الدراســة إلــى استكشــاف مــدى مالئمــة دور شــبكة التواصــل 
االجتماعــي تويتــر فــي نشــر الشــائعات،  وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج 
التاليــة: أظهــرت التحليــالت أن حريــة الوصــول والمشــاركة فــي النقــاش حــول 
الشــائعات عبــر تويتــر ســاهم فــي زيــادة انتشــار الشــائعات وتنــوع مصادرهــا 
ومســارها وغيــر قاصــرة فقــط علــى مــن يتشــاركون نفــس االهتمــام بالصفحــات 

ــخصي. ــاب الش ــر الحس ــات عب ــات أو الفعالي أو المجموع

9.دراسة: رودات Rudat( 2015(. بعنوان: تويتر ينشر 
الشائعات: العوامل المؤثرة على دور تويتر في الترويج للشائعات بين 

طالب الجامعات. 

ــائعات  ــار الش ــى انتش ــرة عل ــل المؤث ــى فحــص العوام ــة إل ــت الدراس هدف
واللغــط عبــر شــبكة التواصــل االجتماعــي تويتــر بيــن الشــباب الجامعــي، وتــم 
التوصــل مــن خــالل التحليــالت إلــى النتائــج التاليــة: ارتبــط انتشــار الشــائعات 
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عبــر شــبكة التواصــل االجتماعــي تويتــر بمجموعــة مــن العوامــل هــي: أهميــة 
ــائعة )%49(,  ــرة بالش ــخصيات المتاث ــائعة )67%(, الش ــط بالش ــدث المرتب الح
مصداقيــة المصــدر )20%(, ثــم طبيعــة االنتشــار )متعمــد أو غيــر متعمــد( 
ــة الحــدث  ــدات بأهمي ــى التغري )13%(، ارتبطــت شــدة معــدالت االســتجابة عل

ــط بالشــائعة. المرتب

 .)Difonzo & Bordia( 2015 10.دراسة: ديفونزو وبورديا
بعنوان: تأثير تويتر: دور شبكة التواصل االجتماعي تويتر في الترويج 

للشائعات بين الشباب الجامعي في ضوء النظريات االجتماعية. 

ــي  ــر ف ــى وصــف دور شــبكة التواصــل االجتماعــي تويت هــدف البحــث إل
ــم التوصــل مــن خــالل النتائــج  ــج للشــائعات بيــن شــباب الجامعــات، وت التروي
إلــى مــا يلــي: ظهــور بعــض العوامــل النفســية التــي تتوســط دور شــبكة التواصل 
ــا  ــاركون كم ــا المش ــائعات, حدده ــر الش ــج ونش ــي التروي ــر ف االجتماعــي تويت
يلــي: أهميــة الحــدث )65%(, صــدق المصــدر )22%(, وتوقــع حــدوث الشــائعة 

.)%18(

 .) Noor, Zakaria & Puteri (2015  11.دراســة: نــور, زكريا,وبوتيــري
بعنــوان: الترويــج للشــائعات عبــر تويتــر: دراســة حالــة لــدور تويتــر فــي نشــر الشــائعات 

بيــن طــالب الجامعــات الماليزيــة. 

تركــز دراســة الحالــة علــى فهــم نمــو شــبكة التواصــل االجتماعــي تويتــر 
ــالل  ــن خ ــا م ــي ماليزي ــات ف ــن طــالب الجامع ــائعات بي ــر الش ــي نش ودوره ف
الســعي إلــى استكشــاف دور الشــبكة فــي الشــائعات التــي ظهــرت خــالل 
ــة:  ــج التالي ــن النتائ ــة ع ــفرت الدراس ــام 2014، وأس ــة ع ــات الجامعي االنتخاب
أظهــرت التحليــالت أهميــة وتاثيــر اســتخدام شــبكة التواصــل االجتماعــي تويتــر 

ــا. ــي ماليزي ــة ف ــات الجامعي ــائعات خــالل االنتخاب ــي نشــر الش ــة ف كأداة هام
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التعليق على الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها:

- مــن خــالل عــرض الدراســات الســابقة يتضــح أن نســبة كبيــرة مــن 
هــذه االبحــاث تناولــت قنــوات التواصــل االجتماعــي مــن خــالل محــاور عــدة 
ــع واالشــباعات, أوجــه االســتفادة منهــا .  ــة التعــرض الدواف متعــددة منهــا كثاف
فــي حيــن أن الدراســة الحاليــة تناولــت موضوعــا جديــدا يرتبــط بالــدور الــذي 
تقــوم بــه شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي خلــق ونشــر الشــائعات مــن جانــب 
وفــي مواجهــة التصــدي للشــائعات مــن جانــب آخــر. فضــال عــن قيــام الدراســة 
الحاليــة برصــد عــدد مــن النتائــج والتوصيــات والتــي تعــزز مــن قيمــة اإلعــالم 

ــوات التواصــل االجتماعــي فــي مواجهــة الشــائعات. ــل( وقن الجديد)البدي

- ســاعدت الدراســات الســابقة الباحــث فــي تحديــده للمشــكلة البحثيــة وكذلــك 
ــة واالســتبانة  ــار العين ــات واختي األهــداف ووضــع الفــروض وأدوات جمــع الي

وبعــض االســاليب االحصائيــة.

ــي  ــا ف ــتعانة به ــم االس ــي ت ــابقة الت ــات الس ــج الدراس ــض نتائ ــة بع - مقارن
ــات بخصــوص  ــد مقارن ــن خــالل عق ــة م ــج الدراســة الحالي ــى نتائ ــق عل التعلي
أوجــه التشــابه واالختــالف بيــن نتائــج الدراســات االخــرى والدراســة الحاليــة.

مشكلة الدراسة 

مــن خــالل مــا الحظــه الباحــث مــن كثــرة الشــائعات والترويــج لهــا عبــر 
ــاؤل  ــي تس ــة ف ــكلة الدراس ــور مش ــي، تتبل ــبكات التواصــل االجتماع ــع ش مواق
رئيســي يــدور حــول الــدور المــزدوج الــذي تقــوم به شــبكة التواصــل االجتماعي 
“تويتــر” فــي خلــق ونشــر الشــائعات مــن جانــب وفــي مواجهــة الشــائعات مــن 
جانــب آخــر وذلــك مــن خــالل تطبيــق الدراســة الميدانيــة علــى عينــة مــن طــالب 

الشــباب الجامعــي الســعودي.
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أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:

التأكيــد علــى خطــورة الشــائعات علــى المجتمــع والمنتشــرة مــن   -
خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي "تويتــر"، والتــي أصبحــت وفقــاً لبعــض 

الدراســات مصــدراً رئيســياً لألخبــار والمعلومــات لــدى الشــباب.

أهميــة دراســة الشــائعات نظــراً لتأثيرهــا الكبيــر علــى المجتمعــات ومــا   -
ــروح  ــض ال ــن تدهــور وعــدم تماســك وخف ــك الشــائعات م ــه تل ــن أن تؤدي يمك
ــراد، وعالقتهــم، وتفاعالتهــم داخــل المجتمــع. ــر مواقــف األف ــة، وتغيي المعنوي

أهميــة دراســة الشــائعات فــي كونهــا تدخــل فــي كافــة المعلومــات   -
المرتبطــة بالجوانــب السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والعســكرية 
علــى المســتوى المحلــي والعالمــي، وهــي تنتشــر بســرعة والســيّما فــي أوقــات 
ــد السياســي أم  ــى الصعي األزمــات بمختلــف أنواعهــا ســواًء أكانــت أزمــات عل
االقتصــادي أم االجتماعــي، وللشــائعة دور كبيــر فــي التأثيــر فــي حيــاة النــاس، 

ــرأي العــام وخاصــة الشــباب. ــه ال وهــي إحــدى عوامــل تشــكيل وتوجي

أهداف الدراسة 

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

ــر . 1 ــي نش ــر” ف ــي “تويت ــبكة التواصــل االجتماع ــى دور ش ــرف عل التع
ــعودي. ــات الس ــالب الجامع ــن ط ــائعات بي الش

التواصــل . 2 لشــبكة  الشــباب  الســتخدام  المحتملــة  الطــرق  دراســة 
الشــائعات. نشــر  فــي  “تويتــر”  االجتماعــي 

التعــرف علــى مصــادر الشــائعات المنشــورة علــى شــبكات التواصــل . 3
ــر”. االجتماعــي “تويت
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4. قيــاس ادراك مســتوى معرفــة الشــباب الجامعــي الســعودي لمفهــوم 
الشــائعات.

5. معرفــة نوعيــة المواقــف التــي يتخذهــا الشــباب الجامعــي الســعودي فــي 
حالــة تعرضــه لشــائعة قبــل التحقــق منهــا

تساؤالت الدراسة:

مــا نوعيــة الشــائعات التــي يتعــرض لهــا المبحوثيــن مــن خالل اســتخدام   .1
شــبكة التواصــل االجتماعــي " تويتــر "؟

ــر شــبكة  ــي نشــر الشــائعات عب ــر اســتخداما ف ــا أهــم الوســائل األكث م  .2
التواصــل االجتماعــي " تويتــر" لــدى المبحوثيــن؟

ــبكة التواصــل االجتماعــي "  ــر ش ــائعات عب ــث الش ــباب ب ــم أس ــا أه م  .3
ــن؟ ــر المبحوثي ــة نظ ــن وجه ــر " م تويت

مــا االســاليب التــي يــرى المبحوثيــن أنهــا ضروريــة فــي خفــض معــدل   .4
الشــائعات عبــر شــبكة التواصــل االجتماعــي " تويتــر"؟

مــا أهــم أســاليب التفاعــل لــدى المبحوثيــن علــى شــبكة التواصــل   .5
تويتــر"؟  " االجتماعــي 

مــا أهــداف نشــر الشــائعات عبــر شــبكة التواصــل االجتماعــي " تويتــر   .6
" مــن خــالل وجهــة نظــر المبحوثيــن؟

فروض الدراسة

بيــن متوســطات  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  الفــرض األول: توجــد 
ــالف  ــا الخت ــائعات تبع ــم نحــو الش ــاس اتجاهاته ــى مقي ــن عل درجــات المبحوثي

النــوع )ذكــور – إنــاث(. 

الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات 
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ــالف  ــا الخت ــائعات تبع ــم نحــو الش ــاس اتجاهاته ــى مقي ــن عل درجــات المبحوثي
الجامعــة )أم القــرى – الملــك عبــد العزيــز(. 

الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات 
ــالف  ــا الخت ــائعات تبع ــم نحــو الش ــاس اتجاهاته ــى مقي ــن عل درجــات المبحوثي

المســتوى )االجتماعــي – االقتصــادي(.

الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات 
ــالف  ــا الخت ــائعات تبع ــم نحــو الش ــاس اتجاهاته ــى مقي ــن عل درجــات المبحوثي

.Twitter“ دوافــع التعــرض لشــبكة »تويتــر

نوع ومنهج الدراسة

نوع الدراسة: 

ــف  ــى وص ــدف إل ــي ته ــة الت ــات الوصفي ــن الدراس ــة م ــذه الدراس ــد ه تع
ظاهــرة أو موقــف مــا تغلــب عليــه صفــة التحديــد، وهــي هنــا ظاهــرة انتشــار 
الشــائعات والترويــج لهــا مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي "تويتــر".

منهج الدراسة

تــم اســتخدام الدراســة منهــج المســح اإلعالمــي بوصفــه أحــد المناهــج 
التــي يعتمــد عليهــا إلجــراء الدراســات الوصفيــة وذلــك علــى عينــة مــن شــباب 
ــد  ــك عب ــة- المل ــة المكرم ــرى بمك ــي )أم الق ــات الســعودية وهــي جامعت الجامع

ــز بجــدة(. العزي

أدوات الدراسة

ــي  ــة ف ــية للدراس ــتبيان كأداة أساس ــتمارة االس ــى اس ــة عل ــدت الدراس اعتم
ــن. ــن المبحوثي ــات م ــات والبيان ــى المعلوم الحصــول عل
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قياس الصدق والثبات:

تــم تصميــم االســتمارة فــي ضــوء أهــداف وفــروض الدراســة، وتــم عــرض 
ــم إجــراء  ــن مــن أســتاذة اإلعــالم، وت ــى مجموعــة مــن المحكمي االســتمارة عل
اختبــار قبلــي علــى عينــة )40( مفــردة، ووصــل معــدل الصــدق إلــى %87.86، 

أمــا الثبــات فتــم قياســه بإعــادة تطبيــق االســتمارة ووصــل إلــى %85.21

مجتمع الدراسة وعينتها

يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي عينــة مــن الشــباب الجامعــي الســعودي موزعــة 
علــى جامعتــي )أم القــرى بمكــة المكرمــة- الملــك عبــد العزيــز بجــدة(.

ــون  ــذي يتعرض ــن ال ــة م ــة عمدي ــى عين ــة عل ــة الميداني ــت الدراس وأجري
لشــبكات التواصــل االجتماعــي “تويتــر” محــل الدراســة، وقوامهــا)400( مفــر

مصطلحات الدراسة

تويتر: 

ــة  ــت وخدم ــر اإلنترن ــي عب ــل اجتماع ــبكة تواص ــه “ش ــر بأن ــرف تويت يع
مصغــرة للتدويــن تســمح للمســتخدمين بإرســال وقــراءة رســائل نصيــة قصيــرة 
ــتخدمون  ــتطيع المس ــدات. يس ــم تغري ــرف باس ــز تُع ــى )140( رم ــا حت حجمه
ــر  ــن يســتطيع غي ــي حي ــدات, ف ــراءة وإرســال تغري ــر ق ــى تويت المســجلون عل
المســجلين بالشــبكة قــراءة التغريــدات فقــط. تســمح شــبكة التواصــل االجتماعــي 
تويتــر بالوصــول للمســتخدمين مــن خــالل واجهــة الموقــع أو الرســائل النصيــة 
)Vosoughi, S, 2016,15(. ”القصيــرة أو التطبيقــات عبــر أجهــزة الهواتــف المحمولــة

الشائعات:

ــورة  ــي ص ــاني ف ــري إنس ــلوك تعبي ــه س ــائعة بأن ــوم الش يوصــف مفه  
ــر  ــا يعب ــب. كم ــي الغال ــدون مصــدر معــروف ف ــاس ب ــن الن ــة بي ــوال متداول اق
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مفهــوم الشــائعة عــن معلومــات أو أفــكار ال تســتند إلــى مصــدر موثــوق أو هــي 
)Mierlo, T, 2014, 39(  .       . الترويج لخبر غير صحيح

متغيرات الدراسة

 تسعى الدراسة إلى اختبار العالقة بين عدد من المتغيرات وهي:

المتغير المستقل: شبكات التواصل االجتماعي »تويتر« محل الدراسة.

المتغيــر التابــع: يتمثــل فــي ترويــج الشــائعات بيــن الشــباب الجامعــي 
الســعودي.

ــوع-  ــة )الن ــة التالي ــي العوامــل الديمغرافي ــل ف ــرات الوســيطة: وتتمث المتغي
ــة- المســتوى االجتماعــي االقتصــادي(. الجامع

األساليب اإلحصائية المستخدمة 

ــث اســتخدم . 1 ــي )spss( حي ــام الباحــث باســتخدام البرنامــج اإلحصائ ق

بعــض األســاليب اإلحصائيــة التــي تتــالءم وطبيعــة البيانــات المطلوبــة مثــل :

التكرارات البسيطة والنسب المئوية .. 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.. 3

4 . One Way Analysis of الواحــد  البعــد  ذي  التبايــن  تحليــل 

المتوســطات  بيــن  اإلحصائيــة  الفــروق  لدراســة   Variance ANOVA

الدراســة. متغيــرات  أحــد  فــي  للمجموعــات  الحســابية 

االختبــارات البعديــة Post Hoc Tests بطريقــة أقــل فــرق معنــوي . 5

لمعرفــة   L.S.D بـــ  والمعــروف   Least Significance Difference
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مصــدر التبايــن بيــن المجموعــات التــي يؤكــد تحليــل التبايــن علــي وجــود فــرق 

بينهــا .

ــن . 6 ــروق بي ــة الف ــتقلة لدراس ــات المس ــار »ت« T.Test للمجموع اختب

المتوســطين الحســابيين لمجموعتيــن مــن المبحوثيــن علــي أحــد متغيــرات 

ــة. الدراس

اختبــار كا2 لجــداول التوافــق لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعالقــة بيــن . 7

متغيريــن مــن المســتوى األســمى .

الوزن المرجح والوزن المئوى .. 8

اختبار »Z« لدراسة معنوية الفرق بين نسبتين مئويتين.. 9



39 د.اسامة بن غازي المدني

نتائج الدراسة الميدانية

ما دوافع استخدام المبحوثين للشبكة التواصل االجتماعي - 1
»تويتر«؟

جدول رقم )1(
دوافع استخدام المبحوثين لشبكة تويتر Twitterوفقاً للنوع

      النوع
الدوافع

اإلجمالياإلناثالذكور
z الداللةقيمة

يب
ترت

ال

%ك%ك%ك
غير 6842.511259.918051.91.61507الترفيه والتسلية

2دالة

غير 4930.67540.112435.70.88046التثقيف
11دالة

 زيادة المعلومات
غير 13081.217694.130688.21.19485والمعارف

1دالة

 للتواصل مع
غير 3823.84624.68424.20.07882األصدقاء واألهل

17دالة

غير 4528.14121.98624.80.57570لتمضية الوقت
16دالة

 للتعرف على
غير 2817.53518.76318.20.11296أشخاص جدد

18دالة

 للتعرف على األخبار
 ومواكبة األحداث

الجارية
غير 5031.26233.211232.30.17690

14دالة

غير 7345.68545.515845.50.01582للهروب من الواقع
5دالة
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 للتخلص من الفراغ
العاطفي واالجتماعي

غير 6943.18847.115745.20.36528
6دالة

 التخلص من القلق
غير 6339.47741.214040.30.16728والملل

9دالة

 طبيعة األصدقاء
 غير5836.26836.412636.30.01055 متنوعة في التويتر

10دالة

 أتواصل مع
 األشخاص

 المشهورين من
 علماء وفنانين
 وأدباء وغيرهم

 غير6641.28444.915043.20.34076
8دالة

 خيارات التويتر أكثر
 غير5433.85931.611332.60.20421سهولة

13دالة

 التويتر رسمي
 غير7446.28143.315544.70.27248وجدي أكثر

7دالة

 التويتر أكثر
مصداقية

 غير5735.66534.812235.20.08038
12دالة

 التويتر أفضل
لألخبار السريعة

 غير4930.66032.110931.40.13562
15دالة

 التويتر أفضل في
بناء العالقات

 غير7144.49751.916848.40.69611
3دالة

 واجهة التويتر أكثر
بساطة

 غير7345.68746.516046.10.08348
4دالة

160187347جملة من أجابوا
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ــن لشــبكة  ــع اســتخدام المبحوثي ــى دواف ــات الجــدول الســابق إل تشــير بيان

تويتــر وفقــاً للنــوع، حيــث جــاء فــي الترتيــب األول » زيــادة المعلومــات 
والمعــارف « حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 88.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة 

ــاءت  ــث ج ــلية « حي ــه والتس ــي » الترفي ــب الثان ــي الترتي ــاء ف ــة، وج الدراس

بنســبة بلغــت 51.9% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 

ــث جــاءت بنســبة بلغــت  ــات «، حي ــاء العالق ــي بن ــر أفضــل ف ــث » التويت الثال

48.4% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الرابــع » 

واجهــة التويتــر أكثــر بســاطة«، حيــث جاءت بنســبة بلغــت 46.1% مــن إجمالي 

مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الخامــس » للهروب مــن الواقع«، 

ــة،  ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 45.5% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج حي

ــي واالجتماعــي  ــراغ العاطف ــب الســادس » للتخلــص مــن الف ــي الترتي وجــاء ف

»، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 45.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، 

وجــاء فــي الترتيــب الســابع » التويتــر رســمي وجــدي أكثــر«، حيــث جــاءت 

بنســبة بلغــت 44.7% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 

ــاء  ــن وأدب ــاء وفناني ــن علم ــع األشــخاص المشــهورين م ــن » أتواصــل م الثام

وغيرهــم« ، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 43.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة 

الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب التاســع » التخلــص مــن القلــق والملــل«، حيــث 

جــاءت بنســبة بلغــت 40.3% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي 

ــث جــاءت  ــر«، حي ــي التويت ــاء متنوعــة ف ــة األصدق ــب العاشــر » طبيع الترتي

بنســبة بلغــت 36.3% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 

الحــادي عاشــر» التثقيــف«، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 35.7% مــن إجمالــي 



 دور شبكات التواصل االجتماعي في ترويج الشائعات لدي الطالب......42

ــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثانــي عاشــر » التويتــر أكثــر  مفــردات عين

مصداقيــة « حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 35.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة 

الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثالــث عاشــر » خيــارات التويتــر أكثــر ســهولة 

« حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 32.6% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، 

وجــاء فــي الترتيــب الرابــع عاشــر » للتعــرف علــى األخبــار ومواكبــة األحــداث 

ــة  ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــث جــاءت بنســبة بلغــت 32.3% م ــة«، حي الجاري

ــار  ــل لألخب ــر أفض ــر » التويت ــس عاش ــب الخام ــي الترتي ــاء ف ــة، وج الدراس

ــة  ــردات عين ــي مف ــث جــاءت بنســبة بلغــت 31.4% مــن إجمال الســريعة«، حي

الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب ســتة عاشــر » لتمضيــة الوقــت«، حيــث جــاءت 

بنســبة بلغــت 24.8% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 

ســبعة عاشــر » للتواصــل مــع األصدقــاء واألهــل«، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 

ــة  ــب ثماني ــي الترتي ــاء ف ــة، وج ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال 24.2% م

عاشــر » للتعــرف علــى أشــخاص جــدد « حيــث جــاءت بنســبة بلغــت %18.2 

مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة. 
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ما درجة اعتقاد المبحوثين باستغالل شبكة التواصل االجتماعي - 2
»تويتر« في نشر الشائعات؟ 

جدول رقم )2(
استغالل شبكة »تويتر Twitter« في تشر الشائعات من وجهة نظر المبحوثين »عينة 

الدراسة« وفقاً للنوع. 

اإلجماليإناثذكوردرجة االعتقاد                           النوع
%ك%ك%ك

7245.07540.114742.4بدرجة كبيرة

6037.58545.514541.8بدرجة متوسطة

2817.52714.45515.9بدرجة ضعيفة

160100187100347100اإلجمالــي

قيمة كا2= 2.302829     درجة الحرية = 2    معامل التوافق = 0.081195      مستوي الداللة = غير دالة  

مســتويات الداللــة، أي أن مســتوى المعنويــة أكبــر مــن 0.05، وقــد بلغــت 
قيمــة معامــل التوافــق 0.081195 تقريبــاً ممــا يؤكــد عــدم وجــود عالقــة 
ــاً بيــن النــوع )ذكــور - إنــاث( ودرجــة اســتغالل شــبكة »تويتــر ــة إحصائي دال

ــن. ــة نظــر المبحوثي ــن وجه ــج الشــائعات م ــي تروي Twitter” ف

ــه  ــرون أن ــن ي ــة للجــدول الســابق أن نســبة م ــج التفصيلي ــا تشــير النتائ كم
ــت  ــة بلغ ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــرة م ــة كبي ــتغاللها بدرج ــم اس يت
ــم اســتغاللها بدرجــة متوســطة مــن  ــه يت ــرون أن 42.4%، وبلغــت نســبة مــن ي
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة 41.8%، بينمــا بلغــت نســبة مــن يــرون أنــه 
يتــم اســتغاللها بدرجــة ضعيفــة مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة %15.9.

 Li,  ،)Vosoughi, (2016 دراســة  مــن  كل  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
 Bloch دراســة   ،)Liu, Fang, Nour bakhsh& Shah,(2016
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 Noor,  ،)Thoene(2015  ،.)Demange, & Kranton, (2016
ــر فــي  ــى مســاهمة تويت ــو إل Zakaria & Puteri (2015(.، والذيــن توصل
نشــر الشــائعات، وأن هنــاك عالقــة بيــن التعــرض لتويتــر وانتشــار الشــائعات، 
وأن االنترنــت وشــبكات التواصــل االجتماعــي أكثــر الوســائل تأثيــراً فــي ترويج 

ــي.   ــباب الجامع ــن الش ــائعات بي الش

جدول رقم )3(

نوعية الشائعات التي يتعرض لها المبحوثين من خالل استخدام شبكة

التواصل االجتماعي شبكة تويتر وفقا للنوع.

       النوع
الشائعات

اإلجماليإناثذكور
z الداللةقيمة

يب
ترت

ال

%ك%ك%ك

1غير دالة11270.010455.621662.21.635755شائعات ذات طابع سياسي.

3دالة**9760.68042.817751.01.956969شائعات ذات طابع عسكري.

2غير دالة8754.411058.819756.80.413078شائعات ذات طابع إقتصادي.

4دالة**6138.111461.017550.42.120635شائعات ذات طابع تعليمي.

11غير دالة6138.15931.612034.60.610462شائعات ذات طابع صحي.

شائعات ذات طابع نقل 
9غير دالة5836.28143.313940.10.656084ومواصالت.

10غير دالة6741.96936.913639.20.462114شائعات ذات طابع اجتماعي.

8غير دالة6842.58847.115645.00.423320شائعات ذات طابع إداري.

شائعات ذات طابع أغذية 
6غير دالة9358.17841.717149.31.724138وأطعمة.

شائعات ذات طابع حوادث 
5غير دالة8050.09450.317450.10.024828وجرائم.

شائعات ذات طابع معجزات 
7غير دالة8452.57841.716246.71.001816وخوارق وغرائب.

شائعات ذات طابع كوارث 
12غير دالة4326.95529.49828.20.235557طبيعية.

160187347جملة من أجابوا
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لها  يتعرض  التي  الشائعات  نوعية  إلى  السابق  الجدول  بيانات  تشير 
المبحوثين من خالل استخدام شبكة التواصل االجتماعي » تويتر« وفقا للنوع، 
بنسبة  ذات طابع سياسي، حيث جاءت  شائعات  األول  الترتيب  في  حيث جاء 
الثاني  الترتيب  في  وجاء  الدراسة،  عينة  مفردات  إجمالي  من   %62.2 بلغت 
إجمالي  من   %56.8 بلغت  بنسبة  جاءت  حيث  إقتصادي،  طابع  ذات  شائعات 
الثالث شائعات ذات طابع عسكري،  الترتيب  الدراسة،وجاء في  مفردات عينة 
حيث جاءت بنسبة بلغت 51.0% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وجاء في 
بلغت %50.4  بنسبة  تعليمي، حيث جاءت  الرابع شائعات ذات طابع  الترتيب 
ذات  شائعات  الخامس  الترتيب  في  وجاء  الدراسة،  عينة  مفردات  إجمالي  من 
طابع حوادث وجرائم، حيث جاءت بنسبة بلغت 50.1% من إجمالي مفردات 
السادس شائعات ذات طابع أغذية وأطعمة،  الترتيب  الدراسة، وجاء في  عينة 
حيث جاءت بنسبة بلغت 49.3% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وجاء في 
السابع شائعات ذات طابع معجزات وخوارق وغرائب، حيث جاءت  الترتيب 
بنسبة بلغت 46.7% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وجاء في الترتيب الثامن 
شائعات ذات طابع إداري، حيث جاءت بنسبة بلغت 45.0% من إجمالي مفردات 
عينة الدراسة، وجاء في الترتيب التاسع شائعات ذات طابع نقل ومواصالت، 
حيث جاءت بنسبة بلغت 40.1% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وجاء في 
الترتيب العاشر شائعات ذات طابع اجتماعي، حيث جاءت بنسبة بلغت %39.2 
الحادي عاشر شائعات  الترتيب  الدراسة، وجاء في  إجمالي مفردات عينة  من 
ذات طابع صحي، حيث جاءت بنسبة بلغت 34.6% من إجمالي مفردات عينة 
الثاني عاشر شائعات ذات طابع كوارث طبيعية،  الترتيب  الدراسة، وجاء في 

حيث جاءت بنسبة بلغت 28.2% من إجمالي مفردات عينة الدراسة.
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شبكة - 1 عبر  الشائعات  نشر  في  استخداما  األكثر  الوسائل  أهم 
التواصل االجتماعي ) تويتر(  لدى المبحوثين؟

جدول رقم )4(

أهم الوسائل األكثر استخداما في نشر الشائعات عبر
 شبكة التواصل االجتماعي ) تويتر ( لدى المبحوثين وفقا للنوع.

       النوع

 الوسائل
اإلجماليإناثذكور

z الداللةقيمة

يب
ترت

ال

%ك%ك%ك

 التالعب
 في صورة
فوتوغرافية

1غير دالة9961.911058.820960.20.283351

 التالعب في
5غير دالة3320.64121.97421.30.120727تسجيل صوتي

 التالعب في
4غير دالة4125.65629.99728.00.781777مقطع فيديو

 معلومات غير
3غير دالة4427.55529.49928.50.177521صحيحة

2غير دالة4326.96635.310931.40.661555تصريحات مختلفة

160187347جملة من أجابوا
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تشير بيانات الجدول السابق أهم الوسائل األكثر استخداما في نشر الشائعات 

عبر شبكة التواصل االجتماعي » تويتر « لدى المبحوثين وفقا للنوع، حيث 
جاء في الترتيب األول التالعب في صورة فوتوغرافية، حيث جاءت بنسبة بلغت 

60.2% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وجاء في الترتيب الثاني تصريحات 

مختلفة، حيث جاءت بنسبة بلغت 31.4% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، 

بلغت  بنسبة  جاءت  حيث  صحيحة،  غير  معلومات  الثالث  الترتيب  في  وجاء 

28.5% من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وجاء في الترتيب الرابع التالعب 

إجمالي مفردات عينة  بلغت 28.0% من  بنسبة  فيديو، حيث جاءت  في مقطع 

الدراسة، وجاء في الترتيب الخامس التالعب في تسجيل صوتي، حيث جاءت 

بنسبة بلغت 21.3% من إجمالي مفردات عينة الدراسة. 
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أهم أسباب بث الشائعات عبر شبكة التواصل االجتماعي - 1
» تويتر « من وجهة نظر المبحوثين؟

جدول رقم )5(
أهم أسباب بث الشائعات عبر شبكة تويتر من وجهة نظر المبحوثين وفقا للنوع.

