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أطر التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها باتجاهات الشباب 
 المصري نحو القضايا المجتمعية

 الباحثة/هالة األلفي فوزي محمد علي األلفي
 -التسجيل لدرجة الدكتوراه في اإلعالم، قسم اإلذاعة والتليفزيون 

 جامعة المنصورة – تكنولوجيا الفن اإلذاعي
 ينأسماء المشرف

لطفولة ستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية الدراسات العليا لأ-.د. محمود حسن إسماعيل أ

 جامعة عين شمس -واإلعالم

 ورةجامعة المنص -لية اآلدابك -أستاذ الصحافة واإلعالم -.د. عبد الهادي أحمد النجارأ

 

 الملخص:
دراسة كثافة استخدام الشباب عينة الاستهدف البحث الحالي التعرف على 

لمواقع التواصل االجتماعي بصفة عامة والمضامين التي بها تحريض إعالمي بصفة 
رصد دوافع استخدامات الشباب للمضامين التي بها تحريض ، إلى جانب خاصة
المحتوى، ومدى تأثير التعرض لمحتوى الوقوف على مدى ثقة الشباب في ، و إعالمي

و القضايا المجتمعية. واعتمدت يتضمن تحريض إعالمي على اتجاهات الشباب نح
العينة( كإطار نظري، وتم االستعانة باستمارة  -القبول -الباحثة على نموذج )التلقي

( مفردة من 400االستبيان كأداة للدراسة والتي تم تطبيقها على عينة مكونة من )
كل زيادة في درجة االقناع قدرها واحد الشباب المصري، وتوصلت النتائج إلى أن: 

نحو قضايا المجتمع  اتجاهات الشباب حدوث تأثر في حيح تؤدى إلى ص
كل زيادة في درجة وضوح المحتوي اإلعالمي قدرها واحد ( ، وأن 0.242بمقدار)

صحيح تؤدى إلى حدوث تأثر في  اتجاهات الشباب نحو قضايا المجتمع بمقدار 
مي قدرها واحد كل زيادة في درجة الحياد في عرض المحتوي اإلعال(، وأن 0.126)
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حدوث تأثر في  اتجاهات الشباب نحو قضايا المجتمع بمقدار  صحيح تؤدى إلى
كل زيادة في درجة االنصاف والنزاهة في عرض المحتوى اإلعالمي (، وأن 0.127)

حدوث تأثر في  اتجاهات الشباب نحو قضايا المجتمع  قدرها واحد صحيح تؤدى إلى
 (. 0.127بمقدار)

تقديم برامج تسهم في شرح وتفسير قضايا وأوصت الدراسة ب
المجتمع بشكل يتسم بالموضوعية وتوظيف االستماالت العقلية ال 
العاطفية، والعمل على تفنيد ودحض الحجج التي تستخدمها الجماعات 

 اإلرهابية والمسيسة للسيطرة على عقول األفراد.
 -تماعيواقع التواصل االجم -: التحريض اإلعالميالكلمات المفتاحية
 .القضايا المجتمعية

 
 مقدمة

أسهمت مواقع التواصل االجتماعي في إحداث تطوًرا كبيًرا ليس فقط في مجال 
اإلعالم، ولكن في حياة األفراد على كافة األصعدة، وعملت على تشكيل عالًما 

ت ماعاافتراضًيا يتطور يوًما بعد يوم، فاتًحا المجال على مصراعيه أمام األفراد والج
 ظيمات إلبداء آرائهم في مختلف القضايا والموضوعات بحرية غير مسبوقة، وفيوالتن

 كثير من األحيان غير مسئولة.
ومن هنا فقد تجاوزت أزمة اإلعالم خالل السنوات الماضية عملية االستقطاب 
السياسي، وتزيف الحقائق، وغياب المصداقية، بحيث أصبحت وسائل اإلعالم الحديثة 

يد قطاًعا كبيًرا من األفراد والجماعات، األمر الذي جعل منها قوة تشكل سالًحا في 
فبتصفح مواقع  يمكن استخدامها من أجل الحشد ضد اآلخر، وتبرير االعتداء عليه.

التواصل االجتماعي نجد الكثير من الدعوات التي تحض على العنف والعنصرية 
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الخروج على الحاكم وغيرها من والكراهية، بل والتحريض المباشر على القتال والجهاد و 
المصطلحات النابعة من التطرف الفكري، والتي تستخدم في غير معناها الحقيقي في 

 الفقه والشريعة اإلسالمية إلى جانب شيوع البلبلة الفكرية.
إلى الخروج عن  2018األمر الذي دفع المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في عام 

إلعالمي وصناعة األكاذيب والتضليل اإلعالمي ضد صمته موضحًا أن نبرة الهجوم ا
مصر من قبل بعض وسائل اإلعالم العالمية تزداد كلما نجحت مصر في تحقيق 
إنجاز، أو بدأت الخطى للسير في طريق تحقيق مشروع ضخم، أو حتى إذا استردت 

اء عافيتها ألداء دورها المتناسب مع مكانتها وقدرها، وأن كل تلك األمور تزعج أعد
مصر من أهل الشر في الداخل، وبالتالي يسعون إغداق األموال على عدد من 
الوسائل اإلعالمية التي تدعي الحياد والموضوعية، بينما هي غارقة في مستنقع 

. لذلك وفي ضوء ما سبق يستهدف (1) الكذب والتضليل اإلعالمي الرخيص والمكشوف
 المصري بأساليب التحريض اإلعالميمدى وعي الشباب  البحث الحالي التعرف على

الممارس على صفحات التواصل االجتماعي وعالقته باتجاهاتهم نحو القضايا 
 لعينة(. ا -لقبولا -المجتمعية، وتنطلق الدراسة من نموذج )التلقي

 أواًل: الدراسات السابقة
ول تم تقسيم الدراسات السابقة وفقًا لمتغيرات الدراسة، بحيث يشتمل المحور األ

على الدراسات الخاصة بالمتغير المستقل وهو التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل 
 -العنف -العنصرية -)خطاب الكراهيةبما تشتمل عليه من مفاهيم مثل:  االجتماعي

نبذ اآلخر(، بينما تضمن المحور الثاني الدراسات الخاصة  -الخطاب التحريضي
اتجاهات الشباب المصري الجتماعي وتشكيل مواقع التواصل ابالمتغير التابع وهو 

 .يةقضايا المجتمعالنحو 
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في مواقع التواصل االجتماعي  الدراسات التي تناولت التحريض اإلعالمي -أ
 وتأثيراتها:

إلى التعرف على دور مواقع  (2)(Ammar Benabed, 2022) سعت دراسة .1
ف بين أفراد التواصل االجتماعي في تعزيز خطاب الكراهية والتحريض على العن

ك : المنشورات التي يتم تداولها عبر الفيسبو وتوصلت الدراسة إلى أنالمجتمع، 
ر مليئة بخطاب الكراهية على أساس العرق والقبيلة ولون البشرة والدين والمظه

الجسدي، أرًضا خصبة للنقاشات التي غالًبا ما تؤدي إلى استخدام خطابات 
ن كلمات مسيئة ورموز مهينة وكلمات مسيئة وعنصرية، ويتألف في الغالب م

محظورة. وتختلف ردود أفعال ومواقف ضحايا خطاب الكراهية تجاه هذا السلوك 
 ما بين )الغضب والرغبة في االنتقام والالمباالة(.

التعرف على  (3)(Baseel A. AlBzour, 2022) فيما استهدفت دراسة .2
ترامب تويتر من أجل نشر  الطريقة التي وظف من خاللها الرئيس السابق دونالد

خطاب تحريضي ومليء باالتهامات، بحيث اعتمد الباحث على تحليل محتوى 
التغريدات التي قام بنشرها  :وأوضح الباحث أنعشوائي من تغريدات ترامب، 

ترامب لم تخضع ألي ضوابط علمية، وأن أغلبها كانت تقع في إطار التحريض؛ 
لحشد الدعم ضد أخصامه بصورة عنيفة؛  حيث استغل الماليين من األمريكيين

حيث اقتحمت حشود غاضبة حواجز الكابيتول أثناء انعقاد جلسة الكونغرس 
 للتصديق على فوز الرئيس المنتخب آنذاك. 

 Caitlin Ring Carlson & Hayley) بينما استهدفت دراسة .3

)Rousselle, 2020(4)  التعرف على نسبة خطاب الكراهية المبلغ عنه الذي
تمت إزالته من الفيسبوك، والسياسات التي يتم االعتماد عليها في صنع القرار 
على الفيسبوك بخصوص حذف المضامين التي تتعلق بخطاب الكراهية. 
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: تمت إزالة حوالي نصف المحتوى الذي تم اإلبالغ عنه وأشارت الدراسة إلى أنه
سياسة الموقع  والذي احتوى على كالم يحض على الكراهية. واتضح أن تغيير

ليس له تأثير يذكر على صنع القرار في الشركة. وأن موقع  2018عام 
 الفيسبوك لديه مشكالت جوهرية في التعامل مع خطاب الكراهية.

استهدفت التحقق من  والتي Matti Pohjonen, 2019((5)(وفي دراسة  .4
الطرق التي يتم من خاللها نشر خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل 

جتماعي، وتم تطبيق الدراسة على المضامين المنشورة حول خطاب الكراهية اال
: ظهور خطاب الكراهية عبر مواقع أظهرت الدراسة أن في أثيوبيا وفنلندا.

التواصل قد يكون ناتج عن المعتقدات حول السلطة وممارسات االستبعاد لبعض 
ه طاب الكراهية. وأنالفئات والتي ينتج عنها تعليقات يمكن تصنيفها في إطار خ

لفهم أسباب خطاب الكراهية وطبيعته يجب أن يتم دراسته وتحليله في إطار 
 الجماعات الراعية لهذه المفاهيم بحيث يتم دمجها بشكل يسهم في فهم المخاطر

 الناتجة عنها، وإيجاد طرق أفضل لمواجهتها.
إلخبارية سعت لتحليل محتوى المواد ا  On, 2018-Azi Lev((6)(أما دراسة  .5

ة التي تم نشرها في الصحف اإلسرائيلية الست اليومية المطبوعة باللغة العبري
تم تحديد ، و (2014حول مواقع االجتماعي خالل الحرب بين إسرائيل وغزة )

: قدرة وسائل التواصل أظهرت الدراسةو  ،( مادة إخبارية329عينة بلغت )
ت ة والدعم عندما تكون السلطااالجتماعي على تجنيد المواطنين لتقديم المساعد

في حاجة لذلك؛ حيث تتيح تداول المعلومات بكفاءة وسرعة بين األفراد. وأن 
وسائل التواصل االجتماعي يمكن أن تشكل مجااًل خصبًا للترويج لخطاب 

 الكراهية ونشر الشائعات. 
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هدفت إلى التعرف  Counter Extremism Project, 2018((7)(دراسة  .6
التي يتم من خاللها رفع الفيديوهات المتطرفة والتي تحرض على  على الكيفية

العنف والجريمة عن طريق تنظيم داعش على اليوتيوب ومدة بقاء الفيديوهات 
وإمكانية تحميلها عن طريق  على اإلنترنت، وعدد مشاهدات هذه الفيديو،

 أن: موقع داعش قاموقد جاءت أهم النتائج مؤكدة على مستخدمي الموقع. 
فيديو على اليوتيوب خالل فترة الدراسة، والتي حصلت على  1348بتحميل 

% من هذه الفيديوهات استمرت على اليوتيوب لمدة 24مشاهدة. وأن  163391
. وأنه بعد التحقق من 148590ساعة وحققت مشاهدة بنسبة قدرها  24تزيد عن 

% 60حذف محتوى المحتويات العنيفة التي يتم نشرها من خالل هذه المواقع تم 
 من هذه الحسابات فيما لم يتم إغالقها. 

استهدفت توصيف مفهوم خطاب ، (8)(2018أما دراسة )ناصر الرحامنة،  .7
ته الكراهية وأشكاله التي يتم تداولها عبر شبكات التواصل االجتماعي وانعكاسا

على المجتمع األردني، إلى جانب تحديد اآلثار الناتجة عن انتشار خطاب 
: أشكال خطاب وأوضحت النتائج أناهية، وانعكاسه على منظومة القيم. الكر 

و الكراهية الذي يتم تداوله عبر الفيسبوك، جاء في مقدمتها "تشويه الحقائق أ
تشار وأن ان تكذيبها"، وفي المرتبة الثانية "عدم القبول باالختالف مع اآلخرين".

