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تزايــد اهتمــام الباحثــن يف جمــال الــرَّأي العــام واالتصــال السياســي 
بدراســة أتثــرات الشَّــائِعات الــي تبثُـَّهــا وســائل اإلعــام يف الــرَّأي العــام 
نتيجــة الصراعــات احملليــة واإلقليميــة وقضــااي اإلصــاح السياســي يف الدول 
الناميــة والتحــوُّالت احلــادَّة يف اقتصــادايت الــدول الناميــة، ويف ضــوء تلــك 
الســياقات مل ترتبــط الشَّــائِعات إبطــار جغــرايف بعينــه، وتشــر الدراســات إىل 
أنــه حــى التنظيمــات اإلرهابيــة تســتخدم صفحــات »فيســبوك« 
القنابــل  تصنيــع  حــول  واملعلومــات  اخلطــط  لتبــادل  كمنصــة 
واملتفجــرات، ومهامجــة املواقــع املســتهَدفة، وحــى اللحظــة هنــاك 
تنظيمات إرهابية تســتخدم »فيســبوك« إلطاق الشَّــائِعات، فا 
ــائِعات،  ميكــن إنــكار أن اإلْنرتنِــت لعــب دورًا كبــرًا ىف نقــل الشَّ
والــى مثَّلــت َجْوهــر التضليــل السياســي كمحاولــة للتأثــر علــى 
الــرَّأي العــام، وأن املعرفــة السياســية أول وأهــم االســتخدامات 
السياســية االفرتاضية الي ُتســهم يف تشــكيل الوعي السياســي)1(. 

دور صفحات مقاومة الشائعات على مواقع التواصل 
االجتماعي في تصحيح الشائعات المنشورة لدى الرأي 

العام في ضوء مفهوم )حروب الجيل الخامس(.. 

داب، 
آ
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ال يُعــدُّ نشــر املعلومــات الكاذبــة تطــورًا جديــًدا يف املواجهــات العســكرية، فقــد ســبق 
أن اســتخدمه الربيطانيــون يف مواجهــة األملــان يف معركــة »بــودي جــارد« خــال احلــرب 
العامليــة الثانيــة، فقــد قــام احلُلفــاء إبرســال بــث إذاعــي ونشــر تقاريــر عســكرية مزيفــة مــن 
أجــل خــداع األملــان، وإقناعهــم أبن القــوات املتمركــزة يف »أجنليــا الشــرقية« تســتعد ملهامجــة 
»كاليــه« وليــس »نورمانــدي«، وقــد جنحــوا يف حتقيــق ذلــك، وال ينبغــي جتاهــل أن مواقــع 
التواصــل االجتماعــي مثــل »فيســبوك« وحمــركات البحــث مثــل »جوجــل« تلعــب دورًا يف 
فلــرة األخبــار الــي يتــم نشــرها عــرب منصاهتــا، مبــا ميليــه ذلــك مــن إمكانيــة االحنيــاز لنشــر 
حمتــوى إخبــاري معــن يتبــع شــركة إخباريــة معينــة دون غريهــا، وقــد اهتمــت املستشــارة 
األملانيــة »أجنيــا مــريكل« هــذه الشــركات بتشــويه إدراك األفــراد للحقائــق مــن خــال نشــر 

معلومــات معينــة دون أخــرى)2(.
تـَْقنــة 

ُ
وال يقتصــر مــا يتــم نشــره علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى األكاذيــب امل

الــي هتــدف إىل خــداع قطــاع كبــري مــن األفــراد؛ إذ انتشــر نــوع جديــد مــن الكــذب 
يُطَلــق عليــه »سياســات مــا بعــد احلقيقــة -Post Truth Politics«، ويهــدف إىل 
نشــر معلومــات مغلوطــة بصــورة واضحــة، لكنهــا ختاطــب املشــاعر ال العقــل؛ أي أهنــا 
تســتغل حتيــزات األفــراد وتقــوم بتغذيتهــا، ولذلــك تَلَقــى رواًجــا وقبــواًل علــى الرغــم مــن 

ســذاجتها الواضحــة )3(.

مشكلة الدراسة:
ــائِعات يف مصــر  أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي مصــدرًا رئيًســا النتشــار الشَّ
خــال الســنوات القليلــة املاضيــة، إال أنــه يف الفــرة األخــرية ظهــرت يف مصــر صفحــات 
ــائِعات ومقاومتهــا، ومبــا أن وســائل التواصــل االجتماعــي  رمسيــة وغــري رمسيــة لتفنيــد الشَّ
ــائِعات  ــائِعات وتداوهلــا، حيــث قامــت بــدور كبــري يف نشــر الشَّ تُعــدُّ بيئــة ِخصبــة لنشــر الشَّ
والرويــج هلــا، لــذا تســعى الدراســة إىل التعــرُّف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه الصفحــات 
ــائِعات، ابإلضافــة إىل رصــد دوافــع وأتثــريات اعتمــاد  الرمسيــة وغــري الرمسيــة يف مقاومــة الشَّ

ــائِعة. اجلمهــور املصــري علــى تلــك الصفحــات يف مقاومــة الشَّ

أهداف الدراسة:
هتــدف هــذه الدراســة بشــكل رئيــس إىل التعــرُّف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه صفحــات 
ــائِعات، وكشــف وحتليــل  مواقــع التواصــل االجتماعــي الرمسيــة وغــري الرمسيــة يف مقاومــة الشَّ
ــائِعات، وحتديــد  الشَّ تُركــز عليهــم  الذيــن  والفئــات واملؤسســات واألشــخاص  اجملــاالت 
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أهــداف الشــائعة، وتتمثــل أهــداف الدراســة يف: 
رصــد أبــرز الصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة املنتشــرة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 	 

ــائِعات. »فيســبوك«، والي تســتهدف مقاومة الشَّ
تســتهدفها 	  الــي  واألشــخاص  واملؤسســات  والفئــات  اجملــاالت  علــى  الوقــوف 

الصفحــات. تلــك  عليهــا  تركــز  وابلتــايل  ــائِعات،  الشَّ
ــائِعات املســتخدمة يف الصفحــات الــي تســتهدف مقاومــة 	  حتديــد أدلــة مقاومــة الشَّ

ــائِعات. الشَّ
رصــد حجــم اعتمــاد املبحوثــن علــى تلــك الصفحــات.	 
 	 - التســلية   – )الفهــم  الصفحــات  لتلــك  اجلمهــور  متابعــة  دوافــع  علــى  الوقــوف 

الصفحــات  لتلــك  اجلمهــور  متابعــة  علــى  املرتبــة  التأثــريات  إىل  ابإلضافــة  التوجيــه(، 
ســلوكية(. أتثــريات   - وجدانيــة  أتثــريات   - معرفيــة  )أتثــريات 

املنتشــرة، 	  ــائِعات  الشَّ مواجهــة  حــول كيفيــة  وآرائهــم  اجلمهــور  اجتاهــات  رصــد 
هلــا. والتصــدي 

أمهية الدراسة:
تنبــع أمهيــة الدراســة مــن كوهنــا الدراســة األوىل الــي تســتهدف التعــرُّف علــى الــدور الــذي 
ــائِعات املنتشــرة، خاصــة  تقــوم بــه الصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة يف جمــال مكافحــة الشَّ
ــائِعات يف الفــرة األخــرية، حتديــًدا يف عــام 2018، األمــر الــذي جعــل  مــع ازدايد الشَّ
أمهيــة تلــك الصفحــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي تــربز بشــكل كبــري، فأغلــب 
ــزت علــى اجلمهــور فقــط، وأخــرى ركــزت علــى  ــائِعات ركَّ الدراســات الــي تناولــت الشَّ
دور الصفحــات فقــط، إال أن فكــرة اجلمــع بــن الدراســتن؛ التحليليــة -ويقصــد هبــا 
حتليــل مضمــون الصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة- وامليدانيــة -املتمثلــة يف رصــد اجتاهــات 

اجلمهــور حنــو الصفحــات- مل تقــم هبــا الدراســات اإلعاميــة.

الدراسات السابقة:
قامــت الباحثــة برصــد الدراســات واألوراق البحثيــة ذات الصلــة مبوضــوع الدراســة، وقــد 

مت تصنيــف الدراســات الســابقة إىل:
حمــور الدراســات الــي تناولــت الشَّــائِعات عــر وســائل اإلعــام بشــكل عــام ووســائل 

التواصــل االجتماعــي بشــكل خاص.
أ مــن حيــث الدراســات الــي اســتهدفت الشَّــائِعات املنشــورة يف الصحــف ووســائل 	-
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اإلعــام بشــكل عــام وأتثرهــا علــى الــرَّأي العــام:
التعــرف علــى  )حــامت حممــد عاطــف عبــد اخلالــق، 2018()4(  اســتهدفت دراســة 
ــائِعات وتكويــن الــرَّأي العــام وصنــع القــرار يف مصــر، وتنتمــي الدراســة إىل  العاقــة بــن الشَّ
الدراســات الوصفيــة والتحليليــة، وقــد قــام الباحــث بتطبيــق الدراســة امليدانيــة علــى عينــة 
مــن أســاتذة اجلامعــات والصحفيــن واحملامــن، بلغــت 165 مفــردة، ومت حتليــل مضمــون 
عينــة مــن ُصُحــف )األهــرام، والوفــد، والشــروق( يف الفــرة مــن 1 يوليــو 2016 وحــى 
30 يونيــو 2017، وقــد رصــد الباحــث 75 شــائعة منشــورة ابلصحــف عينــة الدراســة، 
تناولــت قضــااي ثــاث: )الدعــم، تــريان وصنافــري، الباحــث اإليطــاىل جوليــو رجييــي(، أمــا 
ــائِعات، وأن  عــن أهــم نتائــج الدراســة فقــد متثلــت يف أن هنــاك 37 ســبًبا النتشــار الشَّ
ــائِعات علــى نطــاق واســع  هنــاك 28 عامــًا توضــح البيئــة السياســية الداعمــة النتشــار الشَّ
ــائِعات والــرد عليهــا، كذلــك غيــاب  بــن فئــات الــرَّأي العــام، منهــا: التأخُّــر يف تصحيــح الشَّ

املعلومــات وعــدم وضوحهــا. 
أ ــائِعات أثنــاء 	- مــن حيــث الدراســات الــي اســتهدفت الــدور الــذي لعبتــه الشَّ

أحــداث العنــف السياســي والثــورات يف اجملتمعــات بشــكل عــام:
دراســة )ممــدوح الســيد عبــد اهلــادي شــتلة، 2017()5( الــي هدفــت إىل التعــرف 
إحــداث  يف  ودورهــا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  املوجــودة  ــائِعات  الشَّ علــى 
العنــف والصــراع السياســي بــن شــباب اجلامعــات، واســتخدمت الدراســة منهــج املســح، 
واعتمــدت علــى اســتمارة االســتبيان كأداة جلمــع البيــاانت، ومت اختيــار العينــة أبســلوب 
العينــة الَعْمِديَـّـة، وطُبِّــق االســتبيان علــى 400 مفــردة مــن اجلنســن موزعــة ابلتســاوي 
علــى جامعــات: )القاهــرة، 6 أكتوبــر، اجلامعــة األمريكيــة ابلقاهــرة، جامعــة األزهــر(، أمــا 
عــن أهــم نتائــج الدراســة فقــد متثلــت يف أن »فيســبوك« جــاء يف مقدمــة مواقــع التواصــل 
ــائِعات وجــود العمليــات  االجتماعــي لــدى الشــباب اجلامعــي، وأن أهــم أوقــات بــروز الشَّ
اإلرهابيــة، يليــه وقــت احلــروب، مث قيــام الثــورات، وأخــريًا األزمــات، وأن أهــم أهــداف 

ــائِعات هــو إاثرة العنــف والصــراع السياســي داخــل اجملتمــع. الشَّ
وهدفــت دراســة )Chen Heng, Yang K. Lu()6( إىل التعــرف علــى الــدور 
 Global« »الثــورات مســتخدمة منــوذج »اللعبــة العامليــة ــائِعات يف  الــذي لعبتــه الشَّ
املليئــة  اإلخباريــة  الغنيــة  املعلومــات  األفــراد ذوي  يقــوم  حيــث   ،»game Model
ابملعلومــات الســرية بتقييــم مــدى معلوماتيــة األزمــة حــول قــوة النظــام السياســي، وذلــك 
ابالتصــال مــع عمائهــا، حيــث يقومــون بنشــر األخبــار الــي حتــوي معلومــات خاطئــة، 
قيًمــا خربيــة،  الــي حتتــوي  مــن األخبــار  ــائِعات أكثــر  الشَّ ابإلضافــة إىل تعريضهــم إىل 
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وابلتــايل يصبــح النظــام السياســي لديــه عــدد أكــرب مــن املعارضــن، وكلمــا ضعــف النظــام 
السياســي زاد مهامجــوه، وأن االحتجاجــات واحلمــات السياســية والتحــركات اجملمَّعــة 
ــائِعات، وتلــك احلالــة كمــا حــدث يف مصــر -علــى  غالبًــا مــا تكــون مغروســة يف الشَّ
ــائِعات حــول القــذايف،  ســبيل املثــال- شــائعة هــرب مبــارك وعائلتــه إىل لنــدن، وكذلــك الشَّ

وغريهــا مــن شــائعات قامــت إباثرة الــرَّأي العــام.
ج- مــن حيــث الدراســات الــي اســتهدفت التعــرف علــى أتثــر الشَّــائِعات املنشــورة 
علــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى املراهقــن وشــباب اجلامعــات 

واجلمهــور العــام:
دراســة )ســايل أمحــد الشــلقامي، 2018()7(، الــي هدفــت إىل التعــرف علــى شــكل 
ــائِعات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومقــدار الثقــة  يف املعلومــات املنشــورة  ونــوع الشَّ
عــرب تلــك املواقــع، ودورهــا يف اســتقطاب الشــباب، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج 
املســح اإلعامي، واســتخدمت الدراســة أداة االســتبيان، ومتثلت عينة الدراســة يف 400 
مفــردة مــن الشــباب املصــري، كمــا اختــذت نظريــة »اجملــال العــام« كإطــار نظــري هلــا، 
أمــا عــن أبــرز نتائــج الدراســة، فقــد متثلــت يف أن أغلــب أفــراد العينــة يســتخدمون موقــع 
التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«، وأهنــم يفضلــون متابعــة الصفحــات السياســية، وأن 
أغلــب أفــراد العينــة يــرون أن أخبــار وســائل اإلعــام املصريــة ال تُرضــى فضوهلــم، كمــا أهنــم 
ــائِعات هلا أتثري كبري على اجملتمع، وتربز وقت األزمات، وتؤدي إىل تفكيك  رأوا أن الشَّ
ــائِعات  وحدة اجملتمع، وتعمم مشــاعر اإلحباط، وأن من أهم أســباب ظهور وانتشــار الشَّ
هــي وســائل التواصــل االجتماعــي، وأن الســبب يرجــع إىل صمــت اإلعــام الرمســي عــن 

ــائِعات ودحضهــا. إظهــار احلقائــق، وعــدم وجــود رقابــة لتفنيــد الشَّ
علــى عاقــة  التعــرف  إىل   )8()2017 متــويل،  )لوجــن حممــد  دراســة  ســعت  كمــا 
الشــباب  لــدى  السياســية  ابالجتاهــات  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  يف  ــائِعات  الشَّ
ــائِعات والتعــرف علــى أهدافهــا وأشــكاهلا  املصــري، واســتهدفت الدراســة حتليــل حمتــوى الشَّ
علــى  للتعــرف  الشــباب  آراء  اســتطاع  إىل  ابإلضافــة  دحضهــا،  ووســائل  ومصادرهــا 
ــائِعة، والعاقة بن اســتخدام التفكري الناقد وقبوهلم للشــائعة، والعاقة  عوامل انتشــار الشَّ
ــائِعة واالجتاهــات السياســية، وقامــت الدراســة علــى أســاس حتليــل 95  بــن قبــول الشَّ
شــائعة علــى صفحــة »ده جبــد«، واســتخدمت اســتمارة االســتبيان مطبقــة علــى 400 
مفــردة، أمــا عــن نتائــج الدراســة فقــد متثلــت يف أن صفحــات التواصــل االجتماعــي أهــم 
ــائِعات السياســية األكثــر انتشــارًا، وأن التضليــل والتشــويه  ــائِعات، وأن الشَّ مصــادر الشَّ
ــائِعة  ــائِعات، وابلنســبة للعاقــة بــن االجتــاه السياســي وقبــول الشَّ أهــم أهــداف مروجــي الشَّ



381

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

ــائِعات  فقــد كانــت طرديــة قويــة؛ لتؤكــد أن الشــباب عينــة البحــث تــزداد ميوهلــم لقبــول الشَّ
الــي تتوافــق مــع معتقداهتــم وانتماءاهتــم وميوهلــم السياســية.

دراســة )نــورا مصطفــى النشــار، 2017()9( وهدفــت إىل التعــرف علــى دور تعــرُّض 
السياســية،  ابجتاهاهتــم  وعاقتهــا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  لشــائعات  املراهقــن 
مواقــع  علــى  ــائِعات  الشَّ تتناوهلــا  الــي  املوضوعــات  أكثــر  علــى  التعــرف  إىل  ابإلضافــة 
ــائِعات وأهدافهــا، وتنتمــي هــذه الدراســة إىل الدراســات  التواصــل االجتماعــي، واجتــاه الشَّ
الوصفيــة الــي تعتمــد علــى منهــج املســح اإلعامــي، وذلــك مــن خــال حتليــل مضمــون 
ــائِعات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي واشــتملت العينــة علــى 181 شــائعة علــى  الشَّ
مواقع التواصل االجتماعي يف الفرة من 1 سبتمرب وحى 30 نوفمرب 2016، وكذلك 
تطبيــق اســتمارة االســتبيان علــى عينــة قوامهــا 400 مفــردة مــن طــاب جامعــة عــن 
ــائِعات السياســية جــاءت يف  مشــس، أمــا عــن أهــم نتائــج الدراســة فقــد متثلــت يف أن الشَّ
ــائِعات احملليــة  ــائِعات، كمــا جــاءت الشَّ املرتبــة األوىل بنســبة %27 ابلنســبة ملوضــوع الشَّ
يف املرتبــة األوىل بنســبة %77، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة امليدانيــة وجــود عاقــة بــن 

كثافــة تعــرض املراهقــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي واجتاهاهتــم السياســية. 
أمــا دراســة )أميــن منصــور وايف، 2016()10( فقــد هدفــت إىل التعــرف علــى اجتاهــات 
ــائِعات الــي انتشــرت خــال العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع  الشــباب الفلســطيي حنــو الشَّ
غــزة عــام 2014، ودراســة تلــك التأثــريات علــى مناحــى احليــاة املختلفــة، وســبل عاجهــا 
واحلد منها، واســتخدمت الدراســة منهج املســح، أما عن أهم نتائج الدراســة فقد متثلت 
يف أن شــبكات التواصــل االجتماعــي يف املرتبــة األوىل كمصــدر للمعلومــات للشــباب 
ــائِعات ســلوك عــدواين ضــد اجملتمــع،  الفلســطيىن حنــو األزمــات، واعتــرب أفــراد العينــة أن الشَّ
ــائِعات يعــود  ــائِعات، وأن ســبب انتشــار الشَّ وأن النســاء أكثــر الفئــات انســياقًا وراء الشَّ
ــائِعات هــم  إىل غيــاب الشــفافية واملعلومــات الصحيحــة، وبينــت الدراســة أن مروجــي الشَّ
ــائِعات حققــت أهدافهــا خــال احلــرب،  العمــاء واخلونــة مــن الدرجــة األوىل، وأن الشَّ

ومنهــا إحــداث البلبــة يف احليــاة.
كذلك هدفت دراسة )خالد صاح الدين، 2008()11( إىل رصد وقياس اجتاهات 
الرَّأي العام املصري حنو دور وسائل اإلعام يف بث ونشر الشَّائِعات السلبية يف اجملتمع 
يف إطــار حمــددات الوعــى اإلعامــي الــي هتتــم ابلتحليــل االجتماعــي للممارســات غــري 
ــائِعات أخطــر خمرجاهتــا ومظاهرهــا وأكثرهــا  املســئولة لوســائل اإلعــام، والــي تعــد الشَّ
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة،  املختلفــة؛  الفرعيــة  اجملتمــع وأنظمتــه  ضــررًا علــى 
ــائِعات والتحليــل االجتماعــي حملــددات الوعــي اإلعامــي،  وتســتخدم الدراســة نظريــة الشَّ
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وتنــدرج الدراســة احلاليــة ضمــن البحــوث الوصفيــة والكميــة الــي هتتــم برصــد الواقــع، أمــا 
عن أدوات الدراسة فقد متثلت يف االستبيان، أما عن أهم نتائج الدراسة فقد متثلت يف 
أن وســائل اإلعــام الرمسيــة )القنــوات التلفزيونيــة احلكوميــة والصحــف القوميــة( علــى رأس 
ــائِعات يف اجملتمــع، متقدِّمــًة  قائمــة املصــادر الــي يعتقــد املبحوثــون أهنــا تدعــم انتشــار الشَّ
بذلــك علــى مصــادر االتصــال الشــخصي ووســائل اإلعــام احلزبيــة واخلاصــة، وتتفــق هــذه 
ــائِعات، والــي تؤكــد أن وســائل اإلعــام الرمسيــة  النتيجــة مــع املقــوالت العلميــة لنظريــة الشَّ
ــائِعات يف اجملتمــع بشــكل غــري مباشــر عــرب انتهاجهــا لسياســة  قــد تعضــد انتشــار الشَّ
ــائِعات فئة السياســين بنســبة 96.5%. التعتيم، وجاءت أهم الفئات املســتهدفة يف الشَّ

د- مــن حيــث الدراســات الــي هدفــت إىل التعــرف علــى دور شــبكات التواصــل 
ــائِعات: االجتماعــي يف نشــر الشَّ

ســعت دراســة )أمحــد حســن ســاملان، 2017()12( إىل التعــرف علــى دور شــبكات 
ــائِعات مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف  التواصــل االجتماعــي يف نشــر الشَّ
ــائِعات علــى شــبكات التواصــل  جامعــة دايىل، مــن خــال التعــرف علــى درجــة نشــر الشَّ
املنهــج  الباحــث  اســتخدم  للشــائعة، وقــد  الشــبكة األكثــر نشــرًا  االجتماعــي، ومعرفــة 
الوصفــى، واســتعان أبدايت االســتبيان واملقابلــة، وبلغــت عينــة الدراســة 352 مبحــواًث مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس، أمــا عــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة فقــد متثلــت يف 
ــائِعات علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي جــاءت بنســبة متوســطة،  أن درجــة نشــر الشَّ
وحــازت شــبكة التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« علــى املرتبــة األوىل بــن أكثــر الشــبكات 
ــائِعات كانــت  نشــرًا للشــائعات، كمــا أكــدت نتائــج الدراســة أنــه مــن أبــرز مواضيــع الشَّ
ــائِعة علــى شــبكات  ــائِعات السياســية، تلتهــا االجتماعيــة، وأن أهــم أســباب نشــر الشَّ الشَّ

ــائِعات ونشــرها علــى شــبكة اإلْنرنِــت. التواصــل االجتماعــي هــو ســهولة إنتــاج الشَّ
وســعت دراســة )ندية أمحد القاضي، 2017()13( إىل قياس اجتاهات النخبة املصرية 
حنــو إدارة املواقــع اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر، وتنتمــي الدراســة إىل 
البيــاانت اخلاصــة جبمهــور املبحوثــن مــن  الدراســات الوصفيــة، والــي تســتهدف مجــع 
النخبــة )السياســية واألكادمييــة واإلعاميــة( يف تعرضهــم للمواقــع اإلخباريــة واجتاهاهتــم 
حنــو إدارة تلــك املواقــع حلــروب اجليــل الرابــع يف مصــر، وقــد بلــغ إمجــايل العينــة 225 
مبحــواًث، واعتمــدت الباحثــة علــى صحيفــة االســتقصاء كوســيلة جلمــع البيــاانت، أمــا عــن 
أهــم نتائــج الدراســة فقــد متثلــت يف حــرص كل مــن املبحوثــن عينــة الدراســة علــى متابعــة 
املواقــع اإلخباريــة بنســبة %36.4 بدرجــة كبــرية يليهــا %56 بدرجــة متوســطة، وهــو مــا 
يرجــع إىل طبيعــة األحــداث وخطورهتــا والــي بدورهــا تؤثــر علــى أمــن واســتقرار الوطــن وقــد 
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دفعت اجلميع إىل متابعتها، وأن أســباب املتابعة متثلت يف فهم األحداث والتعرف على 
كيفيــة تعامــل الدولــة مــع األحــداث، مث تكويــن رأي عــام حنوهــا، ومعرفــة تفاصيــل أكثــر 
حــول األحــداث، وأن أهــم أســباب حــروب اجليــل الرابــع هــو تنفيــذ أجنــدات خارجيــة 
، مث تدمــري اجليــش املصــري، أمــا عــن  حتــاول إفشــال الدولــة مث إســقاط مصــر اقتصــادايًّ
ــائِعات عرب مواقع التواصل  آليات حروب اجليل الرابع فقدد متثلت يف: اإلرهاب، مث الشَّ

االجتماعــي، مث افتعــال األزمــات، وتاهــا شــن حــرب نفســية.
كمــا ســعت دراســة كل مــن )Zhiwei Qin, Jian Cai, 2015()14( إىل 
ــائِعات وإيقافهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، حيــث  التعــرف علــى كيفيــة نشــر الشَّ
تقوم الدراسة بتقدمي منوذج اتصال متعدد الطبقات )MLC(  ويتضمن إجراءات بناء 
ــائِعة بواســطة وســائل  الثقــة، والــذي ممكــن أن يســتخدم ويشــرح كيفيــة انتشــار ووقــف الشَّ
التواصــل االجتماعــي، وأكــدت الدراســة أن األفــراد يقــررون نشــر املعلومــات بنــاًء علــى 
ثاثــة عوامــل، وهــى: رأي اجملتمــع، أتثــري اجملتمــع علــى الفــرد، وتكلفــة أتكيــد املعلومــات، 
الطبقــات  أو  اآلخريــن  مــع  روابــط  خلــق  إىل  ســيعمدون  األفــراد  أبن  النمــوذج  ويتنبــأ 
 Social Clustering األخــرى عــن طريــق اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي

ــائِعات. )System(، وابلتــايل تنتشــر الشَّ
 )15( )Fang Lui, Andrew Burton Jone( وأيضــا ســعت دراســة
إىل التأكيد على أمهية دور وسائل التواصل االجتماعي يف انتشار الشَّائِعات، والرسائل 
االتصالية حول الكوارث واألزمات، وليس فقط جمرد انتشــارها بل انتشــارها الســريع من 
ــائِعة والتعــرف  خــال النقــل والرويــج، كمــا ســعت إىل تطويــر منــوذج جديــد النتشــار الشَّ
ــائِعة، ابإلضافــة إىل  ــائِعات ابســتخدام نظريــة الشَّ علــى العوامــل املؤثــرة يف انتشــار الشَّ
منــوذج احتماليــة التفضيــل »التفضيــل املرجــح« )ELM(، وقــد أكــدت نتائــج الدراســة 
ــائِعة، تاهــا عمليــة  أن مصداقيــة املصــدر تعــد أهــم عامــل تنبــؤي ملــدى ســرعة انتقــال الشَّ
اجلــذب، أمــا غمــوض املضمــون فقــد أُثبتــت النتائــج أنــه عامــل رفــض، إذ يرفــض اجلمهــور 

االجنــذاب للمضمــون إذا كان غامًضــا.
ــائِعات  أمــا دراســة )رائــد حــزام الكــرانف، 2014()16( إىل التعــرف علــى طبيعــة الشَّ
اإللكرونيــة، وكيفيــة مكافحتهــا ومعرفــة اآلاثر االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية هلــا، 
واســتخدم  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  ملكافحتهــا  إســراتيجي  تصــور  ووضــع 
الباحــث أدايت املقابلــة واالســتبيان ابلتطبيــق علــى عينــة مــن املتخصصــن يف األجهــزة 
ــائِعات تســاعد علــى نشــر  األمنيــة، أمــا عــن أهــم نتائــج الدراســة فقــد توصلــت إىل أن الشَّ
الكراهيــة والبغــض يف اجملتمــع، وأنــه مــن ضمــن اآلاثر االجتماعيــة للشــائعة إيصــال اجملتمــع 
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ــائِعات يف مهدهــا، وأنــه ابلنســبة للمجتمــع  إىل ذروة االهتــزاز، وأن احلقائــق تقتــل الشَّ
الســعودي فــإن تويــر يعــد أكثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي تروجيًــا للشــائعة، وأنــه ينتشــر 

علــى تويــر أكثــر مــن غــريه.
ــدور الــذي تقــوم بــه  ه- مــن حيــث الدراســات الــي اســتهدفت التعــرف علــى ال

ــائِعات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي: صفحــات مقاومــة الشَّ
وســعت دراســة )ســناء جــال عبــد الرمحــن، 2015( )17( إىل التعــرف علــى الــدور 
املــزدوج الــذي تقــوم بــه منصــات صحافــة املواطنــن -»فيســبوك« حتديــًدا- يف خلــق ونشــر 
ــائِعات من جانب آخر يف العامل العريب،  ــائِعات من جانب، ويف مواجهة الشَّ وتوزيع الشَّ
وتقــوم هــذه الدراســة علــى أســاس حتليــل منشــورات خاصــة بصفحتــن، مهــا: »ده جبــد« 
ــائِعات« الــي أطلقتهــا  الــي أطلقهــا نشــطاء مصريــون، والثانيــة صفحــة »هيئــة مكافحــة الشَّ
ــائِعات«، والــي أسســها ويديرهــا انشــط ســعودي، وذلــك خــال  »هيئــة مكافحــة الشَّ
الفــرة مــن 15 يوليــو إىل 31 ديســمرب 2014، وتســتخدم الدراســة نظريــة »عــدوى 
وســائل اإلعام«، وتســتخدم منهج املســح اإلعامي، أما عن أهم نتائج الدراســة؛ فقد 
ــائِعات املنتشــرة علــى مســتوى  متثلــت يف تركيــز صفحــي الدراســة علــى عــرض ودحــض الشَّ
قومي )املصري والســعودي(، وأن صفحات »فيســبوك« متثل املصدر األول للشــائعات، 
وأن التاعــب يف الصــور الفوتوغرافيــة واختــاق معلومــات غــري صحيحــة أكثــر الطــرق 
ــائِعات علــى منصــات شــبكات التواصــل االجتماعــي. اســتخداًما مــن جانــب خمتلقــي الشَّ

التعليق على الدراسات السابقة:
اهتمــت الدراســات الســابقة بشــكل كبــري بتطبيــق نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام 
يف ســبيل حتديــد درجــة اعتمــاد اجلمهــور علــى الوســائل التقليديــة واحلديثــة، أو أتثــريات 
اختــذت دراســات  وقــد  والكــوارث،  األزمــات  أوقــات  اإلعــام  علــى وســائل  االعتمــاد 
االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام عــدًدا مــن االجتاهــات، متثَـّـل االجتــاه األول يف دراســة 
مــدى اعتمــاد اجلمهــور علــى وســائل اإلعــام يف أوقــات األزمــات، ومتثَّــل االجتــاه الثــاين يف 
دراســة دور وســائل اإلعام يف عملية التوعية، وآاثر االعتماد على وســائل اإلعام، أما 
االجتــاه الثالــث فتمثَّــل يف دراســة مــدى تغــري عاقــات االعتمــاد بعــد التقــدم التكنولوجــي 

واختــاف درجــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام التقليديــة واحلديثــة.
أفادت الدراسات السابقة الباحثة يف:

الســابقة 	  الدراســات  اســتخدمتها  الــي  البحثيــة  األدوات واألســاليب  علــى  التعــرف 
الباحــث. وكيفيــة االســتفادة منهــا، وتوظيفهــا خلدمــة دراســة 
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معرفة التطبيق العملي امليداين لنظرية االعتماد.	 
معرفة كيفية التطبيق العملي لتحليل مضمون صفحات مقاومة الشَّائِعات.	 
بلــورة مشــكلة الدراســة ومنهجيتهــا واملتغــريات اخلاصــة هبــا، ابإلضافــة إىل صياغــة 	 

للدراســة. والنظــري واملعــريف  املنهجــي  اإلطــار 

اإلطار النظري للدراسة:
:«Media Dependency Theory« »نظرية »االعتماد على وسائل اإلعام

تشــري نظريــة »االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام« إىل أنــه كلمــا قــلَّ اعتمــاد الفــرد علــى 
الــي يكتســبها عــن واقعــه  األفــكار  الواقــع االجتماعــي؛ زادت  لفهــم  وســائل اإلعــام 
االجتماعــي عــن طريــق خرباتــه الشــخصية)18(, كمــا تفــرض النظريــة أن األفــراد يف كل 
اجملتمعــات حباجــة إىل املعلومــات الختــاذ العديــد مــن القــرارات حــول الشــئون املختلفــة؛ 
اليوميــة، كمــا يرتبــط األفــراد يف اجملتمعــات  أمــور حياهتــم  السياســية واالقتصاديــة, ويف 
املختلفــة -ســواء التقليديــة أو احلضاريــة والصناعيــة- بشــبكات مــن العاقــات املختلفــة، 
االجتماعيــة  العاقــات  اإلعــام كتلــك  وســائل  مــع  بعاقــات  يرتبطــون كذلــك  فإهنــم 
الراســخة بعمــق، كاألســرة واجملتمــع املهــي واجلماعــات العرقيــة، حــى يتمكــن األفــراد مــن 

احلصــول علــى املعلومــات الــي حيتاجوهنــا يف حياهتــم اليوميــة)19(.
وتتجــه حبــوث التأثــري إىل الركيــز علــى أن وســائل اإلعــام ميكنهــا أن تعــّدل منــاذج 
تنشيط املعلومات, وابلتايل تستطيع أن تشكل آراء اجلمهور واجتاهاته، حيث تستخدم 
الوسيلة أساليب خمتلفة يف تناول القضااي، فتتأثر أساليب التناول ابالنتماء األيديولوجي 
والسياســي، وطبيعــة امللكيــة، واملوقــف الرمســي لــكل وســيلة، ممــا جيعلهــا تقــدم املعلومــات 
للقــارئ بشــكل غــري جمــرد, وابلتــايل حيــدث التأثــري يف الــرأي العــام)20(، وتكمــن قــوة وســائل 
اإلعــام طبًقــا لنظريــة »االعتمــاد« يف ســيطرة وســائل اإلعــام علــى نُظُــم املعلومــات الــي 
حيقــق مــن خاهلــا الفــرد أهدافــه الرئيســة املتمثلــة يف فهــم الــذات والعــامل احمليــط بــه، وتوجيــه 
األمنــاط الســلوكية والقــرارات اخلاصــة واالجتماعيــة، ابإلضافــة إىل التســلية, ونظــرًا الشــراك 
األفــراد يف بعــض األهــداف ودرجــة االعتمــاد علــى الوســائل لتحقيــق هــذه األهــداف؛ 

ظهــرت نظــم مشــركة لوســائل اإلعــام بــن األفــراد أو اجلماعــات)21(.
وابلنســبة لنظريــة »االعتمــاد« فــإن عاقــة االعتمــاد هــي عبــارة عــن إشــباع احلاجــات أو 
إحــراز األهــداف مــن ِقبَــل األفــراد، وتشــري النظريــة إىل أن أفــراد اجملتمــع جيــب أن يعتمــدوا 

علــى مصــادر إعاميــة معلوماتيــة، وذلــك مــن أجــل احلصــول أو حتقيــق أهــداف)22(.
إن منظــور اعتمــاد الفــرد علــى جــزء مــن نظريــة االعتمــاد املتبادلــة بــن وســائل اإلعــام 
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والنظــم االجتماعيــة واجلمهــور الــذي يتعامــل مــع هــذه الوســائل يهتــم برصــد التأثــريات 
هــذه  أتســيس  يف  الفضــل  ويعــود  واجملتمــع،  الفــرد  علــى  اإلعــام  لوســائل  املختلفــة 
 Sandera J.Ball,« »النظريــة إىل كل مــن »ســاندر بــول روكيتــش وملفــن ديفلــري
»منــوذج  بعنــوان  مقــاال  نشــرا  عندمــا   »Rokech & Melvin L.Defleur
 dependency model of mass - االعتماد لدراسة أتثريات وسائل اإلعام
communication«، وتســتهدف نظرية االعتماد على وســائل اإلعام الكشــف 
عــن األســباب الــي جتعــل أتثــريات وســائل اإلعــام قويــة ومباشــرة يف أوقــات معينــة، وجتعــل 

التأثــريات نفســها ضعيفــة وغــري مباشــرة يف أوقــات أخــرى.
والفكــرة الرئيســة هلــذه النظريــة تنطلــق مــن مقولــة رئيســة مؤداهــا أن الــدور الــذي تؤديــه 
وســائل االتصــال يف حيــاة الفــرد يــزداد أمهيــة ابزدايد اعتمــاد الفــرد علــى وســائل االتصــال 
يف إشــباع حاجاتــه وحتقيــق رغباتــه، وبنفــس املســتوى فــإن أمهيــة الــدور الــذي تقــوم بــه 
الوســائل  الــي حتققهــا هــذه  تــزداد ابزدايد اإلشــباعات  وســائل االتصــال جتــاه اجملتمــع 

ابلنســبة لــه.

وتقوم عاقات االعتماد على وسائل اإلعام على ركيزتن أساسيتن، مها: 
أن هنــاك أهدافًــا لألفــراد -هــي: الفهــم والتوجيــه والتســلية- حياولــون حتقيقهــا مــن 	 

خــال املعلومــات الــي توفرهــا املصــادر املختلفــة، ســواء أكانــت هــذه األهــداف شــخصية 
أو اجتماعيــة.

اعتبــار وســائل اإلعــام نظــام معلومــات يتحكــم يف مصــادر حتقيــق األهــداف اخلاصــة 	 
ابألفــراد، وتتمثــل هــذه املصــادر يف مرحلــة اســتقاء املعلومــات ونشــرها، مــرورًا بعمليــة 

اإلعــداد والرتيــب والتنســيق هلــذه املعلومــات، ومــن مث نشــرها بصــورة أخــرى.
تفرض نظرية االعتماد أن هناك عاقة تكاملية بن اجلمهور ووسائل اإلعام والنظام 
 Ball Rokeach & Defleur,« مــن  لــكل  فوفًقــا  واالقتصــادى،  السياســي 
أهــداف  لتحقيــق  اإلعــام  وســائل  علــى  ابالعتمــاد  يقومــون  األفــراد  فــإن   »1985
شــخصية، وتلــك األهــداف الرئيســة الثاثــة هــي: الفهــم واملعرفــة والتســلية والتوجيــه)23(، 
حيــث تســتند نظريــة »االعتمــاد« علــى نظريــة »االســتخدامات واإلشــباعات«، والــي 

ترتبــط أيًضــا بنظريــة »بنــاء األجنــدة«)24(.
إنَّ تعقُّــد اجملتمعــات وحمدوديــة اخلــربات املباشــرة ابلواقــع االجتماعــي، فضــًا عــن تراجــع 
شــبكات االتصال، قد جعل من وســائل اإلعام املصدر األول الســتقاء املعلومات عن 

األحــداث والقضــااي الــي يفرزهــا الواقــع االجتماعــي)25(.
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تفــرض نظريــة »االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام« أن اعتمــاد اجلمهــور علــى وســائل 
الفــرد  تعــرُّض  يؤثــر علــى إدراك اجلمهــور للدميقراطيــة، حيــث إن  اإلعــام اإللكرونيــة 
للمضامــن اجلــادة مثــل املوضوعــات السياســية يعــد مؤشــرًا لتوفــر عنصــر الدميقراطيــة لديــه، 
كما أن درجة اعتماد الفرد على وســائل اإلعام بوصفها مصدرًا للمعلومات السياســية 
تعــدُّ مؤشــرا لقيــاس مــدى اهتمامــه ابملعلومــات السياســية، كمــا جنــد أن اإلْنرنِــت أصبــح 
بديــًا لوســائل اإلعــام التقليديــة، وذلــك ابلنســبة للمعلومــات السياســية وغريهــا، وفًقــا 

لعــدد مــن الدراســات)26(.

عاقة نظرية »االعتماد« ابألزمات:
تتعلــق نظريــة االعتمــاد ابجملتمعــات الــي تعــاين مــن األزمــات وعــدم االســتقرار، حيــث 
مييــل األفــراد إىل االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام للحصــول علــى املعلومــات، فالقليــل 
مــن الدراســات اإلمبرييقيــة أشــارت إىل أن اســتخدام وســائل اإلعــام يف اجملتماعــات 
الدميقراطيــة أقــل أمهيــة نســبًيا مــن اجملتمعــات الدميقراطيــة، فعلــى ســبيل املثــال يف فــرات 
علــى  للحصــول  جديــدة  إســراتيجيات  إجيــاد  إىل  الفــرد  يســعى  الدميقراطــي  التحــول 
املعلومــات، حيــث إن النظريــة تؤكــد اعتمــاد اجلمهــور واســتخدامه لوســائل اإلعــام يف 
فــرات عــدم الثقــة أكثــر مــن غريهــا مــن فــرات أخــرى)27(، ففــي حــاالت االســتقرار ووجــود 
صــراع اجتماعــي وسياســي يــزداد اعتمــاد األفــراد علــى وســائل االتصــال للحصــول علــى 

معلومــات وإزالــة هــذا الغمــوض)28(.

عاقة نظرية االعتماد بوسائل التواصل االجتماعي ونشر الشَّائِعات:
إن تطــوُّر وســائل التواصــل االجتماعــي قــدم مصــادر جديــدة لاعتمــاد علــى املعلومــات، 
وذلك إبمداد األفراد إبمكانية بناء املعلومات، حيث غريت وسائل التواصل االجتماعي 
عاقــات االعتمــاد، حيــث مسحــت تلــك املواقــع للجمهــور املســتهلك حبريــة التفاعــل مــع 
اآلخريــن، ابإلضافــة إىل خلــق وتشــويه املعلومــات وإعــادة نشــرها، حيــث أصبــح اجلمهــور 
منتــج األخبــار ومصــدرًا للشــائعات، كمــا أن لديهــم إمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات 

وســهولة الوصــول إليهــا مــن خــال املســتخدمن)29(.
وقــد أفــرزت نتائــج البحــوث الــي قدمهــا كل مــن »مفلــن ديفلــري« و»ســاندرا بــول 
روكيتش« وبعدهم عدد من الباحثن جمموعة من التأثريات املعرفية والســلوكية والتأثريات 

الوجدانيــة تتمثــل يف)30(:
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التأثــريات املعرفيــة: وتشــمل إحســاس األفــراد ابلغمــوض، وتشــكل االجتــاه وترتيــب 	 
املعتقــدات. وتوســيع  األولــوايت 

التأثــريات الوجدانيــة: وتتمثــل يف مشــاعر الفتــور العاطفــي والقلــق واخلــوف والدعــم 	 
املعنــوي واالغــراب وعــدم االطمئنــان.

علــى 	  األفــراد  اعتمــاد  يعكســها  الــي  الســلوكية  التأثــريات  مــن  الســلوكية:  التأثــريات 
وســائل اإلعــام تلــك املتعلقــة ابلتغــري يف االجتاهــات واملعتقــدات والوجــدان، وهــي علــى 
درجــة عاليــة مــن األمهيــة، ومــن أهــم هــذه التأثــريات علــى الســلوك: التنشــيط واخلمــول، 

وتعــد هــذه اآلاثر احملصلــة النهائيــة لــآاثر املعرفيــة والوجدانيــة.

توظيف نظرية االعتماد على وسائل اإلعام يف الدراسة احلالية:
تســعى الدراســة احلاليــة إىل التعــرف علــى اعتمــاد اجلمهــور املصــري علــى صفحــات 
ــائِعات علــى »فيســبوك« ودرجــة ثقتهــم فيهــا، إذ تفــرض النظريــة أن اجلمهــور  مقاومــة الشَّ
ســيعتمد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل متزايــد الســتقاء املعلومــات واألخبــار 
مــن أجــل تكويــن مداركــه ومعرفــة التوجهــات إزاء مــا حيــدث يف اجملتمعــات، خاصــة يف 
فــرات األزمــات والتحــول الدميقراطــي والصراعــات، وتفــرض الدراســة أن اجلمهــور -نظــرًا 
ــائِعات املنتشــرة بشــكل متزايــد يف الفــرة األخــرية- يقــوم ابالعتمــاد علــى موقــع  لكثــرة الشَّ

ــائِعات. التواصــل االجتماعــي للحصــول علــى املعلومــات حــول الشَّ

حروب اجليل اخلامس والشَّائِعات والتاعب وتزييف املعلومات:
إن حروب اجليل اخلامس ختتلف عما سبق من أنواع احلروب يف كوهنا جتاوزت جماالت 
 Unrestricted« الصــراع التقليديــة، لتكــون مبنزلــة نــوع مــن احلــروب غــري املقيــدة
Warfare« الــي جتمــع بــن عــدة أنــواع مــن احلــروب، وأحــد أبــرز أشــكاهلا  احلــرب 
املعلوماتيــة، والــي تتضمــن نشــر األخبــار واملعلومــات واحلجــج والفضائــح بطريقــة خمططــة 
مــن أجــل التأثــري علــى مــدركات وأفــكار شــعب أو مجاعــات معينــة، وإضعــاف آليــات 
القيــادة والســيطرة ملؤسســات الدولــة وقواهتــا املســلحة، وينبغــى جتاهــل مواقــع التواصــل 
التواصــل  يف  ســلبية  أبدوار  األفــراد  وكذلــك  اجلماعــات  تقــوم  حيــث  االجتماعــي؛ 
االجتماعــي، خاصــة مــع تنامــي اعتمــاد األفــراد علــى تلــك املواقــع كمصــدر للحصــول على 
 Pew Research« »األخبــار، فوفًقــا الســتطاع رأى أجــراه مركــز »بيــو لألحبــاث
مواقــع  علــى  يعتمــدون  األمريكــي  الشــعب  ثلثــي  حــوايل  فــإن  األمريكــي   »Center
التواصــل االجتماعــي ملتابعــة األخبــار، وهــو مــا أدى لتصاعــد تــداول األخبــار املفربكــة، 
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والتعامــل معهــا مــن جانــب قطاعــات واســعة مــن املتابعــن ابعتبارهــا حقائــق مســلًما 
هبا)31(.

 Human centric« تعــد حــروب اجليــل اخلامــس مبنزلــة حــرب تركــز علــى اإلنســان
 Population centric« أو حروب تســتهدف الســكان ابألســاس »warfare
warfare« حــى تســتهدف املدنيــن بصــورة جوهريــة، وهتــدف إىل التاعــب مبدركاهتــم 
وإاثرة ســخطهم علــى األوضــاع القائمــة، بغــرض االنتقــاص مــن شــرعية احلكومــات ونظــم 

احلكــم القائمــة والتشــكيك يف مصداقيــة وســائل اإلعــام التقليديــة)32(.
حيــث تتســم حــروب اجليــل اخلامــس أبن اخلصــم ال ميلــك قــوة عســكرية منظمــة، ولكنــه 
يرتكــز حــول فكــرة أو معتقــد، فحــروب اجليــل اخلامــس تعتمــد علــى وجــود أفــراد يعملــون 

بنــاًء علــى تعليمــات حمــددة)33(.
تعــد حــروب اجليــل اخلامــس امتــداًدا حلــروب اجليــل الرابــع، والــي ال تعتمــد علــى القــوة 
العســكرية فحســب، بــل تعتمــد علــى نشــر املعلومــات املضللــة للــرأي العــام مــن خــال 
العمــل علــى خلــق رأي عــام حــول األشــخاص واجلماعــات والــدول، إذ إن التاعــب 

ابملعلومــات وتزييفهــا لــه عــدة أشــكال)34(:
تعــد احلــرب الدعائيــة أو نشــر األخبــار الكاذبــة مــن أبــرز تكتيــكات احلــرب املعلوماتيــة، 
حيــث تتضمــن: نشــر األخبــار واملعلومــات واحلجــج والفضائــح بطريقــة خمططــة مــن أجــل 
التأثــري علــى مــدركات األفــكار، فالُبعــد اجلديــد يف احلــرب املعلوماتيــة مل يعــد يســتخدم يف 

حالــة احلــرب، بــل يف حالــة الســلم أيًضــا)35(.
التاعــب وتزييــف املعلومــات »Distortion»: وهــو أحــد املمارســات الرئيســة يف 	 

الصحافــة الغربيــة، وخاصــة مــع أتثــري اللــويب، حيــث يقــررون مــا ينبغــي أن يــراه العامــة أواًل، 
.»NBC«و »CNN« أو حــى مــا يفكــرون بــه، وهــو مــا يطبــق يف

تغطيــة 	  أو  معلومــات حقيقيــة  تســريب  وهــي   :«Blackout« اإلعامــي التعتيــم 
أخبــار ومعلومــات مــن شــأهنا إاثرة الــرَّأي العــام وهــي معلومــات حقيقيــة، ولكــن مل يكــن 
يفــرض أن تظهــر لــه مثــل حــرب الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف العــراق وخســائر اجليــش.

النمــوذج غــر احملــدد »The Indefinite Form»: حيــث يقــوم الكاتــب بفربكــة 	 
أو  مســئولية  الكاتــب  حيــدد  الســلبية حيــث ال  النــربة  واملعلومــات ابســتخدام  األخبــار 

مصــدر اخلــرب.
املبالغــة »Exaggeration«: حيــث تقــوم وســائل اإلعــام ببنــاء تصــورات وصــور 	 

ذهنيــة للمجتمعــات، علــى ســبيل املثــال اإلشــارة إىل قــوة اجليــوش.
كســب وإاثرة االنتبــاه »Gaining attention»: وذلــك حــال إحــداث مهمــة 	 
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هتــدد أفــراًدا بعينهــم ومتيــل وســائل اإلعــام إىل جــذب الــرَّأي العــام حنوهــا.
الكــذب والتضليــل »lying»: حــن ال تســتطيع وســائل اإلعــام اخلاصــة ابلعــدو 	 

حتقيــق أهدافهــا متيــل إىل اســتخدام إطــار الكــذب وفربكــة األخبــار.
أســلوب قلــب احلقائــق »Reversing the truth»: حيــث وضــع 90 - 95% 	 

حقائق، و5 - %10 تزييف احلقائق وهدمها إلقناع األفراد مبا يريد منتجو الشَّائِعات 
تصديره.