النوع                    

األسباب

اإلجماليإناثذكور
z يبالداللة قيمة

ترت
ال

%ك%ك%ك
6غير دالة8050.010254.518252.40.422079بث الخوف.
1غير دالة10666.214275.924871.50.899400الكراهية.
8غير دالة8150.68847.116948.70.331146تشويه.

13غير دالة6238.89048.115243.80.870848إثبات الفشل.
10غير دالة6842.59550.816347.00.770914تحريض.

3غير دالة9257.512164.721361.40.669119إرباك
7غير دالة7345.610254.517550.40.828329التعاطف.
17غير دالة6037.56836.412836.90.105520التسلية.
7غير دالة8553.19048.117550.40.463976التشكيك.

 كبالون اختبار
 لمعرفة رد

 فعل المجتمع
نحو الخبر.

12غير دالة7245.08344.415544.70.057105

2غير دالة10465.011762.622163.70.225936التهويل.
 تأثير على

 تكوين الرأي
العام.

5غير دالة7848.810857.818653.60.836088

 زعزعة األمن
4غير دالة8553.112466.320960.21.224338القومي.

 إلحداث بلبلة
 وهز الثقة
بالمجتمع.

9غير دالة7949.48646.016547.60.314387

 ضغوط
 سياسية أو

أمنية.
16غير دالة5534.47741.213238.00.631566
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 نقص
 المعلومات

 من مصادرها
الحقيقية.

18غير دالة4528.16836.411332.60.765018

 الحرب
 النفسية أوقات

 األزمات
 للتستر على

 أحداث
ً  كبرى وفقا
لسياستها.

14غير دالة5936.98947.614842.70.995299

 إلفشال حدث
 هام ألغراض

خبيئة.
15غير دالة6138.17741.213839.80.283351

 التنبؤ بأحداث
11غير دالة7245.08646.015845.50.091864مستقبلية.

 مجاملة
 أو تشويه
 شخصيات
 محورية
بالمجتمع.

19غير دالة4628.85428.910028.80.011793

 ال يمكن
20غير دالة4326.94624.68925.60.211350تحديده.

 جملة من
أجابوا

160187347
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تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أهــم أســباب بــث الشــائعات عبــر شــبكة 
التواصــل االجتماعــي » تويتــر « مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن وفقــا للنــوع، 
حيــث جــاء فــي الترتيــب األول الكراهيــة، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت %71.5 
ــل،  ــي التهوي ــب الثان ــي الترتي ــاء ف ــة الدراســة، وج ــردات عين ــي مف ــن إجمال م
حيــث جــاءت     بنســبة بلغــت 63.7% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، 
ــاك، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 61.4% مــن  ــث إرب ــب الثال ــي الترتي وجــاء ف
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الرابــع زعزعــة األمــن 
القومــي، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 60.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة 
الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الخامــس تأثيــر علــى تكويــن الــرأي العــام، حيــث 
جــاءت بنســبة بلغــت 53.6% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي 
الترتيــب الســادس بــث الخــوف، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 52.4% مــن إجمالي 
مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الســابع التعاطــف، حيــث جــاءت 
بنســبة بلغــت 50.4% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 
ــي  ــن إجمال ــت 50.4% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج ــكيك، حي ــرر التش ــابع مك الس
ــاءت  ــث ج ــن تشــويه، حي ــب الثام ــي الترتي ــاء ف ــة الدراســة، وج ــردات عين مف
بنســبة بلغــت 48.7% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 
التاســع إلحــداث بلبلــة وهــز الثقــة بالمجتمــع، حيــث جاءت بنســبة بلغــت %47.6 
مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب العاشــر تحريــض، 
ــة،  ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 47.0% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج حي
ــث جــاءت  ــؤ بأحــداث مســتقبلية، حي ــب الحــادي عاشــر التنب ــي الترتي وجــاء ف
بنســبة بلغــت 45.5% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 
ــار لمعرفــة رد فعــل المجتمــع نحــو الخبــر، حيــث  ــون اختب الثانــي عاشــر كبال
جــاءت بنســبة بلغــت 44.7% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي 
الترتيــب الثالــث عاشــر إثبــات الفشــل، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 43.8% مــن 
إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الرابــع عاشــر الحــرب 
النفســية أوقــات األزمــات للتســتر علــى أحــداث كبــرى وفقــاً لسياســتها، حيــث 
ــاء  ــة، وج ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 42.7% م ــبة بلغ ــاءت بنس ج
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ــث  ــة، حي ــراض خبيث ــام ألغ ــدث ه ــال ح ــر إلفش ــس عاش ــب الخام ــي الترتي ف
جــاءت بنســبة بلغــت 39.8% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي 
الترتيــب الســادس عاشــر ضغــوط سياســية أو أمنيــة، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 
ــابع  ــب الس ــي الترتي ــاء ف ــة، وج ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال 38.0% م
عاشــر التســلية، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 36.9% مــن إجمالــي مفــردات عينــة 
الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثامــن عاشــر نقــص المعلومــات مــن مصادرهــا 
ــة  ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 32.6% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج ــة، حي الحقيقي
ــويه شــخصيات  ــة أو تش ــر مجامل ــع عاش ــب التاس ــي الترتي ــاء ف ــة، وج الدراس
محوريــة بالمجتمــع، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 28.8% مــن إجمالــي مفــردات 
عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب العشــرون ال يمكــن تحديــده، حيــث جــاءت 

بنســبة بلغــت 25.6% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة. 

 Bordia( & )Rudat (2015 وتتفــق هــذه الدراســة مــع نتائــج كل مــن
مرتبــط  الشــائعات  انتشــار  أن  إلــى  توصلــت  والتــى   ،)Difonzo 2015
ــن  ــار م ــار األخب ــة انتش ــار، وطبيع ــة األخب ــداث والشــخصيات ومصداقي باألح
ــل  ــض العوام ــن بع ــا م ــج عنه ــدة، وماينت ــر متعم ــدة أو غي ــا متعم ــث كونه حي
ــج  ــي التروي ــر ف ــبكة التواصــل االجتماعــي تويت ــي تتوســط دور ش ــية الت النفس

ــائعات. ــر الش ونش
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ما االساليب التي يرى المبحوثين أنها ضرورية في خفض معدل - 1
الشائعات عبر شبكة التواصل االجتماعي » تويتر«؟.

جدول رقم )6(
االساليب التي يرى المبحوثين أنها ضرورية في خفض معدل الشائعات 

عبر شبكة التواصل االجتماعي تويتر وفقا للنوع.

النوع                    

األساليب

اإلجماليإناثذكور
z قيمة 

الداللة

يب
ترت

ال

%ك%ك%ك

 بيان

6440.09651.316046.11.052714رسمي
غير دالة

6

 بيان
6641.26434.213037.50.652360شخصي

غير دالة
11

 وسائل
 إعالم
فورية

4125.65931.610028.80.550254
غير دالة

16

وسائل
 

إعالم
4427.56132.610530.30.475459عربية 

غير دالة
15

وسائل
 

إعالم
 

أجنبية
9861.212868.422665.10.668498

غير دالة
2

ويب
 
مواقع

 
6339.47640.613940.10.117623رسمية

غير دالة
9
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 حسابات

 رسمية

 على

الشبكات

5433.87238.512636.30.441320
غير دالة

12

 حسابات

 شخصية

 على

الشبكات

4830.05730.510530.30.044691
غير دالة

15

 الصفحة

10968.112767.923668.00.019552نفسها
غير دالة

1

 الصورة

5836.26032.111834.00.386699األصلية
غير دالة

13

 الفيديو

8553.113270.621762.51.621589األصلي
غير دالة

3

 رابط للخبر

5936.95931.611834.00.494391الصحيح
غير دالة

13

 صورة

 النفي

الشخصي
6842.56635.313438.60.669119

غير دالة
10
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 تصريحات

 رسمية

 منسوبة

 لمصادرها

 لصحف

 ووسائل
إعالم

5936.99349.715243.81.193924
غير دالة

7

 المعلومات
7647.59450.317049.00.256971الصحيحة

غير دالة
5

 صورة
 المعلومة
8653.89751.918352.70.174418الصحيحة

غير دالة
4

 تطبيق
 العقوبات

 على
 مروجي
 الشائعات
وتشديدها

3421.24222.57621.90.112347
غير دالة

18



55 د.اسامة بن غازي المدني

 تخصيص
 مساحات
 بالصحف
 والقنوات
 الفضائية
 والمواقع

 اإللكترونية
 للرد على
 الشائعات
 وتحليلها
 بحجج
قوية

5735.68646.014341.20.962401
غير دالة

8

 ضرورة
 عدم

 نسب كل
 الشائعات
 إلى العدو
 والطرف
 اآلخر
 الخفي

 ومواجهتها
 بالمعلومات
الحقيقية

5836.25931.611733.70.436355
غير دالة

14

 إنشاء
 هيئة لرصد
الشائعات

 
4125.64725.18825.40.045622

غير دالة
17

 جملة من
160187347أجابوا

شــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أهــم االســاليب التــي يــرى المبحوثيــن 

أنهــا ضروريــة فــي خفــض معــدل الشــائعات عبــر شــبكة التواصــل االجتماعــي 
» تويتــر وفقــا للنــوع، حيــث جــاء فــي الترتيــب األول الصفحــة نفســها، حيــث 
جــاءت بنســبة بلغــت 68.0% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي 
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الترتيــب الثانــي وســائل إعــالم أجنبيــة، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 65.1% مــن 

إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثالــث الفيديــو األصلــي، 

ــة،  ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 62.5% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج حي

وجــاء فــي الترتيــب الرابــع صــورة المعلومــة الصحيحــة، حيــث جــاءت بنســبة 

بلغــت 52.7% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 

الخامــس المعلومــات الصحيحــة، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 49.0% مــن 

إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الســادس بيــان رســمي، 

ــة،  ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 46.1% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج حي

وجــاء فــي الترتيــب الســابع تصريحــات رســمية منســوبة لمصادرهــا لصحــف 

ووســائل إعــالم، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 43.8% مــن إجمالي مفــردات عينة 

الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثامــن تخصيــص مســاحات بالصحــف والقنــوات 

الفضائيــة والمواقــع اإللكترونيــة للــرد علــى الشــائعات وتحليلهــا بحجــج قويــة، 

ــة،  ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 41.2% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج حي

وجــاء فــي الترتيــب التاســع مواقــع ويــب رســمية، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 

ــر  ــب العاش ــي الترتي ــاء ف ــة، وج ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال 40.1% م

ــي  ــن إجمال ــت 38.6% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج ــي الشــخصي، حي صــورة النف

مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الحــادي عاشــر بيــان شــخصي، 

ــة،  ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 37.5% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج حي

ــث  ــبكات، حي ــى الش ــمية عل ــابات رس ــر حس ــي عاش ــب الثان ــي الترتي ــاء ف وج

ــاء  ــة، وج ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 36.3% م ــبة بلغ ــاءت بنس ج

ــت  ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج ــة، حي ــث عاشــر الصــورة األصلي ــب الثال ــي الترتي ف
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ــث  ــب الثال ــي الترتي ــاء ف ــة، وج ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال 34.0% م

عاشــر مكــرر رابــط للخبــر الصحيــح، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 34.0% مــن 

إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الرابــع عاشــر ضــرورة 

ــا  ــي ومواجهته ــر الخف ــرف اآلخ ــدو والط ــى الع ــائعات إل ــب كل الش ــدم نس ع

بالمعلومــات الحقيقيــة، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 33.7% مــن إجمالــي مفردات 

ــة،  ــب الخامــس عاشــر وســائل إعــالم عربي ــي الترتي ــة الدراســة، وجــاء ف عين

ــة،  ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 30.3% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج حي

وجــاء فــي الترتيــب الخامــس عاشــر مكــرر حســابات شــخصية علــى الشــبكات، 

حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 30.3% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجاء 

فــي الترتيــب الســادس عاشــر وســائل إعــالم فوريــة، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 

ــابع  ــب الس ــي الترتي ــاء ف ــة، وج ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال 28.8% م

عاشــر إنشــاء هيئــة لرصــد الشــائعات، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 25.4% مــن 

إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثامــن تطبيــق العقوبــات 

علــى مروجــي الشــائعات وتشــديدها، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 21.9% مــن 

إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.
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أهم اساليب التفاعل لدى المبحوثين على شبكة التواصل االجتماعي - 1
» تويتر« مع الشائعات التى تصل إليهم.

جدول رقم )7(
أهم اساليب التفاعل لدى المبحوثين على شبكة التواصل االجتماعي » تويتر«

 مع الشائعات التي تصل إليهم وفقا للنوع.
النوع                    

األساليب

اإلجماليإناثذكور
Z اللة قيمة

الد

يب
ترت

ال

%ك%ك%ك

 غيرshare12678.813974.326576.40.410285 المشاركة
1دالة

إرسال تعليقات
 

comment.10465.011058.821461.70.573530غير 
3دالة

إهمال الشائعات 
 غير7446.25730.513137.81.764240وعدم نشرها.

7دالة

like غير11873.814376.526175.20.252626اإلعجاب 
2دالة

إضافة الروابط 
اإللكترونية التي تثبت 

عدم صحة الشائعة.
 غير7647.58042.815645.00.438217

5دالة

عدم نشر الموضوعات 
 غير8653.88042.816547.81.018575التي تغذي الشائعات.

4دالة

التأكد من صحة األخبار 
 غير2113.14222.56318.20.866813قبل بثها.

9دالة

 غير116.92111.2329.20.404389النفي السريع للشائعة.
11دالة

عدم نشر الشائعات 
 غير1710.6158.0329.20.241764التي تؤدي إلى العنف.

11دالة

تكتفي بقراءة مشاركات 
 غير1911.9168.63510.10.308179األصدقاء.

10دالة

 غير6943.18143.315043.20.017690تدردش مع أصدقائك.
6دالة

تقرأ وتعلق على 
 غير4125.66333.710430.00.748879مشاركات أصدقائك.

8دالة

160187347جملة من أجابوا
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تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أهــم أســاليب التفاعــل لــدى المبحوثيــن 

علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي » تويتــر« مــع الشــائعات التــى تصــل 
إليهــم وفقــا للنــوع، حيــث جــاء فــي الترتيــب األول المشــاركة share، حيــث 
جــاءت بنســبة بلغــت 76.4% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي 

ــن  ــت 75.2% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج ــاب Like، حي ــي اإلعج ــب الثان الترتي

إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثالــث إرســال تعليقــات 

comment، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 61.7% مــن إجمالــي مفــردات عينــة 

ــذي  ــي تغ ــات الت ــدم نشــر الموضوع ــع ع ــب الراب ــي الترتي ــاء ف الدراســة، وج

ــة  ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 47.8% م ــبة بلغ ــث جــاءت بنس ــائعات، حي الش
الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الخامــس إضافــة الروابــط اإللكترونيــة التــي تثبت 
عــدم صحــة الشــائعة، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 45.0% مــن إجمالــي مفــردات 

ــث  ــك، حي ــدردش مــع أصدقائ ــب الســادس ت ــي الترتي ــة الدراســة، وجــاء ف عين

جــاءت بنســبة بلغــت 43.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي 

الترتيــب الســابع إهمــال الشــائعات وعــدم نشــرها، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 

37.8% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثامــن تقــرأ 

ــث جــاءت بنســبة بلغــت 30.0% مــن  ــك، حي ــى مشــاركات أصدقائ ــق عل وتعل

إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب التاســع التأكــد مــن صحــة 

األخبــار قبــل بثهــا، حيــث جــاءت بنســبة  18.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة 

ــاء،  ــراءة مشــاركات األصدق ــي بق ــب العاشــر تكتف ــي الترتي الدراســة، وجــاء ف

ــة،  ــة الدراس ــردات عين ــي مف ــن إجمال ــت 10.1% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج حي

ــاءت  ــث ج ــائعة، حي ــريع للش ــي الس ــر النف ــادي عاش ــب الح ــي الترتي ــاء ف وج
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بنســبة بلغــت 9.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 

ــى العنــف، حيــث  الحــادى عاشــر مكــرر عــدم نشــر الشــائعات التــي تــؤدي إل

جــاءت بنســبة بلغــت 9.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة. 

 Dayani, Chhabra, وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة كل مــن

 Fountoulakis, Panagiotouy, & ،)Kadian, & Kaushal (2016

Tolochko 2015 Sauerwald (2016( والتــى أشــارت إلــى أن ترويــج 

ــة،  الشــائعات مــن خــالل تويتــر تتحقــق مــن خــالل خصائــص تويتــر التفاعلي

ــى إنشــار مخــزون  ــر عل ــدرة تويت ــد، وق وســهولة المشــاركة، وإعــادة التغري

للمعلومــات ونقلهــا فوريــاً بيــن مجموعــات كبيــرة مــن الشــباب، كمــا أن حريــة 

ــاش حــول  ــرأي والتواصــل مــع جماعــات النق ــداء ال الوصــول والمشــاركة وإب

الشــائعات جعلهــا أكثــر مالئمــة إلنتشــار الشــائعات بيــن الشــباب الجامعــي. 
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التواصل - 1 شبكة  عبر  الشائعات  نشر  أهداف  أهم 
االجتماعي ) تويتر ( من وجهة نظر المبحوثين

جدول رقم )8(
أهم أهداف نشر الشائعات عبر شبكة التواصل االجتماعي »تويتر« من وجهة نظر المبحوثين 

وفقا للنوع.

النوع                    

األهداف

اإلجماليإناثذكور
Z يبالداللة قيمة

ترت
ال

%ك%ك%ك

إسقاط 
شخصيات 
مهمة في 
المجتمع 
والتشهير 

بها

 غير5433.85127.310530.30.601462
1دالة

ابتزاز 
شخصيات 
مهمة في 
المجتمع 
للبحث 

عن الربح 
السريع

 غير1911.92312.34212.10.039415
3دالة

إشباع 
فضول 

الجماهير 
حول 
قضايا 
تهمك

 غير116.9158.0267.50.106451
5دالة

 إثارة
 الفضول
والتسلية

 غير2918.13518.76418.40.054932
2دالة

اثارة 
المشاعر 
ضد فئة 

معينة من 
المجتمع

 غير1911.9137.0329.20.457148
4دالة

 جملة من
160187347أجابوا
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ــى أهــم أهــداف نشــر الشــائعات شــبكة  ــات الجــدول الســابق إل تشــير بيان
التواصــل االجتماعــي » تويتــر » مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن وفقــا للنــوع، 
حيــث جــاء فــي الترتيــب األول إســقاط شــخصيات مهمــة فــي المجتمع والتشــهير 
بهــا، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 30.3% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، 
ــبة  ــاءت بنس ــث ج ــلية، حي ــول والتس ــارة الفض ــي إث ــب الثان ــي الترتي ــاء ف وج
بلغــت18.4% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثالــث 
ــث  ــريع، حي ــح الس ــن الرب ــث ع ــع للبح ــي المجتم ــة ف ــخصيات مهم ــزاز ش ابت
جــاءت بنســبة بلغــت12.1% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي 
الترتيــب الرابــع اثــارة المشــاعر ضــد فئــة معينــة مــن المجتمــع، حيــث جــاءت 
بنســبة بلغــت 9.2% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب 
الخامــس إشــباع فضــول الجماهيــر حــول قضايــا تهمــك، حيــث جــاءت بنســبة 

بلغــت 7.5% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة.
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ما المواقف التي يتخذها المبحوثين في حالة تعرضهم - 1
للشائعات عبر شبكة التواصل االجتماعي ) تويتر( ؟

جدول رقم )9(
 المواقف التي يتخذها المبحوثين في حالة تعرضهم للشائعات

عبر شبكة التواصل االجتماعي ) تويتر (وفقا للنوع.

