
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 

يعد التطور الکبري الذي طرأ علي تکنولوجيا لالتصال و املعلومات أحد األسباب 
الرئيسية اليت جعلت من مواقع التواصل االجتماعي حمرک أساسي حلياه األفراد 
اليومية وذلک نظراً ملا تقدمة من سهولة يف التواصل بني االفراد بعضهم البعض و 

ا  علي إيصال االخبار و املعلومات فور حدوثها مع توافر عنصر عدم إيضًا لقدر
ء أو احلکومات مما دفع اجلماعات املتطرفة إيل تکثيف  الرقابة سواء من األ
ا  تواجدها علي مواقع التواصل االجتماعي لنشر أفکارها و جتنيد عناصر جديدة 

م عن طريق نشر صور و مقاطع مصورة لتدريب عناصرها و أبراز  م و قدرا قو
البدينة و إيضًا لنشر اخلوف و الرعب يف صفوف األفراد ، و قد تواصل الدراسة 
إيل ان أبرز دوافع العينة يف التعرض ملواقع التواصل االجتماعي هي التعرف علي 
أخر األخبار و املعلومات و إيضًا توصلت إيل ان اجلماعات املتطرفة تستخدم 

ا عن طريق بث مقاطع مواقع التواصل االجتماعي  يف جتنيد عناصر جديدة 
مصورة لبث اخلوف و الرعب يف صفوف األفراد و بث مقاطع صورة لتدريب 

  عناصرها اإلرهابية.

   مواقع التواصل االجتماعي، الشباب، اإلرهاب الكلمات املفتاحية:
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  املقدمة :
اليت يواجهها العامل األن   تعد ظاهرة انتشار اإلرهاب و الفكر املتطرف أفة مميتة و معقدة 

لعديد من العوامل النفسية و االجتماعية و السياسية ،  وذلك نظراً لتشابكها و أرتباطها 
تمعات وال يعتمد اإلرهاب علي القوه فقط و لكن  وذلك ملا تشكله من خطورة علي ا

لي و ذلك من خالل السيطرة ع 1إيضًا خياطب الفكر و العقول بغرض هدم املستقبل
تمعات يف التطور و التقدم مستغلة يف  الشباب ، فالشباب هم الطاقة اليت تعتمد عليها ا
االت اإلعالمية املختلفة  ذلك بروز أمهية مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبري يف ا
فبعد إن كانت جمرد وسيلة من وسائل الرتفية و تكوين الصداقات ، أصبح هلا دور كبري يف 

االت السياسيةنشر املعر  ، وبسبب ما تقدمة من مساحة  2فة  واملعلومات و خاصة يف ا
جتعل املستخدم قادر علي التعبري حبرية عن رأية ، وامكانية  رفضة ملختلف املوضوعات 
ا علي تعبئة الرأى العام ،  سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية ، وإيضًا قدر

لفة، وتعترب مواقع التواصل االجتماعي يف الدول اليت والضغط علي احلكومات بطرق خمت
لديكتاتورية " و عدم وجود حرية للتعبري  وتبادل األراء و  تتسم انظمتها السياسية  "
تمع مما  املعلومات بيئة خصبة للجماعات  السياسية  لكسر حاجز الصمت بني أفراد ا

التواصل االجتماعي يف حماولة دفع العديد من احلكومات للسعي للسيطرة علي مواقع 
تمع نتيجة التعرض هلذه املواقع ، فالتعدد  3منهم للحد من التغيري الذي طرأ علي ا

والتنوع يف مواقع التواصل االجتماعي يزيد من امكانية تغيري الفرد الفكارة و اجتاهاتة و 
قيمة ، مما دفع اجلماعات اإلرهابية املتطرفة إيل استخدام هذه املواقع كأداة اتصالية هامة 

تمعات و لتبادل معلومات و االراء بصرف النظر  عن للتواصل مع  الشباب من خمتلف ا
عن طريق نشر املقاطع املصورة  و الصور مصنوعة  4مدي صحة و دقة هذه املعلومات

ومستغلة نقص الوعي الديين و الثقايف  5بتقنية عالية قادرة علي توصيل الفكرة املراد نشرها
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، ونتج عن ذلك ظهور التطرف واإلرهاب الفكري جتاه العديد 6و الفكري لدي الشباب 
كملةمن القضا االجتماعي تمع  دد ا   .  7ة و والسياسية و الدينيه واليت أصبحت 

  اوًال : مشكلة الدراسة :  
أصبح العامل قرية صغرية و ذلك بفضل انتشار مواقع التواصل االجتماعي و اليت تتيح 
إمكانية التواصل بشكل سهل و سلس وذلك يف ظل قله التكاليف املستخدمة مما أدي 

دة مستخدميها  لتايل أصبحت هذه املواقع عامل جذب إيل ز بشكل كبري و 
للجماعات املتطرفة لنشر أفكارها بني الشباب و ذلك بسبب ما توفرة هذه املواقع من 
تمعات و  تقنيات تكنولوجية حديثة متكن هذه اجلماعات من حتقيق أهدافهم تدمري ا

الذي تلعبة مواقع  بناء علي ما سبق تتبلور مشكلة الدراسة يف التعرف علي الدور
التواصل االجتماعي يف نشر الفكر املتطرف بني صفوف الشباب و ذلك يف أطار 

   تطبيق نظرية االستخدامات و االشباعات
  نياً :أمهية  الدراسة : 
  تتمثل أمهية الدراسة يف 

التحديد الدقيق إلطار املفاهيم الذي حيقق أشكالية الدراسة مثل ( مواقع  -1
 الفكر املتطرف )  –اعي التواصل االجتم

حتديد االطر النظرية و املنهجية حيث ستعرض االجتاهات النظرية اليت ميكن ان  -2
توجية فكر الباحثة لتناول اشكالية الدراسة مبا حيقق اهداف الدراسة الحقا و 

  هذه االجتاهات هي ( نظرية االستخدامات و االشباعات ) 
من اجلماعات اليت تدعو إيل سوف تستعرض الدراسة اسباب ظهور العديد  -3

لقول و الفعل علي مواقع التواصل االجتماعي   التطرف 



 

)4( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

كما تستعرض الدراسة الدور اليت تقوم به مواقع التواصل االجتماعي يف نشر  -4
 الفكر املتطرف 

  أهداف الدراسة : 
يتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة يف حتديد دور مواقع التواصل االجتماعي يف نشر الفكر 
اإلرهايب املتطرف بني الشباب  ، وذلك يف تطبيق فرضية نظرية األستخدامات و 

  وينبثق من هذا اهلدف األهداف الفرعية : اإلشباعات ، 
 تماعي .التعرف علي  دوافع تعرض عينة الدراسة  ملواقع التواصل االج -1
التعرف علي األساليب املستخدمة من قبل اجلماعات اإلرهابية يف نشر الفكر  -2

 املتطرف
التعرف علي اإلشباعات املتحققة من اقبال عينة الدراسة علي مواقع التواصل  -3

 االجتماعي 
 التعرف علي دور مواقع التواصل االجتماعي يف نشر الفكر  املتطرف  -4

  الدراسات السابقة :
  دراسات السابقة نشر الفكر املتطرف علي مواقع التواصل االجتماعي تتناول ال

بعنوان : مواقع التواصل  Khosravinik&Amer 20208 دراسة -1
االجتماعي و خطاب اإلرهاب ، احملتوي و املمارسات اخلطابية علي مواقع التواصل 

  االجتماعي "لتنظيم الدولة اإلسالمية 
استهدفت الدراسة التعرف علي املمارسات اإللكرتونية لتنظيم لدولة اإلسالمية علي 
مواقع التواصل االجتماعي و البيئة اليت يسعوا لتوفريها لتجنيد عناصر جديدة داخل 

األدوات املستخدمة يف جتميع التنظيم و استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ، 
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ت : حتليل املضمون ن مواقع التواصل االجتماعي اليت ينشط عليها موعة م البيا
  و توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :تنظيم الدولة اإلسالمية " داعش " 

حرص تنظيم الدولة االسالمية " داعش " علي نشر جمموعة من الصور و  -
املقاطع املصورة لعناصر التنظيم اثناء التدريبات إليضاح مدي قوه العناصر 

 اجدة داخل اجلماعة املتو 
حرص التنظيم علي تصوير العمليات اإلرهابية سواء قتل أو تعذيب أو تدمري  -

ا لنشر الرعب يف نفوس املتصفحني .   املدن املتواجدين 
بعنوان Ganesh,Bharath&Bright,Jonathan 20209دراسة -2

سرتاتيجي : مواجهة املتطرفني علي مواقع التواصل االجتماعي من اجل التواصل اال
  و االعتدال يف احملتوي 

استهدفت الدراسة التعرف علي االستغالل املتطرف ملواقع التواصل االجتماعي و 
ت : حتليل استخدمت الدراسة منهج املسح ،  األدوات املستخدمة يف مجع البيا

توصلت الدراسة إيل موعة من صفحات مواقع التواصل االجتماعي ،  مضمون
  ائج منها :جمموعة من النت

استغالل املتطرفني لإلنرتنت بشكل عام و مواقع التواصل االجتماعي بشكل  -
خاص مستغلني يف ذلك أمكانية نشر دعاية للتنظيمات اليت ينتمون إليها 

  بشكل سهل و سريع 
بعنوان : مواقع التواصل االجتماعي و أثرها يف  202010دراسة صميدة ، خالد -3

  نشر التطرف و اإلرهاب 
استهدفت الدراسة التعرف علي اثر مواقع التواصل االجتماعي يف نشر اإلرهاب و 
التطرف ، ذلك عن طريق توظيف و استخدامات اجلماعات املتطرفة ملواقع التواصل 
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األدوات املستخدمة يف جتميع االجتماعي ، و استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،
ت : أستبانة استطالع رأى و توصلت ) مفردة ، 400قوامها ( علي عينة  البيا

  الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :
اجلماعات املتطرفة من أوائل اجلماعات الفكرية اليت اجتهت إيل استخدام مواقع  -

 التواصل االجتماعي و ذلك توظيفها يف اعماهلم اإلجرامية 
ك عن جناح اجلماعات املتطرفة يف استغالل مواقع التواصل االجتماعي و ذل -

 طريق نشر أفكارهم و اساليب تدريبهم 
مكنت مواقع التواصل االجتماعي أفراد اجلماعات املتطرفة من التواصل بني  -

بعضهم البعض بطريقة أمنه بعيدًا عن اعني األجهزة األمنية مما ساهم يف سهولة 
 التجنيد و التخطيط العماهلم االجرامية 

 Asongu,Simplice ,Orim,Stella & athersدراسة-4
  بعنوان : اإلرهاب علي مواقع التواصل االجتماعي " دليل عاملي "  201911

استهدفت الدراسة التعرف علي العالقة ما بني مواقع التواصل االجتماعي و اإلرهاب 
األدوات دولة حول العامل و استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،  148يف 

ت : حتليل مضمو  ت جمموعة من املستخدمني يف ن املستخدمة يف جتميع البيا بيا
  توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :دولة حول العامل ،  148

وجود عالقة طردية موجبة بني موقع التواصل االجتماعي " فيسبوك " و بني  -
 نشر الفكر اإلرهايب 
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           Parekh,Deven& Amarasingam.Amarnathدراسة -5

 &Others   2018 12 بعنوان : دراسة اجلهاديني علي وسائل التواصل االجتماعي
ت    " نقداً ملنهجيات مجع البيا

استهدفت الدراسه التعرف علي طرق تواجد اجلهاديني علي وسائل التواصل االجتماعي 
ت و املعلومات اخلاصة مبجموعة من االشخاص  و ذلك عن طريق حتليل جمموعة من بيا

األدوات الذين هلم صله جبماعات إرهابية ، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ، 
ت  ت الشخصية و  مضمونحتليل : املستخدمة يف مجع البيا موعة من احلسا

وتوصلت الصفحات اخلاصة جبهاديني علي وسائل التواصل االجتماعي فيسبوك و تويرت 
  الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :

ت الشخصية للجهاديني علي وسائل التواصل  - تواجد العديد من احلسا
 االجتماعي 

موعة من الكلمات  - للغة العربية لالشارة إيل استخدام اجلهاديني  االفتتاحية 
م   ت اخلاصة   احلسا

بعنوان : دور األيدلوجيا و التطرف Bright,Jonathan201813دراسة-6
  يف ظهور التشرذم علي مواقع التواصل االجتماعي 

استهدفت الدراسة التعرف علي دور مواقع التواصل االجتماعي يف ظهور اجلماعات 
وجيات املختلفة ، و التعرف علي دور األيدلوجية و التطرف يف السياسية ذات األيدل

ظهور االختالفات السياسية علي مواقع التواصل االجتماعي ، استخدمت الدراسة املنهج 
ت : املقارنة بني حمتوي صفحات املقارن ،   115األدوات املستخدمة يف مجع البيا

  .دولة حول العامل 26يف مجاعة سياسية علي موقع التواصل االجتماعي تويرت 
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  توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها : 
التواصل الفعال علي مواقع التواصل االجتماعي يساهم يف ظهور مجاعات  -