ــائِعات، حيــث تنتشــر  وحلــروب اجليــل اخلامــس أدوات، منهــا: احلــرب النفســية والشَّ
الــي هتــم  مــن األحــداث  ــائِعة حــداًث  الشَّ تناولــت  إذا  بشــكل كبــري وســريع، خصوًصــا 
اجملتمــع كاألحــداث السياســية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو القانونيــة إىل غريهــا مــن 
ــائِعات عــادة مــا  األحــداث املهمــة والفاعلــة يف اجملتمــع، وعلــى الرغــم مــن أن اســتخدام الشَّ
يكــون أثنــاء احلــروب أو الكــوارث إال أهنــا أيًضــا تســتخدم أوقــات الســلم مــن أجــل حتقيــق 
أهــداف ُمعينــة، إن ســرعة انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي ســهلت الرويــج للرســائل 
وخاصــة أثنــاء حــدوث الكــوارث ليســت مــن الســهولة تداركهــا، كمــا أن وســائل التواصــل 
االجتماعــي ســهلت أيًضــا مــن انتشــار األزمــات، وألن الكــوارث أو املشــكات الكــربى 
غالبًــا مــا حتتــاج إىل وقــت إلثبــات مــدى صحتهــا مــن عدمــه، ابإلضافــة إىل التعــرف علــى 
ــائِعات نتيجــة لتلــك األرض اخلصبــة املهيئــة  األســباب املؤديــة هلــا وتوابعهــا، فتنتشــر الشَّ
ــائِعة، حيــث إن األشــخاص حياولــون وأبي شــكل مــلء الفــراغ املوجــود،  الســتقبال  الشَّ
ــائِعات وتتكاثــر، خاصــة ابســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي مبــا ُيســمى  فتنتشــر الشَّ

.)36(»Diffusion of Rumors«
ــائِعة هــي اخلــرب اليومــي الــذي تتبادلــه الــدول املتنازعــة،  فاحلــرب النفســية والدعايــة والشَّ
وهــي الوجبــات الــي تُقــدَّم صبــاح مســاء عــرب وســائل اإلعــام املختلفــة، مبــا فيهــا وســائل 
مشــاريع  بقبــول  استســامها  ومــن مث  وتركيعهــا،  تفتيتهــا  بغــرض  االجتماعــي  التواصــل 
حضارية اســتابية، وتشــويه صور كل منها، وخلق الصراع بن الشــعوب واحلكام والرَّأي 

العــام)37(.
ــائِعة هــي: روايــة مصطنعــة عــن شــخص أو مجاعــة أو دولــة يتــم تداوهلــا إعاميًّــا،  فالشَّ
وهــي مطروحــة لكــي يصدقهــا اجلمهــور دون أن تقــدم دالئــل مؤكــدة علــى كوهنــا واقعيــة، 
وبعضهــا يشــتمل علــى نــواة مــن احلقيقــة، لكــن معظمهــا خُمتلَــق، ودوافعهــا ميكــن أن 
تكــون نفســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، وأهدافهــا غالًبــا ســلبية، وتتعــرض أثنــاء تداوهلــا 
النقصــان،  مــن  أكثــر  دائًمــا  الــزايدة  معــدل  أن  غــري  النقصــان،  أو  ابلــزايدة  للتحريــف 

ــائِعة مثــل كــرة الثلــج الــي تنزلــق علــى الســطح اجلليــدي)38(. فالشَّ
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:«Rumor Theory« نظرية الشَّائِعات
ــائِعات، علــى ثاثــة  ــائِعة يف ضــوء العاقــة الثنائيــة بــن اإلعــام والشَّ تنطــوي نظريــة الشَّ
ــائِعات يف جمتمــع معــن  جوانــب رئيســة، متثــل بدورهــا األطــر التفســريية مليكانيــزم عمــل الشَّ

خــال فــرة أو فــرات زمنيــة بعينهــا، وتتمثــل تلــك اجلوانــب فيمــا يلــي)39(:
ملاهيــة 	  علــى حتديــد  ويشــتمل   :»The Structural Aspect« البنائــي  اجلانــب 

ــائِعة وأســاليب بنائهــا وتصنيفاهتــا ومراميهــا واملســتهدفن يف جمتمــع معــن. الشَّ
اجلانــب اإلجرائــي »The Operational Aspect»: ويشــتمل علــى توصيــف 	 

ــائِعة وأتثرياهتــا يف الــرَّأي العــام. ــائِعة واألطــر التفســريية لعمــل الشَّ آليــات انتشــار الشَّ
اجلانــب األخاقــي »The Ethical Aspect»: وينطــوي علــى توصيــف علمــي 	 

ومقنــن للمعايــري واملبــادئ األخاقيــة الــي ينبغــي علــى وســائل اإلعــام االلتــزام هبــا ملواجهــة 
ــائِعات لــدى الــرَّأي العــام، واحلــد مــن أتثرياهتــا الســلبية علــى اجملتمــع. ثقافــة الشَّ

:«Elaboration Likelihood Model« منوذج التفضيل املرجح
ــرة لســلوك العقــل البشــري يف علــم النفــس، كمــا يُعــد  وهــي إحــدى النظــرايت املفسِّ
النمــوذج منهاًجــا لعمليــة اإلقنــاع، حيــث إن النظريــة جتمــع مــا بــن علــم النفــس واإلعــام، 
تتعلــق  بــدأت كنظريــة  البحــث، حيــث  مــن  عقــود  ثاثــة  النمــوذج خــال  تطــور  وقــد 
 »Petty and Cacioppo بواســطة  افراضهــا  مت  وقــد  االجتاهــات،  وقــوة  ابالجتاهــات 
1986-1981«، وتفــرض أن مســتقبلي الرســائل االتصاليــة يقومــون مبعاجلــة الرســائل إمــا 
مــن خــال طريــق مركــزي أو هامشــي )خارجــي(، حيــث إنــه مــن خــال الطريــق املركــزي 
فــإن األفــراد يفكــرون جيــًدا مبوضــوع مــا أو قضيــة كــربى أو مهمــة يتــم طرحهــا للنقــاش 
العلــي، كمــا أهنــم يفكــرون مــن خــال املســار املركــزي جبــودة الرســائل االتصاليــة، أمــا 
ابلنســبة إىل األفــراد الذيــن يســتخدمون املســار اهلامشــي فــإن األفــراد يقومــون بفحــص 
الرســائل االتصاليــة، ولكــن بشــكل ليــس كبــريًا، ويركــزون علــى مفاتيــح مركزيــة مثــل شــكل 
ــائِعات  ــا ابلنســبة لدراســة الشَّ الرســائل االتصاليــة فقــط، وهــذا النمــوذج يعــد منوذًجــا مهمًّ
ــائِعات، وابلنســبة لألفــراد فــإن بعضهــم هتيمــن عليــه  أثنــاء حــدوث الكــوارث وانتشــار الشَّ
ــائِعات يتبناهــا  املســارات املركزيــة وآخــر هتيمــن عليــه املســارات اهلامشــية أو اخلارجيــة، فالشَّ
األفــراد يف ســياقات األزمــات والكــوارث واألوضــاع السياســية يف دول العــامل الثالــث، 
ــائِعة إىل أمــور ُمســلَّم هبــا، حيــث تقــل املعلومــات  حيــث يف هــذا الســياق تتحــول الشَّ

الصحيحــة)40(.
ــر النمــوذج مــا يفعلــه األفــراد، حيــث إنــه عندمــا حيــدث حتفيــز للفــرد وإمكانيــة  ويفسِّ
جــذب انتباهــه يقــوم األفــراد ابختــاذ مســلك رئيــس يتعلــق ابملنطقيــة والتفكــري الواعــي، 
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وذلــك لصناعــة القــرار، وهــو مــا يعتمــد أيًضــا علــى مناقشــات املتحــدث أو املصــدر يف 
العمليــة االتصاليــة، واملســلك اآلخــر هــو اهلامشــي، حيــث ال يعــري األفــراد أي اهتمــام 
للنقاشــات اإلقناعيــة، حيــث إنــه حــى لــو أاثر املتحــدث ومــا يقولــه إعجابنــا فــإن التغيــري 

يصبــح مؤقتًــا وليــس دائًمــا)41(.

الشكل رقم )1(: يوضح كيفية معاجلة األفراد للمعلومات

الشكل رقم )2(: يوضح كيفية انتقال الشَّائِعات
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اإلجراءات املنهجية:
نوع الدراسة:

تنتمي الدراسة إىل الدراسات الوصفية التحليلية الي تستهدف تفسري وحتليل البياانت 
واســتخاص الــدالالت والنتائــج مــن أجــل التعــرًّف علــى دور الصفحــات الرمسيــة وغــري 
ــائِعات ودحضهــا واجتاهــات اجلمهــور حنوهــا، ودرجــة اعتمادهــم  الرمسيــة يف مقاومــة الشَّ

عليهــا.

منهج الدراسة:
تســتخدم الدراســة منهــج املســح، وذلــك هبــدف احلصــول علــى وصــف للظاهــرة موضــوع 
الدراســة وحتليــل بياانهتــا، وذلــك مــن خــال مســح الصفحــات حمــل الدراســة، ابإلضافــة 
إىل مســح اجلمهــور عينــة الدراســة امليدانيــة، كمــا تســتخدم الدراســة املنهــج املقــارن، 
وذلــك للمقارنــة بــن اجلمهــور وفًقــا للعوامــل الدميوغرافيــة املختلفــة واملســتوى االقتصــادى 

واالجتماعــي.

مررات اختيار عينة الدراسة:
مت عمــل حصــر شــامل للصفحــات علــى »فيســبوك« علــى حــد علــم الباحثــة، وقــد 
توصلــت الباحثــة إىل اختيــار أربــع صفحــات، اثنتــان منهــا رمسيــة، وُأْخــَراَين غــري رمسيــة.

ــائِعات، ومهــا  وتعــدُّ الصفحتــان الرمسيتــان مهــا الوحيــداتن املختصتــان يف جمــال مقاومــة الشَّ
صفحتــا »مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« و»الصفحــة الرمسيــة جمللــس الــوزراء«، ومل 

تقــم الدراســات واألحبــاث بتناوهلمــا علــى حــد علــم الباحثــة.

أما ابلنسبة للصفحتن غر الرمسيتن فقد مت اختيارمها على أساس:
عدد متابعي الصفحة.	 
إدارة الصفحــة، وأن يكــون اجلمهــور املســتهدف هــو مجهــور مصــري، حيــث هتتــم 	 

ــائِعات يف مصــر يف املقــام األول. ابلشَّ
االهتمام ابلشَّائِعات يف خمتلف اجملاالت وحماولة دحضها.	 
نشــأة الصفحــة، حيــث مت اســتبعاد الصفحــات حديثــة النشــأة، وكذلــك تلــك الــي 	 

توقفــت عــن وضــع منشــورات أو تضــع منشــورات كل عــدة أايم، أو كذلــك الصفحــات 
الــي ال يوجــد أي تفاعــل علــى منشــوراهتا.

مــن 	  الفــرة  يف  األربــع صفحــات  علــى  املنشــورات  جلميــع  شــامل  عمــل حصــر  مت 
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ــائِعات الــي مت حتليلهــا 421  2019/1/1 وحــى 2019/6/1، حيــث بلــغ عــدد الشَّ
شــائعة. 

عينة الدراسة:
أواًل: عينة الدراسة التحليلية:

أجرت الباحثة الدراســة على 421 منشــورًا من منشــورات »فيســبوك« يف الفرة الزمنية 
من يناير 2019 حى يوليو 2019.

الشكل رقم )3(: يوضح عدد املواد املنشورة على صفحات مقاومة الشَّائِعات 
حمل الدراسة.

اثنًيا: عينة الدراسة امليدانية:
مت تطبيــق االســتمارة علــى عينــة عمديــة قوامهــا 400 مفــردة مــن املقيمــن يف القاهــرة 
ــائِعات الرمسيــة وغــري الرمسيــة حــى يتمكنــوا  الكــربى مــن املتعرِِّضــن لصفحــات مقاومــة الشَّ

مــن مــلء االســتمارة.
وفيما يلي توصيف لعينة الدراسة:
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الشكل رقم )4(: يوضح توزيع عينة الدراسة من املبحوثن وفًقا للنوع.

الشكل رقم )5(: يوضح توزيع عينة الدراسة من املبحوثن وفًقا للعمر.
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الشكل رقم )6(: يوضح توزيع عينة الدراسة من املبحوثن وفًقا للمستوى 
التعليمي.

الشكل رقم )7(: يوضح توزيع عينة الدراسة من املبحوثن وفًقا للمستوى 
االقتصادي واالجتماعي.

فئات حتليل املضمون: )التعريفات اإلجرائية لفئات حتليل املضمون(
قامــت الباحثــة بتحديــد فئــات حتليــل املضمــون معتمــدة علــى التســاؤالت الــي مت وضعهــا 
مســبًقا للمادة املراد حتليلها، وقد صممت االســتمارة متضمنة تســعة حماور رئيســة يندرج 

منهــا عــدد مــن احملــاور الفرعيــة، وذلــك علــى النحــو التــاىل:
ــائِعة، وقــد مشلــت عشــر 	  احملــور األول: اجملــاالت أو القضــااي أو املوضــوع اخلــاص ابلشَّ

فئــات: )سياســية، عســكرية، اقتصاديــة، اجتماعيــة، طبيــة وصحيــة، نقــل ومواصــات، 
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متويــن وغــذاء، إداري وتنظيمــي، حــوادث وجرائــم، فئــة أخــرى تشــمل: ديــي، رايضــي، 
اهتمامــات إنســانية، ...(.

ــائِعة: ويقصــد هبــا اجلهــة أو املوقــع اإللكــروين أو الصفحــة 	  احملــور الثــاين: مصــدر الشَّ
وقــد مشلــت:  ــائِعة ونشــرها،  الشَّ برويــج  قــام  الــذي  االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى 

)صفحــات فيســبوك أو تويــر، مواقــع إلكرونيــة، وغريهــا(.
الســيادية، 	  )اجلهــات  وقــد مشلــت:  ــائِعة:  الشَّ تنفــي  الــي  اجلهــات  الثالــث:  احملــور 

.)... وأخــرى  احلكوميــة،  واهليئــات  اإلدارات  الربملــان،  الــوزارات، 
ــائِعة، وقــد مشلــت مثــاين فئــات فرعيــة: )التعاطــف، بــث 	  احملــور الرابــع: اهلــدف مــن الشَّ

اخلــوف والرعــب، التضليــل، التشــويه، بــث الكراهيــة، إثبــات الفشــل، التحريــض، ال ميكــن 
حتديده(.

فئــات: 	  تســع  ومشلــت  ــائِعة،  الشَّ مــن  املســتهدفون  األشــخاص  اخلامــس:  احملــور 
)الرؤســاء، وزارات، نــواب وبرملانيــون، رايضيــون، مشــاهري، شــخصيات عاديــة، رجــال 

املســلمن(. اإلخــوان  مجاعــة  اجليــش،  ديــن، 
ــائِعة: وقــد مشلــت ســت فئــات: 	  احملــور الســادس: مصــادر إثبــات عــدم صحــة الشَّ

)بيــان رمســي، الصفحــة نفســها، حســاابت أفــراد علــى فيســبوك وتويــر، موقــع إلكــروين أو 
إخبــاري، وســائل اإلعــام، أخــرى(.

ــائِعات، وقــد مت حتديدهــا مــن خــال مخــس حمــاور: 	  احملــور الســابع: أدلــة مقاومــة الشَّ
)اخلرب نفســه، صورة النفي الرمسي، صورة النفي الشــخصي، صورة للتصرحيات، أخرى(.

ــائِعة: وقــد مت حتديدهــا مــن خــال فئتــن: )نفــي كامــل 	  احملــور الثامــن: نــوع مقاومــة الشَّ
، نفــي جزئــي(.

احملــور التاســع: مــن خــال 3 فئــات رئيســة، هــي: )عــدد اإلعجــاابت ابملنشــور، عــدد 	 
التعليقات على املنشــور، عدد املشــاركات للمنشــور(.

قياس صدق وثبات التحليل:
ابلنســبة الختبــار صحــة التحليــل وصدقــه: قامــت الباحثــة بعــرض اســتمارة حتليــل 
َحكَّمــن واخلــرباء املتخصصــن يف جمــال اإلعــام 

ُ
املضمــون واالســتبيان علــى جمموعــة مــن امل

يف اجلامعــات املصريــة)42(، وذلــك هبــدف التعــرف علــى مــدى صاحيــة اســتمارة التحليــل 
للتطبيــق إبجــراء بعــض التعديــات الــي اقرحهــا احملكمــون، وقــد مت التعديــل بنــاًء علــى 

املاحظــات واملقرحــات الــي أبدوهــا.
إعــادة االختبــار  الباحــث ابتبــاع أســلوب  قــام  فقــد  التحليــل:  لثبــات  أمــا ابلنســبة 
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»Re-test« حيــث متــت إعــادة حتليــل عينــة مــن املضمــون بواســطة ابحــث آخــر)34(، 
كذلــك متــت إعــادة تطبيــق اســتمارة االســتبيان علــى حنــو 44 مفــردة بنســبة %10 مــن 
مفــردات العينــة البالــغ عددهــا 440 مفــردة، وذلــك للتعــرف علــى اتســاق املــواد الصحفيــة 
بواقــع %10 مــن حجــم العينــة األصلــي تقريًبــا، مث مت حســاب معامــل الثبــات هولســي، 

لقيــاس درجــة االتســاق يف التحليــل،
 حيث معامل الثبات هولسي:       2ت   
                                        ن1- ن2

حيــث 2ت = عــدد احلــاالت الــي يتفــق عليهــا الباحثــان، ن1= عــدد احلــاالت الــي 
توصــل إليهــا الباحــث األول، ن2= عــدد احلــاالت الــي توصــل إليهــا الباحــث الثــاين.

وقــد أشــارت معامــات االرتبــاط إىل االتفــاق يف حتليــل فئــات املضمــون، حيــث بلــغ 
معامــل الثبــات )%85(، وتــدل هــذه النســبة علــى ثبــات التحليــل بدرجــة عاليــة.

كمــا قامــت الباحثــة إبجــراء اختبــار قبلــي »Pre-test« لاســتمارة اخلاصــة ابجلمهــور 
ابلتطبيــق علــى 12 مفــردة حــوايل )%10 مــن مفــردات العينــة(، وكانــت قيمــة معامــل 

الثبــات وفــًق الختبــار هولســي حنــو %85 وهــي نســبة تعــد مناســبة.
مت تطبيــق معامــل »ألفــا كرونبــاخ - Cronbach’s Alpha», ومت اســتخدامه 
الختبار الثبات ألســئلة االســتبيان ومعامل الثبات أيخذ قيًما تراوح بن الصفر والواحد 
فــإن قيمــة املعامــل تكــون مســاوية  البيــاانت  ثبــات يف  فــإذا مل يكــن هنــاك  الصحيــح، 
للصفــر، وعلــى العكــس إذا كان هنــاك ثبــات اتم تكــون قيمــة املعامــل مســاوية الواحــد 
الصحيــح، وعليــه فكلمــا اقربــت قيمــة معامــل الثبــات مــن الواحــد كان الثبــات مرتفًعــا، 
وكلمــا اقربــت مــن الصفــر كان الثبــات منخفًضــا, وقــد بلغــت قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ 
ابلنســبة الســتمارة االســتبيان اخلاصــة ابجلمهــور 0.907, وهــي قيمــة موجبــة تــدل علــى 
ثبــات املقيــاس، وابلنســبة لقيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ الســتمارة االســتبيان اخلاصــة ابلقائــم 

ابالتصــال 0.793, وهــي أيًضــا قيمــة موجبــة تــدل علــى ثبــات نســي للمقيــاس. 

تساؤالت الدراسة:
تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ــائِعات املنشــورة علــى الصفحــات 	  مــا اجملــاالت والقضــااي الرئيســة الــي تركــز عليهــا الشَّ
الرمسيــة وغــري الرمسيــة حمــل الدراســة؟

ما مصادر الشَّائِعات املنشورة على الصفحات الرمسية وغري الرمسية حمل الدراسة؟	 
مــا الطــرق الــي اســتخدمتها الصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة حمــل الدراســة يف تفنيــد 	 
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ــائِعات ودحضهــا؟ الشَّ
ــائِعات املنشــورة علــى 	  مــا األشــخاص أو اجلهــات أو األفــراد الذيــن تــدور حوهلــم الشَّ

الصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة حمــل الدراســة؟
مــا األســاليب املســتخدمة واألدلــة الــي اســتخدمتها الصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة 	 

ــائِعات يف الصفحتــن حمــل الدراســة؟ إلثبــات عــدم صحــة الشَّ
ــائِعات 	  مــا معــدل اســتخدام اجلمهــور للصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة ملكافحــة الشَّ

حمــل الدراســة؟
مــا دوافــع االعتمــاد علــى الصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة حمــل الدراســة واالســتعانة 	 

ــائِعات؟ هبــا ملكافحــة الشَّ
مــا حجــم التأثــريات املرتبــة علــى االعتمــاد علــى الصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة حمــل 	 

الدراسة؟
ــائِعات يف اجملتمــع 	  مــا املصــادر الــي يعتقــد املبحوثــون أهنــا تســاعد علــى انتشــار الشَّ

املصــري؟
ــائِعات علــى 	  الشَّ املنشــورة حــول دحــض  الثقــة يف األخبــار واملعلومــات  مــا مقــدار 

الدراســة؟ الرمسيــة حمــل  الرمسيــة وغــري  الصفحــات 
ما طرق التصدى للشائعات من وجهة نظر عينة الدراسة من املبحوثن؟	 
ــائِعات يف 	  مــا االســباب الــي يعتقــد املبحوثــون أهنــا تســاعد علــى ظهــور وانتشــار الشَّ

اجملتمــع املصــري؟
ــائِعات مــن وجهــة نظــر 	  مــا آليــات حــروب اجليــل اخلامــس املســتخدمة يف نشــر الشَّ

اجلمهــور؟

فروض الدراسة:
أواًل: فروض الدراسة التحليلية:

الفــرض األول: توجــد عاقــة دالــة إحصائيًــا بــن القضــااي أو اجملــاالت الــي تناولتهــا 	 
ــائِعات الرمسيــة وغــري الرمسيــة.  ونــوع صفحــات مقاومــة الشَّ

الفــرض الثــاىن: توجــد عاقــة دالــة إحصائيًــا بــن اجلهــات واألشــخاص املســتهدفن 	 
ــائِعات الرمسيــة وغــري الرمسيــة. ــائِعة وصفحــات مقاومــة الشَّ ابلشَّ

املنشــورة 	  ــائِعة  الشَّ مــن  اهلــدف  بــن  إحصائيًــا  دالــة  توجــد عاقــة  الثالــث:  الفــرض 
الرمسيــة. وغــري  الرمسيــة  ــائِعات  الشَّ مقاومــة  وصفحــات 
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اثنًيا: فروض الدراسة امليدانية:
الثقــة يف 	  النــوع ودرجــة  مــن  بــن كل  دالــة إحصائيًــا  فــروق  توجــد  األول:  الفــرض 

الرمسيــة. غــري  ــائِعات  الشَّ مقاومــة  صفحــات 
الفــرض الثــاين: توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بــن كل املســتوى االقتصــادى واالجتماعــي 	 

ــائِعات الرمسيــة وغــري الرمسيــة. ودرجــة الثقــة يف صفحــات مقاومــة الشَّ
الفــرض الثالــث: توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بــن كل مــن النــوع وأهــداف االعتمــاد 	 

ــائِعات يف مواقــع التواصــل االجتماعــي. علــى صفحــات مقاومــة الشَّ
االقتصــادي 	  املســتوى  مــن  بــن كلٍّ  إحصائيًــا  دالــة  فــروق  توجــد  الرابــع:  الفــرض 

ــائِعات يف مواقــع التواصــل  واالجتماعــي وأهــداف االعتمــاد علــى صفحــات مقاومــة الشَّ
االجتماعــي.

الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بــن كلٍّ مــن النــوع وآاثر االعتمــاد علــى 	 
ــائِعات يف مواقــع التواصــل االجتماعــي. صفحــات مقاومــة الشَّ

الفــرض الســادس: توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بــن كلٍّ مــن املســتوى االقتصــادي 	 
ــائِعات يف مواقــع التواصــل  واالجتماعــي ونواتــج االعتمــاد علــى صفحــات مقاومــة الشَّ

االجتماعــي.
الفــرض الســابع: توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بــن كلٍّ مــن النــوع واجتاهــات اجلمهــور 	 

)النواحــي  ــائِعات  الشَّ مروجــو  يســتخدمها  الــي  اخلامــس  اجليــل  حــروب  آليــات  حنــو 
السياســية(. النواحــي  االقتصاديــة -  النواحــي  االجتماعيــة - 

االقتصــادي 	  املســتوى  مــن  بــن كلٍّ  إحصائيًــا  دالــة  فــروق  توجــد  الثامــن:  الفــرض 
واالجتماعــي واجتاهــات اجلمهــور حنــو آليــات حــروب اجليــل اخلامــس الــي يســتخدمها 
ــائِعات )النواحــي االجتماعيــة - النواحــي االقتصاديــة - النواحــي السياســية(. مروجــو الشَّ

املعاجلة اإلحصائية للبياانت:
احلاســب  إىل  إدخاهلــا  ومــن مث  ترميزهــا  الدراســة مت  بيــاانت  مــن مجــع  االنتهــاء  بعــد 
اآليل، مث معاجلتهــا وحتليلهــا واســتخراج النتائــج اإلحصائيــة ابســتخدام برانمــج »احلزمــة 
 »Statisticalاختصــارًا لـــ SPSS  اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة« واملعــروف ابســم

.Package For the Social Sciences« 
ومت اللجوء إىل املعامات واالختبارات اإلحصائية اآلتية يف حتليل بياانت الدراسة:

التكرارات البسيطة والنسب املئوية.	 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.	 
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اختبارات كاChi Square(  2( لدراسة الداللة اإلحصائية للعاقة بن متغريين 	 
. )Nominal( من املتغريات االمسية

اختبــار T-Test لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للفــروق بــن املتوســطات احلســابية 	 
)Interval Or Ra-  جملموعتــن مــن املبحوثــن يف أحــد متغــريات الفئــة أو النســبة

.tio(
 	   »One Analysis Of Variance«الواحــد البعــد  ذي  التبايــن  حتليــل 

بــن  للفــروق  اإلحصائيــة  الداللــة  لدراســة    »ANOVA« بـــ اختصــارا  املعــروف 
املتوســطات احلســابية ألكثــر مــن جمموعتــن مــن املبحوثــن يف أحــد متغــريات  الفئــة أو 

.»Interval Or Ratio« النســبة

منهجية قياس متغرات الدراسة:
التواصــل . 1 موقــع  علــى  ــائِعات  الشَّ مقاومــة  علــى صفحــات  االعتمــاد  أهــداف 

التاليــة: املختلفــة  األبعــاد  خــال  مــن  قياســها  وقــد مت  االجتماعــي »فيســبوك«، 
أ الفهــم مــن خــال العبــارت: »ألهنــا تســاعدين يف معرفــة وإدراك األحــداث املتعلقــة 	-

عــن طريــق  ــائِعات  الشَّ تفاصيــل  معرفــة  ــائِعات وتصحيحهــا«، »تشــبع رغبــي يف  ابلشَّ
تلــك الصفحــات متابعــة مســتمرة«، »لــزايدة وتعميــق معلومــايت وتكويــن رأي  متابعــة 

ــائِعات ومــدى صحتهــا«. متــوازن عــن الشَّ
ــائِعات«، 	-  التوجيه من خال العبارات: »لتكوين اجتاه حنو األطراف املتعلقة ابلشَّ

مــع  النقــاش  خــال  مــن  ابالغــراب  شــعوري  لتقليــل  معلومــات  علــى  و»للحصــول 
اآلخريــن«، و»لكــي تســاعدين يف القضــاء علــى التوتــر الشــخصي الناتــج عــن عــدم معرفــة 

ــائِعة«. وجهــل ابحلــدث املرتبــط ابلشَّ
اهلروب من خال عباريت: »متضية الوقت«، »االعتياد على تصفحها«. -أ

وذلــك ابســتخدام مقيــاس »ليكــرت« الثاثــي، »موافــق إىل حــد كبــري« 3 درجــات، 
مقيــاس  درجــات  وتراوحــت  واحــدة,  درجــة  موافــق«  »غــري  درجتــان،  مــا«  حــد  »إىل 
بعــد الفهــم مــن 9-3، وتراوحــت درجــات مقيــاس بعــد التوجيــه مــن 9-3، وتراوحــت 

درجــات مقيــاس بعــد اهلــروب مــن 2-6.
آاثر االعتماد على صفحات مقاومة الشَّائِعات على موقع التواصل االجتماعي . 2

»فيسبوك«: ومت قياسها من خال األبعاد املختلفة التالية:
التأثــرات املعرفيــة مــن خــال عبــارات: »أزالــت الغمــوض حــول املعلومــات الــي مل 	-أ

ــائِعات الــي تـُثَــار يف اجملتمــع«،  ــائِعات«، »أصبــح لــدي وعــي ابلشَّ أكــن أعرفهــا حــول الشَّ
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ــائِعات ونفيهــا واخلاصــة  »أصبحــت أكثــر وعًيــا وقمــت مبشــاركة املنشــورات املتعلقــة ابلشَّ
ــائِعة«، »أاتبــع عــن كثــب مــا تقدمــه اجلهــات  ابلقضــااي الشــائكة واملنشــورة حــول الشَّ

ــائِعات«. الرمسيــة وغــري الرمسيــة مــن نفــي حــول بعــض الشَّ
 التأثــرات الوجدانيــة مــن خــال عبــارات: »أصبحــت أكثــر قــدرة علــى تكويــن 	-أ

ــائِعات«، و»رفعــت مــن معنــواييت يف فــرات التوتــر والقلــق  اجتــاه حنــو القضــااي املتعلقــة ابلشَّ
ــائِعات املنتشــرة  املصاحــب للحــدث«، و»أصبحــت أكثــر قلًقــا علــى اجملتمــع نتيجــة الشَّ

ــائِعة«. بــه«، و»جتعلــي أشــعر ابمللــل نتيجــة تكــرار املعلومــات حــول الشَّ
التأثــرات الســلوكية مــن خــال عبــارات: »تشــجعي علــى تبــادل اآلراء حــول  -أ

ــائِعة«، و»أصبحــت أكثــر قــدرة علــى اختــاذ  خمتلــف األحــداث والقضــااي املرتبطــة ابلشَّ
ــائِعات«، و»أصبحــت أكثــر دافعيــة لكشــف  األمنــاط الســلوكية املناســبة للتعامــل مــع الشَّ

ــائِعات ابجملتمــع«. ــائِعة«، »أصحبــت أشــارك يف نفــي الشَّ الشَّ
وذلــك ابســتخدام مقيــاس »ليكــرت« الثاثــي، »موافــق إىل حــد كبــري« 3 درجــات، 
»إىل حــد مــا« درجتــان، »غــري موافــق« درجــة واحــدة, وتراوحــت درجــات مقيــاس بعــد 
التأثــريات املعرفيــة مــن 12-4، وتراوحــت درجــات مقيــاس بعــد التأثــريات الوجدانيــة مــن 

18-6، وتراوحــت درجــات مقيــاس بعــد التأثــريات الســلوكية مــن 5-15. 
ــائِعات كمصــدر للمعلومــات حــول . 3 درجــة االعتمــاد علــى صفحــات مقاومــة الشَّ

الشَّــائِعات والتأكــد مــن صحتهــا مــن عدمــه، ومت قياســها مــن خــال األبعــاد املختلفــة 
التالية:

ــائِعات الــي يتصفحهــا املبحوثــون،  درجــة احلــرص علــى متابعــة صفحــات مقاومــة الشَّ
أحيــااًن درجتــان، اندرًا درجــة  3 درجــات،  دائًمــا  مــن خــال مقيــاس ثاثــي:  وذلــك 

واحــدة، وتراوحــت درجــات مقيــاس بعــد متابعــة تلــك الصفحــات مــن 1-3.
ــائِعات، ومت . 4 مقيــاس آليــات حــروب اجليــل اخلامــس الــي يســتخدمها مروجــو الشَّ

قياســها مــن خــال األبعــاد املختلفــة التاليــة:
مــن الناحيــة االجتماعيــة، وذلــك مــن خــال عبــارات: »تعميــم مشــاعر اإلحبــاط يف 	 

اجملتمع«، »تدمري النظام األخاقى والســام االجتماعي«، »تكدير الســلم اجملتمعى«.
»التشــكيك يف رجــال 	  عبــارات:  مــن خــال  االقتصاديــة، وذلــك  الناحيــة  مــن 

األعمــال ووطنيتهــم«، »التأثــري علــى قطــاع اإلنتــاج«، »التأثــري علــى عمليــات التصديــر«، 
»إضعــاف روح العمــل واإلنتــاج«، »القيــام أبعمــال مــن شــأهنا ختريــب االقتصــاد مــن 
خــال التحريــض علــى عــدم العمــل )مثــال: نشــر شــائعات عــن االســتغناء عــن العاملــن 

ابلدولــة أو تقليــل أعدادهــم(«.
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مــن الناحيــة السياســية، وذلــك مــن خــال عبــارات: »صناعــة األزمــات واالرتباك يف 	 
الدولــة«، »التحريــض علــى االحتجــاج والتظاهــرات ضــد القــرارات السياســية يف الدولــة«، 
»تشــويه صــور القيــادات أو الرمــوز السياســية«، »التشــكيك يف احلكومــة )الــوزارات( 

وقدرهتــا علــى املواجهــة«.
وذلــك ابســتخدام مقيــاس »ليكــرت« الثاثــي »موافــق إىل حــد كبــري« 3 درجــات، 
»إىل حــد مــا« درجتــان، »غــري موافــق« درجــة واحــدة, وتراوحــت درجــات مقيــاس بعــد 
النواحــي االجتماعيــة مــن 9-3، وتراوحــت درجــات مقيــاس بعــد النواحــي االقتصاديــة 

مــن 15-5، وتراوحــت درجــات مقيــاس بعــد النواحــي السياســية مــن 4-12.
مقياس املستوى االقتصادي:. 5

ومت قيــاس املســتوى االقتصــادي مــن خــال عــدة مؤشــرات تناولتهــا أســئلة االســتبيان، 
ومت حتديــد ثاثــة مســتوايت لــكل مؤشــر )منخفــض - متوســط - مرتفــع(، وحتديــد درجــة 
واحــدة للمســتوى املنخفــض، ودرجتــن للمســتوى املتوســط، وثــاث درجــات للمســتوى 

املرتفــع كمــا يلــي:
حمــل اإلقامــة أو املنطقــة الســكنية ويتضمــن هــذا املؤشــر ثــاث مســتوايت: منخفــض  -أ

)اإلقامة يف قرية مبحافظات القاهرة الكربى(، متوسط )اإلقامة يف حي شعي مبحافظات 
القاهــرة الكــربى(، مرتفــع )اإلقامــة يف حــي راٍق مبحافظــات القاهــرة الكــربى(.

االشــراك يف انٍد، وهــذا املؤشــر يتضمــن ثاثــة مســتوايت: منخفــض )غــري مشــرك  -أ
يف أي انٍد(، متوســط )مشــرك يف انٍد متوســط(، مرتفــع )مشــرك يف انٍد راٍق(.

عــدد مــرات الســفر للخــارج، وهــذا املؤشــر يتضمــن ثاثــة مســتوايت، منخفــض )مل  -أ
يســافر للخــارج(، متوســط )عــدد مــرات الســفر للخــارج مــرة أو مرتــن(، مرتفــع )عــدد 

مــرات الســفر للخــارج أكثــر مــن اثنــن(.
وبلــغ جممــوع درجــات املقيــاس 9 درجــات مت توزيعهــا كمــا يلــي: »مســتوى اقتصــادي 
اقتصــادي  مــن 3 درجــات، »مســتوى  أقــل  مــن 1 إىل  تراوحــت درجاتــه  منخفــض« 
متوســط« تراوحت درجاته من 4 إىل أقل من 6 درجات، »مســتوى اقتصادي مرتفع« 

تراوحــت درجاتــه مــن 7 إىل 9 درجــات.

أواًل: نتائج الدراسة التحليلية
قامــت الباحثــة بتحليــل 421 منشــورًا مــن منشــورات »فيســبوك« اخلاصــة بصفحــات 
ــائِعات الرمسيــة وغــري الرمسيــة يف الفــرة الزمنيــة مــن ينايــر 2019 حــى يوليــو  مقاومــة الشَّ

.2019



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

404 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

القضااي أو اجملاالت املنشورة يف صفحات مقاومة الشَّائِعات.. 1

الشكل رقم )8(: يوضح نسبة القضااي أو اجملاالت املختلفة يف صفحات 
مقاومة الشَّائِعات.

يتضــح مــن الشــكل الســابق أن القضــااي االجتماعيــة جــاءت يف املرتبــة األوىل بنســبة 
%21.3، تلتها االقتصادية بنســبة %15.9، مث القضااي السياســية بنســبة 13.5%، 

وذلــك علــى مســتوى مجيــع الصفحــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة الــي مت حتليلهــا.
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اجلهات الي تنفي صفحات مواقع التواصل االجتماعي الشَّائِعات من خاهلا.. 2
اجلدول رقم )1(: يوضح اجلهات الي تنفي الشَّائِعات على صفحات مقاومة 

الشَّائِعات.
الجهات التي 

ائِعات  تنفي الشَّ

عىل

صفحات مقاومة 

ائِعات الشَّ

وزارات 

وجامعات

ال توجد جهة

محددة

إدارات 

وهيئات

جهات 

سيادية

أندية 

رياضية

اإلجاميل

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

صفحة مركز 

املعلومات

5732001232.428.7007116.9

6033.79757.41027834.70017541.5صفحة ده بجد

3720.87242.61540.61356.51410014133.5صفحة متصدقش

صفحة مجلس 

الوزراء

2413.500000000245.7

178100169100371002310014100421100اإلجاميل

أنــه ابلنســبة إىل صفحــة مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ  الســابق  يتضــح مــن اجلــدول 
ــائِعات فقــد جــاءت الــوزارات واجلامعــات  القــرار وابلنســبة إىل اجلهــات الــي تنفــي الشَّ
يف املرتبــة األوىل بنســبة %32، حيــث قامــت الصفحــة ابلتكذيــب عــن طريــق نشــر 
البيــاانت الرمسيــة، أمــا الصفحــة »ده جبــد« فقــد كانــت نســبة عــدم وجــود نفــى يف املرتبــة 
األوىل بنســبة %57.4 حيــث قامــت اجلهــة ابلنفــى واإلســناد إىل نفســها، أمــا صفحــة 
بعــض  اســتعانت  بنســبة %56.5 حيــث  الســيادية  »متصدقــش« جــاءت اجلهــات 
ــائِعات، أمــا صفحــة »جملــس الــوزراء« فقــد  الصفحــات الرمسيــة ابجليــش لنفــى بعــض الشَّ
جــاء الــوزراء واجلامعــات يف املرتبــة األوىل، وهــو أمــر طبيعــي إذ إهنــا صفحــات رمسيــة 
ــائِعات املنشــورة حول اجلهات الرمسية، وذلك بنســبة 13.5%. تســتهدف تصحيح الشَّ
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األدلة والوقائع املستخدمة من قبل صفحات مواقع التواصل االجتماعي لنفي . 3
الشَّائِعات.

اجلدول رقم )2(: يوضح األدلة املستخدمة يف صفحات مقاومة الشَّائِعات.
ائِعات صورة النفي رابط الخربأدلة مقاومة الشَّ

الرسمي

صورة النفي 

الشخيص

اإلجاميلال توجد أدلة

%ك%ك%ك%ك%ك

26.34749.42264.7007116.9صفحة مركز املعلومات

8252324.32779.411749.217541.5صفحة ده بجد

2268.711720.512150.814133.5صفحة متصدقش

002425.30000245.7صفحة مجلس الوزراء

321009510034100238100421100اإلجاميل

ــائِعات فقــد جــاءت صــورة  يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنــه ابلنســبة إىل أدلــة مقاومــة الشَّ
النفــي الشــخصي يف املرتبــة األوىل يف كل مــن صفحــي »مركــز املعلومــات« و»ده جبــد« 
بنســبة %64.7 و %79.4 علــى التــوايل، بينمــا جــاء اســتخدام رابــط اخلــرب يف املرتبــة 
اســتخدمت صفحــة  بينمــا  %68.7  ابلنســبة لصفحــة »متصدقــش«  بنســبة  األوىل 
جملــس الــوزراء صــورة النفــي الرمســي يف املرتبــة األوىل بنســبة %25.3، حيــث قامــت 

الصفحــة بنفــي اخلــرب بنفســها بوصفهــا جهــة رمسيــة.
4. املصادر املستخدمة من قبل صفحات مقاومة الشَّائِعات إلثبات عدم صحة 

الشَّائِعة.
اجلدول رقم )3(: يوضح مصادر إثبات عدم صحة الشَّائِعة.

مصادر إثبات عدم 

ائِعة صحة الشَّ

الصفحة بيان رسمي

نفسها

حسابات 

عىل مواقع

التواصل

مواقع 

إلكرتونية

اإلجاميلوسائل اإلعالم

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

صفحة مركز 

املعلومات

7185.5000000007116.9

10126137.54852.216272083.317541.5صفحة ده بجد

22.57847.84447.83473416.714133.5صفحة متصدقش

صفحة مجلس 

الوزراء

002414.7000000245.7

83100163100921005910024100421100اإلجاميل

ــائِعة  يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أنــه ابلنســبة إىل مصــادر إثبــات عــدم صحــة الشَّ
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فيتضــح أن صفحــة مركــز املعلومــات اســتخدمت البيــان الرمســي يف املرتبــة األوىل بنســبة 
%85.5، بينمــا صفحــة جملــس الــوزراء اســتخدمت نفيهــا دون االســتناد إىل بيــاانت 
رمسيــة بنســبة %14.7، وهــى نتيجــة طبيعيــة إذ إن الصفحتــن رمسيتــان، ولكــن صفحــة 
مركــز املعلومــات هدفهــا التصحيــح ونقــل البيــاانت، بينمــا جملــس الــوزراء جهــة انفيــة، أمــا 

صفحــة متصدقــش فقــد جــاءت املواقــع اإللكرونيــة يف املرتبــة األوىل بنســبة 73%.
5. طرق نفي الشَّائِعات املنشورة من خال صفحات مواقع التواصل 

االجتماعي.
اجلدول رقم )4(: يوضح طرق نفي الشَّائِعة

طرق نفي 

ائِعة الشَّ

اإلجاميلال يوجد نفىنفي جزىئنفي كامل

%ك%ك%ك%ك

صفحة مركز 

املعلومات

5917.6910.831007116.9

12838.24756.70017541.5صفحة ده بجد

124372732.50014133.5صفحة متصدقش

صفحة مجلس 

الوزراء

247.20000245.7

335100831003100421100اإلجاميل

كا2= 28.492           مستوى معنوية =0.000          درجات حرية=6

ابلنســبة إىل نتائــج اجلــدول الســابق فقــد جــاء النفــي الكامــل يف املرتبــة األوىل يف كل مــن 
صفحــة مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار وصفحــة متصدقــش وصفحــة جملــس الــوزراء، 
وذلــك بنســب %17.6 و %37 و%7.2 علــى التــواىل، بينمــا جــاء النفــي اجلزئــي يف 

صفحــة »ده جبــد« يف املرتبــة األوىل بنســبة 56.7%.

اثنًيا: نتائج الدراسة امليدانية:
مت تطبيــق االســتمارة علــى عينــة عمديــة قوامهــا 400 مفــردة مــن املقيمــن يف القاهــرة 
ــائِعات الرمسيــة وغــري الرمسيــة حــى يتمكنــوا  الكــربى مــن املتعرضــن لصفحــات مقاومــة الشَّ

مــن مــلء االســتمارة.
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معدل استخدام موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« من قبل عينة الدراسة.. 6
اجلدول رقم )5(: يوضح معدل استخدام فيسبوك

%كمعدل استخدام فيسبوك

25263دامئًا

8421أحيانًا

6416نادًرا

400100اإلجاميل

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن نســبة %63 مــن أفــراد العينــة مــن املبحوثــن يتعرضــون 
لـ»فيســبوك« بشــكل دائــم، بينمــا %21 أحيــااًن وأخــريًا بشــكل اندر بنســبة 16%.

عدد ساعات استخدام »فيسبوك« يومًيا من قبل عينة الدراسة.. 7
جدول رقم )6(: يوضح عدد ساعات استخدام »فيسبوك« يومًيا

%كعدد ساعات استخدام »فيسبوك« يوميًا

13233أكرث من ثالث ساعات يوميًا

11228من ساعتني إىل ثالثة يوميًا

8822من ساعة إىل أقل من ساعتني يوميًا

6816أقل من ساعة

400100اإلجاميل

يتضح من اجلدول السابق أن غالبية أفراد العينة من املبحوثن حيرصون على استخدام 
»فيســبوك« )أكثــر مــن ثــاث ســاعات يوميًــا( بنســبة %33، يليــه )مــن ســاعتن إىل 
ثاثــة يوميًّــا( بنســبة %28 مث )مــن ســاعة إىل أقــل مــن ســاعتن يومًيــا( بنســبة 22%، 

وهــى نتيجــة تؤكــد مــدى أمهيــة متابعــة »فيســبوك« ابلنســبة للمبحوثــن عينــة الدراســة.
8. اللجوء إىل مواقع التواصل االجتماعي يف أوقات األزمات.

جدول رقم )7(: يوضح اللجوء إىل استخدام »فيسبوك« أوقات األزمات
اللجوء إىل استخدام 

»فيسبوك« أوقات األزمات

%ك

21152.8نعم

12030إىل حد ما

6917.3ال

400100اإلجاميل

يتضح من نتائج اجلدول السابق أن %52.8 من أفراد العينة من املبحوثن »يلجئون 
إىل اســتخدام فيســبوك أوقــات األزمــات« بنســبة %52.8، يليــه »إىل حــد مــا« بنســبة 
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%30 وأخريًا »ال يلجئون إىل اســتخدام فيســبوك أوقات األزمات« بنســبة 17.3%.
9. أسباب جلوء عينة الدراسة من املبحوثن إىل مواقع التواصل االجتماعي 

أوقات األزمات.
جدول رقم )8(: يوضح أسباب اللجوء إىل صفحات مقاومة الشَّائِعات

ائِعات %كأسباب اللجوء إىل صفحات مقاومة الشَّ

12330.8ألنها تقوم بتوثيق املعلومة

ائِعة 10927.2لرسعة نقلها األخبار املتعلقة مبدى صحة الشَّ

8421لتقليل التوتر الناتج عن التعرض للشائعات

ائِعات بحرية 4812ألنها تعرض الجوانب املتعلقة بالشَّ

369بحكم العادة

*ن أكر من 400 )اختيار أكثر من بديل(. 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أهــم أســباب جلــوء اجلمهــور إىل صفحــات مقاومــة 
ــائِعات تتمثل يف أهنا تقوم بتوثيق املعلومات، وذلك بنســبة %30.8، يليه ســرعتها  الشَّ
ــائِعة بنســبة %27.2، مث تقليــل التوتــر الناتــج  يف نقــل األخبــار املتعلقــة مبــدى صحــة الشَّ

عــن التعــرض للشــائعات بنســبة 21%. 
10. مدى اهتمام عينة الدراسة من املبحوثن بطريقة عرض نفي الشَّائِعات.
       جدول رقم )9(: يوضح مدى االهتمام بطرق عرض الشَّائِعات

ائِعات %كمدى االهتامم بطرق عرض الشَّ

24461ذات طابع جاد ميكن من خالله التعرض للشائعة

15639ذات طابع كوميدى ساخر لتقليل التوتر الناتج عن التعرض للشائعات

400100اإلجاميل

العينــة مــن املبحوثــن يفضلــون عــرض  أفــراد  يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن غالبيــة 
ــائِعات بشــكل جــاد أكثــر مــن عرضهــا بشــكل ســاخر، حيــث بلغــت نســبة تفضيــل  الشَّ
ــائِعة بشــكل جــاد بنســبة %61، بينمــا بشــكل  أفــراد العينــة متابعــة طــرق عــرض الشَّ

.39% بنســبة  ســاخر 
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11. متابعة عينة الدراسة من املبحوثن لصفحات مقاومة الشَّائِعات الرمسية 
وغر الرمسية.

جدول رقم )10(: مدى متابعة الصفحات الرمسية وغر الرمسية
اإلجاميلنادًراأحيانًادامئًامتابعة الصفحات الرسمية وغري الرسمية

%ك%ك%ك%ك

22456124315213400100ده بجد

2325896247218400100متصدقش

2325813233369400100صفحة مجلس الوزراء

176441243110025400100الصفحة الرسمية ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أفــراد العينــة مــن املبحوثــن يتعرضــون لصفحــة »ده جبــد« 
دائًمــا بنســبة %56 ، أمــا ابلنســبة لصفحــة »متصدقــش« وصفحــة »جملــس الــوزراء« 
فيتعرضــون هلــا دائًمــا بنســبة %58 لــكل منهمــا، بينمــا بلغــت نســبة متابعــة »الصفحــة 

الرمسيــة ملركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« دائًمــا بنســبة 44%.
12. ثقة عينة الدراسة يف الصفحات الرمسية وغر الرمسية ملقاومة الشَّائِعات.

جدول رقم )11(: مدى الثقة يف صفحات مقاومة الشَّائِعات
ائِعات اإلجاميلالإىل حد مانعممدى الثقة يف صفحات مقاومة الشَّ

%ك%ك%ك%ك

ائِعات 1964917644287400100الصفحات الرسمية الخاصة مبقاومة الشَّ

ائِعات 1483718947.36315.8400100الصفحات غري الرسمية الخاصة مبقاومة الشَّ

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أفــراد العينــة مــن املبحوثــن يثقــون يف الصفحــات الرمسيــة 
ــائِعات بنســبة %49، بينمــا أكــد %37 مــن أفــراد العينــة مــن املبحوثــن أهنــم  ملقاومــة الشَّ

ــائِعات. يثقــون يف الصفحــات غــري الرمسيــة ملقاومــة الشَّ
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13. اجتاه عينة الدراسة من املبحوثن حنو الدور الذي تلعبه صفحات مقاومة 
الشَّائِعات الرمسية وغر الرمسية.

جدول رقم )12(: االجتاه حنو صفحات مقاومة الشَّائِعات
الوزن درجة املوافقةاالتجاه:

النسبى

موافق إىل حد 

كبري

موافق إىل 

حد ما

غري موافق

%ك%ك%ك

ائِعات عىل شبكات  تحقق صفحات مقاومة الشَّ

التواصل االجتامعي تنوًعا يف الرسائل اإلعالمية وال 

تقترص عىل القضايا السياسية فقط.

184461884728779.66

تقدم تلك الصفحات كل ما ميت بصلة للشائعات 

وتوضح األكاذيب.

148372165436976

ائِعات  عرضت تلك الصفحات املعلومات الخاصة بالشَّ

بشكل غري متوازن.

10827184461082766.66

ائِعات تزييف املعلومات  تعمدت صفحات مقاومة الشَّ

لصالح النظام السيايس.

13634148371162968.33

تروج تلك الصفحات لوجهات النظر الحكومية نحو 

ائِعات. الشَّ

10827152381403564

تسببت تلك الصفحات يف خلق أزمة ثقة ومصداقية 

للمعارضني ضد نظام الحكم.

363420050641672.66

تبنت تلك الصفحات وجهات نظر مؤيدة للنظام 

السيايس فقط.

12832144361283266.66

ال تقدم الصفحات معلومات مقنعة عن حقيقة 

ائِعات. األحداث املرتبطة بالشَّ

1243118045962469

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنــه ابلنســبة إىل اجتــاه املبحوثــن حنــو دور صفحــات مقاومــة 
مقاومــة  النســى »حتقــق صفحــات  الــوزن  عبــارة يف  أعلــى  أن  اتضــح  فقــد  ــائِعات  الشَّ
ــائِعات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي تنوًعــا يف الرســائل اإلعاميــة وال تقتصــر  الشَّ
موافقــة  أعلــى  يعــىن  ممــا   ،79.66% بنســبة  وذلــك  فقــط«  السياســية  القضــااي  علــى 
مــن عينــة الدراســة مــن املبحوثــن علــى أن شــبكات التواصــل حتقــق تنوًعــا يف الرســائل 
اإلعاميــة وليــس السياســية فقــط، كمــا حصلــت عبــارة »تــروج تلــك الصفحــات لوجهــات 
ــائِعات« علــى أقــل وزن نســى وذلــك بنســبة %64، ممــا يعــىن  النظــر احلكوميــة حنــو الشَّ
أقــل موافقــة مــن اجلمهــور عينــة الدراســة علــى أن تلــك الصفحــات املقاومــة للشــائعات 
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تــروج لوجهــة نظــر حكوميــة، وهــو مــا يعــي ثقــة أفــراد العينــة يف تلــك الصفحــات.