                    النوع
الموقف

اإلجماليإناثذكور
z يبالداللةقيمة

ترت
ال

%ك%ك%ك

أفقد الثقة في المسئولين وقادة 
غير 12376.914897.127178.10.210729مجتمعي

1دالة

أحرص على إظهار الحقيقة أمام 
غير 3823.84121.97922.80.169452األخرين

2دالة

غير 3320.64222.57521.60.170383أشعر بالخوف والقلق على مستقبلي
3دالة

غير 3421,23719.87120.50.135934أفقد الشعور باألمان والطمأنينة
4دالة

جملة من أجابوا
160187347

ــن  ــا المبحوثي ــى يتخذه ــف الت ــى المواق ــابق إل ــدول الس ــات الج ــير بيان تش
ــر  ــي » تويت ــبكة التواصــل االجتماع ــر ش ــائعات عب ــم للش ــة تعرضه ــي حال ف
ــئولين  ــي المس ــة ف ــد الثق ــب األول أفق ــي الترتي ــاء ف ــث ج ــوع، حي ــا للن » وفق
ــردات  ــي مف ــن إجمال ــت 78.1% م ــبة بلغ ــاءت بنس ــث ج ــي، حي ــادة مجتمع وق
ــة  ــار الحقيق ــى إظه ــرص عل ــي أح ــب الثان ــي الترتي ــاء ف ــة، وج ــة الدراس عين
أمــام األخريــن، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت22.8% مــن إجمالــي مفــردات عينــة 
الدراســة، وجــاء فــي الترتيــب الثالــث أشــعر بالخــوف والقلــق علــى مســتقبلي، 
حيــث جــاءت بنســبة بلغــت21.6% مــن إجمالــي مفــردات عينــة الدراســة، وجــاء 
ــة، حيــث جــاءت بنســبة  ــد الشــعور باألمــان والطمأنين ــع أفق فــي الترتيــب الراب

ــة الدراســة. ــردات عين ــي مف بلغــت 20.5% مــن إجمال
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23- موقف المبحوثين حول العبارات التي تقيس اتجاههم نحو الشائعات

جدول رقم )10(
 موقف المبحوثين حول العبارات التي تقيس اتجاههم نحو الشائعات

درجة 
الموافقة

العبارة
 معارضمعارضمحايدموافقموافق بشدة

 المتوسطبشدة
الحسابي

االنحراف
االتجاهالمعياري

%ك%ك%ك%ك%ك
خبر يتناقله 

الناس دون التأكد 
من صحته ويحتل 
تفكيرهم ويغير 

أتجاهاتهم.

2616.24930.63521.91610.03421.2ذكور

 موافق3.2161381.52322
2613.95831.03619.32714.44021.4إناث

5215.010730.87120.54312.47421.3اإلجمالي

أخبار كاذبة 
متداولة بين أفراد 
المجتمع بحسن 
النية يخلقها 

البعض ألغراض 
خبيئة.

4025.02515.64628.8116.93823.8ذكور

محايد3.0172911.50710

4222.53317.63719.82119.85428.9إناث

8223.65816.78323.9329.29226.5اإلجمالي

إحدى أدوات 
الحرب النفسية 

في أوقات األزمات 
إلحداث البلبلة.

6238.83018.82012.5116.93723.1ذكور

 موافق3.5072051.61167
بشدة

8847.12412.82312.3115.94121.9إناث

15043.25415.64312.4226.37822.5اإلجمالي

المعلومات 
المضللة لخلق 
الحيرة والقلق 

واالنقسام 
المجتمعي.

4326.94025.04025.02113.11610.0ذكور

محايد2.9020171.49049

3820.35227.85428.92513.4189.6إناث

8123.39226.59427.14613.3349.8اإلجمالي

المبالغة في سرد 
خبر يحتوى على 
جزء من الحقيقة 
وقابل للتصديق.

6238.83018.82012.5106.23823.8ذكور
 موافق3.5043231.61526

بشدة 8847.12412.82312.3115.94121.9إناث
15043.25415.64312.4216.17922.8اإلجمالي

األقاويل الناتجة 
عن الغموض 

لنقص المعلومات 
وغياب الحقيقة 

من مصدرها.

4326.91610.03924.44125.62113.1ذكور
محايد2.8962541.49398 3820.3189.65428.95227.82513.4إناث

8123.3349.89326.89326.84613.3اإلجمالي

متفائل بأن 
الشائعات لن تؤثر 

على مجتمع

7043.82213.8148.874.44729.4ذكور

 موافق3.5273781.67132
بشدة

9349.72412.82312.363.24121.9إناث

16347.04613.33710.7133.78825.4اإلجمالي
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الاعتقد أنه 
توجد إجراءات 
رسمية رادعة 
لكل من تسول 
له نفسه بنشر 
الشائعات عبر 

وسائل التواصل 
االجتماعي.

7848.8148.84025.01610.0127.5ذكور

 موافق3.8559081.38822
بشدة

10455.4147.53719.894.82312.3إناث

18252.4288.17722.2257.23510.1اإلجمالي

أشعر باإلحباط 
لكثر األخبار أو 

المعلومات الكاذبة 
لنشر الشائعات 
عن مجتمعي 
ومؤسساته

2415.08452.52012.5148.81811.2ذكور

 موافق3.8155621.45271
بشدة

2915.59148.72312.3189.62613.9إناث

5315.317550.44312.4329.24412.7اإلجمالي

أثق بجميع 
مايعرض أو 
ينشر عبر 

شبكات التواصل 
االجتماعي.

1710.62515.64326.93924.43622.6ذكور

معارض2.1123921.49432
2211.82513.44323.05428.94323.0إناث

3911.25014.48624.89326.87922.8اإلجمالي

إرفاق الشائعات 
ببراهين ووثائق 
تدعم مصداقيتها.

6238.82113.14628.8116.92012.5ذكور

 موافق3.5734871.48876
بشدة

8042.83317.62613.984.34021.4إناث

14240.95415.67220.7195.56017.3اإلجمالي

الرجوع إلى 
أهل الخبرة عند 
مناقشة شائعة ما 

لمحاولة نفيها.

3924.4159.44125.62616.23924.4ذكور

محايد2.9452451.48398
4021.43418.23820.32815.04725.1إناث

7922.84914.17922.85415.68624.8اإلجمالي

أري أن شبكات 
التواصل 

االجتماعي أكثر 
مصداقية ودقة 
في نشر األخبار 

والمعلومات.

4125.62314.47848.895.695.6ذكور

محايد2.9855911.18629

4021.43418.29249.2147.573.7إناث

8123.35716.417049.0236.6164.6اإلجمالي

أعيد نشر 
المعلومات التي 

تصلني من 
مواقع التواصل 

االجتماعي مباشراً 
وقبل التحقق من 

صحتها.

4427.52113.16842.5116.91610.0ذكور

محايد2.7550431.40825

3116.6263.99349.7105.32714.4إناث

7521.64713.516146.4211.64312.4اإلجمالي
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أقوم بنشر 
المعلومات 

واألخبار في بعض 
األحيان حتى 
ولو كانت غير 

صحيحة.

127.52012.58351.953.14025.0ذكور

محايد2.8636891.64529

94.82312.31159.473.73719.8إناث

216.14312.419455.9123.57722.2اإلجمالي

اعتقد أن 
أكثر األخبار 

والمعلومات عبر 
وسائل تواصل 

االجتماعي 
صحيحة.

95.61610.02012.56842.54729.4ذكور

معارض2.3755041.66963

158.02312.31910.29249.23820.3إناث

246.93911.23911.216046.18524.5اإلجمالي

أقوم بفحص 
مضمون 

المعلومات 
واألخبار قبل القيام 

بنشرها.

4930.62918.14427.574.43119.4ذكور

موافق3.3804031.45827

5931.64222.53317.62010.73317.6إناث

10831.17120.57722.2277.86418.4اإلجمالي

ال أعيد نشر أي 
موضوع قبل التأكد 

من صحته.

6440.01811.22314.474.44830.0ذكور

 موافق3.4293951.65615
بشدة

8646.02412.82815.084.34121.9إناث

15043.24212.15114.7154.38925.6اإلجمالي

أقوم بكتابه 
تعليقات إذا 

تبين لي زيف 
المعلومات 

واألخبار حين 
أتاكد من ذلك.

7043.83521.94226.231.9106.2ذكور

 موافق3.9769451.17021
بشدة

8545.54926.23418.263.2137.0إناث

15544.78424.27621.992.6236.6اإلجمالي

حين اتشكك في 
بعض المعلومات 
اتجاهل البحث عن 
صحتها وال أقوم 

بنشرها.

6339.4116.93018.8127.54427.5ذكور

 موافق3.3890491.66958
بشدة

9148.7168.62312.3147.54323.0إناث

15444.4277.85315.3267.58725.1اإلجمالي
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الشائعات في 
اإلعالم الجديد 
تؤدي إلى تغيير 

في اتجاهات 
الشباب لتخدم 

الجهات المستفيدة.

6641.23622.54025.01710.610.6ذكور

 موافق3.9913541.06028
بشدة

--8947.63518.74524.1189.6إناث

15544.77120.58524.53510.110.3اإلجمالي

ال أثق بجميع 
ما يعرض أو 
ينشر عبر 

شبكات التواصل 
االجتماعي.

6943.11911.92213.81610.03421.2ذكور

 موافق3.6368881.55091
بشدة

9550.82412.83016.0105.32815.0إناث

16447.34312.45215.0267.56217.9اإلجمالي

أتخذ مواقف اتجاه 
بعض الموضوعات 
نتيجة الشائعات 
التي قد اتعرض 

لها خالل 
شبكات التواصل 

االجتماعي.

3924.474.42113.1138.18050.0ذكور

 معارض2.4783861.66447
بشدة

4624.594.82312.32412.88545.5إناث

8524.5164.63710.73710.716547.6اإلجمالي

اعتقد أنه 
توجد إجراءات 
رسمية رادعة 
لكل من تسول 
له نفسه بنشر 
الشائعات عبر 

وسائل التواصل 
االجتماعي.

3521.9159.44326.91610.05131.9ذكور

معارض2.8126801.51182

4423.5126.45328.32412.85428.9إناث

7922.8277.89627.74011.510530.3اإلجمالي

البد من النفي 
والرد السريع من 
مصادر رسمية 
على مستوى 

الشائعات.

1610.04628.85031.22012.52817.5ذكور

موافق3.2363111.45314
2111.26032.14825.72513.43317.6إناث

3710.710630.59828.24513.06117.6اإلجمالي

ال يهمني الرد 
على الشائعات 

التي تتداول على 
شبكات التواصل 

االجتماعي.

