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 ثبنهغخ انعشثُخيهخض انجذث 
إلى أثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى االرىاب مغ وجية نطخ شمبة ىجؼ البحث التعخؼ 

كمية التخبية في جامعة الصائف, ومعخفة الفخوؽ ذات الجاللة اإلحرائية آلثارىا تعدى إلى اختالؼ 
( 214الستغيخات: )الجشذ, واالختراص في الثانػية العامة، والسدتػى الجراسي(. تكػنت العيشة مغ )

كػرًا وإناثًا(. استخجـ الباحثػف السشيج الػصفي, واعتسجوا االستبانة أداة لجسع البيانات. شالب )ذ
أضيخت نتائج البحث أف أثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى االرىاب مغ وجية نطخ شمبة 

ر كمية التخبية في جامعة الصائف؛ كاف مختفعًا, فقج جاء تختيب السحاور عمى التػالي: )اآلثا
وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى االجتساعية(، )اآلثار الدياسية(، )اآلثار الجيشية(، و 

، حيث الجرجة الكمية، وفي اآلثار االجتساعيةفي  الجشذتعدى إلى أثخ متغيخ  (α  =1.14الجاللو )
= αجاللو )فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ال كانت الفخوؽ لرالح اإلناث, في حيغ لع تطيخ

, ووجػد فخوؽ ذات داللة واآلثار الدياسية، اآلثار الجيشيةفي  الجشذتعدى إلى أثخ متغيخ  (1.14
، اآلثار االجتساعيةفي  االختراصتعدى إلى أثخ متغيخ  (α  =1.14إحرائية عشج مدتػى الجاللو )

فخوؽ ذات داللة إحرائية  ، حيث كانت الفخوؽ لرالح اإلناث, في حيغ لع تطيخالجرجة الكميةوفي 
اآلثار ، و اآلثار الجيشيةفي االختراص تعدى إلى أثخ متغيخ  (α  =1.14عشج مدتػى الجاللو )

السدتػى الثالث  ( بيغα  =1.14) عشج مدتػى الجاللو ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية ,الدياسية
انت الفخوؽ لرالح كل مغ مغ ناحية أخخى، حيث ك الثامغ، و الدابع، و الدادسمغ ناحية وكل مغ 

، الخامذالسدتػى  ( بيغα  =1.14)، ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية الثامغ، و الدابع، و الدادس
ووجػد فخوؽ ذات داللة  اآلثار االجتساعية،، في الثامغالفخوؽ لرالح السدتػى والثامغ، حيث كانت 

الفخوؽ لرالح السدتػى الدادس، حيث كانت ، و الثالثالسدتػى  ( بيغα  =1.14)إحرائية 
السدتػى الثالث مغ  ( بيغα  =1.14)ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  ,اآلثار الجيشيةفي  الدادس

، الثامغ، و الدابعمغ ناحية أخخى، حيث كانت الفخوؽ لرالح كل مغ  الثامغ، و الدابعناحية وكل مغ 
 .الكمية الجرجةوفي 

 االجتساعي, اإلرىاب, شمبة كمية التخبية.وسائل التػاصل الكمسات السفتاحية: 
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Abstract 

The objective of the research is to identify the effect of the use social media 

on terrorism from the perspective of the students of the Faculty of 

Education at Taif University. The differences between the variables are 

attributed to different variables: gender, specialization in secondary 

school, and level of education. The sample was sampled from (517) 

students (male and female). The researchers used the descriptive 

approach, and the METRO questionnaire was used to collect data. The 

results of the study showed that the impact of the use of social media on 

terrorism from the point of view of the students of the Faculty of 

Education at Taif University was high. The ranking of the axes was 

respectively: social effects, political effects, religious effects, (a = 1.17) was 

attributed to the effect of the sex variable in the social effects, and in the 

total score, where the differences were in favor of females, while there 

were no significant differences at the level (α = 1.17) And political effects, 

and the presence of differences of statistical significance at the level of 

significance (α = 1.17) attributed to the impact of a variable For the 

specialization in the social effects, and in the total degree where the 

differences were in favor of females, while there were no differences with 

statistical significance at the level of significance (α = 1.17) attributed to 

the effect of the variable specialization in religious effects, political effects, 

and the existence of differences of statistical significance at the level of 

significance (α = 1.17) between the third level on the one hand and the 

sixth, seventh and eighth on the other. The differences were in favor of the 

sixth, seventh, and eighth, and there were differences of statistical 

significance (α = 1.17) between the fifth and eighth levels, For the eighth 

level, in the social effects, and the presence of differences of statistical 

significance (α = 1.17) between the The differences were in favor of the 

sixth level in religious relics, and there were statistically significant 

differences (α = 1.17) between the third level on the one hand, and the 

seventh and the eighth, on the other hand, where the differences were in 

favor of the seventh, eighth, and Total score.                             

Keywords: social media, terrorism, students of the Faculty of 

Education   
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 يمذيخ:

تعّج وسائل التػاصل االجتساعي مغ أكثخ الػسائل تأثيخًا في فكخ الذباب العخبي، 
السيسا مع حجوث الثػرة التكشػلػجية العالسية الدخيعة، التي أحجثتيا الذبكة العشكبػتية 

ووجػد وقت فخاغ كبيخ لجى الذباب, حيث يقزي معطع )اإلنتخنت(، وسيػلة تػفخىا لمجسيع، 
الذباب مغ الفئات العسخية السختمفة وقتًا شػياًل في ترفح مػاقع التػاصل االجتساعي، مسا 
يشجع عشيا آثار سمبية أو إيجابية في السجتسع بخمتو، إضافة إلى تأثيخىا في عسمية التػاصل 

 بيغ الذباب في أنحاء العالع السختمف.
شيج العالع نػعًا مغ التػاصل االجتساعي بيغ أفخاد السجتسع مغ خالؿ فزاء لقج "

إلكتخوني افتخاضي؛ عخؼ باسع "شبكات التػاصل االجتساعي"، قخب السدافات بيغ الذعػب 
وألغى الحجود وزاوج بيغ الثقافات؛ ومغ أىسيا: )فيذ بػؾ، وتذ آب، تػيتخ، ليشكج إف( 

 (.16,1103)نرخ، "اعيوغيخىا مغ وسائل التػاصل االجتس
حيث ضيخت في اآلونة األخيخة شبكات التػاصل االجتساعي عمى الذبكة )اإلنتخنت(، 
والقت رواجًا بيغ جيل الذباب، وحطيت بانتذار كبيخ عمى الرعيج العالسي، وبات بعزيا مغ 
أكثخ السػاقع زيارة في العالع، حتى صارت تصغى عمى ما كاف يعخؼ في عمع االجتساع 

لسكاف الثالث(؛ أي: السكاف الحي يمجأ إليو اإلنداف بعج مكانو األوؿ )البيت(، ومكانو بػ)ا
 .(sean,9116الثاني )العسل أوالجامعة(، فرار السكاف الثالث مكانًا إلكتخونيًا بامتياز )

يعّج التػاصل اإللكتخوني عبخ مػاقع اإلنتخنت انفتاحًا إلكتخونيًا كبيخًا عمى العالع عبخ 
العشكبػتية, وتفعيل وسائل عخض السعمػمات واستخجاـ الشػافح والرفحات, والسػاقع  الذبكة

الستاحة، التي يسكغ أف تكػف وسائط متاحة لجسيػر السيتسيغ في مػاضيع مػحجة )فخاولة, 
1115 ،03.) 

حيث أحجثت شبكات التػاصل االجتساعي بتقشياتيا الستدارعة وتصبيقاتيا الستقجمة  
اليػاتف الحكية؛ درجة عالية مغ التأثيخ فاؽ ما أحجثتو وسائل االتراؿ عبخ الحاسػب, و 

واإلعالـ التقميجية مخات عجيجة, حيث تزع شبكة اإلنتخنت مالييغ السػاقع التي تتشاوؿ مجاالت 
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الحياة كميا؛ مغ سياحة واقتراد, وأدياف, وغيخىا, تجخي مغ خالليا أشكاؿ متشػعة لمتفاعل 
 (. 1100االجتساعي )دايل، 

فاصبح اإلرساؿ واالتراؿ عبخ الذبكة االجتساعية يسّكغ كّل فخد مغ التعامل مع 
التقشية العرخية, فالحت بػادر الخصخ مغ خالؿ األشكاؿ الستعجدة لمكع الكبيخ مغ السػاقع، 
التي تشذخ رسائل غيخ أخالقية تيجد قيع الذعػب وأخالقيع وثقافاتيع, إضافة إلى السػاقع 

ة بالجساعات اإلرىابية التي تعكذ ثقافات وأيجيػلػجيات مختمفة تثيخ الخعب في األخخى الخاص
الشفذ, وتديع في تكػيغ فكخ إرىابي مستج, حيث أتاحت شبكة التػاصل االجتساعي لكل فخد 
مػقعًا خاصًا بو، فرارت العالقة بيغ وسائل التػاصل االجتساعي واإلرىاب عالقة تذبو 

جاىسا تقػـ عمى صشع الحجث, واألخخى تقػـ بتدػيقو عبخ الذخاكة مابيغ مؤسدتيغ إح
 (.1111وسائميا ومػاقعيا العجيجة عمى شبكة اإلنتخنت. )شػماف، 

وعمى ذلظ فقج استغمت وسائل التػاصل االجتساعي في اآلونة األخيخة حخية التعبيخ 
ح، وقممت مغ ودخمت إلى السجاالت السختمفة, حيث زادت السصالبة الذعبية السدتسخة باإلصال

الكبزة الخانقة عمى وسائل التػاصل االجتساعي مغ بعس الجوؿ، إضافة الى تعبئة الخأي 
العاـ وصياغتو, مسا جعل الحكػمات تعسل عمى احتػائيا بصخؽ ووسائل مختمفة, وأخخى 
باإلصالحات االقترادية وغيخىا، الفتيغ الشطخ إلى السشافدة الستدايجة بيغ مػاقع التػاصل 

ساعي بأنػاعيا عمى استقصاب الشاس مغ خالؿ ماتقجمو مغ خجمات اجتساعية وتعميسية االجت
وسياسية وتخفييية مػجية إلى السجتسع بذخائحة كميا، خاصة شخيحة الذباب بسخاحميع 

 (.1103العسخية السختمفة )غشيسي، 
يا إف االنتذار الػاسع والدخيع لقزايا اإلرىاب عبخ وسائل التػاصل االجتساعي جعم

مغ ضسغ اىتسامات الخأي العاـ، حيث إف تأثيخ ىحه الػسائل مشحيا أىسية لسعالجة اآلثار 
االجتساعية واالقترادية والدياسية والثقافية السختمفة, إضافة إلى معالجة األفكار 
الستصخفة,حيث سيصخت مػاقع التػاصل االجتساعي عمى فكخ الذباب العخبي؛ ألنيا مغ 
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ارًا وتأثيخًا في أنحاء العالع كمو، نطخًا لديػلة تػفخىا واستخجاماتيا السرادر األكثخ انتذ
 الستعجدة, مسا تخؾ آثارًا سمبية في تمظ األفكار.

