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التناول اإلعالمى لظاهرة اختطاف األطفال عرب مواقع 

التواصل االجتماعى وعالقتها باخلوف االجتماعى وقلق 

 دراسة تطبيقية – املستقبل لدى اجلمهور املصرى

 *هشام رشدى خيرهللاد. 

 ملخص البحث

العالقى  يى ا اشترىظا رىظهرت افتاىظف ا عبىظ  عبىر هدف البحث إلى التعرف علىى 

 ل االجتمظعى ومستوى الخوف االجتمظعى وقلق المستقبل لىدى المموىوامواقع التواص

الكرىىع عىىا امىىا اشترىىظا رىىظهرت افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع ،  وذلىىم مىىا فىىال 

لحىىىوا   التعىىىرف علىىىى امىىىا هعىىىرم المموىىىوا الم ىىىرى ،  التواصىىىل االجتمىىىظعى

لوصىىب  ، ، وهنتمىىى هىىلد الداالىى  إلىىى الداالىىظ  اافتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل

وفىىى إعظاهىىظ الىىتخدح البظاىىث مىىنول المسىىا يظلع نىى ، والىىتخدح فىىى ذلىىم االلىىتب ظ  وهحل ىىل 

المضىىمو  دىىت وا  لممىىع الب ظشىىظ  المالويىى ، وعبقىىى الداالىى  علىىى ع نىى  عرىىوا    قواموىىظ 

( مبىىر ت مىىا المموىىوا الم ىىرى يمحظفوىىظ  المنوف ىى  والقىىظهرت، دمىىظ عبقىىى الداالىى  400)

مىا مواقىع ال ىبحظ  المتخ  ى  علىى البى و يىو  والتىى هتنىظو  ع نى  التحل ل   علىى 

صىىبح  أعبىىظ   -أاىىدا  افتاىىظف ا عبىىظ  وهىىلد ال ىىبحظ  هىىى )صىىبح  المبقىىو  ا

أشى  دلمىظ دا  الىتخداح ، وهوصىلى الداالى  إلىى وصبح  المبقو  ا فىى م ىر( –مبقو ت 

ظف المبحىىون ا لمواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىظعى هىىع ا   اجىىى  التعىىىرم لحىىىوا   افتاىىى

أشىى  دلمىىظ دا  نىىراع مواقىىع التواصىىل  دمىىظ ،ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى

االجتمظعى يظلمعلومظ  او  اىوا   افتاىظف ا عبىظ   ىع ا  هعىرم المموىوا لتلىم 

 .الحوا   على مواقع التواصل االجتمظعى
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Media coverage of the phenomenon of kidnapping children 

through social networking sites and their relationship to 

social fear and the future concern of the Egyptian public - an 

applied study 

The aim of the research is to identify the relationship 

between the spread of child abduction through social media sites, 

the level of social fear, and the future concern of the public by 

revealing the extent of the phenomenon of child abduction 

through social media sites. The study was used in descriptive 

studies. The researcher used the sample survey method and used 

the questionnaire and the content analysis as tools to collect the 

required data. The study was applied to a random sample of 

(400) The study also found that the more respondents use the 

social networking sites, The degree of exposure to incidents of 

abduction of children through social networking sites, and the 

more rich social networking sites information on the incidents of 

child abduction is increasing public exposure to those incidents 

on social networking sites. 
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 :مقدمة

ني شقىىل ا عىىالح إلىىى  ن هظا خ ىىظ إ  روىىوا مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعف وفىىر  يفتحىىظ

ن دبىرى للتىتن ر واالشتقىظ  عبىر الحىدو  يىال  آفظق غ ر مسبوق  وأعاى مسىتخدم   فرصىظ

اقظي  إال يركل شسبف محدو . وايرد ارا  الربظب اللي همثىل يىظلثواا  التىف تىودهوظ 

لنىىوم مىىا ا عىىالح علىىى التىىتن ر فىىف ه   ىىر مالمىىا يعىىا الىىدو  العري ىى  قىىدات هىىلا ا

الممتمعىىىظ ، وإعاىىىظع ق مىىى  مضىىىظف  فىىىف الح ىىىظت الس ظلىىى  ، وإشىىىلاا لمنظفسىىى  ا عىىىالح 

 التقل دي.

التواصل ا جتمظعف أصىبحى مىا ا تى ظع المومى  فىى  وعلى الرغا ما أ  مواقع

المواقىىع  الوقىىى الىىراها للمم ىىع، لكىىا روىىر  الكث ىىر مىىا المرىىكال  والسىىلب ظ  لتلىىم

دب ىر وهىرنر علىى الممتمىع يكىل عوا بى ، لىلا  مى  أ   والتى أصىبحى واحىح  يرىكل

يىظلع وب والمرىكال  التىى هسىببوظ هىلد المواقىع يوىدف   كو  المم ع علىى  اا ى  وعلىا

ن  .هبظ  وىىظ فقىىد الىىتخدمى مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى لنرىىر المعلومىىظ  الحق ق ىى  أا ظشىىظ

ن أفرى، إال أ  المعلومظ  الحق ق   قىد هكىو  عبىظات عىا أفبىظا لىلب    والم لوع  أا ظشظ

مثل اوا   القتل والتعل   واالغت ظب ، وفى هىلد الحظلى  ال  مكننىظ أ  شقىو  أ  هىلد 

المواقع هقىوح ينرىر ا دظذ ى  يىل هىى فىى الحق قى  أفبىظا صىظ ق  إال أشوىظ قىد  كىو  لوىظ 

 هتن را  للب   على القراع.

السىىلب   التىىى    فىىف م ىىر وااىىدت مىىا أهىىا القضىىظ ظهعىىد رىىظهرت افتاىىظف ا عبىىظو

رىىظهرت فاىىع ا عبىىظ  علبنىىظ  , دمىىظ أ  اشترىىظااشترىىر  عبىىر السىىنوا  القل لىى  المظحىى  

البرىع   تتدىدو  مىا أ  اءيىظع علىى  للبد   ما ذو وىا    مىا  قىوح يمثىل هىلد المىرا ا

م هرىىكلى هعىىرم أينىىظ وا  ي أذى ولىىلل الىىتعدا  أ   بعلىىوا أي تىىفع فىىف لىىب ل عىىدح

إ  هلىم ، غ ىر ها أغلى تفع عنىد اءيىظع ع ظيظ  دث رت لسرق  وفاع ا عبظ  الل ا

المرا ا هنترر فف رل اظل  البوحى واالشبال  ا منف اللي  عق  الت   را  الس ظلى   

المبظجئ ، ا ث  كو  الممتمع غ ر مو ت لوظ، وعظ ت مظ   ظابوظ فوحىى وغ ىظب لىدوا 

ا جىىراح يظالشترىىظا فىىف الممتمىىع، وممظالىى  أشرىىاتوا  الرىىرع ، مىىظ  سىىما لمحترفىىف

المخظلبىى  للقىىظشو  يحر ىى  و و  فىىوف مىىا المالاقىى  القضىىظ   .  سىىتودف يظلعقىىظب علىىى 

 . أ ضظ امظ   للا  العظ ل  جر م  الخاع امظ   ار   الابل فحس  وإشمظ ق د

ن مىىا أهم ىى  مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى اال مظي ىى  فىىى شرىىر مثىىل هىىل د واشاالقىىظ

والو ئىىظ  الحكوم ىى   فقىىد قظمىىى المنومىىظ القضىىظ ظ للح ىىو  علىىى المعلومىىظ  اولوىىظ 

يإشرظع مواقىع إلكتروش ى   مكىا للمسىتخدم ا  الموتم  يحظال  افتبظع وافتاظف ا عبظ 

الح و  على المعرفى  الالدمى  وللمسىظهم  فىف وحىع اىد لحىظال   االعتمظ  عل وظ فف

  : الممع ىى  المعن ىى  يظلىىتر ا  ا عبىىظ  أوومىىا يىى ا هىىلد المنومىىظ افتاىىظف ا عبىىظ 

ARCعنىىف دبىىى والمردىىع الىىوعنف لمعبىىظ  المبقىىو  ا والمسىىت  ل ا,  ، واردىى  دبىىى 

ومىظي  الممتمع عبر ا شترشى، والمال ك  المختاب ا يظلمملك  المتحىدت اللي اتتر  مع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3
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للمسظعدت فف جعل ا شترشى مكظشنىظ آمننىظ لمعبىظ . ومىا الرىردظ  المعروفى  فىف  لب و

 .المحدو ت ABP هلا الممظ  الممموع  العظلم  

لداالىى   Media Richness Theoryوه ىىع شور ىى  نىىراع ولىىظ ل ا عىىالح 

ن لداجى  نرا وىظ المعلومىظهف، معظ  ر االفت ىظا يى ا الولىظ ل ا عالم ى  التكن ولوج ى  وفقىظ

وهوحا أ  فعظل   االه ظ   عتمد على القدا الىلي هسىتخدح يى  الولى ل ، وهردىع يرىكل 

أدبىىر علىىى ا تىىكظ  التبظعل ىى  لاله ىىظ  فىىى اهمىىظه ا يىى ا القىىظ ا يظاله ىىظ  والمموىىوا 

ن للنور   فإ  الولظ ل ا عالم   التى هوفر اجىع صىدى هكىو   المستقبل للرلظل ، وعبقظ

ن، فثراع المعلومىظ   أدثر نراع، فكلمظ قل ال موم دلمظ دظ  االه ظ  البعظ  أدثر ادونظ

 قوح يتخب ا  اج  ال موم وإ مظ  مسىظا  مىا المعىظشف المرىترد  يظلىتخداح ولى ل  

 اه ظل   مع ن . 

وهلا  ردد القو  الرظ ع يت  ا عالح لالح ذو اد ا, فولىظ ل ا عىالح التىى هىدا  

ل توظ همىىظد ممتمعظهوىىظ هسىىتا ع أ  هكىىو  أ ات إصىىالح، أمىىظ التىىى هتحىىر  يىىدوافع مسىىئو

همظا ىى  أو شبع ىى  محضىى  فإشوىىظ هتحىىو  إلىىى معىىو  هىىدح وهخر ىى   ادىىظ  الممتمىىع , 

 . (1)وأهموظ الربظب اللى  عد لبن  المستقبل 

واغىا أ  دلمتىىى الخىىوف والقلىق غظلبىىظ مىىظ  ىتا الىىتخدامومظ ي ىىوات هبظ ل ىى  إال أ  

لخىىوف  مكىىا أ   وصىىع يتشىى  ا  فعىىل إشبعىىظلى إداع فاىىر شىىوعى اق قىىى )فىىى اظلىى  ا

الخوف( أو غ ر اق قىى فىى اظلى  الخىواف )البوي ىظ( , ي نمىظ  كرىع القلىق عىا إاسىظ  

هرظؤمف عظح يوال  محدق وت م الوقوم، و عد الخوف ا  فعل وقت نىظ إداع فاىر  قىوح 

ن  يظلق ظ  إلى قوت الخار اللى  تود د، أمىظ  على ألظ  هقد ر المرع لقوه  هقد ران منخبضظ

القلق فوو عظ ا و ا ا و ت ع يإاسظ  ل و ل  هدف أو موحىوم شىوعى يع نى ، وإشمىظ 

ن يعدح الكبظعت والعمع ن وإاسظلظ  .(2) عكو حعبظ عظمظ

 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة

هعىىد المالاوىى  أاىىد الم ىىظ ا الوظمىى  فىىى هحد ىىد المرىىكل  البحث ىى ، ا ىىث الاىى  

بظاث ما فال  ممظااه  لمادا  المظا   عبر مواقىع التواصىل االجتمىظعى، روىوا ال

العد ىىد مىىا ا فبىىظا المتعلقىى  يظ عبىىظ  والتىىى هنوعىىى يىى ا االفتاىىظف واالغت ىىظب 

وهمظات ا عضظع، وهعاما اشترظا هلد النوع   ما المرا ا مع اشترظا يرامل ال ىحظف  

ا مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى يفىى و يىىو ي االلتق ىىظ    المتلبىىعت التىىى اهخىىل  لوىىظ مىى

ن لوىىظ، هىىلا إلىىى جظشىى  روىىوا صىىبحظ  متخ  ىى  علىىى البىى و يىىو  عىىا  منبىىران  عظ  ىىظ

ن مىا  افتاظف ا عبظ  فقط، وهعد الداالىظ  السىظيق  ومىظ هوصىلى إل ى  مىا شتىظ ل أ ضىظ

 أها م ظ ا هحد د المركل  البحث  , ا ث الاى  البظاىث أ  الداالىظ  السىظيق  المتعلقى 

يظفتاظف ا عبظ  ما شظا ى  والداالىظ  المتعلقى  يظلتنىظو  ا عالمىى لقضى   افتاىظف 

غ ر أ  الب و يو  دإاىدى مواقىع التواصىل االجتمىظعى ا عبظ  ه ل إلى اد الندات، 

 عد إادى م ظ ا المعرفى  لىدى المموىوا يقضىظ ظ االفتاىظف، والىلى اعتىظ  المموىوا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3
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ن الداالى  لب، على متظيعت  لمظ  تسىا يى  مىا ولىظ ل جى ومىظ  عىا المرىكل  البحث ى  أ ضىظ

االلتاالع   التى قظح يوظ البظاث على ع ن  عرىوا    مىا ال ىبحظ  المتخ  ى  عىا 

ااهبىظم مسىتوى هعىرم افتاظف ا عبظ  على الب و يو  والتى ألبر  شتظ موىظ عىا 

المموىىوا لوىىلد النوع ىى  مىىا ال ىىبحظ  فضىىالن عىىا د ىىظ ت عىىد  التعل قىىظ  والمرىىظادظ  

، دمظ ألىبر  الداالى  الم داش ى  االلىتاالع   التىى قىظح وا عمظب يمثل هلد ال بحظ 

مبىىر ت عىىا د ىىظ ت امىىا  100يوىىظ البظاىىث علىىى ع نىى  عرىىوا    مىىا المموىىوا قواموىىظ 

االهتمظح يمتظيعى  ال ىبحظ  المتخ  ى  عىا افتاىظف ا عبىظ  عبىر مواقىع التواصىل 

لبحث ىى  والتىىى  مكىىا صىى ظغتوظ فىىى ، ومىىا هنىىظ جىىظع  المرىىكل  ااالجتمىىظعى فىى و يىىو 

 .محظول  ما البظاث لإلجظي  على التسظؤ  التظلى

ظاهرة اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل التناول اإلعالمى لما العالقة بين 

 االجتماعى ومستوى الخوف االجتماعى وقلق المستقبل لدى الجمهور؟

 ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية:

 اؤالت تتعلق بدراسة مواقع التواصل االجتماعى:أوالً: تس

 مظ اما اشترظا رظهرت افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى؟ -1

 مظ أها المواقع المتخ    التى هتنظو  رظهرت افتاظف ا عبظ ؟ -2

مظ مدى هبظعل الممووا مع رظهرت افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل  -3

 االجتمظعى؟

 تساؤالت تتعلق بدراسة الجمهور: ثانياً:

  الممووا الم رى لمواقع التواصل ا جتمظعى؟اما التخداح  مظ -1

لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع مظ اما هعرم الممووا الم رى  -2

 ؟التواصل

مظ العالق  ي ا اما هعرم المبحون ا لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل  -3

 الخوف االجتمظعى وقلق المستقبل لد وا؟االجتمظعى ومستوى 

مواقع التواصل ا جتمظعى لدى المبحون ا دم دا للمعلومظ  مظ العالق  ي ا م داق    -4

 ؟عا اوا   االفتاظف ومستوى الخوف االجتمظعى وقلق المستقبل لد وا

مستوى اؤ   المبحون ا لثراع مواقع التواصل االجتمظعى مظ العالق  ي ا  -5

 ؟ومستوى التعرم لحوا   افتاظف ا عبظ ظ  والولظ ط المتعد ت يظلمعلوم

هعرم الممووا لحوا    ظ  هتن ر المت  را  الد موجراف   على مستومدى  مظ -6

 مواقع التواصل االجتمظعى؟افتاظف ا عبظ  عبر 
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مستوى الخوف االجتمظعى وقلق المستقبل مدى هتن ر المت  را  الد موجراف   على  مظ -7

 المبحون ا؟لدى 

 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية الدراسة الحالية من خالل: 

هكتس  هلد الداال  أهم ى  آش ى  مىا أهم ى  مواقىع التواصىل االجتمىظعى التىى هعىد  -1

جىىىعع مىىىا العمىىىل الرقىىىظيف التخ  ىىىف، الىىىلي ممكىىىا أ    ىىىنع اأي عىىىظح يىىى ا 

  ح.الممووا فظص  إذا هبنى شتظ م  يعا الموظ  الس ظل   وولظ ل ا عال

حروات معرف  اجع ال دى فى ممىظ  ا عىالح، فمعرفى  ا و  ا فعىظ  همىظد مىظ  -2

 قدح فال  مواقىع التواصىل االجتمىظعى موىا للمخااى ا وصىظشعى القىراا لتعىد ل 

 الرلظ ل أو جعلوظ هتوافق مع الممووا المتلقف.

هكتس  هلد الداال  يعدا ممتمع ظ وذلم يظعتبظا مواقع التواصىل االجتمىظعى وال  -3

 مظ الب و يو  ما ولظ ل التواصل التف هتبىوق علىف ولىظ ل التواصىل ا فىرى ل

فىىىف إمكظش ىىى  عىىىرم ال ىىىو  وال ىىىوات معىىىظ يظ حىىىظف  إلىىىف يعىىىا التقن ىىىظ  

التكنولوج   الحد ث  ممظ  ُلمت البر  لتكو ا صوا ذهن   لمىظ  عىرم لى  مىا فىال  

ل االجتمىظعى هلد الول ل  وهىلا ممىظ ال تىم ف ى  مىا ألىبظب هبىوق مواقىع التواصى

 على الولظ ل التقل د  .

هسوا هلد الداال  ف مىظ هخىرب يى  مىا شتىظ ل قىد هب ىد المرلسىظ  الموتمى  يقضىظ ظ  -4

الابولىى  فىىى الوقىىوف علىىى امىىا اشترىىظا قضىى   افتاىىظف ا عبىىظ  فىىى الممتمىىع 

 الم رى وما نا إمكظش   وحع الو  لولد الوظهرت.

 أهداف الدراسة:

العالقىى  يىى ا اشترىىظا رىىظهرت افتاىىظف لتعىىرف علىىى هوىىدف الداالىى  الحظل ىى  إلىىى ا

ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى ومستوى الخىوف االجتمىظعى وقلىق المسىتقبل 

 وذلم ما فال : لدى الممووا

 أوالً: أهداف تتعلق بدراسة مواقع التواصل االجتماعى:

الكرع عا اما اشترظا رظهرت افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل  -1

 جتمظعى.اال

 اصد أها المواقع المتخ    التى هتنظو  رظهرت افتاظف ا عبظ . -2

التعرف على اما هبظعل الممووا مع رظهرت افتاظف ا عبظ  عبر مواقع  -3

 .التواصل االجتمظعى
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 ثانياً: أهداف تتعلق بدراسة الجمهور:

 عى.الممووا الم رى لمواقع التواصل ا جتمظاما التخداح  التعرف على -1

لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر التعرف على اما هعرم الممووا الم رى  -2

 مواقع التواصل.

اصد العالق  ي ا اما هعرم المبحون ا لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع  -3

 التواصل االجتمظعى ومستوى الخوف االجتمظعى وقلق المستقبل لد وا.

ل ا جتمظعى لدى المبحون ا دم دا مواقع التواص اال  العالق  ي ا م داق    -4

عا اوا   االفتاظف ومستوى الخوف االجتمظعى وقلق المستقبل  للمعلومظ 

 .لد وا

مستوى اؤ   المبحون ا لثراع مواقع التواصل االجتمظعى  اال  العالق  ي ا  -5

 .ومستوى التعرم لحوا   افتاظف ا عبظ يظلمعلومظ  والولظ ط المتعد ت 

هعرم الممووا لحوا    ظ  ن ر المت  را  الد موجراف   على مستوهتمدى  ق ظ  -6

 .افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى

مستوى الخوف االجتمظعى وقلق مدى هتن ر المت  را  الد موجراف   على  ق ظ  -7

 المستقبل لدى المبحون ا.

ف مظ  تعلق يكثظف   وممتمع المخظعر نراع الول ل  تىمحظول  افتبظا فروم شور  -8

هعرم المبحون ا  ادا  افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى 

 وعالقتوظ يمستوى الخوف االجتمظعى لد وا.

 مصطلحات الدراسة:

هىو اشتىعام قظصىر )عبىل لىا  لرق  ا عبظ  أو : افتاظف ا عبظ  اختطاف األطفال -

للابىل أو ا وصى ظع عل ى   الوالىد ا الرىرع  ا اضىظش   بلى  يعىد لىا الرتىد( مىا

 .المودل ا قظشوش نظ يرعظ ت   و  وج  اق

التاب قىظ  والمنىظير وولىظ ل ا عىالح عبىر تىبك  االجتمااعى: هاى  التواصلمواقع  -

ا شترشىىى والتىىى هوىىدف إلىىى هسىىو ل التبظعىىل والتعىىظو  وهبىىظ   المعلومىىظ  وهحو ىىل 

عمل ىى  االه ىىظ  إلىىى اىىواا هبىىظعلى.ي، و عرفوىىظ البظاىىث يتشوىىظ المواقىىع التىىى هتىى ا 

  ال ىىوا والب ىىد وهظ  وا فبىىظا مرىىظاد  اه ىىظل   عبىىر ا شترشىىى ا ىىث  ىىتا هىىداو

ن هىىى موقىىع  والمعلومىىظ  والتىىدو نظ  ال ىىوه   يىى ا الممووا.و ق ىىد يوىىظ إجرا  ىىظ

 الب و يو . 

: عبظات عا فوف غ ر عب عف مرحف  ىالدح المىرع مىا تىفع الخوف االجتماعى -

الخوف  ستند الى ألظ  واقعف وال  مكا الس ارت عل   مىا  مخ ع فف أصل  وهلا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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إ ااد  إش  غ ر مناقف ومع ذلم فوو  عتر   و تحكا فف للود  هىو  اقبل البر  اغ

يىىظلخوف مىىا موقىىع ال  ث ىىر الخىىوف شبسىى  لىىدى أدثىىر النىىظ . و عرفىى   تىىعوا تىىد د

 و رافق االجتمظع  ، المواقع فف القلق المتعد ت أعرام رووايتش   1995المظلا 

ن  ذلم ن  همنبظ   تولد اللي الرد د التوهرو النبسف ا لا هلد المواقع يسب  ما أو هرويظ

، دمىظ عرفى  صىظلا (3)االجتمظع ى  المواقىع عنىد هعرحى  لوىلد ا شسىظ   افىل فىف

 أو االجتمظع ى  مواقىع ا  مىا أدثىر أو وااد ما ( يتش  فوف  ا ا وواحا2005)

 شىظ  ف وىظ  وجىد التىف المواقىع مىا البىر  فىوف هو آفر ا  اع االجتمظعف يمعنى

  (4)آفرو 

ف : Future Anxietyقلاق المساتقبل  - يتشى  ياظلى   القلىقDrever  ا بىر   عىرف

اشبعظل ىى  معقىىدت ومعمنىى  مىىع هخىىوف وفىىعم،    االحىىارايظ  العقل ىى  والع ىىب   

فىى  ا كمىىظ   (5)المختلبىى  هرىىكل معوىىا عنظصىىرد الر  سىى ي. يتشىى   Ryckmanو عرف

 .(6) يإاسظ  مرلا  ُرعر ي  عندمظ  تعرم ا شظ للتود د ما قوى مموول ي

لىن  ومىظ  ع ىد، و رىمل  18ي  المموىوا العىظح مىا لىا   ق د جمهور المصرى:ال -

 دظف  البئظ  والررا ا.

 وهتمثل ادو  الداال  فى الحدو  التظل  :حدود الدراسة: 

هعىىىرم العالقىىى  يىىى ا اىىىد  البظاىىىث موحىىىوم  االىىىت  فىىىى حااادود موياااوعية :  -1

جتمىىظعى المموىىوا الم ىىري  اىىدا  افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل اال

 .ومستوي الخوف االجتمظعى وقلق المستقبل لد وا

هتمثىىىل اىىىدو  الداالىىى  المكظش ىىى  فىىىى جموىىىوا محظفوىىى  المنوف ىىى  حااادود مكانياااة :  -2

 ومحظفو  القظهرت .