ن من القيم السلبية والتي م خطاب الكراهية عبر الفيسبوك أدى النتشار مجموعة
شر بينها: )إثارة الفتن بين أفراد المجتمع مما يؤدي إلى الفرقة والتناحر، ون

 المعلومات المضللة.
استهدف الباحث التعرف على  (9)(2017وفي دراسة )فيصل أحمد السرحان،  .8

مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي على تشكيل اتجاهات وسلوكيات الطالب، 
يسهم في تطويع دور هذه المواقع من أجل خدمة طلبة الجامعة بشكل بما 
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مواقع التواصل االجتماعي تلعب دور مؤثر في  :وأوضحت النتائج أن. إيجابي
وأن نسبة من تعرضوا لخطاب الكراهية  تشكيل الرأي العام تجاه خطاب الكراهية.

لى أن هذه عبر مواقع التواصل االجتماعي تعد مرتفعة األمر الذي يؤكد ع
 المواقع أصبحت تشكل تربة خصبة لتقديم مضامين في إطار خطاب الكراهية.

يل تشكب عالقتهاو  مواقع التواصل االجتماعيالمحور الثاني الدراسات التي تناولت 
 :يةقضايا المجتمعالاتجاهات الشباب المصري نحو 

عل معرفة أنماط تفا (10)(2022)محسن يوسف محمد مهني، استهدفت دراسة  .1
الشباب الجامعي مع أخبار مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها باتجاهاتهم نحو 

: الشباب الجامعي وأوضحت نتائج الدراسة أنعدد من القضايا المصرية، 
يستخدم مواقع التواصل االجتماعي بكثافة مرتفعة، في حين يتفاعلون معها بدرجة 

التعرف على مستجدات متوسطة وأن أهم دوافع استخدامهم لها تتمثل في 
 األخبار، وفهم الواقع والقضايا المجتمعية المصرية.

إلى التعرف على  (11)(2021)لبنى مسعود عبد العظيم،  بينما سعت دراسة .2
المعالجة اإلعالمية لعدد من األزمات المصرية وعالقتها بتشكيل اتجاهات 

تم التركيز عليها : أكثر األزمات التي وأظهرت نتائج الدراسة أنالشباب نحوها، 
 -أزمة فيروس كورونا  -خالل اجراء الدراسة التحليلية كانت )أزمة سد النهضة

أزمة ارتفاع األسعار(، فيما أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود عالقة 
ارتباطية دالة احصائيًا بين متابعة المبحوثين عينة الدراسة لليوتيوب وتشكيل 

 لقضايا التي ركزت عليها مقاطع الفيديوهات. اتجاهاتهم فيما يتعلق با

التعرف على مستوى  (12)(2020)لمياء على عبد الحميد،  واستهدفت دراسة .3
تعرض الشباب المصري بمحافظات الصعيد إلى للرسوم الساخرة على مواقع 

وأظهرت نتائج التواصل االجتماعي وأثره في إدراك القضايا السياسية لديهم. 
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ية عينة الدراسة من الشباب مهتمون بمتابعة الرسوم الساخرة أن أغلب الدراسة:
الخاصة بالقضايا السياسية على الفيسبوك، وأن هذا التعرض يسهم في إدراك 

 الشباب عينة الدراسة للقضايا السياسية بدرجة متوسطة.
استهدف الباحث التعرف على أطر  (13)(2018وفي دراسة إبراهيم عطا هللا ) .4

ية من القومي العربي التي تناولتها مواقع الفضائيات االخبار معالجة قضايا األ
وقع م-وقع روسيا اليومم-ة موقع العربي -عينة الدراسة )موقع النيل لألخبار

BBC .وأظهرت الدراسة( ودورها في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي العربي: 
ن قضايا األم تنوع األطر االعالمية التي استخدمتها المواقع اإلخبارية في عرض

القومي العربي، ولكن طغى إطار الصراع على األخبار التي تعرضها هذه 
 المواقع.  

هدفت الدراسة إلى  (14)( 2016)نهلة عبد المنعم أحمد المحروق،  وفي دراسة .5
 التعرف على مدى إدراك المراهق للمعلومات التي تناولتها فيديوهات اليوتيوب

المراهقين، ومدى استخدام المراهقين لموقع ومدى إسهاماتها في بناء شخصية 
وقد جاءت أهم النتائج مشيرة اليوتيوب كمصدر للتعرف على القضايا العربية. 

أن أهم األسباب التي تدفع المبحوثون الستخدام اليوتيوب تتمثل في  إلى:
 الحصول على المعلومات، وأن اليوتيوب يعد وسيلة إلمداد المبحوثون بالمعرفة

%، حيث أثرت متابعتهم للفيديوهات 26.9ايا العربية بنسبة قدرها حول القض
 المقدمة على اليوتيوب في زيادة معرفتهم باألحداث والقضايا المتنوعة بدرجة

 متوسطة. 

التعرف فقد سعت الباحثة من خاللها إلى  (15)(2015)نسمة مطاوع،  أما دراسة .6
رؤى الشباب الجامعي على تأثير مواقع التواصل االجتماعي على اتجاهات و 

أن نسبة : وأظهرت الدراسة. يناير 25المصري نحو األحزاب اإلسالمية بعد ثورة 
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%. وقد جاء 61من يتابعون مواقع التواصل االجتماعي بصورة دائمة بلغت 
الفيسبوك في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها المبحوثون وتاله 

حوثون من االعتماد على مواقع التواصل اليوتيوب. وأن أهم أهداف المب
االجتماعي هي الحصول على األخبار المتعلقة باألحزاب اإلسالمية، واألنشطة 

  .الخاصة بها، وفهم مواقف ورؤى هذه األحزاب تجاه القضايا المطروحة

  :التعليق على الدراسات السابقة
 التي ضوع الدراسةوثيقة الصلة بمو  الدراسات السابقة منبعد االطالع على عدد 

إطار التحريض اإلعالمي على مواقع التواصل  تحتتناولت المضامين التي تندرج 
االجتماعي والتي جاء في مقدمتها )خطاب الكراهية والتحريض ضد العنف والخطاب 

عي المتطرف، والتحريض الديني(. وبعد مراجعة إمكانية تأثير مواقع التواصل االجتما
 ها حول القضايا والموضوعات المختلفة على اتجاهات مستخدمي

اسة أن التشابه بين الدر  :لجوانب االتفاق التالية مع الدراسات السابقةتم التوصل و 
 كانيةمواقع التواصل االجتماعي وإمالحالية والدراسات السابقة يتمثل في االتفاق حول 

واقع إلى جانب االتفاق حول مدى قدرة متحريضي.  محتوى نشر  استخدامها في
التواصل االجتماعي على تشكيل االتجاهات حول الموضوعات التي يتم التركيز 

الدراسات السابقة على اعتماد الشباب بصورة كبيرة على مواقع كما أكدت  عليها.
سة التواصل االجتماعي، لذلك تم تحديد فئة الشباب لكي يتم التطبيق عليها في الدرا

 الميدانية.

: تركيز الدراسة الحالية على التطبيق الميداني على تتمثل في أما أوجه االختالف فهي
عينة من الشباب المصري للتعرف على مدى إدراكهم لمستويات التحريض التي تتم 
ممارستها من القنوات المعارضة على اتجاهاتهم نحو القضايا المعارضة، باستخدام 

ع في إطار التحريض نموذج ركزت معظم الدراسات التي تناولت المضامين التي تق
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كما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في  اإلعالمي على تحليل المحتوى.
كونها تسعى لتطبيق مقياس التحريض اإلعالمي والذي تم بناءه في ضوء الضوابط 
المهنية والقانونية المفسرة للتحريض اإلعالمي مع تركيز الطرح على مواقع التواصل 

سمية التابعة لقناة الشرق وقناة مكملين، بعد أن اتضح بالدليل أنهما االجتماعي الر 
 يمارسان أنماط التحريض اإلعالمي وفقًا للضوابط اإلعالمية والقانونية.

بلورة موضوع الدراسة الحالي حتى ال  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في
يتم نشره من خالل مواقع  يكون مكرر، بحيث تم التركيز على المحتوى المرئي الذي

سات كما تم االستفادة من الدرا التواصل االجتماعي سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب.
السابقة في الخروج بتصور أكاديمي حول مفهوم التحريض اإلعالمي، وطرق تحديده 

كذلك تم االستفادة من الدراسات السابقة في تصميم أدوات الدراسة،  بموضوعية.
سة كذلك تم تحديد منهج الدرا تائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية. وتفسير الن

م ذي لم يتالعينة( وال -القبول -واإلطار النظري الخاص بها متمثاّل في نموذج )التلقي
بية دراسته بالقدر الكافي في الدراسات العربية على الرغم من أهميته، خاصة وأن غال

ى على نظرية المجال العام، ونظرية االعتماد عل الدراسات العربية السابقة اعتمدت
 وسائل اإلعالم إلى جانب نظرية األطر اإلعالمية.

 الدراسة: شكلةثانيًا: م
في ضوء استعراض الدراسات السابقة اتضح وجود إشكالية خطيرة تتمثل في 
إمكانية توظيف مواقع التواصل االجتماعي في حروب الجيل الخامس والسادس التي 

بر ف النيل من استقرار الدول وأمنها الداخلي، وزرع الفتن وإثارة الصراعات عتستهد
 اتباع مجموعة من التكنيكات اإلعالمية، وهو ما يفرض أهمية دراسة هذه اإلشكالية

 من خالل دراسة العوامل ذات الصلة بها.  
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التعرف على مدى إدراك الشباب  ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في
، صري لمستويات لتحريض اإلعالمي الممارس في مواقع التواصل االجتماعيالم

باتجاهاتهم نحو ة ذلك وعالقومدى تأثير ذلك على تلقي وقبول المحتوى المقدم بها، 
 القضايا المجتمعية.

 ثالثًا: أهمية الدراسة
محوددات التغيور فوي اتجاهوات  أهمية التوصل إلى معلومات منهجية منظمة حوول -1

المصري نتيجة للتعرض لمضامين تتضمن محتويوات تعمول علوى زعزعوة الشباب 
 ثقته في الحكومة والقرارات السياسية وحتى القيادات في الدولة.

عووووودم وفووووورة دراسوووووات عربيوووووة اسوووووتهدفت رصووووود وتوصووووويف التغيووووورات فوووووي اتجاهوووووات  -2
مسووووتخدمي مواقووووع التواصوووول االجتموووواعي موووون الشووووباب حووووول القضووووايا المجتمعيووووة 

يووووووتم فووووووي الغالووووووب التركيووووووز علووووووى قضووووووية واحوووووودة واهمووووووال بوووووواقي المختلفووووووة؛ حيووووووث 
الموضووووعات األخووورى. ولكووون يجوووب التأكيووود علوووى أن القضوووايا المجتمعيوووة متداخلوووة 

 بصورة ال يمكن الفصل عمليًا فيما بينها.
جول التحقوق مون أالعينوة( مون  -القبول -اعتمدت الدراسة على نموذج )التلقيكذلك  -3

لتعورض لهوا علوى مواقوع التواصول االجتمواعي التوي مدى تأثير المضامين التوي توم ا
تقووووودم مضوووووامين بهوووووا تحوووووريض إعالموووووي علوووووى اتجاهوووووات الشوووووباب نحوووووو القضوووووايا 

 المجتمعية.

 رابعًا: أهداف الدراسة:
التعرف على مدى متابعة الشباب المصري عينة الدراسة للصفحات الرسمية  -1

قع التواصل التابعة للقنوات الموجهة التي تقدم تحريض إعالمي على موا
 الصفحات الرسمية للقنوات المعارضة األكثر متابعة من الجمهور، و االجتماعي

 عينة الدراسة.
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والطقوسية( -رصد دوافع استخدامات الشباب المصري عينة الدراسة )الوظيفية -2
للمضامين التي بها تحريض إعالمي على الصفحات الرسمية التابعة للقنوات 

 واصل االجتماعي.عينة الدراسة على مواقع الت

 تحريضتعرض الشباب لمضامين تتضمن على  عالقة بينالتعرف على ال -3
إعالمي في مواقع التواصل االجتماعي واتجاهات الشباب المصري نحو القضايا 

 .المجتمعية

أطر  همإدراك معرفة مدى تأثير العوامل الديموغرافية لعينة الدراسة على -4
 .التواصل اإلعالميالتحريض اإلعالمي الممارس في مواقع 

تأثر شدة العالقة االرتباطية بين مستوى االعتماد على التعرف على مدى  -5
القنوات وبين إدراك مستوى التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي 

االهتمام  -مصادرالتحقق من ال-باختالف المتغيرات األتية: )الثقة في المصادر
 بالقضايا(.