3521.91911.94326.91911.94427.5ذكور

محايد2.9913541.50814

4725.13820.33016.02714.44524.1إناث

8223.65716.47321.04613.38925.6اإلجمالي
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البد من التوعية 
واإلرشاد 

بالمؤسسات 
االجتماعية 
لخطورة 

الشائعات على 
أمن واستقرار 

المجتمع.

6037.51710.61911.9159.44930.6ذكور

 موافق3.3766571.66695
بشدة

7640.62613.92111.22211.84222.5إناث

13639.24312.44011.53710.79126.2اإلجمالي

ليس للشائعات 
خطورة على 
أمن واستقرار 

المجتمع.

4226.2148.82918.11710.65836.2ذكور

 معارض2.1397691.60560
بشدة

3920.9168.62312.33418.27540.1إناث

8123.3308.65215.05114.713338.3اإلجمالي

االستفادة من 
مواقع التواصل 
االجتماعي في 

مواجهة الشائعات 
لنشر الخبر الكاذب 

وفي المقابل 
الرد بمعلومات 

صادقة من مصدر 
رسمي أو ذات 
صلة بالخبر أو 
الموضوع من 

خالل متخصصين.

6741.95031.2159.4138.1159.4ذكور

 موافق3.4412101.73711
بشدة

6735.66333.72211.8158.02010.7إناث

13438.611332.63710.7288.13510.1اإلجمالي

إهمال الشائعة 
إال لم تكن ستؤثر 

على المجتمع.

4528.12415.02213.8148.85534.4ذكور

معارض2.9337181.64955
5629.92111.22111.23217.15730.5إناث

10129.14513.04312.44613.311232.3اإلجمالي

الرد على الشائعات 
قد يزيد من ترددها 
وتصديق البعض 

لها.

5943.11911.92213.81610.03421.2ذكور

 موافق3.6368881.55091
بشدة

9550.82412.83016.0105.32815.0إناث

16447.34312.45215.0267.56217.9اإلجمالي
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تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى موقــف المبحوثين حــول العبــارات التي 
 ،»Twitter تقيــس اتجاههــم نحــو الشــائعات المنشــورة علــى شــبكة »تويتــر
حيــث جــاءت خبــر يتناقلــه النــاس دون التأكــد من صحتــه ويحتــل تفكيرهم ويغير 
أتجاهاتهــم  باتجــاه موافــق بمتوســط حســابي 3.216138 وانحــراف معيــاري 
1.52322، وجــاءت أخبــار كاذبــة متداولــة بيــن أفــراد المجتمــع بحســن النيــة 
يخلقهــا البعــض ألغــراض خبيئــة باتجــاه محايــد بمتوســط حســابي 3.017291 
النفســية  الحــرب  أدوات  إحــدى  وانحــراف معيــاري 1.50710، وجــاءت 
ــق بشــدة بمتوســط حســابي  ــة باتجــاه مواف ــات األزمــات إلحــداث البلبل ــي أوق ف
ــة  ــات المضلل ــاءت المعلوم ــاري1.61167، وج ــراف معي 3.507205 وانح
ــابي  ــد بمتوســط حس ــاه محاي ــي باتج ــام المجتمع ــق واالنقس ــرة والقل ــق الحي لخل
2.902017 وانحــراف معيــاري1.49049، وجــاءت المبالغــة فــي ســرد خبــر 
يحتــوى علــى جــزء مــن الحقيقــة وقابــل للتصديــق باتجــاه موافــق بشــدة بمتوســط 
حســابي 3.504323 وانحــراف معيــاري1.61526، وجــاءت األقاويل الناتجة 
عــن الغمــوض لنقــص المعلومــات وغيــاب الحقيقــة مــن مصدرهــا باتجــاه محايــد 
وجــاءت  معيــاري1.49398،  وانحــراف   2.896254 حســابي  بمتوســط 
متفائــل بــأن الشــائعات لــن تؤثــر علــى مجتمــع باتجــاه موافــق بشــدة بمتوســط 
ــه  ــد أن ــاءت الاعتق ــاري1.67132، وج ــراف معي ــابي 3.527378 وانح حس
ــه نفســه بنشــر الشــائعات  ــكل مــن تســول ل توجــد إجــراءات رســمية رادعــة ل
ــابي  ــط حس ــدة بمتوس ــق بش ــاه مواف ــي باتج ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس عب
ــاط لكثــر  3.855908 وانحــراف معيــاري1.38822، وجــاءت أشــعر باإلحب
األخبــار أو المعلومــات الكاذبــة لنشــر الشــائعات عــن مجتمعي ومؤسســاته باتجاه 
موافــق بشــدة بمتوســط حســابي 3.815562 وانحــراف معيــاري1.45271.

التواصــل  شــبكات  عبــر  ينشــر  أو  مايعــرض  بجميــع  أثــق  وجــاءت 
وانحــراف  حســابي2.112392  بمتوســط  معــارض  باتجــاه  االجتماعــي 
تدعــم  ووثائــق  ببراهيــن  الشــائعات  إرفــاق  وجــاءت  معيــاري1.49432، 
مصداقيتهــا باتجــاه موافــق بشــدة بمتوســط حســابي 3.573487 وانحــراف 



 دور شبكات التواصل االجتماعي في ترويج الشائعات لدي الطالب......70

معيــاري 1.48876، وجــاءت الرجــوع إلــى أهــل الخبــرة عنــد مناقشــة شــائعة 
ــراف  ــابي 2.945245 وانح ــط حس ــد بمتوس ــاه محاي ــا باتج ــة نفيه ــا لمحاول م
معيــاري1.48398، وجــاءت أري أن شــبكات التواصــل االجتماعــي أكثــر 
مصداقيــة ودقــة فــي نشــر األخبــار والمعلومــات باتجــاه محايــد بمتوســط 
حســابي 2.985591 وانحــراف معيــاري1.18629، وجــاءت أعيــد نشــر 
ــل  ــراً وقب ــي مباش ــل االجتماع ــع التواص ــن مواق ــي م ــي تصلن ــات الت المعلوم
التحقــق مــن صحتهــا  باتجــاه محايــد بمتوســط حســابي 2.755043 وانحــراف 
ــض  ــي بع ــار ف ــات واألخب ــر المعلوم ــوم بنش ــاءت أق ــاري1.40825، وج معي
ــابي  ــط حس ــد بمتوس ــاه محاي ــة باتج ــر صحيح ــت غي ــو كان ــى ول ــان حت األحي
2.863689 وانحــراف معيــاري1.64529، وجــاءت اعتقــد أن أكثــر األخبــار 
والمعلومــات عبــر وســائل تواصــل االجتماعــي صحيحــة باتجــاه معــارض 
بمتوســط حســابي 2.375504 وانحــراف معيــاري1.66963، وجــاءت أقــوم 
ــق  ــاه مواف ــام بنشــرها  باتج ــل القي ــار قب ــات واألخب ــون المعلوم بفحــص مضم
بمتوســط حســابي 3.380403 وانحــراف معيــاري1.45827، وجــاءت ال 
أعيــد نشــر أي موضــوع قبــل التأكــد مــن صحتــه باتجــاه موافــق بشــدة بمتوســط 
ــه  ــوم بكتاب ــاءت أق ــاري1.65615، وج ــراف معي ــابي 3.429395 وانح حس
تعليقــات إذا تبيــن لــي زيــف المعلومــات واألخبــار حيــن أتاكــد مــن ذلــك باتجــاه 
ــاري1.17021،  موافــق بشــدة بمتوســط حســابي 3.976945 وانحــراف معي
وجــاءت حيــن اتشــكك فــي بعــض المعلومــات اتجاهــل البحــث عــن صحتهــا وال 
أقــوم بنشــرها  باتجــاه موافــق بشــدة بمتوســط حســابي 3.389049 وانحــراف 
معيــاري1.66958، وجــاءت الشــائعات فــي اإلعــالم الجديــد تــؤدي إلــى تغييــر 
فــي اتجاهــات الشــباب لتخــدم الجهــات المســتفيدة باتجــاه موافــق بشــدة بمتوســط 
حســابي 3.991354 وانحــراف معيــاري1.06028، وجــاءت ال أثــق بجميــع 
مــا يعــرض أو ينشــر عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي باتجــاه موافــق بشــدة 
بمتوســط حســابي 3.636888 بانحــراف معيــاري1.55091، وجــاءت أتخــذ 
ــا  ــد اتعــرض له ــي ق ــف اتجــاه بعــض الموضوعــات نتيجــة الشــائعات الت مواق
خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي باتجــاه معــارض بشــدة بمتوســط حســابي 
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توجــد  أنــه  اعتقــد  وجــاءت  معيــاري1.66447،  بانحــراف   2.478386
ــر  ــائعات عب ــه بنشــر الش ــه نفس ــن تســول ل ــكل م ــة ل ــمية رادع إجــراءات رس
وســائل التواصــل االجتماعــي باتجــاه معــارض بمتوســط حســابي 2.812680 
وانحــراف معيــاري1.51182، وجــاءت البــد مــن النفــي والــرد الســريع مــن 
ــابي  ــط حس ــق بمتوس ــاه مواف ــائعات باتج ــتوى الش ــى مس ــمية عل ــادر رس مص
ــى  ــرد عل ــي ال ــاءت ال يهمن ــاري1.45314، وج ــراف معي 3.236311 وانح
ــد  ــاه محاي ــي باتج ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش ــداول عل ــي تت ــائعات الت الش

بمتوســط حســابي2.991354 وانحــراف معيــاري1.50814.