14. الدور الذي تلعبه صفحات مقاومة الشَّائِعات الرمسية وغر الرمسية من 
وجهة نظر عينة الدراسة من املبحوثن.

جدول رقم )13(: االجتاه حنو صفحات مقاومة الشَّائِعات
االتجاه نحو العبارةاالتجاه

موافق إىل 

حد كبري

موافق إىل 

حد ما

الوزن غري موافق

النسبى

%ك%ك%ك

ساهمت هذه املواقع يف تكوين رؤية موضوعية 

ائِعات. ومتوازنة حول القضايا الخاصة بالشَّ

1846415238641676.66

ساعدتني هذه الصفحات يف معرفتى بوجهات نظر 

ائِعات والقضايا املرتبطة بها. مختلفة حول الشَّ

1483720050481275

جعلتني اهتم مبعرفة تعامل الحكومة مع بعض 

ائِعات. األحداث والقضايا واألزمات املتعلقة بالشَّ

2085213634561479.33

ائِعات. 12431144361323366جعلتني أعارض مامرسات الحكومة نحو الشَّ

1162919248922368.33أصبحت لدى ثقة يف الحكومة وتوجهاتها.

أقنعتني أن جامعة اإلخوان املسلمني وراء تلك 

ائِعات. الشَّ

15238144361042670.66

جعلتنى اقتنع بأن املعارضة هى السبب وراء تفاقم 

ائِعات يف مرص. األزمات والشَّ

1122819649922368.33

ائِعات إثارة الرَّأي العام وتحريض  الهدف من الشَّ

املواطنني ضد الحكومة.

1964915639481279

ائِعات التأكيد عىل أن مرص دولة  الهدف من الشَّ

ديكتاتورية ال تراعى مصالح املواطن املرصي.

1844613233842175

مواقع التواصل االجتامعي أدوات خطرية تستعني بها 

الجامعات اإلرهابية والدول املعادية ملرص لرتويج 

ائِعات. الشَّ

2245610025761979

ــائِعات يف  أنــه ابلنســبة إىل دور صفحــات مقاومــة الشَّ يتضــح مــن اجلــدول الســابق 
تكويــن وجهــات النظــر لــدى اجلمهــور ، فقــد اتضــح أن عبــارة »جعلتــي أهتــم مبعرفــة 
ــائِعات« حصلــت  تعامــل احلكومــة مــع بعــض األحــداث والقضــااي واألزمــات املتعلقــة ابلشَّ
علــى أعلــى وزن نســي ممــا يعــي أعلــى موافقــة مــن اجلمهــور عينــة الدراســة علــى أن تلــك 
الصفحــات ســامهت يف حتفيــز اجلمهــور علــى التعــرف علــى طــرق تعامــل احلكومــة مــع 
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األزمــات، وذك بــوزن نســي 79.33، بينمــا حصلــت عبــارة »جعلتــىن أعــارض ممارســات 
ــائِعات« علــى أقــل وزن نســي ممــا يعــي أقــل موافقــة مــن جانــب اجلمهــور  احلكومــة حنــو الشَّ
ــائِعات جعلــت اجلمهــور يعــارض ممارســات احلكومــة جتــاه  علــى أن صفحــات مقاومــة الشَّ

ــائِعات وذلــك بــوزن نســي 66. الشَّ
15. رضــا عينــة الدراســة مــن املبحوثــن عــن طــرق معاجلــة الصفحــات الرمسيــة وغــر 

الرمسية للشــائعات. 
جدول رقم )14(: االجتاه حنو جماالت الشَّائِعات املنشورة على الصفحات 

الرمسية وغر الرمسية ملقاومة الشَّائِعات
ائِعات الوزن غري راٍضإىل حٍد ماراٍض متاًماالشَّ

النسبي
%ك%ك%ك

1403519649641673شائعات رياضية

12832144361283266.66شائعات سياسية

1283220451681771.66شائعات مجتمعية

1162919248922368.66شائعات تعليمية

1082719649962467.66شائعات اقتصادية

*ن=400.

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أنــه ابلنســبة إىل الــوزن النســي لدرجــة رضــا املبحوثــن عــن 
ــائِعات  ــائِعات فقــد كانــت »الشَّ معاجلــة عــدد مــن القضــااي يف صفحــات مقاومــة الشَّ
الرايضيــة« هــى األعلــى يف الــوزن النســي، وذلــك بنســبة %85، وتعــي أعلــى نســبة 
موافقــة علــى الرضــا التــام للمبحوثــن، والــي كانــت لصــاحل معاجلــة صفحــات مقاومــة 
ــائِعات السياســية« األقــل يف الــوزن  ــائِعات للقضــااي الرايضيــة، بينمــا جــاءت »الشَّ الشَّ
النســي، وذلــك بنســبة %57.66، ممــا يشــري إىل أنــه كانــت أقــل نســبة رضــا مــن جانــب 

ــائِعات للقضــااي السياســية. املبحوثــن جتــاه معاجلــة صفحــات مقاومــة الشَّ
ــائِعات  وميكــن القــول إنــه مــن ضمــن آليــات حــروب اجليــل اخلامــس هــي إطــاق الشَّ
املتعلقــة ابالقتصــاد والتعليــم والصحــة، ووجــود تدهــور يف تلــك القطاعــات، وذلــك لنشــر 
االقتصاديــة  ــائِعات  الشَّ أن  الســابق  اجلــدول  مــن  ويتضــح  ابلفشــل،  العــام  اإلحســاس 
واالجتماعيــة والسياســية حــازت علــى أقــل رضــا يف معاجلتهــا مــن وجهــة نظــر اجلمهــور، 
وتشــري دراســة )شــادى عبــد الوهــاب، 2017( إىل أنــه ال بــد مــن التحصــن اجملتمعــي 
ضــد آليــات حــروب اجليــل اخلامــس وأتثرياهتــا، والــي تتضمــن تطبيــق سياســات احلكــم 
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املــادى  التحســن  الــدول تركــز علــى  اســتباقية مــن جانــب  الرشــيد، وإدارة إســراتيجية 
وتعليميــة،  تنمويــة  إســراتيجيات  االجتماعــي ابســتخدام  النظــام  الضعــف يف  جلوانــب 
وتوفــري فــرص عمــل للشــباب، وذلــك علــى أســاس أن الشــباب الذيــن لديهــم توقعــات 
إجيابيــة عــن املســتقبل لــن يقومــوا بتحــدي مؤسســات الدولــة أو الوضــع القائــم مقارنــة 

أبولئــك الذيــن لديهــم نظــرة ســاخطة أو متشــائمة عــن املســتقبل)44(.
16. العوامل الي جتذب عينة الدراسة حنو متابعة الصفحات الرمسية وغر 

الرمسية ملقاومة الشَّائِعات.
جدول رقم )15(: العوامل الي جتذب اجلمهور ملتابعة صفحات مقاومة 

الشَّائِعات الرمسية وغر الرمسية
العوامل التي تجذب الجمهور

ائِعات الرسمية وغري  ملتابعة صفحات مقاومة الشَّ

الرسمية

موافق إىل حٍد 

كبري

غري إىل حٍد ما

موافق

الوزن 

النسبي

%ك%ك%ك

248621243128785الصور أو الفيديوهات

220551563924683تحليل وتفسري الجوانب املختلفة للقضية

1764415639681775.66الوثائق واملستندات

160402165424678مصادر املعلومات املستخدمة داخل املنشور

156392125332871األرقام واإلحصاءات

*ن=400.

تشــري بيــاانت اجلــدول الســابق إىل أنــه ابلنســبة إىل العوامــل الــي جتــذب اجلمهــور ملتابعــة 
ــائِعات يتضــح أن أكثــر مــا جيــذب املبحوثــن  القضــااي الــي تعاجلهــا صفحــات مقاومــة الشَّ
حنــو تلــك الصفحــات يتمثــل يف »وجــود الصــور والفيديوهــات« حيــث جــاءت األعلــى 
يف الــوزن النســي حيــث بلــغ %85 ممــا يعــي أعلــى موافقــة مــن اجلمهــور عينــة الدراســة 
علــى أن الصــور والفيديوهــات أكثــر مــا جيــذب اهتمــام املبحوثــن حنــو صفحــات مقاومــة 

ــائِعات. الشَّ
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17. العوامل الي تؤدي إىل ظهور الشَّائِعات من وجهة نظر اجلمهور عينة 
الدراسة.

جدول رقم )16(: أسباب ظهور وانتشار الشَّائِعات عر مواقع التواصل 
االجتماعي
ائِعات عرب مواقع التواصل االجتامعي %كأسباب ظهور وانتشار الشَّ

32882صمت اإلعالم التقليدى عن إظهار الحقائق.

26065االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتامعي.

ائِعات وإثبات عكسها. 24461عدم وجود رقابة لتفنيد الشَّ

24461إعادة نرش املعلومات واألخبار الخاطئة من باب التسلية.

22857عدم  التوعية بدور املتحدث الرسمي باسم الوزارات وعدم معرفة بعض األفراد بوجوده.

*ن أكر من 400 )اختيار أكثر من بديل(.  

ــائِعات عــرب  يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنــه مــن ضمــن أســباب ظهــور وانتشــار الشَّ
مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن وجهــة نظــر املبحوثــن هــو صمــت اإلعــام التقليــدي 
عــن إظهــار احلقائــق يف املرتبــة األوىل بنســبة %82، يليــه االســتخدام اخلاطــئ لوســائل 
التواصــل االجتماعــي يف املرتبــة الثانيــة، وذلــك بنســبة %65، وجــاء يف املرتبــة الثالثــة كل 
ــائِعات وإثبات عكســها، وكذلك إعادة نشــر املعلومات  من عدم وجود رقابة لتفنيد الشَّ
واألخبــار اخلاطئــة مــن ابب التســلية، وذلــك بنفــس النســبة والــي بلغــت %61، وهــو 
مــا يتفــق مــع نتائــج دراســة )ممــدوح الســيد عبــد اهلــادى، 2017(، والــي أكــدت أن 
ــائِعات عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي أبرزهــا مــن وجهــة  أســباب ظهــور وانتشــار الشَّ
نظــر املبحوثــن صمــت اإلعــام التقليــدي عــن إظهــار احلقائــق وغيــاب املتحــدث الرمســي 
أمنيــة  الرمسيــة، وعــدم وجــود رقابــة جمتمعيــة أو  الــوزارات واملؤسســات واجلهــات  ابســم 

خاصــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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18. وجهــة نظــر عينــة الدراســة حنــو كيفيــة التصــدي للشــائعات املنشــورة عــر 
االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 

جدول رقم )17(: كيفية التصدي لظهور وانتشار الشَّائِعات عر مواقع 
التواصل االجتماعي.

ائِعات عرب مواقع التواصل االجتامعي %كالتصدي لظهور وانتشار الشَّ

32080التأكد من صحة األخبار واملعلومات الواردة وعدم نرش أي معلومة دون التأكد منها.

29273محاسبة الصفحات التي تروج شائعات بهدف اإلرضار باألمن العام أو إثارة البلبلة.

ائِعات املنشورة برسعة. 26667رضورة رد الجهات الرسمية عىل الشَّ

ائِعات. 26065وضع ترشيعات وقوانني ملكافحة ترويج الشَّ

ائِعات. 25263استخدام وسائل حديثة لرصد وتتبع منتجي ومصادر الشَّ

23959.8فرض رقابة عىل استخدام وسائل التواصل االجتامعي.

*ن أكر من 400 )اختيار أكثر من بديل(.

ــائِعات عــرب  يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن طــرق التصــدي لظهــور وانتشــار الشَّ
مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن وجهــة نظــر املبحوثــن متثلــت يف التأكــد مــن صحــة 
األخبــار واملعلومــات الــواردة وعــدم نشــر أي معلومــة دون التأكــد منهــا يف املرتبــة األوىل 
بنســبة %80، تاهــا ضــرورة حماســبة الصفحــات الــي تــروج شــائعات هبــدف اإلضــرار 
ابألمــن العــام أو إاثرة البلبلــة يف املرتبــة الثانيــة، وذلــك بنســبة %73، تاهــا ضــرورة رد 
ــائِعات املنشــورة بســرعة بنســبة %67، وهــو مــا يتفــق مــع  اجلهــات الرمسيــة علــى الشَّ
نتائــج دراســة )نــورا مصطفــى النشــار، 2017(، والــي أكــدت أن وســائل التواصــل 
ــائِعات بنســبة %79.25، وأنــه ال بــد مــن اختــاذ إجــراءات رمسيــة  االجتماعــي تصنــع الشَّ

ــائِعات عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي بنســبة 75%. رادعــة لــكل مــن ينشــر الشَّ
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19. العوامل الي تؤدي إىل زايدة انتشار الشَّائِعات من وجهة نظر عينة 
الدراسة.

جدول رقم )18(: العوامل الي تؤثر على انتشار الشَّائِعات.
ائِعات موافق إىل العوامل التي تؤثر عىل انتشار الشَّ

حٍد كبري

غري إىل حٍد ما

موافق

الوزن 

النسبي

%ك%ك%ك

ائِعات. 27669962428784عدم وجود قوانني لردع مروجي الشَّ

ائِعات املنترشة. 27669922332887.33سهولة تأثر مستخدمي الشبكات بالشَّ

سهولة إنتاج املعلومات ونرشها زاد من رسعة انتشار 

ائِعات. الشَّ

272687619521387

268768020521383.66غياب الشفافية وتأخر الترصيحات الرسمية.

2526310426441184.66عدم وجود ما يكفل حرية تداول املعلومات.

ائِعات. 2446111629401085غياب الوعي بخطورة الشَّ

محتويات شبكات التواصل االجتامعي غري خاضعة للرقابة 

األمنية واملجتمعية.

2446111629401083.66

إنشاء مواقع مزيفة بأسامء جهات رسمية وغري رسمية أو 

شخصيات.

2446111228441183.33

ائِعات عرب مواقع التواصل  صعوبة التحرى عن مروجي الشَّ

االجتامعي.

2325812431441182.33

*ن=400.

تشــري بيــاانت اجلــدول الســابق إىل أنــه ابلنســبة إىل العوامــل الــي تؤثــر علــى انتشــار 
ــائِعات مــن وجهــة نظــر املبحوثــن فقــد جــاءت عبــارة »ســهولة أتثــر مســتخدمي  الشَّ
ــائِعات املنتشــرة« أعلــى وزن نســي، حيــث بلــغ الــوزن النســي للعبــارة  الشــبكات ابلشَّ
87.33، ممــا يعــىن أعلــى موافقــة مــن املبحوثــن عينــة الدراســة علــى أنــه مــن أهــم العوامــل 
ــائِعات هــو ســهولة أتثــر األفــراد مــن مســتخدمي مواقــع  املؤثــرة يف أن ســبب انتشــار الشَّ
التحــري  »صعوبــة  عبــارة  جــاءت  بينمــا  املنتشــرة،  ــائِعات  ابلشَّ االجتماعــي  التواصــل 
النســي،  الــوزن  األقــل يف  التواصــل االجتماعــي«  عــرب مواقــع  ــائِعات  الشَّ عــن مروجــي 
وذلــك بنســبة 82.33 ممــا يعــي أقــل موافقــة مــن عينــة الدراســة مــن املبحوثــن علــى 
مواقــع  عــرب  ــائِعات  الشَّ مروجــي  عــن  التحــري  ــائِعات »صعوبــة  الشَّ انتشــار  ســبب  أن 
التواصــل االجتماعــي« وذلــك بــوزن نســي 82.33، ومــا ســبق يتفــق مــع نتائــج دراســة 
القيمــي والتأثــري  الراجــع  أنــه يف ظــل  )Abdullah Rashad, 2016( والــي أكــدت 
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واألحــزاب  احلكومــات  لتلــك  أيًضــا  واملعارضــون  احلكومــات  بعــض  تتجــه  السياســي 
السياســية واملنظمــات احملليــة والدوليــة إىل توظيــف سياســات نشــر األخبــار الكاذبــة، 
والــي حتمــل العديــد مــن األكاذيــب هبــدف نشــرها والتأثــري يف الــرَّأي العــام مــن خــال 
اســتخدام اإلْنرنِــت ووســائل التواصــل االجتماعــي الــي ســامهت يف نشــر تلــك األكاذيــب 

ــائِعات)54(. والشَّ
20. الفئات الي تستهدفها الشَّائِعات من وجهة نظر عينة الدراسة

جدول رقم )19(: الفئات املستهدفة الي طالتها الشَّائِعات يف الفرتة األخرة.
ائِعات يف الفرتة األخرية: موافق إىل حٍد الفئات التي طالتها الشَّ

كبري

الوزن غري موافقإىل حٍد ما

النسبي

%ك%ك%ك

28070962424688رئيس الجمهورية

22857164418295الشخصيات السياسية

2285710426681780الفنانون

2125313233561475.33مسئولون حكوميون

2085214035521379.66الرياضيون

2045113233641674.66إعالميون

1724316040681772رجال األعامل

1724315238761978.33دول عربية

1563915238922379.33أعضاء مجلس الشعب

*ن=400.

الــي طالتهــا  تشــري بيــاانت اجلــدول الســابق إىل أنــه ابلنســبة إىل الفئــات املســتهدفة 
ــائِعات يف الفــرة األخــرية، فــإن أوىل تلــك الفئــات مــن وجهــة نظــر املبحوثــن تتمثــل يف  الشَّ
»الشــخصيات السياســية« حيث حصلت تلك اجلهة على أعلى موافقة من املبحوثن، 
وذلــك بــوزن نســي %95، يليــه »رئيــس اجلمهوريــة« بــوزن نســي %88، مث »الفنانــون« 
بــوزن نســي 80 %، مث »الرايضيــون« بــوزن نســي %79.66،  فيمــا كانــت »أعضــاء 
جملــس الشــعب« بــوزن نســي %79.33، أمــا يف املرتبــة األخــرية »رجــال األعمــال« 

بــوزن نســي 72.
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نتائج اختبارات الفروض:
أواًل: نتائج اختبارات فروض الدراسة التحليلية:

 الفــرض األول: توجــد عاقــة دالــة إحصائًيــا بــن القضــااي أو اجملــاالت الــي 	
ــائِعات الرمسيــة وغــر الرمسيــة. تناولتهــا ونــوع صفحــات مقاومــة الشَّ

    اجلدول رقم )20(: يوضح القضااي أو اجملاالت الي تناولتها صفحات 
مقاومة الشَّائِعات.

كا2= 232.730         مستوى معنوية =0.000          درجات حرية=27

ــا بــن القضــااي أو املوضوعــات  مــن اجلــدول الســابق يتضــح وجــود عاقــة دالــة إحصائًي
الــي تناولتهــا الصفحــات ونــوع الصفحــات )رمسيــة - غــري رمسيــة(، وذلــك ألن كا2= 

232.730، والعاقــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة =0.000
يتضــح مــن اجلــدول الســابق أيًضــا اهتمــام »صفحــة مركزاملعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« 
ــائِعات حــول القضــااي االجتماعيــة يف املقــام األول، مثــل تلــك املتعلقــة ابحلصــص  ابلشَّ
فــرض رســوم علــى  مثــل:  أثــريت حوهلمــا،  الــي  ــائِعات  التعليــم والشَّ التموينيــة وقضــااي 
دخــول اجلامعــات، أو تدريــس منهــج جديــد للربيــة اإلســامية ميــزج بــن الديــن اإلســامى 
واملســيحي، وفتــح ابب اهلجــرة أمــام نســاء مصــر الــايت يتعرضــن لاضطهــاد والعنــف، 
وذلك بنســبة %28.9، تلتها القضااي اإلدارية والتنظيمية، مثل: خفض نســب العمال 
وتغيــري منظومــة املعاشــات وغريهــا بنســبة %25.8، تلتهــا قضــااي الغــذاء بنســبة 21%، 
علــى ســبيل املثــال تلــك القضــااي املتعلقــة بوجــود قمــح مســرطن، وإيقــاف عــدد كبــري 

قضايا أو ال
المجاالت 
 التى

تناولتها 
 الصفحات

 القضايا
 السياسية

 القضايا
 العسكرية

 القضايا
 يةتجتما اال

 القضايا
 االقتصادية

 القضايا
 الصحية

 القضايا
 الرياضية

 قضايا
 النقل

 قضايا
 الغذاء

 القضايا
 اإلدارية

 قضايا
 تجمال اإل الحوادث

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

صفحة 
مركز 
 المعلومات

1 2 0 0 22 2.82 11 2082 . 22 0 0 5 20 2 21 . 258. 0 0 11 1282 

صفحة ده 
 1185 115 25 1 .258 . 2085 22 32 . 2585 12 12 5 1283 31 2.82 22 .1 12 2385 33 بجد

صفحة 
 3385 111 15 21 0 0 1.85 . 11 11 3185 10 12 13 3183 21 10 32 52 13 3182 .1 متصدقش

صفحة 
مجلس 
 الوزراء

0 0 0 0 2 282 1 185 5 12 0 0 1 1 0 0 15 1.81 0 0 21 581 

 100 121 100 .2 100 31 100 13 100 25 100 22 100 31 100 21 100 20 100 25 100 52 مجمال اإل
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مــن البطاقــات التموينيــة، وبيــع اجلزاريــن للحــوم مصابــة ابلديــدان يف بعــض احملافظــات، 
يف  املنتشــرة  الباســتيك  واألمســاك  الباســتيك  واألرز  الباســتيك  البيــض  وشــائعات 

األســواق.
أمــا صفحــة »ده جبــد« فقــد جــاءت القضــااي الرايضيــة بنســبة %65.5 علــى ســبيل 
ــائِعات الي طالت بعض الشــخصيات واألندية الرايضية، مثل: مرتضى  املثال بعض الشَّ
املتعلقــة  ــائِعات  الشَّ تلتهــا  الزمالــك،  واندى  برياميــدز  واندى  صــاح  وحممــد  منصــور 
ابلقضــااي السياســية يف املرتبــة االثانيــة بنســبة %63.5، وهــي تلــك العاقــات املتعلقــة 
ابلسياسة الداخلية واخلارجية، والعاقات مع بعض األحزاب السياسية ومجاعة اإلخوان 
املســلمن، تلتهــا قضــااي الغــذاء بنســبة %60.5 علــى ســبيل املثــال إضافــة مــادة علــى 
اخلبــز املدعــم، وهــو مــا خيتلــف مــع النتائــج الــي توصلــت إليهــا دراســة )لوجــن متــويل، 
ــائِعات السياســية يف املقــام األول بنســبة 43.16%،  2017(، حيــث جــاءت الشَّ
تلتهــا االجتماعيــة بنســبة %14.74، وهــو مــا يعــي اختــاف أجنــدة عــرض القضــااي 
يف صفحــة »ده جبــد«، وهــو مــا يرجــع إىل اختــاف القضــااي املثــارة الــي تــدور حوهلــا 
ــائِعات اآلن القضــااي واجملــاالت االجتماعيــة، وهــي األمــور  ــائِعات، إذ تســتهدف الشَّ الشَّ

الــي متــس املواطــن بشــكل أكــرب مــن غريهــا.
ــائِعات املتعلقــة ابحلــوادث واجلرائــم، مثــل:  أمــا صفحــة »متصدقــش« فقــد جــاءت الشَّ
حادث اختفاء أطفال واغتصاب فتاة جامعة األزهر يف املدينة اجلامعية يف املرتبة األوىل، 
ــائِعات املتعلقــة ابلقضــااي العســكرية بشــأن احلديــث عــن  وذلــك بنســبة %75، تلتهــا الشَّ
عمليــات قــام هبــا اجليــش املصــري وصفقــات الســاح وغريهــا بنســبة %52، مث تلتهــا 
القضــااي اخلاصــة بقطــاع النقــل، وعلــى ســبيل املثــال قضــااي حريــق حمطــة مصــر، وارتفــاع 

أســعار تذاكــر املــرو وغريهــا، وذلــك بنســبة 44%.
اإلداريــة يف  املتعلقــة ابلقضــااي  ــائِعات  اهتمــت ابلشَّ فقــد  الــوزراء  أمــا صفحــة جملــس 
املرتبــة األوىل بنســبة %48.4، مثــل تســريح املوظفــن وفــرض رســوم إداريــة علــى بعــض 
تلــك  مثــل   ،16% بنســبة  الصحيــة  القضــااي  تلتهــا  احلكومــة  تقدمهــا  الــي  اخلدمــات 

واحلضــاانت. ابملستشــفيات  املتعلقــة  القضــااي 
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	 الفــرض الثــاين: توجــد عاقــة دالــة إحصائيًــا بــن اجلهــات واألشــخاص الذيــن
ــائِعات )رمسيــة وغــر رمسيــة(. ــائِعة ونــوع صفحــات مقاومــة الشَّ طالتهــم الشَّ

اجلدول رقم )21(: يوضح اجلهات واألشخاص الذين طالتهم الشَّائِعات وفًقا 
للصفحات عينة الدراسة.