اقت ىىر  الداالىى  علىىى ع نىى  مىىا المموىىوا العىىظح الىىل ا  تىىراوح  حاادود بشاارية: -3

لعىىظح  و  هحد ىىد لىىن  فىىتدثر, و رجىىع افت ىىظا المموىىوا ا 18عمىىرها العمنىىى يىى ا 

 تر ح  مع ن  وذلم لداال  أى ترا ا الممتمع أدثر هتنران يمثل هلد ا ادا .

هتمثىل الحىدو  الونظ ق ى  فىى ممموعى  مىا ال ىبحظ  المتخ  ى   حدود وثائقياة: -4

 يمواقع التواصل االجتمظعى عا افتاظف ا عبظ  والتنو   عا المبقو  ا. 

هحل ىل عىد  ال ىبحظ  فىى البتىرت مىا أو  هتمثل الحدو  العمن   فىى حدود زمنية:  -5

  .2016واتى شوظ     سمبر  2016 نظ ر 

 الدراسات السابقة :

الترا  العلمف يركل ألظلىف الىتمالع المبىظه ا النور ى   مراجع هستودف عمل   

والمنوم   المتعلق  يظلمت  را  محىل الداالى  والعالقىظ  القظ مى  ف مىظ ي نوىظ، يمىظ  سىوا 

ع النوىري والت ىم ا المنومىف للداالى  الحظل ى ، وفىف هىلا ال ىد  هنىظ  إ مظيظ فف البنظ
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عىىدت  االىىظ  هقتىىرب مىىا قر ىى  أو يع ىىد مىىا موحىىوم الداالىى  الحظل ىى ، وف مىىظ  لىىف 

 .ما ا قدح إلف ا اد  عرم هلد الداالظ  علف ألظ  التره   العمنف لوظ

 الدراسات التي تناولت مواقع التواصل االجتماعى:أوالً: 

التعرف  Aren Karbnsky  (2010) (7)دراسة أرين كاربنسكي فى التود

على هتن ر التخداح الربظب المظمعى لموقع ف و يو  على هح  لوا الداالى، 

وهوصلى إلى أش  دلمظ اد ا  الوقى اللي  مض   الاظل  المظمعف فف ه با هلد 

ن أعو  المواقع دلمظ هدشى  اجظه  فف االمتحظشظ ، وأ  ا تخظص الل ا  قضو   وقتظ

ن أق ر للداال ، مر را إلى أ  لكل ج ل اهتمظمظه   على ا شترشى  خ  و  وقتظ

هملي ، وأ  هلا الموقع  ت ا للمستخدح يالدا ت ي وال البواد ر، وإيداع اأ   فف 

دث ر ما ا موا والبحث عا أصدقظع جد  أو قدامى، وهو مظ أدده  الداال  ا ث أ  

ظمع  ا الل ا تملتوا الداال  اعترفوا يت  إ مظشوا على ما الاالب الم % 79هنظ  

ن على هح  لوا الداالف. فى ا ا لعى  دراسة نشوى موقع الب و يو  أنر للب ظ

لبحث العالق  ي ا الوجو  االفتراحف على مواقع التواصل  (8) 2010عقل 

 ا االجتمظعف على ا شترشى ومستوى التبظعل االجتمظعف لربظب المظمع  مع اءفر

أش  ال هوجد عالق  ذا   الل  وتوصلت الدراسة إلى ومع ولظ ل ا عالح التقل د  ، 

إا ظ    ي ا معد  التخداح الربظب لمواقع التواصل االجتمظعف ومستوى هبظعلوا مع 

اءفر ا يا لرت، ا صدقظع، العمالعي، ي نمظ ي نى الداال  وجو  عالق  عر    ي ا 

ى مواقع التواصل االجتمظعف، )مراقب  الب ئ ، الترف  ،  وافع اعتمظ  المبحون ا عل

هكو ا اءااع ومرظادتوظ( و وافع اعتمظ ها على ولظ ل ا عالح التقل د  . فى الوقى 

التعرف على العالق  ي ا التخداح  (9) (2011دراسة عمرو أسعد )التى التودفى ف   

وتوصلت الدراسة مع  ، الربظب الم رى لمواقع التواصل االجتمظعى وق موا الممت

متظا  لمم ع   Profileما عالب المظمع  مالمحوظ الرخ     %97أ  شسب  إلى 

، وااتلى ممموعظ  النقظش الترف و   Face Bookمستخدمف موقع الب و يو  

مقدم  ممموع  النقظش التف اشضا إل وظ عالب المظمع  فف موقع الب و يو ، وأ  

نظع والمول قى على ال وه وب دظشى ا دثر مرظهدت مقظعع الب د و الترف و   وال 

ن المقظعع الونظ ق   ومقظعع الب د و التف هنظولى  يظلنسب  للربظب الم ري ، وأ ضظ

القضظ ظ االجتمظع   وا ادا  الس ظل   دظشى ا دثر مرظهدت لدى الربظب الم ري. 

ى العالق  ي ا إلى التعرف علالتى سعت  (10) (2011دراسة آمال كمال )دمظ هوصلى 

التخداح عالب المظمع  الم ر  ا لمواقع الب و يو ، واأ  المظ  االجتمظعف لدى 

ااهبظم شسب  المرترد ا فف موقع الب و يو  فف الع ن  منل أدثر إلى هرالع الاالب، 

ن  دثر ما %48.3ما لن  ينسب   ، وااهبظم شسب  ما  ستخدح الموقع يكثظف   وم ظ

ن ينسب   ، % 48لظعت ا ينسب   ، يظ حظف  إلى ااهبظم شسب  الموافق  %75.4و وم ظ

على العبظاا  التف هحمل اهمظهظ  إ مظي   مثل أ  الاظل   رعر أش  جعع ما ممتمع 

الب و يو ، وأش   ركل جععان ما شرظع ا ظت الاظل  ال وم  ، وأ  الاظل   رعر 
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دراسة منال لتودفى يظلبخر  ش   تواصل مع اءفر ا عبر الب و يو . فى ا ا ا

التعرف على  وافع مرظاد  الربظب فف الحمال  التف  نوموظ  (11) (2011منصور )

موقع الب و يو ، والتعرف على أها الحمال  ا عالم   التف  رظا  ف وظ الربظب 

ن لدى وتوصلت إلى أن عبر هلد المواقع،  أها المواقع االجتمظع   وأدثرهظ التخدامظ

، و ل   %2.4ث جظع الب و يو  فف التره   ا و  يود  شسبف الربظب المظمعف، ا 

، ودظشى امال  الترو ل عا %2.2فف التره   الثظشف موقع هو تر يود  شسبف 

السلع الم ر   ما أها الحمال  التف  رظا  ف وظ الربظب الم ري وذلم ينسب  

ف التواصل ، وعا أها ألبظب هبض ل الربظب لمواقع الب و يو ، فقد همثلى ف32.1%

، %27.4مع اءفر ا، وهرك ل ممموعظ  ما ا صدقظع فف التره   ا و  ينسب  

هبع ل التخداح التى استهدفت  Badge, et.al  2012) (12)دراسة وهو مظ أدده  

تبكظ  التواصل االجتمظعف دول ل  أو مع ظا لتحد د مدى ااهبظع الالب  يظلعمل   

فر  فف  21 –كوشو  تبكظ  ص  رت الحما التعل م  ، وهوصلى إلى أ  الالب   

، وذلم على الرغا ما قداهوا على التواصل مع الربك  ا دظ  م   دظمل ،  -المتولط 

وهلا الحما  عد ص  ران جدان يظلمقظاش  مع متولط عد  العالقظ  على الربكظ  

 دراسة بشرى جميل الراوىاالجتمظع   يالب و يو  ، هو تري. فى ا ا اظولى 

معرف  الدوا اللى لعبت  مواقع التواصل االجتمظعى فى اشتبظحظ   (13)(2201)

الرعوب العري   ، ووحع ه وا لتتن ر وهاب قظ  هلا ا عالح المد د فى المستقبل 

وهحد د إمكظش   اعتبظا مواقع التواصل االجتمظعى إعالح يد ل، وهوصلى إلى أ  

ولتبر   الرحا العظعب   ، وما  الربظب  ستخدح تبكظ  التواصل االجتمظعى للدا ت 

نا أصبا الربظب  تبظ لو  وجوظ  النور الثقظف   وا  ي   والس ظل  ، وهعد مواقع 

التواصل االجتمظعى إعالمظ يد ال، و ق د يوظ المواقع التى  مظا  ف وظ النقد. فى 

الكرع عا تكل  (14) (2012دراسة محمد المنصور )الوقى ذاه  التى اظولى ف   

قع االجتمظع   يالب و يو يشموذجظ لقنظت العري   ومقظاشت  يركل الموقع الموا

ا لكتروشى ا فبظاى للقنظت يالعري   شىي والمقظاش  ي ا هتن راهومظ على المتلق ا . 

وفل ى الداال  إلى قوت واهسظم مدى هتن ر المواقع االجتمظع   على جمووا 

رشى االلت نظع عنوظ، لمظ هوفرد ما أفبظا المتلق ا، وأش  لا  عد يإمكظ  مت بحى االشت

وه ا   تظمل  وعظجل  ومعلومظ  ومعظاف متنوع ، ومحظ ن  مع ا صدقظع وهبظ   

للملبظ  وال وا والب د وهظ ، إحظف  إلى أشوظ ممظ  مبتوح لتبظ   اءااع 

والمقتراظ  والتعل قظ  والر و  على هلم التعل قظ ، وفلق صداقظ  افتراح   جد دت 

 (15) (2012دراسة نها نبيل محمود )والتراا  ونقظف  وهرف  . هلا وقد أفضى ، 

إلى التعرف على  وا مواقع التواصل االجتمظعف فف إ اا  الربظب التى سعت 

، إلى أ  مقظعع  2011 نظ ر 25المظمعف لحر   الرأي ومرظادتوا الس ظل   فف نوات 

ما  %72.6فف ال وه وب ينسب  الب د و الرخ    التف  رظهدهظ الربظب المظمعف 

إجمظلف مقظعع الب د و ي نمظ مثلى مقظعع الب د و المستقاع  ما قنوا  وتبكظ  

ما إجمظلف مقظعع الب د و، وجظع  مقظعع الب د و ذا  عظيع  %27.4هل بع وش   شسب  
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ل ظلف ونواي فف مقدم  المقظعع الرخ   ، وجظع  مقظعع الب د و التف هحتوي 

ما إجمظلف مقظعع  %14.8لم   فف مقدم  مقظعع الب د و الرخ    علف مس را  ل

الب د و، وهف عبظات عا المس را  السلم   قبل الثوات وأننظع الثوات. ف مظ اظولى 

التعرف على هتن ر التخداح ولظ ل  (16) (2013دراسة رباب رأفت محمد الجمال )

وتوصلت إلى أن السعو ى،  ا عالح المد د على النسق الق مى وا فالقف لدى الربظب

معوا أفرا  الع ن  أشوا  ستخدمو  تبكظ  التواصل االجتمظعى يركل منتوا وال تم 

أشوظ يللم التاظعى أ  هخلق ممظال عظمظ أاد  هتن را علف النسق الق مف ا فالقف، 

ي نمظ أنبتى أ  معد  الثق  فف مواقع  التواصل االجتمظعف منخبا لل ظ  . وأتظا  

ي ظ   وا التبظعل مع تبكظ   التى استهدفت (17)(2013حمد يونس )دراسة أ

التواصل االجتمظعف فف هنم   مرظاد  الربظب البلسا نف همظد قضظ ظها الممتمع  ، 

إلى أ  جم ع المبحون ا  ستخدمو  الربكظ  االجتمظع   وها  ثقو  يداج  متولا  

ظ أ  تبك  )الب سبو ( ما يظلمعلومظ  التف هقدموظ تبكظ  التواصل االجتمظعف، دم

أدثر تبكظ  التواصل االجتمظعف التخدامظ وهبظعال وفقظ لوجو  شور المبحون ا إذ 

جظع  فف المرهب  ا ولى، نا المحظ نظ  )لكظي يف(،  تبعوظ مرظاد  الب د و 

التعرف على  (18) (2014دراسة عبد الصادق حسن ))ال وه وب(. ي نمظ التودفى 

المظمعف فف المظمعظ  الخظص  البحر ن   مواقع التواصل مدى التخداح الربظب 

االجتمظعف وعالقت  يولظ ل االه ظ  التقل د   يالتلبع و ، ا ذاع ، ال حعي، وذلم 

ما فال  هعرف عظ ا  وأشمظع و وافع التخداح الربظب المظمعف لمواقع التواصل 

ى هلا االلتخداح ، االجتمظعف وولظ ل االه ظ  التقل د   وا تبظعظ  المترهب  عل

هبض ل الربظب المظمعف لموقعف ال وه وب والب و يو ،  وتوصلت الدراسة إلى

وموقع هو تر ي ب  ألظل  ، وهتنوم العالقظ  التف  ق موظ هرالع الربظب مظ ي ا 

دراسة أسماء مسعد ال داق ، العالقظ  العظعب  ، الداال  والبحث العلمف. وجظع  

هحد د اءل ظ  التى هحكا التتن را  الخظص  استهدفت  التى (19) (2015أبوعيطة )

يمواقع التواصل االجتمظعى على مستخدم وظ و واهظ فى هرك ل أولو ظ  البر  

المستخدح لولد الربكظ . لتب ا وجو  هتن را  معرف   ووجداش   وللود   شظهم  عا 

ل متظيع  صبحظ  ل ظل   هدعو للمرظاد  يسلو  ل ظلى على مواقع التواص

إلى التى سعت  (20) (2015دراسة محمود محمد مهنى )االجتمظعى. وفل ى 

التعرف على الحما الحق قى لتعرم الربظب المظمعى ا مظااهى لمواقع التواصل 

االجتمظعى وهوع   هلد المواقع وألبظب هبض ل الربظب لبعضوظ على البعا ا فر، 

االجتمظعى يركل  ا ا أو  ما المبحون ا  ستخدمو  مواقع التواصل%86.7إلى أ  

فقط  ستخدموشوظ يركل شظ ا، دمظ هوور %13.3أا ظشظ، وأ  شسب  حئ ل  ه ل إلى 

الداال  أ  ا شظ  أدثر التخدامظ لمواقع التواصل االجتمظعى ما اللدوا ينسب  ه ل 

ما اللدوا، ودظشى مواقع التواصل االجتمظعى  %80.6مقظيل  %97.34إلى 

، هو تر  %23ا هتره  على النحو التظلى: مواقع واهو آب المبضل  لدى المبحون 

دراسة أفنان . وهو مظ هرددد %16.1، ف سبو  %17.8  نا إشست راح 19.6%
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التعرف على ألظب إقبظ  الربظب على التخداح التى استهدفت  (21) (2015طلعت )

أها الربكظ  االجتمظع   وا تبظعظ  المتحقق  منوظ ، ا ث دربى الداال  عا أ  

مواقع تبكظ  التواصل االجتمظعى التى هستحوذ على الربظب موقع الب سبو ، جوجل 

يال ، ل نكد إ ، وأ  مواقع التواصل االجتمظعى هرنر على العالقظ  االجتمظع   

وذلم يسب  اشترظاهظ ي ا الربظب و شوظ أصبحى هر ل معوا أوقظهوا، ا ث أنبتى 

دمو  الب سبو   دثر ما نال  لظعظ  الداال  أ  أدثر ما ش ع الع ن   ستخ

التعرف على  (22) (2015دراسة ديفيد هاينز ولين روبنسون ) وم ظ، ي نمظ التودفى 

المخظعر التى هواج  مستخدمى الربكظ  االجتمظع   على ا شترشى وذلم ما فال  

 منول مسا للمعلومظ  لتحل ل العالقظ  ي ا فئظ  الممووا المختلب  عبر هلد المواقع

فى المملك  المتحدت، وهوصلى إلى أ  المعلومظ  الرخ    لمستخدمى فدمظ  

الربكظ  االجتمظع   متظا  ممظشظ لعواا هلد المواقع ممظ  عرم المستخدم ا للخار، 

وإ  دظ  هنظ  محظوال  للحد ما هلا الخار، ويظلرغا ما ذلم فإ  هلد المعلومظ  

مى المواقع للوصو  إلى جمظعظ  والب ظشظ  الرخ    هسظعد العد د ما مستخد

فظعل   التخداح إلى  (23) (2016دراسة لبنى مسعود )الم ظلا المستودف . وهوصلى 

تبكظ  التواصل االجتمظعى والتى ما أهموظ ف و يو ، هو تر، و وه وب فى ممظال  

دظف  االه ظال  التسو ق   يظلرردظ  ع ن  الداال  ومظ  تبعوظ ما أشرا  هسو ق   

ثل الحمال  التسو ق   والترو م   التى هقوح يوظ الرردظ ، يظ حظف  إلى أ  أفرى م

الولظ ل التبظعل   فظص  الب و يو  وهو تر وال وه وب هكس  اشترظا والع ي ا قاظم 

عر ا ما الممظه ر وفظص  الربظب ممظ  معلوظ ولظ ل منظلب  لتبع ل الحواا مع 

إلى  (24) (2016عود عبيد العجمى )سالممووا المستودف. فى ا ا هوصلى  اال  

أ  أدثر تبكظ  التواصل هبض ال لدى الربظب المظمعى الكو تى هى هو تر ينسب  

، %20.6و تهى  وه وب فى التره   الرايع ينسب   %23.1،  ل وظ إشست راح 32.4%

دراسة أحمد طه . ي نمظ أتظا  %7ي نمظ  تهى الب سبو  فى التره   الخظمو ينسب  

إلى أ  الب سبو  ما أها الولظ ل التى  عتمد عل وظ المبحونو  فى  (25)(1620محمد )

 لمتظيع  ا فبظا . %81.12التواصل مع أصدقظ وا و ستخدم  

 دراسات تناولت الخوف االجتماعى: ثانياً:

 وا ولظ ل ا عالح فى  Altheide( ،1999)(26)دراسة ديفيد ألثاييد هنظولى 

ا اسظ  يإ اا  الخار أو الرعوا ي  ما قبل  هرك ل الخوف، ويظلتظلى هرك ل

الممووا، ا ث أتظا   ب د ألثظ  د آل ظ  العمل ا عالمى على أشوظ آل ظ  إشتظب الخوف 

(Production of fears ؛ ا ث افتبر البظاث الدوا اللي هقوح ي  ولظ ل ا عالح)

يظ مظ  ما ا فبظا   فى الترو ل  عرواظ  الرأى لبكرت الخوف وعدح ا اسظ  

فال  هقد ا شموذب  عتمد على ا تكظ  وا لظل   ا قت ظ    الحد ث  فى ممظ  إشتظب 

ا فبظا. و ر ر   ب د الثظ  د ما فال   االت  للتقظا ر والبرامل ا فبظا   التل بع وش   

وال حب  ، أ  دلم  الخوف أو الخار، أو عدح ا مظ  ما الم الحظ  الرظ ع  
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رظا فى ا فبظا وفال  دظف  أقسظح ال حع أو عبر البرامل التلبع وش   الوالع  االشت

المختلب ، ا ث هسعى يركل أو يآفر الى التتن ر فى إاسظ  الممووا يعدح ا مظ  

والقلق، دمظ لوا  أشوظ هنتقل ما موحوم إلى موحوم، وما ول ل  الى ول ل  أفرى 

ا لبكرت أ  الخار أو ا دم  جعع فى لعى  ا ا واث ث لترك ل وعى ا فرا  وهوقعظهو

 Hawdon، ي نمظ  لبى هظو و  .مردعي وملما ا  سف ما مالما الب ئ  المعظصرت

النور إلف إادى ا عرواظ  التف هعرم لوظ يعا شمظذب التود دا   (27) (2001)

الممتمع  ، والتف هر ر إلف أ  هرك ل ا اسظ  يظلخار وعدح ا مظ  لدي ا فرا  

ن  فف  -لمظ هقدم  ولظ ل ا عالح فف المقظح ا و ، وإشمظ  تهف هلا ا اسظ ل و شتظجظ

شتظجظ للس ظلظ  وا عرواظ  التف  قدموظ القظ ت والععمظع فف الممتمع  -البدع، أا ظشظ

ن لملب اشتبظد الممووا لوظ، نا  يظلترد ع علف يعا الموحوعظ   و  غ رهظ، لع ظ

لتظلف قدح هظو و   االت  او   وا الخا  هتهف يعد ذلم موم  ولظ ل ا عالح، ويظ

الر ظل   فف فلق ا اسظ  يوجو  فار أو هود د  حدق يظلممتمع، و ابق هظو و  

هلد ا عرواظ  يظلتمث ل علف قض   الحرب علف المخداا  فف عود دل ما 

إلف أ  رووا  Hawdonالر  س ا ا مر كف ا مظ  ويوش، و ض ع هظو و  

 د  عتمد علف معد  التخداح ولظ ل االه ظ ، والتف هلع  ا اسظ  يظلخار والتود

ن ومث ران للخوف والمد   حد  فف  ن فظعئظ  واان فظعالن فف إقنظم ا فرا  يت  ت ئظ

ن همظه ، وهو مظ ال  تحقق إال إذا هوافر ا اسظ   الممتمع، و ستلعح يظلتظلف ه رفظ

، و ستار  Collective Sense& Behaviorالممظعف يظلخار وحروات الحرد  

فف هبس ر وهحل ل هلد المرال  ما الموو  الس ظل   والر ظل    Hawdonهظو و  

هحد دان للوصو  إلف ا فرا  والرأي العظح اللتعرام مركل  مظ، لواع فف فترت اكا 

الر  و ا مر كف ا مظ  أو هلم البترت الخظص  يبوش علف مستوي معظلم  قض   

رال  الثظش   التف  م عهظ هظو و  يتتن ر مرلسظ  هعظعف المخداا ، وهتهف الم

الممتمع المختلب  يمظ ف وظ ولظ ل ا عالح فف الحبظر علف اظل  الوعف الممظعف لدي 

ا فرا  يظلخار؛ ا ث هستودف هلد المرلسظ  إقنظم الرأي العظح يت  المركل  والخار 

س ظلظ  وصوالن مظدا  موجو ا وقظ مظ، ولكا الحكوم  شمحى فف الق ظح يبعا ال

اتف ولو  -للقضظع عل وظ، وي    إصداا الترر عظ  وهنب ل يعا التوص ظ  الممتمع  

هتركل مالما المرال  الثظلث  لدي هظو و  والتف هتم ع يتقل ل  –علف مستوي الركل 

الض ط علف ولظ ل ا عالح للق ظح يدواهظ فف الحبظر علف اظل  الو ظب والم رظ  التف 

عظح فف يدا   ا دم  أو الخار، لتبدأ مرال  الخبو . والتودفى غ ر  الرأي ال

التعرف على  وا المعظلم   Killing beck(،2001 )(28)دراسة كيلنيغبيك

التل بع وش   ا فبظا    ادا  إعالق النظا فى المداا  ما قبل عالب هلد المداا  

ن  ود  الممتمع فى هرك ل ا اسظ  يظلخار الممعف، وا اسظ  يت  فاران أفالق  ظ

يتدمل  يركل عظح، وهر ر الداال  إلى أ  هسع  اوا   مرهبا  يإعالق النظا فى 

قد أعاى البرص  لودظال  ا شبظع لبنظع موحوم  1998-1997المداا  ي ا عظمى 

اوه نى و ا ا لحوا   العنع فى المداا ، ا ث لا هتم ع ا فبظا ما هلد النوع  ، 
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  ، ودظ  ما شتظ موظ الترد ع والترو   ا عالمى اللى رور يظلق م  ا فبظا   العظل

على تكل موجظ  متتظل   و هرك ل الرأي العظح شحو هلد القض  ، ودا   معدال  

الخوف ما جرا ا المداا  يمظ لظها فى هعم ق الخوف ما اشحراف المراهق ا وما 

د ظ ت الدعا المظ ى  أعمظ  العنع، دمظ أشر ل القظ مو  على أما الس ظلظ  العظم  شحو

ن ما التمظات الرا م  آشلا  وعرح  المخ ص  مظ  المداا ، وهو مظ اعتبر شوعظ

فكرت المستب د ا ما اشر ظ  ا دم  وهضخ موظ عبر ولظ ل ا عالح ما شظا   أفرى. 

وأ   هلد المعظلم  دللم إلى الترو ل اللتوال  الممووا العظح لولظ ل الحمظ   

لظ ل التكنولوج   الخظص  يظلحمظ  ، ا مر اللى أدد مقول  ف رمظ  ) دع ظ ت اقتنظع الو

Fishman( )1978  تكلى ولظ ل ا عالح موجظ  المرا ا التى أنر  فى الس ظل( )

 العظم  ما فال  إتعظ  ال ض  الممظه رى والتتن ر فى مستو ظ  ومقظ  و الخوف(.

اا  ا فرا  لمدمظ ، ا ث إلى هتن ر النوم فى إ  (2003ويشير لينرت سوجبيرغ )

 رنر يركل واحا ومعلا فى اظل  ا دم  الرخ   ، فى ا ا   با أدثر اهسظقظن 

ن فى اظل  ا دمظ  والمخظعر العظم ، وأوححى الداال  دللم هتن ر العظمل  وهوافقظ

ا قت ظ ي فى إ اا  ا فرا  لمدمظ ؛ ا ث أ ا  ا فرا  ذو المستوى ا قت ظ ي 

المخظعر وا دمظ  يركل أقل ما ذوى الدفو  المنخبض ، وأ ا   المرهبع شسب 

اللدوا منوا على وج  التحد د، شسب  المخظعر وا دمظ  على أشوظ أقل ما شورا وا 

ما النسظع، و ر ر البظاث شبس  فى  اال  هظل   ل  إلى وجو  ممموعت ا ما ا فرا  

ن ف مظ  تعلق يإ اادوا ي ظ دمظ ، البئ  ا ولى هى التى هنكر ذوى اءااع المتارف  همظمظ

وجو  مثل هلد النوع   ما ا ادا ، أو ذوو االهمظد المعظدو، مما  رعلو  أجرا  

ن عند الرعوا يتى اد  أو قض  . وأحظف البظاث أ  البئ   التنب   والخار  ومظ

ن مظ هوور لدى الس دا ، فى مقظيل الرجظ ، ولدى هرالع ما ذوى  ا ف رت غظلبظ

واستهدفت  وى التعل مى المنخبا فى مقظيل شورا وا ما ذوى التعل ا العظلى.المست

اصد العالق  ي ا  (29) (Steve Thompson ,2007دراسة ستيف ثومبسون)

آل ظ  ولظ ل ا عالح فى االلتثظات واللع  على وهر عواعع الممووا لوظهرت أو 

ن  هد  الممتمع البر اظشف  قض   التحرش المنسى يظ عبظ ، يظعتبظاهظ هود دان ممتمع ظ

فى فترت ما البترا ، و ر ر نومبسو  إلى أ  التقظا ر ا فبظا   السظفن  هرهبط 

يركل ال  مكا إشكظاد يمبووح التود دا  الممتمع  ، وغظلبظن مظ هعتبر هلد التقظا ر 

( التى أصظيى الرع  Public Hysteriaمسئول  عا اظل  الو ظب الممظه رى )

  قض   التحرش المنسى يظ عبظ  هحد دان، و ض ع نومبسو  إلى البر اظشف يرت

التقظا ر ا فبظا   التى شررهوظ ال حظف  البر اظش   قد أيرد  ممموع  ما 

الت رفظ  العن ب  وهسببى فى منظخ الكراه   والحقد الوست رى اللى ع ى على 

تقدان يللم فلق مداا  ومبظه ا الممووا اللى اعتبر القض   غظ   فى الحسظل   ،مب

دراسة أليسون كافاناغ والتودفى  ,منظخ مال ا للرعوا يظ مظ  لدى أعبظ  ير اظش ظ

(Cavanaugh،2007) (30)   المعظلم  ا عالم   لإلشترشى دول ل  هكنولوج   اد ث

 2000واتى عظح  1995والمخظوف التى أنظاهوظ ال حع يرتشوظ فى البترت ما عظح 
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ما شور تى التود دا  الممتمع   وممتمع المخظعر، مع  وعملى على الريط ي ا دل

ا فل فى االعتبظا ا صو  واالعتبظاا  المنوم   والمدافل التى هق و  وا ولظ ل 

ا عالح فى الدعا والترو ل للمخظوف والقلق ي ا الممووا العظح وأدد  الداال  أ  

هريط ي ا مخظوف ا فرا  شمظذب التود دا  الممتمع   محكوم  يآل ظ  اجتمظع   جد دت 

والمخظوف التى هث رهظ ولظ ل ا عالح، وهعد  الداالظ  التف هنظولى هتن ر عظمل 

الخبرت المبظترت مع ا دم  فى إ اا  ا فرا  لوظ، وهتنرها يكل مظ  قدح عنوظ فى مقظيل 

 شوراهوا مما لا  تعرحوا لمدم  أو المركل  يركل مبظتر؛ 

 :لق المستقبلدراسات تناولت ق ثالثاً:

فبا مستوى الرعوا  (31)(2001استهدفت دراسة عاشور محمد دياب )

يظلقلق لدى عالب المظمع  وذلم ما فال  محتوى البرشظمل ا اتظ  النبسى الد نى، 

ودللم  اال  مدى فعظل   البرشظمل ا اتظ ي الد نى المستخدح فى هخب ع ادت قلق 

أش  هوجد فروق ذا   الل  إا ظ    ي ا  وتوصلت إلى المستقبل لدى عالب المظمع ،

متولط  اجظ  الق ظ  القبلى و اجظ  الق ظ  البعدى فى قلق المستقبل ل ظلا الق ظ  

القبلى ، وهلا  عنى أ  للبرشظمل ا اتظ ي النبسى الد نى ل  هتن ر وفظعل   على هخب ع 

 شظ  ، قلق المستقبل لدى عالب المظمع ، وأ  هنظ  فروق ي ا متولط  اجظ  ا

وي ا متولط  اجظ  اللدوا فى الق ظ  البعدى فى قلق المستقبل ل ظلا ا شظ  ا ث 

هر ر الداج  المنخبض  على مق ظ  قلق المستقبل تدت التتنر يظلبرشظمل ا اتظ ي ، 

وأ   اجظ  ا شظ  دظشى أقل ما  اجظ  اللدوا فى الق ظ  البعدى، والتودفى 

التعرف على العالق  ي ا يعدى  (32)(2004ي )دراسة مفيدة أبو القاسم الرجيب

  االشبسظع والع ظي   ومحظوا مق ظ  المخظوف المون   المستقبل   لدى أفرا  ع ن

أ  العالق  ي ا يعدى االشبسظع والع ظي   ومق ظ  وقد توصلت الدراسة إلى ، الداال 

فر     المخظوف المون   المستقبلف دظشى عالق  حع ب ، هلا إلى عدح وجو  فروق

ذا   الل  إا ظ    ي ا الع ظي  ا واالشبسظع  ا ما أفرا  ع ن  الداال  فف جم ع 

دراسة نجالء محمد محظوا مق ظ  المخظوف المون   المستقبل  . فى ا ا التودفى 

ينظع أ ات هق و قلق المستقبل فف ممتمع يدأ  الت  را   (33)(2004حسين العجمى)

واشب ، لواع دظشى اجتمظع   أو اقت ظ    أو فف دل جظش  ما ج وال عويظ  هدفل

مق ظ  قلق المستقبل يداج  نبظ  عظل   ومقبول ،  همتعوتوصلت إلى ل ظل  ,  اتى

ن ي ا  ال  فروقإلى وجو  يظ حظف   اللدوا وا شظ  فف قلق المستقبل ل ظلا  إا ظ  ظ

ال  عد دت المستقبل فف ممظ التخداح مق ظ  قلقا شظ ، وأوصى الداال  يإمكظش   

مثل علا النبو، علا شبو ال ح ، علا النبو ا دل ن كف وا اتظ ي، وعلا النبو 

إلى ( 34)(2005دراسة رنـا فايل الجنابي وزهراء صبيح )وهالعى  .غ ر الحضظاي

لدى المرأت العراق   فف رل العراق المد د،   قلق المستقبل  الكرع عا مستوى

المستقبل لدى أفرا  الع ن  دظ  أعلى ما أ  متولط قلق توصلت الدراسة إلى و

المتولط البرحف، إلى جظش  وجو  فروق ذا   الل  إا ظ    هبعظ لمت  ر التح  ل 
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الداالف ول ظلا النسظع اللواهف هح  لوا ايتدا   ، ي نمظ أنبتى عدح وجو  فروق ذا  

جتمظع   والحظل   الل  إا ظ    ي ا أفرا  الع ن  هبعظ لمت  ر العمر والمون  والحظل  اال

التعرف على البروق  (35)(2005دراسة وفاء محمود نصار )االقت ظ   . والتودفى 

ي ا عظلبظ  المستوى السظيع وعظلبظ  المستوى ا و  فف قلق المستقبل ، ودللم 

الكرع عا فظعل   ا اتظ  النبسف الد نف على هخب ع قلق المستقبل لدى ع ن  ما 

عدح وجو  فر وق وقد توصلت إلى مع  الملم لعو ، عظلبظ  دل   التري   يمظ

جوهر   ي ا عظلبظ  المستوى السظيع وعظلبظ  المستوى ا و  فف قلق المستقبل على 

جم ع محظوا المق ظ ، دمظ أوححى النتظ ل أ ضظ أ  التتن ر ا  مظيف للبرشظمل فف 

ى السظيع هخب ع ادت قلق المستقبل دظ  ي وات أعلى وأوحا لدى عظلبظ  المستو

يظلمقظاش  ياظلبظ  المستوى ا و  وذلم يعد الملسظ  ا اتظ    للبرشظمل. فى ا ا 

التعرف على التى استهدفت  (36)(2006دراسة إبراهيم محمود إسماعيل )هوصلى 

فظعل   ا اتظ  العقالشف االشبعظلف فى فبا قلق المستقبل لدى عالب التعل ا البنى، 

وجب   ال  إا ظ  ظ ي ا ا فكظا الالعقالش   وقلق المستقبل وجو  عالق  ااهبظع   مإلى 

لدى الاالب، إلى جظش  وجو  فروق ذا   الل  إا ظ    ي ا متولط  اجظ  أفرا  

الممموع  التمر ب   ومتولط  اجظ  أفرا  الممموع  الضظيا  على مق ظ  قلق 

قى ذاه  هدفى المستقبل يعد هاب ق البرشظمل ل ظلا الممموع  التمر ب  . فى الو

إلى التعرف على العالق  ي ا قلق المستقبل  (37)(2006دراسة سناء منير مسعود )

وجو  عالق  ااهبظع   موجب  وتوصلت إلى وا فكظا الالعقالش   والض وع النبس  ، 

و ال  إا ظ  ظ ي ا قلق المستقبل ودل ما ا فكظا الالعقالش   والض وع النبس  ، دمظ 

ل ي ا المنو وي ا شوم التعل ا على قلق المستقبل وا فكظا  وجد هتن ر للتبظع

دراسة الالعقالش   ي نمظ ال  وجد هلا التتن ر على الض وع النبس  . فى ا ا هدفى 

محظول  التعرف على إلى  (38)(2006محمد أنور إبراهيم فراج، وهويده محمود )

م واالاهبظع مستوى قلق المستقبل ودل ما مستوى الاموح ومستوى ا  االلتاال

وجو  عالق  ااهبظع   وقد توصلت إلى ي نوا لدى علب  البرق  الثظش   يكل   التري   ، 

ن ي ا قلق المستقبل ودل ما ا  االلتاالم ومستوى الاموح  عكس   و ال  إا ظ  ظ

لدى علب  دل   التري  ، وأ  هنظ  فروقظ  ال  إا ظ  ظ ي ا علب  دل   التري   ذوى 

تمظع   االقت ظ    الثقظف   المختلب  فى قلق المستقبل ل ظلا الالب  ما المستو ظ  االج

ذوى المستو ظ  المنخبض ، ي نمظ جظع  فى دل ما مستوى الاموح وا  

دراسة إيهم االلتاالم ل ظلا الالب  ما ذوى المستو ظ  المرهبع . وهوصلى 

 ا ذوى ال هوجد فروق ذا   الل  إا ظ    يإلى أنه  (39)(2007الفاعورى )

االات ظجظ  الخظص  والعظ   ا على مق ظ  قلق المستقبل، دمظ ال هوجد فروق ذا  

 الل  إا ظ    فى القلق المستقبلى ي ا ذوى االات ظجظ  الخظص  أو العظ   ا يظلنسب  

دراسة لمت  ر المنو أو مت  ر الحظل  االقت ظ    لمهل. فى الوقى اللى هوصلى ف   

ال هوجد عالق  ااهبظع   ذا   الل  إا ظ    إلى أنه  (40)(0720سها عبدهللا زيدان)

ي ا متولط  اجظ  اللدوا وا شظ  فى هواجسوا المستقبل  . دمظ هب ا عدح وجو  
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ي ا متولط  اجظ   0.5عالق  ااهبظع   ذا   الل  إا ظ    عند مستوى  الل  

، او  ممظ  العواب, او  اللدوا وا شظ  فى هواجسوا المستقبل   او  ممظ  التعل ا

ممظ  المموو ، او  الممظ  المظ ى ،او  الممظ  الرخ ى، او  ممظ  العمل ، 

الرحيم  دراسة محمد محمد السيد عبداو  الممظ  االجتمظعى. فى ا ا لعى 

إلى إعدا  مق ظ  لقلق المستقبل لدى المراهق ا ذوي دع الب ر،  (41)("2007)

ل. دمظ  ودف إلى إعدا  يرشظمل عالجف وهحو ل  ما صوات مب ر إلى عر ق  يرا 

معرفف للودف لتخب ع ادت قلق المستقبل لدى المراهق ا ذوي دع الب ر يظلمرال  

أ  البرشظمل العالجف المعرفف وقد توصلت إلى الثظشو  ، والتحقق ما مدى فظعل ت ، 

 السلودف دظ  فعظالن فف التخب ع ما ادت قلق المستقبل لدى المراهق ا ذوي دع

 ب ر، وذلم يظلتثنظع البعد الخظص يقلق العواب وهكو ا ألرت، فقد دظشى فظعل ت ال

حع ب ، ا ث دظشى البروق ي ا الممموعت ا التمر ب   والضظيا  غ ر  ال ، اغا أ  

ي ا الق ظل ا ا و  والثظشف للممموع  التمر ب   دظشى  ال  فف هلا البعد. وفى  البروق

إلى التعرف  (42)(2007د المحسن عبد التواب )دراسة مصطفي عبشبو الوقى لعى 

على فعظل   ا اتظ  النبسف الد نى فف فبا قلق المستقبل المونى لدى عالب دل   

وجو  عالق  ااهبظع   موجب   ال  إا ظ  ظ ي ا وقد توصلت إلى التري   يتل وع 

 الوعف الد نى وقلق المستقبل المونى هختلع يظفتالف النوم والبرق  والتخ ص

الداال ا، يظ حظف  إلى أ  ذوى قلق المستقبل المونى  عظشو  ما يعا 

االحارايظ  ا دل ن ك   والرخ    والمركال  النبس   االجتمظع   دمظ فف الترا  

النبسف، دمظ أتظا  النتظ ل فعظل   يرشظمل ا اتظ  النبسف الد نى فف فبا قلق 

اسة أحمد رجب محمد درالمستقبل المونى لدى ع ن  الداال . وهوصلى 

إلى فظعل   البرشظمل ا اتظ ي المستخدح فى فبا قلق المستقبل  (43)(2008السيد)

لدى ألر ا عبظ  المعظق ا عقل ظن، واللى لظها يدواد فى ه   ر المنظخ ا لرى ما 

منظخ ألرى مضارب إلى منظخ ألرى معتد ، ممظ أهظح البرص  إلى ه   ر شورت هلد 

ن ما شورت للب   إلى شورت إ مظي  ، وما نا ه  ر  ا لر  عبظلوا ال معظق ا عقل ظ

اهمظهظهوا شحوها إلى ا فضل، وأهبع ذلم معظمل  أفضل لوا، ممظ أ ى إلى هعد ل 

ن. وقد هوصلى  يعا جواش  السلو  الالهك بى لدى هرالع ا عبظ  المعظق ا عقل ظ

لتعرف على العالق  االتى استهدفت  (44)(2008إبراهيم محمد بلكيالنى ) اال  

االاهبظع   ي ا هقد ر اللا  وقلق المستقبل لدى المظل   العري   المق م  يمد ن  أوللو 

فى النرو ل إلى أ  العالق  ي ا هقد ر اللا  وقلق المستقبل، عالق  هبظ ل   وهمظ فى 

ارد   ا ر  ، فظلعالق  ي ا المت  ر ا ل سى عالق  مت  ر مستقل يمت  ر هظيع، 

  را   تبظ ال  الموقع، فظلمستقل  تحو  إلى هظيع والتظيع  تحو  إلى مستقل، وأ  فظلمت

أفرا  ع ن  البحث لد وا هقد ر ذا  عظلى للواهوا، دمظ أ  لد وا تعوا يحظل  ما قلق 

 (45)(2008دراسة صالح حميد حسن كرميان )المستقبل. فى الوقى اللى دربى ف   

مستقبل لدى العاملين بصورة مؤقتة من عن سمات الشخصية وعالقتها بقلق ال

والتى ألبر  شتظ موظ عا وجو  مستوى عظٍ  ما قلق الجالية العراقية فى استراليا، 
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ظ عا مدى العالق  ي ا أيعظ  الرخ    الخمس   المستقبل لدى أفرا  ع ن  البحث، أمف

  ي ا وقلق المستقبل. فت  النتظ ل أرور  وجو  عالق  ااهبظع   ذا   الل  إا ظ  

قلق المستقبل ويُعد الع ظي  ، ولا  وور وجو  عالق  ااهبظع   ذا   الل  إا ظ    

ي ن  وي ا ا يعظ  ا فرى، وهب ا إ  قلق المستقبل غ ر مرهبط يعالق  ذا   الل  

إا ظ    مع دل ما ا يعظ  التظل  : االشبسظع   والا ب  وا و   الضم ر والتبتفا، 

فرق اس  المنو والحظل  االجتمظع   فف قلق المستقبل. يظ حظف  إلى عدح وجو  

التعرف على عالق  قلق  (46)(2009دراسة غالب محمد على المشيخى )والتودفى 

، ح لدى ع ن  ما عالب جظمع  الاظ عالمستقبل يكل ما فظعل   اللا  ومستوى الامو

و اجظهوا  أش  هوجد عالق  لظلب  ي ا  اجظ  الاالب فى قلق المستقبل وتوصلت إلى

فى دل ما فظعل   اللا  ومستوى الاموح، وقد هوصلى  اال  هرظح اتدى 

إلى أ  هعرم الربظب المظمعى  ادا  العنع الس ظلى فى ال حع  (47)(2010)

والتلبع و  هث ر قلق المستقبل لد وا ا ث هرهبع  اج  القلق ما المستقبل لدى 

ن  ادا  العنع الس ظلى  فى ال حع والتلبع و . المبحون ا ا دثر هعرحظ

 -التعقيب على الدراسات السابقة:

لقد أجمعى معوا الداالظ  فى الساوا السظيق  على أ  لولظ ل ا عالح أنظاان 

واحح  على مستوى إ اا  المخظعر والخوف الممعى، ولكا ا اكظح الرخ   ، 

رت يظ ادا  والمدادظ  البر    هبقى ع    على الت  ر، فظلمعلومظ  والخبرت المبظت

ويظ فرا  الل ا عظ روش  هبقى عظمالن أقوى للتتن ر فى مدادظ  ا فرا ، وهو مظ  دعا 

اهمظد الداال  الحظل   شحو ق ظ  انر اشترظا رظهرت افتاظف ا عبظ  عبر مواقع 

التواصل االجتمظعى فى إنظات ا اسظ  الممعى يظلخوف والقلق ا جتمظعى، دمظ 

ممموع  المت  را  النبس   ذا  ال ل  يوروف هعرم افتبر  هلد الداالظ  

ا فرا  لولظ ل ا عالح، مثلمظ هو الحظ  مع مت  ر مدى االهتمظح يظلمضمو  المقدح 

 عبر الول ل ، ومدى االشتبظد.  

  :اإلطار النظرى للدراسة

 نظرية مجتمع المخاطر( –)نظرية ثراء الوسيلة وسوف يتناول الباحث تطبيق 

 (ة ثراء الوسيلةنظري)أوالً:

ن ينور   نراع المعلومظ ،  شور   نراع ولظ ل ا عالح، والتف  رظا إل وظ أا ظشظ

التف هنقل  هى إعظا لوصع ولظ ل االه ظ  على اس  قداهوظ على إشتظب المعلومظ 

 Richard L. Daft ما فاللوظ. وقد قظح يوحع هلد النور   دٍل ما ا ترظا   افى

ولظ ل اه ظل    ، والتخدمى لت ن ع وهق  اRobert H. Lengel واوير  ل نم ل 

ا لكتروشى. فعلى لب ل  مع ن ، مثل المكظلمظ  الوظهب   والمرهمرا  المر    والبر د

إتظاا  اجتمظع   مر    دظ  مظعا ،  المثظ ، المكظلم  الوظهب   ال  مكا ما فاللوظ هقل

مر   ، والتف هسما يداج  مظ للا فوى ول ل  اه ظل   أقل نراعن ما المرهمرا  ال
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شور   نراع ولظ ل ا عالح، على وج  التحد د،  لمستخدم وظ ينقل ا  مظعا . أوححى

والتبسى معظش  ، دلمظ دظشى ولظ ل ا عالح ا دثر  إش  دلمظ دا  غموم المضمو 

وااهكظدا على شور تى الاواائ ومعظلم  المعلومظ ، فسر   .نراعن هى ا شس  ل 

ا عالح أ  ولظ ل االه ظ  الرخ    ا دثر نراعن هحوى يبظعل    اع ولظ لشور   نر

 .ا عالح الضع ب  ا قل نراعن عندمظ  تعلق االه ظ  يقضظ ظ مبوم  أدبر ما ولظ ل

 .1984 قدح دٍل ما ا ترظا   افى واوي ر  ل نم ل شور   نراع ولظ ل ا عالح عظحو

واعتمد  على  .ولظ ل االه ظ   افل المنومظ وقد وحعى فف المقظح ا و  لوصع وهق  ا 

 .(48)المنومظ  شور   يمعظلم  المعلومظ ي ود ب   هبظ   المعلومظ   افل

 علمظع إه ظ  آفرو  النور   ما أجل هاو رهظ، وفى اءوش  ا ف رت أفتبرو

 هك بى شور   نراع ولظ ل ا عالح لترمل ولظ ل االه ظ  ا عالم   الحد ث  مثل

 ظ  المتاوات وعقد المرهمرا  عبر ا شترشى. وعلى الرغا ما ااهبظعالب د وه

للنور    النور   يظلتخداح ولظ ل ا عالح عا افت ظاهظ، إال أ  الداالظ  التمر ب  

يظاله ظ  ول و   الى فف دث ر ما ا ا ظ  الول ل  التف  م  أ   ختظاهظ القظ ا

 (49)حالتتن را  المترهب  على التخداح ولظ ل ا عال

هنص شور   نراع ولظ ل ا عالح على أ  جم ع قنوا  االه ظ  هملم و

، وأاد أها أهداف افت ظا ول ل  إه ظ  هو  ف ظ ص مع ن  همعلوا أقل أو أدثر نراعن

غموم الرلظل . إذا دظشى الرلظل  غظمض ، فإشوظ هكو  غ ر واحح  ويظلتظلى  هقل ل

 فكلمظ دظشى الرلظل  غظمض ، دلمظ صعوي  على مستقبل الرلظل  لبم تبرهوظ. أدثر

 دا   الحظج  إلى ا تظاا  والمعا ظ  الالدم  لبوموظ. وهضع شور   نراع ولظ ل

 ا عالح ولظ ل االه ظ  على مق ظ  متواصل  مثل نراع الول ل  وقداهوظ على

على لب ل المثظ ، الظل  يس ا  معدت لتره   موعد  (50)هوص ل الظل  معقدت يكبر

فال  الظل  ق  رت عبر البر د ا لكتروشى، ي نمظ الظل    مكا شقلوظ ما ومكظ  لقظع

عمل تخٍص مظ والتوقعظ  اول   كو  ا فضل شقلوظ ما فال   أدثر هب  الن عا أ اع

ن لوج  االه ظ  المبظتر  وجوظ

 إ  المواقع ا لكتروش   دول ل  إعالح اد ث   مكا أ  هختلع فف نرا وظ. فبى

على الربك   former Yugoslavia  وغولالف ظ السظيق   اال  هختبر همث ل

أ  النص الترع بى  Purcell ويرلل Jackson العظلم  ، أفترم دل ما جظدسو 

  وا فف هحد د نراع المواقع البر   . فقد وحعوا إعظا ما المعظ  ر التف همكا  لع 

 راع ولظ لما فاللوظ هق  ا التخداح النص الترع بى فف الموقع ما ا ث ف ظ ص ن

ما شظا   أفرى، قظح  (51)ا عالح التف أوححوظ  افى ول نم ل فف شور توا ا صل  

يداال  نراع المواقع  2004فف مقظ  لوا عظح  Peppas وي بظ  Simon ل مو 

المواقع ا عالم   ال ن  ي  "المنتم  ما ا ث التخداح الولظ ط المتعد ت. فقد صنبوا

وف د و دل  ، ي نمظ هكو   وصوا وأصوا  على إشوظ هلم التف هرمل ش وص
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على ش وص فقط. وقظموا يإشرظع  يالمواقع ا عالم   البق رتي هى هلم التف هحتوى

وموقع ا فق ر ا( لوصع المنتم ا )أادها  أايع  مواقع فف  االتوا )موقع ا نر  ا

، أدثر المستخدم ا، ي ا النور عا هعق د المنتل يس ط واءفر معقد(. ووجدوا أ 

ولظ ل إعالح أدثر نراعن  فضلوا المواقع التف هقدح
(52). 

لداال   Media Richness Theory ه ع شور   نراع ولظ ل ا عالحو

ن لداج  نرا وظ معظ  ر المعلومظهف،  االفت ظا ي ا الولظ ل ا عالم   التكنولوج   وفقظ

وهردع يركل  الول ل ، وهوحا أ  فعظل   االه ظ   عتمد على القدا اللي هستخدح ي 

القظ ا يظاله ظ  والممووا  أدبر على ا تكظ  التبظعل   لاله ظ  فف اهمظه ا ي ا

ن للنور   فإ  الولظ ل ا عالم   التف هوفر اجع صدى هكو   المستقبل للرلظل ، وعبقظ

االه ظ  البعظ  أدثر ادونظن، فثراع المعلومظ   أدثر نراع، فكلمظ قل ال موم دلمظ دظ 

وإ مظ  مسظا  ما المعظشف المرترد  يظلتخداح ول ل    اج  ال موم  قوح يتخب ا

 (53)هلد النور   فرح ا ألظل ا همظ اه ظل   مع ن . وهبترم

 أ  الولىىظ ل التكنولوج ى  همتلىىم قىداان دب ىىران مىا المعلومىىظ ، فضىىالن الفار  األول :

  علىى عا هنوم المضمو  المقدح ما فاللوظ ويظلتىظلف هسىتا ع هىلد الولىظ ل الت لى

 .ال موم والرم اللي  نتظب الكث ر ما ا فرا  عند التعرم لوظ

 هنظ  أايع  معظ  ر ألظل   لتره   نراع الول ل  مرهب  مىا ا علىى الفر  الثاني :

ا تىظاا   إلى ا قل ما ا ث  اج  الثراع وهف لرع  ا  البعل، قداهوظ على شقل

والترد ىىع  الولىىظ ط المتعىىد ت، المختلبىى  يظلىىتخداح هقن ىىظ  هكنولوج ىى  اد ثىى  مثىىل:

 .الرخ ف على الول ل ، والتخداح الل   الاب ع  

 أشتقد العد د ما البظاث ا شور   نراع ولظ ل ا عالح فف المظحى يسب  عب عتوظو

التخداح  أ  الض وع االجتمظع    مكا أ  هرنر على Markus القاع  . وأدد مظادو

ا لظل     وظ، ويارق هتعظام مع المبظ ئولظ ل ا عالح يقوت أدبر يكث ر ما نرا

دمظ لوا  أ  شور   نراع ولظ ل ا عالح دظشى  م   (54)لنور   نراع ولظ ل ا عالح

التخداح ولظ ل إعالح أدثر نراعن فف موقٍع مظ هتعظام  أال هبترم أ  اءااع همظد

ن مع التخداح . فف الواقع، افت ظا ولظ ل ا  همظمظ عالح أمر معقد ولظ ل إعالح اقل نراعن

إعالم   أدثر نراعن هى ي ا فضل ي لنقل الظل   عظح اتى لو اعتبرشظ ول ل  ويركل

على  فولا ال  عنى أ  ول ل  إعالم   أفرى أقل نراعن ال هستا ع شقل هلد الرلظل  مظ،

وعلى الرغا ما أ  التخداح ولظ ل إعالم   أقل أو أدثر نراعن قد  حد   (55)ا عالق

 موظح، إال أ  التخداموظ يظلنسب  لبعا الموظح ا فرى ال  ركل أىلبعا ال فروق

 .(56)افتالف للدق  التف هنقل يوظ الرلظل 

 نظرية مجتمع المخاطر:ثانياً: 

 ه ىنع التف االجتمظع   النور ظ  ما ظشوأ على المخظعر ممتمع شور   هُ نع

 صظغ المعظصرت وقد الممتمعظ  هواجووظ والمخظعر التف ا دمظ  وهنو ا عمل   إشتظب
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 على الىدوا ف   ادع ا ث ، Beckيم ؛ اولر ش ا لمظشف العظلا  و  مرت، الم الا

 يىم ف ى  هوقىع دمىظ وا دمىظ ، المخىظعر شرر عمل   فف ولظ ل ا عالح همظال  اللي

 النوع ى  هىلد مثىل وهنوى ا إشتىظب وااع هقع التف الس ظل   وا  د ولوج   الم ظلا عند

 (57)ا ادا  ما

  حملى  قىد لمىظ لاللىتمظي  المو ىت الممتمىع يبكىرت المخىظعر ممتمىع شور ى  ُوهعنىف

 وهىف  فىرا د، ا مظ  يبكرت المعنف ذلم الممتمع أش  دمظ وقلق، ما مخظوف المستقبل

 هواج  مثل قد التف المخظعر أو يظ دمظ  االهتمظح ما عظل   التف هستلعح  اج  ا موا

 (58)ما الممتمعظ  النوع   هلد

ُ  وما  مىع للتعظمىل المنومى  الار ق  ظشوأ على المخظعر ممتمع شور   هعرف هنظ

 المعظصىرت الممتمعىظ  هبردهىظ ا مىظ  والتىف يعىدح والرىعوا المخىظعر وا دمىظ 

 التسىظؤال  مىا ممموعى  الخاىر الممتمىع شور   وهارح, (59)ا فرا  على وهبرحوظ

 ويى ا أو المخىظعر ا دمىظ  د اهقى فىف ا عىالح ولىظ ل  وا يى ا يرىدت ف وىظ هىريط التف

 ا عالم ى . المعظلمىظ  هىلد جىراع والخىوف يىظلقلق إاسظل  نا وإ ااد  الممووا هقد ر

 مىا النوع ى  هىلد مثىل هقىد ا عىا المسىئو  عىا النور ى  هتسىظع  المثىظ ، لىب ل فعلىى

 أي وهحىى ا عىظا؟ هىلا فىف يظاله ىظ  لعب  القظ مو  اللي والدوا ا فبظا   الق ص

 ...؟ ولمظذا؟ ا ادا  هوج  ال أو هوج  لما ا دمظ ؟ هلد هقد ا  تا تروع وأ رروف

 .وهكلا

 هقىدح أو هسىتقا ، أو هتبىد ، أ   مكىا ا دمىظ  ( أ 1992) Beckيىم  و ردىد

 عنوىظ، المتىوافرت والتبظصى ل المعلومظ  يقل  ق متوظ وهقل هختبف أو دظمل يركل  اامف

 التىتو ال  والتبسى را  نىا ا عالم ى  لتىتو ال والممظ  ل ا يواب رلى مبتوا  عظلمظ

 يظلتولىط يظاله ىظ  القظ مو  يوظ    قوح التف الارق أ  دمظ يظلممووا العظح، المرهبا 

 أو يظلتت  ىد لىواع لوظ، الممووا إ اا  وي ا ي ا ا دمظ  والمخظعر العالق  للسل  فف

 والتحل ىل كرىعال إلىى   حتىظب الممتمىع ا فىرى مرلسىظ  مىا ل  رهىظ المعظاحى 

 التىف ا فكىظا وهقىو  (60)وآل ظهوىظ. العمل ىظ  هىلد يمثىل الق ىظح وااع هقىع التىف لملىبظب

 شوىري هبسى ر هقىد ا إلىى الخاىر وللممتمع لمدمظ  فوا فال  ما Beckيم  عراوظ

 هىلد مثىل فىف ق ظ  ى  مواقىع يظعتبظاهىظ ا عىالح ولىظ ل همظالى  الىلي للدوا اد مظ إلى

 :فال  ما ،(61) ا ادا  ما النوع  

 لمدم   االجتمظعف الترك ل ممظ  فف البظاد  واهظSocial Construction 

 المختلبى  وا  ىد ولوج ظ  ا فكىظا يى ا والتنىظفو لل ىرام دسىظا  البىظاد اهىظ  و 

 الممتمعظ . ما فف ممتمع إشوظ وظ أو ا دمظ  إنظات وااع هقع التف

 وصىوات ا دمىظ  هىلد ه ىو ر مىا لكىل الممتمعىف للنقىد دسىظا  البىظاد  واهىظ 

 Risk Societyمتتدح  أو فار ممتمع الممتمع يظعتبظاد
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 هواجى  التىف والمخىظعر ا دمىظ   م ىع مىظ أهىا أ  فىف يرىدت Beckيىم  و عتقىد

 مر  ى  غ ىر أشوىظ هىف وا ها مدمرت، آنظا دظان   ذا  دوشوظ هف المعظصرت ممتمعظهنظ

 عكىو ذلىم، ه با ال وهف Invisibilityالعظح  للممووا معروف  وغ ر ا غل ، فف

 فاواهوىظ يرت  والتعت ا المول ما شوم اتى أو اولوظ ممتمع   معرف  هكوشى إذا إال

 ا لىظ  فىف ا عىالح ولظ ل هتقلدهظ التف الور ب  المتعلق  يوظ فوف المعلومظ  وعب ع 

 يى ا العالقى  شور ى  هىف المخظعر، ممتمع شور   ه با هنظ وما، اتمف تب  ويركل

  قومىو  الىل ا هىرالع إلىى ا تىكظل   هنىظ وهنتقىل المعلومىظ ، وممتمع ا عالح ولظ ل

 .(62) ستولكوشوظ الل ا هرالع وي ا ا دم  وهعر بظ  مبظه ا يإشتظب

 المموىوا ومىدادظ  ا عىالح ولىظ ل يى ا العالقى  هنظولىى التىف النور ى  وهاىرح

 فىرص يرىت  القلىق أو ريىظلخا إاسظلىوا نىا لوىظ ممتمعىظهوا، هتعىرم التىف لمدمىظ 

 عمل ى  عظح على يركل المرنرت العوامل ما ممموع  هارح والمواه  ، المنظلب  الح ظت

فرحى ظ   والتىى همثىل التظل ى  النقىظع فىف ممملوىظ فف هتمثل الممعف، يظلخار ا اسظ 

 .(63) :النور  

 الترد ىع  وتىدت االجتمىظعف التضىخ اAttention & Amplification  ىع ا  

 عبر لوظ، المخ    ا عالم   الت ا   دا   دلمظشوظ يرت والقلق يظ دم  حاالهتمظ

 القىو  والمراف ىم أو والرلىوح ا ا ىظعا  منوىظ مختلبى  ياىرق ا ادا  ه و ر

 هىلد أتىظا  دلمظ النسبف يظالعمئنظ  ا اسظ  مقظيل فف هحملوظ، على القدات يعدح

 د دتع  لبظب همظودهظ على قدات الممتمع إلى الولظ ل

   الثقTrust لمدمظ ؛ ا فرا  إ اا  مت  ر فف وهتن رهظ أهم   ا دثر العظمل وهو 

 وصىظشعف والمسىئول ا المنوم ا، قدات فف الرأي العظح نق  يمدى ا مر  تعلق ا ث

 علىى أدمىل واجبىظهوا أ اع علىى المسىئول   ذوي مىا وغ ىرها ال نظع  أو الس ظل 

 االعتبىظا فىف وا فىل والق ىوا، يظلخاىت عتىرافاال يظ مظشى ، اهسىموا عظلمظ وج ،

 والعواعىع النسىب   التخم نىظ  علىى االعتمىظ  النور، و و  وجوظ  فف االفتالف

 العظح الرأي على المرنرت

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

هنتمى هلد الداال  إلى الداالظ  الوصب  ، وفىى إعظاهىظ الىتخدح البظاىث مىنول 

لممىىىع الب ظشىىىظ    او تااللىىىتب ظ  دىىىحل ىىىل المضىىىمو  وه المسىىىا، والىىىتخدح فىىىى ذلىىىم

 .المالوي 

 عينة الدراسة:

عبقى الداال  التحل ل   على ع ن  ما مواقع ال بحظ  المتخ    علىى البى و 

 -يو  والتى هتنظو  أادا  افتاىظف ا عبىظ  وهىلد ال ىبحظ  هىى )صىبح  المبقىو  ا

افت ىىظا هىىلد ال ىىبحظ   (، وهىىاوصىىبح  المبقىىو  ا فىىى م ىىر –صىىبح  أعبىىظ  مبقىىو ت 
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ينىىظعان علىىى امىىا االتىىترا  يوىىظ ا ىىث دىىظ  عىىد  المرىىترد ا فىىى صىىبح  المبقىىو  ا 

ال ىىبح  هظيعىى  لمرلسىى  معظشىىظ  شقىىظذ إشسىىظ   وهىىلد متىىظيع ا لوىىلد ال ىىبح ، 551996

، لخدمى  الممتمىع وأهىظلف المبقىو  ا 5986يوداات التضظما االجتمظعف يرقا  المرورت

، وصىىبح  المبقىىو  ا فىىى م ىىر و تظيعوىىظ 1162408تظيعوىىظ صىىبح  أعبىىظ  مبقىىو ت و و

 تخص. 361107

( مبىر ت 400على ع ن  عروا    غ ر منتوم  قواموىظ )الم داش   عبقى الداال  و

 11والقىظهرت, وهىا هاب ىق الىتب ظ   تكىو  مىا  المنوف ى ما المموىوا العىظح يمحىظفوتى 

ظف  إلىى الب ظشىظ  الرخ ى   لراالن، عبظات عا عدت مقظ  و موحح  فىى التىظلى، يظ حى

 السىااضىر(،  –إشظ (، ا قظمى  )ا ىع  -ومت  را  الداال  المتمثل  فى النوم )ذدوا

المسىتوى فىتعلى(،  50مىا   - 50 أقل مىا إلى 35ما  -لن   35 أقل ما إلى 18)ما 

، المسىىتوى االجتمىىظعى (أعلىىى مىىا جىىظمعى –جىىظمعى  – جىىظمعىأقىىل مىىا ) التعل مىىى

 .منخبا( –متولط  –االقت ظ ى )مرهبع 

 الدراسة: واتخطوات تقنين أد

 أوالً: صدق المقياس:  

 ق د ي دق االفتبظا صحت  فف ق ظ  مظ  ىدعى اشى   ق سى ، واالفتبىظا ال ىظ ق 

 نىال هىا االعتمىظ  علىف  أ وا  الداالى . للتحقىق مىا صىدق (64) ق و مظ وحع لق ظلى 

دق المحكمى ا، صىدق عرق مختلب  وهف: ال ىدق المناقىف، ال ىدق الوىظهري أو صى

 االهسظق الدافلف.

 الصدق المنطقي )صدق المحتوى(: -أ

علىىف  ظوافت ىىظا العبىىظاا  المكوشىى   يعظ هىى ا  وا  داعتمىىد البظاىىث فىىى ينىىظع هىىل

موحىوعظ لوىظ، ودىللم  مواقىع التواصىل االجتمىظعىالداالظ  السظيق  التف اهخل  مىا 

يظلداالىظ  السىظيق ، لىواع  الخظصى  ا  وا ما يعا  ا  وا اتتقى يعا عبظاا  

مىىا الداالىىظ  التىىف  ا  وا يرىىكل مبظتىىر أو غ ىىر مبظتىىر، والىىتكمل يىىظقف عبىىظاا  

هنظولى أاد جواش  أو أيعظ  الداال ، و ر ر هىلا االعتمىظ  علىف الم ىظ ا السىظيق  إلىف 

 للتاب ق.  صظلح ا  وا يقدا مقبو  ومعقو  ما ال دق المناقف وأ   ا  وا همتع 

 الظاهري أو صدق المحكمين: الصدق -ب

علىىف ممموعىى  مىىا  الىىتمظات هحل ىىل المضىىمو  والىىتمظات االلىىتب ظ هىىا عىىرم 

وذلىم ي ىرم  االى  المحكم ا المتخ   ا فىف ا عىالح فىف المظمعىظ  الم ىر   ، 

وقىد  ،ا  وا ، ودىللم الوىدف مىا  مبر ا  دل ممظ  فى حوع التعر ع ا جرا ىف لى

ركل عظح يعد إجراع يعىا التعىد ال  التىف إقتراوىظ ي ا  وا أقر المحكمو  صالا   

 ٪90وقد ها ا يقظع على المبر ا  التى جظع  شسب  اهبظق المحكم ا عل وىظ المحكمو ، 

فتدثر، وها الف يعىا العبىظاا  وهعىد ل يعضىوظ فىى حىوع المالاوىظ  التىى أيىداهظ 
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 .لرا  12إلى هسظؤال  االلتب ظ  المحكمو  ؛ ا ث اشتوى عد  

 :لالستبيان االتساق الداخلي صدق -جـ

 والداجى  االلىتب ظ  أيعىظ  يعىد مىا دىل  اجى  يى ا االاهبىظع معىظمال  اسىظب هىا

 ولوىدف لاللتب ظ ، الكل   يظلداج  دل يعد ااهبظع مدى لاللتب ظ ، وذلم لمعرف  الكل  

 .التظلى جدو  فال  ما ذلم االلتب ظ ، و تضا صدق مدى التحقق ما

 (1جدول )

 رتباط بين الدرجة الكلية لكل مقياس فرعى والدرجة الكلية لالستبيان معامالت اال

 المجال
 معامل

 االرتباط 
 مستوى الداللة

 0.01 ال  عند  0.932 بعد التعر  لمواقع التواصل االجتماعى

 0.01 ال  عند  0.872 بعد التعر  لحوادث اختطاف األطفال عبر الفيس بوك

 0.01 ال  عند  0.792 ختطاف األطفال عبر الفيس بوكبعد االهتمام بمتابعة حوادث ا

 0.01 ال  عند  0.756 بعد مصداقية الفيس بوك كمصدر للمعلومات عن حوادث اختطاف األطفال

 0.01 ال  عند  0.698 بعد قياس مستوى الخوف االجتماعى 

 0.01 ال  عند  0.728 بعد قياس قلق المستقبل 

 و الى  قو ى  ااهبىظع يمعىظمال  االلتب ظ  هتمتع يعظ أ المدو  السظيق أ  ما  تب ا

ن عند مستوى لممىظال   االاهبىظع وقىد هراواىى معىظمال  ،0.01ما  أقل  الل  إا ظ  ظ

 يمعظمىل  تمتىع االلىتب ظ  أ  علىى دىظفٍ   ل ىل ( وهىلا0.932،  0.698االلتب ظ  يى ا )

 صدق عظلف.

 :األدواتثانياً: ثبات 

كىىىو  علىىىف  اجىىى  عظل ىىى  مىىىا الدقىىى  وا هقىىىظ  هعىىىظ ت أ   ا  وا  ق ىىىد يثبىىىظ  

، واالفتبىظا الثظيىى هىو (65)عىا لىلو  المبحىوص ي ظشىظ واالهسظق ف مظ هعو شظ ي  مىا 

الىىىلي  عاىىىف شبىىىو النتىىىظ ل )هقر بىىىظ( إذا عبىىىق علىىىف شبىىىو ا تىىىخظص فىىىف فرصىىىت ا 

علىف ع نى  قواموىظ  (أ ات الداالى االلىتب ظ  )وقد ها اسظب معظمىل نبىظ  ، (66)مختلبت ا

  التاب ق لحسظب نبظ  المقظ  و.ح عر ق  إعظ ت التخديظ( مبر ت ، وذلم 100)

 طريقة إعادة التطبيق 

نىا أع ىد  الممووا العىظحمبر ت ما  100على ع ن  مكوش  ما  االلتب ظ ها هاب ق 

، نىا قىظح يعد فظصىل دمنىى قىداد نالنى  ألىظي عهاب ق  مرت أفرى على الممموع  شبسوظ 

فى التاب ق ا ا و  والثظشى، وقىد  المبحون الثبظ  ي ا  اجظ  البظاث يحسظب معظمل ا

االلىتب ظ  أتظا  معظمال  االاهبظع إلف االهبظق ي ا ا جظيظ  علف دىل يعىد مىا أيعىظ  

 و تضا ذلم ما المدو  التظلف : 0.923ي ا التاب ق ا و  والثظشف ينسب  يل ى 
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 ( 2جدول  رقم )

 ه المختلفة وأبعاد الدراسةمعامل ثبات مقياس 

 البعد
معامل 

 الثبات
 مستوى الداللة

 0.01 ال  عند  0.898 بعد التعر  لمواقع التواصل االجتماعى

 0.01 ال  عند   0.911 بعد التعر  لحوادث اختطاف األطفال عبر الفيس بوك

 0.01 ال  عند  0.893 بعد االهتمام بمتابعة حوادث اختطاف األطفال عبر الفيس بوك

 0.01 ال  عند  0.875 اقية الفيس بوك كمصدر للمعلومات عن حوادث اختطاف األطفالبعد مصد

 0.01 ال  عند  0.867 بعد قياس مستوى الخوف االجتماعى 

 0.01 ال  عند  0.921 بعد قياس قلق المستقبل 

 0.01 ال  عند  0.923 الدرجة الكلية

ا يعىظ  المختلبى ، دمىظ  تضا مىا المىدو  السىظيق مىدى هقىظاب شسىب  الثبىظ  يى ا 

( 0.921 – 0.867 تضىىا أ  معىىظمال  نبىىظ  ا يعىىظ  المختلبىى  قىىد هراواىىى مىىظ يىى ا )

، دمىظ  بى ا أ  معظمىل نبىظ  الداجى   0.01وجم عوظ معظمال  نبظ   الى  عنىد مسىتوى 

دىت ات  االلىتب ظ وهىف شسىب  هىواف يظلثقى  فىف صىالا    0.923قد يلى   لاللتب ظ الكل   

 ال .ما أ وا  الدا

 منهجية قياس متغيرات الدراسة:

 معىىد ولق ىىظ  : لمواقااع التواصاال االجتماااعىالمبحااوثين  اسااتخدام معاادلمقياااس  -أ

مق ىظ  مكىو  مىا  التخدح البظاث لمواقع التواصل االجتمظعىالمبحون ا  التخداح

، ودىا مواقىع التواصىل االجتمىظعى الىتخداحألئل  يظلتمظات االلتب ظ  عىا مىدى  3

اللىتخداح فىى ا لىبوم، والمىدت العمن ى   مواقىع التواصىل االجتمىظعى  سىتخدحمرت 

فى ال وح، وها جمىع الىداجظ  لكىل مبحىو  فنىتل لىد نظ  مواقع التواصل االجتمظعى

 3إلى نال  مسىتو ظ  مىا   ، ها هود ع اج  11:  3  هراواى  اجظه  ي ا مق ظ

 8علىىى  6، مىىا الىىتخداح مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى اجىىظ  مىىنخبا  5إلىىى 

 اجىى   11إلىىى  9، ومىىا الىىتخداح مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى اجىىظ  متولىىط 

 .االلتخداح مرهبع

لحاوادث اختطااف األطفاال عبار مواقاع التواصال مقياس كثافة تعر  المبحوثين  -ب

لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر ولق ىىظ  دثظفىى  هعىىرم المبحىىون ا : االجتماااعى

ألىئل  يظلىتمظات  3ظاىث مق ىظ  مكىو  مىا الىتخدح الب مواقع التواصل االجتمىظعى

لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل التعىىرم االلىىتب ظ  عىىا مىىدى 

لوىىظ عبىىر مواقىىع هعىىرم اىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  التىىى  عىىد ، ودىىا االجتمىىظعى

ومىىدى الىىتكمظ  قىىراعت فبىىر اىىظ   افتاىىظف ، فىىال  ال ىىوحالتواصىىل االجتمىىظعى 

، وهىا جمىع الىداجظ  لكىل اىظ   افتاىظف الابىلالابل، وموقب  يعىد قىراعت فبىر 

، هىا هود عىى  إلىىى  اجىى  15:  4  هراواىى  اجظهىى  يى ا مبحىو  فنىىتل لىد نظ مق ىىظ

لحوا   افتاظف ا عبظ  التعرم  اجظ  منخبا  7إلى  4نال  مستو ظ  ما 

، ومىا التعىرممتولىط    اجى 11علىى  8، مىا عبر مواقع التواصل االجتمىظعى
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لحىىىوا   افتاىىىظف ا عبىىىظ  عبىىىر مواقىىىع التعىىىرم  مرهبىىىع اجىىى   15إلىىىى  12

 .التواصل االجتمظعى

حاوادث اختطااف األطفاال عبار مواقاع التواصال مقياس مستوى االهتمام بمتابعة  -جـ

اىوا   افتاىظف ا عبىظ  يمتظيعى   المموىوا ولق ىظ  مسىتوى اهتمىظح: االجتماعى

 (7) هىىىا هكىىىو ا مق ىىىظ  همم عىىىى مكىىىو  مىىىا عبىىىر مواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىظعى

ح يى ا هتىراو ،وهتفىل ا جظيى  علىى دىل عبىظات االفت ىظا يى ا نىال  يىدا ل، ا عبظا

، ويظلتىظلى هىا اسىظب الداجى  الكل ى  علىى المق ىظ   اج  واادت إلى نال   اجىظ 

 اجىى ، هىىا هقسىى موظ إلىىى نىىال   21إلىىى  7لكىىل مبحىىو  وهراواىىى الىىداجظ  يىى ا 

، 11إلىى  7علىى الداجى  مستوى منخبا ما االهتمظح و ح ىل  األولمستو ظ ، 

، 16إلىىى  12االهتمىىظح و ح ىىل علىىى الداجىى  مىىا  مىىا متولىىطمسىىتوى  والثااانى

 .21إلى  17االهتمظح و ح ل على الداج  ما ما مرهبع مستوى  والثالث

مواقااع التواصاال االجتماااعى كمصاادر للمعلومااات عاان حااوادث مقياااس مصااداقية  -د

ل االجتمىىىظعى دم ىىىدا مواقىىىع التواصىىىولق ىىىظ  م ىىىداق   : اختطااااف األطفاااال

( 7ها هكو ا مق ظ  همم عى مكو  مىا ) للمعلومظ  عا اوا   افتاظف ا عبظ 

ح يى ا هتىراو ،وهتفىل ا جظيى  علىى دىل عبىظات االفت ىظا يى ا نىال  يىدا ل، ا عبظا

، ويظلتىظلى هىا اسىظب الداجى  الكل ى  علىى المق ىظ   اج  واادت إلى نال   اجىظ 

هىا هقسى موظ إلىى نىال  و اجى ،  21إلىى  7 لكل مبحىو  وهراواىى الىداجظ  يى ا

الثقىى  ي ىىدق وموحىىوع   مواقىىع التواصىىل  مسىىتوى ىمنخبضىى األولمسىىتو ظ ، 

االجتمىىظعى دم ىىدا للح ىىو  علىىى المعلومىىظ  اىىو  اىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  

و  و ح ىل الثقى مسىتوى  ىمتولىا والثاانى،  11إلىى  7على الداجى   و ح لو 

علىىى  و و ح ىىل الثقىى مسىىتوى  ىمرهبعىى لااثوالثا، 16إلىىى  12علىىى الداجىى  مىىا 

، يظ حظف  إلىى لىرا  أفىر يظلىتمظات االلىتب ظ   رى ر إلىى 21إلى  17الداج  ما 

عتقىد أشوىظ همثىل فعىال مسىتوى   اجظ ، الداج  التىى  9ما حما  المبحو  هحد د

مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى دم ىىدا للح ىىو  علىىى ي ىىدق وموحىىوع     نقتىى

:  1الىلى  حىد  الداجى  مىا  المبحو وتاظف ا عبظ  المعلومظ  او  اوا   اف

 6:  4، مىا الثق  ي دق وموحوع   مواقع التواصىلمنخبضى مستوى  عد ما  3

، و ىتا جمىع المسىتوى الثقى مرهبعىى مسىتوى  9:  7، ومىا الثقى متولاى مسىتوى 

فىىى دىىل مىىا السىىرال ا للوصىىو  إلىىى المسىىتوى الحق قىىى لم ىىداق   المضىىمو  لىىدى 

 المبحو .

لق ىىظ  مسىىتوى الخىىوف االجتمىىظعى قىىظح و: الخااوف االجتماااعىمقياااس مسااتوى  -هااـ

عبىىظات يار قىى  ل كىىر  الثالن ىى ، و ىىتا  18البظاىىث يإعىىدا  مق ىىظ   حتىىوى علىىى 

ا جظي  عل وظ ما فال  االفت ظا ي ا نالن  يدا ل )موافق، محظ د، معظام( وهتفل 

اسىىظب  اجىىظ  دىىل  ( علىىى التىىوالى، وينىىظعن علىىى ذلىىم هىىا1، 2، 3الت ىىح حظ  )

 اجى  ، هىا هقسى م   54:  18مبحو ، فنىتل لىد نظ مق ىظ  هتىراوح  اجظهى  مىظ يى ا 

و ح ىلو   مسىتوى مىنخبا مىا الخىوف االجتمىظعى األولإلف نىال  مسىتو ظ ، 
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 مسىىتوى متولىىط مىىا الخىىوف االجتمىىظعى والثااانى، 29إلىىى  18علىىى الداجىى  مىىا 

وى مرهبىىع مىىا الخىىوف مسىىت والثالااث، 42إلىىى  30و ح ىىلو  علىىى الداجىى  مىىا 

 .54إلى  43و ح لو  على الداج  ما  االجتمظعى

لق ىىظ  مسىىتوى قلىىق المسىىتقبل قىىظح البظاىىث يإعىىدا  مق ىىظ  ومقياااس مسااتوى قلااق المسااتقبل:  -و

عبظات يار ق  ل كىر  الثالن ى ، و ىتا ا جظيى  عل وىظ مىا فىال  االفت ىظا يى ا  18 حتوى على 

( علىى التىوالى، وينىظعن 1، 2، 3وهتفىل الت ىح حظ  )نالن  يىدا ل )موافىق، محظ ىد، معىظام( 

:  18علىىى ذلىىم هىىا اسىىظب  اجىىظ  دىىل مبحىىو ، فنىىتل لىىد نظ مق ىىظ  هتىىراوح  اجظهىى  مىىظ يىى ا 

مسىىىتوى مىىنخبا مىىىا قلىىق المسىىىتقبل  األول اجىى  ، هىىا هقسىىى م  إلىىف نىىىال  مسىىتو ظ ،  54

 سىىىتقبلمسىىىتوى متولىىىط مىىىا قلىىىق الم والثاااانى، 29إلىىىى  18و ح ىىىلو  علىىىى الداجىىى  مىىىا 

 مسىىىتوى مرهبىىىع مىىىا قلىىىق المسىىىتقبل والثالاااث، 42إلىىىى  30و ح ىىىلو  علىىىى الداجىىى  مىىىا 

 .54إلى  43و ح لو  على الداج  ما 

 تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة:

التىىى هتنىىظو  هحىىد  ممتمىىع الداالىى  التحل ل ىى  فىىى صىىبحظ  التواصىىل االجتمىىظعى 

ال بحظ  المتخ    على البى و  أادا  افتاظف ا عبظ  وها هحد د ع ن  ما مواقع

وصىىىبح   –صىىىبح  أعبىىىظ  مبقىىىو ت  -يىىىو  وهىىىلد ال ىىىبحظ  هىىىى )صىىىبح  المبقىىىو  ا

يوىظ ا ىث  ا عمىظبالمبقو  ا فى م ر(، وها افت ظا هلد ال ىبحظ  ينىظعان علىى امىا 

 لوىلد ال ىبح و ىع ا  امىا المتىظيع ا  551996 بح  المبقىو  ا ي المعمب ادظ  عد  

 ىىبح  هظيعىى  لمرلسىى  معظشىىظ  شقىىظذ إشسىىظ  المرىىورت يىىوداات ال، وهىىلد 552456إلىىى 

، وصىبح  أعبىظ  لخدمى  الممتمىع وأهىظلف المبقىو  ا 5986التضظما االجتمظعف يىرقا 

صبح  هعمل علف شرر صىوا المبقىو  ا والمت  بى ا وهى  1162408مبقو ت و تظيعوظ 

ل   الخاىع علف صبحظ  االشترشى، دمظ هقوح يعمل امىال  هوع ى  يتلىظ والمختاب ا

قىىوح ينرىىر معلومىىظ  اىىو  هقىىع فلىىع املىى  منىىع التسىىو  يظ عبىىظ ، دمىىظ هالمختلىىع، و

أعبىىظ   هري ىى  ا عبىىظ ، وهىىف أدبىىر صىىبح  متخ  ىى  علىىف االشترشىىى لنرىىر صىىوا

، علمىىظ يىىت  هىىلد تىىخص 361107، وصىىبح  المبقىىو  ا فىىى م ىىر و تظيعوىىظ مبقىىو ت

ن يمعىد    ىل  ن  80إلىى  50مىا ال بحظ   عا  عد  المعمب ا يوىظ  وم ىظ  .تىخص  وم ىظ

 والمدو  التظلى  وحا ذلم:

  (3جدول )

 الدراسة عينةالتى تتناول أحداث اختطاف األطفال توصيف عينة الصفحات المتخصصة 

 الصفحات
عدد المعجبين فى 

 الصفحات

عدد المتابعين 

 للصفحة

معدل الزيادة فى عدد 

 ً  المعجبين بالصفحة يوميا

 النشر من له حق

 فى الصفحة

 150إلى  100ما  552456 552190 صبح  المبقو  ا
ا  ما فقط ما ل  

 اق النرر

صىىىىىىىىىبح  أعبىىىىىىىىىظ  

 مبقو ت 
 700إلى  450ما  1172552 1162408

ا  ما فقط ما ل  

 اق النرر

صىىىىىبح  المبقىىىىىو  ا 

 فى م ر
 500إلى  280ما  363414 361120

هت ا النرر  ى 

 تخص
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، ولمىت موىوا العىظح يكىل عوا بى  وتىرا ح المفى  الم داش  هحد  ممتمع الداال  و

وها همم ع ي ظشىظ  الداالى  مىا فىال  االلىتب ظ  البظاث إلى التخداح الع ن  العروا   ، 

لىى ع نى  (، وهىا هاب ىق الداالى  عالقىظهرت، المنوف  ) لكظ  محظفو يظلمقظيل  لع ن  ما 

مبىىر ت والتىى هكبىىى لتمث ىىل  400وقىد دا  البظاىىث امىا الع نىى  عىا ، مبىىر ت 430همثىل 

( مبىىر ت، وذلىم لتالفىىى 430إلىى ) ٪5ألىىع شسىم  عنىىد شسىب  فاىىت  500ممتمىع قوامى  

ادو  أفاظع أننظع جمع الب ظشظ  أو عدح ال دق، أو عدح التكمظ  الب ظشىظ  المالويى ، 

وقىد الىتبعد  ،ممظ  حقق أعلى شسب  صىدق ممكنى  فىى همث ىل الممتمىع ا صىلى للداالى 

، أو مكتملى ( الىتمظات شوىران لعىدح ادتمىظ  ي ظشىظهوا أو أ  االلىتمظيظ  غ ىر 30البظاث )

لعدح م داق   التمظااهوا يعد إجراع المراجع , ولللم هكوشى ع نى  الداالى  ا لظلى   

 200يواقىع لن  أو مظ  ع د مودع ا  18مبر ت ما الممووا العظح ما لن  ( 400ما )

وجىىظع  ف ىىظ ص . مىىا محظفوىى  المنوف ىى  مبىىر ت 200مبىىر ت مىىا محظفوىى  القىىظهرت ، 

 الع ن  على النحو التظلى:

 (4جدول رقم )

، والمستوى المستوى التعليمى، السن، اإلقامة، توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع

 االجتماعي االقتصادي. 
 النســبة التكرار المجموعات المتغير

 النــوع
054.3 217 ذدوا  

045.7 183 إشظ   

 اإلقامة
042.0 168 ا ع  

 48.00 232 اضر

 السن

 40.50 162 لن  35إلى  18ما 

 38.00 152 50إلى  35ما 

 21.50 86 فتعلى 50ما 

 المستوى التعليمى

 23.00 92 أقل ما جظمعى

 32.00 128 جظمعى

 20.00 80 أعلى ما جظمعى

 المستوى االجتماعي االقتصادي

 43.75 175 مرهبع

 25.50 102 متولط

 18.25 73 خبامن

 100 400 المجموع

 لدراسة:انتائج 

 أوالً: نتائج تحليل مضمون: 

عىىا ا عبىىظ   نىىال  صىىبحظ  متخ  ىى  للتنو ىى قىىظح البظاىىث يتحل ىىل مضىىمو  

اتىى شوظ ى   2016المبقو  ا لمدت عظح دظمل امتىد  فتىرت التحل ىل مىا ا و  مىا  نىظ ر 

 لى:وجظع  شتظ ل التحل ل على النحو التظ 2016  سمبر 
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 (5جدول )

 عدد األطفال الذى تم التنويه عنهم فى الصفحات خالل فترة الدراسة
 النسب  التكراا ال بحظ 

 67.08 438 صبح  المبقو  ا فى م ر

 18.68 122 صبح  المبقو  ا

 14.24 93 صبح  أعبظ  مبقو ت 

 100 653 ا جمظلى

التنو ى  عىنوا فىى صىبحظ  هر ر ي ظشظ  المدو  السظيق إلى عد  ا عبظ  اللى ها 

فىىى التره ىى   فىىى م ىىر الداالىى  فىىال  فتىىرت التحل ىىل، ا ىىث جىىظع  صىىبح  المبقىىو  ا

ا و  ما ا ث عد  ا عبظ  المعلىا عىنوا لىواع دىظ  ه  ى  أو افتاىظف أو هىظاب أو 

مىىا إجمىىظلى عىىد  ا عبىىظ  المعلىىا عىىنوا فىىال  فتىىرت  %67.08هسىىو  وذلىىم ينسىىب  

المعلىا  ا عبىظ ، ا ىث جىظع عىد  لثظشى صىبح  المبقىو  اا الداال ، وجظع فى التره  

، وجىظع فىى التره ى  الثظلىث صىبح  أعبىظ  مبقىو ت ينسىب  يل ىى %18.68عىنوا ينسىب  

 ما إجمظلى عد  ا عبظ  المعلا عنوا فال  فترت الداال . 14.24%

  (6جدول )

 سةاألطفال الذى تم التنويه عنهم فى الصفحات خالل فترة الدراتغيب طبيعة 
 التره   النسب  التكراا عب ع  ا عبظ 

 1 28.02 183 مخاوف ا

 2 26.80 175 غ ر واحا

 3 20.06 131 هظ و ا

 4 15.62 102 متسول ا

 5 9.49 62 هظاي ا

 100 653 ا جمظلى

ا عبىظ  الىلى هىا التنو ى  عىنوا فىى  عب ع  ه   هر ر ي ظشظ  المدو  السظيق إلى 

فىى التره ى  ا و  المخاىوف ا ينسىب   ت التحل ل، ا ث جىظعصبحظ  الداال  فال  فتر

وجىظع فىى ما إجمظلى عد  ا عبظ  المعلا عنوا فال  فترت الداالى ،  %28.02يل ى 

مىا إجمىظلى عىد  ا عبىظ  المعلىا  %26.80التره   الثىظشى غ ىر واحىا ينسىب  يل ىى 

 %20.06  يل ىى عنوا فال  فتىرت الداالى ، وجىظع فىى التره ى  الثظلىث التىظ و ا ينسىب

ما إجمظلى عد  ا عبظ  المعلا عنوا فىال  فتىرت الداالى ، وجىظع فىى التره ى  الرايىع 

 .%9.49، وفى التره   الخظمو الوظاي ا ينسب  يل ى %15.62المتسول ا ينسب  يل ى 

  (7جدول )

 سن األطفال الذى تم التنويه عنهم فى الصفحات خالل فترة الدراسة
 التره   لنسب ا التكراا لا ا عبظ 

 4 4.90 32 مرال  الرحظع 

 2 32.47 212 لنوا  5أقل ما 

 1 48.55 317 لنوا  10إلى  5ما 

 3 14.09 92 لن  15إلى  10ما 

 100 653 ا جمظلى

هر ر ي ظشظ  المدو  السظيق إلى المرال  العمر   لمعبظ  الل ا هىا التنو ى  عىنوا 
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، ا ىث جىظع فىى التره ى  ا و  ا عبىظ  مىا فى صبحظ  الداالى  فىال  فتىرت التحل ىل

مىا إجمىظلى عىد   %48.55لا فمو لنوا  إلى أقل ما عرىر لىنوا  ينسىب  يل ىى 

ا عبظ  المعلا عنوا فال  فترت الداالى ، وجىظع فىى التره ى  الثىظشى ا عبىظ  أقىل مىا 

ما إجمظلى عد  ا عبظ  المعلا عنوا فال  فتىرت  %32.47فمو لنوا  ينسب  يل ى 

اال ، وجىظع فىى التره ى  الثظلىث ا عبىظ  مىا لىا عرىر لىنوا  إلىى فمسى  عرىر الد

ن ينسىىب  يل ىىى  مىىىا إجمىىظلى عىىد  ا عبىىظ  المعلىىىا عىىنوا فىىال  فتىىىرت  %14.09عظمىىظ

 .%4.90الداال ، وجظع فى التره   الرايع ا عبظ  فى مرال  الرحظع  ينسب  يل ى 

  (8جدول )

األطفال الذى تم التنويه  على حاالت متوسط عدد تفاعل الجمهور بويع "أعجبنى"

 عنهم فى الصفحات خالل فترة الدراسة
 التره   النسب  التكراا متولط عد  هبظعل الممووا يوحع يأعمبنىي

 3 15.62 102 أعمبنى 500أقل ما 

 5 13.02 85 أعمبنى 1000إلى أقل ما  500ما 

 4 14.24 93 أعمبنى 1500إلى أقل ما  1000ما 

 2 18.38 120 أعمبنى 2000لى أقل ما إ 1500ما 

 1 38.74 253 أعمبنى فتدثر 2000ما 

 100 653 ا جمظلى

متوساااط عااادد تفاعااال الجمهاااور بوياااع هرىىى ر ي ظشىىىظ  المىىىدو  السىىىظيق إلىىىى 

األطفااال الااذى تاام التنويااه عاانهم فااى الصاافحات خااالل فتاارة  علااى حاااالت"أعجبنااى" 

ينسىىىب  يل ىىىى  أعمبنىىىى فىىىتدثر 2000مىىىا ، ا ىىىث جىىىظع فىىىى التره ىىى  ا و  الدراساااة

ا عبىظ  المعلىا عىنوا فىال  فتىرت الداالى ، وجىظع اىظال  ما إجمظلى عد   38.74%

مىا  %18.38ينسىب  يل ىى  أعمبنىى 2000إلى أقل مىا  1500ما فى التره   الثظشى 

ا عبىىظ  المعلىىا عىىنوا فىىال  فتىىرت الداالىى ، وجىىظع فىىى التره ىى  اىىظال  إجمىىظلى عىىد  

ا عبىظ  اىظال  مىا إجمىظلى عىد   %15.62ينسب  يل ىى  أعمبنى 500أقل ما الثظلث 

إلىى اقىل مىا  1000مىا المعلا عنوا فىال  فتىرت الداالى ، وجىظع فىى التره ى  الرايىع 

أعمبنىى  500، وجظع فى التره ى  الخىظمو مىا %14.24ينسب  يل ى أعمبنى  1500

 عبىظ  مىا إجمىظلى عىد  اىظال  ا %13.02أعمبنىى ينسىب  يل ىى  1000إلى أقل ما 

 .المعلا عنوا فال  فترت الداال 

  (9جدول )

متوسط عدد تفاعل الجمهور بويع " تعليق" مع األطفال الذى تم التنويه عنهم فى 

 الصفحات خالل فترة الدراسة
 التره   النسب  التكراا متولط عد  هبظعل الممووا يوحع ي هعل قي

 5 9.49 62 هعل ق 500أقل ما 

 4 15.62 102 هعل ق 1000إلى أقل ما  500ما 

 2 25.57 167 هعل ق 1500إلى أقل ما  1000ما 

 3 23.12 151 هعل ق 2000إلى أقل ما  1500ما 

 1 26.19 171 هعل ق فتدثر 2000ما 

 100 653 ا جمظلى
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متوسط عدد تفاعال الجمهاور بوياع "تعلياق" هر ر ي ظشظ  المدو  السظيق إلى 

، ا ىث نوياه عانهم فاى الصافحات خاالل فتارة الدراساةعلى حاالت األطفال الذى تم الت

ما إجمظلى عىد   %26.19هعل ق فتدثر ينسب  يل ى  2000جظع فى التره   ا و  ما 

 1000اظال  ا عبظ  المعلا عنوا فال  فترت الداال ، وجظع فى التره ى  الثىظشى مىا 

عبىىظ  مىىا إجمىىظلى عىىد  اىىظال  ا  %25.57هعل ىىق ينسىىب  يل ىىى  1500إلىىى أقىىل مىىا 

إلىى أقىل مىا  1500المعلا عنوا فىال  فتىرت الداالى ، وجىظع فىى التره ى  الثظلىث مىا 

مىىا إجمىىظلى عىىد  اىىظال  ا عبىىظ  المعلىىا عىىنوا  %23.12هعل ىىق ينسىىب  يل ىىى  2000

هعل ىىق  1000إلىىى اقىىل مىىا  500فىىال  فتىىرت الداالىى ، وجىىظع فىىى التره ىى  الرايىىع مىىا 

هعل ىق ينسىب  يل ىى  500ظمو أقىل مىا ، وجىظع فىى التره ى  الخى%15.62ينسب  يل ى 

 ما إجمظلى عد  اظال  ا عبظ  المعلا عنوا فال  فترت الداال . 9.49%

  (10جدول )

األطفال الذى تم التنويه  على حاالت" مشاركة"  بعملمتوسط عدد تفاعل الجمهور 

 عنهم فى الصفحات خالل فترة الدراسة
 التره   النسب  تكرااال متولط عد  هبظعل الممووا يعمل ي مرظاد ي

 5 3.37 22 مرظاد  500أقل ما 

 4 4.90 32 مرظاد  1000إلى أقل ما  500ما 

 3 9.95 65 مرظاد  1500إلى أقل ما  1000ما 

 2 29.25 191 مرظاد  2000إلى أقل ما  1500ما 

 1 52.53 343 مرظاد  فتدثر 2000ما 

 100 653 ا جمظلى

متوسط عدد تفاعل الجمهور بعمال "مشااركة" إلى هر ر ي ظشظ  المدو  السظيق 

، ا ىث على حاالت األطفال الذى تم التنوياه عانهم فاى الصافحات خاالل فتارة الدراساة

مىا إجمىظلى  %52.53مرىظاد  فىتدثر ينسىب  يل ىى  2000جظع فى التره   ا و  ما 

مىا  عد  اظال  ا عبظ  المعلا عىنوا فىال  فتىرت الداالى ، وجىظع فىى التره ى  الثىظشى

مىىا إجمىظلى عىىد  اىىظال   %29.25مرىىظاد  ينسىىب  يل ىى  2000إلىى أقىىل مىا  1500

إلى أقىل  1000ا عبظ  المعلا عنوا فال  فترت الداال ، وجظع فى التره   الثظلث ما 

مىىا إجمىىظلى عىىد  اىىظال  ا عبىىظ  المعلىىا  %9.95مرىىظاد  ينسىىب  يل ىىى  1500مىىا 

 1000إلىىى اقىىل مىىا  500لرايىىع مىىا عىىنوا فىىال  فتىىرت الداالىى ، وجىىظع فىىى التره ىى  ا

مرظاد  ينسب   500، وجظع فى التره   الخظمو أقل ما %4.90مرظاد  ينسب  يل ى 

 ما إجمظلى عد  اظال  ا عبظ  المعلا عنوا فال  فترت الداال . %3.37يل ى 
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 ثانياً: نتائج دراسة الجمهور: 

 :ىلصفحات مواقع التواصل االجتماعالجمهور  حجم استخدام -

  (11جدول )

 وفقا للنوع الجمهور لصفحات مواقع التواصل االجتماعىحجم استخدام 
 النوم

 االلتخداحمعد  

 ا جمظلى إشظ  ذدوا

  %   %   % 

 48.25 193 42.62 78 53.00 115 مرهبع

 30.00 120 34.43 63 26.27 57 متولط

 21.75 87 22.95 42 20.74 45 منخبا

 100 400 100 183 100 217 ا جمظلــف

 مستوي الداللة = غير دالة      107.0معامل التوافق =     2درجة الحرية =       4.64= 2قيمة كا