 سياسية ذات أيدلوجيات خمتلفة 
وجود اختالفات نوعية و أيدلوجية بني اجلماعات السياسية يساهم بشكل كبري  -

 يف حدوث التشرزم السياسي 
بعنوان :شبكات التواصل االجتماعي و  14 2017اجلنفاوي ، خالد  دراسة-7

دورها يف نشر اإلرهاب من وجهه نظر املغردين يف دول جملس التعاون اخلليجي 
   العريب

استهدفت الدراسة التعرف علي الدور الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي يف نشر 
ر ا ملرتتبة علي ذلك ، و استخدمت الدراسة منهج الفكر اإلرهايب بني الشباب و األ

ت : استبانة استطالع رأىاملسح ، ا علي عينة  ألدوات املستخدمة يف جتميع البيا
  توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :) مفردة ، 458قوامها ( 

 وجود دور لشبكات التواصل االجتماعي يف نشر اإلرهاب  -
واصل االجتماعي يف نشر اإلرهاب من وجهه نظر وجود فروق لدور لشبكات الت -

 –املغردين يف دول جملس التعاون اخلليجي علي حسب متغري النوع ( ذكور 
ث) و متغري السكن   إ

بعنوان : ترتيب  Hartung,Matthias&Others 201715دراسة -8
ليمني املتطرف علي مواقع التواصل االجتماعي بني كًال من  ت اخلاصة  احلسا

  ماعات الدرموقراطية و املتطرفة اجل
استهدفت الدراسة التعرف علي عالقة اليمني املتطرف و اجلماعات اإلرهابية املتطرفة 

األدوات املستخدمة مبواقع التواصل االجتماعي ، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ، 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ت : حتليل مضمون ت الشخصية لعناصر متطر  يف مجع البيا فة علي موعة من احلسا
  و توصلت اجلراسة إيل جمموعة من النتائج منها :مواقع التواصل االجتماعي ، 

استغالل العناصر املتطرفة داخل احلركات اليمينية اإلمكانيات التكنولوجية اليت  -
لفكر اليميين املتطرف   توفرها مواقع التواصل االجتماعي يف صنع قيادات تؤمن 

ة ببث العديد من احلمالت الدعائية هلم عن طريق قبام احلركات اليمينية املتطرف -
 جمموعة من األساليب اللغوية املتجددة و متميزة علي مواقع التواصل االجتماعي 

 Kalcik,Tuba,ummu& Byraktar,Alyanدراسة -9
بعنوان : األساليب الدعائية ملنظمة داعش اإلرهابية عرب مواقع التواصل 201716

  االجتماعي  
اسة التعرف علي األساليب اليت تستخدمها املنظمات اإلرهابية املتمثلة يف استهدفت الدر 

منظمة داعش اإلرهابية املقاطع املصورة اليت تبثها املنظمة علي مواقع التواصل االجتماعي 
و اليت تعترب احد أهم األساليب الرت تستخدمها املنظمة لنشر و الرتويج ألفكارها ، 

ت : حتليل وصفي ،استخدمت الدراسة املنهج ال األدوات املستخدمة يف مجع البيا
موعة من املقاطع املصورة التابعة للتنظيم  املضمون عن طريق حتليل اخلطاب النقدي 

  توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها : علي مواقع التواصل الجتماعي ، 
حماولة داعش املستمرة لغرس فكرة ان املسلمني دائماً يف حالة حرب و أضطهاد  -

و ذلك من خالل بث مقاطع مصورة تعزز هذه األفكار اليت تساعدها يف نشر 
 فكرها املتطرف بني الشباب 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

بعنوان : الدولة اإلسالمية و  Liimets,Katherin 201617دراسة - 10
اإلرهاب عرب مواقع التواصل االجتماعي و  طالبان : كيف أدت العوملة إيل نشر

  اإلنرتنت 
استهدفت الدراسة التعرف علي دور مواقع التواصل االجتماعي يف انتشار احلركات 

ت اإلسالمية ، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،  األدوات املستخدمة يف مجع البيا
الدراسة إيل جمموعة  توصلتموعة من مواقع التواصل االجتماعي ،  : حتليل مضمون
  : من النتائج منها

استغالل احلركات اإلسالمية املتطرفة للتكنولوجيا املتطورة اليت تتيحها مواقع  -
التواصل االجتماعي للتواصل بشكل سريع و سهل مع عناصر خارجية من 

 خالل اساليب دعائية متطورة وخمتلفة 
& James,Patrick & Others دراسة- 11

Jensen,Michael2016 18  بعنوان :استخدام وسائل التواصل من قبل
ت املتحدة    املتطرفني يف الوال

استهدفت الدراسة التعرف علي الدور الذي تلعبة تقنيات االتصال احلديثة املتمثلة يف 
وسائل التواصل االجتماعي يف نشر التطرف بني األفراد سواء كانوا عنيفني او غري عنيفني 

ت : حتليل و استخدمت الدراسة امل نهج الوصفي ، األدوات املستخدمة يف جتميع البيا
موعة صفحات علي وسائل التواصل االجتماعي ،  و توصلت الدراسة إيل مضمون 

  جمموعة من النتائج منها :
لوسائل التواصل االجتماعي دور متزايد يف نشر التطرف بني االمريكيني و ذلك  -

 نتيجة تنامي اعداد املستخدمني للمنصات اليت تنشر حمتوي متطرف 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

دة نسبة نشاط األفراد علي وسائل التواصل االجتماعي ما بني عام  -  2005ز
 2016إيل 

ف بني األفراد بنسبة برزت أمهية  وسائل التواصل االجتماعي يف نشر التطر  -
68,12 %  

بعنوان : دور شبكات التواصل  201619أمني الفقهاء ، قيس  دراسة- 12
   االجتماعي يف الرتويج للفكر املتطرف من وجهه نظر طلبة اجلامعات اإلردنية

استهدفت الدراسة التعرف علي طرق توظيف اجلماعات املتطرفة لشبكات التواصل 
األدوات املستخدمة يف جتميع ة املنهج الوصفي ، االجتماعي ، استخدمت الدراس

) مفردة من طالب 400علي عينة قوامها ( األدوات : استبانة استطالع رأى 
  و توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :اجلامعات اإلردنية ، 

 % 52.5بلغت نسبة استخدام الفيس بوك من قبل عينة الدراسة بنسبة  -
 لشبكات التواصل االجتماعي دور كبري يف الرتويج للفكر املتطرف  -
ملواقع التواصل االجتماعي دور كبري يف جتنيد الشباب للمجموعات اإلرهابية  -

  ) 3.50مبتوسط حسايب بلغ ( 
بعنوان : التوظيف اإلعالمي لشبكات 201520شرادقة ، حتسني  دراسة- 13

   داعش منوذجًا "التواصل االجتماعي يف مكافحة اإلرهاب " 
استهدفت الدراسة التعرف علي أليات التوظيف اإلعالمي ملواقع التواصل االجتماعي 
ء من التجنيد للجماعات اإلرهابية ، و  يف مكافحة اإلرهاب و انقاذ الشباب األبر

األدوات املستخدمة يف جتميع استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ، 
ت : استبانة اس ) مفردة من الشباب  200قوامه (  علي عينةتطالع رأى البيا

  و توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :اجلامعى اإلردين ، 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 اعتماد " داعش " علي الفيديوهات ذات اجلودة العالية لعكس قوة التنظيم  -
استخدام " داعش " لشبكات التواصل االجتماعي لتجنيد الشباب و الفتيات  -

 يم داخل التنظ
راء العينة حول أليات التوظيف  - ال توجد فروق ذات داللة إحصائياً فيما يتعلق 

اإلعالمي لشبكات التواصل االجتماعي يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب ملتغري ( 
  اجلنس )  –املؤهل العلمي 

بعنوان : مواقع  Kimutai,Julius Kipkorir 201421دراسة - 14
ديدات األم   ن القومي دراسة حالة من كينيا التواصل االجتماعي و 

استهدفت الدراسة التعرف علي التهديدات اليت تواجهها دولة كينيا بسبب استخدام 
األدوات املستخدمة يف مواقع التواصل االجتماعي ، استخدمت الدراسة منهج املسح ، 

ت : استبانة استطالع رأى ش ) مفردة من أفراد اجلي50علي عينة قوامها (  مجع البيا
  و توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :الكيين ، 

استخدام املنظمات اإلرهابية مواقع التواصل االجتماعي كأداة للتطرف  -
 اإليديولوجي 

تستخدم املنظمات اإلرهابية مواقع التواصل االجتماعي لتجنيد األفراد خارج  -
حة التواصل بني أعضائها   التنظيم و ا

تستخدم املنظمات اإلرهابية مواقع التواصل االجتماعي لنشر اخلطاب الدعائي  -
 املتطرف 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 Marcu,Mihaela&Blteanu,Cristinaدراسة- 15
بعنوان:مواقع التواصل االجتماعي هي املصدر الرئيسي النتشار اإلرهاب 201422
  العاملي 

استهدفت الدراسة التعرف علي دور مواقع التواصل االجتماعي يف نشر اإلرهاب يف 
األدوات املستخدمة يف خمتلف دول العامل و استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ، 

ت : حتليل مضمون و توصلت موعة من مواقع التواصل االجتماعي ،  جتميع البيا
  الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :

دة تواجد اجلماعات املتطرفة علي مواقع التواصل االجتماعي  -  ز
من اجلماعات املتطرفة املنظمة يف العامل متواجدة علي مواقع  10من أصل 9 -

  التواصل االجتماعي 
بعنوان : جدلية العالقة بني اإلعالم اجلديد   201423دراسة الشرقاوي، إميان - 16

   علي شبكات التواصل االجتماعي واملمارسات اإلرهابية : دراسة تطبيقية
استهدفت الدراسة التعرف علي دور شبكات التواصل االجتماعي يف نشر اإلرهاب  

ا علي التأثري علي الشباب ، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،  األدوات وقدر
ت : استبانة استطالع رأى ) 400علي عينة قوامها (  املستخدمة يف جتميع البيا

  و توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :مفردة من الشباب ، 
م الفئة  - الشباب هم أكثر الفئات استهدافًا من قبل اجلماعات اإلرهابية نظراً ال

ت املادية  ملغر ثراً   األكثر تعرضاً لشبكات التواصل االجتماعي و األكثر 
دة استخدام اجلما - عات اإلرهابية لشبكات التواصل االجتماعي يف الفرتة ز

  األخرية ، مما ميثل خطراً الستخدامها يف جتنيد الشباب 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

بعنوان : استخدامات اجلماعات  201424دراسة عبد الصبور ، مساح - 17
  املسلحة لوسائل التواصل االجتماعي 

االجتماعي ، وكيف  استهدفت الدراسة التعرف علي الدور الذي تقوم به وسائل التواصل
ا و أهدافها  أصبحت هذه املواقع أداة للجماعات اإلرهابية لنشر أفكارها و تنفيذ خمططا

ت : حتليل ، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،  األدوات املستخدمة يف جتميع البيا
للصفحات اليت تستخدمها " داعش " عرب مواقع التواصل االجتماعي ،  مضمون

  اسة إيل جمموعة من النتائج منها :توصلت الدر 
تكثيف استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل اجلماعات اإلرهابية و ذلك  -

بسبب عدم وجود رقابة أمنية علي هذه املواقع و إيضًا لتوفري الوقت و اجلهد و 
 ختطي حاجز الزمان و املكان 

األجهزة األمنية ظهور نوع جديد من احلروب بني اجلماعات اإلرهابية و بني  -
 للمحاولة من احلد من جتنيد الشباب  

 Kenny,M.,Horgan&Horne,C.,&Othersدراسة - 18
بعنوان : التكيف التنظيمي يف شبكة الناشطني " مواقع التواصل  201325

   االجتماعي و القيادة و التغيري يف بيئة املهاجرين
املتطرفة علي مواقع التواصل استهدفت الدراسة التعرف علي حجم تواجد اجلماعات 

األدوات املستخدمة يف مجع االجتماعي ، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،
ت : حتليل مضمون ملتطرفني علي مواقع التواصل  البيا ت اخلاصة  موعة من احلسا

  توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها :االجتماعي ، 
ي مواقع التواصل االجتماعي و ذلك بسبب تواجد املتطرفني بشكل كرب عل -

م علي التواصل عن طريق االعتماد علي التفاعلية مما يتيح للجماعات  قدر
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

م إيل شرحية مجهور أكرب علي موقع  أمكانية نشر احملتوي املتطرف اخلاص 
 التواصل االجتماعي " تويرت" 

ب املنفردة يف ال Weimann,G2012 26دراسة - 19 فضاء بعنوان : الذ
  اإللكرتوين 

استهدفت الدراسة التعرف علي أمهية استخدام مواقع التواصل االجتماعي و دورها يف 
األدوات املستخدمة يف نشر الفكر املتطرف  ، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ، 

ت : حتليل مضمون موعة من صفحات مواقع التواصل االجتماعي ،  مجع البيا
  موعة من النتائج منها :توصلت الدراسة إيل جم

ب املنفردة بشكل كبري علي مواقع التواصل  - تواجد اإلرهابيني املتمثلني يف الذ
 االجتماعي 

موعات  Rothenberger,Liane 201227دراسة - 20 بعنوان : ا
اإلرهابية: استخدام اإلنرتنت ووسائل اإلعالم احلديثة لنشر األفكار أدوات جديدة 

  ري السياسي من أجل تعزيز التغي
استهدفت الدراسة التعرف علي استخدام اإلنرتنت ووسائل اإلعالم احلديثة من قبل 
موعات اإلرهابية لنشر األفكار من أجل نشر التغيري السياسي ، استخدمت الدراسة  ا

ت : حتليل املضموناملنهج الوصفي ، األدوات  موعة من  املستخدمة يف مجع البيا
  و توصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج منها : صفحات التواصل االجتماعي ،

استخدام اجلماعات اإلرهابية مواقع التواصل االجتماعي بقدر كبري جدًا لنشر  -
 الفكر املتطرف 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  التعليق علي الدراسات السابقة :
يتضح من استعراض الدراسات السابقة ان نسبة كبرية من الدراسات تناولت  -

دور مواقع التواصل االجتماعي يف نشر الفكر اإلرهايب بني الشباب و هذا ما 
دراسة( ، و  )2020صميدة ، خالد  (أشارت إلية دراسة كًال من دراسة 

  )2014الشرقاوي ، إميان  ) ودراسة (2017اجلنفاوي ،خالد 
ة كبرية من الدراسات أتفقت علي فئة الشباب اجلامعي كعينة للدراسة مثل نسب -

) و دراسة (  2020دراسة ( صميدة ،خالد ما أشارت إلية دراسة كًال من 
 ) 2014) و دراسة ( الشرقاوي ، إميان 2017اجلنفاوي ،خالد 

 اعتمدت غالبية الدراسات علي املنهج الوصفي كمنهج مستخدم يف الدراسة  -
ت يف الدراسات اليت مت استعراضها ما بني استبانة تنو  - عت ادوات مجع البيا

دراسة ( صميدة ، خالد استطالع رأى و هذا ما أشارت إلية دراسة كًال من 
دراسة ( أمني الفقهاء ، )   2017(اجلنفاوي ، خالد ) و دراسة 2020
عي ) و بني حتليل مضمون لصفحات علي مواقع التواصل االجتما2016قيس 

 )Asongu,Simplice,Orim,Stella&Athers)2019مثل دراسة 
،و دراسة ( عبد الصبور ،  )Khosravinik&Amer) 2020ودراسة 

 ) 2014مساح 
تباين النتائج حول التأثريات اإلجيابية و السلبية يف نشر الفكر اإلرهايب بني  -

 الشباب نتيجة تعرضهم ملواقع التواصل االجتماعي 
  الدراسات السابقة :ستفادة من اال

 فهم أبعاد املشكلة البحثية و التأكد من وجودها ، و تساؤهلا بشكل دقيق  -
 حتديد االطار النظري املناسب لطبيعة الدراسة احلالية  -
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 التأكد من املنهج املستخدم و أعداد أدوات و مقاييس الدراسة بشكل جيد  -
كيفية تصميم استمارة االستبيان و إعدادها علميًا مبا يتناسب مع موضوع  -

 الدراسة 
ساعدت النتائج املختلفة اليت مت التوصل إليها يف الدراسات السابقة الباحثة يف  -

 صياغة فروض الدراسة و أهدافها .
  مصطلحات الدراسة و مفاهيمها اإلجرائية :

  مواقع التواصل االجتماعي :
ع و الربامج اليت تعتمد علي شبكة اإلنرتنت لتسهيل التواصل بني املستخدمني و هي املواق

، و  28تبادل املعلومات فيما بينهم من خالل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة اهلواتف احملمولة
دة التفاعالت االجتماعية و  ا جمموعة من التطبيقات تساهم يف ز ميكن تعريفها علي أ

حة االتصاالت االجتماعية و تعزيز و تبادل توفري مساحات مشرتكة م ن التعاون و إ
  29املعلومات بشكل

  املفهوم اإلجرائي ملواقع التواصل االجتماعي :-
ا املواقع اليت  ميكن ان نتوصل إيل املفهوم اإلجرائي اخلاص مبواقع التواصل االجتماعي 

ختالف الزمان و املكان ، حت لألفراد إمكانيه التواصل  كما أصبحت مواقع التواصل   ا
  .املعلومات وتبادهلا بني األفراداالجتماعي احد اهم الوسائل املستخدمة يف احلصول علي 

  الفكر املتطرف : 
مة  تة للمواقف االجتماعية اليت  لقطيعة يف استجا هو اختاذ الفرد موقفاً متشدداً يتسم 

جيابياً اي أن يكون علي درجة كبرية من ،  واحمليطة به و يتنوع التطرف ما بني أن يكون إ
لرفض التام لكل ما حيدث ، أو  30القبول بكل ما حيدث من حولة أو سلبيًا اي يتسم 

تمع و ذلك عن طريق القيام  هو تعبري الفرد عن رفضة و استياءة مما حيدث حولة يف ا
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

الفكري و  مبجموعة من األساليب املتطرفة يف السلوك كالتعصب و التصلب و اجلمود
  .31البعد عن األخرين

  املفهوم اإلجرائي للفكر املتطرف :-
تمع و االمتناع  ألبتعاد عن ا هو تبين فرد أو جمموعة من األفراد سلوك متشدد يتسم 
عن املشاركة يف اي مواقف أو مظاهر اجتماعية مهمة ، و يتنوع التطرف اما يكون 
منخرط متام األخنراط يف احملتمع و علي درجة عالية من القبول لكل ما حيدث حولة أو 

تمع ماً .   بعيد كل البعد عن ا   الذي ينتمي إلية و يرفض كل ما حيدث به رفضاً 
  االطار النظرى للدراسة : 

  اوًال: النظرية اليت تقوم عليها الدراسة :
   نظرية االستخدامات و اإلشباعات :

خذ منظور االستخدامات و اإلشباعات وجهة نظر املستخدم لوسائل اإلعالم و يبحث 
من خالل استخدامهم  حتقيقها لوسائل اإلعالم واإلشباعاتيف كيفية استخدام الناس 

،فتهتم نظرية االستخدامات  واإلشباعات بدراسة االتصال اجلماهريي  32لتلك الوسائل
ا فعالة يف انتقاء أفرادها  33دراسة وظيفية منظمة ، و تنحصر رؤيتها للجماهري علي ا

تم نظرية اال ستخدامات و اإلشباعات لرسائل ومضمون وسائل اإلعالم ،وأيضًا 
لرضا و اإلشباع و أمناط الدوافع و احلاجات الفردية و  لسمات الفردية و عالقتها 
املدخل السلوكي الذي تعتمد علية الدراسات لرصد عادات و كثافة التعرض ، ووفقاً 
لنظرية االستخدامات و اإلشباعات فإن وسائل اإلعالم تشكل موردًا لتلبية احتياجات 

جلمهور ؟ اجل مهور املختلفة ، ومن هنا حتول السؤال من ما الذي تفعلة وسائل اإلعالم 
   34إيل ما الذي يفعلة اجلمهور بوسائل اإلعالم
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  نظرية االستخدامات و اإلشباعات و اإلنرتنت :
يعترب اإلنرتنت وسيلة اتصال جديدة و مبتكرة ميكن ان تغري حياه الناس ، فقد مكن 

االشخاص من الوصول إيل املعلومات ضخمة وأمكانية نشرها بسهولة ، مكنتهم االنرتنت 
ختالف الزمان و  إيضًا من التواصل مع أنواع خمتلفة من االشخاص بشكل سريع 

  .  35املكان
حيث تقوم صفحات االنرتنت بفرض تفاعًال نشطًا و مستمرًا ملستخدميها ، وذلك يف 

سيتم اختيارها او حتديد معايري البحث املطلوب حتديدها  اختيار االرتباطات التشعيبية اليت
ره املواقع و حفظ و تنزيل احملتوي و غريها  ، كما تتيح شبكة اإلنرتنت إمكانية إعادة ز
من خيارات التحكم ، و بذلك تعترب نظرية االستخدامات  و اإلشباعات هي املدخل 

ستخدام اإلنرتنتئاألكثر مال ، و ذلك بسبب قدرة نظرية  36مة للدراسات اخلاصة 
االستخدامات و اإلشباعات علي القيام مبقارنة ما بني دوافع أستخدام اإلنرتنت و 

و يستخدم اجلمهور 37االستخدامات و اإلشباعات اخلاصة بوسائل اإلعالم التقليدية 
االت و بذلك  دف التعرف علي اخر األخبار و املعلومات يف خمتلف ا اإلنرتنت 

  . 38نرتنت جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية أصبح اإل
  نياً : مواقع التواصل االجتماعي و تنامي استخدامها بني الشباب : 

مما ال شك فيه اننا أصبحنا اليوم نعيش يف عصر تسيطر علية وسائل االتصال عرب شبكة 
ا توفر جمموعة من اخلدمات تتيح لألفرا د القدرة اإلنرتنت علي خمتلف أنواعها، حيث ا

و ذلك  39علي التواصل مع األخرين من أصدقائهم و مشاركتهم للمعلومات فيما بينهم
من خالل جمتمع إفرتاضي جيمع بني أفرادها جمموعة من االهتمامات املشرتكة و يتم 
م و تعترب هذه  االتصال فيما بينهم من خالل الرسائل عرب امللفات الشخصية اخلاصة 

ائل فعالية يف االتصال بني األفراد سواء كانوا أصدقاء يف الواقع أو الوسيلة من أكثر الوس
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أصدقاء إفرتاضني ،وال يتم استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التعارف يني األفراد 
لشركات و إيضاً املنظمات  فقط و لكن إيضاً يتم استخدامها للدعايه و التسويق اخلاص 

لتفاعلية و اليت أصبح مبقدورها توفري ، و ختتلف هذه اخلصا40الغري رحبية ئص اليت تتميز 
طرق جديدة و مبتكرة يف توصيل و تبادل املعلومات بني األفراد و املنظمات و اجلماعات 
و هو األمر الذي خيتلف عن ما تقدمة وسائل اإلعالم التقليدية مثل الصحف و اإلذاعة 

  ، التليفزيون .
  : 41عديد من األشكال و منهاتتخذ مواقع التواصل االجتماعي ال

 الربيد اإللكرتوين  -
ت -  املنتد
ت الشخصية -  املدو
 ) Facebookموقع فيسبوك (  -
 ) Twitterموقع تويرت(  -
 ) Instegramموقع إنستجرام (  -
 تيلجرام ( عرب اهلواتف احملمولة ) -
 )YouTubeموقع يوتيوب ( -
 )What'sAppواتس أب (  -
 )  Viberفايرب (  -
 ) Kikموقع كيك (   -
 )  MySpaceموقع ماي سبيس (  -

فجميع هذه األشكال و اليت توفر مجيع أدوات االتصال اإللكرتوين بني األفراد ال تتطلب 
إلنرتنت ، و علي الرغم من  سوي هواتف حممولة ذكية أو أجهزة حاسب أيل متصلة 
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ا ختتلف فيما بينها يف طرق االتصال فمنها من  توافق مجيع هذه املواقع يف املميزات إال ا
) و منها  Twitterيتم التواصل من خالله عن طريق الرسائل فقط مثل موقع تويرت ( 

) ومنها من  Inestegramمن يتم التواصل عن طريق الصور مثل موقع انستجرام ( 
ئل عرب اهلاتف احملمول الزكي مثل موقع واتس أب يتم التواصل من خالل الرسا

)What'sApp   ) و فايرب (Viber .(  
حت مواقع التواصل االجتماعي ملستخدميها القدرة علي حرية انتقاء األخبار و  ا
صياغتها و اعادة بثها يف ثوان معدودة فأصبحت أداة مؤثرة و فعالة يف صناعة األحداث 

، 42حت أداة فعالة تستخدمها اجلماعات اإلرهابية املتطرفةو القدرة علي احلشد بل أصب
مما أدي إيل ظهور جمموعة من اإلجيابيات و السلبيات اخلاصة مبواقع التواصل االجتماعي 

  بني الشباب 
  : 43اوًال : إجيابيات مواقع التواصل االجتماعي

التواصل مع اَالخرين ، تتيح مواقع التواصل االجتماعي لألشخاص أمكانية  -
التواصل مع بعضهم البعض ، حبيث ميكن ألي شخص يف العامل أن يتواصل مع 

 أشخاص يف اماكن بعيدة جغرافياً 
دة يف فرص العمل  - حت مواقع التواصل االجتماعي ز  ا
تم - االت امكانية إيصال املعلومات جلميع أفراد ا  ع يف خمتلف ا
م يف خمتلف القضا  -  قدرة األفراد علي التعبري عن األراء اخلاصة 
حه قدر كبري من املواد الرتفيهية مثل املوسيقي ، األلعاب ، األفالم  -  ا

  : 44نياً: سلبيات مواقع التواصل االجتماعي
 إدمان التكنولوجيا و عدم القدرة علي االستغناء عنها  -
 جز اخلصوصية بني األفراد اخرتاق حا -
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بعد مستخدمني مواقع التواصل االجتماعي و خاصة الشباب عن التواصل مع  -
 العاءلة و ميلهم إيل االنعزاليه 

 انتشار الشائعات و االخبار الكاذبة و املعلومات املغلوطة  -
تمع من قبل اجلماعات املتطرفة يف  - دد أمن و سالمة ا الرتويج لألفكار اليت 

 لة منهم لتجنيد عناصر جديدة داخل التنظيمات حماو 
 انعدام اهلوية لدي الشباب و تبنيهم لثقافات خمتلفة عن الثقافة اليت ينتمون إليها  -

لقد سامهت مواقع التواصل االجتماعي يف غرز العديد من املفاهيم السلبية داخل 
تمعات مما أدي إيل انتشار اجلمود الفكري بني العديد من األف م علي ا راد و عدم قدر

لتايل أصبح  قبول االختالف و الدخول يف نقاشات مع من خيتلفون معهم يف الرأى ، و 
تمع   45هناك فجوه كبرية بني أفراد و انعدام مشاركتهم اإلجيابية داخل ا

ومن هنا يربز الدور الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي يف التأثري علي حياة الشباب 
ل عدم توافر اخلصوصية و القدرة علي نشر معلومات مغلوطة ، مما يهدد قدرات من خال

ا علي  الدول علي فرض السيادته علي أراضيها ، فلم تعد الدول قادرة علي فرض سيطر
ا علي حجب املعلومات عن مواطنيها   . 46وسائل اإلعالم  وأيضاً عدم قدر

كبري يف نشر و تبادل املعلومات يف فتكنولوجيا االتصاالت أصبحت اليوم تقوم بدور  
االت وذلك بسبب التزايد املستمر يف استخدام وسائل االتصال عرب اإلنرتنت  خمتلف ا
من قبل الشباب ، فأصبحت شبكة اإلنرتنت و مواقع التواصل االجتماعي من أكثر 

ا علي إيصال األخبا ر واملعلومات  الوسائل اليت يعتمد عليها يف احلياه اليومية  نتيجة قدر
فور حدوثها فالتواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي أصبح اكثر سهولة ، وذلك عن 
طريق الكتابة النصية مع إمكانية نشر الوسائط السمعية و البصرية مما يتيح للشباب 
إمكانية األطالع حبرية علي املعلومات  إمكانية إجراء املناقشات  سواء كانت كتابية أو 
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لتايل  مسموعة أو م  وانتمائتهم الفكرية ، و  مصورة بني األفراد علي أختالف ثقافا
أصبحت مواقع التواصل االجتماعي هي املتحكم الرئيسي يف حياه الشباب يف خمتف 

، وعلي الرغم من الدور املهم و احليوي اليت تلعبة مواقع التواصل االجتماعي  47أحناء العامل
اك العديد من األنتقادات اليت يتم توجيهها ملواقع التواصل يف حياتنا اليومية إال أن هن

االجتماعي فسهولة التنقل بني الصفحات املختلفة علي مواقع التواصل االجتماعي تتيح 
إمكانية التعرض للعديد من األفكار و املعتقدات و الثقافات اليت ال تتماشي مع العادات 

تمعية لكثري من ا تمعات مما جعل مواقع التواصل االجتماعي و اإلفمار و السمات ا
  .  48الوسيلة املثالية لنشر الفكر اإلرهايب املتطرف بني الشباب

  لثًا: الفكر املتطرف علي مواقع التواصل االجتماعي : 
جيج  سامهت اخلدمات اليت تقدمها مواقع التواصل االجتماعي اجلماعات املتطرفة يف 

ره عو  اطفهم مما أدي إيل سهولة نشراحملتوي املتطرف عرب مواقع مشاعر مستخدميها و أ
تمعات  التواصل االجتماعي، الذي يعد أحد اهم القضا اليت تؤثر علي استقرار و أمن ا
تمع و ميكن أن يكون أن يكون التطرف يف  ، فالتطرف هو جتاوز كل ما هو معتدل يف ا

تصر التطرف علي األفكار الدينية فقط و وال يق 49األفكار و التصورات ،أيضاً يف السلوك
، فالشخص  50لكن يشمل األفكار السياسية و االجتماعية و األخالق و السلوك

املتطرف هو الذي مييل إيل احد األطراف دون األخر و يتجاوز يف ميلة حد االعتدال 
حيث يتخذ مواقف صلبة و معقدة من العقائد و األفكار و ذلك يف األوقات اليت 

لتايل يصعب مناقشتة حول ما يعتنقة من  51ب فيها اختاذ مواقف اكثر مرونةيتطل و 
فكاره  وبعده عن كل ما هو  أفكار و معتقدات نتيجة أنغالقة الفكري و أكتفاءه 

  :  53إيل قسمني، و ينقسم التطرف الفكري  52خمتلف عنه يف الرأى
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معينة ( حمايدون يف هم الشباب الذين ال يهتمون بقضية التطرف يف الرأى :  -1
الرأى ) ، و يليهم الشباب الذين يؤمنون بقضية معينة و لكن ال حيبذون العنف 

ملتعاطفون) ن ،  و هم ما يتم تسميتهم ( و يليهم الشباب الذين يؤمنون 
م و افكارهم .  العنف هو الوسيلة الوحيدة للدفاع عن معتقدا

مون الي فعاليات خاصة هم الشباب الذين ال ينضالتطرف يف الفعل :  -2
جبماعات سياسية معينة ، و يليهم الشباب الذين ينضمون إيل الفعاليات او 
األنشطة التابعة جلماعة او حزب سياسي معني جتاة قضية معينة و يطلق عليهم 

دد ،  (النشطاء ) عمال غري قانونية  يت بعد ذلك الشباب الذين يقومون  مث 
ء و يطلق عليهم  (اإلرهابيني ) أمن و سالمة املواطنني األ   .بر

  مظاهر الفكر املتطرف بني الشباب :
  للفكر املتطرف  بني الشباب العديد من املظاهر من أمهها : 

لتعصب و األنغالق الفكري و عدم :  54اوًال التطرف الفكري و هو التطرف املرتبط 
  عن ما يؤمن به و تتمثل يف :قدرة الفرد علي تقبل اي معتقدات او أراء او افكار ختتلف 

التعصب و عدم االعرتاف بوجود أراء ختتلف عن أرائه و رفض احلوار و  -1
 املناقشة 

 العنف يف التعامل مع االخرين  -2
 سوء الظن و اعتناق الفكر التشاؤمي  -3
 استباحة دماء اَالخرين   -4

  
  
 



 

)25( 
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  نيًا التطرف الديين و يتمثل يف :
 الغلو يف الدين : -1

جتاوز حد األعتدال و اتباع السلوك و األفكار املتشددة األمر الذي يعين يف ذلك 
  . 55يتعارض مع التعاليم الدينية السمحة

 تبين اإلرهاب و العنف : -2
دف من خالله األفراد أو اجلماعات إيل حتقيق األفكار و املبادئ اليت ينادوا  هو سلوك 

ء و قتلهم و بتحقيقها  ذلك من خالل نشر الرعب و الفزع و ترويع امل واطنني األبر
رة علي املستوي  اإلخالل بألمن ،  وتكدير السلم االجتماعي و الوطين و الذي ميتد ا

  . 56األقليمي و الدويل
 التكفري: -3

يعترب من أهم مظاهر الفكر املتطرف و الذي يرتتب علية استباحة اعراضهم و امواهلم و 
  دمائهم  
 التجرؤ علي الفتوي بغري علم : -4

صدار احكام يف الدين و العمل علي حترمي و تكفري كل ما ال يتفق مع افكارة و هو ا
هلة إيل  أيضًا الشروع يف حتليل نصوص من القراٌن دون معرفة او خلفية علمية و دينية 

  ذلك 
 التعصب للرأى : -5

رائة أو مذهبة أو معتقداتة دون تقبل أراء األخرين جتاة هذه  وهي ان يتمسك الفرد 
قدات ، ويف احيان أخري يزداد الفرد يف تعصبة و متسكة برأية و ذلك عندما حياول املعت

لكفر و اخلروج عن الدين  امهم  لقوه و ذلك عن طريق أ فرض رأية علي شخص أخر 
تمع . ً كثرية بشيوع الفوضي يف ا   و يف احيا
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 التقليد األعمي : -6
وهو أن يثق الشخص بشخص اٌخر ثقة عمياء تصل إيل أن يقوم بتقليد كل ما يقوم به 

  من تصرفات دون التدقيق أو التمييز إذا كانت هذه التصرفات سليمة ام ال . 
 احلرص علي تويل الزعامة : -7

وهي سعي الفرد للهيمنة و فرض الذات علي األخرين و السعي إيل الشهرة ، وذلك من 
  األفكار املتشددة و اصدار الفتاوي الشاذة .خالل تيب 

 تشوية احلقايق : -8
اهلدف منها هي تغيري و قلب املفاهيم و هي الطريقة اليت يتبعها األفراد الذين يتسمون 
لتشدد يف  التفكري و اليت من خالهلا يرفضون اي من األفكار و األراء اليت تتنايف مع 

م .    افكارهم و معتقدا
مواقع التواصل االجتماعي هو استغالل و توظيف االمكانيات اليت تتيحها فالتطرف علي 

ت  مواقع التواصل االجتماعي من خدمات مرتبطة ببث و انشاء املواقع و احلسا
الشخصية و سهوله ترويج األفكار اليت تساهم يف نشر الفكر املتطرف و تبين العنف 

   57تشجع و متول هذه األفعال خلدمة أي من القضا او اجلماعات اليت تتبين و
  رابعاً : الشباب و الفكر املتطرف :

ا الفرد و ذلك بسبب ما تتسم به  تعترب مرحلة الشباب من أهم املراحل العمرية اليت مير 
هذه املرحلة من مسات نفسية و عمرية خمتلفة تكون يف احيان كثرية مضطربة مما يزيد من 

وك اإلرهايب املتطرف ، فيميل الشباب خالل هذه خطورة اعتناق الشباب للفكر و السل
م  و اليت تكون خمتلفة متامًا عن  الفرتة إيل تبين افكار و عادات و ثقافات خاصة 

  .58الثقافات و األفكار اليت يعتنقها األكرب سناً 



 

)27( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

لتمرد و البعد عن كل ما هو تقليدي و متعارف  و تتسم الثقافات اليت يتبناها الشباب 
يتبنون كل ما هو غريب و غري تقليدي و متجدد مبا يتناسب مع فكرهم و علية ، ف

يتماشي مع التطورات االجتماعية و التكنولوجية و الثقافية يف عصرهم ساعني يف ذلك 
إيل خلق جمتمع افضل و أكثر تطور و حداثة من وجهه نظرهم ، مما يدفع العديد من 

تكون من أبسط مظاهرها األنعزال و  الشباب إيل املغاله و التطرف يف أفكارهم  و
ا إيل أن يستخدم الفرد العنف يف القول و الفعل يف  تمع و تصل ذرو السلبية جتاة ا
حماولة منهم لفرض رأية و فكرة و أسلوبة علي األخرين متجاهلني يف ذلك كل معايري 

  .59الدميقراطية و احلرية الشخصية و حرية الرأى و التعبري
  شباب العريب للفكر  املتطرف :اسباب تبين ال

مع كل هذه السمات و اخلصائص النفسية و العمرية اليت جتعل الشباب هم الفئة 
األكثر عرضة لتبين الفكر املتطرف إال أن هناك جمموعة من األسباب اليت تدفع 

  الشباب إيل تبين هذا الفكر ومنها :
هذه األنظمة يف الفقر الفكري لدي بعض األنظمة و احلكومات و استمرار  -1

ت و تقييد اإلعالم و حجب املعلومات مما  احلكم و تبنيها سياسة قمع احلر
أدي إيل أندفاع الشباب إيل الشارع للتعبري عن أرائهم مما مسي " بثورات الربيع 

  60العريب "
انتشار الفساد و الرشوة و البريوقراطية يف الكثري من البلدان العربية مما أدي إيل  -2

  61لشباب حبالة من األحباط و اليأسإصابة ا
انتشار البطالة و اخنفاض األجور و أرتفاع األسعار و تفاقم املشكالت  -3

االقتصادية اليت يواجهها الشباب و اليت تقف حائل بينهم و بني حتقيق 
  62احالمهم يف املستقبل
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ظهور اجلماعات اإلرهابية يف شكل خمتلف حتت مسمي اإلسالم السياسي  -4
ت السياسية يف عدد من دول العامل العريب الناجتة مستغلني يف  ذلك اإلضطرا

دة التمويل هلذه اجلماعات اإلرهابية من  عن ثورات الربيع العريب ، و أيضًا ز
قبل بعض الدول العربية و األقليمية و توفري األسلحة و املعلومات اإلستخباراتية 

د من املناطق يف سور هلم مما أدي إيل سيطرة هذه اجلماعات علي العدي
مستغلني احلرب األهلية السورية و سيطرة ميليشيات احلوثي املمولة من إيران 

 علي العاصمة اليمنية صنعاء 
التطورات اهلائلة يف جمال تكنولوجيا االتصال اليت سهلت من إمكانية نقل  -5

ي األموال هلذه املنظمات واليت مكنتها من استغالل مواقع التواصل االجتماع
  63املختلفة يف نشر افكارها و ثقافتها اهلدامة

فكل هذه األسباب سامهت يف انتشار جمموعة من األفكار جعلت الواقع أكثر صعوبة و 
ت املضطربة و الغري متوافقة مع الواقع الذي نعيش فيه و  أدت إيل ظهور العديد من اهلو
دفعت الشباب إيل اعتناق جمموعة من القيم املتطرفة دينيًا و اجتماعيًا و اليت تتنايف مع 

تمع عادات و تقاليد    ا
  خامسًا: دور مواقع التواصل االجتماعي يف نشر الفكر املتطرف بني الشباب :

سامهت مواقع التواصل االجتماعي يف نشر جمموعة من السلوكيات السلبية بني الشباب 
جلمود الفكري وعدم تقبل االخر كما سامهت يف نشر ثقافة  جعلتهم عرضة ملا يسمي 

تمع  لتايل أصبحت تربة خصبة و بيئة متنامية لنشر الفكر التخوين بني أفراد ا الواحد  و
ا علي  ا السريعة علي األنتشار، و أيضًا قدر اإلرهايب املتطرف ،  وذلك بسبب قدر

رة العواطف لدي مستخدميها من الشباب و  ذلك عن طريق التأثري و سلب العقول و إ
نه عنصرين اساسني يف التأثري مها : (اخلطاب احلما استغالل  –سي و العبارات الر
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اليت حتدث ضد املسلمني يف خمتلف أحناء العامل " اإلسالموفبيا" و  األحداث الدولية )
ت تتسم  العمل علي حتميل مسؤوليتها للحكومات العربية من خالل توجية خطا
لضغط و العدائية و السعي إيل التحريض ضد هذه احلكومات عن طريق تكفريهم و 

م مستغلني يف ذلك البنية التحتية املعلوماتية والتكنولوجيا األفرتاضية الت شكيك يف قدر
ا العصر و اليت تتميز بسهولة التواصل بني األفراد دون وجود الرقابة وصعوبة  اليت يتميز 

، أيضًا ضعف احملتوي  64السيطرة علي احملتوي املقدم عرب مواقع التواصل االجتماعي
ئل اإلعالم التقليدية و املواقع الرمسية للحكومات ، مما مهد الطريق املقدم عرب وسا

للجماعات اإلرهابية املتطرفة إيل جذب عدد كبري من الشباب إليها علي مواقع التواصل 
  االجتماعي 

  : 65اسباب استخدام اجلماعات املتطرفة ملواقع التواصل االجتماعي 
 القدرة علي تقدمي حمتوي مشوق و جذاب علي مواقع التواصل االجتماعي  -
إمكانية استخدام عناصر فنية قادرة علي جذب اإلنتباة مثل املؤثرات السمعية  -

والبصرية  واحلركية املستخدمة من خالل الصور و املقاطع املصورة  اليت يقوموا 
 بنشرها علي مواقع التواصل االجتماعي  

م مع العمل علي  - استخدام اللغة و الكلمات اليت يستخدمها الشباب يف خطا
أضافة جمموعة من الكلمات املؤثرة مثل " اجلهاد " و " احلكم اإلسالمي العادل 
" دون تعقيدات يف لغة احلوار مما حيفز الشباب علي تبين األفكار والسلوكيات 

 ه األفكار . التحريضية  والعنيفة  دون إدراك بعواقب اعتناق مثل هذ
توافر عنصر السرية و عدم وجود رقابة علي احملتوي املقدم عرب الفضاء اإللكرتوين  -

 املسمي مبواقع التواصل االجتماعي 
 القدرة علي التواصل بسهولة مع قاعدة مجاهريية كبرية  -
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 اخنفاض التكاليف املستخدمة لبث احملتوي علي مواقع التواصل االجتماعي  -
 املعلومات  سهولة احلصول علي -
 اقبال الشباب علي استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشكل كثيف -
   66إمكانية احلصول علي متويل من قبل جهات جمهولة بشكل يصعب تتبعة -

تعتمد اجلماعات اإلرهابية علي مواقع التواصل االجتماعي يف نشر اعماهلا املتطرفة بني 
ام هذا النوع من التكنولوجيا و صفوف مستخدمية من الشباب الذين جييدون استخد

تمعات الغربية  علي مستغلة الفجوة اليت تتولد لدي الشباب الذين نشأوا داخل ا
  :  67جمموعة من األساليب لنشر أفكارها علي مواقع التواصل االجتماعي ومنها

  اوالً 
 الرتهيب و الرتغيب و بث اخلوف و الرعب يف نفوس املواطنني  -
يف حماولة للتشكيك يف دور احلكومات و الدول يف بسط  بسط السلطة و النفوذ -

ا علي الدول  ا و سياد  سيطر
 الدعوة إيل إنشاء ما يسمي بدولة اخلالفة  -
رة الفنت و النزاعات املذهبية و الطائفية  -  إ
 الدعوة إيل التجنيد  -
 ضرب السلطة املركزية يف الدول  -
تمع من الداخل  -  تقويض و ترويض ا
  نياً :

ا علي موقع التواصل االجتماعي "تويرت "   إنشاء جمموعة من املواقع و القنوات خاصة 
و"يوتيوب" يستطيعوا من خالهلا بث لقاءات بني عناصرها و مقاطع مصورة للتدريبات 
ا عناصر  اخلاصة بعناصر اجلماعات املتطرفة واليت توضح من خالهلا القوة اليت يتمتع 
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ألبراز اإلمكانيات املادية و البشرية هلذه التنظيمات وذلك يف  هذه التنظيمات و أيضاّ 
  مثل :حماوله منهم لتشجيع الشباب علي اإلنضمام  

:موقع إلكرتوين علي تويرت و الذي كان يبث من خالله جمموعة فجر البشائر  -
لعديد من  من التغريدات و املقاطع املصورة لعناصر التتنظيم و هم يقومون 

ت سوداء و قد مت بث العمليات اإل ألف تغريدة متنوعة ما  40رهابية رافعني را
بني اوسام  "هاشتاجات " متدح يف اجلماعة و تشجع عناصرها هلي القيام مبزيد 
من هذه العمليات  ومت نشر العديد من الروابط اليت حتتوي علي صور و مقاطع 

نتصار هذه اجلماعة علي احتالهلا جزء من مد ينة يف  دولة مصورة حتتفي 
  .  68العراق 

 موقع  شبكة مشوخ اإلسالم    -
 منتدي  -
: الذي يعتربوا أحد املنابر اإلعالمية الرمسية اليت يتحدث من خالهلا  اإلعتصام  -

   69تنظيم داعش اإلرهايب
ا علي هيئة جريدة ورقية و أيضاً مت إنشاء  جملة دابق: - اليت كانت خترج يف بدا

يت كان من خالهلا يتم إجراء حوارات صحفية للعناصر موقع إلكرتوين هلا و ال
اهلامة يف تنظيم داعش اإلرهايب ، يف حماولة منهم ألظهار صورة خمتلفة عن 

، فقد بلغ عدد املواقع   70عناصر التنظيم حيث مت تصويرهم كنجوم جمتمع
رب موقعًا مت تدشينها ع 12اإللكرتونية اليت يقوم التنظيم ببثها و اإلشراف عليها 

مليون  100) والذي كان يرتدد علية أكثر من vkموقع التواصل االجتماعي (
 .  71زائر نشط من خمتلف أحناء اورو
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

هو املوقع الرمسي لتنظيم القاعدة و قد ظهر بعد أحداث احلادي  موقع نداء : -
  2001عشر من سبتمرب 

 صحيفة إلكرتونية خاصة بتنظيم القاعدة  ذروة السنام : -
 جملة إلكرتونية نصف شهرية خاصة بتنظيم القاعدة  : صوت اجلهاد -
  72جملة إلكرتونية عسكرية خاصة بتنظيم القاعدة البتار : -

تعمل التنظيمات اإلرهابية علي جتديد و تغيري احملتوي األفرتاضي اليت تقوم بنشرة حيث ال 
راد الذين ساعه و ذلك إليصال املعلومات لألف 48تتعدي فرتة نشر األخبار و املعلومات 

لتنظيم  لتنظيم او افراد يتصلون  ينتمون للتنظيم سواء كانوا أفراد علي صلة مباشرة 
ب املنفردة ) يف حماولة من هذه التنظيمات الثبات  لذ بشكل افرتاضي او ما يسمي ( 

  73تواجدها االفرتاضي بشكل مستمر
ل فأستخدامها مل يعد ومن هنا يتضح لنا أمهية مواقع التواصل االجتماعي يف التواص

مقتصرًا علي الشباب و لكن اجتهت إليها الدول و احلكومات لكي تكون علي تواصل 
مستمر مع الشعوب و ذلك بعد الدور الذي لعبته مواقع التواصل يف التغريات السياسية و 
ا علي جذب الشباب إليها ، مما أدي  االجتماعية اليت حدثت يف الدول العربية و قدر

ا إيل جل وء العديد من اجلماعات اإلرهابية املتطرفة إليها لتجنيد عناصر جديدة 
نه و  مستخدمة يف ذلك العديد من أساليب اجلذب مثل املقاطع املصورة و الكلمات الر
األنشودات اليت تستميل الشباب عاطفيًا و حتثهم علي األنضمام إيل هذه اجلماعات و 

ت إل كرتونية لعناصرها مستخدمني العديد من اللغات إيضًا عملت علي أنشاء حسا
ا و هو االمر الذي يوضح الدور القوي  ألجتذاب عناصر من خارج املنطقة العربية 
الذي تلعبة مواقع التواصل االجتماعي يف القدرة علي توصيل الفكر اإلرهايب املتطرف 

  للشباب يف خمتلف أحناء العامل بسهولة .   
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  تساؤالت الدراسة : 
النوع  –هل توجد فروق ذات دالله إحصائية يف العوامل الدميوجرافية ( السن  -1

راء العينة يف نشر الفكر اإلرهايب علي مواقع  – نوع الدراسة ) فيما يتعلق 
 التواصل االجتماعي .

النوع  –هل توجد فروق ذات دالله إحصائية يف العوامل الدميوجرافية ( السن  -2
د العينة فيما يتعلق بنشر الفكر املتطرف علي مواقع نوع الدراسة ) بني افرا –

 التواصل االجتماعي .
هل توجد عالقة طردية موجبة بني مواقع التواصل االجتماعي و نشر الفكر  -3

  اإلرهايب .
  فروض الدراسة : 

 –النوع  –توجد فروق ذات دالله إحصائية يف العوامل الدميوجرافية ( السن  -1
راء العينة يف نشر الفكر اإلرهايب علي مواقع نوع الدراسة ) فيما يتعلق 

 التواصل االجتماعي . 
 –النوع  –توجد فروق ذات دالله إحصائية يف العوامل الدميوجرافية ( السن  -2

نوع الدراسة ) بني افراد العينة فيما يتعلق بنشر الفكر املتطرف علي مواقع 
 التواصل االجتماعي .

قع التواصل االجتماعي و نشر الفكر توجد عالقة طردية موجبة بني موا -3
 اإلرهايب . 

ا املنهجية:    نوع الدراسة و أجراءا
تنتمي هذه الدراسة إيل البحوث الوصفية و اليت تستهدف تتبع ظاهرة معينه بغرض 
وصفها و حتليلها و معرفة األسباب اليت تقف ورائها وهي ال تقف عند جمرد الوصف ، 
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 العالقة بني املتغريات املستقلة و التابعه ، وذلك للتوصل إيل إمنا تتعدي ذلك حملاوله تفسري
  درجة عالية من الدقة يف صياغه النتائج اليت يتم التوصل إليها 

  منهج الدراسة : 
لعينة) و الذي يكتفي فيه بدراسة عدد  اعتمدت الدراسة علي منهج املسح ( املسح 

ستخدامه نظراً ألنه يوفر الوقت  واجلهد حمدود من املفردات أو احلاالت وهو الذي يكثر ا
يت بنتائج دقيقة .   و املال كما أنه 

  جمتمع و عينه الدراسة :
جلامعات املصرية علي  يتمثل جمتمع الدراسة ث  يف الشباب اجلامعي من الذكور و األ

  اختالف أعمارهم 
) مفردة من الشباب 400مت تطبيق الدراسة علي عينة قوامها ( : أما عينه الدراسة

اجلامعي املصري  جبامعة الزقازيق كممثل للجامعات احلكومية و معاهد اجلزيرة كممثل 
  ) مفردة لكل جامعة.  200للمعاهد اخلاصة بواقع (
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  توصيف العينه : 
  )1جدول (

  جرافيةتوزيع جمتمع الدراسة وفقاً للمتغريات الدميو 
  الرتتيب  %  العدد  املتغريات

  1  %50  200  ذكر  النوع
  2  %50 200  أنثى

  -  %100  400  اإلمجايل
  1  %69.5  278  20 – 17من   السن

  2  %25.5  102  سنة 23 - 21من 
  3  % 5  20  فأكثر 24من 
  -  %100  400  اإلمجايل

  1  %35  140  إعالم  نوع الدراسة
  3  %30.8  123  هندسة

  2  %34.2  137  نظم معلومات  
  -  %100  400  اإلمجايل

) أن توزيع جمتمع الدراسة وفقًا ملتغري النوع ، والذي يبلغ 1يتضح من جدول (       
) من 200%) ، (50) من الذكور ، بنسبة مئوية تبلغ (200) فرد بواقع (400(

ث ، بنسبة مئوية تبلغ (   %) .50اإل
وتشري نتائج اجلدول إىل أن توزيع جمتمع الدراسة وفقًا ملتغري السن ، كانت بواقع        

%) 69.5سنة) ، بنسبة مئوية تبلغ ( 20 - 17) فردًا ترتاوح أعمارهم ما بني (278(
) فرداً  20%) ، (25.5سنة) ، بنسبة مئوية تبلغ ( 23 – 21) فرداً ما بني (102، (

  %) .5بة مئوية تبلغ (سنة فأكثر ) ، بنس 24(
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

كما تشري نتائج اجلدول إىل أن توزيع جمتمع الدراسة إىل أن توزيع جمتمع الدراسة         
) فردًا يدرسون ىف كليات 140) فرد بواقع (400وفقًا ملتغري نوع التعليم ، والذي يبلغ (

بنسبة  ) فردًا يدرسون بكليات اهلندسة ،123%) ، (35اإلعالم ، بنسبة مئوية تبلغ (
) فردًا يدرسون ىف كليات النظم واملعلومات ، بنسبة 137%) ، (30.8مئوية تبلغ (
  ) .3 - 1%)  ، وهو ما يوضحه األشكال (34.2مئوية تبلغ (

  : أدوات الدراسة
دف رصد وقياس متغريات الدراسة   ت  قامت الباحثة بتصميم مقياس كأداة جلمع البيا

  بينها  .والعالقات املرتبطة فيما 
  مقياس مواقع التواصل و نشر الفكر املتطرف بني الشباب : 

هو أداه تقرير ذايت لقياس الفكر املتطرف بني الشباب ودور مواقع التواصل 
االجتماعي يف نشره و يساهم يف ظهور جمموعة من املعتقدات و السلوكيات الغري 

تمع طالع ، لتصميم املقياس  74صحيحة واليت تتعارض مع قيم ا قامت الباحثة 
ستخدام مواقع التواصل االجتماعي و نشر الفكر  علي عدد من املقاييس اخلاصة 
املتطرف بني الشباب مقياس التعرف علي دور مواقع التواصل االجتماعي يف الرتويج 

)،و استبانة 2016للفكر املتطرف لدي شباب اجلامعات األردنية (الفقهاء,قيس 
مي لشبكات التواصل االجتماعي يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب  اليات التوظيف اإلعال

) ومن خالل ما سبق مت حتديد ابعاد مقياس مواقع التواصل 2015(شرادقة ، حتسني 
)ابعاد ( دوافع تعرض الشباب 4االجتماعي و نشر الفكر املتطرف بني الشباب يف (

جلماعات اإلرهابية اساليب التجنيد اليت تستخدمها ا –ملواقع التواصل اجلتماعي 
االساليب اإلعالمية اليت تستخدمها اجلماعات  –علي مواقع التواصل االجتماعي 

االشباعات املتحققة من تعرض الشباب  –اإلرهابية علي مواقع التواصل االجتماعي 
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ملواقع التواصل االجتماعي) ، وقد مت إعداد الصورة األولية ملقياس مواقع التواصل 
) 4) عبارة موزعة علي (42الفكر املتطرف بني الشباب ليشمل ( االجتماعي و نشر

  ) وهذا ما اعتمدت علية الباحثة . 3-1أبعاد  يتم اإلجابة بطريقة ليكرت الثالثية ( 
  بعد دوافع تعرض الشباب ملواقع التواصل اإلجتماعي :  -1

ت متعددة10يتكون من عدد (   ) عبارة ، ويتم اإلختيار من إجا
  )2جدول (

 التكرارات والنسبة املئوية ملستوى دوافع تعرض الشباب
  ملواقع التواصل اإلجتماعي للعينة قيد الدراسة 

  اإلمجايل  مستوى مرتفع  مستوى متوسط  مستوى منخفض  املستوى
  درجة 30 – 24  درجة 23 – 17  درجة 16 – 10  الدرجة
  4000  1693  1132  1175  التكرار

  %100  %42.3  %28.3  %29.4  النسبة املئوية
) أن النسبة األكرب من أفراد عينة الدراسة كانت لألفراد 2يتضح من جدول (       

ذوي املستوى (املرتفع) لدوافع التعرض  لصفحات اجلماعات اإلرهابية عرب مواقع 
%) ، وجاء يف املرتبة الثانية ذوي 42.3التواصل اإلجتماعي بنسبة مئوية تبلغ (

%) ، بينما جاء يف املرتبة الثالثة 29.4ة) بنسبة مئوية تبلغ (مستوى الدوافع (املنخفض
  %)  .28.3ذوي مستوى الدوافع (املتوسطة) بنسبة مئوية تبلغ (

بعد التعرف على أساليب التجنيد اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية علي -2
  مواقع التواصل االجتماعي

  ت متعددة ) عبارة ، ويتم اإلختيار من إجا17يتكون من عدد (
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  )3جدول (
  التكرارات والنسبة املئوية لدرجة التعرف على أساليب التجنيد اليت تستخدمها

  اجلماعات اإلرهابية علي مواقع التواصل االجتماعي للعينة قيد الدراسة 
  اإلمجايل  مستوى مرتفع  مستوى متوسط  مستوى منخفض  املستوى
  درجة 51 – 45  درجة 44 – 31  درجة 30 – 17  الدرجة
  6800  2978  2120  1702  التكرار

  %100  %43.8  %31.2  %25  النسبة املئوية
) أن النسبة األكرب من أفراد عينة الدراسة كانت لألفراد 3يتضح من جدول (       

ذوي درجة املعرفة (املرتفعة) لألساليب اخلاصة بتجنيد اجلماعات اإلرهابية  بنسبة مئوية 
%) ، وجاء يف املرتبة الثانية ذوي درجة املعرفة (املتوسطة) بنسبة مئوية 43.8تبلغ (
ما جاء يف املرتبة الثالثة ذوي درجة املعرفة (املنخفضة) بنسبة %) ، بين31.2تبلغ (

  %)  . 25مئوية تبلغ (
بعد األساليب اإلعالميه اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية علي مواقع -3

  التواصل اإلجتماعي :
ت متعددة 7يتكون من عدد (   ) عبارة ، ويتم اإلختيار من إجا

  )4جدول (
  ئوية األساليب اإلعالميه اليت تستخدمها التكرارات والنسبة امل

  اجلماعات اإلرهابية علي مواقع التواصل اإلجتماعي للعينة قيد الدراسة 
  اإلمجايل  مستوى مرتفع  مستوى متوسط  مستوى منخفض  املستوى
  درجة 21 – 17  درجة 16 – 12  درجة 11 – 7  الدرجة
  2800  1242  881  677  التكرار

  %100  %44.3  %31.5  %24.2  النسبة املئوية
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لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

) أن النسبة األكرب من أفراد عينة الدراسة كانت لألفراد 4يتضح من جدول (       
ذوي املستوى (املرتفع) لطرق التوظيف اإلعالمي املستخدمة يف مواقع التواصل 

%) ، وجاء يف املرتبة الثانية ذوي املستوى 44.3اإلجتماعي بنسبة مئوية تبلغ (
%) ، بينما جاء يف املرتبة الثالثة ذوي املستوى 31.5وية تبلغ ((املتوسط) بنسبة مئ

  %)  .24.2(املنخفض) بنسبة مئوية تبلغ (
إلشباعات املتحققة من تعرض الشباب ملواقع التواصل اإلجتماعي :   بعد 

ت متعددة 8يتكون من عدد (   ) عبارة ، ويتم اإلختيار من إجا
  )5جدول (

اإلشباعات املتحققة من  ملستوى التعرف على درجةالتكرارات والنسبة املئوية 
  مواقع التواصل اإلجتماعي للعينة قيد الدراسة إستخدام 

  اإلمجايل  مستوى مرتفع  مستوى متوسط  مستوى منخفض  املستوى
  درجة 24 – 19  درجة 18 – 13  درجة 12 – 8  الدرجة
  3200  2216  592  392  التكرار

  %100  %69.2  %18.5  %12.3  النسبة املئوية
) أن النسبة األكرب من أفراد عينة الدراسة كانت لألفراد ذوي درجة 5يتضح من جدول (

%) ، وجاء يف املرتبة الثانية ذوي درجة 69.2اإلشباع (املرتفعة) بنسبة مئوية تبلغ (
%) ، بينما جاء يف املرتبة الثالثة ذوي درجة 18.5اإلشباع (املتوسطة) بنسبة مئوية تبلغ (

  %)  12.3شباع (املنخفضة) بنسبة مئوية تبلغ (اإل
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  تصحيح املقياس :
دة إستجابة  يتم تصحيح املقياس حبيث تشري الدرجة املرتفعة علي املقياس إيل ز
الطالب لألفكار املتطرفة علي مواقع التواصل االجتماعي و يتم اإلجابة علي كل 

  حمايد )  -ال أوافق - عبارة من خالل البدائل الثالثة ( أوافق
  3أوافق = 
  2الأوافق= 

  1حمايد = 
  ثبات و صدق املقياس :

مت حساب معامل الثبات ملفردات كل من مقياس (دوافـع التعـرض ملواقـع التواصـل اإلجتمـاعي ،  
التعرف على أساليب جتنيداجلماعات اإلرهابية ، األساليب اإلعالمية اليت تستخدمها اجلماعـات 
اإلرهابيـــة علـــي مواقـــع التواصـــل اإلجتمـــاعي اإلشـــباعات املتحققـــة مـــن إســـتخدام الشـــباب ملواقـــع 

  ) .7) ، (6اصل االجتماعي ،) بطريقة (ألفا كرونباخ) ، وكما يتضح ىف اجلدولني (التو 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  )6جدول (
  حساب معامل الثبات للمفردات اخلاصة مبقياس التعرف على 

  أساليب جتنيد اجلماعات اإلرهابية قيد الدراسة
  40ن = 

  معامل إلفا كرونباخ  م  معامل إلفا كرونباخ  م
1  0.881  10  0.887  
2  0.883  11  0.886  
3  0.882  12  0.885  
4  0.887  13  0.880  
5  0.878  14  0.883  
6  0.883  15  0.882  
7  0.881  16  0.875  
8  0.881  17  0.878  
9  0.885      

  0.888قيمة ألفا كرونباخ الكلية =  -       
) أن معـــامالت الثبـــات للمفـــردات اخلاصـــة مبقيـــاس التعـــرف 6يتضــــح مـــن جـــدول (       

) ومجيعهـا 0.884 – 0.864على أساليب جتنيد اجلماعات اإلرهابية ، ترتاوح ما بـني (
قيم مرتفعة ، كما يالحظ أن قيم ألفا كرونباخ احملسوبة كانت أقل مـن قيمـة (ألفـا كرونبـاخ 

  لتايل مل يتم حذف أي من مفردات املقياس . الكلية) جلميع املفردات و 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  )7جدول (
حساب معامل الثبات للمفردات اخلاصة بكل من مقاييس (دوافع التعرض ملواقع 

التواصل اإلجتماعي ، األساليب اإلعالمية اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية علي 
) الشباب ملواقع التواصلة من تعرض مواقع التواصل اإلجتماعي، اإلشباعات املتحقق

  قيد الدراسة
  40ن = 

دوافع تعرض الشباب ملواقع 
  التواصل اإلجتماعي

اإلشباعات املتحققة من 
تعرض الشباب ملواقع 

  التواصل

األساليب اإلعالمية اليت 
 تستخدمهاجلماعات اإلرهابية

  علي مواقع التواصل اإلجتماعي
معامل إلفا    م  معامل إلفا كرونباخ  م

  كرونباخ
  معامل إلفا كرونباخ  م

1  0.708  1  0.622  1  0.860  
2  0.735  2  0.647  2  0.888  
3  0.713  3  0.693  3  0.862  
4  0.708  4  0.685  4  0.889  
5  0.725  5  0.609  5  0.857  
6  0.720  6  0.629  6  0.893  
7  0.755  7  0.693  7  0.869  
8  0.751  8  0.657      
9  0.725          

10  0.734          
كرونباخ الكلية = قيمة ألفا  

0.759  
قيمة ألفا كرونباخ الكلية = 

0.696  
قيمة ألفا كرونباخ الكلية = 

0.895  
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

) أن معامالت الثبات للمفردات اخلاصة مبقاييس (دوافع 7يتضـح من جدول (     
تعرض الشباب ملواقع التواصل اإلجتماعي ، اإلشباعات املتحققة من تعرض الشباب 
ملواقع التواصل ، األساليب اإلعالمية اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية علي مواقع 

) ومجيعها قيم مرتفعة ، كما 0.884 – 0.864ني (التواصل اإلجتماعي) ، ترتاوح ما ب
يالحظ أن قيم ألفا كرونباخ احملسوبة كانت أقل من قيمة (ألفا كرونباخ الكلية) جلميع 

لتايل مل يتم حذف أي من مفردات املقياس .   املفردات و
  حساب اإلتساق الداخلي :

الدراسة االستطالعية البالغ قامت الباحثة بتطبيق املقاييس قيد الدراسة على عينة        
) فردًا من جمتمع الدراسة وخبالف العينة األساسية ، حيث مت حساب 30عددها (

اإلتساق الداخلى لكل مقياس حبساب معامل اإلرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة 
  ) .8الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه املفردة ، وكما يتضح ىف جدول (
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  )8جدول (
  معامالت اإلرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي 

  قيد الدراسةإليه املفردة ألفرد العينة اإلستطالعية 
  40ن = 

  م  املقياس
معامل 
  اإلرتباط

  م  املقياس
معامل 
  اإلرتباط

  م  املقياس
معامل 
  اإلرتباط

2 /
لى

ف ع
تعر

س ال
قيا

م
  

ابية
إلره

ت ا
اعا

جلم
د ا

جتني
ب 

سالي
أ

  

1  0.626*  
  

16  0.770*  4
اس

مقي
 /

 
ض 

تعر
من 

قة 
حق

 املت
ات

باع
إلش

ا
صل

لتوا
ع ا

واق
ب مل

شبا
ال

  

1  0.681*  
2  0.597*  17  0.712*  2  0.578*  
3  0.615*  
1

س 
قيا

/ م
عي

تما
إلج

ل ا
اص

لتو
ع ا

واق
ب مل

شبا
ض ال

تعر
فع 

دوا
  

1  0.672*  3  0.574*  
4  0.485*  2  0.529*  4  0.430*  
5  0.699*  3  0.640*  5  0.713*  
6  0.572*  4  0.665*  6  0.649*  
7  0.630*  5  0.568*  7  0.638*  
8  0.631*  6  0.607*  8  0.557*  
9  0.519*  7  0.728*  3

اس
مقي

 /
 

يت 
ة ال

المي
إلع

ب ا
سالي

األ
ي 

ةعل
هابي

إلر
ت ا

اعا
جلم

ها ا
دم

تخ
تس

عي
تما

إلج
ل ا

اص
لتو

ع ا
واق

م
  

1  0.867*  
10  0.406*  8  0.422*  2  0.713*  
11  0.522*  9  0.585*  3  0.856*  
12  0.545*  10  0.534*  4  0.696*  
13  0.658*      5  0.883*  
14  0.589*      6  0.628*  
15  0.615*      7  0.818*  
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

) أنه توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائية عند مستوى 8يتضح من جدول (       
) بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه كل مفردة ، مما 0.05(

يدل على أن هناك إتساق ما بني املفردات والدرجة الكلية ملقاييس (دوافع تعرض 
التعرف على أساليب جتنيد اجلماعات اإلرهابية ، الشباب ملواقع التواصل اإلجتماعي، 

األساليب اإلعالمية اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية علي مواقع التواصل اإلجتماعي 
  ، اإلشباعات املتحققة من تعرض الشباب ملواقع التواصل االجتماعي) قيد الدراسة .

ت :   املعاجلة اإلحصائية للبيا
ت ، مت إدخاهلا بعد ترميزها إيل احلاسب األيل ، مث جرت  بعد االنتهاء من مجع البيا
معاجلتخا و حتليلها و استخراج النتائج اإلحصائية و مت اللجوء إيل املعامالت و 

  االختبارات و املعاجلات اإلحصائية التالية : 
 التكرارات (ك) ، النسبة املئوية (%) . -1
 املتوسط احلساىب . -2
 اإلحنراف املعيارى . -3
 حساب معامل اإلرتباط البسيط " بريسون" . -4
 حساب قيمة "ت" للمقارنة بني جمموعتني مستقلتني . -5
 حتليل التباين أحادي اإلجتاه للمقارنة بني أكثر من جمموعتني . -6
     ) .L . S . Dحساب أقل فرق معنوي ( -7
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 النتائج العامة للدراسة :
  التحقق من فروض الدراسة :

 –الفرض األول : توجد فروق ذات دالله إحصائية يف العوامل الدميوجرافية (النوع 
راء العينة يف نشر الفكر اإلرهايب علي مواقع  -السن نوع الدراسة ) فيما يتعلق 

  التواصل االجتماعي  
ث ) :   اوًال : وفقًا ملتغري النوع ( ذكور و إ

  )9جدول (
 يف متغريات الدراسة  حساب داللة الفروق بني املبحوثني
ث)  –وفقًا ملتغري النوع (ذكور    إ

  املتغري
ث ن =   200ذكور ن =    200إ

  مستوى الداللة  قيمة (ت)
  2ع  2م  1ع  1م

  0.05دال عند   *2.587  5.419  20.710  3.890  21.930  دوافع التعرض ملواقع التواصل االجتماعي

  التعرف علي اساليب جتنيد
  اجلماعات االرهابية

  0.05دال عند   *2.038  9.697  36.360  6.216  38.020

األساليب اإلعالمية اليت تستخدمها 
اجلماعات اإلرهابيةعلي مواقع التواصل 

  االجتماعي
  0.05دال عند   *3.524  4.918  13.785  3.109  15.235

  االشباعات املتحققة من تعرض الشباب
  ملواقع التواصل

  0.05دال عند   *3.995  3.620  14.875  2.544  16.125

) أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى 9يتضح من جدول (       
) بني املبحوثني عينة الدراسة يف املتغريات (دوافع التعرض ملواقع التواصل 0.05(

التعرف علي اساليب جتنيد اجلماعات االرهابية ، األساليب اإلعالمية اليت   -االجتماعي
ة علي مواقع التواصل االجتماعي ، االشباعات املتحققة تستخدمها اجلماعات اإلرهابي
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ث) ،  –من تعرض الشباب ملواقع التواصل االجتماعي  ) وفقًا ملتغري النوع (ذكور  إ
ت املبحوثني الذكور .    وذلك لصاحل متوسط إستجا

  نياً : وفقًا ملتغري السن :
  )10جدول (

 الدراسة  حساب داللة الفروق بني املبحوثني يف متغريات
  وفقًا ملتغري السن 

  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغريات
درجات 

  احلرية
متوسط 
  املربعات

  قيمة " ف "
  احملسوبة

مستوى 
  الداللة

  دوافع ملواقع التواصل االجتماعي
موعات   23.194  2  46.387  بني ا

موعات  غري دال  1.028   22.561  397  8956.653 داخل ا
  - 399  9003.040  اإلمجاىل

  
  التعرف علي اساليب جتنيد

  اجلماعات االرهابية

موعات   448.046  2  896.093  بني ا
موعات 0.05  *6.936   64.936  397  25779.467 داخل ا

  - 399  26675.560  اإلمجاىل

األساليب اإلعالمية اليت تستخدمها 
اجلماعات اإلرهابية علي مواقع 

  التواصل االجتماعي

موعات   455.033  2  910.066  بني ا
موعات  0.05  *29.919   15.209  397  6037.894 داخل ا

  - 399  6947.960  اإلمجاىل

االشباعات املتحققة من تعرض 
  الشباب مواقع التواصل

موعات   1.679  2  3.357  بني ا
موعات  غري دال  0.165   10.198  397  4048.643 داخل ا

  - 399  4052.000  اإلمجاىل

) أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى 10يتضح من جدول (       
ت املبحوثني عينة الدراسة فيما يتعلق بكل من 0.05( ) بني متوسطات درجات إستجا

(التعرف علي اساليب جتنيد اجلماعات االرهابية) ، (االساليب اإلعالمية اليت تستخدمها 
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اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

اإلرهابية علي مواقع التواصل االجتماعي) وفقًا ملتغري (السن) ، ونظرًا لوجود  اجلماعات
) وذلك للمقارنة بني L.S.Dفروق جوهرية قامت الباحثة حبساب أقل فرق معنوي (

  ) .11املتوسطات ، وكما يتضح يف جدول (
بينما تشري نتائج اجلدول إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات        

ت املبحوثني عينة الدراسة فيما يتعلق بكل من (دوافع التعرض ملواقع  درجات إستجا
التواصل االجتماعي) ، (االشباعات املتحققة من تعرض الشباب ملواقع التواصل) وفقاً 

  ملتغري (السن) .  
  )11( جدول

  ) للمقارنة بني املتوسطات وفقًا ملتغري السنL.S.Dحساب أقل فرق معنوي (

  20 – 17من   العدد  املتوسطات  السن  املتغريات
 - 21من 

  سنة 23
 24من 

  فأكثر

  التعرف علي اساليب جتنيد
  اجلماعات االرهابية

        278  36.248  20 – 17من 
      *2.713  102  38.961  سنة 23 - 21من 

    2.289  *5.002  20  41.250  فأكثر 24من 

االساليب  اإلعالمية اليت 
تستخدمها اجلماعات 
اإلرهابية علي مواقع 
  التواصل االجتماعي

        278  13.511  20 – 17من 
      *3.283  102  16.794  سنة 23 - 21من 

    0.044  *3.239  20  16.750  فأكثر 24من 

  -) ما يلي :11يتضح من جدول (
) بني متوسطات 0.05توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -1

ملرحلة السنية ( ت املبحوثني  ملرحلتني ( 20 – 17إستجا  – 21سنة) واملبحوثني 
سنة فأكثر) من حيث التعرف علي اساليب جتنيد اجلماعات  24سنة) ، (من  23

ملرحلتني (االرهابية   .سنة فأكثر) 24، (من  سنة) 23 – 21، وذلك لصاحل املبحوثني 



 

)49( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ت املبحوثني  -2  ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني متوسطات إستجا
ملرحلة (من  23 – 21ملرحلة السنية ( سنة فأكثر) من حيث  24سنة) واملبحوثني 

  التعرف علي اساليب جتنيد اجلماعات االرهابية .
) بني متوسطات 0.05صائية عند مستوى (توجد فروق جوهرية ذات داللة إح -4

ملرحلة السنية ( ت املبحوثني  ملرحلتني  20 – 17إستجا سنة) واملبحوثني 
سنة فأكثر) يف االساليب اإلعالمية اليت  24سنة) ، (من  23 – 21(

تستخدمها اجلماعات اإلرهابية علي مواقع التواصل االجتماعي ، وذلك لصاحل 
ملرحلتني   سنة فأكثر) . 24سنة) ، (من  23 – 21( املبحوثني 

  لثاً: وفقاً ملتغري نوع الدراسة :
  )12جدول (

 حساب داللة الفروق بني املبحوثني يف متغريات الدراسة 
  وفقًا ملتغري نوع الدراسة 

  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغريات
درجات 

  احلرية
متوسط 
  املربعات

  قيمة " ف "
  احملسوبة

مستوى 
  لةالدال

دوافع التعرض ملواقع 
  التواصل االجتماعي

موعات   26.558  2  53.116  بني ا
موعات  غري دال  1.178   22.544  397  8949.924 داخل ا

  - 399  9003.040  اإلمجاىل
التعرف علي اساليب 

  جتنيد
  اجلماعات االرهابية

  

موعات   298.347  2  596.693  بني ا

موعاتداخل  0.05  *4.542   65.690  397  26078.867 ا

  - 399  26675.560  اإلمجاىل



 

)50( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغريات
درجات 

  احلرية
متوسط 
  املربعات

  قيمة " ف "
  احملسوبة

مستوى 
  لةالدال

االساليب اإلعالمية 
اليت تستخدمها 

اجلماعات اإلرهابية 
علي مواقع التواصل 

  االجتماعي

موعات   63.025  2  126.050  بني ا

3.668*  0.05  
موعات   17.184  397  6821.910 داخل ا

  - 399  6947.960  اإلمجاىل

  
االشباعات املتحققة 
  من تعرض الشباب

  ملواقع التواصل

موعات   18.109  2  36.218  بني ا

موعات  غري دال  1.790   10.115  397  4015.782 داخل ا

  - 399  4052.000  اإلمجاىل

) أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى 12يتضح من جدول (       
ت املبحوثني عينة الدراسة فيما يتعلق بكل من 0.05( ) بني متوسطات درجات إستجا

(التعرف علي اساليب جتنيد اجلماعات االرهابية) ، (االساليب اإلعالمية اليت تستخدمها 
قع التواصل االجتماعي) وفقًا ملتغري (نوع الدراسة) ، ونظراً اجلماعات اإلرهابية علي موا

) وذلك للمقارنة L.S.Dلوجود فروق جوهرية قامت الباحثة حبساب أقل فرق معنوي (
  ) .13بني املتوسطات ، وكما يتضح يف جدول (

بينما تشري نتائج اجلدول إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات        
ت املبحوثني عينة الدراسة فيما يتعلق بكل من (دوافع التعرض ملواقع  درجات إستجا

التواصل االجتماعي) ، (االشباعات املتحققة من تعرض الشباب ملواقع التواصل) وفقاً 
  ملتغري (نوع الدراسة) .