 ي للبحث خامسًا: اإلطار النظر 
 Sample) -Accept-RAS (Receiveالعينة( -القبول -نموذج )التلقي

Model 
يمكن القول بأنه في ضوء سعي الباحثين إلى دراسة االتجاه والتعرف على 
مفهومه ومكوناته والعناصر المكونة له، بدأت تظهر عدة نماذج ونظريات مفسرة 

ن أشهر المصطلحات في مجال ويعّد مصطلح االتجاهات واحدا م لتشكيل االتجاه.
، وظهر هناك اهتماما كبيرا بالتعرف على 1920علم النفس االجتماعي منذ عام 

 .(16)الطرق التي يمكن من خاللها قياس االتجاهات، واستخدامها للتنبؤ بالسلوكيات
وما يجب التأكيد عليه هو أن مدخل االتجاهات من أكثر التخصصات الفرعية  

الرأي العام تجاه القضايا والموضوعات في مجال اإلعالم، التي ترتبط بتشكيل 
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فالتعرف على اتجاهات الرأي العام وتناوله بالدراسة يسهم في رصد ومعرفة معدالت 
 .(17)التغير أو الثبات في الرأي حول ظاهرة ما

 -المكون المعرفي) :وتتكون االتجاهات في األساس من ثالث مكونات رئيسية وهي
وخالل العقد الثامن من القرن العشرين ظهر  .(18)(والميل السلوكي-يالمكون الوجدان

اهتمام واضح بأساليب معالجة المعلومات وتأثيراتها على تشكيل االتجاهات بما 
تتضمنه من عناصر مختلفة تتوسط عملية تشكيل االتجاهات، وهو ما نتج عنه 

 ي تتوسط عملية تشكيلتطوير مقاييس جديدة تسهم في قياس االستجابات المعرفية الت
ية االتجاهات، وأمد الباحثين برؤية أكثر عمًقا للعمليات الدقيقة المتضمنة في عمل

 . (19)اإلقناع
العينة( واحد من النماذج التي سعت إلى تفسير  -القبول -ويعّد نموذج )التلقي

له، التغيرات التي تطرأ على االتجاهات مع تجنب العيوب المرتبطة بالنماذج السابقة 
حيث يمكن النظر إليه على أنه تطويًرا لنموذج انتشار االتجاهات السياسية الذي 

في الستينات، وطوره زيللر  Converse& McGuireأسسه كونفرس وماكجواير 
Zaller  في الثمينينات، بحيث يعتمد تغير االتجاهات على العالقة بين تعرض الفرد

سائل اإلعالم، ومدى استعداده لقبول هذه  للرسائل اإلقناعية التي يتم تقديمها عبر
 . (20)الرسائل

ويركز هذا النموذج بشكل كبير على الوعي السياسي والذي يمكن تعريفه على 
 .(21)أنه مدى تركيز الفرد وانتباهه للمحتوى السياسي، ومدى فهمه لألمور التي تواجهه

و ية أالعتبارات اإليجابوتركز النظرية على اتجاه األفراد إلى االعتماد على عدد من ا
 السلبية التي تتعلق بتلك القضية، والتي تترسخ في عقلهم الواعي، سواء كانت تلك

 .(22)االعتبارات تتفق مع أراءهم السياسية أو تتعارض معها
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إلى أن األفراد يتعرضون بشكل دائم إلى تيارات متدفقة من  Zallerزيللر  ويشير
قناعهم بأمور معينة، وأنه نتيجة النخفاض مستوى المعلومات واألخبار التي تسعى إل

االنتباه خالل التعرض، فإن عدد كبير من األفراد يتلقون أفكار تتعلق بعدة قضايا دون 
اخضاعها للنقد والتحليل، وهو ما يترتب عليه تكون مخزون كبير لديهم من األفكار 

آرائهم عن هذه  غير المتسقة، والتي يسترجعونها بشكل أتوماتيكي عند استطالع
على أن وسائل اإلعالم لديها إمكانات غير  Zallerزيللر  ويؤكد .(23)الموضوعات

مباشرة قوية على األحكام السياسية من خالل قدرتها على وضع أجندة تسهم في 
. حيث سعى (24)تغيير المعايير التي يستخدمها المواطنون لتقييم الفاعلين السياسيين

استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم وكيف يتم ترجمة تأثير هذا النموذج إلى فهم كيفية 
االستخدام على "اآلراء" والتي يتم معرفتها الحًقا من خالل مؤسسات استطالع الرأي 
السياسية. ويتمثل المتغير المستقل الخاص بالنموذج في مقدار التغطية المخصصة 

 .(25)لقضية ما، ومستوى الوعي السياسي للفرد

 :مراحل الخاصة بتشكيل االتجاهات وفًقا للنموذج فهي تتمثل فيأما عن ال

د مستوى إلى أنه كلما زا Zallerزيللر  : تلقي الرسالة اإلعالمية: يشيرالمرحلة األولى
 -المشاركة المعرفية للشخص في قضية ما، زادت احتمالية تعرضه وفهمه وتلقيه 

مد هذه المرحلة في األساس على . وتعت(26)للرسائل السياسية المتعلقة بهذه القضية
 أمرين وهما )التلقي والفهم(، فمعظم األفراد يعتمدون على وسائل اإلعالم من أجل
الحصول على المعلومات الخاصة بهم مؤكدًا على أن استقبال الرسالة يتوقف أواًل 
وقبل كل شيء على مستوى الوعي السياسي للفرد. وإن األشخاص المدركين للغاية، 

يتابعون السياسة عن كثب، هم أكثر عرضة لتلقي الرسائل في حين تقل فرص  والذين
 .(27)تلقي الرسالة لدى األقل وعيًا، أو لدى الذين ال يهتمون إلى حد كبير بالسياسة
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رد ذ الفوخالل هذه المرحلة يتخ : )قبول/ عدم قبول( الرسالة اإلعالمية:المرحلة الثانية
 ا؛ بحيث يحدث القبول بعد التعرض والفهم وفي بعضاجراء تجاه الرسالة التي تلقاه

 األحيان تحدث هناك مقاومة للرسائل االقناعية والتي تتخذ ثالثة أشكال وهي: 
يوله المقاومة الموالية: وفيها يرفض الفرد الرسالة اإلعالمية ألنها تتعارض مع م -

ن فيه .لكنهم يفعلون ذلك فقط إلى الحد الذي يمتلكو (28)وتوجهاته السياسية
 .(29)المعلومات السياقية الالزمة إلدراك العالقة بين الرسالة وميولهم

المقاومة الذاتية: وهي التي تحدث لدى األفراد الذين يمتلكون مخزون معرفي  -
م ثومن  مرتفع، وبالتالي يتم مقارنة الرسائل اإلعالمية الجديدة بالمعلومات السابقة

 اتخاذ قرار بشأنها.

: وهي التي تحدث في حال استيعاب الفرد للرسائل المضادة المقاومة المضادة -
 خالل مروره بمرحلة تغير اتجاهه.

جود عي و : تغير االتجاه أو ثباته: تأتي هذه المرحلة كخطوة نهائية تستدالمرحلة الثالثة
 تغير في االتجاه إما بشكل إيجابي أو سلبي، وفي ضوء هذا التغير تحدث االستجابة

 . (30)تجاه قضية معينة
 :العينة( -لقبولا -المتغيرات الخاصة بنموذج )التلقي

سي متغيرات تتعلق بمتلقي الرسالة: وهي تتعلق بسمات الفرد ومنها: )الوعي السيا -أ
لق واالنتماء الحزبي واأليديولوجي( والسمات الشخصية ومنها: )تقدير الذات والق

فروق بين الجمهور العام . وهناك عدد من ال(31)والذكاء والمتغيرات الديموغرافية(
خاصة االهتمامات السياسية بغض النظر عن القضية الذي يتم تناوله، وأن 

 .(32)مستوى معرفة الجمهور العام يميل إلى االنخفاض

 متغيرات تتعلق بالرسالة اإلعالمية، والتي تتمثل في: -ب
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ي التيشير هذا المفهوم إلى قوة أو درجة التركيز  كثافة التركيز على الرسالة:  -1
على أنه قدرة  Zaller. بينما عرفه (33)يوضح بها المصدر موقفه تجاه موضوع ما

الرسالة اإلعالمية على التأثير على وعي مستقبل الرسالة، ومدى تصدرها 
 .(34)للمحتوى اإلعالمي

 . (35)شيوع القضية: وهي تتعلق بمدى معرفة الجمهور بالقضية المطروحة -2

 العينة(: -القبول -الفروض الخاصة بنموذج )التلقي
كلما ارتفع مستوى وعي الفرد بقضية ما زاد احتمال تعرضه وتلقيه للرسائل  -1

 اإلعالمية المرتبطة بهذه القضية.

ها، كلما توفرت لدى الفرد معلومات سياقية حول الرسالة اإلعالمية التي يتالقا -2
 زاد احتمال مقاومة الفرد للرسالة اإلعالمية.

 علومةدية بين المدة الزمنية لالزمة السترجاع فكرة أو متوجد عالقة ارتباطية طر  -3
 معينة والفترة الزمنية التي مرت على تلقي هذه المعلومة.

ين بيكون األفراد آراءهم التي يعبرون عنها في استطالعات الرأي عبر الموازنة  -4
 .(36)المعلومات األكثر بروزًا وقت اجراء االستطالع

 .(37)اقف أيديولوجية أقل استقراًرااألشخاص األقل وعًيا لديهم مو  -5
وبناء على ما سبق يمكن القول بأن النموذج يسعى إلى تفسير االتجاهات عبر 
فترات زمنية متنوعة، ويقيس الفروق الفردية التي تطرأ على عملية قبول الرسالة 

دة اإلعالمية، ويركز بشكل أساسي على التأثيرات التي تنتج عن تدفق المعلومات متعد
 تجاه.اال

 :االنتقادات التي تم توجيهها إلى النموذج
لتي ايمكن القول بأن النموذج في صورته الحالية قد تفادى العديد من االنتقادات 

 تم تقديمها بشأنه في البداية والتي من بينها:
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 لم يأخذ في الحسبان المعرفة أو الخبرات McGuireأن النموذج عند ماكجواير  -1
ور ؛ حيث ركز على الدZallerم تفاديها في نموذج زيللر السابقة لألفراد وقد ت

 الذي تلعبه المعرفة والخبرات السابقة عن القضية في تشكيل اتجاهات الفرد.

يشير البعض إلى أن النموذج يفصل بين مرحلتي التلقي والقبول، ولكن ما يجب  -2
تداخل التأكيد عليه هو أن هذا الفصل نظريًا، وأنه من الممكن أن يحدث هناك 

 بين المرحلتين.

كذلك ينتقد البعض كون النموذج ال يضع في االعتبار شدة االتجاه ومدى  -3
. )وقد تم تفادي هذا العيب في الدراسة الحالية من خالل قياس التأثير (38)تطرفه

 في شدة االتجاه والذي تم اختباره من خالل فروض الدراسة الحالية(.

جيهها إلى النموذج هو أنه تم وضعه عام كذلك من بين االنتقادات التي تم تو  -4
ز عندما لم يكن اإلنترنت وسيلة اتصال شائعة جًدا، وبالتالي فهو ال يمي 1992

ثار ن اآلبين وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة. يعد هذا التمييز ضرورًيا نظًرا أل
المترتبة على االتصال الجماهيري واالتصال المخصص الذي يوفره اإلنترنت 

عرف ختلف اختالًفا عميًقا. )وهو ما سيتم تطبيقه من خالل الدراسة الحالية للتي
 على مدى وجود تأثير للنموذج في مواقع التواصل االجتماعي(. 