 كا2= 125.856         مستوى معنوية =0.000          درجات حرية=21

مــن اجلــدول الســابق يتضــح وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بــن اجلهــات واألشــخاص 
ــائِعات الرمسيــة وغــري الرمسيــة، وذلــك ألن  ــائِعة وصفحــات مقاومــة الشَّ املســتهدفن ابلشَّ

»كا2« = 125.856، والعاقــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة =0.000 .
يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أيًضــا أنــه ابلنســبة إىل صفحــة مركــز املعلومــات ودعــم 
ــائِعة، فقــد جــاءت  اختــاذ القــرار فإنــه ابلنســبة للجهــات واألشــخاص املســتهدفن ابلشَّ
الشــخصيات العاديــة )املواطــن( يف املرتبــة األوىل بنســبة %41.7، حيــث اســتهدفت 
ــائِعات الــي تتعلــق ابملواطــن  ــائِعات املواطــن، علــى ســبيل املثــال: مــن حيــث نفــي الشَّ الشَّ
مثــل حــذف 200 ألــف أســرة مــن معــاش تكافــل وكرامــة لتقليــل النفقــات، ونقــص الســلع 
التموينيــة وارتفــاع أســعارها، تلتــه الــوزارات واهليئــات بنســبة %19.2 مثــل ضبــط شــحنة 
45 ألــف طــن مــن القمــح الروســي الفاســد اتبعــة لــوزارة التمويــن، وتســليم وزارة الربيــة 

والتعليــم اتبلــت للطــاب مقابــل 600 جنيــه.
أمــا صفحــة »ده جبــد« فقــد جــاءت الشــخصيات الرايضيــة يف املرتبــة األوىل بنســبة 
%67.7، وقــد كانــت أغلبهــا حــول مرتضــى منصــور والاعــب حممــد صــاح وتركــي آل 
الشــيخ، بينمــا صفحــة »متصدقــش« جــاء الرؤســاء يف املرتبــة األوىل بنســبة %60، مثــل 
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شــائعات تتعلــق ابلســيد الرئيــس وقيامــه ببنــاء الكنائــس الجتــذاب املســيحين للتصويــت، 
تاهــا املشــاهري بنســبة %48، مثــل الفنانــن، منهــم إهلــام شــاهن علــى ســبيل املثــال 
وبعــض الفنــاانت وقيامهــم بدعــم إســرائيل، أمــا صفحــة جملــس الــوزراء يف املرتبــة األوىل 
%11.5، حيــث قيــام وزارة الكهــرابء إبلغــاء الدعــم وقيــام وزارة اإلســكان بفــرض رســوم 

جديــدة علــى العمــارات الســكنية.

	 ــائِعة املنشــورة الفــرض الثالــث: توجــد عاقــة دالــة إحصائيًّــا بــن اهلــدف مــن الشَّ
ــائِعات الرمسيــة وغــر الرمسيــة. وصفحــات مقاومــة الشَّ

اجلدول رقم )22(: يوضح اهلدف من الشَّائِعة املنشورة من وجهة نظر صفحات 
مقاومة الشَّائِعة.

كا2= 136.44           مستوى معنوية =0.000          درجات حرية=21

يتضح من اجلدول السابق وجود عاقة دالة إحصائًيا بن اهلدف من الشَّائِعة املنشورة 
ــائِعات الرمسيــة وغــري الرمسيــة، وذلــك ألن كا2= 136.44،  وصفحــات مقاومــة الشَّ

والعاقــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة =0.000.
ــائِعة فقــد جــاء إثبــات  يتضــح مــن اجلــدول الســابق أيًضــا أنــه ابلنســبة إىل اهلــدف مــن الشَّ
الفشــل يف املرتبــة األوىل بنســبة %28 ابلنســبة لصفحــة مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ 
القــرار، أمــا صفحــة »ده جبــد« فقــد جــاء التشــويه يف املرتبــة األوىل بنســبة 64.2%، 
أمــا   ،43.3% بنســبة  املرتبــة األوىل  التعاطــف يف  بينمــا صفحــة »متصدقــش« جــاء 
صفحــة »جملــس الــوزراء« فقــد جــاء التضليــل يف املرتبــة األوىل بنســبة %25.5، وهــو مــا 
يتفــق مــع دراســة )لوجــن حممــد متــويل، 2017(، والــي أكــدت أن التضليــل والتشــويه 
ــائِعات إلحــداث أكــرب قــدر مــن البلبــة  واإلحبــاط كانــوا مــن أهــم أهــداف مروجــي الشَّ
واالرتبــاك لــدى الــرَّأي العــام، األمــر الــذي يقــود إىل إصــدار املتلقــى أحكاًمــا خاطئــة علــى 

القضــااي.

ة الشَّائِعالهدف من 
 المنشورة من
 وجهة نظر

صفحات مقاومة 
 ةالشَّائِع

 بث التعاطف
 بث التشويه التضليل الرعب

 الكراهية
 ثباتإ

 ال تحريض فشل
 جمال اإل يمكن تحديده

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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اثنًيا: نتائج اختبارات فروض الدراسة امليدانية:
	 ــا بــن كل مــن النــوع ودرجــة الثقــة يف الفــرض األول: توجــد فــروق دالــة إحصائًي

ــائِعات الرمسيــة وغــر الرمسيــة. صفحــات مقاومــة الشَّ
أ جدول رقم )23(: ثقة اجلهور وفًقا للنوع يف الصفحات الرمسية.	-

االنحراف املتوسطالعددالنوعالثقة يف الصفحات الرسمية

املعياري

درجات

الحرية

مستوى قيمة )ت(

الداللة

2362.540.5633987.1770.001ذكر

1642.120.594أنثى

يف  الثقــة  درجــة  بــن  إحصائيًّــا  دالــة  عاقــة  وجــود  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
الصفحــات غــري الرمسيــة والنــوع؛ ألن قيمــة ت = 7.177، والعاقــة دالــة عنــد مســتوى 
معنوية =0.001، وتعكس النتيجة الســابقة ثقة اجلمهور يف الصفحات الرمسية لصاحل 

الذكــور مبتوســط 2.54.

جدول رقم )24(: ثقة اجلهور وفًقا للنوع يف الصفحات غر الرمسية	-أ
الثقة يف الصفحات غري 

الرسمية

االنحراف املتوسطالعددالنوع

املعياري

درجات

الحرية

مستوى قيمة )ت(

الداللة

2361.80930.76748980.7520.000ذكر

1641.75610.57687أنثى

يف  الثقــة  درجــة  بــن  إحصائيًّــا  دالــة  عاقــة  وجــود  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
الصفحــات الرمسيــة والنــوع؛ ألن قيمــة ت = 0.752، والعاقــة دالــة عنــد مســتوى 
معنوية =0.000، وتعكس النتيجة الســابقة ثقة اجلمهور يف الصفحات الرمسية لصاحل 

.1.8093 مبتوســط  الذكــور 
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	 الفــرض الثــاين: توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بــن كل مــن املســتوى االقتصــادي
ــائِعات الرمسيــة وغــر الرمسيــة. واالجتماعــي ودرجــة الثقــة يف صفحــات مقاومــة الشَّ

جدول رقم )25(: ثقة اجلهور وفًقا للمستوى االقتصادى واالجتماعي
 يف الصفحات الرمسية ملقاومة الشَّائِعات

الثقة يف الصفحات الرسمية

املستوى 

االقتصادي

االنحراف املتوسطالعدد

املعياري

درجات

الحرية

قيمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

922.480.71822.0100.135منخفض

2322.330.539متوسط

762.370.670مرتفع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن املســتوى االقتصــادي 
واالجتماعــي ودرجــة الثقــة يف الصفحــات الرمسيــة لصــاحل املســتوى االقتصــادى املنخفــض؛ 

ألن قيمــة ف =2.010، والعاقــة غــري دالــة ألن مســتوى املعنويــة = 0.135.
جدول رقم )26(: ثقة اجلهور وفًقا للمستوى االقتصادي واالجتماعي يف 

الصفحات غر الرمسية ملقاومة الشَّائِعات

الثقة يف الصفحات غري الرسمية

املستوى 

االقتصادي

االنحراف املتوسطالعدد

املعياري

درجات

الحرية

قيمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

921.69570.7521321.1100.33منخفض

2321.82330.64383متوسط

761.78950.77142مرتفع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن املســتوى االقتصــادي 
االقتصــادي  املســتوى  لصــاحل  الرمسيــة  غــري  الصفحــات  يف  الثقــة  ودرجــة  واالجتماعــي 
املتوســط؛ ألن قيمــة ف =1.110، والعاقــة غــري دالــة عنــد مســتوى معنويــة =0.33.
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 الفــرض الثالــث: توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن كلٍّ مــن النــوع وأهــداف االعتمــاد 
علــى صفحــات مقاومــة الشَّــائِعات يف مواقــع التواصــل االجتماعي.

جدول )27( نتائج اختبار ت )T-test( حلساب داللة الفروق بن متوسط 
عينة الدراسة ألهداف االعتماد تبًعا ملتغر النوع

االنحراف املتوسطالعددالنوعأهداف االعتامد

املعياري

مستوى قيمة )ت(

الداللة

2364.851.042.7520.006ذكرالفهم

1644.590.86أنثى

2369.631.735.6290.001ذكرالتوجيه

1648.661.64أنثى

2364.361.233.9480.001ذكرالهروب

1643.831.42أنثى

23618.833.465.6380.001ذكرإجاميل أهداف االعتامد

16417.072.76أنثى

يتضــح مــن اجلــدول الســابق لنتائــج اختبــار »ت« )T-test( حلســاب داللــة 
ــا ملتغــر النــوع مــا يلــي: ــة الدراســة ألهــداف االعتمــاد تبًع الفــروق بــن متوســط عين

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي عينــة الدراســة للفهــم كأحــد أهــداف 	 
االعتمــاد تبًعــا الختــاف النــوع، حيــث بلغــت قيمــة »ت« )2.752(، وهــي قيمــة دالــة 
عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، وتشــري لوجــود اختــاف بــن متوســطي عينــة الدراســة 
للفهــم لصــاحل عينــة )ذكــر(، حيــث بلــغ متوســط عينــة )ذكــر( )4.85( ومتوســط عينــة 

)أنثــى( )4.59(.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بن متوسطي عينة الدراسة للتوجيه كأحد أهداف 	 

االعتمــاد تبًعــا الختــاف النــوع حيــث بلغــت قيمــة »ت« )5.629(، وهــي قيمــة دالــة 
عند مســتوى معنوية )0.05(، وتشــري لوجود اختاف متوســطي عينة الدراســة للتوجيه 
لصــاحل عينــة )ذكــر(، حيــث بلــغ متوســط عينــة )ذكــر( )9.63( ومتوســط عينــة )أنثــى( 

.)8.66(
للهــروب كأحــد 	  الدراســة  بــن متوســطي عينــة  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد 

أهــداف االعتمــاد تبًعــا الختــاف النــوع حيــث بلغــت قيمــة »ت« )3.948(، وهــي 
قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، وتشــري لوجــود اختــاف بــن متوســطي عينــة 
الدراســة للناحيــة االجتماعيــة لصــاحل عينــة )أنثــى(، حيــث بلــغ متوســط عينــة )ذكــر( 

)4.36( ومتوســط عينــة )أنثــى( )3.83(.
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توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي عينــة الدراســة إلمجــايل أهــداف 	 
االعتمــاد تبًعــا الختــاف النــوع حيــث بلغــت قيمــة »ت« )5.638(، وهــي قيمــة دالــة 
عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، وتشــري لوجــود اختــاف بــن متوســطي عينــة الدراســة 
للناحيــة االجتماعيــة لصــاحل عينــة )ذكــر(، حيــث بلــغ متوســط عينــة )ذكــر( )18.83( 
ومتوســط عينــة )أنثــى( )17.07(.، حيــث بلغــت قيمــة ت= 5.638، والقيمــة دالــة 

عنــد مســتوى معنويــة =0.001.
يتضــح ممــا ســبق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لصــاحل الذكــور ابلنســبة إلمجــايل 
ــة عنــد مســتوى  أهــداف االعتمــاد، حيــث كانــت قيمــة ت=5.638، والقيمــة دال
معنويــة=0.000، وهــذا يشــر إىل أن الذكــور أكثــر ميــًا للمعرفــة وإدراك األحــداث 
وتكويــن اجتــاه حنــو األحــداث املختلفــة اخلاصــة ابلشَّــائِعات واحلصــول علــى معلومــات 

حنوهــا، وذلــك لتقليــل الشــعور ابالغــرتاب.
	 ــة إحصائيًّــا بــن كلٍّ مــن املســتوى االقتصــادي ــع: توجــد فــروق دال الفــرض الراب

مواقــع  يف  ــائِعات  الشَّ مقاومــة  صفحــات  علــى  االعتمــاد  وأهــداف  واالجتماعــي 
االجتماعــي. التواصــل 

جدول )28( نتائج اختبار )ANOVA( حلساب داللة الفروق بن متوسط 
عينة الدراسة ألهداف االعتماد تبًعا الختاف املستوى االقتصادي

املستوى أهداف االعتامد

االقتصادي

االنحراف املتوسطالعدد

املعياري

قيمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

924.781.072.6960.07منخفضالفهم

2324.660.86متوسط

764.951.15مرتفع

929.481.859.2640.001منخفضالتوجيه

2328.931.58متوسط

769.841.97مرتفع

924.041.310.9220.4منخفضالهروب

2324.121.24متوسط

764.321.63مرتفع

9218.302.915.4590.005منخفضإجاميل أهداف االعتامد

23217.713.06متوسط

7619.114.17مرتفع

يتضح من اجلدول الســابق لنتائج اختبار )ANOVA( حلســاب داللة الفروق بن 
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متوســط عينة الدراســة ألهداف االعتماد تبًعا الختاف املســتوى االقتصادي التايل:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات عينــة الدراســة للتوجيــه كأحــد 	 

ف  قيمــة  بلغــت  حيــث  االقتصــادي،  املســتوى  الختــاف  تبًعــا  االعتمــاد  أهــداف 
)9.264(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري لوجــود اختــاف 
متوســطات عينــة الدراســة للتوجيــه لصــاحل عينــة املســتوى االقتصــادي )مرتفــع(، حيــث 
بلــغ متوســط عينــة املســتوى االقتصــادي )منخفــض( )9.48( ومتوســط عينــة املســتوى 
االقتصــادي )متوســط( )8.93(، وأخــريًا املتوســط لعينــة املســتوى االقتصــادي )مرتفــع( 

.)9.84(
لــكل 	  بــن متوســطات عينــة الدراســة  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  بينمــا ال توجــد 

مــن الفهــم واهلــروب تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي حيــث بلغــت قيمتــا »ف« 
)2.696 – 0.922(، ومهــا قيمتــان غــري دالتــن عنــد مســتوى معنويــة )0.05(.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات عينــة الدراســة إلمجــايل أهــداف 	 
تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي حيــث بلغــت قيمــة ف )5.459(،  االعتمــاد 
وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري لوجــود اختــاف متوســطات عينــة 
الدراســة للناحيــة االقتصاديــة لصــاحل عينــة املســتوى االقتصــادي )مرتفــع(، حيــث بلــغ 
متوســط عينــة املســتوى االقتصــادي )منخفــض( )18.30(، ومتوســط عينــة املســتوى 
االقتصادي )متوســط( )17.71(، وأخريًا املتوســط لعينة املســتوى االقتصادي )مرتفع( 

.)19.11(
املســتوى  ذوي  لصــاحل  إحصائيًّــا  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  ســبق  ممــا  يتضــح 
االقتصــادي املرتفــع، وذلــك ابلنســبة إلمجــايل أهــداف االعتمــاد، حيــث إن قيمــة ف 
=4.459، والقيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة=0.005، وتشــر النتائــج الســابقة 
إىل أن ذوي املســتوى االقتصــادي املرتفــع أكثــر ميــًا ملعرفــة وإدراك األحــداث 
ــائِعات وتصحيحهــا، ومعرفــة تفاصيلهــا، ومعرفــة املعلومــات املتعلقــة  املتعلقــة ابلشَّ
ــائِعات ومــدى  ــائِعات، وتفاصيــل متعمقــة عنهــا لتكويــن رأي متــوازن عــن الشَّ ابلشَّ

صحتهــا، وذلــك لتقليــل الشــعور ابالغــرتاب والقضــاء علــى التوتــر. 
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	 الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن كلٍّ مــن النــوع وآاثر االعتمــاد
ــائِعات يف مواقــع التواصــل االجتماعــي بوصفهــا مصــدرًا  علــى صفحــات مقاومــة الشَّ

ــائِعات حــول قضــااي اجملتمــع ومشــكاته. للمعلومــات ونفــي الشَّ
جدول )29( نتائج اختبار ت )T-test( حلساب داللة الفروق بن متوسط 

عينة الدراسة آلاثر االعتماد تبًعا ملتغر النوع
االنحراف املتوسطالعددالنوعآثار االعتامد

املعياري

قيمة 

)ت(

مستوى 

الداللة

23612.142.082.8640.004ذكرمعريف

16411.561.89أنثى

23613.682.813.7640.001ذكروجداين

16412.682.44أنثى

23611.972.413.9570.001ذكرسلويك

16411.002.40أنثى

إجاميل آثار 

االعتامد

23637.786.534.1760.001ذكر

16435.245.56أنثى

يتضح من اجلدول السابق لنتائج اختبار »ت« )T-test( حلساب داللة الفروق بن 	 
متوسط عينة الدراسة آلاثر االعتماد تبًعا ملتغري النوع ما يلي:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي عينــة الدراســة لألثــر املعــريف كأحــد آاثر 	 
االعتمــاد تبًعــا الختــاف النــوع حيــث بلغــت قيمــة »ت« )2.864(، وهــي قيمــة دالــة عنــد 
مســتوى معنوية )0.05(، تشــري لوجود اختاف بن متوســطي عينة الدراســة للفهم لصاحل 
عينة )ذكر(، حيث بلغ متوسط عينة )ذكر( )12.14( ومتوسط عينة )أنثى( )11.56(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بن متوسطي عينة الدراسة لألثر الوجداين كأحد آاثر 	 
االعتمــاد تبًعــا الختــاف النــوع حيــث بلغــت قيمــة »ت« )3.764(، وهــي قيمــة دالــة عنــد 
مستوى معنوية )0.05(، تشري لوجود اختاف متوسطي عينة الدراسة للتوجيه لصاحل عينة 

)ذكر(، حيث بلغ متوسط عينة )ذكر( )13.68( ومتوسط عينة )أنثى( )12.68(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي عينــة الدراســة لألثــر الســلوكي كأحــد 	 

آاثر االعتمــاد تبًعــا الختــاف النــوع حيــث بلغــت قيمــة »ت« )3.957(، وهــي قيمــة دالــة 
عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري لوجــود اختــاف بــن متوســطي عينــة الدراســة للناحيــة 
االجتماعية لصاحل عينة )ذكر(، حيث بلغ متوسط عينة )ذكر( )11.97( ومتوسط عينة 

)أنثــى( )11.00(.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بن متوسطي عينة الدراسة إلمجايل آاثر االعتماد تبًعا 	 
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الختاف النوع حيث بلغت قيمة »ت« )4.176(، وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 
)0.05(، تشــري لوجــود اختــاف بــن متوســطي عينــة الدراســة للناحيــة االجتماعيــة لصــاحل 
عينة )ذكر(، حيث بلغ متوسط عينة )ذكر( )37.78( ومتوسط عينة )أنثى( )35.24(.

يتضــح ممــا ســبق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لصــاحل الذكــور، وذلــك ابلنســبة 
إلمجــايل آاثر االعتمــاد )معرفيــة، وجدانيــة، ســلوكية(، وذلــك ألن قيمــة ت=4.176، 
والقيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة= 0.001، وممــا ســبق يتضــح أن الذكــور أكثــر 
ميــًا للتعــرض لصفحــات مقاومــة الشَّــائِعات الرمسيــة وغــر الرمسيــة، وذلــك إلزالــة التوتــر 
ــائِعات وخاصــة يف فــرتات  ــائِعات، وكذلــك زايدة الوعــي ابلشَّ والقلــق الناجتــان عــن الشَّ
التوتــر والقلــق، وأهنــا تشــجعهم علــى تبــادل املعلومــات واختــاذ أمنــاط ســلوكية للتعامــل مع 

ــائِعات عــن اإلانث.  ــائِعة، وأهنــم لديهــم دافعيــة أكثــر لكشــف الشَّ الشَّ
	 ــة إحصائيًّــا بــن كلٍّ مــن املســتوى االقتصــادي الفــرض الســادس: توجــد فــروق دال

ــائِعات يف مواقــع التواصــل  واالجتماعــي وآاثر االعتمــاد علــى صفحــات مقاومــة الشَّ
اجملتمــع  قضــااي  حــول  ــائِعات  الشَّ ونفــي  للمعلومــات  مصــدرًا  بوصفهــا  االجتماعــي 

ومشــكاته.
جدول )30( نتائج اختبار )ANOVA( حلساب داللة الفروق بن متوسط عينة 

الدراسة آلاثر االعتماد تبًعا الختاف املستوى االقتصادي
املستوى آثار االعتامد

االقتصادي

االنحراف املتوسطالعدد

املعياري

قيمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

9211.781.904.5830.01منخفضمعريف

23211.741.99متوسط

7612.532.18مرتفع

9212.302.727.8580.001منخفضوجداين

23213.552.40متوسط

7613.583.29مرتفع

9211.092.246.7330.001منخفضسلويك

23211.482.34متوسط

7612.422.80مرتفع

إجاميل آثار 

االعتامد

9235.175.456.1210.002منخفض

23236.785.90متوسط

7638.537.71مرتفع

يتبــن مــن اجلــدول الســابق اخلــاص ابلفــروق بــن أفــراد عينــة الدراســة تبًعــا ملتغــري املســتوى 
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االقتصــادي إلمجــايل العبــارات الــي تقيــس درجــة آاثر اعتمــاد اجلمهــور علــى الصفحــات 
ــائِعات، وابســتخدام حتليل التباين يف اجتاه واحد  الرمسية وغري الرمسية اخلاصة مبقاومة الشَّ
»One Way ANOVA«  لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بن املتوسطات 
احلســابية ألكثــر مــن جمموعتــن مــن املبحوثــن، أنــه توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن ذوي 
املبحوثــن وفًقــا للمســتوى االقتصــادي املنخفــض واملتوســط واملرتفــع عنــد مســتوى معنويــة 
أقــل مــن )0.01( ابلنســبة للعبــارات الــي تقيــس آاثر االعتمــاد علــى الصفحــات الرمسيــة 
ــائِعات، حيــث بلغــت قيمــة )ف( )6.121(، وهــي قيمــة  وغــري الرمسيــة ملقاومــة الشَّ
غــري دالــة معنــواي عنــد مســتوى معنويــة )0.002(، حيــث يوجــد اختــاف معنــوى بــن 
درجــات متوســطات الفئــات يف املســتوى االقتصــادي وبلــغ أعلــى متوســط لدرجــات آاثر 
االعتمــاد ابلنســبة للمبحوثــن مــن املســتوى املرتفــع )38.53(، يليــه املســتوى املتوســط 

مبتوســط بلــغ )36.78(، مث املســتوى املنخفــض وذلــك مبتوســط بلــغ )35.17(.
يتضــح مــن اجلــدول الســابق لنتائــج اختبــار »ANOVA« حلســاب داللــة الفــروق 
بــن متوســط عينــة الدراســة آلاثر االعتمــاد تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي 

التــايل:
املعــريف 	  لألثــر  الدراســة  عينــة  متوســطات  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد 

كأحــد آاثر االعتمــاد تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي، حيــث بلغــت قيمــة »ف« 
)4.583(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري لوجــود اختــاف 
متوســطات عينة الدراســة لصاحل عينة املســتوى االقتصادي )مرتفع(، حيث بلغ متوســط 
عينة املســتوى االقتصادي )منخفض( )11.78(، ومتوســط عينة املســتوى االقتصادي 
)متوسط( )11.74(، وأخريًا املتوسط لعينة املستوى االقتصادي )مرتفع( )12.53(.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات عينــة الدراســة لألثــر الوجــداين 	 
كأحــد آاثر االعتمــاد تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي، حيــث بلغــت قيمــة »ف« 
)7.858(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري لوجــود اختــاف 
متوســطات عينة الدراســة للناحية االقتصادية لصاحل عينة املســتوى االقتصادي )مرتفع(، 
حيــث بلــغ متوســط عينــة املســتوى االقتصــادي )منخفــض( )12.30(، ومتوســط عينــة 
املســتوى االقتصادي )متوســط( )13.55(، وأخريًا املتوســط لعينة املســتوى االقتصادي 

)مرتفــع( )13.58(.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات عينــة الدراســة لألثــر الســلوكي 	 

كأحــد آاثر االعتمــاد تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي، حيــث بلغــت قيمــة »ف« 
)6.733(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري لوجــود اختــاف 
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متوســطات عينة الدراســة للناحية االقتصادية لصاحل عينة املســتوى االقتصادي )مرتفع(، 
حيــث بلــغ متوســط عينــة املســتوى االقتصــادي )منخفــض( )11.09(، ومتوســط عينــة 
املســتوى االقتصادي )متوســط( )11.48(، وأخريًا املتوســط لعينة املســتوى االقتصادي 

)مرتفــع( )12.42(.
آاثر 	  إلمجــايل  الدراســة  عينــة  متوســطات  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد 

االعتمــاد تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي حيــث بلغــت قيمــة »ف« )6.121(، 
وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري لوجــود اختــاف متوســطات عينــة 
الدراســة للناحيــة االقتصاديــة لصــاحل عينــة املســتوى االقتصــادي )مرتفــع(، حيــث بلــغ 
متوســط عينــة املســتوى االقتصــادي )منخفــض( )35.17(، ومتوســط عينــة املســتوى 
االقتصادي )متوســط( )36.78(، وأخريًا املتوســط لعينة املســتوى االقتصادي )مرتفع( 

.)38.53(
املســتوى 	  لصــاحل ذوي  إحصائيّــة  داللــة  فــروق ذات  ســبق وجــود  ممــا  يتضــح 

)معرفيــة،  االعتمــاد  آاثر  إمجــايل  إىل  ابلنســبة  وذلــك  املرتفــع،  االقتصــادي 
وجدانيــة، ســلوكية(، وذلــك ألن قيمــة ف =6.121، والقيمــة دالــة عنــد مســتوى 
معنويــة=0.002، وممــا ســبق يتضــح أن ذوي املســتوى االقتصــادي املرتفــع أكثــر 
ــائِعات الرمسيــة وغــر الرمسيــة، وذلــك إلزالــة  ميــًا للتعــرض لصفحــات مقاومــة الشَّ
التوتــر والقلــق الناجتــن عــن الشَّــائِعات، وكذلــك زايدة الوعــي ابلشَّــائِعات، خاصــة يف 
فــرتات التوتــر والقلــق، وأهنــا تشــجعهم علــى تبــادل املعلومــات، واختــاذ أمنــاط ســلوكية 
للتعامــل مــع الشَّــائِعة، وأهنــم لديهــم دافعيــة أكثــر لكشــف الشَّــائِعات أكثــر مــن ذوي 

املســتوى االقتصــادي املتوســط واملنخفــض.
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	 واجتاهــات النــوع  مــن  بــن كلٍّ  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  توجــد  الســابع:  الفــرض 
ــائِعات  اجلمهــور حنــو آليــات حــروب اجليــل اخلامــس الــي يســتخدمها مروجــو الشَّ

السياســية(. النواحــي   - االقتصاديــة  النواحــي   - االجتماعيــة  )النواحــي 
جدول )31( نتائج اختبار »ت« )T-test( حلساب داللة الفروق بن 

متوسط عينة الدراسة آلليات حروب اجليل اخلامس تبًعا ملتغر النوع:
آليات استخدام 

حروب الجيل 

الخامس لنرش 

ائِعات الشَّ

االنحراف املتوسطالعددالنوع

املعياري

قيمة 

)ت(

مستوى 

الداللة

2367.531.640.8190.4ذكرالناحية االجتامعية

1647.391.60أنثى

23612.152.500.490.6ذكرالناحية االقتصادية

16412.022.60أنثى

2369.692.332.2710.02ذكرالناحية السياسية

16410.201.91أنثى

يتضــح مــن اجلــدول الســابق لنتائــج اختبــار »ت« )T-test( حلســاب داللــة الفــروق 
بــن متوســط عينــة الدراســة آلليــات حــروب اجليــل اخلامــس تبًعــا ملتغــري النــوع مــا يلــي:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي عينــة الدراســة للناحيــة السياســية 	 
كإحــدى آليــات حــروب اجليــل اخلامــس تبًعــا الختــاف النــوع حيــث بلغــت قيمــة »ت« 
)2.271(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري لوجــود اختــاف 
متوســطي عينــة الدراســة للناحيــة االجتماعيــة لصــاحل عينــة )أنثــى(، حيــث بلــغ متوســط 

عينــة )ذكــر( )9.69( ومتوســط عينــة )أنثــى( )10.2(.
بينمــا ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي عينــة الدراســة لــكل مــن 	 

قيمتــا »ت«  بلغــت  النــوع، حيــث  تبًعــا الختــاف  الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
)0.819، 0.49(، ومهــا قيمتــان غــري دالتــن عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري 
االجتماعيــة  الناحيــة  مــن  لــكل  الدراســة  عينــة  متوســطي  بــن  اختــاف  وجــود  لعــدم 

النــوع. تبًعــا الختــاف  واالقتصاديــة 
يتضــح ممــا ســبق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لصــاحل اإلانث، وذلــك ابلنســبة 
معنويــة  مســتوى  عنــد  دالــة  والقيمــة  السياســية؛ ألن ت=2.271،  الناحيــة  إىل 
=0.02، مما يعين إدراك ووعي اإلانث أكثر من الذكور ابلتأثر السليب للشائعات، 
حيــث تســتخدمها اجلهــات الــي تريــد اإلضــرار أبمــن مصــر كإحــدى آليــات حــروب 
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اجليــل اخلامــس، ومنهــا علــى ســبيل املثــال: صناعــة األزمــات واالرتبــاك والتشــكيك 
يف احلكومــة والقيــادات وتشــويه صــورة رمــوز احلكــم واالحتجــاج والتظاهــرات.