 4.64، وجىد أشوىظ    2ما المدو  السظيق عنىد  اجى  ار ى    2يحسظب ق م  دظ

ن  ال  غ ر وهى ق م    دبىر، أى أ  مسىتوى المعنو ى  أ0.05عند  مستوى  اللى   إا ظ  ظ

ن ممىظ  ردىد  0.107، وقد يل ى ق م  معظمل التوافىق 0.05ما  وجىو  عالقى  عىدح هقر بىظ

ن يىى ا  امىىا الىىتخداح المموىىوا ل ىىبحظ  مواقىىع ( وإشىىظ  -ذدىىوا) النىىوم الىى  إا ىىظ  ظ

 منخبا(. -متولط -)مرهبعالتواصل االجتمظعى 

الىىتخداح وهرىى ر النتىىظ ل التب ىى ل   للمىىدو  السىىظيق إلىىى أ  المبحىىون ا مرهبعىىى 

مىىا إجمىىظلى مبىىر ا   %48.25يل ىىى شسىىبتوا مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى  صىىبحظ 

فىىى مقظيىىل  مىىا إجمىىظلى مبىىر ا  ع نىى  الىىلدوا %53.00ع نىى  الداالىى  مودعىى  يىى ا 

 متولىىاىالمبحىىون ا ، ي نمىىظ يل ىىى شسىىب  مىىا إجمىىظلى مبىىر ا  ع نىى  ا شىىظ  42.62%

ر ا  ع نىى  مىىا إجمىىظلى مبىى %30.00الىىتخداح صىىبحظ  مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى 

 %34.43فىى مقظيىل  ما إجمظلى مبر ا  ع ن  اللدوا %26.27الداال  مودع  ي ا 

التخداح صىبحظ   منخبضىالمبحون ا , وجظع  شسب  ما إجمظلى مبر ا  ع ن  ا شظ 

ما إجمظلى مبر ا  ع نى  الداالى  مودعى  يى ا  %21.75مواقع التواصل االجتمظعى 

مىا إجمىظلى مبىر ا   %22.95فى مقظيل  واما إجمظلى مبر ا  ع ن  اللد 20.74%

 .ع ن  ا شظ 

 .اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى لحوادثتعر  الجمهور مستوى  -

مبىىر ت  400 مسىىتخدمى مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعىيل ىىى مبىىر ا  الع نىى  مىىا 

التعىىرم مىىا إجمىىظلى مبىىر ا  ع نىى  الداالىى ، وهىىا لىىرالوا عىىا مىىدى  %100ينسىىب  

 مىىاإال أشىى  ل سىىى دىىل ،    افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعىلحىىوا

ن لحىوا   افتاىظف ا عبىظ  عبىر مواقىع   ستخدح مواقىع التواصىل االجتمىظعى متعرحىظ

مىا إجمىظلى مواقىع التواصىل االجتمىظعى  مسىتخدمى، فعند لرا   التواصل االجتمظعى

ظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل التعىىرم لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىالع نىى  عىىا مىىدى  مبىىر ا 

ويظلتىىىظلى لىىىوف هقت ىىىر ، أفىىىرا  الع نىىى  يىىىـ )ال(مبىىىر ت مىىىا  38، أجظيىىىى االجتمىىىظعى
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علىى التعرم لحوا   افتاىظف ا عبىظ  عبىر مواقىع التواصىل االجتمىظعى مستو ظ  

المبحىىون ا الىىل ا  تعرحىىو  لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل عىىد  

 سىىتخدمو  مىىا إجمىىظلى مبىىر ا  مىىا  %90.5ب  ينسىى 362وعىىد ها فقىىط  االجتمىىظعى

، والمدو  التظلى  وحىا الداال  ما إجمظلى مبر ا  ع ن  مواقع التواصل االجتمظعى

لحىىىوا   افتاىىىظف ا عبىىىظ  عبىىىر مواقىىىع التواصىىىل المبحىىىون ا  هعىىىرممسىىىتو ظ  

 .وفقظ للنوماالجتمظعى 

  (12جدول )

 اقع التواصل االجتماعىعبر مو ث اختطاف األطفالداولحالجمهور مستوى تعر  

 وفقا للنوع
 النوم

 معد  التعرم

 ا جمظلى إشظ  ذدوا

  %   %   % 

 55.8 202 58.18 96 53.81 106 مرهبع

 27.62 100 26.06 43 28.93 57 متولط

 16.57 60 15.76 26 17.26 34 منخبا

 100 362 100 165 100 197 ا جمظلــف

 مستوي الداللة = غير دالة      440.0معامل التوافق =     2ة = درجة الحري      0.698= 2قيمة كا

 0.698، وجد أشوىظ    2ما المدو  السظيق عند  اج  ار     2يحسظب ق م  دظ

ن  ال  غ ر وهى ق م    دبىر، أى أ  مسىتوى المعنو ى  أ0.05عند  مستوى  اللى   إا ظ  ظ

ن  0.044، وقد يل ى ق م  معظمل التوافىق 0.05ما  وجىو  عالقى  عىدح ممىظ  ردىد هقر بىظ

ن ي ا  لحىوا   افتاىظف هعرم المبحىون ا ( ومستوى إشظ  -ذدوا) النوم ال  إا ظ  ظ

 منخبا(. -متولط -)مرهبع ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى

وهرىى ر النتىىظ ل التب ىى ل   للمىىدو  السىىظيق إلىىى أ  المبحىىون ا مرهبعىىى التعىىرم 

 %55.80يل ىى شسىبتوا  التواصىل االجتمىظعى لحوا   افتاىظف ا عبىظ  عبىر مواقىع

 تعرحىو  لحىوا   افتاىظف ا عبىظ  عبىر مواقىع التواصىل ما إجمظلى مبىر ا  مىا 

مىىا إجمىىظلى  %53.81مىىا إجمىىظلى مبىىر ا  ع نىى  الداالىى  مودعىى  يىى ا  االجتمىىظعى

، ي نمىىظ مىىا إجمىىظلى مبىىر ا  ع نىى  ا شىىظ  %58.18فىىى مقظيىىل  مبىىر ا  ع نىى  الىىلدوا

لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التعىىرم  متولىىاىمبحىىون ا يل ىىى شسىىب  ال

 تعرحىو  لحىوا   افتاىظف ما إجمظلى مبر ا  ما  %27.62 التواصل االجتمظعى

مىا إجمىظلى مبىر ا  ع نى  الداالى  مودعى   ا عبظ  عبر مواقع التواصىل االجتمىظعى

لى مىىا إجمىىظ %26.06فىىى مقظيىىل  مىىا إجمىىظلى مبىىر ا  ع نىى  الىىلدوا %28.93يىى ا 

التعىرم لحىوا   افتاىظف  منخبضىى, وجظع  شسىب  المبحىون ا مبر ا  ع ن  ا شظ 

مىىىا إجمىىىظلى مبىىىر ا  مىىىا  %16.57 ا عبىىىظ  عبىىىر مواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىظعى

 تعرحىىو  لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى مىىا إجمىىظلى 

فىى  ع نى  الىلدوا مىا إجمىظلى مبىر ا  %17.26مبر ا  ع ن  الداالى  مودعى  يى ا 

 .ما إجمظلى مبر ا  ع ن  ا شظ  %15.76مقظيل 
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 اً: نتائج التحقق من صحة الفرو :لثثا

 اساااتخدام مساااتوياتالفااار  األول: توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ودالاااة إحصاااائياً باااين 

دث واحاالالتعار   ومساتويات لمواقاع التواصال االجتمااعىالمبحاوثين 

 .اختطاف األطفال

 (13جدول رقم )

ومستويات لمواقع التواصل االجتماعى مستويات تعر  المبحوثين قة بين العال

 دث اختطاف األطفالواحلالتعر  
لمواقع مستوى التعرم 

 التواصل

 

 للحوا   للبراملالتعرم 

 ا جمظلف منخبا متولط مرهبع

  %   %   %   % 

 27.62 100 36.78 32 24.77 27 24.7 41 مرهبع 

 55.8 202 49.43 43 52.29 57 61.45 102 متولط 

 16.57 60 13.79 12 22.94 25 13.86 23 منخبا

 100 362 100 87 100 109 100 166 ا جمظلــف

 0.01عند  دالة مستوي الداللة =  921.0معامل التوافق =   4رية = درجة الح  17.115= 2قيمة كا

ظ   ، وجىىد أشوىى 4مىىا المىىدو  السىىظيق عنىىد  اجىى  ار ىى    2يحسىىظب ق مىى  دىىظ

ن وهى ق م   ال   15.117 ، أى أ  مسىتوى المعنو ى  0.01عنىد  مسىتوى  اللى   إا ظ  ظ

ن ممىظ  ردىد  0.192، وقد يل ى ق م  معظمل التوافىق 0.01ر ما ص أ وجىو  عىدح هقر بىظ

ن يىى ا مسىىتوى   الىىتخداح المبحىىون ا لمواقىىع التواصىىل االجتمىىظعىعالقىى   الىى  إا ىىظ  ظ

لحوا   افتاظف ا عبىظ  عبىر مواقىع تعرم المنخبا( ومستوى  -متولط -)مرهبع

 .منخبا( -متولط -)مرهبع التواصل االجتمظعى

لحىىوا   التعىىرم وهرىى ر النتىىظ ل التب ىى ل   للمىىدو  السىىظيق إلىىى أ  المبحىىون ا مرهبعىىى 

مىا إجمىظلى مبىر ا   %27.62يل ىى شسىبتوا  افتاظف ا عبظ  عبىر مواقىع التواصىل االجتمىظعى

إجمىظلى مبىر ا   مىا ف ا عبىظ  عبىر مواقىع التواصىل االجتمىظعىلحوا   افتاىظ تعرحو  ما 

 الىىتخداح مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعىللمبحىىون ا مرهبعىىى  %24.70ع نىى  الداالىى  مودعىى  يىى ا 

, االلىتخداحللمبحىون ا منخبضىى  %36.78، االلىتخداحللمبحىون ا متولىاى  %24.77فى مقظيل 

ا   افتاىظف ا عبىظ  عبىر مواقىع التواصىل لحىوالتعىرم ي نمظ يل ى شسىب  المبحىون ا متولىاى 

لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  التعىىرم  تعرحىىو  مىىا إجمىىظلى مبىىر ا  مىىا  %55.80 االجتمىىظعى

 %61.45مىىا إجمىىظلى مبىىر ا  ع نىى  الداالىى  مودعىى  يىى ا  عبىىر مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى

ون ا للمبحىىى %52.29فىىىى مقظيىىىل  لمواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىظعىللمبحىىىون ا مرهبعىىىى التعىىىرم 

, وجىىىظع  شسىىىب  المبحىىىون ا للمبحىىىون ا منخبضىىىى التعىىىرم %49.43متولىىىاى التعىىىرم لوىىىظ، 

مىىا  %16.57 لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعىالتعىىرم منخبضىىى 

مىا  لحىوا   افتاىظف ا عبىظ  عبىر مواقىع التواصىل االجتمىظعى تعرحىو  إجمظلى مبر ا  ما 

لمواقىىىع للمبحىىىون ا مرهبعىىىى التعىىىرم  %13.86مودعىىى  يىىى ا إجمىىىظلى مبىىىر ا  ع نىىى  الداالىىى  
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 %13.79للمبحىىىىون ا متولىىىىاى التعىىىىرم لوىىىىظ،  %22.94فىىىىى مقظيىىىىل  التواصىىىىل االجتمىىىىظعى

 .للمبحون ا منخبضى التعرم

ن ي ا النتظ ل السظيق   تب ا لنظ أش   ويظلتعرام مسىتو ظ  هوجد عالق   ال  إا ظ  ظ

التعىىرم المختلبىى  ويىى ا مسىىتو ظ   مىىظعىلمواقىىع التواصىىل االجتالتعىىرم المختلبىى  

 دلمىظ دا  الىتخداح، أى أشى  لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمىظعى

لمواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىظعى هىىع ا   اجىىى  التعىىىرم لحىىىوا   افتاىىىظف المبحىىون ا 

ويظلتظلى فقد نبىى صىح  هىلا البىرم والىلى ، ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى

ن يى ا مسىتو ظ  الىتخداح المبحىون ا ى أش   نص عل هوجد عالق  ااهبظع   و ال  إا ظ  ظ

 .لمواقع التواصل االجتمظعى ومستو ظ  التعرم لحوا   افتاظف ا عبظ 

: توجد فاروق اات داللاة إحصاائية باين متوساطات درجاات المبحاوثين نىالثاالفر  

ر  مسااتويات التعااتبعااا الخااتالف  الخااوف االجتماااعىعلااى مقياااس 

 .لحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعىالمختلفة 

 (14جدول رقم )   

الخوف مقياس تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على 

 لحوادث اختطاف األطفالتبعا الختالف مستويات التعر   االجتماعى

 م دا التبظ ا
 ممموعظ  

 المريعظ 

  اج 

 الحر  

تولط ممموم م

 المريعظ 
 الدالل  ق م  ف

 2.325 2 4.808 ي ا الممموعظ 
7.394 

 
 0.362 359 157.785  افل الممموعظ   ال ***

  361 165.756 المممــوم

هرىىى ر ي ظشىىىظ  المىىىدو  السىىىظيق إلىىىف وجىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  إا ىىىظ    يىىى ا 

لمواقىىع التواصىىل ختلبىى  الم االلىىتخداحممموعىىظ  المبحىىون ا الىىل ا  مثلىىو  مسىىتو ظ  

، ا ىىث يل ىىى ق مىى  ف الخىىوف االجتمىىظعىمسىىتوى ، وذلىىم علىىف مق ىىظ  االجتمىىظعى

، وهىىو مىىظ  ثبىىى صىىح  هىىلا  0.001الق مىى   الىى  عنىىد مسىىتوى  اللىى     وهىىلد 7.394

هوجد فروق ذا   الل  إا ظ    ي ا متولىاظ   اجىظ  البرم واللى  نص على أش  

مظعى هبعظ الفىتالف مسىتو ظ  التعىرم المختلبى  المبحون ا على مق ظ  الخوف االجت

أى أشىى  هىىع ا   اجىى   .لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى

الخىوف االجتمىىظعى لىدى المبحىىون ا يع ىظ ت التعىىرم لحىوا   افتاىىظف ا عبىظ  عبىىر 

 مواقع التواصل االجتمظعى.

 (15جدول )

  الخوف االجتماعىموعات علي مقياس لمعرفة الفروق بين المج L.S.Dنتائج تحليل 
 المتولط منخبا متولط مرهبع الممموعظ 

 2.228   - مرهبع

 2.11  - ***0.1979 متولط

 1.821 - ***0.2959 ***0.2767 منخبا
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ولمعرفىى  م ىىدا التبىىظ ا للبىىروق يىى ا المتولىىاظ  الحسىىظي   لممموعىىظ  المبحىىون ا أجىىرى 

رق معنىوي، ا ىث اهضىا أ  هنىظ  افتالفنىظ يى ا المبحىون ا يار ق  أقل فى L.S.Dاالفتبظا البعدي 

منخبضىىىىى مسىىىىتوى ، والمبحىىىىون ا الىىىىتخداح مواقىىىىع التواصىىىىل االجتمىىىىظعىمتولىىىىاى مسىىىىتوى 

 متولىىىاىل ىىىظلا المبحىىىون ا  0.2959يبىىىرق يىىى ا المتولىىىا ا الحسىىىظي  ا يلىىى   لوىىىظ االلىىىتخداح

، 0.01عنىد مسىتوى  اللى  , وهىو فىرق  ا  إا ىظ  ظ التخداح مواقىع التواصىل االجتمىظعىمستوى 

 الىتخداح مواقىع التواصىل االجتمىظعىمسىتوى  مرهبعىىاهضا أ  هنظ  افتالفنظ ي ا المبحىون ا دمظ 

ل ىظلا  0.1979يبىرق يى ا المتولىا ا الحسىظي  ا يلى   االلتخداحمستوى  متولاى، والمبحون ا 

إا ىظ  ظ عنىىد  , وهىو فىىرق  ا الىتخداح مواقىع التواصىىل االجتمىظعىمسىىتوى  متولىاىالمبحىون ا 

الىىتخداح مسىىتوى  مرهبعىىىدمىىظ اهضىىا أ  هنىىظ  افتالفنىىظ يىى ا المبحىىون ا ، 0.001مسىىتوى  اللىى  

يبىىرق يىى ا المتولىىا ا منخبضىىى مسىىتوى االلىىتخداح ، والمبحىىون ا  مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى

الىىىىتخداح مواقىىىىع التواصىىىىل مسىىىىتوى  متولىىىىاىل ىىىىظلا المبحىىىىون ا  0.2767الحسىىىىظي  ا يلىىىى  

 .0.001هو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى  الل  , واالجتمظعى

توجد فاروق اات داللاة إحصاائية باين متوساطات درجاات المبحاوثين : الثالثالفر  

على مقياس قلق المستقبل تبعاا الخاتالف مساتويات التعار  المختلفاة 

 .لحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى

 (16جدول رقم )

االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس قلق  تحليل التباين أحادي

 المستقبل تبعا الختالف مستويات التعر  لحوادث اختطاف األطفال

 م دا التبظ ا
 ممموعظ 

 المريعظ  

 اج  

 الحر  

متولط ممموم 

 المريعظ 
 الدالل  ق م  ف

 17.256 2 28.435 ي ا الممموعظ 

 0.872 359 158.83  افل الممموعظ   ال *** 25.375

  361 193.25 المممــوم

هرىىى ر ي ظشىىىظ  المىىىدو  السىىىظيق إلىىىف وجىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  إا ىىىظ    يىىى ا 

االلىىتخداح المختلبىى  لمواقىىع التواصىىل ممموعىىظ  المبحىىون ا الىىل ا  مثلىىو  مسىىتو ظ  

، ا ث يل ىى ق مى  مستوى قلق المستقبل لدى المبحون ا، وذلم علف مق ظ  االجتمظعى

، وهو مىظ  ثبىى صىح  هىلا  0.001الق م   ال  عند مستوى  الل     وهلد 25.375ف 

هوجد فروق ذا   الل  إا ظ    ي ا متولىاظ   اجىظ  البرم واللى  نص على أش  

المبحىىون ا علىىى مق ىىظ  قلىىق المسىىتقبل هبعىىظ الفىىتالف مسىىتو ظ  التعىىرم المختلبىى  

 .لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى

 (17جدول )

 قلق المستقبللمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس  L.S.Dنتائج تحليل 
 المتولط منخبا متولط مرهبع الممموعظ 

 2.532   - مرهبع

 2.157  - ***0.5897 متولط

 2.022 - ***0.6211 ***0.2687 منخبا
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مبحىىون ا أجىىرى ولمعرفىى  م ىىدا التبىىظ ا للبىىروق يىى ا المتولىىاظ  الحسىىظي   لممموعىىظ  ال

يار ق  أقل فىرق معنىوي، ا ىث اهضىا أ  هنىظ  افتالفنىظ يى ا المبحىون ا  L.S.Dاالفتبظا البعدي 

منخبضىىىىى مسىىىىتوى ، والمبحىىىىون ا الىىىىتخداح مواقىىىىع التواصىىىىل االجتمىىىىظعىمتولىىىىاى مسىىىىتوى 

 متولىىىاىل ىىىظلا المبحىىىون ا  0.6211يبىىىرق يىىى ا المتولىىىا ا الحسىىىظي  ا يلىىى  االلىىىتخداح لوىىىظ 

, وهىىىو فىىىرق  ا  إا ىىىظ  ظ عنىىىد مسىىىتوى  اللىىى  ح مواقىىىع التواصىىىل االجتمىىىظعىالىىىتخدامسىىىتوى 

الىىتخداح مواقىىع التواصىىل مسىىتوى  مرهبعىىى، دمىىظ اهضىىا أ  هنىىظ  افتالفنىىظ يىى ا المبحىىون ا 0.001

يبىىىرق يىىى ا المتولىىىا ا الحسىىىظي  ا يلىىى  متولىىىاى مسىىىتوى االلىىىتخداح ، والمبحىىىون ا االجتمىىىظعى

, وهىىو فىىرق الىىتخداح مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعىوى مسىىت مرهبعىىىل ىىظلا المبحىىون ا  0.5897

 مرهبعىىىدمىىظ اهضىىا أ  هنىىظ  افتالفنىىظ يىى ا المبحىىون ا ، 0.001 ا  إا ىىظ  ظ عنىىد مسىىتوى  اللىى  

يبىىرق منخبضىىى مسىىتوى االلىىتخداح ، والمبحىىون ا الىىتخداح مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعىمسىىتوى 

الىىتخداح مواقىىع مسىىتوى  تولىىاىمل ىىظلا المبحىىون ا  0.2687يىى ا المتولىىا ا الحسىىظي  ا يلىى  

 .0.001, وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى  الل  التواصل االجتمظعى

توجد فاروق اات داللاة إحصاائية باين متوساطات درجاات المبحاوثين  :الرابعالفر  

علاااى مقيااااس التعااار  لحاااوادث اختطااااف األطفاااال وفقااااً الخاااتالف 

 .مستويات ثراء الوسيلة بالمعلومات والوسائط

 (18ل رقم )جدو

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعر  

 لحوادث اختطاف األطفال تبعاً الختالف مستويات ثراء الوسيلة

 م دا التبظ ا
 ممموعظ 

 المريعظ  

 اج  

 الحر  

متولط ممموم 

 المريعظ 
 الدالل  ق م  ف

 1.893 2 3.786 ي ا الممموعظ 

 0.423 359 151.795  افل الممموعظ  ال ***  4.476

   361 155.58 المممــوم

هرىىى ر ي ظشىىىظ  المىىىدو  السىىىظيق إلىىىف وجىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  إا ىىىظ    يىىى ا 

متولىىاظ   اجىىظ  ممموعىىظ  المبحىىون ا الىىل ا  مثلىىو  مسىىتو ظ  الرؤ ىى  المختلبىى  

د ت، وذلىم علىف مق ىظ  لثراع مواقع التواصل االجتمظعى يظلمعلومىظ  والولىظ ط المتعى

التعرم لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى، ا ث يل ى ق مى  

، وهىىو مىىظ  ثبىىى صىىح  0.001وهىىلد الق مىى   الىى  عنىىد مسىىتوى  اللىى     4.476ف 

البرم القظ ىل يوجىو  فىروق ذا   اللى  إا ىظ    يى ا متولىاظ   اجىظ  المبحىون ا 

ن على مق ظ  التعرم لحوا   افتا ظف ا عبظ  عبر مواقع التواصىل االجتمىظعى هبعىظ

الفتالف مستو ظ  نراع مواقىع التواصىل االجتمىظعى يظلمعلومىظ  والولىظ ط المتعىد ت. 

أى أش  دلمظ دا  نراع مواقع التواصىل االجتمىظعى يظلمعلومىظ  اىو  اىوا   افتاىظف 

 مظعى.ا عبظ   ع ا  هعرم الممووا لتلم الحوا   على مواقع التواصل االجت
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 (19جدول )  

مستوى التعر  لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس  L.S.Dنتائج تحليل 

  لحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى
 المتولط منخبا متولط مرهبع الممموعظ 

 2.077   - مرهبع

 2.097  - ***0.3241 متولط

 2.555 - **0.4580 **0.4778 منخبا

 ا ما المدو  السظيق افىتالف المتولىاظ  الحسىظي   للممموعىظ  التىف همثىل  تب

المبحىىىىون ا ذوى مسىىىىتو ظ  الرؤ ىىىى  المختلبىىىى  لثىىىىراع مواقىىىىع التواصىىىىل االجتمىىىىظعى 

يظلمعلومظ  والولظ ط المتعد ت على مق ىظ  التعىرم لحىوا   افتاىظف ا عبىظ  عبىر 

يى ا المتولىاظ  الحسىظي    مواقع التواصل االجتمظعى ولمعرف  م دا و الل  البروق

 يار ق  أقل فرق معنوي. L.S.Dلممموعظ  المبحون ا، ها التخداح االفتبظا البعدي 

ا ث اهضا أ  هنظ  افتالفنظ ي ا المبحون ا ذوى مستوى الرؤ   المتولىط لثىراع 

ذوى مسىتوى  والمبحىون امواقع التواصل االجتمظعى يظلمعلومىظ  والولىظ ط المتعىد ت 

ل ىظلا الاىالب  0.3241بع يبرق ي ا المتولا ا الحسظي  ا يل ى ق متى  الرؤ   المره

روىر  دمظ،  0.001المرهبع, وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى  الرؤ  ذوى مستوى 

افتالفنىىىظ يىىى ا المبحىىىون ا ذوى مسىىىتوى الرؤ ىىى  المتولىىىط لثىىىراع مواقىىىع التواصىىىل أ  

ذوى مستوى الرؤ ى  المىنخبا االجتمظعى يظلمعلومظ  والولظ ط المتعد ت والمبحون ا 

ل ظلا المبحىون ا ذوى مسىتوى  0.4580يبرق ي ا المتولا ا الحسظي  ا يل ى ق مت  

افتالفنىظ ، دمىظ روىر أ  0.001الرؤ   المتولط, وهو فىرق  ا  إا ىظ  ظ عنىد مسىتوى 

يىى ا المبحىىون ا ذوى مسىىتوى الرؤ ىى  المىىنخبا لثىىراع مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى 

ظ ط المتعىىد ت والمبحىىون ا ذوى مسىىتوى الرؤ ىى  المرهبىىع يبىىرق يىى ا يظلمعلومىىظ  والولىى

ل ىىظلا المبحىىون ا ذوى مسىىتوى الرؤ ىى   0.4778المتولىىا ا الحسىىظي  ا يل ىىى ق متىى  

 .0.001المرهبع, وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى 

توجد فروق اات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحاوثين  الفر  الخامس:

لتعااار  لحاااوادث اختطااااف األطفاااال وفقااااً الخاااتالف علاااى مقيااااس ا

 .مستويات ثقة المبحوثين فى مواقع التواصل كمصدر للمعلومات

 (20جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس التعر  

 لحوادث اختطاف األطفال تبعاً الختالف مستويات مصداقية الوسيلة

 ام دا التبظ 
 ممموعظ 

 المريعظ  

 اج  

 الحر  

متولط ممموم 

 المريعظ 
 الدالل  ق م  ف

 2.424 2 4.848 ي ا الممموعظ 

 0.193 359 61.902  افل الممموعظ   ال *** 12.569

   361 66.75 المممــوم
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هرىىى ر ي ظشىىىظ  المىىىدو  السىىىظيق إلىىىف وجىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  إا ىىىظ    يىىى ا 

مواقىع الثق  المختلب  ي دق وموحوع    ا  مثلو  مستو ظ  ممموعظ  المبحون ا الل

مسىتوى ، وذلىم علىف مق ىظ  التواصل االجتمظعى دم دا للح ىو  علىى المعلومىظ 

، ا ث يل ى ق مى  مواقع التواصل االجتمظعىلحوا   افتاظف ا عبظ  عبر التعرم 

صىح  هىلا ، وهو مىظ  ثبىى  0.001الق م   ال  عند مستوى  الل     وهلد 12.569ف 

هوجد فروق ذا   الل  إا ظ    ي ا متولىاظ   اجىظ  البرم واللى  نص على أش  

ن الفىتالف مسىتو ظ   المبحون ا على مق ىظ  التعىرم لحىوا   افتاىظف ا عبىظ  وفقىظ

أى أشى  دلمىظ دا   مسىتو ظ   .نق  المبحون ا فى مواقىع التواصىل دم ىدا للمعلومىظ 

التواصل االجتمظعى دم دا للح و  علىى نق  المبحون ا ي دق وموحوع   مواقع 

يظلتىظلى  اجى  التعىرم لحىوا   افتاىظف ا عبىظ  عبىر مواقىع التواصىل المعلومظ  هىع ا  

 .االجتمظعى

 (21جدول )

مستوى التعر  لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس  L.S.Dنتائج تحليل 

 لحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل
 المتولط منخبا متولط مرهبع الممموعظ 

 2.347   - مرهبع

 2.165  - **0.2821 متولط

 1.500 - ***0.6646 ***0.8467 منخبا

ولمعرف  م دا التبظ ا للبروق ي ا المتولاظ  الحسظي   لممموعظ  المبحىون ا 

يار قىى  أقىىل فىىرق معنىىوي، ا ىىث روىىر أ  مسىىتوى  L.S.Dأجىىرى االفتبىىظا البعىىدي 

 ىىع ا  يع ىىظ ت ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى لحىىوا   افتاىىظف التعىىرم 

اىوا   عا دم دا للمعلومظ   مواقع التواصل االجتمظعىمستوى نق  المبحون ا فى 

، ا ث اهضا أ  هنظ  افتالفنظ ي ا المبحون ا متولاى مسىتوى الثقى  افتاظف ا عبظ 

   عىىا اىىوادم ىىدا للمعلومىىظ  مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى ي ىىدق وموحىىوع   

يبىىىرق يىىى ا المتولىىىا ا منخبضىىىى مسىىىتوى الثقىىى  ، والمبحىىىون ا افتاىىىظف ا عبىىىظ 

مسىىتوى الثقىى , وهىىو فىىرق  ا   متولىىاىل ىىظلا المبحىىون ا  0.6646الحسىىظي  ا يلىى  

، دمىىظ أ  هنىىظ  افتالفنىىظ يىى ا المبحىىون ا مرهبعىىى 0.001إا ىىظ  ظ عنىىد مسىىتوى  اللىى  

عىا دم ىدا للمعلومىظ  ظعى مواقع التواصل االجتممستوى الثق  ي دق وموحوع   

يبىرق يى ا المتولىا ا مسىتوى الثقى   منخبضى، والمبحون ا اوا   افتاظف ا عبظ 

ل ىىظلا المبحىىون ا مرهبعىىى مسىىتوى الثقىى , وهىىو فىىرق  ا   0.8467الحسىىظي  ا يلىى  

دمظ هب ا أ  هنظ  افتالفنظ ي ا المبحىون ا مرهبعىى ، 0.001إا ظ  ظ عند مستوى  الل  

عىا دم ىدا للمعلومىظ  مواقع التواصل االجتمظعى ق وموحوع   مستوى الثق  ي د

يبىرق يى ا المتولىا ا متولىاى مسىتوى الثقى  ، والمبحون ا اوا   افتاظف ا عبظ 

ل ىىظلا المبحىىون ا مرهبعىىى مسىىتوى الثقىى , وهىىو فىىرق  ا   0.2821الحسىىظي  ا يلىى  

 .0.01إا ظ  ظ عند مستوى  الل  
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اللاااة إحصاااائية باااين متوساااطات درجاااات توجاااد فاااروق اات دال : الساااادسالفااار  

لحاااوادث اختطااااف مساااتويات التعااار  المبحاااوثين علاااى مقيااااس 

 تبعاً الختالف المتغيرات الديموجرافية. األطفال

ً بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات ال  -أ توجد فروق اات داللة إحصائيا

بر لحوادث اختطاف األطفال عالتعر  مستويات درجات اإلناث على مقياس 

 .مواقع التواصل االجتماعى

 (22جدول )

لحوادث اختطاف التعر   مستوياتاختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في 

 وفقا للنوع األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى 

 المتولط العد  الممموعظ  
االشحراف 

 المع ظاي
 ق م   

  اج  الحر  
 الدالل 

 0.474 2.173 197 ذدوا
 غ ر  ال  360 0.776

 0.438 2.213 165 إشظ 

هرىى ر شتىىظ ل افتبىىظا ي ي فىىى المىىدو  السىىظيق إلىىى عىىدح وجىىو  فىىروق ذا   اللىى  

إا ىىظ    يىى ا متولىىاظ   اجىىظ  الىىلدوا ومتولىىاظ   اجىىظ  ا شىىظ  علىىى مق ىىظ  

، ا ىث  لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمىظعىالتعرم  مستو ظ 

ن عنىد جم ىع مسىتو ظ  الداللى ،  0.776يل ى ق م  ي ي  وهىى ق مى  غ ىر  الى  إا ىظ  ظ

ال هوجىد فىروق ذا   اللى  ويظلتظلى فقد  ثبى صح  هلا البرم. واللى  نص علىى أشى  

ن يىى ا متولىىاظ   اجىىظ  الىىلدوا ومتولىىاظ   اجىىظ  ا شىىظ  علىىى مق ىىظ   إا ىىظ  ظ

 .جتمظعىلحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االمستو ظ  التعرم 

ً بين متوسطات درجات مبحوثى الريف  -ب توجد فروق اات داللة إحصائيا

لحوادث ومتوسطات درجات مبحوثى الحضر على مقياس مستويات التعر  

 .اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى

 

 (23جدول )  

اف لحوادث اختطاختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستويات التعر  

 وفقا لإلقامة األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى 

 المتولط العد  الممموعظ  
االشحراف 

 المع ظاي
 ق م   

  اج 

 الحر   
 الدالل 

 0.773 1.855 161 ا ع
  ال *** 360 3.917

 0.637 2.162 201 اضر

هرىىى ر شتىىىظ ل افتبىىىظا ي ي فىىىى المىىىدو  السىىىظيق إلىىىى وجىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  

مبحىىىونى ومتولىىىاظ   اجىىىظ   مبحىىىونى الر ىىىع   يىىى ا متولىىىاظ   اجىىىظ  إا ىىىظ 

لحىىىوا   افتاىىىظف ا عبىىىظ  عبىىىر مواقىىىع التعىىىرم  مسىىىتو ظ علىىىى مق ىىىظ   الحضىىىر

، ا ىىث يل ىىى ق مىى  ي ي ل ىىظلا مبحىىونى المنىىظعق الحضىىر   التواصىىل االجتمىىظعى

ن عند مسىتو 3.917 ح  ، ويظلتىظلى فقىد  ثبىى صى0.001  اللى ى وهى ق م   ال  إا ظ  ظ
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ن يى ا متولىاظ  هلا البىرم. والىلى  ىنص علىى أشى   هوجىد فىروق ذا   اللى  إا ىظ  ظ

 اجظ  مبحونى الر ع ومتولاظ   اجظ  مبحىونى الحضىر علىى مق ىظ  مسىتو ظ  

و بسىر البظاىث  .لحوا   افتاظف ا عبظ  عبىر مواقىع التواصىل االجتمىظعىالتعرم 

المنىىظعق الحضىىر   و قىىل فىىى ذلىىم يىىت  ممتمىىع المخىىظعر قىىد  كىىو  أدثىىر اشترىىظاان فىىى 

المنىىظعق الر ب ىى  وينىىظعان عل ىى   ىىع ا  هعىىرم مبحىىونى المنىىظعق الحضىىر   ل ىىبحظ  

مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى المتخ  ىى  عىىا المبقىىو  ا للح ىىو  علىىى المعلومىىظ  

 او  هلد القض  .

توجد فروق اات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على ال  -جـ

لحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل ت التعر  مقياس مستويا

 تبعا الختالف السن.االجتماعى 

 (24جدول رقم )  

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس مستويات 

 تبعاً الختالف السنلحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى التعر  

 م دا التبظ ا
 ممموعظ 

 المريعظ  

  اج 

 الحر   

مموم ممتولط 

 المريعظ 
 الدالل  ق م  ف

 0.036 2 0.073 ي ا الممموعظ 

 0.208 359 66.677  افل الممموعظ  غ ر  ال  0.176

   361 66.75 المممــوم

وجىىو  فىىروق ذا   اللىى  إا ىىظ    يىى ا عىىدح هرىى ر ي ظشىىظ  المىىدو  السىىظيق إلىىف 

المختلبى  ، وذلىم علىف مق ىظ   العمر ى الل ا  مثلو  المسىتو ظ   ممموعظ  المبحون ا

، ا ىث لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقىع التواصىل االجتمىظعىمستو ظ  التعرم 

، وهو مظ  ثبىى 0.05 ال  عند مستوى  الل     غ ر  وهلد الق م 0.176يل ى ق م  ف 

  إا ىىظ    يىى ا ال هوجىىد فىىروق ذا   اللىىصىىح  هىىلا البىىرم والىىلى  ىىنص علىىى أشىى  

لحىىوا   افتاىىظف متولىىاظ   اجىىظ  المبحىىون ا علىىى مق ىىظ  مسىىتو ظ  التعىىرم 

 .هبعظ الفتالف الساا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى 

توجد فروق اات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس ال  -د

صل االجتماعى لحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التوامستويات التعر  

 تبعا الختالف مستوى التعليم.

 (25جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس 

تبعاً لحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى مستويات التعر  

 الختالف مستوى التعليم

 م دا التبظ ا
 ممموعظ 

 المريعظ  

  اج 

  الحر  

مموم ممتولط 

 المريعظ 
 الدالل  ق م  ف

 0.072 2 0.143 ي ا الممموعظ 

 0.433 359 155.437  افل الممموعظ  غ ر  ال  0.165

   361 155.58 المممــوم
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هرىى ر ي ظشىىظ  المىىدو  السىىظيق إلىىف عىىدح وجىىو  فىىروق ذا   اللىى  إا ىىظ    يىى ا 

ا المختلبىى ، وذلىىم علىىف مق ىىظ  ممموعىىظ  المبحىىون ا الىىل ا  مثلىىو  مسىىتو ظ  التعلىى 

، ا ىث لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمىظعى مستو ظ  التعرم 

، وهىىو مىىظ  0.05غ ىىر  الىى  عنىىد مسىىتوى  اللىى      وهىىلد الق مىى 0.165يل ىىى ق مىى  ف 

ال هوجد فروق ذا   اللى  إا ىظ    يى ا  ثبى صح  هلا البرم واللى  نص على أش  

لحىىوا   افتاىىظف لمبحىىون ا علىىى مق ىىظ  مسىىتو ظ  التعىىرم متولىىاظ   اجىىظ  ا

 .هبعظ الفتالف مستوى التعل اا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى 

توجد فروق اات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على ال  -هـ

لحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل مقياس مستويات التعر  

 ختالف المستوى االقتصادى االجتماعى.تبعا الاالجتماعى 

 (26جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس 

تبعاً لحوادث اختطاف األطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى مستويات التعر  

 الختالف المستوى االقتصادى االجتماعى

 م دا التبظ ا
 ممموعظ 

 المريعظ  

 ج  ا

 الحر   

مموم ممتولط 

 المريعظ 
 الدالل  ق م  ف

 0.403 2 0.805 ي ا الممموعظ 
 0.297 307 95.303  افل الممموعظ  غ ر  ال  1.356

   309 96.108 المممــوم

هرىى ر ي ظشىىظ  المىىدو  السىىظيق إلىىف عىىدح وجىىو  فىىروق ذا   اللىى  إا ىىظ    يىى ا 

 ظ  االقت ظ    االجتمظع   المختلبى ، وذلىم ممموعظ  المبحون ا الل ا  مثلو  المستو

لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل مسىىتو ظ  التعىىرم علىىف مق ىىظ  

غ ىر  الى  عنىد مسىتوى  اللى      وهىلد الق مى 1.356، ا ث يل ى ق مى  ف االجتمظعى

ال هوجىىد فىىروق ذا  ، وهىو مىىظ  ثبىىى صىىح  هىلا البىىرم والىىلى  ىىنص علىى أشىى  0.05

   يىى ا متولىىاظ   اجىىظ  المبحىىون ا علىىى مق ىىظ  مسىىتو ظ  التعىىرم  اللىى  إا ىىظ 

هبعىظ الفىتالف المسىتوى لحوا   افتاىظف ا عبىظ  عبىر مواقىع التواصىل االجتمىظعى 

 .االقت ظ ى االجتمظعى
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: توجد فروق اات داللة إحصاائية باين متوساطات درجاات المبحاوثين السابعالفر  

تبعاااً الخااتالف  المسااتقبلالخااوف االجتماااعى وقلااق  مقياساايعلااى 

 المتغيرات الديموجرافية.

توجد فروق اات داللة إحصائياً بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات  -أ

 .الخوف االجتماعى وقلق المستقبلاإلناث على مقياس 

 (27جدول )  

الخوف االجتماعى وقلق اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى 

 وفقا للنوع  المستقبل

 المق ظ 
الممموعظ

  
 المتولط العد 

االشحراف 

 المع ظاي
 ق م   

  اج 

 الحر   
 الدالل 

الخوف 

 االجتمظعى

 0.773 1.855 217 ذدوا
  ال *** 398 3.917

 0.637 2.162 183 إشظ 

 قلق

 لمستقبل 

 0.662 2.248 217 ذدوا
  ال *** 398 3.384

 0.540 2.022 183 إشظ 

ر شتىىىظ ل افتبىىىظا ي ي فىىىى المىىىدو  السىىىظيق إلىىىى وجىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  هرىىى 

إا ىىظ    يىى ا متولىىاظ   اجىىظ  الىىلدوا ومتولىىاظ   اجىىظ  ا شىىظ  علىىى مق ىىظ  

وهىى ق مى   3.917، ا ىث يل ىى ق مى  ي ي ل ظلا ا شظ  الخوف االجتمظعىمستوى 

ن عنىىد مسىىتو لبىىرم الىىلى ، ويظلتىىظلى فقىىد  ثبىىى صىىح  ا0.001    اللىى  ى الىى  إا ىىظ  ظ

ن يىى ا متولىىاظ   اجىىظ  الىىلدوا  ىىنص علىىى أشىى   هوجىىد فىىروق ذا   اللىى  إا ىىظ  ظ

 .الخىوف االجتمىظعى ل ىظلا ا شىظ ومتولاظ   اجظ  ا شىظ  علىى مق ىظ  مسىتوى 

دمظ هر ر شتظ ل افتبظا ي ي فى المدو  السظيق إلى وجىو  فىروق ذا   اللى  إا ىظ    

مسىتوى قلىق ظ  ا شىظ  علىى مق ىظ  ي ا متولاظ   اجظ  اللدوا ومتولاظ   اجى

ن عنىد  3.384ل ظلا اللدوا، ا ث يل ى ق م  ي ي  المستقبل وهىى ق مى   الى  إا ىظ  ظ

هوجىد ، ويظلتظلى فقد  ثبى صح  البىرم الىلى  ىنص علىى أشى  0.001مستوى  الل    

ن ي ا متولاظ   اجظ  اللدوا ومتولىاظ   اجىظ  ا شىظ   فروق ذا   الل  إا ظ  ظ

 .مستوى قلق المستقبل ل ظلا اللدواعلى مق ظ  

ً بين متوسطات درجات مبحوثى الريف ومتوسطات  -ب توجد فروق اات داللة إحصائيا

 .الخوف االجتماعى وقلق المستقبلدرجات مبحوثى الحضر على مقياس 

 (28جدول )  

الخوف االجتماعى وقلق اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى 

 فقا لإلقامة والمستقبل 

 المتولط العد  الممموعظ   المق ظ 
االشحراف 

 المع ظاي
 ق م   

 اج  

 الحر  
 الدالل 

الخوف 

 االجتمظعى

 0.550 2.566 168 ا ع
  ال *** 398 3.567

 0.524 2.352 232 اضر

 قلق

 المستقبل 

 0.614 2.510 168 ا ع
  ال *** 398 5.421

 0.487 2.179 232 اضر
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شتىىىظ ل افتبىىىظا ي ي فىىىى المىىىدو  السىىىظيق إلىىىى وجىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  هرىىى ر 

مبحىىىونى ومتولىىىاظ   اجىىىظ   مبحىىىونى الر ىىىعإا ىىىظ    يىىى ا متولىىىاظ   اجىىىظ  

، ا ىث يل ىى الخوف االجتمىظعى ل ىظلا مبحىونى الر ىعمستوى على مق ظ   الحضر

ن عند مستو 3.567ق م  ي ي  ى فقىد ، ويظلتىظل0.001    الل  ىوهى ق م   ال  إا ظ  ظ

ن يى ا  ثبى صح  هلا البرم . واللى  نص علىى أشى   هوجىد فىروق ذا   اللى  إا ىظ  ظ

متولاظ   اجظ  مبحونى الر ع ومتولاظ   اجظ  مبحونى الحضر علىى مق ىظ  

دمىظ هرى ر شتىظ ل افتبىظا ي ي فىى  .الخوف االجتمظعى ل ظلا مبحونى الر ىعمستوى 

مبحىونى     يى ا متولىاظ   اجىظ  المدو  السظيق إلى وجو  فروق ذا   الل  إا ظ

مسىىتوى قلىىق المسىىتقبل علىىى مق ىىظ   مبحىىونى الحضىىرومتولىىاظ   اجىىظ   الر ىىع

ن عنىد  5.421، ا ث يل ىى ق مى  ي ي ل ظلا مبحونى الر ع وهىى ق مى   الى  إا ىظ  ظ

، ويظلتظلى فقد  ثبى صح  هلا البرم . واللى  ىنص علىى أشى  0.001مستوى  الل    

ن يى ا متولىاظ   اجىظ  مبحىونى الر ىع ومتولىاظ  هوجد فروق ذا   الل   إا ظ  ظ

 . اجظ  مبحونى الحضر على مق ظ  مستوى قلق المستقبل ل ظلا مبحونى الر ع

توجد فروق اات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس  -جـ

 تبعا الختالف السن.الخوف االجتماعى وقلق المستقبل مستوى 

 (29جدول رقم )  

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس مستوى 

 تبعاً الختالف السنالخوف االجتماعى وقلق المستقبل 

 م دا التبظ ا المق ظ 
 ممموعظ 

 المريعظ  

 اج  

 الحر  

 متولط ممموم

 المريعظ  
 الدالل  ق م  ف

 الخوف 

 االجتمظعى

 2.179 2 4.358 ي ا الممموعظ 

 0.315 397 100.96  افل الممموعظ   ال *** 6.928

   399 105.32 المممــوم

 قلق

 المستقبل 

 2.39 2 4.779 ي ا الممموعظ 

 0.315 397 101.11  افل الممموعظ   ال *** 7.586

   399 105.89 المممــوم

يىىى ا هرىىى ر ي ظشىىىظ  المىىىدو  السىىىظيق إلىىىف وجىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  إا ىىىظ    

ممموعظ  المبحون ا الىل ا  مثلىو  المسىتو ظ  العمر ى  المختلبى ، وذلىم علىف مق ىظ  

 ال  عند مسىتوى   وهلد الق م 6.928، ا ث يل ى ق م  ف الخوف االجتمظعىمستوى 

هوجىد فىروق ، وهو مظ  ثبى صح  هلا البرم واللى  ىنص علىى أشى   0.001 الل    

الخىوف المبحىون ا علىى مق ىظ  مسىتوى ذا   الل  إا ىظ    يى ا متولىاظ   اجىظ  

دمىظ هرى ر ي ظشىظ  المىدو  السىظيق إلىف وجىو  فىىروق  .هبعىظ الفىتالف السىا االجتمىظعى

ذا   اللىى  إا ىىظ    يىى ا ممموعىىظ  المبحىىون ا الىىل ا  مثلىىو  المسىىتو ظ  العمر ىى  

وهىلد  7.586، ا ىث يل ىى ق مى  ف مستوى قلق المستقبلالمختلب ، وذلم علف مق ظ  

، وهىىو مىىظ  ثبىىى صىىح  هىىلا البىىرم والىىلى  0.001الىى  عنىىد مسىىتوى  اللىى       الق مىى

هوجىىد فىىروق ذا   اللىى  إا ىىظ    يىى ا متولىىاظ   اجىىظ  المبحىىون ا  ىىنص علىىى أشىى  

 .على مق ظ  مستوى قلق المستقبل هبعظ الفتالف السا
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ولمعرف  م دا التبظ ا للبروق ي ا المتولاظ  الحسظي   لممموعظ  المبحىون ا 

يار قىى  أقىىل فىىرق معنىىوي، ا ىىث روىىر أ  مسىىتوى  L.S.Dفتبىىظا البعىىدي أجىىرى اال

ن الخوف االجتمظعى وقلق المستقبل   . ع ا  لدى البئظ  العمر   ا قل لنظ

 (30جدول )    

الخوف لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس مستوى  L.S.Dنتائج تحليل 

 االجتماعى وقلق المستقبل
 المتولط فتدثر-45 45-30 30-18 الممموعظ  المق ظ 

 الخوف 

 االجتمظعى

18-30 -   2.521 

30-45 0.2348** -  2.286 

 2.000 - **0.2863 ***0.5211 فتدثر-45

 قلق

 المستقبل 

18-30 -   2.535 

30-45 0.2738** -  2.261 

 2.083 - **0.2781 ***0.4519 فتدثر-45

مىا أ  هنىظ  افتالفنىظ يى ا المبحىون ا اهضا : ف مظ  تعلق يظلخوف االجتمظعى أوالً 

يبرق يى ا المتولىا ا الحسىظي  ا يلى   لن  فتدثر 45ما ، والمبحون ا لن  45إلى  30

, وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عنىد مسىتوى لن  45إلى  30 مال ظلا المبحون ا  0.2863

، لىىىن  30إلىىىى  18مىىىا روىىىر أ  هنىىىظ  افتالفنىىىظ يىىى ا المبحىىىون ا دمىىىظ ، 0.01 اللىىى  

ل ىظلا  0.2348يبرق ي ا المتولا ا الحسظي  ا يل   لن  45إلى  30ما ن ا والمبحو

دمىظ ، 0.01 , وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى  اللى لن  30إلى  18ما المبحون ا 

لىن   45مىا لىن ، والمبحىون ا  30إلىى  18رور أ  هنظ  افتالفنظ ي ا المبحىون ا مىا 

 30إلى  18ل ظلا المبحون ا ما  0.5211يبرق ي ا المتولا ا الحسظي  ا يل  فتدثر 

 .0.001 لن , وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى  الل 

 ً  30: ف مظ  تعلىق يقلىق المسىتقبل اهضىا أ  هنىظ  افتالفنىظ يى ا المبحىون ا مىا ثانيا

يبىىرق يىى ا المتولىىا ا الحسىىظي  ا يلىى  لىىن  فىىتدثر  45مىىا لىىن ، والمبحىىون ا  45إلىىى 

لن , وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عنىد مسىتوى  45إلى  30ل ظلا المبحون ا ما  0.2781

لىىىن ،  30إلىىىى  18روىىىر أ  هنىىىظ  افتالفنىىىظ يىىى ا المبحىىىون ا مىىىا دمىىىظ ، 0.01 اللىىى  

ل ىظلا  0.2738يبرق ي ا المتولا ا الحسظي  ا يل  لن   45إلى  30ما والمبحون ا 

دمىظ  ،0.01 لن , وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى  اللى  30إلى  18المبحون ا ما 

لىن   45مىا لىن ، والمبحىون ا  30إلىى  18رور أ  هنظ  افتالفنظ ي ا المبحىون ا مىا 

 30إلى  18ل ظلا المبحون ا ما  0.4519يبرق ي ا المتولا ا الحسظي  ا يل  فتدثر 

 0.001 لن , وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى  الل 
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بحوثين على مقياس توجد فروق اات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الم -د

 تبعا الختالف مستوى التعليم.الخوف االجتماعى وقلق المستقبل مستوى 

 (31جدول رقم )

مستوى تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس 

 تبعاً الختالف مستوى التعليمالخوف االجتماعى وقلق المستقبل 

 م دا التبظ ا المق ظ 
 ممموعظ 

 لمريعظ ا 

 اج  

 الحر  

 متولط ممموم

 المريعظ  
 الدالل  ق م  ف

 الخوف 

 االجتمظعى

 4.582 2 9.164 ي ا الممموعظ 

 0.442 397 141.907  افل الممموعظ   ال *** 10.365

  399 151.071 المممــوم

 قلق

 المستقبل 

 2.209 2 4.419 ي ا الممموعظ 

 0.286 397 91.689  افل الممموعظ   ال *** 7.735

  399 96.108 المممــوم

هرىىى ر ي ظشىىىظ  المىىىدو  السىىىظيق إلىىىف وجىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  إا ىىىظ    يىىى ا 

المختلبىى ، وذلىىم علىىف مق ىىظ  التعلىى ا ممموعىىظ  المبحىىون ا الىىل ا  مثلىىو  مسىىتو ظ  

 الىى  عنىىد   وهىىلد الق مىى 10.365، ا ىىث يل ىىى ق مىى  ف مسىىتوى الخىىوف االجتمىىظعى

هوجىد ، وهو مظ  ثبى صح  هلا البرم واللى  نص على أش   0.001ل    مستوى  ال

فىىروق ذا   اللىى  إا ىىظ    يىى ا متولىىاظ   اجىىظ  المبحىىون ا علىىى مق ىىظ  مسىىتوى 

. دمظ هر ر ي ظشظ  المدو  السىظيق إلىف مستوى التعل االخوف االجتمظعى هبعظ الفتالف 

الىل ا  مثلىو  مسىتو ظ   وجو  فىروق ذا   اللى  إا ىظ    يى ا ممموعىظ  المبحىون ا

 7.735، ا ث يل ىى ق مى  ف مستوى قلق المستقبلالمختلب ، وذلم علف مق ظ   التعل ا

، وهىىو مىىظ  ثبىىى صىىح  هىىلا البىىرم  0.001 الىى  عنىىد مسىىتوى  اللىى      وهىىلد الق مىى

هوجىىد فىىروق ذا   اللىى  إا ىىظ    يىى ا متولىىاظ   اجىىظ  والىىلى  ىىنص علىىى أشىى  

 .مستوى التعل اقلق المستقبل هبعظ الفتالف المبحون ا على مق ظ  مستوى 

ولمعرف  م دا التبظ ا للبروق ي ا المتولاظ  الحسظي   لممموعظ  المبحىون ا 

يار قىى  أقىىل فىىرق معنىىوي، ا ىىث روىىر أ  مسىىتوى  L.S.Dأجىىرى االفتبىىظا البعىىدي 

 . ع ا  يظشخبظم مستوى التعل ا لدى المبحون االخوف االجتمظعى وقلق المستقبل 

 (32جدول )

مقياس مستوى الخوف لمعرفة الفروق بين المجموعات علي  L.S.Dنتائج تحليل 

 االجتماعى وقلق المستقبل
 المتولط أعلى ما جظمعى جظمعى أقل ما جظمعى الممموعظ  المق ظ 

 الخوف 

 االجتمظعى

 2.197   - أقل ما جظمعى

 1.867  - ***0.3300 جظمعى

 1.417 - *0.4506 ***0.7805 أعلى ما جظمعى

 قلق

 المستقبل 

 2.662   - أقل ما جظمعى

 2.394  - **0.2678 جظمعى

 2.250 - **0.2442 ***0.4120 أعلى ما جظمعى
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اهضىىا أ  هنىىظ  افتالفنىىظ يىى ا المبحىىون ا : ف مىىظ  تعلىىق يىىظلخوف االجتمىىظعى أوالً 

الحظصىىل ا علىىى مرهىىل ، والمبحىىون ا مسىىتوى هعلىى ا أقىىل مىىا جىىظمعىالحظصىىل ا علىىى 

ل ىىظلا المبحىىون ا الحظصىىل ا  0.3300يبىىرق يىى ا المتولىىا ا الحسىىظي  ا يلىى  جىىظمعى 

دمىظ ، 0.001جظمعى, وهىو فىرق  ا  إا ىظ  ظ عنىد مسىتوى  اللى  أقل ما على مرهل 

، مرهىىىل أقىىىل مىىىا جىىىظمعىروىىىر أ  هنىىىظ  افتالفنىىىظ يىىى ا المبحىىىون ا الحظصىىىل ا علىىىى 

يى ا المتولىا ا الحسىظي  ا يبىرق  أعلى ما جىظمعىالحظصل ا على مرهل والمبحون ا 

, وهىو فىرق  ا  أقل ما جىظمعىل ظلا المبحون ا الحظصل ا على مرهل  0.7805يل  

روىىىر أ  هنىىىظ  افتالفنىىىظ يىىى ا المبحىىىون ا دمىىىظ ، 0.001 إا ىىىظ  ظ عنىىىد مسىىىتوى  اللىىى 

الحظصىل ا علىى مرهىل أعلىى مىا جىظمعى الحظصل ا على مرهل جظمعى، والمبحىون ا 

ل ىىظلا المبحىىون ا الحظصىىل ا علىىى  0.4506ظي  ا يلىى  يبىىرق يىى ا المتولىىا ا الحسىى

 .0.05 مرهل أعلى ما جظمعى, وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى  الل 

 ً : ف مظ  تعلق يقلق المستقبل اهضا أ  هنظ  افتالفنظ ي ا المبحىون ا الحظصىل ا ثانيا

يبىرق الحظصىل ا علىى مرهىل جىظمعى على مستوى هعل ا أقل ما جظمعى، والمبحىون ا 

ل ظلا المبحىون ا الحظصىل ا علىى مرهىل أقىل  0.2678ي ا المتولا ا الحسظي  ا يل  

روىىر أ  هنىىظ  دمىىظ ، 0.01مىىا جىىظمعى, وهىىو فىىرق  ا  إا ىىظ  ظ عنىىد مسىىتوى  اللىى  

الحظصىل ا افتالفنظ ي ا المبحون ا الحظصل ا على مرهل أقىل مىا جىظمعى، والمبحىون ا 

ل ىظلا  0.4120ا الحسىظي  ا يلى  يبىرق يى ا المتولىا على مرهل أعلىى مىا جىظمعى 

المبحون ا الحظصل ا على مرهل أقل ما جظمعى, وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مسىتوى 

روىىر أ  هنىىظ  افتالفنىىظ يىى ا المبحىىون ا الحظصىىل ا علىىى مرهىىل دمىىظ ، 0.001  اللىى 

يبىرق يى ا المتولىا ا الحظصىل ا علىى مرهىل أعلىى مىا جىظمعى جظمعى، والمبحون ا 

ل ىظلا المبحىون ا الحظصىل ا علىى مرهىل أعلىى مىا جىظمعى,  0.2442الحسظي  ا يلى  

 .0.01 وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى  الل 

مستوى توجد فروق اات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس  -هـ

 تبعا الختالف المستوى االقتصادى االجتماعى.الخوف االجتماعى وقلق المستقبل 

 (33جدول رقم )

مستوى تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس 

 تبعاً الختالف المستوى االقتصادى االجتماعىالخوف االجتماعى وقلق المستقبل 

 م دا التبظ ا المق ظ 
 ممموعظ 

 المريعظ  

 اج  

 الحر  

 متولط ممموم

 المريعظ  
 الدالل  ق م  ف

 الخوف 

 االجتمظعى

 3.302 2 6.604 الممموعظ ي ا 
 0.35 397 112.458  افل الممموعظ   ال *** 9.425

   399 119.062 المممــوم

 قلق

 المستقبل 

 3.738 2 7.477 ي ا الممموعظ 

 0.37 397 118.705  افل الممموعظ   ال *** 10.110

   399 126.182 المممــوم



 

130 

جىىىو  فىىىروق ذا   اللىىى  إا ىىىظ    يىىى ا هرىىى ر ي ظشىىىظ  المىىىدو  السىىىظيق إلىىىف و

ممموعظ  المبحون ا الل ا  مثلو  المستو ظ  االجتمظع   االقت ظ    المختلبى ، وذلىم 

 الى    وهلد الق مى 9.425، ا ث يل ى ق م  ف الخوف االجتمظعىمستوى علف مق ظ  

دمظ هر ر ي ظشظ  المىدو  السىظيق إلىف وجىو  فىروق ذا   ،0.001عند مستوى  الل    

لىىى  إا ىىىظ    يىىى ا ممموعىىىظ  المبحىىىون ا الىىىل ا  مثلىىىو  المسىىىتو ظ  االجتمظع ىىى   ال

، ا ىث يل ىى ق مى  ف مسىتوى قلىق المسىتقبلاالقت ظ    المختلبى ، وذلىم علىف مق ىظ  

، وهىو مىظ  ثبىى صىح  البىرم 0.001 ال  عند مستوى  اللى      وهلد الق م 10110

 ا متولىىىاظ   اجىىىظ  هوجىىىد فىىىروق ذا   اللىىى  إا ىىىظ    يىىىالىىىلى  ىىىنص علىىىى أشىىى  

المبحىىىون ا علىىىى مق ىىىظ  مسىىىتوى الخىىىوف االجتمىىىظعى ومق ىىىظ  قلىىىق المسىىىتقبل هبعىىىظ 

 .الفتالف المستوى االقت ظ ى االجتمظعى

ولمعرفىى  م ىىدا التبىىظ ا للبىىروق يىى ا المتولىىاظ  الحسىىظي   لممموعىىظ  المبحىىون ا أجىىرى 

الخىىوف االجتمىىظعى  يار قىى  أقىىل فىىرق معنىىوي، ا ىىث روىىر أ  مسىىتوى L.S.Dاالفتبىىظا البعىىدي 

 . ع ا  يع ظ ت المستوى االقت ظ ى االجتمظعى لدى المبحون اوقلق المستقبل 

 (34جدول )

لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس مستوى الخوف  L.S.Dنتائج تحليل 

 االجتماعى وقلق المستقبل
 المتولط منخبا متولط مرهبع الممموعظ  المق ظ 

 الخوف 

 االجتمظعى

 2.324   - مرهبع

 2.091  - **0.2327 متولط

 1.583 - **0.5080 ***0.7406 منخبا

 قلق

 المستقبل 

 2.056   - مرهبع

 1.826  - **0.2306 متولط

 1.250 - **0.5757 ***0.8063 منخبا

: ف مىىظ  تعلىىق يىىظلخوف االجتمىىظعى اهضىىا أ  هنىىظ  افتالفنىىظ يىى ا المبحىىون ا  أوالً 

 ى االجتمىىىىىظعى المىىىىىنخبا والمبحىىىىىون ا ذوى المسىىىىىتوى ذوى المسىىىىىتوى االقت ىىىىىظ

االقت ىىىظ ى االجتمىىىظعى المتولىىىط يبىىىرق يىىى ا المتولىىىا ا الحسىىىظي  ا يل ىىىى ق متىىى  

ل ىىظلا المبحىىون ا ذوى المسىىتوى االقت ىىظ ى االجتمىىظعى المتولىىط, وهىىو  0.5080

 ، دمظ هب ا أ  هنظ  افتالفنظ يى ا المبحىون ا ذوى 0.01فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى 

المسىىتوى االقت ىىظ ى االجتمىىظعى المىىنخبا والمبحىىون ا ذوى المسىىتوى االقت ىىظ ى 

ل ىىظلا  0.7406االجتمىىظعى المرهبىىع يبىىرق يىى ا المتولىىا ا الحسىىظي  ا يل ىىى ق متىى  

المبحون ا ذوى المستوى االقت ظ ى االجتمظعى المرهبع, وهو فرق  ا  إا ىظ  ظ عنىد 

 ا المبحون ا ذوى المستوى االقت ىظ ى ، دمظ رور أ  هنظ  افتالفنظ ي 0.001مستوى 

االجتمظعى المتولط والمبحون ا ذوى المستوى االقت ظ ى االجتمىظعى المرهبىع يبىرق 

ل ىىظلا المبحىىون ا ذوى المسىىتوى  0.2327يىى ا المتولىىا ا الحسىىظي  ا يل ىىى ق متىى  

 .0.01االقت ظ ى االجتمظعى المرهبع, وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى 



 

131 

 ً  تعلىىق يقلىىق المسىىتقبل اهضىىا أ  هنىىظ  افتالفنىىظ يىى ا المبحىىون ا ذوى  : ف مىىظثانيااا

المسىىتوى االقت ىىظ ى االجتمىىظعى المىىنخبا والمبحىىون ا ذوى المسىىتوى االقت ىىظ ى 

ل ىىظلا  0.5757االجتمىىظعى المتولىىط يبىىرق يىى ا المتولىىا ا الحسىىظي  ا يل ىىى ق متىى  

فىىرق  ا  إا ىىظ  ظ المبحىىون ا ذوى المسىىتوى االقت ىىظ ى االجتمىىظعى المتولىىط, وهىىو 

، دمىىىظ هبىىى ا أ  هنىىىظ  افتالفنىىىظ يىىى ا المبحىىىون ا ذوى المسىىىتوى  0.01عنىىىد مسىىىتوى 

االقت ىظ ى االجتمىظعى المىنخبا والمبحىون ا ذوى المسىتوى االقت ىظ ى االجتمىظعى 

ل ىظلا المبحىون ا ذوى  0.8063المرهبع يبرق ي ا المتولا ا الحسظي  ا يل ى ق مت  

 0.001عى المرهبع, وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مسىتوى المستوى االقت ظ ى االجتمظ

، دمىىظ روىىر أ  هنىىظ  افتالفنىىظ يىى ا المبحىىون ا ذوى المسىىتوى االقت ىىظ ى االجتمىىظعى 

المتولىىىط والمبحىىىون ا ذوى المسىىىتوى االقت ىىىظ ى االجتمىىىظعى المرهبىىىع يبىىىرق يىىى ا 

ل ىىىىظلا المبحىىىىون ا ذوى المسىىىىتوى  0.2306المتولىىىىا ا الحسىىىىظي  ا يل ىىىىى ق متىىىى  

 .0.01القت ظ ى االجتمظعى المرهبع, وهو فرق  ا  إا ظ  ظ عند مستوى ا

 النتائج العامة للدراسة:

  جظع فىى مقدمى  عب عى  ه  ى  ا عبىظ  الىلى هىا التنو ى  عىنوا عبىر صىبحظ  مواقىع

و ل ىىى  غ ىىىر واحىىىا ينسىىىب   %28.02التواصىىىل المتخ  ىىى  االفتاىىىظف ينسىىىب  

26.80%. 

   لنوا  فى مقدم  ا عبظ  الل ا ها التنو ى   10إلى  5جظع  شسب  ا عبظ  ما لا

مىا جملى  ا عبىظ ، و ل ى   %48.55عنوا عبر مواقع التواصل المتخ    ينسب  

 لنوا . 5فى التره   الثظشى ا عبظ  أقل ما 

  على اظال  ا عبظ  الىلى هىا التنو ى  ااهبعى شسب  هبظعل الممووا يوحع أعمبنى

للم ااهبعىى شسىب  هعل قىظ  المموىوا علىىى ، ودىى Like 2000إلىى أدثىر مىا  عىنوا

هعل ق ، إلى جظشى  االهتمىظح يمرىظاد  هىلد  2000هلد الحظال  لت ل إلى أدثر ما 

 مرظاد . 2000الحظال  لت ل إلى أدثر ما 

 نتائج دراسة الجمهور:

   أش  دلمظ دا  التخداح المبحىون ا لمواقىع التواصىل االجتمىظعى هىع ا  أنبتى الداال

 افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى.حوا    اج  التعرم ل

  أنبتى الداال  وجو  فروق ذا   الل  إا ظ    ي ا متولاظ   اجىظ  المبحىون ا

على مق ظ  الخوف االجتمظعى هبعظ الفتالف مستو ظ  التعرم المختلب  لحوا   

افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىىل االجتمىىظعى، أى أشىى  دلمىىظ دا  هعىىىرم 

لمبحون ا لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى هىع ا   اجى  ا

 الخوف االجتمظعى لد وا.

  أنبتى الداال  وجو  فروق ذا   الل  إا ظ    ي ا متولاظ   اجىظ  المبحىون ا
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علىىى مق ىىظ  قلىىق المسىىتقبل هبعىىظ الفىىتالف مسىىتو ظ  التعىىرم المختلبىى  لحىىوا   

لتواصىىىل االجتمىىظعى، أى أشىى  دلمىىظ دا  هعىىىرم افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع ا

المبحون ا لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى هىع ا   اجى  

 قلق المستقبل لد وا.

   هوجد فىروق ذا   اللى  إا ىظ    يى ا متولىاظ   اجىظ  المبحىون ا علىى مق ىظ

ن الفىتالف التعرم لحوا   افتاظف ا عبظ  عبر مواقع التواصل االجتمظعى هبع ظ

مستو ظ  نراع مواقع التواصل االجتمظعى يظلمعلومظ  والولىظ ط المتعىد ت. أى أشى  

دلمىىظ دا  نىىراع مواقىىع التواصىىل االجتمىىظعى يظلمعلومىىظ  اىىو  اىىوا   افتاىىظف 

 ا عبظ   ع ا  هعرم الممووا لتلم الحوا   على مواقع التواصل االجتمظعى

 ظ   اجىظ  المبحىون ا علىى مق ىظ  هوجد فىروق ذا   اللى  إا ىظ    يى ا متولىا

ن الفىىتالف مسىىتو ظ  نقىى  المبحىىون ا فىىى  التعىىرم لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  وفقىىظ

مواقع التواصل دم ىدا للمعلومىظ . أى أشى  دلمىظ دا   مسىتو ظ  نقى  المبحىون ا 

ي دق وموحوع   مواقع التواصل االجتمظعى دم دا للح و  على المعلومظ  

م لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل هىىع ا  يظلتىىظلى  اجىى  التعىىر

 االجتمظعى.

  ن لحىىوا   افتاىىظف ا عبىىظ  عبىىر مواقىىع التواصىىل مبحىىونى الر ىىع أدثىىر هعرحىىظ

االجتمظعى ما مبحونى الحضر. و بسر البظاث ذلم يت  ممتمع المخظعر قد  كىو  

 أدثر اشترظاان فى المنظعق الحضر   و قل فى المنظعق الر ب  .

 مقظاشى  على مق ظ  الخىوف أ  ا شظ  ا لوا على  اجظ  مرهبع   ال أنبتى الدا

 .هرهبع  اجظ  اللدوا على مق ظ  قلق المستقبل مقظاش  يظ شظ ، ي نمظ يظللدوا

  أنبتى الداال  وجو  فىروق ذا   اللى  إا ىظ    يى ا متولىاظ   اجىظ  مبحىونى

ظعى الر ىىع ومتولىىاظ   اجىىظ  مبحىىونى الحضىىر علىىى مق ىىظ  الخىىوف االجتمىى

 ومق ظ  قلق المستقبل ل ظلا مبحونى الر ع.

   أرور  الداال  أ  مستوى الخوف االجتمىظعى وقلىق المسىتقبل  ىع ا  لىدى البئىظ

ن  ن دلمظ اشخبا مستوى التعلى ا، ي نمىظ  ىع ا  الخىوف العمر   ا قل لنظ ، و ع ا  أ ضظ

مىظعى االجتمظعى وقلىق المسىتقبل لىدى المبحىون ا ذوى المسىتوى االقت ىظ ى االجت

 .المرهبع

 توصيات الدراسة:

إشرىىظع صىىبح  متخ  ىى  للتنو ىى  عىىا اىىظال  افتبىىظع ا عبىىظ  هكىىو  هظيعىى  لىىوداات  -

الدافل   على أ   كو  هنظ  هبو   لحظال  االفتاىظف و كىو  المىتحكا الوا ىد فىى 

النرىىر أتىىخظص مىىا العىىظمل ا يىىظلوداات و ىىتا إهظاىى  البرصىى  لكظفىى  أع ىىظف الممتمىىع 

ن، وهكو  هلد الرىبك  متراياى  يى ا دظفى   24اصل فال  الـ  مكظش   التو لظع   وم ظ
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 ا قسظح والمد ر ظ  لتسو ل عمل ظ  البحث فى ألرم وقى ممكا. 

حىىروات اهخىىظذ ا جوىىعت ا من ىى  إجىىراعا  جد ىىدت لبىىرم لىى ارهوظ علىىى المنىىظعق  -

  النظ  ىى ، هتمثىىل فىىف اشترىىظا  وا ىىظ  لىى ظاا  الرىىرع   افىىل المحظفوىىظ ، ولىىرع

 االلتمظي  على الخاوع السظفن  للبالغظ ، ومعظقب  ما  ثبى هق ى رد فىف التعظمىل

 مع يالغظ  والت ظنظ  المواعن ا.

هعع ع الثقظف  الرقم   ف مظ  خص شرىر المعلومىظ  والمعىظاف اىو  قضىظ ظ افتاىظف  -

 ا عبظ  وهبظ لوظ ي ا البن ظ  البحث   والمرلسظ  ا دظ  م  .

علمىى علىى ألىىبظب هبرىى هىلد الوىىظهرت وواقعوىظ فىى الممتمىىع  هسىل ط الضىوع يرىىكل -

 الم رى.

هبع ل  وا البحث العلمى والمرت ل ا ي  مىا مخت ى ا لخلىق إلىتراه م   فعظلى  للحىد  -

 ما هلد الوظهرت.

حىىروات إلقىىظع الضىىوع علىىى االشعكظلىىظ  النبسىى   واالجتمظع ىى  لوىىظهرت افتاىىظف  -

 ا عبظ .

عقويىىظ  التىىى همىىرح افتاىىظف ا عبىىظ  والتعظمىىل معوىىظ حىىروات هبع ىىل القىىواش ا وال -

 يحعح.

ن  - وحع هرر عظ  وقواش ا هحد  آل ظ  النرر فال  مواقع التواصل االجتمظعى ارصىظ

على لالم  أفىرا  الممتمىع مىا الوقىوم هحىى عظ لى  التىتن را  السىلب   التىى هتردوىظ 

 مثل هلد ا فبظا فى شبو  المتعرح ا لوظ. 
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