الرسائل اإلعالمية غير أنه لم يوفر  العينة( على -القبول -يركز نموذج )التلقي -5
ة ليوم أصبحت تتخذ عدتعريًفا صارًما للرسالة. فالرسالة اإلعالمية في عالم ا

. )وهو ما يمكن عالجه من خالل الدراسة (39)أشكال بفضل الفضاء اإللكتروني
الحالية من خالل الفصل التحليلي الذي يقدم تحليل كمي وكيفي للمحتوى الذي 
 يتم تقديمه في القنوات المعارضة من خالل مواقع التواصل االجتماعي الرسمية

ؤثر الدعاء بأن وحدات المعلومات األكثر إقناًعا تالتابعة لها، وهو مما يدعم ا
 على الرأي العام بدرجة أكبر(.
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 سادسًا: تساؤالت الدراسة:
ة ما كثافة استخدام الشباب عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي بصفة عام -1

 والمضامين التي بها تحريض إعالمي بصفة خاصة؟

لمضامين والطقوسية( ل-الوظيفيةما دوافع استخدامات الشباب عينة الدراسة ) -2
 التي بها تحريض إعالمي؟

ما أهم القضايا التي تعرض لها الشباب المصري عينة الدراسة في مواقع  -3
 التواصل االجتماعي التابعة للقنوات المحرضة؟ وما مدى تقبلهم لها؟

 سابعًا: فروض الدراسة
إلعالمي في مواقع : توجد عالقة دالة احصائيًا بين أطر التحريض االفرض األول

 التواصل االجتماعي واتجاهات الشباب المصري نحو القضايا المجتمعية.
 : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في إدراكالفرض الثاني

، أطر التحريض اإلعالمي الممارس في مواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير )النوع
 اءاتمستوى االقتصادي االجتماعي، المستوى الثقافي، االنتمالعمر، مستوى التعليم، ال

 الحزبية واالنخراط في الحياة السياسية والمجتمعية(.
بين و : تتأثر شدة العالقة االرتباطية بين مستوى االعتماد على القنوات ثالثالفرض ال

ت إدراك مستوى التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي باختالف المتغيرا
 الهتمام بالقضايا(. ا -لتحقق من المصادرا-األتية: )الثقة في المصادر

 ًا: مفاهيم الدراسة:ثامن
يعني العمل على تشكيل االنفعاالت التي تسببها ظروف أو : التحريض اإلعالمي

حاالت انفعالية لكي تصبح محور تحريض خارجي لمواجهة األخر، فإذا تمكن 
ستهدف واستثارتها يغدو المضمون مادة للهياج المحرض من مس عواطف الطرف الم

 . (40)المجتمعي وليس مادة للتفكير
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وقد أشار المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم إلى أن التحريض اإلعالمي الذي 
يستحق العقاب هو كل ما يتضمن التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو 

و أأو نشر ما يهدد النسيج الوطني التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث 
 .(41)اإلساءة لمؤسسات المجتمع أو اإلضرار بمصالحه العامة

: أي محتوى يتضمن واحدة ويمكن تعريف التحريض اإلعالمي إجرائيًا على أنه
أو أكثر من الشروط الستة للتحريض المحظور الصادر عن مركز هردو لدعم التعبير 

 (.2016الرقمي في عام )
نوعا من التغير في المواقف داخل مجموعات تختلف من حيث الحجم ات: االتجاه
 .(42)والسلطة

ات واالتجاه عبارة عن: منظومة تتمتع بالثبات النسبي والتي تتكون من المعتقد
والمشاعر واالتجاهات السلوكية، وتتحكم بها عدة معايير، منها: )النوع، العمر، 

 .(43)لمبدئي، والخبرة السابقة الخلفية الثقافية للمشاركين، الموقف ا
نحو  ويشير االتجاه كذلك إلى اإلدراك المتعلم والذي يتم استخدامه لالستجابة  

قضية معينة، بحيث يتضمن االتجاه أبعادا إيجابية أو سلبية، وهو ما يدفعنا نحو 
وهو تقييم لموضوع، أو شخص أو . (44)االستجابة بطريقة معينة تجاه مثير محدد

ل رة بثر على األفكار واألفعال الخاصة بالفرد، واالتجاه ال يعد سلوك أو فكمكان، ويؤ 
 .(45)يتكون من أنماطا مكتسبة من التفاعل االجتماعي

عي : هو التغيرات التي تحدث لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماواالتجاه إجرائياً 
يات التي تقدم محتو على المستوى )المعرفي والوجداني والميل السلوكي( تجاه القضايا 

تتضمن إحدى أطر التحريض اإلعالمي، التي تقع في إطار مقياس أساليب التحريض 
( ٤ة )( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الماد20الصادر بناء على المادة )

 ( من االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. ٥و)
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 نهجيةًا: اإلجراءات المتاسع
دف تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التحليلية التي تستهنوع الدراسة:  .1

وصف الظواهر والقضايا المختلفة لرصد وتحليل عناصرها ومكوناتها عن طريق 
جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة وموضوعية 

 حول الظاهرة محل الدراسة. 
د تعتمد الدراسة الحالية على منهج المسح اإلعالمي، باالعتمامنهج الدراسة:  .2

 على المسح بالعينة؛ خاصة وأنه يساعد في مسح الجمهور عينة الدراسة، باتباع
 األسس العلمية الصحيحة.    

 أداة جمع البيانات: .3
اسة وذلك لإلجابة على التساؤالت الخاصة بالدر تم االعتماد على استمارة االستبيان: 

لى تطبيقها على العينة الميدانية. وتم تصميم استمارة االستبيان بحيث اشتمل ععبر 
 -عدد من المقاييس التي تتناسب مع متغيرات الدراسة وتتوافق مع نموذج )التلقي

مقياس -القبول العينة(، كما يلي: )مقياس كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي
 قياس االتجاهات(.م -يض اإلعالميدراك التحر إمقياس  -دوافع االستخدام

 مجتمع وعينة الدراسة: .4

يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في الشباب المصري، فيما تكونت عينة الدراسة من 
سنة( بما  29-18( مفردة من الشباب المصري الذين تتراوح أعمارهم بين )438)

واإلحصاء، والذين  يتناسب مع فئة الشباب التي اقرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة
تم اختيارهم بطريقة العينة العمدية في فترة امتدت لستة أشهر، بحيث يجب أن يكونوا 
قد تعرضوا من قبل لمحتوى تحريضي في مواقع التواصل االجتماعي التابعة لواحدة أو 
أكثر من القنوات الموجهة من الخارج مثل: )الشرق ومكملين(، وأن تقع أعمارهم في 
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الديموغرافية لعينة مرية المطلوبة، والجدول التالي يوضح الخصائص الفئة الع
 الدراسة:

 (438يوضح البيانات الديموجرافية )ن= (1) رقم جدول
 النسبة التكرار البيانات الديموجرافية

 النوع
 46.1 202 ذكر

 53.9 236 أنثى

 العمر

 22.8 100 21-18من 

 34.7 152 25-22من 

 42.5 186 29-26من 

 يممستوى التعل

 14.4 63 متوسط

 48.9 214 جامعي

 36.8 161 دراسات عليا

 نوع التعليم

 71.9 315 محلي

 17.6 77 لغات

 10.5 46 دولي

 :جاءت عينة الدراسة متنوعة ما بالنوع فيما يتعلق  من الجدول السابق يتضح أن
%(، فيما بلغت نسبة اإلناث 46.1بين الذكور واإلناث، وبلغت نسبة الذكور )

%(. ويمكن القول بأن نسبة اإلناث جاءت أعلى من النسبة الممثلة لهن 53.9)
٪( وفًقا إلحصائيات الربع األول من عام 49.9في المجتمع والبالغ عددها )

، بسبب كون (46)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الصادرة عن 2022
ور أن السبب في عدم اإلناث كن أكثر استجابة مقارنة بالذكور؛ حيث برر الذك
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رغبة عدد من زمالئهم في استكمال االستبانة هو الوقت المخصص لإلجابة على 
التساؤالت بأكملها، فيما كان البعض منهم أكثر تخوًفا من اإلناث بحكم طبيعة 

 االستبانة. 
 62) كانت الفئة العمرية األكثر استجابة من بالعمره فيما يتعلق كذلك اتضح أن 

العمرية  (، وفي المرتبة الثانية جاءت الفئة%42.5) بنسبة بلغت، ( عام29 –
-18)ءت الفئة العمرية من (، وأخيًرا جا%34.7بنسبة ) ( عام25 – 22) من
(. وربما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء كون %22.8بنسبة ) ( عام21

 تاليبالالفئات العمرية األكبر أكثر وعًيا وخبرة بطبيعة موضوع الدراسة الحالي و 
 كانوا أكثر استجابة. 

  ة للعينة جاء المستوى )جامعي( في المرتبة األولى بنسب المستوى التعليميوعن
(، وفي المرتبة الثانية جاء الحاصلين على )الدراسات العليا( %48.9بلغت )

(، وفي المرتبة الثالثة جاء المستوى التعليمي )متوسط( %36.7) بنسبة بلغت
ة بما يمكن تفسير هذه النتائج في ضوء توزيع رابط االستبانور  ،%(14.4) بنسبة

على عدد من المجموعات )الجروبات( الخاصة بالدراسات العليا وطلبة 
 الجامعات إلى جانب بعض المجموعات العامة بما يسمح بتنوع العينة.

 عاشرًا: اختبارات صدق وثبات المقياس
 صدق التالية:تم استخدام اختبارات الاواًل: صدق المقياس: 

لقياس مستوى االتساق الداخلي بين عبارات : ساالتساق الداخلي للمقايي (أ)
المقاييس المستخدمة في الدراسة تم االعتماد على مصفوفة االرتباط 

Correlation Matrix. 
حيث تم اجراء التحليل العاملي للمقاييس بطريقة : الصدق العاملي للمقياس (ب)

استخدام محك الجذر الكامن )واحد صحيح(  المكونات األساسية لهوتلنج مع
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للعوامل التي يتم استخراجها، وبإجراء ذلك تم الحصول على عاملين اثنين تم 
 وذلك كما يلي:تدويرهما باستخدام التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس. 

 مقياس دوافع االستخدام:  (1
 :االتساق الداخلي لمقياس دوافع االستخدام (أ)

 بين عبارات مقياس دوافع االستخداممصفوفة االرتباط  (2) رقم جدول

ارتباط  8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة
العبارة 

بالمقياس 
 الكلى

1 1        **567. 

2 **448. 1       **616. 

3 *115. **318. 1      **520. 

4 .059 **204. **316. 1     **394. 

5 **241. .088 **198. -.093 1    **519. 

6 **210. **311. **512. **164. **297. 1   **642. 

7 **334. **349. **169. .050 **249. **488. 1  **680. 

8 **246. **177. **181. **128. **334. **340. **432. 1 **637. 

. )**( دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.05)*( دالة عند مستوى معنوية أقل من 
0.01. 
 ميع عبارات المقياس مرتبطة فيما بينها،يتضح من بيانات الجدول السابق أن ج

 كذلك تم اجراء مصفوفات ارتباطات وأن هذه العالقات االرتباطية دالة احصائيًا. 
 اطاتأخرى بين كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس دوافع االستخدام وكانت نتائج االرتب

 على النحو التالي:
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مقياس دوافع االرتباطات بين عبارات المقياس والدرجة الكلية ل (3) رقم جدول
 االستخدام

 االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة
1 3.072 (**) 5 .493(**) 
2 2.672(**) 6 .463(**) 
3 .647(**) 7 .402(**) 
4 .617(**) 8 .369(**) 

 .0.01)**( دالة عند مستوى معنوية أقل من 
ميع عبارات المقياس مرتبطة ارتباطًا دااًل يتضح من بيانات الجدول أن ج

بالدرجة الكلية للمقياس، وأن هذه االرتباطات دالة عند مستوى معنوية أقل من 
 ( وهو ما يؤكد صدق المقياس.0.01)

 )ب( الصدق العاملي لمقياس دوافع االستخدام

 الصدق العاملي لمقياس دوافع االستخدام )العامالن المكونان لمقياس (4) رقم جدول
 الستخدام(دوافع ا

رقم 
 العبارة

العامل  العبارة
األول 
 )وظيفي(

العامل 
الثاني 
 )طقوسي(

  1 للتعرف على مختلف اآلراء التي يتم عرضها     1
 597.  ألني أحب أن أطلع على أراء مختلفة ومتنوعة  2
 640.  للتسلية وتقضية وقت الفراغ 3

ألنهوووووا تظهووووور أموووووامي بالصووووودفة أثنووووواء تصوووووفح مواقوووووع  4
 واصل االجتماعيالت

 .530 
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أتوابع الصووفحات الرسوومية للقنووات التووي قمووت باختيارهووا  5
 للحصول على دعم آلرائي

.749  

أحووواول الحصوووول مووون خاللهوووا علوووى معلوموووات مختلفوووة  6
 عما يتم تقديمه في وسائل اإلعالم التقليدية

.503 
 

أحووووواول المقارنوووووة بوووووين آرائوووووي وموووووا يوووووتم عرضوووووه علوووووى  7
 لقنوات التي قمت باختيارهاالصفحات الرسمية ل

.674 
 

أشووعر بالطمأنينووة ألن هووذه المواقووع يوجوود بهووا مووا يعبوور  8
 عن رأي

 
.729 

يتضح من خالل الجدول السابق ارتفاع قيمة تشبع كل عبارة على عاملها؛ إذ 
(، كذلك تراوحت تشبعات 1( و)0.503تراوحت التشبعات على العامل األول ما بين )

( وهي تشبعات عالية 0.729( و )0.597العامل الثاني ما بين )العبارات الخاصة ب
 تشير إلى صدق المقياس.

 ( مقياس التحريض اإلعالمي2)
تكون مقياس التحريض اإلعالمي من أربع مجاالت رئيسية وهي: )دقة 

 -الحياد في عرض المحتوى اإلعالميو  -محتوى اإلعالميووضوح ال -المعلومات
ض المحتوى اإلعالمي(. وتم اجراء اختبارت الصدق لكل واالنصاف والنزاهة في عر 

 مجال منها على حدي كما يلي:
 المجال األول: دقة المعلومات

 :االتساق الداخلي لمجال دقة المعلومات (أ
 مصفوفة االرتباط بين عبارات مجال دقة المعلومات (5) رقم جدول
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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات

ارتباط 
العبارات 
بالمقياس 

 الكلى
 1 1         .514** 

 2 **577. 1        .514** 

 3 
-

*097. 

-
**150. 

1       .514** 

 4 
-

*105. 

-
**200. 

**598. 1      .514** 

 
5 -.013 

-
**194. 

**547. **555. 1     .514** 

 6 -.038 -.031 **512. **570. **641. 1    .514** 

 7 **404. **387. **133. **197. **176. **181. 1   .514** 

 8 **600. **621. 
-

*094. 
-.082 -.046 .002 **410. 1  .514** 

 9 **419. **531. -.056 
-

*109. 

-
*109. 

-.074 **330. **466. 1 .514** 

. )**( دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.05)*( دالة عند مستوى معنوية أقل من 
0.01. 

 ومن خالل هذه النتائج نتبين أن المقياس صادق في قياس مدى الدقة المعلومات.
 
 

 الصدق العاملي لمجال دقة المعلومات (ب
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 الصدق العاملي لمقياس دوافع االستخدام )العامالن المكونان لمقياس (6) رقم جدول
 االستخدام(دوافع 

العامل  العبارات 
 األول

)العبارات 
 اإليجابية(

العامل 
 الثاني

)العبارات 
 العكسية

  668. يتم التصريح عن المصادر 1

جهات  -يتم الرجوع لمصادر معروفة )وزارت 2
 سائل إعالم ..الخ(و  -حكومية

.762  

 يتم تقديم معلومات أو صوروًا أو فيديوهات تم تعديلها 3
 ب بهاأو التالع

 -.525 

يتم تقديم المعلومات بصورة غير مكتملة )ناقصة  4
 تشوه الوقائع(

 -.554 

 525.-  يتم استخدام أرقام وإحصاءات بصورة مبالغ فيها 5

 461.-  يتم استخدام مفاهيم ومصطلحات غير مفهومة 6

يتم تقديم محتوى إعالمي موضوعي )ال يوضح رأي  7
 القائم باالتصال(

.336  

  686. يتم تقديم معلومات كاملة في كافة القضايا 8

  625. ال يتم التالعب بالتصريحات الخاصة بالمسؤولين 9

 المجال الثاني: وضوح المحتوى اإلعالمي
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تم عمل مصفوفة االرتباط بين االتساق الداخلي لمجال وضوح المحتوى:  (أ
تباط العبارات العبارات التسع المكونة لمجال وضوح المحتوى الختبار مدى ار 

 ببعضها البعض، كما يلي:
 مصفوفة االرتباط بين عبارات مجال وضوح المحتوى  (7) رقم جدول

ارتباط  8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات
العبارات 
بالمقياس 

 الكلى

1 1        .615** 

2 **439. 1       .615** 

3 **522. **505. 1      .615** 

4 **486. **495. **583. 1     .615** 

5 **142. **471. **459. **456. 1    .615** 

6 -.062 -
**143. 

-.065 -
**139. 

-

.005 

1   .615** 

7 -.068 -.074 -
*110. 

-
**134. 

-

.016 

**581. 1  .615** 

8 -
*114. 

-.082 -
**182. 

-
**125. 

-

.007 

**566. **595. 1 .615** 

وى معنوية أقل من . )**( دالة عند مست0.05)*( دالة عند مستوى معنوية أقل من 
0.01. 

ومن خالل هذه النتائج نتبين أن المقياس صادق في قياس مدى وضوح 
 وكانت نتائج االرتباطات على النحو التالي: المحتوى.
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االرتباطات بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمجال  (8) رقم جدول
 وضوح المحتوى 

 لمقياس الكلياالرتباط با رقم العبارة االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة
1 3.073(**) 5 .514(**) 
2 2.043(**) 6 .465(**) 
3 .622(**) 7 .396(**) 
4 .542(**) 8 .345(**) 

 .0.01)**( دالة عند مستوى معنوية أقل من 
يتضح من بيانات الجدول أن جميع عبارات المقياس مرتبطة ارتباطًا دااًل 

ت دالة عند مستوى معنوية أقل من بالدرجة الكلية للمقياس، وأن هذه االرتباطا
 ( وهو ما يؤكد صدق المقياس.0.01)

 )ب( الصدق العاملي لمجال وضوح المحتوى 

 الصدق العاملي لمجال وضوح المحتوى  (9) رقم جدول

رقم 
 العبارة

العامل  العبارات
 األول

العامل 
 الثاني

 230. 709. يتم تناول األحداث والموضوعات بغموض 1

من خاللها الحصول يتم إخفاء الطرق التي تم  2
 على المعلومة أو الخبر

.727 .212 

يتم توظيف بعض الصور أو التصريحات دون  3
 تحديد التاريخ الخاص بها

.783 .204 

يتم االعتماد على مفاهيم وعبارات تحتمل  4
 تفسيرات متعددة

.774 .177 
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 335. 658. يتم استخدام مفاهيم متخصصة ومعقدة بكثرة 5

 763. 353.- يتم تقديم حقائق ومعلومات واضحة 6

يتم عرض الوقائع واألحداث بشكل محدد  7
 وواضح

-.354 .777 

ال يوجد أي تعمد في إخفاء المعلومات عند  8
 عرض القضايا والموضوعات

-.383 .757 

 المجال الثالث: الحياد في عرض المحتوى اإلعالمي
 :المحتوى اإلعالمياالتساق الداخلي لمجال الحياد في عرض  (أ

مصفوفة االرتباط بين عبارات مجال الحياد في  (10) رقم جدول
 عرض المحتوى اإلعالمي

ارتباط  9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات
العبارات 
بالمقياس 

 الكلى

1 1         **686. 

2 **618. 1        **691. 

3 -
**152. 

-
**223. 

1       -.012 

4 **525. **438. -.039 1      **657. 

5 **518. **568. -
**141. 

**453. 1     **687. 

6 -
**160. 

-
**140. 

**493. -
**139. 

-
**147. 

1    -.001 
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7 **592. **523. -
**161. 

**497. **529. -
**123. 

1   **708. 

8 **511. **525. -
*109. 

**478. **536. -
**125. 

**552. 1 . **765. 

9 **527. **536. -
**164. 

**464. **578. -
**136. 

**540. **702. 1 **743. 

ومن خالل هذه النتائج نتبين أن المقياس صادق في قياس مدى الحياد في 
كذلك تم اجراء مصفوفات ارتباطات أخرى بين كل عبارة  عرض المحتوى اإلعالمي.

ت والدرجة الكلية لمجال الحياد في عرض المحتوى اإلعالمي، وكانت نتائج االرتباطا
 التالي:على النحو 

االرتباطات بين عبارات المقياس والدرجة الكلية لمجال الحياد في  (11) رقم جدول
 عرض المحتوى اإلعالمي

 االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة االرتباط بالمقياس الكلي رقم العبارة
1 4.308(**) 6 .450(**) 
2 1.404(**) 7 .440(**) 
3 .658(**) 8 .342(**) 
4 .614(**) 9 .285(**) 
5 .499(**)  

 .0.01)**( دالة عند مستوى معنوية أقل من 
يتضح من بيانات الجدول أن جميع عبارات المقياس مرتبطة ارتباطًا دااًل 
بالدرجة الكلية للمقياس، وأن هذه االرتباطات دالة عند مستوى معنوية أقل من 

 ( وهو ما يؤكد صدق المقياس.0.01)
 محتوى )ب( الصدق العاملي لمجال وضوح ال

 الصدق العاملي لمجال الحياد في عرض المحتوى اإلعالمي (12) رقم جدول
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رقم 
 العبارة

البعد  العبارات
 األول

البعد 
 الثاني

  789. يتم حذف بعض الحقائق التي تؤيد وجهة نظر معينة 1

تتم المحاباة لجهة على حساب جهة أو جهات أخرى في  2
 الموضوع الذي يتم تغطيته

.778  

-  األطراف المعنية بالموضوع بالرد يتم السماح لكافة 3

.273 

يتم تجاهل عرض أخبار بعض المؤسسات أو الجماعات أو  4
 األفراد

.691  

يتم التركيز على الموضوعات السلبية فقط وتالفي عرض  5
 اإليجابية

.767  

يتم طرح مختلف وجهات النظر وترك الفرصة للمشاهد لكي  6
 .يتبنى ما يراه مناسباً 

 -

.267 

  777. يوجد تعمد في إخفاء بعض المعلومات عند مناقشة القضايا 7

يتم دس بعض المعلومات المضللة والمحرضة عند تقديم  8
 األخبار

.788  

  801. يتم استخدام عبارات من أجل تخويف الجمهور 9

 
 المجال الرابع: االنصاف والنزاهة في عرض المحتوى اإلعالمي

 :نصاف والنزاهة في عرض المحتوى اإلعالمياالتساق الداخلي لمجال اال (أ
مصفوفة االرتباط بين عبارات مجال االنصاف والنزاهة في عرض  (13) رقم جدول

 المحتوى اإلعالمي



 أطر التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي                             

                      
 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

 

35 

ارتباط  8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات
العبارات 
بالمقياس 

 الكلى

1 1        .414** 

2 -
**170. 

1       .414** 

3 -
**323. 

**526. 1      .414** 

4 -
**222. 

**596. **587. 1     .414** 

5 -.034 **430. **380. **354. 1    .414** 

6 **531. -.090 -.057 -
**151. 

*108. 1   .414** 

7 **586. -
**197. 

-
**273. 

-
**149. 

**147. **559. 1  .414** 

8 **549. -
**125. 

-
**263. 

-
**171. 

.074 **604. **666. 1 .414** 

. )**( دالة عند مستوى معنوية أقل من 0.05معنوية أقل من  )*( دالة عند مستوى 
0.01. 

ومن خالل هذه النتائج نتبين أن المقياس صادق في قياس مدى اإلنصاف 
 والنزاهة في عرض المحتوى اإلعالمي.

ى استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اعتمدت الباحثة علثبات المقياس:  -ب
تربت قيمة المعامل من (، وكلما اق1-0يم المعامل بين )محاور الدراسة، وتتراوح ق

 فأكثر دل على وجود ثبات.  0.6
 يوضح ثبات االستمارة (14) رقم جدول
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 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور م
 0.829 24 األطر اإلعالمية 1

 0.601 9 دقة المعلومات  2

 0.763 8 وضوح المحتوى اإلعالمي 3

 0.645 9 عالميالحياد في عرض المحتوى اإل 4

5 
االنصاف والنزاهة في عرض المحتوى 

 اإلعالمي
8 0.702 

 0.756 4 التفاعل مع المضامين اإلعالمية 6

 0.706 8 دوافع التعرض 7

من الجدول السابق يتضح أن جميع محاور الدراسة الخاصة بأطر التحريض 
ض المحتوى وضوح المحتوى اإلعالمي، دقة المعلومات، الحياد في عر  (اإلعالمي

 ، التفاعل مع المضامين) اإلعالمي، االنصاف والنزاهة في عرض المحتوى اإلعالمي
ى اإلعالمية، دوافع التعرض بالثبات حيث كانت جميع قيم معامالت ألفا كرونباخ أعل

 .0.7من 
 حادي عشر نتائج الدراسة:
 :أواًل: نتائج تساؤالت الدراسة

امة علمواقع التواصل االجتماعي بصفة كثافة استخدام الشباب عينة الدراسة  .1
 والمضامين التي بها تحريض إعالمي بصفة خاصة:

 كثافة االستخدام (15) رقم جدول
 النسبة التكرار كثافة االستخدام 
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 7.8 34 نادر

 21.7 95 ضعيف

 36.5 160 متوسط

 34.0 149 قوي 

 100.0 438 اإلجمالي

يستخدمون مواقع من الجدول السابق يتضح أن غالبية الشباب عينة الدراسة 
%( منهم 34%(، وأن )36.5التواصل االجتماعي بشكل متوسط بنسبة بلغت )

%( يستخدمون مواقع 21.7يستخدمون مواقع التواصل بشكل قوي، فيما اتضح أن )
%( من عينة الدراسة يستخدمونها نادًرا. وتتفق هذه 7.8التواصل بشكل ضعيف، وأن )

يتضح من خالله اقبال الشباب بصورة كبيرة على النتائج مع الواقع االجتماعي الذي 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وأنها أصبحت تأتي في مقدمة وسائل اإلعالم 

 ,WE Are Socialكما تتوافق تلك النسب مع تقرير األكثر تفضياًل بالنسبة لهم، 

% من المصريين يستخدمون مواقع 51.45( والذي أشار إلى أن نحو (2022
 . )47(دقيقة 13ساعات و 3اصل االجتماعي، ويبلغ متوسط االستخدام اليومي نحو التو 

 

 الصفحات الرسمية للقنوات المعارضة األكثر متابعة من الجمهور -2
الصفحات الرسمية التابعة للقنوات المعارضة التي يتابعها  (16) رقم جدول

 المستخدمين عينة الدراسة
الصفحات 
الرسمية 

للقناة على 

 ضعيفة بدرجة
 بدرجة

 متوسطة
 اإلجمالي قوية بدرجة

 ت
االنحراف الوسط  % ك % ك % ك
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مواقع 
التواصل 

 تماعياالج

 المعياري  الحسابي

قناة 
 الشرق 

210 48.0 130 29.7 98 22.4 1.74 .80 1 

قناة 
 مكملين

230 52.5 153 34.9 55 12.6 1.60 .70 2 

قناة 
 الوطن

243 55.5 148 33.8 47 10.7 1.55 .68 3 

قناة 
 حوارال

263 60.1 125 28.5 50 11.4 1.51 .69 4 

 من الجدول السابق يتضح أن:
  كثافة متابعة المستخدمين عينة الدراسة للصفحات الرسمية التابعة للقنوات

( في الصفحات الرسمية التابعة 1.6المعارضة تعّد ضعيفة، حيث لم تتجاوز )
( وهو 1.74بي بلغ )للقنوات، فيما عدا قناة الشرق التي حصلت على وسط حسا

 ما يدخلها في فئة كثافة المشاهدة المتوسطة.

  المرتبة األولى بين تفضيالت  الصفحات الرسمية التابعة لقناة الشرق وقد احتلت
(، وانحراف معياري مقداره 1.74المستخدمين عينة الدراسة بوسط حسابي بلغ )

ابع الصفحات %( من عينة الدراسة أنهم يتابعون تت48(، حيث أوضح )0.80)
%( من عينة الدراسة 29.7الرسمية التابعة للقناة )بدرجة ضعيفة(، بينما أشار )
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%( من عينة الدراسة 22.4إلى أنهم يتابعونها )بدرجة متوسطة(، فيما يتابعها )
 .)بدرجة قوية(

  ي بوسط حساب الصفحات الرسمية التابعة لقناة مكملينوفي المرتبة الثانية أتت
%( من 52.5(، حيث أوضح )0.70انحراف معياري مقداره )(، و 1.60بلغ )

(، عينة الدراسة أنهم يتابعون الصفحات الرسمية التابعة للقناة )بدرجة ضعيفة
%( إلى أنهم يتابعونها بدرجة متوسطة، فيما يتابعها 34.9بينما أشار )

 %( من عينة الدراسة )بدرجة قوية(.12.6)

  ت المرتبة الثالثة بين تفضيال قناة الوطنالصفحات الرسمية التابعة لواحتلت
(، وانحراف معياري 1.55المستخدمين عينة الدراسة حيث بلغ الوسط حسابي )

%( من عينة الدراسة أنهم يتابعون 55.5(، حيث أوضح )0.68مقداره )
%( إلى 33.8الصفحات الرسمية التابعة للقناة )بدرجة ضعيفة(، بينما أشار )

%( من عينة الدراسة 10.7متوسطة، فيما يتابعها ) أنهم يتابعونها بدرجة
 )بدرجة قوية(.

  ن المرتبة الرابعة بي الصفحات الرسمية التابعة لقناة الحواروأخيًرا احتلت
(، ووسط 45.7تفضيالت المستخدمين عينة الدراسة بمعامل اختالف بلغ )

(، حيث أوضح 0.69(، وانحراف معياري مقداره )1.51حسابي بلغ )
%( من عينة الدراسة أنهم يتابعون الصفحات الرسمية التابعة للقناة 61.1)

%( من عينة الدراسة إلى أنهم يتابعونها 28.5)بدرجة ضعيفة(، بينما أشار )
 %( من عينة الدراسة )بدرجة قوية(.11.4)بدرجة متوسطة(، فيما يتابعها )

للمضامين التي  الطقوسية(و -دوافع استخدام الشباب عينة الدراسة )الوظيفية. 3
 بها تحريض إعالمي:

 الدوافع الوظيفية (17) رقم جدول
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االنحراف  المتوسط  موافق محايد معارض العبارة
 المعياري 

التعرف على مختلف اآلراء التي يتم 
 عرضها

 0.69 2.44 243 144 51 ت

% 11.6 32.9 55.5 

 آرائيللحصول على دعم 
 0.79 1.84 108 154 176 ت

% 40.2 35.2 24.7 

حاول الحصول من خاللها على أ
معلومات مختلفة عما يتم تقديمه في 

 وسائل اإلعالم التقليدية

 0.73 2.14 150 199 89 ت

% 20.3 45.4 34.2 

أحاول المقارنة بين آرائي وما يتم عرضه 
على الصفحات الرسمية للقنوات التي 

 قمت باختيارها

 0.79 2.12 164 161 113 ت

% 25.8 36.8 37.4 

 0.75 2.13 الدوافع الوظيفية

 :من الجدول السابق يتضح أن
  اتجهت أراء عينة الدراسة بخصوص محور الدوافع الوظيفية إلى الحيادية، حيث

(، فيما بلغت قيمة اإلنحراف المعياري 2.13كانت قيمة متوسط المحور هي )
(0.75.) 

 " مقدمة الدوافع  " فيالتعرف على مختلف اآلراء التي يتم عرضها وجاء دافع
%(، فيما جاءت العبارة 55.5الوظيفية لعينة الدراسة بنسبة موافقة بلغت )

أحاول الحصول من خاللها على معلومات مختلفة عما يتم تقديمه في وسائل "
" في المرتبة الثانية بين الدوافع الوظيفية بنسبة موافقة بلغت اإلعالم التقليدية

أحاول المقارنة بين آرائي وما ثة جاءت العبارة "%(، أما في المرتبة الثال34.2)
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" بنسبة موافقة يتم عرضه على الصفحات الرسمية للقنوات التي قمت باختيارها
أتابع الصفحات %(، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاءت العبارة "37.4بلغت )

 " بنسبة موافقةالرسمية للقنوات التي قمت باختيارها للحصول على دعم آرائي
 %(.24.7بلغت )

 ومن خالل النتائج سابقة الذكر يتضح أن غالبية عينة الدراسة تتابع الصفحات 
ن عالرسمية للقنوات المعارضة من أجل التعرف على ما يتم تقديمه عليها بعيًدا 
ئية، النظرة األحادية التي يتم تقديمها في وسائل اإلعالم الرسمية أو حتى الفضا

تعرض جانب واحد من القضية، وتركز على النظرة والتي يؤخذ عليها أنها 
يد الوردية للمشكالت المجتمعية بما ال يتفق مع الواقع الفعلي، وما يجب التأك

ع مإعالمية تتفق  ةعليه هو أن االلتزام بالحياد والموضوعية، وتبني أيديولوجي
ل مواثيق الشرف اإلعالمي أمر غاية في األهمية، فالمواطن إذا شعر أن وسائ

 اإلعالم التي يتابعها ال تعبر عن همومه ومشكالته وتسعى إليجاد حلول عملية
ومنطقية لها سوف يبحث عن وسيط إعالمي أخر يظن أنه يعكس همومه 
ومشكالته، ومن هنا نقدم فرصة لإلعالم المعارض على أن يبث سمومه أحادية 

ن من موالين المعالجة في ذهن متابعيه، بما يسمح بتغير اتجاهات المتابعي
للحكومة إلى معارضين ومشككين في كل ما يتم تقديمه من جهود، بل وقد يصل 

 بهم األمر إلى درجة السخط السياسي والتطرف.
  (48)(2009دراسة )شيماء ذو الفقار زغيب، وتتفق النتيجة سابقة الذكر مع 

 %( من الشباب عينة الدراسة لديهم مستوى مرتفع27.4والتي أشارت إلى أن )
%( لديهم حالة مرتفعة من السخط السياسي. 40.8من العجز السياسي، و)

وبالتالي فالشعور بالعجز هو من أهم مبررات السخط السياسي والذي قد يتحول 
 إذا وجد المحرض والموجه له إلى تطرف سياسي وإرهاب.
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 الدوافع الطقوسية (18) رقم جدول
االنحراف  المتوسط  موافق محايد معارض العبارة

 المعياري 
ي أحب أن اطلع على آراء مختلفة أن

 ومتنوعة
 0.71 2.43 245 138 55 ت

% 12.6 31.5 55.9 

 للتسلية وتقضية وقت الفراغ
 0.71 2.01 113 217 108 ت

% 24.7 49.5 25.8 

أنها تظهر أمامي بالصدفة أثناء 
 تصفحي مواقع التواصل االجتماعي

 0.75 2.29 206 155 77 ت

% 17.6 35.4 47.0 

أشعر بالطمأنينة أن هذه المواقع يوجد 
 بها ما يعبر عن رأي

 0.81 1.92 126 149 163 ت

% 37.2 34.0 28.8 

 0.74 2.16 الدوافع الطقوسية

  إلى الحياد بحيث  الطقوسيةاتجهت أراء عينة الدراسة بخصوص محور الدوافع
ء االنحراف (، إلجمالي المحور، فيما جا2.16بلغت قيمة الوسط الحسابي )

 (.0.74المعياري بقيمة بلغت )
 " في المرتبة ألني أحب أن اطلع على آراء مختلفة ومتنوعةوقد أتت العبارة "

( وقد 0.71(، وانحراف مقداره )2.43األولى بمتوسط يميل إلى القوة والذي بلغ )
%(، وفي المرتبة الثانية 55.9أتت درجة الموافقة لهذه العبارة بنسبة بلغت )

ألنها تظهر أمامي بالصدفة أثناء تصفحي مواقع التواصل ت العبارة "جاء
(، ودرجة 0.75(، وانحراف معياري مقداره )2.29" بمتوسط بلغ )االجتماعي