	 الفــرض الثامــن: توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن كلٍّ مــن املســتوى االقتصــادي
واالجتماعــي واجتاهــات اجلمهــور حنــو آليــات حــروب اجليــل اخلامــس الــي يســتخدمها 
النواحــي   - االقتصاديــة  النواحــي   - االجتماعيــة  )النواحــي  ــائِعات  الشَّ مروجــو 

السياســية(.
جدول )32(: نتائج اختبار )ANOVA( حلساب داللة الفروق بن متوسط 

عينة الدراسة آلليات حروب اجليل اخلامس تبًعا الختاف املستوى االقتصادي
آليات استخدام 

حروب الجيل 

الخامس لنرش 

ائِعات الشَّ

املستوى 

االقتصادي

االنحراف املتوسطالعدد

املعياري

قيمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

الناحية 

االجتامعية

926.831.6116.3130.001منخفض

2327.481.68متوسط

768.211.06مرتفع

الناحية 

االقتصادية

9211.572.484.5100.01منخفض

23212.102.66متوسط

7612.742.09مرتفع

الناحية 

السياسية

929.172.2713.9270.001منخفض

2329.862.16متوسط

7610.891.72مرتفع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق لنتائــج اختبــار »ANOVA« حلســاب داللــة الفــروق 
بــن متوســط عينــة الدراســة آلليــات حــروب اجليــل اخلامــس تبًعــا الختــاف املســتوى 

االقتصــادي التــايل:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات عينــة الدراســة للناحيــة االجتماعيــة 	 

كإحــدى آليــات حــروب اجليــل اخلامــس تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي، حيــث 
بلغت قيمة »ف« )16.313(، وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )0.05(، تشري 
لوجــود اختــاف متوســطات عينــة الدراســة للناحيــة االجتماعيــة لصــاحل عينــة املســتوى 
)منخفــض(  االقتصــادي  املســتوى  عينــة  متوســط  بلــغ  حيــث  )مرتفــع(،  االقتصــادي 
)6.83( ومتوســط عينــة املســتوى االقتصــادي )متوســط( )7.48(، وأخــريًا املتوســط 

لعينــة املســتوى االقتصــادي )مرتفــع( )8.21(.
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توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات عينــة الدراســة للناحيــة االقتصاديــة 	 
كإحــدى آليــات حــروب اجليــل اخلامــس تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي، حيــث 
بلغــت قيمــة »ف« )4.510(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، تشــري 
لوجــود اختــاف متوســطات عينــة الدراســة للناحيــة االقتصاديــة لصــاحل عينــة املســتوى 
)منخفــض(  االقتصــادي  املســتوى  عينــة  متوســط  بلــغ  حيــث  )مرتفــع(،  االقتصــادي 
)11.57( ومتوســط عينــة املســتوى االقتصــادي )متوســط( )12.1(، وأخــريًا املتوســط 

لعينــة املســتوى االقتصــادي )مرتفــع( )12.74(. 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات عينــة الدراســة للناحيــة السياســية 	 

كإحــدى آليــات حــروب اجليــل اخلامــس تبًعــا الختــاف املســتوى االقتصــادي حيــث 
بلغــت قيمــة »ف« )13.972(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05(، 
تشــري لوجــود اختــاف متوســطات عينــة الدراســة للناحيــة السياســية لصــاحل عينــة املســتوى 
)منخفــض(  االقتصــادي  املســتوى  عينــة  متوســط  بلــغ  حيــث  )مرتفــع(،  االقتصــادي 
)9.17(، ومتوســط عينــة املســتوى االقتصــادي )متوســط( )9.86(، وأخــريًا املتوســط 

لعينــة املســتوى االقتصــادي )مرتفــع( )10.89(.
ويتضــح مــن النتائــج الســابقة أن ذوي املســتوى االقتصــادي املرتفــع أكثــر إدراًكا 
ووعيًــا آلليــات حــروب اجليــل اخلامــس املســتخدمة للرتويــج للشــائعات والتأثــر علــى 
النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك ألن ف=16.313،4.510، 
معنويــة =0.001، 0.01،0.001،  مســتوى  عنــد  دالــة  والقيمــة   ،13.927
الناحيــة االجتماعيــة مث االقتصاديــة علــى الرتتيــب، ممــا يعــين  وذلــك ابلنســبة إىل 
ــر مــن غرهــم مــن  ــة الدراســة مــن ذوي املســتوى االقتصــادي املرتفــع أكث وعــي عين
ذوي املســتوى االقتصــادي املتوســط واملنخفــض آبليــات حــروب اجليــل اخلامــس، 
علــى ســبيل املثــال مــن الناحيــة االجتماعيــة: تعميــم مشــاعر اإلحبــاط وتدمــر النظــام 
األخاقــي، وعلــى اجلانــب االقتصــادي: تدمــر النظــام االقتصــادي والتشــكيك يف 
العمــل واالنتــاج وختريــب االقتصــاد،  رجــال األعمــال ووطنيتهــم، وإضعــاف روح 
أمــا علــى الصعيــد السياســي: صناعــة األزمــات واالرتبــاك واالحتجــاج والتظاهــر 

والتشــكيك يف احلكومــة والقيــادات وتشــويه صــور الرمــوز. 
وقد خرجت الباحثة بعدد من املاحظات حول صفحات الدراسة األربعة:

تراجــع دور كل مــن صفحــة » مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« و»صفحــة جملــس 	 
ــائِعة يف مقابــل تفــوق الصفحــات غــري الرمسيــة  الــوزراء« بشــكل كبــري يف جمــال دحــض الشَّ
ــائِعات، حيــث إن صفحــة »مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار«  يف جمــال مقاومــة الشَّ
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تكتفــي فقــط بنشــر أجــزاء مقتضبــة للغايــة مــن بيــاانت الــوزارات املختلفــة الــي صــدرت 
ــائِعات أو  ــائِعة، وكتابــة نفــي أو أنــه أمــر غــري صحيــح، مــع عــدم تفنيــد الشَّ حبقهــا الشَّ
دحضهــا بشــكل مفصَّــل، ورمبــا يرجــع ذلــك إىل الطابــع الرمســي للصفحــة، والــذي غلــب 
ــائِعات  ــائِعة، حيــث ركــزت تلــك الصفحــات علــى الشَّ علــى تناوهلــا للموضوعــات حمــل الشَّ
الــي طالــت الــوزارات واألجهــزة واهليئــات احلكوميــة، ولذلــك مل تعــرض -علــى ســبيل 
املثــال- الصــور احلقيقيــة أو الفيديوهــات احلقيقيــة، إمنــا فقــط اكتفــت بذكــر أن مــا حــدث 
غــري صحيــح، مــع وضــع جــزء فقــط مــن بيــان الــوزارة، وأن ذلــك جمــرد شــائعة، إال أنــه 
 »YouTube« ميكــن القــول إن صفحــة »جملــس الــوزراء« قامــت بعمــل قنــاة علــى
ولكنهــا حديثــة نســبيًّا، وابلتــايل مل تـَُقــم الباحثــة ابســتعراضها؛ نظــرًا الهتمــام الباحثــة فقــط 

ابلصفحــات علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«.
ميكــن القــول أيًضــا إن تراجــع دور صفحــة »مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« 	 

ميكــن أن يظهــر مــن خــال الــدور الــذي تلعبــه الصفحــات غــري الرمسيــة، فعلــى ســبيل 
املثــال يف حــن نشــرت صفحــة »متصدقــش« صــورًا تؤكــد أن مــا قيــل عــن توزيــع كراتــن 
هــو نــوع مــن أنــواع الرشــاوى االنتخابيــة يف االســتفتاء علــى الدســتور -والــذي جــرى يف 
أبريــل 2019- غــري صحيــح، وأن الصــور املنتشــرة صــور قدميــة ترجــع إىل عــام 2014، 
وهــي عبــارة عــن صــور عــرابت نقــل حمملــة ابألغذيــة يف كراتــن يوزعهــا اجملنــدون مــن 
اجليــش علــى أهــاىل حــي إمبابــة مبناســبة شــهر رمضــان، إال أنــه متــت إعــادة نشــر الصــورة 
واســتغاهلا للرويــج إىل أن النظــام السياســي يقــوم برشــوة الناخبــن لكــي يصوتــوا بـ»نعــم« 

يف االســتفتاء علــى الدســتور.
كذلك ميكن القول إن صفحة »مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار« جتاهلت بعض 	 

ــائِعات، مثــل موضــوع  القضــااي أو املوضوعــات املهمــة للغايــة، والــي صــدرت حوهلــا الشَّ
طالبــة جامعــة األزهــر الــي قيــل إنــه مت اغتصاهبــا يف حديقــة املدينــة اجلامعيــة مث قتلهــا، وقــد 
أاثر املوضــوع ضجــة كــربى، واهتاًمــا للقيــادات وللمســئولن ابإلمهــال والتقصــري، حــى قــام 
النائــب العــام بنفســه الســيد املستشــار نبيــل أمحــد صــادق إبصــدار قــرار بتكليــف نيابــة 
اســتئناف أســيوط ابختــاذ إجــراءات التحقيــق بشــأن مــن قــام عمــًدا بنشــر أخبــار وبيــاانت 
وشــائعات كاذبــة مــن شــأهنا تكديــر األمــن والســلم العــام وإلقــاء الرعــب يف نفــوس أفــراد 
اجملتمــع وإحلــاق الضــرر ابملصلحــة العامــة، وذلــك يف الواقعــة املكذوبــة اخلاصــة ابختطــاف 
طالبــة مــن املدينــة اجلامعيــة جبامعــة األزهــر واغتصاهبــا وقتلهــا، يف 25 مــارس 2019 وفًقــا 
لبيــان النيابــة العامــة، إال أن الصفحــات غــري الرمسيــة مثــل صفحــة »متصدقــش« قامــت 
بذكــر الواقعــة واحلقيقــة، وهــي أن تلــك الفتــاة متوفــاة منــذ عــدة أعــوام، وأن مــا قيــل ال 
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ميــت للحقيقــة بصلــة.
ياحــظ أيًضــا عــدم اهتمــام صفحــة »مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« بذكــر 	 

ــائِعة، فعلــى ســبيل املثــال: وزارة التمويــن تنفــي وضــع  التفاصيــل الــي توضــح موضــوع الشَّ
مــادة الربميكــس علــى خبــز التمويــن، وهــو أمــر لــن يفهمــه رواد الصفحــة، إال أن صفحــات 
ــائِعة الــي مت  ــائِعة الــي مت الرويــج هلــا، حيــث إن الشَّ غــري رمسيــة اســتعرضت تلــك الشَّ
الرويــج هلــا مفادهــا أن منظمــة الصحــة العامليــة حتــذر مــن مــادة الربميكــس املســببة للعجــز 
اجلنســي والــي مت وضعهــا يف اخلبــز املدعــم، وهــو أمــر مل حيــدث ابلطبــع ونفتــه وزارة الصحــة 
املصريــة، واجلديــر ابلذكــر أن صفحــة »مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« مل هتتــم بشــرح 

ــائِعة. أبعــاد الشَّ
وفَـّـرت صفحــة »مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« خدمــة للمواطنــن متثلــت يف 	 

ــائِعات الــي مت الرويــج هلــا أو أيــة معلومــات مغلوطــة  اإلبــاغ عــن أو إرســال أي مــن الشَّ
علــى رقــم التليفــون 0227927407 علــى مــدى 24 ســاعة طــوال أايم االســبوع، أو  

اإللكــروين    الربيــد  الرقــم عــرب  علــى  االتصــال  أو 
.16528 احلكوميــة  الشــكاوى  ببوابــة  اخلــاص 

ــائِعات املنشــورة واملنتشــرة علــى صفحــات »فيســبوك« إال أن 	  علــى الرغــم مــن الشَّ
الصفحــة الرمسيــة اخلاصــة مبركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار مل تنــوِّع يف اســتخدام أدوات 

وأســاليب اجلــذب املســتخدمة.
املنشــورات 	  شــكل  بتوحيــد  و»متصدقــش«  جبــد«  »ده  صفحــة  مــن  متيــزت كل 

ــائِعات، وذلــك حــى يســهل االســتدالل عليهــا، حيــث اســتخدمت  اخلاصــة بتوضيــح الشَّ
الصفحتــان اللونــن األمحــر واألخضــر يف كل منشــوراهتما، حيــث كان األمحــر خلفيــة 
ــائِعة ومــا تثــريه لــدى الــرَّأي  ــائِعة مبــا يوحــى مــن مــدى خطــورة الشَّ للخــرب املزيــف أو الشَّ
العــام، والثــاىن اللــون األخضــر كخلفيــة لتصحيــح اخلــرب املنشــور، وعلــى الرغــم مــن أن كلتــا 
الصفحتــن اســتخدمت نفــس األلــوان لداللــة تلــك األلــوان، إال أنــه يســهل متييــز كل مــن 

الصفحتــن لــدى متابعيهمــا. 
متيــزت صفحــة »متصدقــش« عــن صفحــة »ده جبــد« ابهتمامهــا بعــرض األخبــار 	 

الزائفــة املنشــورة يف بعــض املواقــع اإللكرونيــة اخلاصــة مثــل »مصــراوي«، أو صفحــات 
»فيســبوك« اخلاصــة ابلصحــف أو املواقــع اإلخباريــة العامليــة مثــل موقــع »RT روســيا 
اليــوم« و»القــدس العــريب«، أو حــى الربامــج التلفزيونيــة علــى القنــوات املصريــة اخلاصــة 

مثــل »CBC«، فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
ــائِعات مثــل: املصــري اليــوم ، الدســتور، البوابــة، 	  وقـََعــت صحــف كــربى يف فــخ الشَّ

rumors@idsc.net.eg
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اجلمهوريــة، صــدى البلــد، ونشــروا خــربًا مفــاده تعيــن املستشــار أمحــد الفضــايل ســفريًا 
لألمــم املتحــدة ملكافحــة اجلــوع، علًمــا أبنــه ال يوجــد منصــب هبــذا االســم مــن األســاس، 

وهــو مــا يعــي أن الصحــف تقــوم ابلنقــل مــن بعضهــا البعــض.
أيًضــا علــى ســبيل املثــال نشــر أخبــار انفصــال املشــاهري »خــرب انفصــال شــريي عــادل 	 

ومعــز مســعود«، وهــو مــا قامــت بنشــره »الوطــن« و»فيتــو«، وهــو خــرب غــري صحيــح 
ابألســاس.

مثــال آخــر ملــا نشــرته »اليــوم الســابع« وقامــت بتكذيبــه صفحــة »ده جبــد« حــول 	 
تصرحيــات منســوبة للمخــرع أمحــد حممــد ســيد، وهــو أحــد الشــباب الذيــن مت تكرميهــم يف 
مؤمتر الشباب: »هكمل يف مصر ألهنا بتقدر اجملتهدين«، إال أن املخرع مل يقل ذلك، 
وقــد نقلــت صفحــة »متصدقــش« عــن صفحتــه علــى »فيســبوك« التصريــح احلقيقــي، 

حيــث قــال إنــه فقــط ينتظــر االنتهــاء مــن أوراق اجليــش حــى يتســىنَّ لــه الســفر.
بينمــا كانــت صفحــة »ده جبــد« أقــل يف عــرض تلــك األخبــار املنشــورة علــى املواقــع 	 

اإللكرونيــة وغــري صحيحــة، مثــل مــا نشــرته بوابــة »الوطــن«: »ذعــر بــن ركاب طائــرة 
مصــر للطــريان بعــد فتــح ابهبــا يف اجلــو«، وموقــع »نبــض احلريــة« احملســوب علــى مجاعــة 
اإلخــوان املســلمن، والــذي ذكــر أنــه مت إضافــة مــادة علــى رغيــف العيــش إلضعــاف 
اخلصوبــة لــدى الرجــال، وأهنــا خطــة ممنهجــة مــن قبــل احلكومــة لتقليــل أعــداد الســكان، 
كذلــك مــا ذكــره املوقــع نفســه »نبــض احلريــة«: »موافقــة الربملــان علــى زراعــة احلشــيش 

للنهــوض ابالقتصــاد املصــري«.
اجلديــر ابلذكــر أن صفحــة »متصدقــش« قامــت بعمــل بوســت أســبوعي جممــع حتــت 	 

عنــوان: »إليكــم أبــرز مــا صححنــاه مــن شــائعات هــذا األســبوع«، وهــو عبــارة عــن عناويــن 
ــائِعات، ويلــي كل منهــا رابــط التصحيــح علــى الصفحــة. أخبــار ختــص الشَّ

كما وفرت صفحة »متصدقش« خدمة إرســال أي أخبار أو معلومات يريد األفراد 	 
التأكــد مــن مــدى صحتهــا أو عــدم صحتهــا، وتقــوم الصفحــة ابلــرد مــن خــال رســائل 

. matsada2sh@gmail.comالصفحــة أو اإلمييــل
نفــس 	  يف  واحلقيقــة  ــائِعة  الشَّ موضــوع  املنشــور  بوضــع  جبــد«  »ده  متيــزت صفحــة 

ــائِعة )ســواء أكان منشــوًرا علــى »فيســبوك«، تغريــدة علــى  املنشــور، فعلــى اليمــن الشَّ
تويــر، تصرحيــات منســوبة إلحــدى اجلهــات علــى صفحــة ليســت رمسيــة أو مزيفــة لــوزارة 
أو هيئــة أو جهــة حكوميــة، أو حــى حســاابت خاصــة ابملشــاهري، أو أيًضــا أخبــاًرا 
مفربكــة مت وضــع لوجــو صحيفــة عليهــا إلضفــاء مصداقيــة عليهــا(، أمــا علــى اليســار 

ــائِعة. فــكان تصحيــح الشَّ
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ــائِعات 	  ميكــن القــول إن هنــاك منطيــة للصــورة الــي تظهــر هبــا صفحــات مقاومــة الشَّ
واستخدام كل منها تيمة موحدة خاصة هبا للظهور تفتقر إىل اآلليات الي تستخدمها  
يســتخدمون  حيــث  وذلــك  للشــائعات،  يروجــون  الذيــن  واألشــخاص  الصفحــات 
الفيديوهــات املفربكــة أحيــاان أو الــي مت اجتزاؤهــا مــن ســياقها مثــل الفيديــو الــذي قامــت 
شــبكة رصــد اإلخباريــة -واملعــروف انتماؤهــا جلماعــة اإلخــوان املســلمن- ببثــه يف حــادث 
حمطــة رمســيس األخــري، حيــث نســبت إىل الســيد رئيــس اجلمهوريــة تصرحيــات تفيــد أبنــه 
غــري مســتعد لتطويــر قطــاع النقــل واإلنفــاق عليــه، وكذلــك اللوجوهــات اخلاصــة بكــربى 
الصحــف، ويتــم وضعهــا علــى صــورة وتصريــح ملصــدر مــن املصــادر، مثــل تصرحيــات وزيــرة 
الصحة والسكان السيدة الدكتورة هالة زايد أبن سيارات اإلسعاف ستستبدل سارينتها 
جبملــة »حتيــا مصــر« علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، أو اســتخدام الفوتوشــوب للنيــل مــن 
بعــض األشــخاص مثــل تلــك الصــورة الشــهرية حــول الســيد رئيــس اجلمهوريــة وهــو يقبــل 
رأس نتنياهــو، وعبــارات تعــرب عــن مــدى الشــعور ابخلــزي والعــار، يف حــن أن الصــورة 
احلقيقيــة للرئيــس وهــو يقبــل رأس إحــدى أمهــات شــهداء اجليــش والشــرطة الذيــن راحــوا 
ضحيــة العمليــات اإلرهابيــة فــداء للوطــن، وهــو مــا تؤكــده دراســة )شــادي عبــد الوهــاب، 
وتطــورت  اخلامــس  اجليــل  حــروب  آليــات  إحــدى  تعــد  ــائِعات  الشَّ أن  مــن   )2014
مــع تطــور أنــواع احلــروب، وأصبــح اخلصــوم يتعمــدون علــى حــرب املعلومــات وتوظيــف 
وســائل اإلعــام وتوجيههــا لتقليــل الدعــم الشــعي للحكومــة الــي تشــن احلــرب)46(، وتشــري 
لــدى اجلمهــور العــريب حتديــًدا فيمــا  بــد مــن رفــع الوعــي  أنــه ال  الدراســات أيًضــا إىل 
يتعلــق بعمليــات التزييــف اإلعامــي ونشــر األخبــار الكاذبــة، حيــث إنــه ال بــد مــن توعيــة 
اجلمهــور بضــرورة اســتقاء األخبــار مــن املصــادر اإلعاميــة املوثــوق هبــا واألصليــة، وهــو مــا 

.)47()Abdullah Rashed, 2016( أكدتــه دراســة
تعــربِّ كثافــة النشــر يف كل مــن صفحــة »متصدقــش« و»ده جبــد« عــن مــدى احلــرص 	 

ــائِعات لديهــم. علــى التواصــل مــع اجلماهــري املســتهدفة وتصحيــح الشَّ
والــي 	   ،)Heng Chen, 2013( دراســة  نتائــج  مــع  الدراســة  نتائــج  تتفــق 