ــة لخطــورة  ــة واإلرشــاد بالمؤسســات االجتماعي ــد مــن التوعي وجــاءت الب
الشــائعات علــى أمــن واســتقرار المجتمــع باتجــاه موافــق بشــدة بمتوســط 
حســابي3.376657 وانحــراف معيــاري1.66695، وجــاءت ليــس للشــائعات 
خطــورة علــى أمــن واســتقرار المجتمــع باتجــاه معــارض بشــدة بمتوســط 
حســابي 2.139769 وانحــراف معيــاري 1.60560، وجــاءت االســتفادة مــن 
مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي مواجهــة الشــائعات لنشــر الخبــر الــكاذب وفــي 
ــر  ــة بالخب ــن مصــدر رســمي أو ذات صل ــة م ــات صادق ــرد بمعلوم ــل ال المقاب
أو الموضــوع مــن خــالل متخصصيــن باتجــاه موافــق بشــدة بمتوســط حســابي 
ــم  ــاري1.73711، وجــاءت إهمــال الشــائعة إال ل 3.441210 وانحــراف معي
ــى المجتمــع باتجــاه معــارض بمتوســط حســابي 2.933718  تكــن ســتؤثر عل
وانحــراف معيــاري1.64955، وجــاءت الــرد علــى الشــائعات قــد يزيــد 
ــابي  ــط حس ــدة بمتوس ــق بش ــاه مواف ــا باتج ــض له ــق البع ــا وتصدي ــن تردده م

3.636888 وانحــراف معيــاري1.55091.
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وفي ضوء أهداف الدراسة وفروضها سوف يتم عرض نتائج التحقق 
من صحة الفروض فيما يلي :-

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
النوع  الختالف  تبعا  الشائعات  نحو  اتجاهاتهم  مقياس  على  المبحوثين 

)ذكور – إناث(.
جدول )11(

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين على مقياس اتجاهاتهم  نحو الشائعات
 وفقا الختالف النوع

 االنحرافالمتوسطالعدد المجموعات
 درجةقيمة تالمعياري

الداللةالحرية

1602.1750000.41284ذكور
غير دالة1.08936345

1872.2245990.43109إناث

تشــير نتائــج اختبــار »ت« فــى الجــدول الســابق إلــى عــدم وجــود فــروق 

ــن متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات درجــات  ــة بي ــة إحصائي ذات دالل

ــة »ت«  ــت قيم ــث بلغ ــائعات، حي ــو الش ــم نح ــاس اتجاهاته ــى مقي ــاث عل اإلن

1.089362 وهــى قيمــة غيــر دالــة إحصائيــاً عنــد أي مســتوى داللــة، وبالتالــى 

فقــد ثبــت عــدم صحــة هــذا الفــرض. والــذى ينــص علــى أنــه توجــد فــروق ذات 

داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس اتجاهاتهــم 

نحــو الشــائعات تبعــا الختــالف النــوع )ذكــور – إنــاث(.
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الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  الفرض 
)أم  الجامعة  الختالف  تبعا  الشائعات  نحو  اتجاهاتهم  مقياس  على  المبحوثين 

القرى – الملك عبد العزيز(.
جدول )12(

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين على مقياس اتجاتهم  نحو الشائعات وفقا
الختالف الجامعة

 االنحرافالمتوسطالعدد المجموعات
 درجةقيمة تالمعياري

الحرية
الداللة

1722.1511630.37517أم القرى
دالة*2.220707345

1752.2514290.46074الملك عبد العزيز

ــار »ت« فــى الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق ذات  تشــير نتائــج اختب

داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات مبحوثــى جامعة أم القرى ومتوســطات 

درجــات مبحوثــى الملــك عبــد العزيــز علــى مقيــاس االتجاهــات نحــو الشــائعات، 

حيــث بلغــت قيمــة »ت« 2.220707 وهــى قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 

داللــة 0.05، وبالتالــى فقــد ثبــت صحــة هــذا الفــرض. والــذى ينــص علــى أنــه 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى 

مقيــاس اتجاهاتهــم نحــو الشــائعات تبعــا الختــالف الجامعــة )أم القــرى – الملــك 

عبــد العزيــز(.
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جدول رقم )13(
تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس اتجاهاتهم  نحو 

الشائعات تبعا الختالف المستوى )االجتماعي- االقتصادي(

 مجموعاتمصدر التباين
المربعات

 درجة
الحرية

 متوسط
 مجموع
المربعات

الداللةقيمة ف

 بين
1.061454المجموعات

20.530727

دالة*3.001933  داخل
60.817508المجموعات

3440.176795

-61.878963346المجمــوع

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
مجموعــات المبحوثيــن الذيــن يمثلــون المســتوى االجتماعــي االقتصــادي، وذلــك 
ــة ف 3.001933  ــت قيم ــث بلغ ــائعات، حي ــو الش ــم نح ــاس اتجاته ــي مقي عل
ــذا  ــت صحــة ه ــا يثب ــو م ــة 0.05 ، وه ــد مســتوى دالل ــة عن ــة دال ــذه القيم وه
الفــرض والــذى ينــص علــى أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
ــا  ــائعات تبع ــو الش ــم نح ــاس اتجاته ــى مقي ــن عل ــات المبحوثي ــطات درج متوس

ــي االقتصــادي.  ــتوى االجتماع ــالف المس الخت

ولمعرفــة مصــدر وداللــة الفــروق بيــن المتوســطات الحســابية لمجموعــات 
المبحوثيــن ، تــم اســتخدام االختبــار البعــدي بطريقــة  أقــل فــرق معنــوي.

جدول )14(
نتائج تحليل L.S.D لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس اتجاتهم نحو الشائعات

مرتفعمتوسطمنخفضالمجموعات
0.1744300.082195*-منخفض
0.092235*-0.174430*متوسط
-0.092235*0.082195مرتفع
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يتبيــن مــن الجــدول الســابق اختــالف المتوســطات الحســابية للمجموعــات 
المختلفــة  االقتصــادي  االجتماعــي  المســتوى  ذوى  المبحوثيــن  تمثــل  التــي 
علــى مقيــاس اتجاتهــم نحــو الشــائعات ولمعرفــة مصــدر التبايــن للفــروق بيــن 
 L.S.D المتوســطات الحســابية لمجموعــات المبحوثيــن أجــرى االختبــار البعدي

بطريقــة أقــل فــرق معنــوي. 

حيــث اتضــح أن هنــاك اختالفـًـا بيــن المبحوثيــن ذوي المســتوى المنخفــض 
والمبحوثيــن ذوي المســتوى المتوســط بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلغــت 
قيمتــه 0.174430* لصالــح المبحوثيــن المبحوثيــن ذوي المســتوى المنخفــض, 
ــاك  ــه ليــس هن ــد مســتوى 0.05 ، كمــا  ظهــر أن ــا عن وهــو فــرق دال إحصائي
اختالفـًـا بيــن المبحوثيــن ذوي المســتوي المنخفــض والمبحوثيــن ذوي المســتوى 
ــه 0.082195 وهــي  ــن المتوســطين الحســابيين بلغــت قيمت ــرق بي ــع بف المرتف
ــن  ــاً بي ــاك اختالف ــة, بينمــا هن ــد أي مســتوى دالل ــاً عن ــة إحصائي ــر دال قيمــة غي
المبحوثيــن ذوي المســتوى المتوســط والمبحوثيــن ذوي المســتوى المرتفــع، 
حيــث بلــغ الفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ 0.092235* وهــو فــرق 

ــا عنــد مســتوى 0.05. دال إحصائي
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متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الرابع:  الفرض 
تبعا الختالف  الشائعات  نحو  اتجاهاتهم  مقياس  المبحوثين على  درجات 

.»Twitter دوافع التعرض لشبكة »تويتر
جدول رقم )15(

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس اتجاهاتهم نحو 
»Twitter الشائعات تبعاً الختالف دوافع تعرضهم لشبكة »تويتر

 مجموعاتمصدر التباين
المربعات

 درجة
الحرية

 متوسط مجموع
الداللةقيمة فالمربعات

0.03733220.018666بين المجموعات

غيردالة0.103831  داخل
61.8416313440.179772المجموعات

-61.878963346المجمــوع

ــة  ــة إحصائي ــات الجــدول الســابق إلــي عــدم وجــود فــروق ذات دالل تشــير بيان
ــر  ــبكة »تويت ــرض لش ــع التع ــون دواف ــن يمثل ــن الذي ــات المبحوثي ــن مجموع بي
Twitter« ، وذلــك علــي مقيــاس اتجاهاتهــم نحــو الشــائعات، حيــث بلغــت قيمــة 
ف 0.103831 وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائيــاً عنــد أي مســتوى داللــة، وهــو 
مــا يثبــت عــدم صحــة هــذا الفــرض والــذى ينــص علــى أنــه توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس اتجاهاتهــم 
.»Twitter نحــو الشــائعات تبعــا الختــالف دوافــع التعــرض لشــبكة »تويتــر
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التوصيات:

ــائعات  ــش موضــوع الش ــل تناق ــدوات وورش عم ــة ن ــى إقام ــل عل أ- العم
ــة. ــع المختلف ــن خــالل مؤسســات المجتم ــا م ــل معه ــة التعام وكيفي

ب- ضــرورة زيــادة األبحــاث المرتبطــة بموضــوع الشــائعات مــن خــالل 
الوســائط اإلعالميــة والتكنولوجيــة الحديثــة.

ــم  ــى تنظي ــل عل ــى تعم ــر التشــريعات الت ــى تطوي ــل عل ت- ضــرورة العم
ــن خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي. ــل والتفاعــل م العم

ــائل  ــى وس ــا ينشــر عل ــل م ــف وتحلي ــام برصــد وتوصي ث- ضــرورة القي
التواصــل االجتماعــي وإخضاعــه للدراســة المتعمقــة بهــدف الكشــف عــن 

ــائعات. ــن الش ــد م ــي العدي ــام ف ــرأي الع ــات ال اتجاه

ــة  ــن صح ــد م ــي التأك ــم ف ــة حرصه ــباب وتنمي ــة الش ــرورة توعي ج- ض
المعلومــات واألخبــار والتحقــق منهــا والمنتشــرة علــى شــبكات التواصــل.

المقترحات:

- إراء مزيــد مــن الدراســات عــن مــدى إســهام اإلعــالم الجديــد فــي مواجهــة 
الشائعات.

ــي  ــي ف ــل االجتماع ــبكات التواص ــو ش ــي نح ــباب الجامع ــات الش - اتجاه
ــات. ــاء األزم أثن

- إجــراء دراســة عــن شــبكات التواصــل االجتماعــي وعالقتهــا بمســتوى 
ــة. ــة الشــباب باألحــداث الجاري معرف

- الوســع فــي دراســة الخصائــص الفنيــة واالتصاليــة ومعرفــة تأثيراتهمــا 
فــي تصفــح شــبكات التواصــل االجتماعــي.
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