مغ ىشا جاءت ىحه الجراسة لتمقي الزػء عمى أثخ استخجاـ وسائل التػاصل 
 االجتساعي عمى االرىاب لجى شمبة كمية التخبية في جامعة الصائف.

 يشكهخ انجذث:

تقـػ وسائل التػاصل االجتساعي بجور ميع في التأثيخ في أفكار الذباب الجامعي, وقج يكػف 
التأثيخ سمبيًا حيشسا يختبط بطاىخة اإلرىاب, ونذخ ىحه السػاقع لمسعمػمات واألخبار الكاذبة 
السختبصة باإلرىاب, حيث إف الذباب يقزػف وقتًا غيخ قميل في االنغساس في ترفح ىحه 

 السػاقع.
حيث يدعى البحث لجراسة أثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى اإلرىاب؛ لسا ليحه 

الػسائل مغ دور في تػعية الذباب الجامعي بخصػرة اإلرىاب واألفكار الستصخفة، وكيفية 
مػاجيتيا والقزاء عمييا مغ خالؿ دحزيا ومحاربتيا, وعجـ التأثخ بيا, وعجـ تشاقل األخبار 

لسغخضة، التي تيجؼ إلى التعاشف مع الفكخ اإلرىابي مغ خالؿ ىحه السػاقع التي والذائعات ا
 ُتدتخجـ أحيانًا في جحب الذباب، وتجشيجىع لسشاصخة األفكار الستصخفة وتبشييا.

وعمى ذلظ بجأت الجعػات تتعالى كي تػاكب األساليب التخبػيػة التقػجـ التكشػلػػجي 
ات التػاصل االجتساعي اإللكتخونية في السيجاف التخبػي؛ الػدخيع، واالستفادة مغ ميدات شبك

إليجاد بيئات تخبػية أكثخ ودية، ومخونو تتغمب عمى عاممي الدماف والسكاف، وتفدح السجػاؿ 
لمصمبػة ليكػنػا متعمسيغ نذيصيغ مذاركيغ في إنتاج السعخفة ال مدتيمكيغ سمبييغ؛ وذلظ مغ 

ظ الذبكات، وما تػفخه مغ وسائط متعجدة؛ مثل: الرػر خػالؿ استثسار اإلمكانات الكبيخة لتم
  (Mazman & Usluel, 9112).والتػاصل السباشخ والفيجيػوالسحادثة

حيث  أكج عجد غيخ قميل مغ الجراسات أثخ وسائل التػاصل االجتساعي عمى اإلرىاب؛     
( التي اشارت الى أف شبكات التػاصل االجتساعي تترجر قائسة 1105كجراسة الجاغخ )

وسائل اإلعالـ الججيج حدب آراء شالب الجامعات الدعػدية، وأنيا أسيست إلى حج كبيخ في 
ب وأبعاده، إضافة إلى رفس شالب الجامعات الدعػدية، وزيادة تعخيفيع بسخاشخ اإلرىا
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(، التي تػصمت إلى 1106مذاعخىع ضج اإلرىاب وأعساؿ العشف والتصخؼ؛ ودراسة السصيخي )
أف اإلدارة الجامعية تتيح فخصًا متداوية لكل الصالب لمسذاركة في األنذصة الصالبية, وتيتع 

الب وحسايتيع مغ السخاشخ, وتػفخ ليع متصمبات تشفيح بالفعاليات التي تداعج عمى تػعية الص
األنذصة التػعػية لمصالب، وأنيا تعسل عمى نبح أي سمػؾ يقع ضسغ دائخة التعرب 

( التي تػصمت إلى نتيجة مفادىا: أف 1103, ودراسة الذخقاوي )االجتساعي أو القبمي الفكخي 
لتي تعتسجىا الجساعات اإلرىابية وسائل التػاصل االجتساعي صارت مغ أىع وسائل التػاصل ا

 في تحقيق التػاصل مع أعزائيا الفعمييغ وتجشيج أعزاء ججد.

 نزا تذبول انذساصخ اإلجبثخ عٍ األصئهخ اِتُخ: 

. ما أثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى اإلرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية 0
 التخبية في جامعة الصائف؟

( ألثخ استخجاـ α≥ 1.14لة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ). ىل تػجج فخوؽ ذات دال 1
وسائل التػاصل االجتساعي عمى اإلرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية في جامعة 
الصائف وفق الستغيخات اآلتية: )الجشذ, واالختراص في الثانػية العامة, والسدتػى 

 الجراسي(؟
 

 أهذاف انجذث: 

 اآلتية: ييجؼ البحث إلى تحقيق األىجاؼ
استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى االرىاب مغ وجية نطخ شمبة التعخؼ إلى أثخ   -

  كمية التخبية في جامعة الصائف.
( ألثخ α≥ 1.14فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )معخفة فيسا إذا كاف ثسة  –

استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى اإلرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية في جامعة 
الصائف وفق الستغيخات اآلتية: )الجشذ, واالختراص في الثانػية العامة, والسدتػى 

 الجراسي(.
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 أهًُخ انجذث:

يدتسّج البحث أىسيتو مغ حجاثة السػضػع، ألنو مغ الجراسات العخبية  األهًُخ انُظشَخ:
إضافة ، استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى اإلرىابأثخ األولى التي تشاولت مػضػع 

 . وسائل التػاصل االجتساعي إلى تدميط الزػء عمى دوافع شمبة كمية التخبية نحػ استخجاـ
يتػقع أف تقجـ نتائج البحث لمسختريغ في وزارة التخبية والتعميع  األهًُخ انتطجُمُخ:

، عمى اإلرىابوجامعة الصائف ترػرًا واضحًا عغ أثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي 
 ويسكغ أف يفيج الباحثػف والجارسيغ مغ األداة التي ُشػرت في عسل دراسات الحقة. 

 آلتية:: اعتسج البحث السرصمحات ايظطهذبد انجذث
: التصبيقات التي تسكغ مدتخجمييا مغ إنتاج السحتػى, وصبئم انتىاطم االجتًبعٍ

 (.1104ومذاركتو مع اآلخخيغ, واالنجماج لالشتخاؾ في شبكات أخخى )قشجيمي, 
كل فعل إجخامي يقـػ بو أفخاد أو جساعات أو مؤسدات رسسية أو غيخ رسسية،  اإلسهبة:

ة أو الخاصة؛ بيجؼ اإلخالؿ بالػضع األمشي أو االستقخار يػقع األضخار بالسستمكات العام
والػحجة الػششية، أو إدخاؿ الخعب والخػؼ والفدع بيغ الشاس، أو إثارة الفػضى تحكيقًا لغايات 

 (.41, 1103إرىابية. )األنباري, 
ىع الصالب الحيغ مازالػا عمى مقاعج الجراسة في جامعة الصائف في  طهجخ كهُخ انتشثُخ:

 التخبية. كمية
ىي مؤسدة تعميسية مغ مؤسدات التعميع العالي تقـػ بسيشة التجريذ  جبيعخ انطبئف:

 والبحث العمسي وخجمة السجتسع.
 

  يذذداد انذساصخ:

عمى االرىاب دراسة أثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي  انًذذداد انًىضىعُخ:
 لجى شمبة كمية التخبية في جامعة الصائف. 
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اقترخت ىحه الجراسة عمى شمبة كمية التخبية في جامعة الصائف  انجششَخ: نًذذدادا -
 ىػ(.0331في السسمكة العخبية الدعػدية لمعاـ الجرسي )

 ىػ(.0331كمية التخبية في جامعة الصائف لمعاـ الجرسي ) نًذذداد انًكبَُخ:ا -
 ىػ(. 0331) ُشبق البحث خالؿ الفرل الثاني مغ العاـ الجراسي انًذذداد انزيبَُخ:-
إجابات شمبة كمية التخبية عغ فقخات استبانة أثخ استخجاـ وسائل  انًذذداد انًمبصُخ: -

( فقخة، وما تتستع بو مغ خرائز 16السكػنة مغ )عمى  اإلرىاب؛ التػاصل االجتساعي 
 .سيكػمتخية مغ صجؽ وثبات

 اإلطبس انُظشٌ وانذساصبد انضبثمخ

 اوال:اإلطبس انُظشٌ

بجأت مػاقع التػاصل االجتساعي في الطيػر في مشترف التدعيشات حيث انذئ مػقع    
(classmates.com عاـ )لمخبط بيغ زمالء الجراسة , ومػقع  0844
(SixDegress.com عاـ )الحي ركد عمى الخوابط السباشخة بيغ األشخاص وضيخت 0886

الخسائل الخاصة لسجسػعة مغ  تمظ السػاقع السمفات الذخرية لمسدتخجميغ وخجمة ارساؿ
 ( 4, ص1117االصجقاء )خالج,

لقج اصبحت التكشػلػجية الحجيثة؛ ومشيا شبكات التػاصل االجتساعي، تػذّكل شػخائق   
 تفكيخ األجياؿ الخقسية الشاشئة، فالتسدظ بالصخائق التقميجية في التعميع سيؤدي إلى فرل حػاد

ػيغ الصخائق الّتي يتعّمع مغ خالليا الصمبة في السؤسدات التخبػية، وشخائق تفكيخىع في العالع ب
الخارجي؛ لػحا ال يتحّتع عمى التخبػييغ التخفيف مغ حّجة ىحا الفرل فحدب؛ بل االستفادة مغ 
 قػة تمظ التكشػلػجيا لتحقيق مكاسب تخبػية، إيسانًا بحتسية التحػؿ الجػىخي في األنطسة

 ,Klopfer, Osterweil, Groff, and Haas).التعميسية لتتكيف مػع العػالع السحيط.

9112)  
ثمة هوة معرفٌة وتحدٌات جمة تواجه المرالبٌن فً المجال التربـوي واالجتمـاعً 
تجـاه االندفاع الهائل لالنخراط فً تلن الشبكات من لبل كافة الشرائح االجتماعٌة وال سٌما 

  ال أن البعض ٌجنح لتفسٌر ذلن بتلبٌة الغاٌات النفعٌة لدى األفراد فئة الشباب، إ
(Grabner,9101)  
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كما ٌدعو البعض إلى تهدئة المخاوف بشأن تلن الشبكات مؤكدٌن وجود عاللـة 
إٌجابٌة بٌن مستخدمٌها ودرجة الرضا عن الحٌاة والثمة باآلخرٌن والمشاركة المدنٌة 

( إذ ال بد من فهم واحتضان هذه   Kee Park Valenzuela ,8002)والـسٌاسٌة 

التمنٌـات وتوظٌفهـا لتوجٌه الشباب، وضرورة التخلً عن االفتراضات المسبمة حول الكٌفٌة 
التً ٌتشكل فٌها العـالم، ذلن أن الولائع تشٌر إلى أن الشباب هم أكثر براعة فً التعامل مع 

ا فإن على المربٌن مساعدة الطلبة على مجابهـة تلـن التمنٌـات، وصـناعة التغٌٌر، لذ

  Boyd,9111) .التحـدٌات التً تعترضهم,  )

( انػاع الذبكات االجتساعية مشيا شبكات شخرية وىي  12,  ص1100يبيغ عبج الجػاد)
لذخريات محجدة وأفخاد ومجسػعة اصجقاء تسكشيع مغ التعارؼ وانذاء صجاقات بيشيع, مثل 

(face bookوشبكا ,) ت ثقافية تختز بفغ معيغ وتجسع السيتسيغ بسػضػع او عمع معيغ
, وشبكات ميشية وىي تيتع باصحاب السيغ الستذابية إليجاد بيئة (Library thing)مثل 

 .(Linked inتعميسية وتجريبية فاعمة مثل)
( بان هنان العدٌد من العوامل التً تساعد على ظهور 6-8, 8002وٌرى الٌوسف )

منها وجود رموز فكرٌة منظره للسلون االرهابً, عدم وجود لنوات للحوار, تمسن االرهاب 
الجماعات االرهابٌة بفكرة ان تغٌٌر الوالع الٌتم إال باستخدام االرهاب,واالوضاع إاللتصادٌة 

 واالجتماعٌة المتردٌة.

هاب وٌتخذ االرهاب عدة انماط منها: االرهاب السٌاسً, االرهاب االجتماعً, االر    
االلتصادي, االرهاب الدٌنً, االرهاب االنفصالً, االرهاب االٌدولوجً, االرهاب النفسً, 

 (5821االرهاب الفكري. )سمرة ,

ولالرىاب عجة اىجاؼ يسكغ اجساليا باألتي:نذخ الخعب والخػؼ لجى الجوؿ والذعػب 
الخوح السعشػية السختمفة ,اإلخالؿ بالشطاـ العاـ مغ خالؿ احجاث نػع مغ الفػضى وإضعاؼ 

وتذتيت الجيػد وزعدعة االمغ في السجتسع, وإلحاؽ الزخر بالبشى التحتية لمجولة مغ خالؿ 
تعصيل الخجمات االساسية وتجميخ السباني واالمالؾ العامة لمجولة وتعصل الحدابات التي تديخ 

وإضيار قزية  السخافق العامة,الجعاية واإلعالف الثارة انتباة الخاي العاـ بالعسل االرىابي
الجساعة التي تحارب مغ اجميا ,تيجيج الدمصات وابتدازىا إلجبار الدمصات عمى الخزػع 
والتفاوض والتاثيخ عمى قخارىا إلتخاذ ماتصالبة بة الجساعة االرىابية,الحرػؿ عمى االمػاؿ 
حيث يمجأ االرىابيػف الى جسع االمػاؿ عغ شخيق تجشيج افخاد ججد في تشطيسيع عغ شخيق 

 (1113الفجية التي يصالبػف بيا مقابل االفخاج عغ الخىائغ لمحرػؿ عمى االمػاؿ. )العسيخي ,
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( اف ىشاؾ العجيج مغ الدسات  التي يترف بيا الفعل االرىابي 1101ويخى البجايشة)
وىي التيجيج بالعشف, إيراؿ العشف ألكبخ شخيحة مغ الشاس,استخجاـ شخؽ استخاتيجية لكدب 

 ـ الحخب الشفدية في التاثيخ عمى االفخاد,الصبيعة االجخامية لمفعل .الرخاع , استخجا
 ثبَُب: انذساصبد انضبثمخ

لقج تعجدت الجراسات التي تشاولت أثخ وسائل التػاصل االجتساعي عمى اإلرىاب، حيث    
( التعخؼ الى أثخ الفيذ بػؾ في التحريل karbinsiku,1101ىجفت دراسة كاربشدكي )

شمبة الجامعات, أضيخت الشتائج أف الجرجات األكاديسية التي يحرل عمييا شالب الجراسي لجى 
الجامعات السجمشػف عمى شبكة اإلنتخنت, وترفح مػقع )فيذ بػؾ( أكبخ الذبكات 

االجتساعية عمى اإلنتخنت؛ تجنى كثيخًا عغ تمظ التي يحرل عمييا نطخاؤىع الحيغ اليدتخجمػف 
الػقت الحي يسزيو الصالب الجامعي في ترفح ىحا السػقع؛ تجنت ىحا السػقع, وأنو كمسا ازداد 

%( مغ الصالب الجامعييغ الحيغ شسمتيع الجراسة 68درجاتو في االمتحانات, حيث إف ندبة )
اعتخفػا بأف إدمانيع عمى مػقع الفيذ بػؾ يؤثخ سمبًا في تحريميع الجراسي, وأف األشخاص 

يخررػف وقتًا أقرخ لمجراسة، مذيخًا إلى أف لكل الحيغ يقزػف وقتًا أشػؿ عمى اإلنتخنت 
جيل اىتسامات تجحبو، وأف ىحا السػقع يتيح لمسدتخجـ )الجردشة(، وحل الفػازيخ، وإبجاء رأيو 

 في كثيخ مغ األمػر، والبحث عغ أصجقاء ججد أو قجامى.
( التعخؼ إلى أثخ استخجاـ وسائل التػاصل Mecheel,1101وىجفت دراسة ميذيل )     

االجتساعي في العالقات االجتساعية, أضيخت الشتائج أف أكثخ مغ نرف األشخاص البالغيغ 
الحيغ يدتخجمػف الذبكات؛ مشيا: )الفيذ بػؾ،  وبيبػ، ويػتيػب( قج أقّخوا بأنيع يقزػف 

وقتًا أشػؿ عمى شبكة اإلنتخنت مغ الػقت الحي يقزػنو مع أصجقائيع الحكيقيغ، أو مع أفخاد 
ع يتحجثػف برػرة أقل عبخ الياتف, واليذاىجوف التمفاز كثيخًا, ويمعبػف عجدًا أقل أسخىع، وأني

%( تقخيبًا 42مغ ألعاب الحاسػب، ويخسمػف كسية مغ الخسائل الشرية والبخيجية, وأف ندبة )
مغ الحيغ شاركػا في الجراسة؛ أقّخوا بأف شبكات التػاصل عبخ اإلنتخنت تدبب بالفعل في 

 اتيع.تغييخ أنساط  حي
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( إلى اىسية  ,Valenzuela ,Kee & Park, 1101وأشارت فاليشدويال وكػي وبارؾ )     
البحث في العالقة بيغ استخجاـ الفيذ بػؾ مغ الصمبة؛ واالتجاىات والدمػكات التي تديج مػغ 
رأس الساؿ االجتساعي لجييع. خمرت نتائج الجراسة إلى وجػد عالقة إيجابية بيغ درجة 

فيذ بػؾ؛ وكل مػغ الخضا عغ الحياة، والثقة االجتساعية، والسذاركة السجنية، استخجاـ ال
 والسذاركة الدياسية، وقج أوصى الباحثػف بتيجئة السخاوؼ حػؿ اآلثار الدمبية لمفيذ بػؾ.

( الى معخفة استخجاـ Fredrick r.ishengoma,1102وأشارت فخيجريظ وايذشقػمى )    
أثشاء حجوث  اليجسات اإلرىابية عمى البمجاف الشامية, مغ  شبكات التػاصل االجتساعي في

خالؿ تحميل تغخيجات مدتخجمي تػيتخ في أثشاء اليجػـ اإلرىابي عمى مخكد ويدت جيت 
, الحي تبشتو حخكة الذباب. تػصمت الجراسة 1102سبتسخ  10لمتدػؽ في نيخوبي بتاريخ 

لى التجويغ عمى نحػ أكبخ في األوقات إلى أف مدتخجمي تػيتخ في البمجاف الشامية يسيمػف إ
األولى لػقػع الحػادث اإلرىابية, وأف معطع التجويشات عمى تػيتخ انصمقت مغ حدابات 

% مغ التغخيجات تعػد إلى 62السدتخجميغ في البمج الحي تعخض لميجػـ اإلرىابي, وأف ندبة 
 الجولي لالتراالت. % مشيا تعػد إلى اإلناث وفق تقاريخ االتحاد16الحكػر مقابل ندبة 

أف وسائل التػاصل االجتساعي (، عمى 1103الذخقاوي )أكجت نتائج  دراسة و   
اصبحت أىع وسائل التػاصل التي تعتسجىا الجساعات اإلرىابية في تحقيق التػاصل مع 
أعزائيا الفعمييغ وتجشيج أعزاء ججد, وأف ثسة عالقة شخدية بيغ التدييالت التي تتيحيا 

الترالية لػسائل التػاصل الججيج، واستغالؿ الجساعات اإلرىابية ليحه اإلمكانات اإلمكانات ا
 في تحقيق أىجافيا السادية.

( إلى أف السػاقع اإللكتخونية لمتشطيسات 1104بيشسا أشارت دراسة الجيػشي ) 
اإلرىابية قجمت مػادًا دعائية تثيخ الخعب والخػؼ في نفػس الجساعات السدتيجفة، وتدعى 

الحرػؿ عمى تأييج الخأي العاـ العالسي مغ خالؿ شخح وجية نطخىع، وأوجو الطمع الػاقعة  إلى
 عمييع، وتأكيج قجرتيع عمى الشرخ في السعخكة.
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االنطار التعخؼ الى  أثخ شبكات التػاصل  ،(Erisen,1104ولفتت دراسة إيخسغ )      
اختيخت عيشة مغ الستصػعييغ  االجتساعي في التفكيخ الدياسي  في السجتسع األميخكي, فقج

( مغ اإلناث، وزعت 44( مغ الحكػر و)45( شالبًا، بػاقع )000مغ شمبة الجامعة؛ بمغت )
االستبانة عمييع، وروعي التشػع في الصمبة بيغ )السحافطيغ والميبخالييغ(, واالستجابة إلى 

كات التػاصل نػعيغ مغ األسئمة: األوؿ يدتيجؼ جسع بيانات شخرية عغ مجى استخجاـ شب
االجتساعي، وكيفيتيا التي تؤثخ سمبًا في التفكيخ الدياسي، ويعػد الدبب في ذلظ إلى أنيا 

 تخوج لقزايا اجتساعية عمى نحػ سمبي، مسا يشعكذ عمى التفكيخ الدياسي في السجتسع.
الى بمػرة رؤية لتعديد وتفعيل دور وسائل اإلعالـ  (1105وىجفت دراسة سميساف )

لسػاجية تأثيخات الذائعات السختبصة باإلرىاب باستخجاـ استخاتيجية معمػماتية تعتسج الججيج 
عمى السشرات الستعجدة، عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي واإلعالـ اإللكتخوني، ووضع ترػر 
لزبط استخجاـ تمظ السػاقع، والسبادرة بالسعمػمات الػقائية, تػصمت الجراسة الى اف إلى أف 

( الحي يدتخجـ لمتػاصل عبخ اليػاتف الحكية ىػ األكثخ What'sAppآب )تصبيق واتذ 
استخجامًا لجى عيشة الجراسة، ومتػسط استخجامو )دائسًا(، يميو في التختيب مػقع التػاصل 

، يميو في التختيب الثالث تصبيق اندتجخاـ Twitter)االجتساعي لتصبيق تػيتخ )
Instagram)( ثع استخجاـ ،)BlackBerry Messenger BBM ؛ وفي التختيب األخيخ)

ألكثخ مغ خسدة تصبيقات لمتػاصل االجتساعي انتذارا لجى العيشة يأتي مػقع التػاصل 
االجتساعي فيدبػؾ. وكحلظ يتزح أف أوؿ ىحه األىجاؼ وأكثخىا انتذارا ىػ "التػاصل والحجيث 

مات الجيشية" ىػ ، وأف "التفقو في الجيغ والحرػؿ عمى السعمػ Chatingمع األصجقاء" 
السجاؿ األوؿ الحي ييتع بو السدتخجمػف لإلعالـ الججيج ومػاقع التػاصل االجتساعي، ثع 

 السجاؿ الخياضي ثع االىتساـ بالتخاث الحزاري، يميو االىتساـ بالجػانب الدياسية
(، التي ىػػجفت الى  التعػػخؼ عمى  آليػػات التػضيػػف 1105وذكخت دراسة شخادقة )      

إلعالمػػي لذػػبكات التػاصػػل االجتسػػاعي فػػي مكافحػػة ضاىخة اإلرىاب)داعر إنسػذجًا( مغ ا
وجية نطخ شمبة جامعة اليخمػؾ أف لذبكات التػاصل االجتساعي تأثيخ في مكافحة ضاىخة 

 اإلرىاب. 
( الى  أف شبكات التػاصل االجتساعي تترجر قائسة وسائل 1105بيشسا تذيخ دراسة الجاغخ )

اإلعالـ الججيج حدب آراء شالب الجامعات الدعػدية، وأنيا أسيست إلى حج كبيخ في تعخيفيع 
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بسخاشخ اإلرىاب وأبعاده، إضافة إلى رفس شالب الجامعات الدعػدية، وزيادة مذاعخىع ضج 
اإلرىاب وأعساؿ العشف والتصخؼ؛ أي: إنيا أسيست في وجػد حالة مغ الخفس العاـ لجى 

دعػدية لمطاىخة وتجاعياتيا، وفي تعخضيع لذبكات التػاصل االجتساعي إزاء شالب الجامعات ال
ـ  1110أمخيكية، وأف أحجاث سبتسبخ  –أحجاث اإلرىاب فػججوا أف اإلرىاب صشاعة غخبية 

كانت الدبب الخئيدي في تفاقسيا وتشامييا في دوؿ العالع السختمفة، وأف القائسيغ بأعساؿ 
جة، في حيغ تخاجع اعتقادىع عغ أف اإلرىاب ضاىخة إسالمية أو اإلرىاب ليذ ليع ديغ أو عقي

 .%( مغ الذباب الجامعي الدعػدي تقخيباً 84.4عخبية حدب ما أقّخ بو )
( األنطار إلى مخاشخ استخجامات اليػاتف الخمػية، 1105بيشسا لفتت دراسة الدعبي )      

خجمة الػاتذ آب مغ نذخ جخيسة والتعخؼ إلى جخائع اإلرىاب اإللكتخونية، وتػعية مترفحي 
اإلرىاب، والكذف عغ أسمػب تعامل الذباب مع الػاقع االفتخاضي الحي تقجمو وسائل اإلعالـ 
الججيجة، وشبكات التػاصل االجتساعي وبالتحجيج الػاتذ آب باستخجاـ الياتف السحسػؿ. وأف 

عخؼ بقخصشة تمظ معجؿ الثقة في مػاقع التػاصل االجتساعي مشخفس، خاصة مع وجػد ما ي
السػاقع، وأوصت الجراسة بزخورة تػعية الذباب بالجانب الدمبي الستخجاـ وسائل االتراؿ 
)الياتف، واإلنتخنت( عغ شخيق وسائل اإلعالـ السختمفة السدسػعة والسخئية والسقخوء، ونذخ 
الػعي لجى الذباب بزخورة االستفادة مغ وسائل االتراؿ عمى نحػ إيجابي عغ شخيق 

سحاضخات والشذخات، وتشسية اإلحداس بالجيغ واالنتساء إلى الػشغ؛ لتعديد مشاعة الستمقي ال
 .ضج كل ما يجخده مغ انتسائو وأصػلو، أو يخجش عقيجتو وديشو

( دراسة ىجفت التعخؼ الى دور االدارة الجامعية في مػاجية مخاشخ 1106واجخى السصيخي)
ي لجى شمبة جامعة الكػيت, تػصمت نتائج شبكات التػاصل االجتساعي عمى االمغ الفكخ 

الجراسة الى أف االدارة الجامعية تتيح فخص متداوية لكل الصالب لمسذاركة في األنذصة 
الصالبية , وتيتع االدارة بالفعاليات التي تعسل عمى تػعية وحساية الصالب مغ السخاشخ, كسا 

يا تعسل عمى نبح أي سمػؾ يقع تػفخ ليع متصمبات تشفيح األنذصة التػعػية لمصالب كسا أن
تحت دائخة التعرب االجتساعي أو القبمي , الفكخي , وانيا تيتع بذكاوي الصالب التي تيجد 
أمشيع الفكخي داخل الييئة, وجػد عالقة دالة احرائيا بيغ واقع انتذار األمغ الفكخي لجى 

عالقة دالة احرائيا شمبة جامعة الكػيت وشبيعة مخاشخ شبكات التػاصل االجتساعي ,ووجػد 
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بيغ متصمبات تعديد االمغ الفكخي لجى شمبة جامعة الكػيت وشبيعة مخاشخ شبكات التػاصل 
 االجتساعي.

( إلى التأثيخات السختمفة والسكػنة لمرػرة الحىشية 1106بيشا اشارت دراسة عبج الػىاب )    
القة ىحه التأثيخات بالرػرة التي تتخكيا متابعة الذباب لسقاشع فيجيػ األحجاث اإلرىابية، وع

الحىشية الستكػنة لجييع نحػ السشطسات اإلرىابية ، تػصمت الجراسة إلى نتيجة مفادىا: ارتفاع 
%( ، ووجػد 70.7ندبة الذباب الحيغ يتعخضػف عمى نحػ دائع لرحافة الفيجيػ الى )
 عالقة بيغ الرػرة الحىشية؛ واتجاىات الذباب نحػ السشطسات اإلرىابية.

 تعمُت عهً انذساصبد انضبثمخ ان

يتزح مغ الجراسات الدابقة أنيا تشاولت أىجاؼ متشػعة, فسشيا ماىجؼ الى معخفة اثخ وسائل 
( 1106( ودراسة السصيخي )1103التػاصل االجتساعي عمى االرىاب, كجراسة الذخقاوي )

ة ( ,ودراسkarbinsiku,1101(, ودراسة كاريشدكي )Medina,1116ودراسة ميجنيا )
 (, ودراسة ايخسغ )Fredrick r.ishengoma,1102فخيجريظ وايذشقػمى)

Erisen,1104( ودراسة شخادقة )1105(, ودراسة الدعبي )1105.) 
(, 1115وقج استخجمت معطع الجراسات الدابقة االستبانة كأدوات لمجراسة, كجراسة السصيخي )

 (Erisen,1104 (, ودراسةايخسغ )Mecheel,1101ودراسة ميذيل )
أما ما يسيد الجراسة  الحالية فيػ السػضػع الحي تع تشاولو وىػ اثخ استخجاـ وسائل 
التػاصل االجتساعي عمى االرىاب في جامعة الصائف مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية. كسا 
أف  تتسيد في تشاوليا لسجتسع الجراسة وىع شمبة كمية التخبية في جامعة الصائف. باإلضافة إلى

 الجراسة الحالية تقجـ أداة قياس محجثة ومصػرة  يدتفيج مشيا الباحثػف بيحا السيجاف.
 
 
 
 

 انطشَمخ واإلجشاءاد:

 استخجـ البحث السشيج الػصفي.  يُهج انجذث: 
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تكُػف مجتسع البحث مغ جسيع شمبة كمية التخبية في جامعة الصائف؛  يجتًع انجذث:
شالبًا وشالبة، خالؿ الفرل األوؿ مغ العاـ الجراسي ( 1005البالغ عجدىع اإلجسالي )

 ىػ( حدب إحراءات كمية التخبية بجامعة الصائف. 0331)
( شالب، اختيخوا بالصخيقة العذػائية، حيث 214عيشة البحث: تكَػنت عيشة البحث مغ )

( يػضح تػزيع أفخاد 0والججوؿ رقع ) %(.03اختيخت عيشة مسثمة لسجتسع البحث بشدبة )
 ة البحثعيش

 ( تػزيع أفخاد العيشة عمى متغيخات البحث0الججوؿ رقع )
 الشدبة التكخار الفئات الستغيخ
 16.8 74 ذكخ الجشذ
 61.0 111 أنثى 

 25.6 001 عمسي التخرز
 52.2 082 إنداني 

 7,08 14 الثالث السدتػى 
 5,11 08 الخابع 
 05,28 41 الخامذ 
 15,11 71 الدادس 

 12,51 61 الدابع
 08,23 48 الثامغ

 %011 214 السجسػع
 
 
 

 أداح انجذث: -
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مغ وجية نطخ  عمى االرىابُأعّجت استبانة لسعخفة أثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي  
شمبة كمية التخبية في جامعة الصائف، مغ خالؿ الخجػع إلى األدب الشطخي والجراسات الدابقة 

، ومخاعاة آراء السحكسيغ عمى اإلرىابالستعمقة بأثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي 
ة والسختريغ التخبػييغ، حيث تكّػنت االستبانة مغ قدسيغ: القدع األوؿ: معمػمات شخري
 عغ السفحػصيغ، وشسمت: )الجشذ, واالختراص في الثانػية العامة, والسدتػى الجراسي(. 

( فقخة مػزعة عمى ثالثة 16حيث تكػنت مغ ) القدع الثاني: االستبانة برػرتيا الشيائية،
 محاور. 

 انظذق انظبهشٌ ألداح انجذث:  -

مغ األساتحة في جامعة  ُعخضت األداة عمى عجد مغ السحكسيغ مغ ذوي الخبخة واالختراص
الصائف وجامعة اـ القخى وجامعة حائل الدعػدية؛ بغية التأكج مغ الرجؽ الطاىخي، حيث بمغ 

مالءمة مغ أعزاء ىيئة التجريذ في كميات التخبية، وقج ُروعي في ذلظ  ( محكساً 00عجدىع )
تو، ووضػح فقخات االستبانة مغ حيث اآلتي: مجى مشاسبة الفقخات لمسحػر الحي تشجرج تح

الفقخات، ومجى دقة الرياغة المغػية، وسالمتيا، ووضػحيا, وانتساء كل فقخة إلى السحػر 
الخاص بيا. ُعجلت االستبانة وفق ما أوصى بو السحكسػف مغ حيث ححؼ بعس الفقخات، أو 
 اإلبعاد، أو الجمج، أو إعادة صياغتيا، وعمى ذلظ فقج بمغ مجسػع فقخات االستبانة بعج التحكيع

 ( فقخة مػزعة عمى ثالثة محاور.16)
  طذق انجُبء: -

لسعخفة دالالت صجؽ البشاء لمسكياس؛ استخخجت معامالت ارتباط فقخات السكياس مع  
شالبًا  (11تكػنت مغ )استصالعية مغ خارج عيشة البحث؛ الجرجة الكمية مغ خالؿ عيشة 

كل فقخة مغ الفقخات؛ ألّف معامل  ارتباط، حيث ُحممت فقخات السكياس، وُحدب معامل وشالبة
يسثل داللة الرجؽ بالشدبة إلى كل فقخة في صػرة معامل ارتباط بيغ كل فقخة والجرجة  االرتباط

والجرجة الكمية مغ  مجاؿ، وكل بالسحػر التي تشتسي إليوالكمية مغ ناحية؛ وكل فقخة وارتباشيا 
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-1.41)بيغ  مامع األداة كميا فقخات ناحية أخخى، وعمى ذلظ فقج تخاوحت معامالت ارتباط ال
 .والججوؿ التالي يبيغ ذلظ (.1.82-1.44ومع السحػر ) ،(1.74

 (1لججوؿ رقع )

 الحي تشتسي إليو والسحػرمعامالت االرتباط بيغ الفقخات والجرجة الكمية 

رقع 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

 مع السجاؿ

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقع 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

 مع السجاؿ

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقع 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

 مع السجاؿ

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

0 .73** .62** 01 .61** .44** 08 .61** .58** 
1 .65** .60** 00 .70** .50** 11 .73** .70** 
2 .71** .57** 01 .80** .71** 10 .71** .56** 
3 .81** .60** 02 .72** .67** 11 .78** .67** 
4 .65** .42** 03 .81** .74** 12 .78** .63** 
5 .74** .68** 04 .74** .57** 13 .81** .70** 
6 .68** .58** 05 .82** .74** 14 .71** .61** 
7 .44** .41** 06 .76** .63** 15 .78** .71** 
8 .80** .68** 07 .65** .55** 16 .76** .63** 

؛ لحا لع ودالة إحرائياً  وتججر اإلشارة إلى أف معامالت االرتباط كميا كانت ذات درجات مقبػلة
 يتع ححؼ أية مغ ىحه الفقخات.

 
 
 
 

 
 (2) الججوؿ رقع
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 عزيا ببعس والجرجة الكمية ب السحاورمعامالت االرتباط بيغ 

 السحاور
اآلثار  اآلثار الجيشية اآلثار االجتساعية

 الدياسية
الجرجة 
 الكمية

    0 اآلثار االجتساعية
   0 **513. اآلثار الجيشية

  0 **512. **560. اآلثار الدياسية
 0 **720. **761. **710. الجرجة الكمية

 (.1.14دالة إحرائيًا عشج مدتػى الجاللة ) *
 (.1.10عشج مدتػى الجاللة )دالة إحرائيًا  **

 ثجبد َتبئج أداح انجذث: - 
لمتأكج مغ ثبات أداة البحث؛ فقج تع التحقق بصخيقة االختبار وإعادة تصبيق السكياس  

(test-retest وإعادة تصبيقو بعج أسبػعيغ عمى عيشة مغ خارج عيشة البحث؛ مكّػنة مغ ، )
 بيغ تقجيخاتيع في السختيغ. ( شالبًا، ومغ ثع ُحدب معامل ارتباط بيخسػف 11)

وُحدب أيزًا معامل الثبات بصخيقة االتداؽ الجاخمي حدب معادلة كخونباخ ألفا.  
( يبيغ معامل االتداؽ الجاخمي وفق معادلة كخونباخ ألفا، وثبات اإلعادة 3والججوؿ رقع )

 لمسحاور، واألداة كميا، وقج عّجت ىحه الكيع مالئسة ألىجاؼ البحث.
 ( معامل االتداؽ الجاخمي كخونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمسحاور والجرجة الكمية3) الججوؿ رقع

 االتداؽ الجاخمي ثبات اإلعادة السحػر
 1.67 1.81 اآلثار االجتساعية

 1.64 1.76 اآلثار الجيشية
 1.62 1.78 اآلثار الدياسية
 1.71 1.81 الجرجة الكمية

 

  يعُبس تظذُخ األداح: -
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ُاعتسج مكياس ليكخت الخساسي لترحيح أداة البحث، وذلظ بإعصاء كل فقخة مغ فقخاتو     
(، معارض بذجة, معارض ,محايج, مػافق, مػافق بذجةدرجة واحجة مغ بيغ درجاتو الخسذ )

( عمى التختيب، وقج اعتسج السكياس التالي ألغخاض تحميل 0، 1، 2، 3، 4وىي تسثل رقسيًا )
 :الشتائج 

 مشخفس.  1.22 -0.11مغ 
 . متػسط 2.56 -1.23 مغ
 مختفع.  4.11 -2.57 مغ
 سار البحث وفك الخطوات اآلتٌة: إجشاءاد تُفُز انجذث: -

مخاجعة األدب الشطخي والجراسات الدابقة, ومغ ثع إعجاد أداة البحث برػرتيا األولية،  -
استطالعٌة، إضافة إلى صدق والتأكد من صدلها وثبات نتائجها، من خالل تطبٌمها على عٌنة 

 المحكمٌن.

التأكج مغ ثبات نتائج أداة البحث مغ خالؿ تصبيقيا عمى عيشة عذػائية مغ خارج نصاؽ  -
( شالبا وشالبة، ومغ ثع حدب معامل )كخونباخ ألفا( لالتداؽ 11عيشة البحث؛ تألفت مغ )

بقت عمى عيشة مغ الجاخمي, ولّسا تحقق وتأكج مغ صجؽ أداة البحث وثبات نتائجيا؛ شُ 
 الصالب في جامعة الصائف. 

جمع االستبانات وتفرٌغ البٌانات حاسوبٌاً, ومعالجتها إحصائٌاً، واستخراج النتائج،  -
 .ومنالشتها

 : يتغُشاد انجذث -

 : الجشذ, واالختراص في الثانػية العامة، والسدتػى الجراسي. انًتغُشاد انًضتمهخ

 أثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى اإلرىاب.  انًتغُشاد انتبثعخ:
 انًعبنجبد اإلدظبئُخ:

لالجابة عن السؤال األول؛ اُستخرجت المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة. ولالجابة 

 عن السؤال الثانً؛ اُستخدم تحلٌل التباٌن المتعدد، والممارنات البعدٌة بطرٌمة شفٌه. 

 لشتهب:َتبئج انجذث، ويُب

اصتخذاو وصبئم انتىاطم االجتًبعٍ يب أثش َتبئج انضؤال األول، ويُبلشتهب:  

 ؟عهً االسهبة يٍ وجهخ َظش طهجخ كهُخ انتشثُخ فٍ جبيعخ انطبئف
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السعيارية لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ؛ استخخجت الستػسصات الحدابية واالنحخافات  
عمى االرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية  استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعيأثخ لمتعخؼ الى 

 ( يػضح ذلظ.4والججوؿ رقع ) ،التخبية في جامعة الصائف
استخجاـ وسائل التػاصل ألثخ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية  (4الججوؿ رقع )

االجتساعي عمى االرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية في جامعة الصائف مختبة تشازليًا 
 الستػسصات الحدابيةحدب 

ا
 الختبة

 السحػر الخقع
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 األثخ

 مختفع 335. 3.11 اآلثار االجتساعية 0 0
 مختفع 417. 2.65 اآلثار الدياسية 2 1
 مختفع 510. 2.62 اآلثار الجيشية 1 2

 مختفع 311. 2.73 الجرجة الكمية
قيع الستػسصات الحدابية ألثخ استخجاـ وسائل التػاصل ( أف 4يالحظ مغ خالؿ الججوؿ رقع )

مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية في جامعة الصائف جاءت مختفعة،  االجتساعي عمى االرىاب
بأعمى السختبة األولى  اآلثار االجتساعيةحازت ، فقج (3.11-2.62حيث تخاوحت مابيغ )
السختبة األخيخة بستػسط حدابي  شيةاآلثار الجي، في حيغ حازت (3.11)متػسط حدابي بمغ 

(, ويعدو الباحثػف ىحه الشتيجة 2.73) لمسحاور كميا(، وبمغ الستػسط الحدابي 2.62بمغ )
إلى أف استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي يديع إسيامًا كبيخًا في تػعية الذباب الجامعي 

اإلسالمي الحي تخبػا عميو، بسخاشخ اإلرىاب وآثاره الدمبية؛ ألنو يتشافى مع تعاليع الجيغ 
 والحي يشبح العشف واإلرىاب والتصخؼ, إضافة إلى نزج الذباب الجامعي ووعييع.

(، التي بيشت ارتفاع معجؿ استخجاـ الذباب 1105تتفق ىحه نتيجة مع نتيجة دراسة الدعبي )
لية لخجمة الػاتذ آب، حيث أكجت أف أفخاد العيشة جسيعيع يدتخجمػف ىحه الػسيمة االترا

(، التي تػصمت إلى نتيجة مفادىا: ارتفاع 1106%, ودراسة عبج الػىاب )011بشدبة بمغت 
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%(، الحيغ يتعخضػف عمى نحػ دائع لرحافة الفيجيػ, ودراسة الجاغخ 70.7ندبة الذباب )
(، التي بيشت أف شالب الجامعات الدعػدية يججوف أف وسائل التػاصل االجتساعي 1105)

 في تعخيفيع  بسخاشخ اإلرىاب، وأبعاده.أسيست إلى حج كبيخ 
فيسا يمي حداب تقجيخات أفخاد عيشة البحث عمى فقخات كل محػر عمى حجة، مغ  

 خالؿ حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية، فجاءت عمى الشحػ اآلتي:
 السحػر األوؿ: اآلثار االجتساعية:

مختبة  اآلثار االجتساعيةلسحػر افات السعيارية الستػسصات الحدابية واالنحخ  (5الججوؿ رقع )
 تشازليًا حدب الستػسصات الحدابية

 الفقخات الخقع الختبة
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 األثخ

0 8 
يؤدي اإلفخاط في استخجاميا إلى انتذار 

 ضاىخة اإلدماف اإللكتخوني، وىجر الػقت.
 مختفع 637. 3.38

1 5 
ازدياد سخعة  يديع استخجاميا في

التػاصل بيغ األفخاد في دوؿ العالع 
 السختمفة، وتػفيخ الػقت والتكاليف.

 مختفع 581. 3.34

2 0 
يديع استخجاـ وسائل التػاصل 
االجتساعي في تفذي ضاىخة انتحاؿ 

 الذخرية.
 مختفع 636. 3.20

3 3 
يؤدي استخجاميا إلى تبادؿ السرادر 

العالع والسخاجع العمسية والسمفات حػؿ 
 برػرة فػرية.

 مختفع 703. 3.12

4 4 
يؤدي استخجاميا إلى تكػيغ عالقات 

 وصجاقات ذات أىسية مذتخكة.
 مختفع 755. 2.88

5 2 
تداعج وسائل التػاصل االجتساعي عمى 
االنفتاح والتعاير مع الذعػب األخخى 

 مختفع 824. 2.66
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 الفقخات الخقع الختبة
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 األثخ

 بدالـ.

6 1 
يؤدي استخجاميا إلى انتياؾ خرػصيات 
اآلخخيغ مغ خالؿ عسميات التجدذ 

 اإللكتخوني.  
 مختفع 0.153 2.62

7 7 
تؤدي إلى اضصخاب مشطػمة الكيع لجى 
الذباب العخبي مغ خالؿ االشالع عمى 

 الثقافات األخخى.
 متػسط 0.161 2.54

8 6 
تداعج عمى تفكيظ الخوابط األسخية 

 واالجتساعية.
 متػسط 0.016 2.40

 مختفع 335. 3.11 اآلثار االجتساعية
اآلثار لسحػر ( أف قيسة الستػسط الحدابي الكمي 5يالحظ مغ خالؿ الججوؿ رقع ) 

الستػسصات الحدابية قيع حيث تخاوحت  مختفعة، بجرجة ؛ أي(3.11) ؛ بمغتاالجتساعية
"يؤدي اإلفخاط  والتي تشز عمى (:8رقع ) ة، فحازت الفقخ (3.38 -2.40لمفقخات كميا مابيغ )

السختبة األولى؛ بستػسط في استخجاميا إلى انتذار ضاىخة اإلدماف اإللكتخوني، وىجر الػقت" 
تداعج عمى تفكيظ الخوابط األسخية (: "6(، في حيغ حازت الفقخة رقع )3.38حدابي مقجاره )

ويعدوا (، 2.40ره )بستػسط حدابي مقجاواالجتساعية" عمى السختبة التاسعة واألخيخة؛ 
الباحثػف ذلظ إلى انذغاؿ الذباب ومحيصيع االجتساعي بقزاء معطع اوقاتيع في استخجاـ 
وسائل التػاصل االجتساعي واإلنتخنت بذكل مفخط، ومخد ذلظ إلى أوقات الفخاغ الكبيخة التي 
تجفعيع نحػ التدمية والتخفية, إضافة الى ضعف مياراتيع في تشطيع أوقاتيع وججولة مياميع 
في السحاكخة، مسا أسيع في إضعاؼ العالقات األسخية واالجتساعية بخمتيا, األمخ الحي يؤدي 
إلى عجـ تػفخ مشاح يداعج عمى مشاقذة القزايا األسخية واالجتساعية السختمفة؛ بدبب 

 استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي.  إدمانيع عمى
 انًذىس انثبٍَ: اِثبس انذَُُخ:
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مختبة  اآلثار الجيشية لسحػرالستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية  (6الججوؿ رقع )
 تشازليًا حدب الستػسصات  الحدابية

الستػسط  الفقخات الخقع الختبة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 األثخ السعياري 

0 4 
استخجاميا إلى نذخ مبادئ الجيغ يؤدي 

السعتجؿ الحي يحث عمى التسدظ باهلل ومحاربة 
 اإلرىاب والتصخؼ.

 مختفع 854. 3.11

1 5 
يتيح استخجاميا الفخصة لسشاقذة السدائل 
الذخعية مع العمساء وشالب العمع؛ مسا يديل 

 الغسػض حػؿ األفكار اإلرىابية.
 مختفع 0.057 2.80

2 1 
االبتعاد عغ سمػكيات وآراء ديشية تديع في 

مخفػضة؛ مثل: التذكيظ في الحات اإلليية، 
 ومعتقجات تسذ الخمػز الجيشية.

 مختفع 0.141 2.68

يؤدي استخجاميا إلى انتذار السػاقع  0 3
 مختفع 0.218 2.60 اإلسالمية السشحخفة التي تحسل صفة اإلسالـ.

4 3 
التي تداعج عمى تفذي األفكار اإللحادية 

 متػسط 0.114 2.52 تدعى إلى التحخر مغ األدياف والكيع الشبيمة.

يؤدي استخجاميا إلى زيادة الػعي الجيشي  2 5
 متػسط 0.165 2.25 الدميع.

 مختفع 510. 2.62 اآلثار الجيشية
اآلثار لسحػر ( أف قيسة الستػسط الحدابي الكمي 6يالحظ مغ خالؿ الججوؿ رقع ) 

الستػسصات الحدابية لمفقخات قيع حيث تخاوحت  مختفعة، بجرجة ؛ أي(2.62) ؛ بمغتالجيشية
"يؤدي استخجاميا إلى نذخ مبادئ الجيغ ( 4رقع ) ة، فحازت الفقخ (3.11-2.25كميا مابيغ )

السختبة األولى؛ بستػسط السعتجؿ الحي يحث عمى التسدظ باهلل ومحاربة اإلرىاب والتصخؼ" 
يؤدي استخجاميا إلى زيادة الػعي الجيشي (: "2وحازت الفقخة رقع ) (،3.11حدابي مقجاره )

ويعدو الباحثػف ذلظ إلى ، (2.25؛ بستػسط حدابي مقجاره )الدميع" السختبة الدادسة واألخيخة
أف لػسائل التػاصل االجتساعي دور ايجابي يداىع بجرجة مختفعة في نذخ الجيغ اإلسالمي 
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الجعػة الحيغ يخررػف صفحات شخرية عمى وسائل الرحيح مغ خالؿ العمساء ورجاؿ 
التػاصل االجتساعي السختمفة لشذخ اإلسالـ، وتػعية الذباب بأىسية التسدظ بالجيغ 

 اإلسالمي، ونبح العشف والتصخؼ ومحاربتو.
 انًذىس انثبنث: اِثبس انضُبصُخ:

مختبة  اآلثار الدياسية لسحػرالستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية  (7الججوؿ رقع )
 تشازليًا حدب الستػسصات الحدابية

 الفقخات الخقع الختبة
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 األثخ

0 2 
تديع في التعخؼ الفػري إلى مدتججات 
الداحة الدياسية العالسية مسا يؤدي 

 إلى انتذار الػعي الدياسي.
 مختفع 815. 3.18

1 01 
السختبصة بسفاليع تعدز الكيع الػششية 

 الػشغ والسػاششة.
 مختفع 803. 3.12

2 1 
يؤدي استخجاميا إلى االنكياد آلراء 
اآلخخيغ وترػراتيع الدياسية انكيادًا 

 أعسى.
 مختفع 0.012 2.72

2 3 
تشسي قجرة الذباب عمى الحػار 

 الدياسي.
 مختفع 782. 2.72

2 6 

تديع في اإلضخار باالقترادات الػششية 
انتذار الفيخوسات والبخامج مغ خالؿ 

 اإللكتخونية الزارة.
 مختفع 0.178 2.72

5 00 
تداعج عمى تحريغ الذباب السدمع 
ضج عسميات االستقصاب الدياسي 

 السعادية لمػشغ.
 مختفع 846. 2.71

6 7 
تديع في نذخ األفكار الدميسة السزادة 

 لمفكخ الستصخؼ.
 مختفع 0.114 2.67
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 الفقخات الخقع الختبة
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 األثخ

7 8 
الذبيات التي تثار تديع في الخد عمى 

 ضج الػشغ، ودحزيا.
 مختفع 0.015 2.66

8 5 
يؤثخ استخجاميا في الخأي العاـ نحػ 
قزية سياسية ما بغس الشطخ عغ 

 صحتيا.
 مختفع 873. 2.61

01 0 
يؤدي استخجاميا إلى التذكيظ بكيسة 
الخمػز الذخعية والحكاـ وأىل الحل 

 والعقج في السجتسع.
 متػسط 0.054 2.32

00 4 
تديع في نذخ الذائعات واألفكار 
الخاشئة التي تزخ بالفخد والسجتسع 

 والجولة.
 متػسط 0.035 2.14

 مختفع 417. 2.65 اآلثار الدياسية-
الدياسية؛ اآلثار لسحػر ( أف قيسة الستػسط الحدابي الكمي 7يالحظ مغ خالؿ الججوؿ رقع )

الستػسصات الحدابية لمفقخات كميا قيع حيث تخاوحت  مختفعة، بجرجة ؛ أي(2.65) بمغت
تديع في التعخؼ الفػري إلى مدتججات "(: 2رقع ) ة، فحازت الفقخ (3.18-2.14مابيغ )

السختبة األولى؛ بستػسط " الداحة الدياسية العالسية مسا يؤدي إلى انتذار الػعي الدياسي
ويعدو الباحثػف ذلظ إلى االنتذار الػاسع لػسائل التػاصل  (،3.18حدابي مقجاره )

االجتساعي واإلنتخنت، التي جعمت مغ العالع قخية صغيخة؛ يتعخؼ مغ خالليا الفخد عمى 
السدتججات كميا لحطة حجوثيا, إضافة إلى سخعة انتذار الخبخ وسيػلة االشالع عميو مغ 

يا ومتابعييا, باإلضافة الى حب إشالع لكثخة مدتخجميش خالؿ وسائل التػاصل االجتساعي
 الذباب عمى مجخيات االمػر ومايجور في العالع مغ احجاث متدارعة.

(: "تديع في نذخ الذائعات واألفكار الخاشئة التي تزخ بالفخد 4حازت الفقخة رقع )في حيغ  
، (2.14؛ بستػسط حدابي مقجاره )" في السختبة الحادية عذخة واألخيخةوالسجتسع والجولة

ويعدو الباحثػف ذلظ إلى وجػد مػاقع متخررة في وسائل التػاصل االجتساعي؛ تيجؼ إلى 
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نذخ األفكار السزممة لمذباب إلقشاعيع بأفكارىا واالستحػاذ عمييع, إضافة إلى قمة الػعي لجى 
بعس الذباب في االثار الدمبية لػسائل التػاصل االجتساعي، وعجـ حرػليع عمى السعمػمات 

 مرادرىا الرحيحة في بعس االحياف.مغ 

هم تىجذ فشوق راد دالنخ إدظبئُخ عُذ  " َتبئج انضؤال انثبٍَ، ويُبلشتهب:

( ألثش اصتخذاو وصبئم انتىاطم االجتًبعٍ عهً α≥ 1.17يضتىي انذالنخ )

اإلسهبة يٍ وجهخ َظش طهجخ كهُخ انتشثُخ فٍ جبيعخ انطبئف وفك انًتغُشاد 

 ؟واالختظبص فٍ انثبَىَخ انعبيخ, وانًضتىي انذساصٍ(اِتُخ: )انجُش, 

ثخ أل  ُاستخخجت الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ؛ 
استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى االرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية في جامعة 

، والسدتػى الجراسي،  ػية العامةفي الثان حدب متغيخات: الجشذ، واالختراص الصائف
ولبياف الفخوؽ اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية ُاستخجـ اختبار "ت" لكل مغ الجشذ 

الجراسي،  ، وتحميل التبايغ األحادي وفق متغيخ السدتػى  في الثانػية العامة واالختراص
 ػضح ذلظ.توؿ أدناه اوالجج

 
 
 
 
 
 

 أوالً: يتغُش انجُش:

استخجاـ  ألثخالستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واختبار "ت"  (8الججوؿ رقع )
 الجشذمتغيخ  وسائل التػاصل االجتساعي عمى االرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية وفق

 السحػر

 الجشذ

 العجد

الستػس
ط 

الحدا
 بي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 قيسة
 "ت"

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية
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اآلثار 
 االجتساعية

 ذكخ
74 2.77 .355 

-
1.841 

212 .112 

    321. 3.14 111 أنثى
اآلثار 
 الجيشية

 ذكخ
74 2.53 .555 

-
0.532 

212 .010 

    510. 2.66 111 أنثى
اآلثار 
 الدياسية

 472. 212 438.- 575. 2.62 74 ذكخ
    342. 2.66 111 أنثى

الجرجة 
 الكمية

 ذكخ
74 2.66 .375 

-
0.857 

212 .141 

    280. 2.76 111 أنثى
 αوجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ) (8يالحظ مغ خالؿ الججوؿ رقع )  
، الجرجة الكمية لمسحاور كميا، وفي اآلثار االجتساعيةفي  الجشذتعدى ألثخ متغيخ  (1.14= 

الشتائج فخوقًا ذات داللة إحرائية عشج  حيث كانت الفخوؽ لرالح اإلناث. في حيغ لع تطيخ
اآلثار ، و اآلثار الجيشيةفي  الجشذتعدى إلى أثخ متغيخ  (α  =1.14مدتػى الجاللة )

، ويعدو الباحثػف ذلظ إلى أف اإلناث قج يكغ أقل استخجاـ لػسائل التػاصل الدياسية
لى أثخ الزػابط االجتساعية االجتساعية ؛ ألنيغ أكثخ ججّية في الجراسة وأكثخ التدامًا, إضافة ا

والجيشية التي تحّج مغ استخجاميغ لػسائل التػاصل االجتساعي, وانذغاليغ بالػاجبات السشدلية 
والجراسية، مسا يحّج مغ استخجاميغ لػسائل التػاصل االجتساعي. أما فيسا يتعمق بعجـ وجػد 

في  الجشذى أثخ متغيخ تعدى إل (α  =1.14فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )
؛ يعدوا الباحثػف ذلظ إلى عجـ اختالؼ وجيات نطخ أفخاد اآلثار الدياسية، و اآلثار الجيشية

عيشة البحث حػؿ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي؛ ألنيع يعيذػف في البيئة االجتساعية 
 وإناثًا.نفديا, إضافة إلى شابع الجولة الجيشي الحي تخبى عميو الذباب ذكػرًا 

(، التي بيشت عجـ وجػد فخوؽ دالة 1105شخادقة ) تختمف ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة
إحرائيًا عشػج مدػتػى الجاللة فيسا يتعمق بآراء أفخاد العيشة نحػ التػضيف اإلعالمي لذبكات 

 التػاصل االجتساعي في مكافحة ضاىخة اإلرىاب تعدى إلى متغيخ الجشذ.
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 بص فٍ انثبَىَخ انعبيخ:ثبَُب: يتغُش االختظ

استخجاـ ألثخ الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واختبار "ت"  (01الججوؿ رقع )
وفق متغيخ  وسائل التػاصل االجتساعي عمى االرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية

 االختراص في الثانػية العامة

 السحػر
االحتراص 
في الثانػية 

 العامة
 العجد

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 قيسة
 "ت"

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

اآلثار 
 االجتساعية

 111. 212 3.462 258. 3.04 001 عمسي
    354. 2.81 082 إنداني

اآلثار 
 الجيشية

 352. 212 624. 580. 2.66 001 عمسي
    467. 2.61 082 إنداني

اآلثار 
 الدياسية

 730. 212 111. 408. 2.66 001 عمسي
    423. 2.64 082 إنداني

الجرجة 
 الكمية

 126. 212 1.180 278. 2.80 001 عمسي
    325. 2.70 082 إنداني

وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى  (01يالحظ مغ خالؿ الججوؿ رقع ) 
اآلثار في االختراص في الثانػية العامة تعدى إلى أثخ متغيخ  (α =1.14الجاللة )

، حيث كانت الفخوؽ لرالح االختراصات الجرجة الكمية لمسحاور كميا، وفي االجتساعية
العمسية، ويعدو الباحثػف ذلظ إلى أف أصحاب االختراصات العمسية يبحلػف جيػدًا أكبخ في 

باء الجراسية الكثيخة، مسا عسمية الجراسة, إضافة إلى عجـ تػفخ وقت فخاغ لجييع نتيجة األع
 يحػؿ دوف استخجاميع لػسائل التػاصل االجتساعي بكثخة. 

تعدى  (α  =1.14فخوقًا ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة ) في حيغ لع تطيخ الشتائج
ويعدو الباحثػف ذلظ إلى ، اآلثار الدياسية، و اآلثار الجيشيةاالختراص في إلى أثخ متغيخ 
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يات نطخ أفخاد عيشة البحث حػؿ اآلثار الجيشية واآلثار الدياسية لػسائل االتفاؽ في وج
 التػاصل االجتساعي بغس الشطخ عغ تخرريع في الثانػية العامة.

 انذساصٍ: ثبنثب: يتغُش انًضتىي

استخجاـ وسائل التػاصل ألثخ  ( الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية00الججوؿ رقع )
 السدتػى الجراسي وفق متغيخ االرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبيةاالجتساعي عمى 

السدتػى  السحػر
 الجراسي

 االنحخاؼ السعياري  الستػسط الحدابي العجد

 اآلثار
 االجتساعية

 الثالث
14 2.51 .365 

 212. 2.72 08 الخابع 
 317. 2.77 41 الخامذ 
 376. 3.11 71 الدادس 
 245. 3.01 61 الدابع 
 315. 3.07 48 الثامغ 
 335. 3.11 214 الكمية 

 308. 2.32 14 الثالث الجيشية اآلثار
 661. 2.56 08 الخابع 
 324. 2.57 41 الخامذ 
 361. 2.80 71 الدادس 
 562. 2.66 61 الدابع 
 717. 2.54 48 الثامغ 
 510. 2.62 214 الكمية 

 461. 2.48 14 الثالث الدياسية اآلثار
 552. 2.53 08 الخابع 
 401. 2.67 41 الخامذ 
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 352. 2.63 71 الدادس 
 482. 2.66 61 الدابع 
 358. 2.74 48 الثامغ 
 417. 2.65 214 الكمية 
 310. 2.46 14 الثالث الكمية الجرجة

 416. 2.61 08 الخابع 
 276. 2.71 41 الخامذ 
 276. 2.77 71 الدادس 
 315. 2.81 61 الدابع 
 304. 2.82 48 الثامغ 
 311. 2.73 214 الكمية 
 ( تبايشًا ضاىخيًا في الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية00يبيغ الججوؿ رقع ) 

 استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى االرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبيةألثخ 
داللة الفخوؽ اإلحرائية بيغ ولبياف الجراسي,  بدبب اختالؼ فئات متغيخ السدتػى 

 (.01الستػسصات الحدابية فقج ُاستخجـ تحميل التبايغ األحادي حدب الججوؿ رقع )
 
 

استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عمى ألثخ ( تحميل التبايغ األحادي 01الججوؿ رقع )
 السدتػى الجراسياالرىاب مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية وفق متغيخ 

 السرجر السحػر
مجسػع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

 قيسة ؼ
الجاللة 
 اإلحرائية

اآلثار 
 االجتساعية

 111. 8.117 0.475 4 6.821 بيغ السجسػعات
   065. 188 41.416 داخل السجػعات

    213 51.346 الكمي
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اآلثار 
 الجيشية

 102. 1.834 0.011 4 4.418 بيغ السجسػعات
000.76 السجػعاتداخل 

2 
188 .263   

006.27 الكمي
2 

213    

اآلثار 
 الدياسية

 240. 0.006 201. 4 0.441 بيغ السجسػعات
   167. 188 72.171 داخل السجػعات

    213 73.522 الكمي
الجرجة 
 الكمية

 112. 2.536 510. 4 2.015 بيغ السجسػعات
   061. 188 41.816 داخل السجػعات

    213 43.122 الكمي

وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة  (01يالحظ مغ خالؿ الججوؿ رقع )
(α=1.14)  في السحاور كميا، وفي األداة كميا؛ باستثشاء  إلى متغيخ السدتػى الجراسي تعدى

. ولبياف الفخوؽ الدوجية الجالة إحرائيًا بيغ الستػسصات الحدابية؛ اآلثار الدياسية
 (.02استخجمت السقارنات البعجية بصخيقة "شفيو" كسا ىػ مبيغ في الججوؿ رقع )

استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي ألثخ  شفيو"( السقارنات البعجية بصخيقة "02الججوؿ رقع )
 متغيخ السدتػى الجراسي مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية وفق عمى االرىاب

السدتػى  السحػر
 الجراسي

الستػسط 
 الحدابي

 الثامغ الدابع الدادس الخامذ الخابع الثالث

 اآلثار
 االجتساعية

       2.51 الثالث
      115.- 2.72 الخابع

 الخامذ
2.77 -.153 

-
.147 
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 الدادس
3.11 -.268(*) 

-
.061 

-.004    

 الدابع
3.01 -.413(*) 

-
.186 

-.131 
-

.014 
  

 الثامغ
3.07 -.452(*) 

-
.246 

-
.188(*) 

-
.073 

-
.148 

 

 اآلثار
 الجيشية

       2.32 الثالث
      122.- 2.56 الخابع

 الخامذ
2.57 -.141 

-
.106 

    

 الدادس
2.80 -.366(*) 

-
.133 

-.116    

 الدابع
2.66 -.226 

-
.013 

-.176 .031   

  013. 153. 125. 111. 103.- 2.54 الثامغ
 الجرجة
 الكمية

       2.46 الثالث
      038.- 2.61 الخابع

 الخامذ
2.71 -.120 

-
.171 

    

 الدادس
2.77 -.218 

-
.051 

-.167    

  - 014.-- (*)225.- 2.81 الدابع
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.076 .116 
 الثامغ

2.82 -.252(*) 
-

.103 
-.021 

-
.143 

-
.116 

 

 ( ما يأتي:02يالحظ مغ خالؿ الججوؿ رقع )
السدتػى الثالث مغ ناحية وكل مغ  ( بيغα  =1.14)وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  -

مغ ناحية أخخى، حيث كانت الفخوؽ لرالح كل مغ السدتػى:  الثامغ، و الدابع ، والدادس
السدتػييغ  ( بيغα =1.14)، ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية الثامغ، و الدابع، و الدادس
، ويعدو االجتساعية اآلثارفي  الثامغالفخوؽ لرالح السدتػى نت ، والثامغ، حيث كاالخامذ

الباحثػف ذلظ إلى اختالؼ وجيات الشطخ بيغ الصمبة في السدتػى الخامذ والثامغ لآلثار 
االجتساعية في وسائل التػاصل االجتساعي، إال أف الصمبة في السدتػى الثامغ أكثخ خبخة 

التػاصل االجتساعي؛ بدبب نزجيع وتقجميع العسخي ومعخفة باآلثار االجتساعية في وسائل 
، إضافة إلى أنيع أكثخ صمًة باألسخة وتمبية متصمباتيا؛ أكثخ مشو في السدتػى الخامذ

 العتسادىا عمييع أكثخ مشو في السدتػى األوؿ والثاني.
الدادس، حيث ، و الثالثالسدتػييغ  ( بيغα  =1.14)وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  -

الجيشية، ويعدو الباحثػف ذلظ إلى اختالؼ  الفخوؽ لرالح السدتػى الدادس في اآلثاركانت 
وجيات نطخ الصمبة حػؿ اآلثار الجيشية في وسائل التػاصل االجتساعي, إال أف الفخوؽ كانت 

 لرالح السدتػى الدادس بدبب إدراكيع ليا.
السدتػى الثالث مغ ناحية وكل مغ  ( بيغα  =1.14)وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  -

، في الثامغ، و الدابعمغ ناحية أخخى، وقج كانت الفخوؽ لرالح كل مغ  الثامغ، و الدابع
ويعدو الباحثػف ذلظ إلى اختالؼ وجيات الشطخ بيغ الصمبة حػؿ أثخ استخجاـ ، الكمية الجرجة

يات الجراسية وذلظ وسائل التػاصل االجتساعي عمى ضاىخة اإلرىاب؛ بدبب اختالؼ السدتػ 
 لتفاوت ادراكاتيع وخبخاتيع .

 انتىطُبد: -



 أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على اإلرهاب من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية................

0036 

. زيادة الػعي لجى الصالب بأىسية تقشيغ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي عغ شخيق 0
 وتشسية اإلحداس بالجيغ واالنتساء لمػشغ.السحاضخات 

 عميو.. تزسيغ السقخرات الجامعية باألمغ الفكخي لجى الصالب والجعػة لمسحافطة 1
 . تػعية الصالب باىسية تعديد الخوابط االجتساعية وتشسيتيا.3
. االستعانة بالعمساء الستخرريغ لجحس الذبيات العقيجية والفكخية مغ خالؿ عقج الشجوات 4

 والسحاضخات في ىحا السيجاف. 
بة . إجخاء مديج مغ الجراسات التي تتشاوؿ أثخ استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي في محار 5

 اإلرىاب.
 انًشاجع انعشثُخ: 

 
  (. دور شبكات التػاصل االجتساعي في دعع العسل1105الجاغخ,مججي دمحم عبج الجػاد.) -

التصػعي لجى الذباب الجامعي في اوقات االزمات في السسمكة العخبية الدعػدية في ضػء     
,ص ص 342, 25 مجمذ الشذخ العمسى  -راس الساؿ  االجتساعي, جامعة الكػيت  نطخية 

8 – 187. 
(. دور شبكة التػاصل االجتساعي "الػاتذ آب" في نذخ 1105الدعبي, أشخؼ فالح. ) -

شمبة الجامعات أنسػذجًا، السؤتسخ العمسي: دور الذخيعة والقانػف واإلعالـ في مكافحة  اإلرىاب
 .163 – 146(، ص ص 0(، )1اإلرىاب، )

(. "ججلية العالقة بيغ االعالـ الججيج 1103الذخقاوي, إيساف عبجالخحيع الديج. ) -
االرىابية  دراسة تصبيكية عمى شبكات التػاصل االجتساعي"، ورقة بحث مقجمة  والسسارسات 

إلى: مؤتسخ دور اإلعالـ الججيج العخبي في الترجي لطاىخة اإلرىاب. جامعة نايف لمعمػـ 
 األمشية، الخياض، الدعػدية.

(. دور اإلدارة الجامعية في مػاجية مخاشخ شبكات التػاصل   1106السصيخي, سعج دمحم. ) -
 مرخ,      -االجتساعي عمى األمغ الفكخي لجى شمبة جامعة الكػيت, مجمة القخاءة والسعخفة

 75-50: ص ص 073العجد 
( دور السجرسة في مقاومة االرىاب والعشف والتصخؼ , السؤتسخ 1113اليػسف, عبجهللا) -

, جامعة االماـ دمحم بغ سعػد 2/1112-0السالـ مغ االرىاب ,العالسي عغ مػقف ا
 االسالمية, السسمكة العخبية الدعػدية 



 أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على اإلرهاب من وجهة نظر طلبة كلية الرتبية................

0037 

( مػاقع الذبكات االجتساعية , ما ىي؟مشتجيات اليدار لمسكتبات 1117خالج ,لبة دمحم,) -
 وتقشية السعمػمات.

 الجولي. مصبػعات(. وسائل اإلعالـ الشاشئة تعيج تذكيل السجتسع 1100دايل, بدكيغ. ) -
        (. "التػضيف اإلعالمي لذبكات التػاصل االجتساعي في 1105, تحديغ دمحم أنيذ. )

مكافحة ضاىخة اإلرىاب )داعر أنسػذجًا("، ورقة عسل مقجمة لمسؤتسخ الجولي السحكع تحت 
ىاب، دور الذخيعة والقانػف واإلعالـ في مكافحة اإلرىاب تحت شعار: عالع بال إر     عشػاف:

 ـ. 1105أذار  20 -21واإلعالـ، جامعة الدرقاء،   كمية الرحافة
 (. اإلعالـ واألزمات, القاىخة: دار الكتب العمسية.1111شػماف, دمحم. ) -
(. معيج الجراسات العميا لمصفػلة، مجمة دراسات الصفػلة، 1106عبج الػىاب, ميا أحسج. ) -

 .08-00(،ص ص 62، )08
(. اآلثار االجتساعية والثقافية لثػرة السعمػمات في مرخ, رسالة 1103غشيسي, غيشاس. ) -

 ماجدتيخ. جامعة بشيا, مرخ.
(. التػاصل اإللكتخوني في دراسة مغ واقع الحياة االلكتخونية,مجمة 1115فخاولة, فخيجة. ) -

 . 07.ص 18( العجد 4اإلسكشجرية, السجمج )  أمػاج 
 الـ اإللكتخوني, دار السديخة: عساف, األردف.(. اإلع1104قشجيمي, عامخ إبخاليع. ) -
(. الثقافة اإللكتخونية لجى الذباب الجامعي وأساليب 1103نرخ, دمحم عبج الجبار. ) -

الحاجات والخصط إلشباعيا, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة, جامعة أسيػط,   التعبيخ عغ 
 القاىخة, مرخ.

الػششية, مكتبة القانػف والقزاء , ( قانػف الدالمة 1103األنباري, صباح صادؽ) -
 قػانيغ وتذخيعات. -األمغ القػمي  -بغجاد, العخاؽ 

(. التشسية البذخية واالرىاب في الػشغ العخبي, جامعة 1101البجايشة , ذياب مػسى.) -
 العخبية لمعمػـ األمشية , الخياض         نايف 

بية لسػاقع التػاصل (. دور استخجاـ التشطيسات اإلرىا1104الجيػشي , أسساء ) -
إقشاع األفخاد بأفكارىا. مخكد الجراسات والبحػث, قدع المقاءات      االجتساعي في 

 العمسية، جامعة نايف العخبية لمعمػـ األمشية.
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(. دور وسائل اإلعالـ الججيج في مػاجية لمتأثيخات 1105سميساف، دمحم رضا أحسج) -
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