 

)51( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  )13جدول (
) للمقارنة بني املتوسطات وفقًا ملتغري نوع L.S.Dحساب أقل فرق معنوي (

  ةالدراس

  هندسة  إعالم  العدد  املتوسطات  نوع الدراسة  املتغريات
نظم 

  معلومات

  التعرف علي اساليب جتنيد
  اجلماعات االرهابية

        140  38.193  إعالم
      *2.819  123  35.374  هندسة

    *2.422  0.397  137  37.796  نظم معلومات

االساليب اإلعالمية اليت 
تستخدمها اجلماعات اإلرهابية 

  مواقع التواصل االجتماعيعلي 

        140  15.200  إعالم
      *1.379  123  13.821  هندسة

    0.602  0.777  137  14.423  نظم معلومات

  -) ما يلي :13يتضح من جدول (
) بني متوسطات 0.05توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -1

ت املبحوثني الدارسني (لإلعالم) واملبحوثني  الدارسني (للهندسة) من حيث إستجا
التعرف علي اساليب جتنيد اجلماعات االرهابية ، وذلك لصاحل املبحوثني الدارسني 
ت  (لإلعالم) ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إستجا
املبحوثني الدارسني (لإلعالم) واملبحوثني الدارسني (لنظم املعلومات) من حيث التعرف 

  ساليب جتنيد اجلماعات االرهابية .علي ا
) بني متوسطات 0.05توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -2

ت املبحوثني الدارسني (للهندسة) واملبحوثني الدارسني (لنظم املعلومات) من  إستجا



 

)52( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 حيث التعرف علي اساليب جتنيد اجلماعات االرهابية ، وذلك لصاحل املبحوثني الدارسني
  (لنظم املعلومات) .

) بني متوسطات 0.05توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -3
ت املبحوثني الدارسني (لإلعالم) واملبحوثني الدارسني (للهندسة) يف االساليب  إستجا
اإلعالمية اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية علي مواقع التواصل االجتماعي ، وذلك 

وثني الدارسني (لإلعالم) ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني لصاحل املبح
ت املبحوثني الدارسني (لإلعالم) واملبحوثني الدارسني (لنظم  متوسطات إستجا
املعلومات) يف األساليب اإلعالميه اليت تستخدمها اجلماعات اإلرهابية علي مواقع 

  التواصل االجتماعي 
ت املبحوثني الدارسني ال توجد فروق ذات دال -4 لة إحصائية بني متوسطات إستجا

(للهندسة) واملبحوثني الدارسني (لنظم املعلومات) يف األساليب اإلعالمية اليت تستخدمها 
  اجلماعات اإلرهابية علي مواقع التواصل االجتماعي .

ت توجد فروق ذاوهو ما حيقق صحة الفرض األول هلذه الدراسة والذي ينص على أنه (
نوع الدراسة ) فيما يتعلق  –السن  –داللة إحصائية يف العوامل الدميوجرافية (النوع 

  . راء العينة يف نشر الفكر اإلرهايب علي مواقع التواصل االجتماعي
  و تتفق هذه النتيجة مع : 

وجود فروق لدور  واليت توصلت إيل 75 2017دراسة اجلنفاوي ، خالد -
نشر اإلرهاب من وجهه نظر املغردين يف دور  شبكات التواصل االجتماعي يف

ث ) -جملس التعاون اخلليجي علي حسب متغري النوع ( ذكور    إ
  
  
  



 

)53( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 –توجد فروق ذات دالله احصائية يف العوامل الدميوجرافية( السن الفرض الثاين : 
  نوع الدراسة)  بني افراد العينة فيما يتعلق مبدى نشر الفكر املتطرف  –النوع 

  )14(جدول 
ت املبحوثني فيما يتعلق مبدى    حساب داللة الفروق بني إستجا

  وفقاً ملتغري (السن)  املتطرف لديهم نشر الفكر 

  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغريات
درجات 

  احلرية
متوسط 
  املربعات

  قيمة " ف "
  احملسوبة

مستوى 
  الداللة

  السن
موعات   311.402  2  622.804  بني ا

موعات 0.01  **5.597   55.637  397  22087.956 داخل ا
  -  399  22710.760  اإلمجاىل

) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 14يتضح من جدول (       
ت املبحوثني عينة الدراسة فيما يتعلق مبدى 0.01( ) بني متوسطات درجات إستجا

وفقًا ملتغري (السن) ، ونظرًا لوجود فروق جوهرية قام الباحث    نشر الفكر املتطرف لديهم
للمقارنة بني املتوسطات ، وكما يتضح يف  ) وذلكL.S.Dحبساب أقل فرق معنوي (

  ) .15جدول (
  )15جدول (

  ) للمقارنة بني املتوسطات فيما يتعلق L.S.Dحساب أقل فرق معنوي (
  وفقاً ملتغري السن   املتطرف لديهم مبدى نشر الفكر 

  فأكثر 24من   سنة 23 - 21من   20 – 17من   العدد  املتوسطات  السن
        278  16.824  20 – 17من 

      *2.137  102  18.961  سنة 23 - 21من 
    2.289  *4.426  20  21.250  فأكثر 24من 
  



 

)54( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  -) ما يلي :15يتضح من جدول (
) بني متوسطات درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -1

ت املبحوثني ذوي املرحلة العمرية (من  ) واملبحوثني ذوي املرحلتني  20 – 17إستجا
فأكثر) فيما يتعلق مبدى نشر الفكر  24سنة) ، (من  23 - 21العمريتني (من 

ت املبحوثني ذوي املرحلتني العمريتني    املتطرف لديهم  ، وذلك لصاحل متوسط إستجا
 فأكثر) . 24سنة) ، (من  23 - 21(من 

ت املبحوثني ذوي -2  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات إستجا
فأكثر)  24سنة) واملبحوثني ذوي املرحلة العمرية (من  23 - 21املرحلة العمرية (من 

  .    املتطرف لديهم فيما يتعلق مبدى نشر الفكر 
  )16جدول (

ت املبحوثني فيما يتعلق مبدى نشر الفكر    حساب داللة الفروق بني إستجا
ث)  –وفقًا ملتغري النوع (ذكور   املتطرف لديهم   إ

ث ن =   200ذكور ن =   املتغري مستوى   قيمة (ت)  200إ
  2ع  2م  1ع  1م  الداللة

  0.01  **4.552  6.869  16.473  8.378  20.106  املتطرف مدى نشر الفكر 
) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 16يتضح من جدول (       

ث) فيما يتعلق مبدى 0.01( ت املبحوثني (الذكور واإل ) بني متوسطي درجات إستجا
ت املبحوثني الذكور .   املتطرف لديهم نشر الفكر    ، وذلك لصاحل متوسط إستجا

  )17جدول (
   ت املبحوثني فيما يتعلق مبدى نشر الفكر حساب داللة الفروق بني إستجا

  وفقاً ملتغري (املستوى التعليمي)   املتطرف لديهم

  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغريات
درجات 

  احلرية
  متوسط املربعات

  "قيمة " ف
  احملسوبة

مستوى 
  الداللة

  املستوى التعليمي
موعات   134.478  2  268.956  بني ا

موعات غري دال  2.379   56.528  397  22441.804 داخل ا
  -   399  22710.760  اإلمجاىل



 

)55( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

) أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 17يتضح من جدول (       
ت املبحوثني عينة الدراسة فيما يتعلق مبدى نشر الفكر     املتطرف لديهم درجات إستجا

  وفقاً ملتغري (املستوى التعليمي) . 
الفرض الثالث : توجد عالقة طردية موجب بني استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

  و نشر الفكر اإلرهايب بني الشباب 
  )18جدول (

  حساب معامل اإلرتباط بني مدى إستخدام املبحوثني ملواقع التواصل 
           اإلجتماعي ونشر الفكر املتطرف لديهم 

معامل   نشر الفكر املتطرف  اإلجتماعي مدى إستخدام مواقع التواصل
  اإلرتباط

مستوى 
  2ع  2م  1ع  1م  الداللة

2.957  1.208  17.590  7.544  0.627**  0.01  
) أنه توجد عالقة إرتباطية طردية (موجبة) دالة إحصائياً 18يتضح من جدول (       

) بني مدى إستخدام املبحوثني ملواقع التواصل اإلجتماعي ونشر 0.01عند مستوى (
  الفكر املتطرف لديهم ، وهو ما حيقق صحة الفرض الثاين هلذه الدراسة. 

  و تتفق هذه النتيجة مع :
 & Asongu,Simplice ,Orim,Stella دراسة  -

athers201976  وجود عالقة طردية موجبة بني موقع واليت توصلت إيل
 التواصل االجتماعي " فيسبوك " و بني نشر الفكر اإلرهايب .

دة استخدام  واليت توصلت إيل201477دراسة الشرقاوي ، إميان  - ز
اجلماعات اإلرهابية ملواقع التواصل االجتماعي يف الفرتة األخرية ، مما ميثل خطراً 

 . الستخدامها يف جتنيد الشباب
  
  
  
  



 

)56( 
  

اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي و عالقته بنشر الفكر 
 املتطرف بني الشباب املصري

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  نتائج الدراسة :
  اختبار صحة فروض الدراسة : 

انه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف العوامل  ثبوت صحة الفرض األول جزئيًا: -1
راء العينة يف نشر الفكر  –السن  –الدميوجرافية (النوع  نوع الدراسة ) فيما يتعلق 

 اإلرهايب علي مواقع التواصل االجتماعي . 
انه توجد فروق ذات دالله إحصائية يف العوامل  ثبوت صحة الفرض الثاين جزئيًا : -2

نوع الدراسة ) فيما يتعلق مبدي نشر الفكر املتطرف  –السن  –وع الدميوجرافية ( الن
 بني عينة الدراسة 

انه توجد عالقة طردية موجبة بني استخدام مواقع ثبوت صحة الفرض الثالث كليًا :  -3
 التواصل االجتماعي و نشر الفكر اإلرهايب بني الشباب. 

  توصيات الدراسة : 
لة عن مواقع التواصل االجتماعي لرصد و حتديد تعاون احلكومات مع املؤسسات املسؤو  -1

ت التابعة للجماعات اإلرهابية و العمل علي منع انتشارها علي مواقع التواصل  احلسا
 االجتماعي 

بدء احلكومات يف حتديد ووضع خطوات جادة لتطوير اخلطاب الديين ملقاومة االفكار اليت  -2
 تسعي اجلماعات اإلرهابية يف نشرها 

دة الر  -3  قابة من قبل األسر علي الشباب و ما يتعرضوا له عرب مواقع التواصل االجتماعي ز
نشر التسامح و فكرة قبول األخر عن طريق إعادة صياغة املناهج التعليمية لطالب  -4

 املدارس 
تعاون بني وزارة التعليم العايل و املؤسسات الدينية املتمثلة يف األزهر لتنظيم ندوات  -5

      ينتشر من اخطاء و مغالطات دينية الدين و ماتثقيفية حول صحيح 
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ض ، ا 2014 يف للعلوم األمنية ،الر   ململكة العربية السعودية ،جامعة 
  أمساء السادة األساتذة احملكمني إلستمارة الدراسة امليدانية حسب الرتتيب األجبدي : 

  جامعة عني مشس و عميد معهد  –أ.د / إيناس حممود حامد أستاذ اإلعالم بكلية الدراسات العليا للطفولة
  علوم االتصالاجلزيرة العايل لإلعالم و 

  جامعة عني مشس  –أ.د / إعتماد خلف معبد أستاذ اإلعالم بكلية الدراسات العليا للطفولة  
  جامعة السويس  –أ.د / أمني سعيد أستاذ بقسم اإلذاعة و التليفزيون و عميد كلية اإلعالم   
 وي بكلية الرتبية النوعية أ.د / صاحل العراقي أستاذ بقسم اإلذاعة و التليفزيون و رئيس قسم اإلعالم الرتب– 

  جامعة الزقازيق
  جامعة عني مشس  –أ.د / دمحم معوض إبراهيم أستاذ اإلعالم بكلية الدراسات العليا للطفولة  
  جامعة الزقازيق  –أ.د / دمحم غريب أستاذ بقسم اإلذاعة و التليفزيون بكلية األداب  