للتسلية وتقضية وقت  %(، وفي المرتبة الثالثة جاءت العبارة "47موافقة بلغت )
وبدرجة موافقة (، 0.71(، وانحراف معياري قدره )2.01" بمتوسط بلغ )الفراغ
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أشعر %(، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاءت العبارة "25.8بلغت بنسبة )
(، 1.92" بمتوسط مقداره )بالطمأنينة ألن هذه المواقع يوجد بها ما يعبر عن رأي

(، فيما بلغت نسبة الموافقة على هذه العبارة 0.81وانحراف معياري )
(28.8 .)% 

 ر نجد أن الدوافع الطقوسية الخاصة بالفضول هيومن خالل النتائج سابقة الذك 
 األخرى في مقدمة الدوافع هنا؛ وما يجب التأكيد عليه هو أن الصفحة الرسمية
لقناة الشرق على وجه الخصوص تمتلك استراتيجية نشر مميزة خاصة على 
الفيسبوك والذي جعل المحتوى الخاص بها يأتي ضمن الفيديوهات المقترحة 

يتم ن األفراد حيث تشير السياسات الخاصة بالفيسبوك إلى أنه لقطاع كبير م
عرض مقاطع الفيديو في قسم "أهم مقاطع الفيديو لك" من عالمة التبويب 

س شعبية الفيديو على الفي) "مشاهدة" بناًء على عدد من العوامل، بما في ذلك:
وهات ة الفيديمن خالص، و األشخاص والصفحات التي تتابعها أو تعجبك، و بوك

، وبالتالي عند بحث الفرد عن محتوى يتعلق بقضية ما فإن (49)التي يتابعها الفرد(
الفيديوهات التي تحظى بدرجة مشاهدة مرتفعة حول نفس القضية تظهر للفرد 
بصورة تلقائية، وهو ما جعل فيديوهات الشرق تحديًدا تحظى بدرجة ظهور قوي 

بسهولة من خالل  وهو ما يمكن مالحظته 2021و  2020خالل عام 
الفيديوهات األكثر تفضياًل على الصفحة الرسمية الخاصة بها على الفيس بوك 

 والتي يعود تاريخ نشرها إلى أكثر من عام مضى.
 " أشعر بالطمأنينة ألن هذه المواقع يوجد بها كذلك اتضح من خالل نتائج العبارة

%( 28.8بلغت ) " أن هناك نسبة من المعارضين كذلك بنسبةما يعبر عن رأي
تقريًبا وهو ما يعّد نتيجة جيدة ظهرت من خالل الدوافع الطقوسية والوظيفية 
والتي توضح بأن ما يقرب من ربع العينة من المعارضين الذين يتابعون 
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الصفحات الرسمية لتلك القنوات ألنها تعبر عنهم. وتتفق هذه النتيجة مع فروض 
كلما زاد مستوى المشاركة ي أكد على أنه العينة( والذ -القبول -نموذج )التلقي

المعرفية للشخص في قضية ما، زادت احتمالية تعرضه وفهمه وتلقيه للرسائل 
وفق ما يتم عرضه حولها في وسائل اإلعالم  السياسية المتعلقة بهذه القضية

والتي  (2006دراسة )شيماء ذو الفقار زغيب، كما تتفق تلك النتيجة مع  .(50)
عتماد على وسائل اإلعالم القومية ال يؤدي إلى السخط أوضحت أن اال

السياسي، وذلك على عكس االعتماد على وسائل اإلعالم المعارضة، وأن غير 
، في حين نجد أن مالساخطين سياسًيا يختارون وسائل تتسق مع اتجاهاته

 .(51)الساخطين يختارون وسائل تقدم مضامين تغذي سخطهم وتعززه 
 روض الدراسةنتائج اختبارات ف

واقع الفرض األول: توجد عالقة دالة احصائيًا بين أطر التحريض اإلعالمي في م
 التواصل االجتماعي واتجاهات الشباب المصري نحو القضايا المجتمعية

الختبار هذه العالقة تم صياغة الفرض األول من فروض الدراسة الذي ينص        
أطر التحريض اإلعالمي في إحصائية بين  على أنه" توجد عالقة ارتباط ذات داللة

. مواقع التواصل االجتماعي واتجاهات الشباب المصري نحو القضايا المجتمعية
ولتحديد طبيعة واتجاه هذه العالقة، تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين كل من 

ع لتاباالمتغيرات المستقلة )اطر التحريض اإلعالمي، واألبعاد المكونة لها(، والمتغير 
 ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي: (،نحو القضايا المجتمعية )اتجاهات الشباب

مصفوفة ارتباط بيرسون بين أطر التحريض اإلعالمي في مواقع  (19) رقم جدول
 التواصل االجتماعي واتجاهات الشباب المصري نحو القضايا المجتمعية

 دقة 

 المعلومات

 وضوح

 المحتوي 

 في الحياد

 عرض

 االنصاف

 في والنزاهة

 اتجاهات

 الشباب
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 المحتوي  اإلعالمي

 اإلعالمي

 عرض

 المحتوى 

 دقة

 المعلومات

1     

 وضوح

 المحتوي 

 اإلعالمي

**294. 1    

 في الحياد

 عرض

 المحتوي 

 اإلعالمي

**276. **496. 1   

 االنصاف

 في والنزاهة

 عرض

  المحتوى 

**390. **324. **316. 1  

 اتجاهات

 الشباب

**400. **448. **479. **333. 1 

( ** دال إحصائيًا عند مستوى 0.001*** دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )
 (0.05( * دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01معنوية )

أطر التحريض ويتضح من بيانات الجدول السابق وجود عالقة إرتباط بين        
ضوح المحتوى اإلعالمي، )دقة المعلومات، و  اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي

 المحتوى  عرض في والنزاهة االنصاف، اإلعالمي المحتوي  عرض في الحياد
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، وقد كانت عالقة اإلرتباط دالة نحو القضايا المجتمعية (، واتجاهات الشباباإلعالمي
 (.0.05( أو )0.01إحصائيًا لجميع األبعاد عند مستوى معنوية )
والذي ينص على  فرض فرعيبصياغة  ولدراسة مستوى التأثير قامت الباحث

 ألطر التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعيأنه: "يوجد تأثير معنوي 
، اإلعالمي المحتوي  عرض في الحياد)دقة المعلومات، وضوح المحتوى اإلعالمي، 

نحو القضايا  (، واتجاهات الشباباإلعالمي المحتوى  عرض في والنزاهة االنصاف
وفي هذا الجزء عرض نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي  ،" المجتمعية

Stepwise  أطر التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعيبين أبعاد 
كمتغيرات مستقلة( على اتجاهات الشباب )المتغير التابع(. والجدول التالي يوضح 

 نتائج هذا التأثير:

لتحديد أكثر أطر نموذج االنحدار الخطى المتعدد التدريجي  (20) رقم جدول
 التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي تأثيرا على اتجاهات الشباب

المتغيووووووووووووووووووووووووووووووووورات 
 المستقلة

المعلمووووووات 
 المقدرة

Bi 

T – test F. test 2R 

مسووووووووووووووووووووووتوى  القيمة
 المعنوية

مسوووووووووووووووتوى  القيمة
 المعنوية

 %35 ***.000 58.316 ***000. 3.817 474. الجزء الثابت

 ***000. 5.233 259. ماتدقة المعلو 

وضووووح المحتووووي 
 اإلعالمي

.200 4.628 .000*** 

الحيوووووووووووووووواد فووووووووووووووووي 
عووورض المحتووووي 

 اإلعالمي

.258 6.200 .000*** 
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االنصووووووووووووووووووووووووووووووووواف 
والنزاهوووووووووووووة فوووووووووووووي 
عووورض المحتووووى 

 اإلعالمي

.087 1.992 .047* 

توى ( ** دااًل إحصائيًا عند مس0.001*** دااًل إحصائيًا عند مستوى معنوية )
 (0.05( * دااًل إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.01معنوية )

 يتم التعرف على المؤشرات التالية: الجدول السابقومن خالل 
ير %( من المتغ35فإن المتغيرات المستقلة تفسر ) R2وفقًا لمعامل التحديد        

شوائي في (، قد ترجع إلى الخطأ الع%65) التابع )اتجاهات الشباب( وباقي النسبة
 المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن

 النموذج أو الختالف نموذج اإلنحدار عن النموذج الخطي.
 يشير اختبار  :إختبار معنوية كل متغير مستقل على حدةT – test  نجد أن

دد هي )دقة المتغيرات المستقلة ذات المعنوية في النموذج الخطي المتع
، اإلعالمي المحتوي  عرض في الحيادالمعلومات، وضوح المحتوى اإلعالمي، 

وذلك عند مستوى معنوية أقل  (اإلعالمي المحتوى  عرض في والنزاهة االنصاف
 (..0.001من )

 ج :  إلختبار معنوية متغيرات النموذختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدارإ
( وهي 58.316، حيث كانت قيمة "ف" كانوت )F – testككل تم إجراء إختبار 

 (، مما يدل على أن المتغيرات0.001دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية أقل من )
المتعلقة أطر التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي لها تأثير على 

 اتجاهات الشباب.
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  يًا وزع توزيعًا طبيعفروض اإلنحدار أن األخطاء تت : مناألخطاءعتدالية إ إختبار
معياريًا بمتوسط حسابي )صفر( وإنحراف معياري واحد صحيح، وهذا كما هو 
واضح عند رسم المدرج التكرارى لألخطاء المعيارية لإلنحدار الخطي، حيث إن 

 0.996متوسط األخطاء قريب جدًا من الصفر وأن االنحراف المعيارى يساوى 
يضا وكما أن إعتدالية المتغير التابع تتضح أ، وهذا قريب جدًا من الواحد الصحيح

 بمقارنة قياس الواقع وما كان متوقعًا.
 بناء على ما سبق يمكن صياغة معادلة االنحدار على النحو التالي:

وضوح المحتوي  0.200دقة المعلومات+ 0.259+0.474اتجاهات الشباب = 
االنصاف والنزاهة  0.087+ الحياد في عرض المحتوي اإلعالمي 0.258+ اإلعالمي

 في عرض المحتوى اإلعالمي
زيادة في درجة  أن: كل يتضحومن خالل تطبيق معادلة االنحدار السابقة 

كل ، بينما (0.242)اتجاهات الشباب االقناع قدرها واحد صحيح تؤدى إلى زيادة 
زيادة في درجة وضوح المحتوي اإلعالمي قدرها واحد صحيح تؤدى إلى زيادة 

كل زيادة في درجة الحياد في عرض المحتوي ، وأن (0.126)شباب اتجاهات ال
، في حين (0.127)اتجاهات الشباب اإلعالمي قدرها واحد صحيح تؤدى إلى زيادة 

كل زيادة في درجة االنصاف والنزاهة في عرض المحتوى اإلعالمي قدرها واحد 
-Tاختبار ) كما اتضح من قيم (.0.127)اتجاهات الشباب صحيح تؤدى إلى زيادة 

test تأثيرًا على أطر التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي ( أن أقوى
عرض  فيالحياد دقة المعلومات، كانت وفقًا للترتيب التالي: )اتجاهات الشباب 
االنصاف والنزاهة في عرض  ،اإلعالميوضوح المحتوي ، المحتوي اإلعالمي



 أطر التحريض اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي                             

                      
 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

 

49 

أطر التحريض لسابقة إلى األهمية الكبيرة وتشير النتيجة ا (.المحتوى اإلعالمي
 . اتجاهات الشبابفي زيادة اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي 

اك ي إدر الفرض الثاني: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة ف
وع، )الن أطر التحريض اإلعالمي الممارس في مواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير

 ر، مستوى التعليم، المستوى االقتصادي االجتماعي، المستوى الثقافي،العم
 .االنتماءات الحزبية واالنخراط في الحياة السياسية والمجتمعية(

يوضح العالقة بين بعض البيانات الديموجرافية وأطر التحريض  (21) رقم جدول
 اإلعالمي 

االنحراف  المتوسط العدد المتغيرات الديموجرافية
 المعياري 

t test p-

value 

 0.585 0.546- 10.91 71.85 202 ذكر النوع

 10.94 72.42 236 أنثى

 0.379 0.881- 10.55 71.80 269 ال عضوية األندية

 11.48 72.74 169 نعم

 0.041 2.054 10.30 72.98 275 ال السفر للخارج

 11.78 70.77 163 نعم

عضوية حزب 
 سياسي

 0.689 0.400 11.24 72.23 389 ال

 7.99 71.57 49 نعم

 من الجدول السابق يتضح أن
إدراك أطر التحريض اإلعالمي ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -

الممارس في مواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير )النوع(، حيث كانت قيمة 
 0.05وهي أكبر من  0.585المعنوية 
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طر التحريض اإلعالمي إدراك أليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -
 (، حيث كانتعضوية األنديةالممارس في مواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير )

 0.05وهي أكبر من  0.379قيمة المعنوية 

إدراك أطر التحريض اإلعالمي الممارس في هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -
وية انت قيمة المعن(، حيث كالسفر للخارجمواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير )

، وبالنظر إلى قيمة المتوسط؛ نجد أن متوسط االفراد 0.05وهي أقل من  0.041
وا وهي أكبر من قيمة متوسط االفراد الذين لم يسافر  11.78الذين سافروا للخارج 

 10.30هي  والتيللخارج 

إدراك أطر التحريض اإلعالمي ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -
(، عضوية حزب سياسيمواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير ) الممارس في

 0.05وهي أكبر من  0.689حيث كانت قيمة المعنوية 
طر التحريض أيوضح العالقة بين بعض البيانات الديموجرافية و  (22) رقم جدول

 اإلعالمي
 F test p-value االنحراف المعياري  المتوسط العدد المتغيرات الديموجرافية

-18من  العمر
21 

100 71.21 10.14 0.65 0.52 

-22من 
25 

152 72.81 9.65 

-26من 
29 

186 72.14 12.23 

Total 438 72.16 10.92 

 0.84 0.18 8.66 72.02 63 متوسط التعليم

 11.90 71.90 214 جامعي
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دراسات 
 عليا

161 72.57 10.38 

Total 438 72.16 10.92 

 0.00 6.94 11.15 72.63 315 محلي نوع التعليم

 9.94 68.39 77 لغات

 9.34 75.28 46 دولي

Total 438 72.16 10.92 

أقل من  الدخل 
3000 

189 72.28 11.41 2.15 0.09 

من 
3000 

إلى أقل 
من 
5000 

123 73.83 12.28 

من 
5000 

إلى أقل 
من 

10000 

73 70.15 9.35 

أكثر من 
10000 

53 70.64 6.45 

Total 438 72.16 10.92 

 0.14 1.94 12.47 70.42 43 شعبية نوع المنطقة

 10.60 71.80 286 متوسطة

 10.99 73.80 109 راقية
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Total 438 72.16 10.92 

 من الجدول السابق يتضح أن
إدراك أطر التحريض اإلعالمي ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -

اصل اإلعالمي وفقًا لمتغير )العمر(، حيث كانت قيمة الممارس في مواقع التو 
 0.05وهي أكبر من  0.52المعنوية 

إدراك أطر التحريض اإلعالمي ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -
ة الممارس في مواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير )التعليم(، حيث كانت قيم

 0.05وهي أكبر من  0.84المعنوية 

إدراك أطر التحريض اإلعالمي الممارس ات داللة إحصائية في هناك فروق ذ -
(، حيث كانت قيمة نوع التعليمفي مواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير )

وبالنظر إلى قيم المتوسط نجد أن متوسط ، 0.05وهي أقل من  0.00المعنوية 
، 72.63أكبر من كٍل من قيمة متوسط التعليم المحلي   75.28التعليم الدولي

 .68.39ومتوسط التعليم اللغات

إدراك أطر التحريض اإلعالمي ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -
الممارس في مواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير )الدخل(، حيث كانت قيمة 

 0.05وهي أكبر من  0.09المعنوية 

 إدراك أطر التحريض اإلعالميليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -
(، حيث كانت نوع المنطقةالممارس في مواقع التواصل اإلعالمي وفقًا لمتغير )

 .0.05وهي أكبر من  0.14قيمة المعنوية 

العالقة االرتباطية بين مستوى االعتماد على القنوات شدة : تتأثر ثالثالفرض ال
اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي باختالف وبين إدراك مستوى التحريض 
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 االهتمام بالقضايا(. -التحقق من المصادر-الثقة في المصادرغيرات األتية: )المت
  :والختبار الفروض الفرعية قامت الباحثة بحساب ما يلي

ى مستو  استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة االرتباطية الصفرية بين (1
واصل اإلعالمي في مواقع التاالعتماد على القنوات إدراك مستوى التحريض 

 االجتماعي.

اد العتمامستوى استخدام معامل االرتباط الجزئي لقياس العالقة االرتباطية بين  (2
 اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعيعلى القنوات إدراك مستوى التحريض 

 بعد استبعاد تأثير المتغير الوسيط.

تماد االع ى مستو استخدام معامل االرتباط المتعدد لقياس العالقة االرتباطية بين  (3
 اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعيعلى القنوات إدراك مستوى التحريض 

 بعد اضافة تأثير المتغير الوسيط.

 نتائج تحليل الفرض الرابع (23) رقم جدول
 المعامل االحصائي

 
 

 المتغيرات الوسيطة

العالقووووووووووووة بووووووووووووين 
مسووتوى االعتموواد 
علووووووووووى القنوووووووووووات 
إدراك مسووووووووووووووووتوى 
التحووووووووووووووووووووووووووووووووريض 

 اإلعالمي

وى العالقووة بووين مسووت
االعتمووووووووووووووواد علوووووووووووووووى 
القنووووووووووووووووووووووووووووووووات إدراك 
مسوووووووتوى التحوووووووريض 
اإلعالموووووووووووووووي بعووووووووووووووود 
اسووووووووووووووووتبعاد تووووووووووووووووأثير 

 المتغير الوسيط

العالقووة بووين مسووتوى 
االعتمووووووووووووووواد علوووووووووووووووى 
القنووووووووووووووووووووووووووووووووات إدراك 
مسوووووووتوى التحوووووووريض 
اإلعالموووووووووووووووي بعووووووووووووووود 
ادخال تأثير المتغير 

 الوسيط

 فيالثقة 
 المصادر

قيمة 
معامل 
 بيرسون 

.204 0.180 0.241 
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مستوي 
 المعنوية

.000 0.000 0.000 

التحقق 
من 

 المصادر

قيمة 
معامل 
 بيرسون 

.204 0.182 0.219 

مستوي 
 المعنوية

.000 0.000 0.000 

االهتمام 
 بالقضايا 

قيمة 
معامل 
 بيرسون 

.204 0.129 0.251 

مستوي 
 المعنوية

.000 0.000 0.000 

 من الجدول السابق يتضح أن:
 ن شدة العالقة األصلية وأصبحت ان ضبط متغير الثقة في المصادر أضعف م

، بينما عندما تم ادخال 0.01( ولكن ظلت معنوية عند مستوى معنوية 0.180)
(، 0.241متغير الثقة في المصادر كمتغير وسيط زادت شدة العالقة وأصبحت )

وبالتالي نقبل الفرض الفرعي األول من الفرض الرابع القائل بتأثر العالقة 
ض االعتماد على القنوات وبين إدراك مستوى التحريبين مستوى االرتباطية 

 الثقة في المصادر.  اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي باختالف

  ان ضبط متغير التحقق في المصادر أضعف من شدة العالقة األصلية
، بينما عندما 0.01( ولكن ظلت معنوية عند مستوى معنوية 0.182وأصبحت )
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في المصادر كمتغير وسيط زادت شدة العالقة وأصبحت تم ادخال متغير التحقق 
(، وبالتالي نقبل الفرض الفرعي األول من الفرض الرابع القائل بتأثر 0.219)

بين مستوى االعتماد على القنوات وبين إدراك مستوى العالقة االرتباطية 
التحقق في  اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي باختالفالتحريض 
 المصادر. 

  ان ضبط متغير اتجاهات الشباب أضعف من شدة العالقة األصلية وأصبحت
، بينما عندما تم ادخال 0.01( ولكن ظلت معنوية عند مستوى معنوية 0.129)

(، 0.251متغير اتجاهات الشباب كمتغير وسيط زادت شدة العالقة وأصبحت )
أثر العالقة وبالتالي نقبل الفرض الفرعي األول من الفرض الرابع القائل بت

ض بين مستوى االعتماد على القنوات وبين إدراك مستوى التحرياالرتباطية 
 مستوى االهتمام بالقضايا.  اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي باختالف

 قة ان متغير مستوى االهتمام بالقضايا هو أكثر المتغيرات التي تتأثر به العال
ض القنوات وبين إدراك مستوى التحريبين مستوى االعتماد على االرتباطية 

 اإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي.

  ة العالقشدة تتأثر مما سبق يتضح لنا قبول الفرض الرئيسي الرابع القائل بانه
يض االرتباطية بين مستوى االعتماد على القنوات وبين إدراك مستوى التحر 

ق لثقة في المصادر، والتحقااإلعالمي في مواقع التواصل االجتماعي باختالف )
 من المصادر، واالهتمام بالقضايا(

ومن خالل العرض السابق نتبين أن الجمهور تبين أن المواقع المحرضة تميل بدرجة 
كبيرة نحو إلى االعتماد على معلومات تميل نحو الدقة غير أنه يتم المزاوجة بينها 

تلك المعلومات بصورة تحرف  وبين معلومات أخرى تم التالعب بها، أو التعقيب على
معناها وتسهم في تحريض الجمهور. وتتفق النتائج في هذه الجزئية مع ما قدمه 
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حيث أشار أنه يتم التالعب بالمعلومات بداية من مرحلة  (2013)بركات عبد العزيز، 
استقاء المعلومات وحتى تقديمها للمتلقي؛ بحيث تخضع لعمليات من الضبط 

تضح بشكل جلي عن طريق التباين الواضح بين ما تم جمعه من والسيطرة، والتي ت
معلومات وأخبار وبين المنتج النهائي، فتلك الوسائل تعمل على استبعاد معلومات أو 
عرض أخرى محرفة أو ال تتسم بالدقة، وأخرى منقوصة أو متحيزة. وبالتالي نجد أن 

طريقة ال يعبر عن حقيقة اعداد وصياغة األخبار أو الموضوعات اإلعالمية بتلك ال
الحدث أو القضية، بل يدفع الجمهور إلى إدراك الحدث أو القضية وفًقا لزاوية العرض 

( 2012. كما أشار )حازم محمد الحمداني، (52)التي تتبناها القناة بما يخل بالحقيقة 
إلى أن بعض المؤسسات تميل إلى إخفاء الحقاق والمعلومات أو استبعاد بعض 

. وهو أمر اتضح (53)، التي تلقي الضوء على أسباب الحدث ومبرراته التفسيرات
بشكل جلي من خالل نتائج الدراسة التحليلية الكمية والكيفية ويتوافق بشكل كبير مع 

درجة ثقة المتلقي في المحتوى  العينة( فكلما زادت -القبول -فروض نموذج )التلقي
وسائل التواصل بله للمحتوى المقدم بدرجة تق وعدم التحقق من المصادر كلما ارتفعت

 .االجتماعي التابعة للقنوات المحرضة

 ثاني عشر: التوصيات:
توصي الدراسة بتقديم برامج تسهم في شرح وتفسير قضايا المجتمع بشكل يتسم  -

ين ًرا ببالموضوعية وتوظيف االستماالت العقلية ال العاطفية والتي تلقى قبواًل كبي
تفنيد ودحض الحجج التي تستخدمها الجماعات اإلرهابية األفراد، والعمل على 

تم يوالمسيسة للسيطرة على عقول األفراد، فتواجد إعالم واعي يعمل على تتبع ما 
نشره عبر مختلف وسائل اإلعالم وتفسيره بصوره منطقية سوف يشكل حصانة 

  لحماية األفراد خاصة الشباب من الوقوع كضحايا لتلك الجماعات.
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الضروري وجود قوانين منظمة للنشر على مواقع التواصل االجتماعي،  كذلك من -
فما يزيد من خطورة مواقع التواصل االجتماعي هو عدم خضوعها للقوانين أو 

سماه أاللوائح، والتي تعطي الفرصة للجميع بدون استثناء لنشر ما يريد مخلًفا ما 
 من الفوضى اإلعالمية الباحثين واألكاديميين بفوضى النشر، والتي تخلق حالة

 وتسهل من نشر األخبار الزائف والمضللة وحتى المحرضة.
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