ــائِعات الــي تكــون ضــد النظــام السياســي تكــون أكثــر انتشــارًا وأكثــر  أكــدت أن الشَّ
ــائِعة وقابليتهــا للتصديــق تكــون مرهونــة بقــوة الوســيلة الــي  قابليــة للتصديــق، وأن قــوة الشَّ
يتــم اســتخدامها)48(، حيــث تشــري نتائــج الدراســة احلاليــة إىل أن انتشــار وســائل التواصــل 
االجتماعــي يف مصــر وقــوة انتشــارها وســرعة ذلــك االنتشــار أثنــاء األزمــات وراء تفاقــم 
ــائِعات يف كافــة اجملــاالت، وذلــك االنتشــار الكبــري نتيجــة  عــدد كبــري ال حصــر لــه مــن الشَّ
ــائِعة. عدم االهتمام بدقة املعلومات وســرعة الوســيلة، والذي ينتج عنه ســرعة انتشــار الشَّ
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 تتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع نتائــج دراســة كل مــن: )عمــر راضــي الدســوقي، 	 
تفاقــم  الرمسيــة وراء  التصرحيــات  الشــفافية وأتخــر  2013(، والــي أكــدت أن غيــاب 
بــل عــدم وجــود حماســبة ملــن ينشــر  ــائِعات بشــكل كبــري، وليــس ذلــك فحســب،  الشَّ
ــائِعات،  شــائعات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وأنــه ال بــد مــن ســرعة الــرد علــى الشَّ
وأمهيــة التعامــل مــع الوســائل اجلماهرييــة يف املقــام األول، خاصــة الصحــف مث الوســائل 
ــائِعات)49(، ودراســة )تركــي بــن عبــد العزيــز الســديري،  اإللكرونيــة أثنــاء ظهــور الشَّ
ــائِعات هلفــة مســتخدمي مواقــع  2014(، والــي أكــدت أن مــن أســباب انتشــار الشَّ
التواصل االجتماعي يف معرفة أي خرب مثري، وســهولة أتثر بعض مســتخدمي الشــبكات 
مروجــي  ضــد  املطبقــة  العقابيــة  واللوائــح  األنظمــة  وضعــف  شــائعات،  مــن  يـُْنَشــر  مبــا 

ــائِعات)50(. الشَّ
تتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع دراســة )رائــد حــزام الكــرانف، 2014(، حيــث 	 

ــائِعة دون  أكــدت الدراســة أن اجملتمــع املتمتــع ابلشــفافية والصراحــة يســتطيع مواجهــة الشَّ
ــائِعات يف مهدهــا)51(. عنــاء، ألن احلقائــق تقتــل الشَّ

وميكــن أن نســتنتج ممــا ســبق أن حــروب اجليــل اخلامــس تركــز علــى اجملتمــع، وهــو مــا 	 
جيعــل اآلليــة األكثــر ماءمــة يف مواجهتهــا هــى حتصــن اجملتمــع وكســب والء املواطنــن، 
ــائِعات يتمثــل  فالبعــد اجلديــد يف حــروب اجليــل اخلامــس والــي مــن أشــهر آلياهتــا نشرالشَّ
يف زايدة اللجــوء إىل التضليــل املعلومــايت، واســتخدامه بصــورة مكثفــة يف أوقــات الســلم، 
وعــدم اقتصــار حــروب املعلومــات علــى فــرات  املواجهــات العســكرية بــن الــدول األمــر 

اىل أكدتــه دراســة )شــادى عبــد الوهــاب، 2017(.)52( 
كما أنه ابلنسبة إىل العوامل الي جتذب اجلمهور ملتابعة القضااي الي تعاجلها صفحات 	 

ــائِعات يتضــح أن أكثــر مــا جيــذب املبحوثــن حنــو تلــك الصفحــات يتمثــل يف  مقاومــة الشَّ
»وجــود الصــور والفيديوهــات«، حيــث جــاءت األعلــى يف الــوزن النســي، حيــث بلــغ 
%85، ممــا يعــي أعلــى موافقــة مــن اجلمهــور عينــة الدراســة علــى أن الصــور والفيديوهــات 
ــائِعات، وهــو مــا يتفــق  أكثــر مــا جيــذب اهتمــام املبحوثــن حنــو صفحــات مقاومــة الشَّ
مــع  منــوذج التفضيــل املرجــح »Elaboration Likelihood Model» الــذي 
يشــر إىل أن األفــراد مييلــون مــن خــال املســار املركــزي يف عقوهلــم إىل االهتمــام جبــودة 
الرســائل االتصاليــة أكثــر مــن غرهــا، وهــم األفــراد األكثــر وعيًــا، بينمــا ابلنســبة لألفــراد 
الذيــن يســتخدمون املســار اهلامشــي -وهــم األقــل وعيًــا- فــإن هــؤالء األفــراد يقومــون 
بفحــص الرســائل االتصاليــة، ولكــن بشــكل ليــس كبــرا، ويركــزون علــى مفاتيــح معينــة 
مثــل شــكل الرســائل االتصاليــة فقــط، وابلتــايل يهتمــون ابلصــور أكثــر مــن غرهــا)35(، 
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وهــو مــا يتضــح أيًضــا مــن النتائــج، والــي أكــدت أن »األرقــام واإلحصــاءات« جــاءت األقــل 
يف الــوزن النســي، حيــث بلغــت %71، ممــا يعــي أقــل موافقــة مــن اجلمهــور عينــة الدراســة 

علــى أن وجــود األرقــام واإلحصــاءات جيــذب اجلمهــور حنــو متابعــة الصفحــات.
وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع منوذج التفضيل املرجح »ELM»، حيث أكدت 	 

الدراســة احلاليــة أن املبحوثــن عينــة الدراســة يــرون أن صفحــات التواصــل االجتماعــي 
ــائِعات ســامهت يف تكويــن رؤيــة موضوعيــة ومتوازنــة حــول القضــااي  اخلاصــة مبقاومــة الشَّ
ــائِعات، وذلــك بــوزن نســي 76.66، كذلــك يــرون أن الصفحــات اخلاصــة  اخلاصــة ابلشَّ
ــائِعات،  ــائِعات ســاعدهتم يف التعــرف علــى وجهــات النظــر املختلفــة حــول الشَّ مبقاومــة الشَّ
وذلــك بــوزن نســي 75، حيــث إنــه وفقــا للمســار املركــزي لنمــوذج التفضيــل املرجــح 
ــائِعات ابلرتكيــز علــى جــودة الرســائل  فــإن الفــرد يقــوم مبعاجلــة القضــااي اخلاصــة ابلشَّ
ذاهتــا واملناقشــات الدائــرة حوهلــا، حيــث ال يركــز علــى املظاهــر اهلامشــية؛ ألهنــا 
قضــااي تتعلــق ابلشــأن العــام، وكذلــك فــإن قضــااي الشَّــائِعات تتعلــق ابملواطــن وأمــوره 
احلياتيــة، لذلــك فاجلمهــور يهتــم جبوهــر الرســالة وليــس مظهرهــا أو الشــكل اخلــاص 

هبا)54(.
 	 ،«ELM« كذلــك تتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع منــوذج التفضيــل املرجــح

ــائِعات إاثرة الــرَّأي العــام وحتريــض املواطنــن  حيــث أكــد املبحوثــون أن »اهلــدف مــن الشَّ
هبــا  تســتعن  خطــرية  أدوات  مواقــع  »أن  املبحوثــون  أكــد  وكذلــك  احلكومــة«،  ضــد 
اجلماعــات اإلرهابيــة والــدول املعاديــة ملصــر للرويــج للشــائعات«، وذلــك بــوزن نســي 
79 لــكل منهمــا، حيــث إنــه وفًقــا للنمــوذج فــإن مدخــل املعاجلــة اخلــاص ابملســار 
املركــزي -وهــو أحــد املســارين اللَذيْــن يتبعهمــا الفــرد عنــد معاجلــة القضــااي اجلدليــة، 
ــائِعات- يكــون بقيــام الفــرد مبقاومــة اهلجمــات املضــادة الــي  مثــل الــي ختــص الشَّ

ــائِعات إلاثرة االضطــراابت والقلــق)55(. يروجهــا البعــض هبــدف نشرالشَّ
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التوصيات:
ضــرورة إنشــاء صفحــة مســتقلة عــن صفحــة »مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« 	 

ــائِعات ودحضهــا. هبــدف تفنيــد الشَّ
ضــرورة اتبــاع صفحــة »مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار« إســراتيجيات جديــدة 	 

ــائِعات، حيــث ال بــد مــن عــدم  بــداًل مــن تلــك القوالــب اجلامــدة املســتخدمة يف نفــي الشَّ
ــائِعة، بــل تفنيــد كل شــائعة علــى حــدة،  االكتفــاء بوضــع بضعــة أســطر بغــرض نفــي الشَّ

ــائِعات. واالســتعانة ابلصــور والفيديــو مــا أمكــن مــن أجــل دحــض الشَّ
ــائِعات، 	  ضــرورة وضــع تشــريعات جديــدة وقوانــن لتجــرمي القائمــن علــى نشــر الشَّ

ــائِعات. وإغــاق تلــك الصفحــات املســتخدمة يف نشــر الشَّ
االهتمــام بنشــر برامــج الربيــة اإلعاميــة للمواطنــن، وذلــك خللــق مواطــن واٍع وقــادر 	 

ــائِعة واحلقيقــة. علــى التفرقــة بــن الشَّ
االستفادة من املزااي الي تتيحها مواقع التواصل االجتماعي، وما تتيحه من الوصول 	 

ــائِعة، ومــن مَثَّ الرويــج  لكــم كبــري مــن فئــة الشــباب، وهــم املســتهدف احلقيقــي لتصديــق الشَّ
هلا والتوسع يف صفحات دحض الشَّائِعات.

تطويــر أداء الصحفيــن املهــي، إذ إن فضيحــة طــرح اســم وزيــر نقــل متــوىف علــى أنــه 	 
صاحــب إجنــازات يف جمــال النقــل وأنــه ســيتوىل رفــع كفــاءة قطــاع النقــل بشــكل كبــري، 
وذلــك بعــد حــادث قطــار رمســيس األخــري، نبــه إىل ضــرورة حَتــّرِي الصــدق والدقــة فيمــا 
يتــم نشــره، وعــدم نقــل تغريــدات علــى أهنــا حقائــق ومســلََّمات، وعلــى أهنــا مصــادر 
مســئولة وموثقــة، إذ وقعــت صحــف قوميــة مثــل بوابــة »أخبــار اليــوم« يف هــذا الفــخ، 
وصحــف خاصــة كـ»الشــروق« وبرامــج تلفزيونيــة شــهرية مثــل برانجمــي كل مــن اإلعامــى 

عمــر أديــب، واإلعامــى أمحــد موســى.
لتلــك 	  يتيــح  الــردِّ  أتخــر  إن  إذ  املنتشــرة،  ــائِعات  الشَّ ومواجهــة  الــردِّ  ســرعة  ضــرورة 

األفــراد. بــن  الســريع  لانتشــار  خصبــة  بيئــة  ومروجيهــا  ــائِعات  الشَّ
ــائِعات، وهــو 	  ضــرورة تفعيــل خطــاب ديــي جديــد حيــث املواطنــن علــى عــدم نشــر الشَّ

مــا جــاء نصًّــا صرحيًــا يف قولــه تعــاىل: }فـَتـَبـَيَـّنُــوا{)65(.
تكاتــف دور املؤسســات اإلعاميــة والربويــة والدينيــة مــن أجــل وقــف هــذا اخلطــر 	 

ــائِعات، واألضــرار احلتميــة الــي تســببها تلــك  الــذي ياحــق البــاد بفعــل انتشــار الشَّ
ــائِعات، وهــو مــا ميثــل خطــرًا علــى األمــن القومــي املصــري. الشَّ



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

442 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

املراجع : 
1. سارة حييي عبد احملسن، »االستخدام السياسي لإلنرنت ىف مصر«، رسالة 

ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، قسم االجتماع، جامعة القاهرة، 2016.
2 .شادى عبد الوهاب منصور، »حروب اجليل اخلامس املامح الرئيسية ألساليب 
التفجري من الداخل على الساحة الدولية«، دار العريب للنشر والتوزيع، مركز املستقبل 

لألحباث والدراسات املتقدمة، الطبعة األوىل، 2019.
3 .شادى عبد الوهاب منصور، مرجع سابق، ص123.

العــام  الــرأي  بتكويــن  4 .حــامت حممــد عاطــف عبــد اخلالــق، »الشــائعات وعاقتهــا 
العامــة  العاقــات  قســم  منشــورة،  غــر  دكتــوراه  رســالة  مصــر«،  يف  القــرار  وصناعــة 

.2018 القاهــرة،  جامعــة  اإلعــام،  واإلعــان، كليــة 
5 .ممــدوح الســيد عبــد اهلــادي شــتلة، »الشــائعات يف مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ودورهــا ىف إحــداث العنــف والصــراع السياســي بــن الشــباب اجلامعــي«، دراســة ميدانيــة، 
جملــة حبــوث العاقــات العامــة، الشــرق األوســط، الســنة )5( ، العــدد )16(، يوليــو 

– ســبتمرب 2017.
6. Chen Heng, K. Lu Yangm Suen Wing,”Power of 

whispers: A Theory of rumor”, Communication and 
Revolution, International Economic Review, 2016.

7 .ســايل أمحــد الشــلقامي، »الشــائعات عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي ودورهــا يف 
اســتقطاب الشــباب«، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الربيــة النوعيــة، جامعــة 

طنطــا.
وعاقتهــا  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  يف  »الشــائعات  متــويل،  حممــد  .لوجــن   8
ابالجتاهــات السياســية لــدى الشــباب«، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، قســم اإلذاعــة 

.2017 القاهــرة،  اإلعــام، جامعــة  والتليفزيــون، كليــة 
9 .نــورا مصطفــى النشــار، »تعــرض املراهقــن لشــائعات مواقــع التواصــل االجتماعــي 
وعاقتهــا ابجتاهاهتــم السياســية«، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، معهــد الدراســات 

العليــا للطفولــة، جامعــة عــن مشــس.
10 .أميــن منصــور وايف، »اجتاهــات الشــباب الفلســطيي حنــو الشــائعات أثنــاء العــدوان 
لبحــوث  املصريــة  اجمللــة  ميدانيــة«،  دراســة   ،2014 غــزة يف  قطــاع  علــى  الصهيــوين 

اإلعــام، العــدد )55(، أبريــل - يونيــو 2016.



443

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

اإلعــام  ثنائيــة  حنــو  املصــري  العــام  الــرأي  »اجتاهــات  الديــن،  صــاح  .خالــد   11
الوعــي اإلعامــي«، جملــة كليــة  التحليــل االجتماعــي حملــددات  إطــار  والشــائعات يف 

.2008 األزهــر،  جامعــة  اإلعــام، 
12 .أمحد حســن ســاملان، »شــبكات التواصل االجتماعي ودورها يف نشــر الشــائعات 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة دايىل«، رسالة ماجستر غر منشورة، 

قسم اإلعام، كلية اإلعام، جامعة الشرق األوسط، عمان، 2017.
النخبــة حنــو إدارة املواقــع اإلخباريــة آلليــات  القاضــي، »اجتاهــات  13 .نديــة أمحــد 

حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر«، 
14. Qin Zhiwei, Cai Jian Wagchen H.Z, “How ru-

mors spread and stop over social media: A multi Lay-
ered communication model and empirical analysis”, 
vol. )36(, artical, 2015.
15. Fang Lui, Andrew Burton Jones, “Rumors on 

social media disasters: Extending transmission to re-
transmission”.

16 .رائــد حــزام الكــرانف، »تصــور إســراتيجي ملكافحــة الشــائعات يف مواقــع التواصــل 
االجتماعي ابململكة العربية الســعودية.. توير منوذًجا«، رســالة ماجســتر غر منشــورة، 

جامعــة انيــف للعلــوم األمنيــة، الــرايض، اململكــة العربيــة الســعودية، 2014.
17 .ســناء جــال عبــد الرمحــن، »دور صحافــة املواطــن يف نشــر ومقاومــة الشــائعات 
يف اجملتمــع العــريب.. دراســة ميدانيــة«، اجمللــة العلميــة لبحــوث الصحافــة، العــدد األول، 

ينايــر- مــارس ، 2015.
18. Shapiro, Michael A. & Chock, T. Makana, “Me-

dia dependency and perceived reality of fiction and 
news”, USA: Rouledge- Taylor and Francis Group, 
Journal of Broadcasting & Electronic Media, vol.
)48(, no.)4(, 2004, pp. 675-695.
19. Merskin, Debra L & Huberlie, Mara, “Compan-

ionship in The Classifieds: The adoption of personal 
advertisements bydaily newspapers”, Atlanta, Georgia: 
the Annual Meeting of the Association for Edu-



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

444 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

cation in Journalism and Mass Communication 
)AEJMC( 77th, August 10-13, 1994, pp. 125-130.

20 .حممــد أمحــد فضــل احلديــدي، »تقييــم الــرأي العــام ألداء سياســة مصــر اخلارجيــة 
يف ضــوء االســتخدام واالعتمــاد علــى الصحــف املصريــة«, جامعــة القاهــرة: كليــة اإلعــام، 
اجمللــة املصريــة لبحــوث اإلعــام، العــدد 36، يوليــو- ديســمرب 2010، ص. 337. 
21 .حممــد عبــد احلميــد، »نظــرايت اإلعــام واجتاهــات التأثــر«، القاهــرة: عــامل 

.301-300 الثالثــة، ص ص.  الطبعــة   ،2004 الكتــب، 
22. Patwardhan Padmini and Yang Jin,’Internet De-

pendency Relation And Online Consumer behavior:A 
media system dependency theory prespective on why 
people shop,chat and read  news online”,Journal Of 
Interactive Advertising ,Vol.)3( ,No.)2(,2003, pp 
57-69
23. Einwiller A. Sabine, Carroll E. Craig, Korn Kati, 

“Under what conditions do the news media in-
fluence corporate reputation? The role of media 
dependency and need for orientation “, Corporate 
reputation review, Macmillan publishers LTD, vol.
)12(, no.)4(, 2014, P.P.299-315.
24. Narasim hamurthy N.”New media and new cul-

ture:The Dependency of Indian Online Community”, 
IOSR Journal of Humanities and social commu-
nities, Vol. )9(, Issue 10, October 2014. 

25 .ايمســن صــاح عبــد الرمحــن، »اســتخدام الشــباب ملواقــع الشــبكات االجتماعيــة 
يف بنــاء مواقــف االحتجــاج والرفــض أثنــاء ثــورة 25 ينايــر.. دراســة تطبيقيــة«، رســالة 

ماجســتر غــر منشــورة، كليــة اإلعــام، جامعــة القاهــرة، 2016.
 26 . انظر ما يلى:

•	Ognyanova Katherine , J. Sandra Rokeach Ball, 
“Political Efficiacy of the internet: A media system de-
pendency approach”, Communication and technolo-



445

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

gies annual. Studies in Media & Communication, 
Vol. )9(, Jan. 2015, P.P. 3-27.
•	Riffe Daniel, “Media System Dependency Theory 
and using the internet for In-Depth Specialized infor-
mation’ WJMCR, Jan 2008.
27.  Loveless Matthew, “Media Dependency: Mass 

media as source of information in the democratizing 
countries of central and Eastern Euorope” Democrati-
zation, London, 2008.

عــامل  القاهــرة،  التأثــري«،  واجتاهــات  اإلعــام  »نظــرايت  احلميــد،  عبــد  .حممــد   28
.234 ص   ،1997 الكتــب، 

29. Sian Lee Chei, “Exploring emotional expressions 
on you tube through the lens of media system depen-
dency theory”, New Media and Society, vol.)14(, 
no.)3(, 2012.

30 .انظر ما يلى:
	 حســي حممــد نصــر، »مقدمــة يف االتصــال اجلماهــريي، املداخــل والوســائل«، ط1، •

الكويــت، مكتبــة الفــاح للنشــر والتوزيــع، 2001، ص248.
	 حممــد شــومان، »إشــكاليات يف مســار تطــور إعــام األزمــات والكــوارث«، اجمللــة •

املصريــة لبحــوث الــرأي العــام، جامعــة القاهــرة، اجمللــد الثــاين، ص175-ص176.
	 مريفــت الطرابيشــي، عبــد العزيــز الســيد، »نظــرايت االتصــال«، دار النهضــة العربيــة، •

ص 136.
	 ملفــن ديفلــور، ســاندرا بــول روكيتــش، نظــرايت وســائل اإلعــام، ترمجــة: كمــال عبــد •

الــرءوف، الــدار الدوليــة للنشــر والتوزيــع، ط1، 2001، ص420.
يف  الرئيســية  التحــوالت  اخلامــس:  اجليــل  »حــروب  الوهــاب،  عبــد  .شــادى   31
سلســلة دراســات  املســتقبل  العــامل«، دراســات  التقليديــة يف  غــري  العنيفــة  املواجهــات 
تصــدر عــن املســتقبل لألحبــاث والدراســات املتقدمــة، أبــو ظــي، اإلمــارات العربيــة 

.2017 نوفمــرب  العــدد  املتحــدة، 
32 .شادى عبد الوهاب منصور، مرجع سابق، ص169.



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

446 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

لدوامــات  املامــح األساســية  الداخــل:  مــن  الوهــاب، »التفجــري  عبــد  33 .شــادى 
العنــف يف حــروب اجليــل اخلامــس«، اجتاهــات األحــداث، مركــز املســتقبل لألحبــاث 

.17 2014، ص  أغســطس  األول،  العــدد  املتقدمــة،  والدراســات 
34. Rashad Abdullah, “the impact of media disinfor-

mation on public opinion”, International Journal of 
public opinion, Vol.)7(,no.)6(, June 2016, P.P.131-
132.

.35 شادي عبد الوهب منصور، مرجع سابق، ص121.
36. Rashad Abdullah, “the impact of media disinfor-

mation on public opinion”, International Journal on 
public opinion”, Ibid, p.133.

37 .انظر كاًّ من:
مهــدي علــي دومــان، »تقريــر أســاليب مواجهــة الشــائعات.. الشــائعة واألمــن«، مركــز 	 

البحــوث والدراســات، أكادمييــة انيــف للعلــوم األمنيــة، الرايض، 2001.
األمنيــة، 	  للعلــوم  انيــف  جامعــة  النفســية«،  واحلــرب  »الشــائعة  العنقــري،  ســلطان 

.34 ص   ،1993 الســعودية، 
38 .حممد عثمان اخلشــت، »الشــائعات وكام الناس«، مكتبة ابن ســينا، 1996، 

ص12.
39 .خالد صاح الدين، مرجع سابق، ص5.

40 .انظر ما يلي:
•	 Fang Lui, Andrew Burton Jones, “Rumors on social 
media disasters: Extending transmission to retransmis-
sion”, Opcit.
•	Richard E. Petty, Pablo Brinol, “Handbookof The-
ories of Social Physchology”, Chapter 2 :”The Elabo-
ration Likelihood Model”,Volume 1.
•	Hamilton A. Mark, Hunter E. John, Boster J. Frank-
lin,” The Elaboration Likelihood model as a theory of 
attitude formation: A Mathematical analysis”, Com-



447

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

munication Theory, Vol.)3(, no.)1(, www.onlineli-
brary.Wiley.com, P.50.
41. www.Changingminds.org,Elaboration Likeli-

hoodMethods.
 42 .أ.د. هبــة شــاهن، أســتاذ ورئيــس قســم علــوم االتصــال واإلعــام، كليــة اآلداب، 

جامعــة عــن مشــس.
    أ.د. حممد سعد إبراهيم، عميد أكادميية الشروق.

    أ..د ســلوى ســليمان، األســتاذ بقســم علــوم االتصــال واإلعــام بكليــة اآلداب، 
جامعــة عــن مشــس.

    د. شــريين عمــر، املــدرس بقســم علــم االتصــال واإلعــام بكليــة اآلداب، جامعــة 
عــن مشــس.

43. أ. نســمة حممد، املدرس املســاعد بقســم علوم االتصال واإلعام، بكلية اآلداب 
جبامعــة عــن مشــس.

44 .شادي عبد الوهاب، »حروب اجليل اخلامس: التحوالت الرئيسية ىف 
املواجهات العنيفة غري التقليدية يف العامل«، دراسات املستقبل، سلسلة دراسات 

املستقبل، اإلمارات العربية املتحدة، نوفمرب 2017.
45. Rashad Abdullah, “the impact of media disinfor-

mation on public opinion”, International Journal 
on public opinion, opcit.

46 .شادي عبد الوهاب، »التفجري من الداخل: املامح األساسية »دوامة 
العنف« ىف حروب اجليل اخلامس«، اجتاهات األحداث، اجمللد األول العدد األول، 

مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، أغسطس 2014.
47. Rashad Abdullah, “the impact of media disinfor-

mation on public opinion”, International Journal 
on public opinion, opcit.
48. Heng Chen, “The Power of whispers: A Theory 

of Rumor”, Communication and Revolution , Hong 
Kong, Uni. Of Science and Technology.

49 .عمرو راضي الدسوقي، »دور إدارة العاقات العامة يف مواجهة الشائعات: 
دراسة حتليلية وميدانية لعينة من القطاعات املصرية«، رسالة ماجستري غري منشورة، 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

448 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

كلية اآلداب، قسم اإلعام، جامعة حلوان، 2013.
50 . تركي بن عبد العزيز السديري، »توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف 
التوعية األمنية ضد خماطر الشائعات«، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم 

اإلسراتيجية، جامعة انيف للعلوم األمنية السعودية، 2014.
51 .رائد حزام الكرانف، »تصور إسراتيجي ملكافحة الشائعات يف مواقع التواصل 

االجتماعي ابململكة العربية السعودية.. توير منوذًجا«، كلية العلوم اإلسراتيجية، 
جامعة انيف للعلوم األمنية السعودية، 2014.

52 .شادي عبد الوهاب، »حروب اجليل اخلامس: التحوالت الرئيسية ىف 
املواجهات العنيفة غري التقليدية ىف العامل«، دراسات املستقبل، مرجع سابق.

53 .انظر ما يلي:
•	 Fang Lui, Andrew Burton Jones, “Rumors on social 
media disasters: Extending transmission to retransmis-
sion”, Opcit.
•	Richard E. Petty, Pablo Brinol, “Handbookof The-
ories of Social Physchology”, Chapter 2 :”The Elabo-
ration Likelihood Model”, Volume 1.
•	Hamilton A. Mark, Hunter E. John, Boster J. Frank-
lin, “The Elaboration Likelihood model as a theory of 
attitude formation: A Mathematical analysis”, Com-
munication Theory, Vol.)3(, no.)1(, www.onlineli-
brary.Wiley.com, P.50.
 )( www.Changingminds.org,Elaboration Likeli-

hoodMethods.
54. Ibid.
55. Ibid.

56 .سورة احلجرات، اآلية: 6.



449

سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال


