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 مقدمة

 ولعدددل ؛والسياسددد  االجتمددداع  ينبدددالوا ع افتًكددد وأشدددد ا االجتماعيددد  الظدددوا ر أخطدددر مدددن الشددداتعات تعدددد
  درارات اتخداذ لدىإ يدؤدي مما ؛لممصدا ي  فقدانها االجتماع  البناء عمى خطورتها وراء يقف الذي الرتيس السبب

 (.934 :5002 )حجاب يمالسم القرار اتخاذ وتعطل والوطني  الفردي  القدرات تصيب خاطت  جراءاتا  و 

 عبددر المعمومددات وتددداول االتصددال, وتكنولوجيددا المعمومددات ثددورة أتاحتهددا التدد  مكانيدداتاإل ظددل فدد و 
 األ دم العصري  الوسيم  دتع جعمها مما ؛المستخدمين من ممياراتال لدى االلكترون  التواصل وموا ع اإلنترنت

 التقددم مدع طرديدا تتناسدب الشداتعات انتشدار معددالت نأ بدليل (.Koidl & Tara 2017:3) الشاتعات لنقل
  ددذ  مسددتخدمو يمجدد  حيددث المجتمددع فددرادأ بددين االجتمدداع  التواصددل وسدداتل وانتشددار االتصددال تكنولوجيددا فدد 

 لددى رواجدا تجدد التد  الكاذبد  خبداراأل بعدض نشدر فد  حقيقيد  غيدر  ويات خبلل من وأ التخف  ف  الوساتل
 التواصدددددل وسددددداتل مسدددددتخدم  لتندددددام  لددددديس بسدددددهول  يددددداماأل  دددددذ  تنتشدددددر الشددددداتعات نأ والخطيدددددر الكثيدددددرين,
 مددن تجعددل حولنددا مددن المنطقدد  هاتشددهد التدد  المتصدداعدة والتطددورات حددداثاأل نأل نمدداا  و  فحسددب, االجتمدداع 
 حددول والشدداتعات عددبلمإلوا السياسدد  رجددال تسددتهدف التدد  تمددك خاصدد  ,والتكدداثر لمنمددو خصددب  بيتدد  األكاذيددب

 إنتدداج فسددهول  .(91 :5092 دعدداك) .المجتمددع عددن تنفصددل ال التدد  القضددايا مددن وغير ددا وبتدد واأل مددراضاأل
عدددادة ونشدددر  مدددن وجيدددزة زمنيددد  فتدددرة وفددد  كمفددد  وأ مهدددا السدددبل, ب يسدددر التحدددديثات ومشدددارك  المعمومدددات نشدددر وا 

 فددد  الدددتحك م  ددددرة جعدددل فددد  تسدددهم أنهدددا كمدددا اإلنترندددت, عبدددر الشددداتع  انتشدددار سدددرع  فددد  المسدددهم  األسدددباب
  بددددل مدددن نشدددر  يدددتم   الدددذي المحتددددوى مرا بددد  صدددعوب  ذلدددك إلدددى وُيضدددداف ,اجدددد ضدددتيم  اإللكترونددد  المحتدددوى
 .التقميدي  الصحاف  ف  الحال وا ع عكس الو مي  أو المجهول  المصادر أو الصحفيين المواطنين

                                                           
 جامع  صنعاء., أستاذ مساعد بقسم اإلذاع  والتميفزيون, كمي  اإلعبلم 
 جامع  صنعاء, كمي  اإلعبلم, أستاذ مساعد بقسم العبل ات العام  واإلعبلن. 
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 معمومدددات أو كاذبددد  أخبدددار مجدددرد تعدددد لدددم اإللكترونيددد  الشددداتعات نأ األخيدددرة ونددد اآل فددد  يبلحدددظ كمدددا
 إعدبلم ووسداتل متخصصد  مؤسسدات خمفهدا تقدف حيدث ك؛ذلد مدن أكثر أصبحت بل ما, شخص يمقيها مزيف 

 اجميد ذلدك ويظهدر (5092 الكرنداف) اسدتراتيجي  أ داف تحقيق بهدف وتقديمها بالمعمومات التبلعب احترفت
 فد  المتبلحقد  األزمدات فد  الحدال   د كمدا والحدروب, والصراعات االجتماعي  والضغوط األزمات أو ات ف 

 إلدى الحدوث  جماعد  دخدول بعدد األزمد  حدة وزادت م,5099 العام منذ فبراير ف  الشباب ثورة  يام منذ اليمن
 م5092 العددام فدد  الدديمن عمددى السددعودي  العربيدد  المممكدد  بقيددادة العربدد  التحددالف شددنها حددرب و يددام صددنعاء
 و نددوات اإلعددبلم وسدداتل  امددت الصددراع مددن سددنوات أربدع مددن أكثددر خددبللو  .اليددوم حتدد  مسددتمرة تددزال ال والتد 

 فددد  الشددداتعات مدددن  اتدددل كدددم بضددد  والخارجيددد  الداخميددد  اإللكترونيددد  والموا دددع والجمعددد  الشخصددد  االتصدددال
 وكسددب معركتهددا لكسددب الشدداتعات سددبلح اسددتغبلل الدديمن فدد  الصددراع أطددراف تحدداول حيددث ؛اليمنيدد  السدداح 
 رسدداتل بددث أو المعددادي, الطددرف تمحددق و ددزاتم مزعومدد  انتصددارات أخبددار بنشددر تددارة لموا فهددا الجمددا ير ت ييددد
 عدددن ومنشدددورات أخبدددار بنشدددر وتدددارة والمؤسسدددات, الجهدددات أو األحدددزاب أو الشخصددديات بعدددض صدددورة تشدددوي 
 اليمنيد  العممد  وانهيدار اال تصدادي  الجواندب تمدس أو المدواطنين, ىلدد الرعدب تبدث مرتقب  تهديدات أو غارات

 ضدد الجمدا ير ت ليب تستهدف وأخبل ي   يمي  جوانب تستهدف وأخرى ,المرتبات انقطاع بقضي  يتعمق ما أو
 المددنيين مدن عددن فد  ماراتاإل سجناء أو بالحديدة الخوخ  فتاة حادث  ف  ماحدث مثل األطراف, من طرف

 .حاليا المنتشرة وكورونا الخنازير نفمونزاا  و  كالكوليرا الصحي  باألوبت  المرتبط  الشاتعات وكذلك والعسكريين,

 الكدم ذلكلد ضدحايا اإلعدبلم وسداتل مدن وغير دا اإللكترونيد , والصدحف النشدطاء مدن العشرات ويقع
 تسدتكمل بدل صدحتها, من الت كد دون من بمشاركتها ويقومون البرق بسرع  ويتمقفونها الشاتعات من الهاتل
 خطددورة مددن زاد ومددا االجتماعيدد , التجمعددات وأمدداكن والمجددالس األخددرى اإلعددبلم وسدداتل فدد  انتشددار ا دورة
 داخدل األزمدات توسديع فد  كبيدر بشدكل أسدهمت أنهدا -والمحممون الخبراء يجمع كما -المضامين  ذ  ت ثير
 النسدددي  وتفتيدددت االجتمددداع  الشدددرخ تعميدددق فددد  وسددداعدت والسياسددد , المجتمعددد  يينالمسدددتو  عمدددى الدددببلد

 .وعر ي  طاتفي   ويات بناء جديد من السطح إلى وأعادت الوطن ,
 الدراسة مشكمة

 االتصدددال تكنولوجيدددا عمدددى تغدددذت التدددى المتغيدددرات أ دددم أحدددد تعدددد الشددداتعات أن الواضدددح مدددن بدددات
 ثدم ومن ؛المستحدث  االجتماعي  الظوا ر من كثيرال شكمت كما ,االجتماعي  النظم كاف  ف  ثرتوأ الحديث 

 اومهمد احيويد امدر أ دراسدتها تعدد الدذ ؛والثقافيد  واالجتماعيد  واال تصدادي  السياسدي  الحيداة ف  امهم ادور  تأد
 كمدا زمداتوأ صدراعات أو سياسي  أو اجتماعي  اضغوط المجتمعات منها تعان  الت  ضاعو األ ف  خاص 

 حداالت فد  سدواءً  ,الشداتعات ظدا رة حدول العمميد  الدراسدات في  تندر الذي اليمن  المجتمع ف  حاصل  و
 .والصراع األزماتو  التوتر حاالت أو واالستقرار السمم
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 عدددد وصددل ,اليمنيدد  العمومددات وتقنيدد  المواصددبلت وزارة عددن صددادر تقريددر آخددر وفددقو  ,الدديمن فدد ف
 تزايدددد كمدددا (,5094 )سدددب نت مسدددتخدم لدددفأ ومددداتت  نبليددديم سدددبع  حدددوال  الددديمن فددد  اإلنترندددت مسدددتخدم 
 األحدداث مجريدات عدن خبدارواأل المعمومدات عدن بحثدا خباري اإل والموا ع االجتماع  التواصل موا ع استخدام

 المعمومدددات تقددددم عي موضدددو  عبلميددد إ لجهدددات فعمددد  غيددداب ظدددل فددد  الددديمن فددد  الدددداتر والصدددراع المتسدددارع 
 نسددب  مددع خاصدد و  ,اإللكترونيدد  لمشدداتعات سددهم  ضددحي  اليمندد  المددواطن جعددل مددا و ددذا والحقيقيدد , الصدداد  

 الشدريح  الشدباب دويعد .الجمدا ير مدن كبيدرة شدريح  ىلدد قديالن والتفكير الثقاف  الوع  انعدامو  العالي  مي األ
 سددعو األ االجتماعيدد  الشددريح  هاوصددفب واسددتغبللها وعيهددا لتزييددف اإللكترونيدد  الشدداتعات تسددتهدفها التدد   ددماأل

 مااواسددتخد اارتيدداد كثددراأل الشددريح  كونهددا آخددر جانددب ومددن ,جانددب مددن  ددذا ,اثير  وتدد حيويدد  كثددراألو  اسددكاني
 يد أ م ونيد اإللكتر  بالشداتعات اليمند  الشدباب بل د ع سد ادر ل يجعدل مدا او دذ ,اإللكترونيد  الوسداتل فد  اونشاط
 .وحصار متبلحق  زماتأو  وصراعات حرب من الببلد تعيشها استثناتي  ظروف ظل ف  كبيرة

 وتطبيقاتددد  نترنددتلئل اليمندد  الشدددباب اسددتخدام عددن الكشدددف :فدد  الدراسدد  مشدددكم  تتبمددور  نددا ومددن
 ثير وت ,اليمن ف  والصراع األحداث مجريات حول اإللكتروني  بالشاتعات وعيهم ستوىبم ت وعبل  المختمف 
 .العبل    ذ  عمى  هامال المتغيرات بعض
 الدراسة أىمية

 اآلت : ف  وتتمثل ,وتطبيق  عمم  جانبين من الدراس  إجراء أ مي  ت ت 

 والشدددداتعات عددددام بشددددكل الشدددداتعات ظددددا رة حددددول اليمنيدددد  المكتبدددد  فدددد  اإلعبلميدددد  الدراسددددات  مدددد  .9
 نطا هدا اتسداع مدن الدرغم عمدى خداص, بشدكل جتمداع اال التواصدل موا دع فد  المنتشدرة اإللكتروني 

 الجمهددددور لدددددى اموا عهدددد بمختمددددف اإلنترنددددت اسددددتخدام وانتشددددار االتصددددال تكنولوجيددددا تطددددور بسددددبب
 .الدراسات من كثيرال تشير كما الشباب أوساط بين وخاص  اليمن ,

 فد  اإللكترونيد  الشداتعات ظدا رة تناولدت التد  ,لمبداحثين( تدوفر مدا حدد )عمى العربي  الدراسات  م  .5
 مدن العربد  الدوطن يعيشد  مدا نمد الدرغم عمدى مباشدرة, بصدورة والحدروب والصدراعات األزمات ظل

 بدراسدد  الدراسدد   ددذ  تهددتم لددذا ؛والدديمن والعددراق وليبيددا سددوريا فدد  الحددال   دد كمددا وصددراعات أزمددات
 حيدددث ؛سدددنوات أربدددع مدددن أكثدددر مندددذ الددديمن عيشددد ي الدددذي والصدددراع الحدددرب فددد  الشددداتعات موضدددوع

 الحددرب فدد  االسددتراتيجي  أدواتهددا ىحدددإ بوصددفها الشدداتعات الدديمن فدد  الصددراع أطددراف اسددتخدمت
 .ىاألخر  األطراف ضد تشنها الت 

 نتدات  إلدى الوصول تحاول الت  العممي  سهاماتاإل ضمن هاوصفب لمدراس  التطبيقي  األ مي  ت ت  .3
 يمكن كما ,لشاتعاتاو  نترنتلئل الشباب استخدام لترشيد عبلمي إ سياس  أو رؤي  وضع ف  تساعد
 .توالجامعا المدارس ف  اإلعبلمي  لمتربي  منا   وضع عند نتاتجها من االستفادة القرار لصناع
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 و دددد  ,الشدددداتعات ظددددا رة دراسدددد  فدددد  مهمدددد  ثبلثيدددد  بددددين والددددربط التركيددددز الحاليدددد  الدراسدددد  حاولددددت .2
 الشداتعات بظدا رة االجتمداع  الدوع  مسدتوى دراسد  خدبلل مدن وذلك ؛الوع ( األزمات, )الشاتع ,

 المقاومد  اسدتراتيجيات فدى جو ريد   ضي  الوع  وصفب والحروب األزمات أو ات ف  تنتشر الت 
  يدداس عمددى الدراسدد  ركددزت و ددد .الجمددا ير وعدد  تزييددف اأساسدد تسددتهدف التدد  الشدداتعات ومواجهدد 
 :ثبلث  مستويات ف  الشاتعات بظا رة الوع 

 شدبك  عمدى اإلعبلميد  والمضدامين األخبدار عدن وتمييز دا الشداتع  وفهم إدراك األول: المستوى -
 اإلنترنت.

 التجا ل(. أو القبول) الشاتع  نحو االتجا  :الثان  المستوى -
  بها. والت ثر الشاتع  مع التفاعل الثالث: المستوى -
 الدراسة أىداف

 لشدداتعاتبا وعدديهم ومسددتوى لئلنترنددت, اليمندد  الشددباب اسددتخدام عمددى لتعددرفا عمددى الدراسدد  تركددز
  اآلتي : التفصيمي  األ داف ذلك من ويتفرع ,نحو ا واتجا اتهم عبر ا, المنشورة

 والصراع األحداث مجريات لمعرف  امصدر  بوصفها لئلنترنت اليمن  الشباب استخدام معدل معرف  .9
  .اليمن ف 

 .اليمن ف  األحداث مجريات حول بالشاتعات الشباب وع  مستوى عن كشفال .5
  اليمن . الشباب لدى لمشاتعات النقدي التفكير مستوى تقييم .3
 اليمن. ف  األحداث مجريات حول اإللكتروني  الشاتعات مع اليمن  الشباب تفاعل حجم رصد .2
 حول اإللكتروني  بالشاتعات وعيهم ومستوى لئلنترنت الشباب استخدام درج  ينب العبل    ياس .2

 اليمن. ف  األحداث مجريات
  بالشاتعات. وعيهم ومستوى الشباب لدى النقدي التفكير مستوى بين العبل    ياس .1
 ار مصد بوصفها اإلنترنت عمى االعتماد درج  بين العبل   عمى النقدي التفكير ت ثير  دراس .2

  .بالشاتعات الشباب وع  ومستوى اليمن ف  األحداث حول لممعرف 
 لمدراسة النظرية الخمفية

 اال تمدددام بددددأ و دددد البشدددري , المجتمعدددات ظهدددور مدددع نشددد ت إذ ؛الجديددددة بالظدددا رة الشددداتعات ليسدددت
 االجتمداع وعمدم الدنفس عمدم عمدى الدراسدات تركزت و د مبكر, و ت منذ والباحثين العمماء  بل من بدراستها
 والمعمومات. االتصال تكنولوجيا عصر ف  جديدة أبعاد لمشاتعات أصبح أن بعد خاص  ,االتصال وعموم

  ما: أساسيين شرطين عمى الشاتعات انتشار ويعتمد

 المتمق . أو لممستمع الموضوع أو الحدث أ مي  وتعن : Importance األ مي  .9
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 أو كفايتهدددا, وعددددم الموضدددوع حدددول الصددداد   المعمومدددات نقدددص ويعنددد : Ambiguity الغمدددوض .5
 األنبددداء وتضدددارب وراألمددد مجريدددات فهدددم عمدددى القددددرة وعددددم خاطتددد , معمومدددات مدددن شدددكوك وجدددود

 (.94 :5002 )حجاب

 ا تمدت التد  ,الخمسدينيات فد  الشداتعات دراسدات زمنيد : مراحدل بعدة الشاتعات دراسات مرت و د
 بحدوثب اكبيدر  امداا تم المرحمد   دذ  شهدت كما العالمي , الحروب خبلل النفسي  الحرب ف  الشاتعات بدور

 ابحثيدد اإنتاجدد شددهدت والتدد  ,والسددبعنيات السددتينات عقددد ودراسددات ,لمشدداتعات االجتماعيدد  ثيرات والتدد التنميدد 
 تكنولوجيدددا تطدددور ومدددع ناآل ىوحتددد التسدددعينيات مندددذ األخيدددرة والمرحمددد  الشددداتعات, سدددموك دراسددد  فددد  اراتدددد

 تكنولددوج  منظددور مددن الشدداتعات دراسددات فدد  وواسددع  جديدددة اتجا ددات تأبددد االلكتروندد  والنشددر االتصددال
 ,ميددديا لياالسوشدد فدد  جديدددة وبيتدد  اوسدديط لهددا تذاتخدد التدد  اإللكترونيدد  بالشدداتعات يسددم  مددا ظهددور بعددد

 االتصدال زاتميدم لهدا وفرتهدا الشداتعات دراسد  ف  جديدة ابعادأ فرزتأ الت  المتعددة اإلنترنت ماتاواستخد
 سموك دراس  ف  بها خاص  اتجا ات -تزال وال -خرىاأل    شهدت والت  ,اإلنترنت عبر الوساتط متعدد

 ىعمدددد والسددديطرة ثيراتهددددا ت و يددداس عنهددددا لمكشدددف نظريدددد  لنمددداذج لموصددددول  ولدددامح فدددد  ,لفهمهدددا الشددداتعات
 خصداتص وكدذلك تجا هدا, وسدموكيات  تلمشداتعا المتمق  الجمهور بخصاتص لبل تمام ضاف باإل , اانتشار 
 .(Koidl & Tara 2017:3) االجتماع  التواصل موا ع عمى الشاتعات ومروج  مصدر

 أساسد   دانون إلدى Allport & Postman (1964) مدن كدل توصدل لمشداتعات دراسدتهما فد و 
 وشدتها: الشاتع   وة مدى يوضح والغموض األ مي  معياري ىعم يعتمد لمشاتعات

 .الغموض X ي األ م = الشاتع   وة

 شددددة فددد  تدددؤثر التددد  الوسددديط  المتغيدددرات مدددن اعددددد لمشددداتعات االجتمددداع  التحميدددل أضددداف كمدددا
 نمددط النشددر, تو يددت :مثددل اندددثار ا, أو الشدداتع  انتقدداء ىإلدد تفضدد  أن دون مددن اإيجابدد أو اسددمب الشدداتعات
 الشدداتعات بثقافدد  المجتمددع خبددرةو  المرجعيدد , الجماعددات لمتصددديق, العددام الددرأي  ابميدد  اإلعبلميدد , الوسدديم 
 وتنتشر تسري حتى لشاتع ا فيها رتم حلرام ثثبل ك نا أن و""بايس س رولا ملعالا رىيو (.5090 )حسن
   : حلرالما  ذ و الناس, من كبير عدد بين

 لمحدث. النتقات ا اإلدراك .9
 .إلضاف وا ذفبالح لتنقيحا .5
 سهم  مستساغ  ونتك أن دبع كلوذ ر,لجما يا نبي رالنتشاوا قبلطالنوا ,لنهات ا بالستيعاا .3

 (.39 :5092 )أكحيل لمجتمعا ف  دةلساتا ملقيوا رألفكاوا داتلمعتقا مع متماشي  بالستيعاا

 تدرتبط أنهدا نتيجد  ؛االجتماعيد  األزمدات أو دات فد  الجماعي  واالتصاالت الشاتعات خطورة وت ت 
 المجتمدع  طاعدات اأحياند تشدمل النطداق واسدع  آثدار عميهدا تترتدب لهدا مخطط وغير ومهم  طارت  ب حداث
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 اكم وتفرز ,الرسمي  غير المرتجم  الجماعي  االتصاالت تنشط االجتماع  القمق حاالت ف  فإن  لذا ؛كاف 
 المواطنددون يكددون حيددث ؛الرسددمي  المعمومددات ح  ُشدد إطددار فدد  الموثو دد , غيددر واألخبددار المعمومددات مددن اكبيددر 
 األزمدات تمدك نمد المتضدررة الفتات وخاص  الناس, إليها يحتاج الت  المعموماتي  الفجوة لسد استجاب  أكثر
 .(Bharosa et al. 2008:556-565) المناسب الو ت ف 

 مرتجمدد  معمومددات بوصددفها بددرزت حيددث ؛االجتماعيدد  لؤلزمددات كددرةمب مرحمدد  فدد  الشدداتعات وتظهددر
 الد يقددددد  المعمومدددددات غيددددداب فددددد  خاصددددد  األفدددددراد تصددددديب التددددد  االجتمددددداع  التدددددوتر حالددددد  عمدددددى لمسددددديطرة

(Shibutani 1966:1128-1246.) وينظددر Festinger (1957)  مددن شددكبل بوصددفها الشدداتعات إلدد 
 بعددض يددرى ,الحقمددين اخددتبلف مددن الددرغم وعمددى األزمددات. ظددروف فدد  الجمدداع  الدددعم اتصدداالت أشددكال
 شدكبل الشداتعات Shibutani (1966) عد حيث واألزمات, الشاتعات بحوث بين اتقارب  ناك أن الباحثين

 اتصدداالت إلددى ينظددر كميهمددا وأن ,الطارتدد  واألحددداث األزمددات خددبلل تظهددر التدد  االتصدداالت أشددكال مددن
 األ مي  ذات الطارت  األحداث ف  استثنات  بشكل األفراد ب  يقوم اارتجالي اجماعي انشاط بوصفها األزمات
 مددن كثيددر خمددص لددذا ؛كددالكوارث الشدداتعات فيهددا تنشددط لتدد وا ,عاليدد  غمددوض بدرجدد  تتسددم التدد  المرتفعدد 
 األمثددل البيتدد  مثددلت والحددروب الصددراعات أو ددات أن إلددى Rosnow & Fine (1976) مثددل البدداحثين
 انظريدد انموذجدد Wang & Yixia (2020) ا تددرح االرتباطيدد  العبل دد  لهددذ  ونتيجدد  الشدداتعات. النتشددار
 فد  يدتمخص Rumor Theory and Social Crise االجتماعي  األزمات اتصاالت سياق ف  لمشاتعات

 ثددم األحددداث, حددول المعمومددات ونقددص وضالغمدد بمسددتوى مددرتبط األزمددات أو ددات فدد  الشدداتعات انتشددار أن
 لمتغيدددر فباالضددداف  ؛والمتغيدددرات الفدددروض مدددن اعددددد لهدددا وا ترحدددوا نظريددد , إلدددى ذلدددك بعدددد ونالبددداحث ر طدددو  

 نظريدد  فدد  اأساسددي امتغيددر  بوصددف  Anxiety القمددق مسددتوى بمتغيددر Anthony (1973) ا ددتم الغمددوض
 أن يصدددعب حيدددث ؛لممتمقدددين بالنسدددب  الشددداتع  موضدددوع أو الحددددث أ ميددد  درجددد  لقيددداس اومؤشدددر  الشددداتعات,

 أن : النظري  افترضت لذا ؛إليهم بالنسب  الموضوع أ مي  درج  د يق بشكل توضح

 .الشاتعات انتشار احتمالي  زادت العاطف (, )البعد ما حدث نحو األشخاص  مق زاد كمما  -
 فرق حيث ؛الشاتعات نشر احتمالي  زادت الفكري( )البعد الحدث ف  الغموض مستوى زاد كمما -

 الشاتع . مصدر غموضو  ,كافي  معمومات توفر عدم نتيج  اثاألحد غموض بين  نا الباحثون
 احتمالي  زادت عميهم, شخص  ت ثير ذات كانت أو الشاتع  بموضوع وصمتهم األفراد ارتباط زاد كمما -

 معها. وتفاعمهم الشاتعات انتشار

 فد  المشدارك  مدن الجميدع مكندت المحمدول الهداتف ةوأجهدز  الحديثد  التكنولوجيا أن من الرغم ىوعم
 عمددى سدداعدت إنهدداف ؛المددواطن صددحاف  أو المددواطن بددإعبلم  سددم مددا وأنتجددت واألخبددار, المعمومددات تددوفير
 و دذا المصددا ي , تفتقدد د يقد  غيدر أخبدار أو مهمد  وأحدداث موضدوعات حدول كافي  غير معمومات انتشار

 واسع. بشكل االجتماع  التواصل منصات عمى الشاتعات انتشار عمى ساعد ما
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 أن اإلر ابيد  والعمميدات الطبيعيد  والكدوارث األزمدات مدن واسدع نطداق خدبلل المبلحدظ من أصبح و د
 وسداتل أن لدرجد  األحدداث من لكثير المستجيبين أول  م المحمول أجهزة خبلل من والمواطنين العيان شهود

 معدددارفهم مدددن باالسدددتفادة لممعمومدددات, امصددددر  بوصدددفهم عمددديهم تعتمدددد األو دددات بعدددض فددد  الرسدددمي  اإلعدددبلم
 حدول التحدذيرات مدن الكثيدر  نداك إنفد المزايدا  دذ  من الرغم عمى أن  Leberecht (2010) ويؤكد المحمي ,
 جماعات شكموا والذين ,اإلنترنت عبر الطوعيون المواطنون فيها شارك الت  األزمات وتقارير معمومات جودة
 التد  Mustafaraj & Taxis (2010) دراسد  كشدفتو  .الجماعيد  الشداتعات إلنتاج بمصانع تكون ما أشب 

 ممفقدددد  أكاذيددددب كانددددت األحددددداث أو األزمددددات أثندددداء المنشددددورة المعمومددددات أن ,جوجددددل مدددددونات عمددددى أجريددددت
 .رالتفسي بسوء اتسمت أو منها لتحققا يتم لم األحداث وأن ,المحتوى
 السابقة الدراسات

 ساسيين:أ محورين خبلل من االلكتروني  عاتالشات تناولت الت  الدراسات عرض تم
 االلكترونية المواقع في لشائعاتا انتشار تناولت التي الدراسات :ولاأل  المحور

 تدداولها, وسدرع  الشداتعات النتشدار المبلتدم المناخ وتشابكها الجديدة اوتطبيقاته اإلنترنت شبك  أضحت
 عدن الشداتع  انتشدار  اعددة توسديع يمكدن حيدث ؛النداس مدن كدم أكبدر إلدى ووصدولها ,بهدا المتد ثرين ر عد  واتساع
 خدبلل مدن اإلنترندت بيتد  عمدى العاممد  التطبيقدات وكافد  االلكترون  البريد ورساتل الفوري , المراسم  برام  طريق

 خاصدي  خبللهدا مدن الشداتعات اكتسدبت والتد  ,المماثمد  التطبيقات من وغير ا أب واتس كتطبيق الذكي  الهواتف
 دراسد  ففد  ,خروآ مجتمع بين لمشاتعات انشر  كثراأل االلكتروني  التطبيقات تباين الدراسات توضحو   ,يالديناميك
 كددان العمددان  المجتمددع فدد  لمشدداتعات انشددر  كثددراأل التطبيددق أن ثددونالمبحو  وضددحأ (5091( الحددايسو  ,الددرواس
 عمددددى أجريددددت والتدددد  (5092( سددددممان دراسدددد  ظهددددرتأ بينمددددا فتددددويتر, ,بددددوك الفدددديس  يميدددد ,بأ الددددواتس تطبيددددق

  فد تدويتر تصددر مدابين ,لمشاتعات اونشر  ااستخدم كثراأل التطبيق  و بوك الفيس نأ دياال جامع  ف  كاديميينأ
 فدددد  أجريدددت التددد  الدراسدددات مدددن كثيدددروال (,5092 )الشددددريف يالسدددعود المجتمدددع فددد  جريدددتأ التددد  الدراسدددات
 .Vosoughi (2016) ودراسة ،Bloch et al. (2016) دراس  :مثل ,الغربي  المجتمعات

 التددوتر أو االسددتقرار مددن وحالتدد  والسياسددي  االجتماعيدد  روفدد وظ المجتمددع وضدداعأ أن الواضددح ومددن
 فقدددد مجاالتهددا, أو لنوعيتهددا او فدد االجتمددداع  التواصددل موا ددع فدد  المنتشددرة الشددداتعات ترتيددب تبدداين فدد  ؤثرتدد
 بينمدا العرا د , المجتمدع فد  ولد األ المرتب  ف  جاءت السياسي  الشاتعات نأ (5092( سممان دراس  ظهرتأ

 الشددداتعات مجدددال فددد  نيآخدددر  ينبددداحث  نددداك أن إال ؛العمدددان  المجتمدددع فددد  اال تصدددادي  الشددداتعات تصددددرت
 مددن اثير  تدد أكثددر شدداتعات وجددود إلددى تددؤدي التدد  واألسددباب الت ثيريدد  الشدداتعات خصدداتص عمددى اأيضدد يركددزون
 .حياتهم جوانب وجميع واتجا اتهم الناس معتقدات عمى الشاتعات بها تؤثر الت  يق الطر و  غير ا,
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 آليد  ا تدراح البداحثين بعدض حداول والمجتمدع األفراد عمى الشاتعات ت ثير لقياس آلي  إيجاد هدفبو 
 أو السدم  الشداتع , مدع الجمهدور )تفاعدل عوامدل لثبلثد  تفاعميد  كنتيجد  "تويتر" عمى الشاتعات ت ثير تقيس
 المتعمقد  البياندات جمدع عمى الت ثير  ياس ف  دواواعتم الموا ع( ف  شاراالنت سرع  لمشاتع , الزمن  العمر

 الت ثيريدد  الخصدداتص إلددى لموصددول ذاتدد  الموضددوع عددن المنشددورة السددميم  بالمعمومددات ومقارنتهددا بالشدداتع 
 ألخرى. شاتع  من تتباين والت  لمشاتعات,

 أثنداء االجتمداع  التواصدل موا دع فد  الثقد  بنداء جاندب عمدى Wang et al. (2020) دراسد  وركدزت
 بعامل وارتباطهما الثق  وسموكيات الثق  معتقدات  ياسو  البنات  النموذج استخدام خبلل من الشاتعات انتشار
 وخمصدت ,السدموكي  الثق  مع اوسمبي الثق  معتقدات مع ايجابيإ اارتباط ظهرأ الذي الذاتي  الثق   و مهم نفس 
 .لكتروني اإل التكنولوجيا تخداماس خبل ياتأ وغرس اإلعبلمي  مي األ لمحو التدريب أ مي  إلى ايضأ الدراس 

 واسدددع نطددداق عمدددى الشددداتعات نشدددر عمدددى عممدددت اوتطبيقاتهددد نترندددتاإل نأ عمدددى البددداحثون ويجمدددع
 وسدداتل مددن اكبيدر  اعدددد نأ Silverman (2015) أكددد حيدث المددواطن, عدبلمإ ظددا رة بدروز مددع اخصوصد
 كمدا لمو عهدا, الزيدارات مدن امزيدد لتحصدد ؛مؤكدة شاتعات نشر ف  وتسهم ,الد   تفتقد لكتروني اإل اإلعبلم

 تمددك تتنا دل يدد التقميد عدبلماإل وسداتل أن األمددر خطدورة مدن يزيددد ومدا المصددا ي , يكسددبها الشداتع  تكدرار نأ
 أو صدحيح  كاندت إن يعرفدون ال معمومدات ينقمدون صدحفيينال نأ إلى باإلضاف  تحقق, دون من الشاتعات

 فد  تسدهم اإللكترونيد  اإلخباري  الموا ع أن إلى خمصت الت  (5092) كحيلأ دراس  تؤكد  ما و ذا ,كاذب 
 ردنيين.األ الصحفيين آلراء اوفق الشاتعات خبارأ نشر
 واالضطرابات األزمات أوقات في اإللكترونية الشائعات تناولت التي لدراساتا :الثاني المحور

 والظدددددروف األزمددددات فدددد  خاصدددد  الشددددداتعات نشددددر فدددد  اإلنترنددددت اسدددددتخدام بدراسدددد  البدددداحثون ا ددددتم
 وعددم لرسدمي ا اإلعدبلم وسداتل لتد خر فنتيجد  الشداتعات, نشدر فد  االفتراض  المجتمع وخصاتص االستثناتي 
 عميهدا وثقافيد  سياسدي  مؤسسدات لهيمند  باإلضداف  المعمومدات مدن الجمهدور حاج  شباعإل السريع  استجابتها
 وسدداتل يتجنددب الجمهددور أن Wenger & Friedman (1986) دراسدد  مثددل ,الدراسددات مددن الكثيددر وجدددت
 عمدى لمحصدول المتاحد   المحميد االجتماعيد  لمشدبكات ويتج  االجتماعي  األزمات فترة خبلل الرسمي  اإلعبلم

 المشدداركين مددن كثيددرال أن وجددد 5002 كاليفورنيددا حراتدق مددن المتضددررين المددواطنين لمسددح اووفقدد ,المعمومدات
 الو دت فد  المتضدررة منداطقال سدكان إليها يحتاج الت  المعمومات توفر ال المحمي  اإلعبلم وساتل  نب شعروا

 وسدداتل خمفتهددا التدد  المعمومددات فجددوة ءلمددل االجتمدداع  التواصددل وسدداتل إلددى الكثيددرون تحددول لددذا ؛المناسددب
 عبددر االجتماعيدد  الشددبكات أن إلددى Garett (2011) خمددص كمددا .(Oh et al. 2013) الرسددمي  اإلعددبلم
 نشددر فاعميدد  مددن يزيددد ممددا ؛األفددراد بددين ااتسدداع أكثددر ارتباطيدد  عبل ددات تكددوين تتدديح التواصددل وموا ددع الويددب

 .الشاتعات
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 النتيجددد   دددذ  وتؤكدددد الشددداتعات, وانتشدددار "تدددوتير" اسدددتخدام بدددين اإيجابيددد اارتباطددد النتدددات  أظهدددرت و دددد
 فدد  راتدددة أداة أصددبحت "تددويتر" أن إلددى خمصددت التدد  Oh et al. (2013) كدراسدد  الدراسددات مددن كثيددرال

 أن اأيضد الدراسد  وتضديف االجتماعيد , واألزمدات الكدوارث حدول العيان شهود وروايات االجتماعي  الببلغات
 متغيددر أن ظهددر حيددث واألزمددات, الشدداتعات نظريدد  متغيدرات ترتيددب أعددادت  ددد واإلنترنددت االتصددال تكنولوجيدا

 بوصددف  No Clear Source المصدددر غمددوض متغيددر ظهددر بينمددا  ددل,أ لمرتبدد  تراجددع Anxiety القمددق
 التواصددل وموا ددع اإلنترنددت طبيعدد  إلددى البدداحثون مدداعزا  و ددو ,الشخصددي  المشددارك  متغيددر يميدد  ,امهمدد امتغيددر 
 متغيدددر  ميدد أ تراجعدددت ذلددك وبخدددبلف ,متعددددة وب شددكال سدددهول وب ةكثيددر   ندددوات فدد  المعمومدددات أتاحددت التدد 

 Li & Roa (2010) دراسد  فد  كمدا احصداتيإ دال ثير تد لد  يظهدر لدم حيدث ,الدراسدات بعض ف  الغموض
 ,القمددق)  دد : ,متغيددرات خمسدد  دراسدد  توتمدد ,كبل ومدداأ إعصددار حادثدد  فدد  تددويتر مو ددع عمددى طبقددت التدد و 

 مصدددا ي  أن إلددى النتددات  وخمصددت والجاذبيدد ( المحتددوى, غمددوض الشخصددي , المشددارك  المرسددل, دا ي مصدد
 الجاذبي . عامل ثم خبارلؤل المستخدمين نشر إعادة ف  أ مي  كثراأل كان المصدر

 Laudy (2017) ا تددرح األزمددات إدارة عنددد الشدداتعات عددن الكشددف حددول التجريبيدد  دراسددت  وفدد 
 مددن المتضددارب  المعمومددات اكتشدداف يددتم بحيددث داللدد (,) بيددان  بشددكل المعمومددات وتوليددف لدددم  اموذجددن

 .اليقين عدم إدارة بنموذج ""كبلير أسما  نموذج استخدام خبلل

 اا تمامد شدهدت  التد وت ثيراتهدا, اإللكترونيد  الشداتعات بحدوث فد  العربيد  ماتسهااإل يخص فيماو 
-ودي السدددع سدددهاماتواإل واسدددتقرار  المجتمدددع أمدددن عمدددى ثيراتهددداوت  الشددداتعات ةخطدددور  إلدراك النطددداق واسدددع
 الدراسددات عمددى غمددب حيددث الجانددب,  ددذا فدد  األغددزر كانددت والتدد  -نيدد ماأل لمعمددوم نددايف جامعدد  خاصدد 
 الددذي الدددور بقيدداس واال تمددام -التجريبيدد  الدراسددات فيهددا و مددت –المسددح  الوصددف  المددنه  جمدداالإ العربيدد 
 عمدددى طبقدددت التددد  (5091) الحدددايسو  ,الدددرواس دراسددد  مثدددل الشددداتعات نشدددر فددد  التواصدددل موا دددع بددد  تقدددوم

 العوامدددل نإ حيدددث ؛الشددداتعات نشدددر فددد  نترندددتاإل لتطبيقدددات السدددمب  ثيرالتددد  أكددددت التددد  العمدددان  المجتمدددع
 .ثير الت  ذا زيادة ف  سهمتأ ميمالتع مستوى وانخفاض الوع   م  ف  المتمثم  والثقافي  االجتماعي 

 التواصدل موا دع عمدى الشداتعات نحدو العدام يالدرأ اتجا دات بدراسد  ايضأ العربي  الدراسات وا تمت
 نشددر فدد  الجديددد اإلعددبلم دور وتناولددت ,الشددباب خاصدد  بالشدداتعات العربدد  الجمهددور وعدد  حجددم و يدداس

 التواصدددل موا دددع دور بدراسددد  ا تمدددت التددد  (5092) داغرالددد دراسددد  :لمثددد ,زمددداتاأل أو دددات فددد  الشددداتعات
 وخمصدت ,اال تصدادي  ثيراتهاوت  السياسي  األزمات أثناء الشاتعات إنتاج ف  اليوتيوب( تويتر, بوك, )فيس
 الدينيدد  والصدراعات والتدوتر زمداتاأل أثندداء االجتمداع  التواصدل موا دع تغطيد  فدد  كبيدر اخدتبلل وجدود إلدى
 مصددا ي  كثدرأ التقميديد  االتصدال وسداتل أن عمى اتفاق شب  الجمهور لدى جعل ما و ذا ؛وغير ا  ي والعر 
 نحدو المصدري الجمهدور اتجا دات (5090) حسدن دراسد  وتناولدت .التقميدي  االتصال وساتل من و ي وموث
 لممارسداتبا عبلمد اإل الوع  لمحددات االجتماع  حميلالت طارإ ف  الشاتعات نشر ف  الوساتل  ذ  دور
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 بتدددورط العدددام الدددرأي لددددى امتزايدددد اوعيددد  نددداك نأ إلدددى وخمصدددت المصدددري , اإلعدددبلم لوسددداتل المسدددتول  غيدددر
 .المجتمع ف  وممتد واسع نطاق عمى الشاتعات نشر ف  عبلماإل وساتل

 الشداتعات ظدا رة بدراسد  ا تمدت التد  العربي  اإلعبلمي  الدراسات ف  ندرة  ناك فإن ,عام وبشكل
 كدالعراق ,العربيد  قد طالمن فد  البمددان مدن كثيدرال عيشهات الت  والصراعات الحروب ظروف ف  لكتروني اإل

 واليمن. وليبيا وسوريا

 تياآل يتضح السابقة لدراساتا استعراض خالل من :السابقة الدراسات عمى التعميق

 زيدادة فد  سدهمتأ اإلنترندت وتطبيقات التواصل موا ع أن عمى جريتأ الت  الدراسات معظم جمعأ
 ىخدر أ ناحيد  مدن أنهدا إال المضدطرب , والظدروف األزمدات أو دات فد  خاص  واسع بشكل الشاتعات انتشار

 ادراكدإ ظهدرأ الدذي الجمهدور مدن كبيدرة شدراتح دىل بالشاتعات الوع  من نوع خمق ف  كبير بشكل سهمتأ
 .وخصاتصها الشاتع  لمفهوم

 واإلعدبلم الدنفس كعمدم اإلنسداني  مالعمدو  عمدى يقتصدر االلكترونيد  الشداتع  ظدا رة بدراس  اال تمام يعد لم
 .والرياضيات الحاسبات كعمم طبيقي ت لعموم منظورة سهاماتإ  ناك أصبح بل ,والسياس  االجتماع وعمم

 الدراسدددات زالدددت ال حدددين ففددد  ,الشددداتعات دراسدددات فددد  جنبيددد واأل العربيددد  الدراسدددات اتجا دددات ينتتبدددا
دراكو  الشداتعات نشدر ف  لكتروني اإل الموا ع دور عمى تركز العربي   وارتباطهدا ثيراتهداوت  لمشداتعات الجمهدور ا 
 لقيداس  عمميد سداليبأ إيجداد كيفيد  عمدى تركدز الغربيد  الدراسدات صدبحتأ اجهتهدا,مو  سداليبوأ معين  بظروف

 تمكدن وخوارزميدات بدرام  وتصدميم نظريد  ونمداذج ليداتآ عدن لمبحدث حديثد  توجهات و ناك ,الشاتعات ثيرت 
 .مبكرة مراحل ف  مواجهتها من مكنالت وبالتال  ؛بها والتنبؤ حدوثها  بل الشاتعات اكتشاف من

 تنا مهددا يددتم التدد  تبالشدداتعا مقارندد  خصاتصددها لهددا لكترونيدد اإل الشدداتعات أن الدراسددات أوضددحت
 المتاحدد  تفاعميدد ال وخصاتصدد  لهددا النا ددل لكتروندد اإل الوسددط طبيعدد  نتيجدد  التقميديدد  عددبلماإل وسدداتل عبددر

 فدد  رتفعددتفا ؛واألزمددات الشدداتعات ثناتيدد  فدد  األساسددي  المتغيددرات ترتيددب أعددادت التدد  مسددخدميها لجميددع
 .والقمق الغموض متغيري  مي أ تراجعت بينما ,اذبي والج المصدا ي  يمتغير   مي أ مثبل الدراسات بعض

 و مدددت ,المسدددحي  الوصدددفي  الدراسدددات -العربيددد  الدراسدددات خاصددد  -الشددداتعات دراسددد  عمدددى غمبدددت
 ,كالشدباب الجمهدور من محددة نوعيات عمى اغالب تطبيقها تم حيث ,الكيفي  والدراسات التجريبي  الدراسات
 تمددك فدد  شدداتعات لمضددامين تحميددل جراءإبدد الدراسددات تمددك بعددض ا ددتم كمددا ,الصددحفيين الجامعددات, طددبلب
 .ومكافحتها الشاتعات بدحض تهتم الت  الموا ع خبلل من خاص  الموا ع

 مفهددوم  يدداس ليبسدداأ عمددى التعددرف فدد  السددابق  الدراسددات مددن الحاليدد  الدراسدد  اسددتفادت جمدداالوا  
 مسدتوى دراسد  عمدى ركدزت الحاليد  الدراسد  نأ إال اإللكترونيد , عاتلمشدات الجمهدور دراكإ وكيفيد  الشاتعات
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 اعدلالتف –تجا مها وأ الشاتع  تقبل -الشاتع  )إدراك ثبلث  مقياس خبلل من بالشاتع  اليمن  الشباب وع 
 .(بها ثروالت  الشاتع  مع

 لمدراسة النظري اإلطار

 (Rumor Transmission Theory) الشائعات انتقال نظرية

 وكيفيددد  األفدددراد بدددين هددداانتقال حركددد  تفسدددر التددد  النظريدددات أ دددم إحددددى الشددداتعات انتقدددال نظريددد  تعدددد
 والتجددارب الشخصددي  والخبددرات المعرفدد  اإلطددار بددين عبل دد  وجددود النظريدد   ددذ  تفتددرض حيددث ؛لهددا اسددتقبالهم
 موضددوع عددن كافيدد  معرفدد  يمتمكددون الددذين فاألشددخاص أخددرى, جهدد  مددن الشدداتع  و بددول جهدد  مددن الحياتيدد 
 ؛والمزيدف الحقيقد  الخبدر بدين التفريدق عمدى  دادرون الشاتع  بموضوع مرتبط  مباشرة شخصي  وخبرة الشاتع 
 أمددا لقبولهددا, عرضدد  أ ددل و ددؤالء لهددا نقمهددم طريقدد  عمددى يددؤثر كمددا لمشدداتع ,  بددولهم عمددى ذلددك يددؤثر وبالتددال 

 تدؤ مهم شخصدي  وتجدارب خبدرات وال  دوي معرفد  إطدار لهدم ولديس نا ددة  ددرات يمتمكدون ال الذين األشخاص
 (.23 :5092 متول ) الشاتع  لقبول عرض  األكثر فهم ,زاتف  و وما حقيق   و ما بين لمتفريق

 ثدددبلث إلدددى األفدددراد تصدددنيف فددد  النقديددد  القددددرات مفهدددوم عمدددى Buckner (1965) اعتمدددد حيدددث
 الشدداتع , موضدوع عدن جيددة معرفد  تمتمدك التد  و دد  النا ددة( )المجموعد  الشداتعاتب عبل دتهم فد  مجموعدات

 ؛الشداتع  بموضدوع خداص معرفد  إطدار وضع من تمكنها وخبرات فكري  وخمفي  مباشرة شخصي  خبرة ولديها
 مدددن الحقيقددد  الجدددزء فقدددط ينقمدددون فهدددم ولدددذا والمزيدددف, الحقيقددد  بدددين التفريدددق عمدددى  دددادرة يجعمهدددا الدددذي األمدددر

 أدلدد  أو كافيدد  معمومددات يمتمكدون ال الددذين و ددم النا ددة( غيددر )المجموعدد  فهدد  الثانيد  المجموعدد  أمددا الشداتع ,
 ويميدل والثقافد , التعمديم مسدتوى انخفداض إلدى يرجدع  دد والدذي ؛ضدعيف  النقدي  و درتهم الشاتع , موضوع عن
 أمدددا النا دددد, لمتفكيدددر اوفقددد ولددديس ومعتقدددداتهم أفكدددار م ضدددوء فددد  وتشدددويهها تعدددديمها إلدددى المجموعددد   دددذ  أفدددراد

 بإطدار م ارتبداط أدندى لهدا يوجدد وال امبهمد اأمدر  ألفراد دا بالنسدب  والشداتع  النا مد ( )المجموع  الثالث  المجموع 
ن حتدد  بنقمهددا يسددتمتعون ولكددنهم ,المعرفدد   فهمدد , عمددى القددادرين غيددر الجددزء يحددذفون  ددد نقمهددا وعنددد كددذبوا, وا 

 .(5092 )رايح غير م من يتمقونها  د الت  لمتعميمات اوفق الشاتع  لنقل تستجيب الت  المجموع  و م
 اإلعالم وسائل عمى االعتماد نظرية

 والجمهدددور اإلعدددبلم وسددداتل بدددين العبل ددد  فهدددم تحددداول التددد  النظريدددات إحددددى االعتمددداد نظريددد  دتعددد
 وسديم  عمدى اعتمداد  درجد  عمدى معيند   ضدايا نحدو الفدرد دوافعلد ت ثير وجود وتفترض جتماع ,اال والنظام
 النظدددام اسدددتقرار درجددد  فددد  اخدددتبلف وجدددود تفتدددرض كمدددا ,االعتمددداد عمميددد  مدددن تعدددزز الددددافع فقدددوة ,معينددد 

 عمومدداتالم إلددى الحاجدد  تقددل أو تزيددد االخددتبلف  ددذا ونتيجدد  المسددتمرة, التغيددرات نتيجدد  وتوازندد  االجتمدداع 
 عمدى اعتمدادا أكثدر األفراد فيكون المعمومات إلى الحاج  تزداد االجتماع  االضطراب حال  فف  واألخبار,
 فددإن ؛الدديمن بهدا مددري التد  االسددتقرار عددم وحالدد  لؤلزمدات ونظددرا (؛303 :5090 )حجداب اإلعددبلم وسداتل
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 فدد  االجتمداع  التواصددل موا دع ضدمنها ومددن اإلعدبلم وسدداتل عمدى الشدباب اعتمدداد زيدادة لددىإ سديؤدي ذلدك
 اليمند  الشدباب اعتمداد درجد   يداس فد  النظريد   دذ  مدن الدراسد  اسدتفادت و د المعمومات, عمى الحصول

 بدين العبل د  و ياس الجاري , حداثاأل حول المعمومات عمى الحصول ف  االجتماع  التواصل موا ع عمى
 اإللكتروني . بالشاتعات الوع  ومستوى االجتماع  التواصل موا ع عمى االعتماد درج 
 الدراسة تساؤالت

 عام؟ بشكل اإلنترنت لشبك  اليمن  شبابال استخدام معدل ما .9
 مجريدات حدول لممعرفد  امصددر  بوصدفها وتطبيقاتهدا اإلنترندت عمدى اليمن  الشباب اعتماد درج  ما .5

 ؟اليمن ف  األحداث
 ؟اإلنترنت شبك  عبر اليمن ف  الجاري  األحداث بمتابع  الشباب ا تمام مستوى ما .3
 ؟اإللكتروني  الشاتعات حول اليمن  الشباب لدى النقدي التفكير مهارات مستوى ما .2
 ,)المفهدددوم الددديمن فددد  األحدددداث مجريدددات حدددول اإللكترونيددد  بالشددداتعات الشدددباب وعددد  مسدددتوى مدددا .2

 ؟(بها ثر والت الشاتع  مع التفاعل ,التقبل
 اليمن ؟ الشباب نظر وجه  من اليمن ف  األحداث مجريات حول اإللكتروني  الشاتعات ت ثيرات ما .1

 الدراسة فروض

 وعدديهم مسددتوىو  لئلنترنددت الشددباب اسددتخدام معدددل بددين إحصدداتي  داللدد  ذات ارتبدداط عبل دد  توجددد .9
  اليمن. ف  األحداث مجريات حول االلكتروني  بالشاتعات

 تفددداعمهم ودرجددد  نترنددتلئل الشدددباب اسددتخدام معددددل بدددين إحصدداتي  داللددد  ذات ارتبدداط عبل ددد  توجددد .5
  اليمن. ف  األحداث مجريات حول لكتروني اإل بالشاتعات وت ثر م

 اإللكترونيدد  )الموا ددع اإلنترنددت عمددى االعتمدداد درجدد  بددين حصدداتي إ داللدد  ذات ارتبدداط عبل دد  توجددد .3
 ومسدتوى الديمن فد  األحداث مجريات حول لممعرف  امصدر  بوصفها االجتماع ( التواصل ووساتل
  باليمن. الجاري  األحداث حول بالشاتعات وعيهم

 المبحددوثين لدددى لمشدداتعات النقدددي التفكيددر مسددتوى بددين حصدداتي إ داللدد  ذات ارتبدداط عبل دد  توجددد .2
  باليمن. الجاري  األحداث حول بالشاتعات وعيهم ومستوى

 بوصدفها اإلنترنت عمى المبحوثين اعتماد درج  بين العبل   شدة عمى النقدي التفكير مستوى يؤثر .2
 .بالشاتعات وعيهم ومستوى األحداثب لممعرف  امصدر 
 الدراسة لمصطمحات اإلجرائية التعريفات

 دون تنتشددر المصدددر معمومدد  غيددر معمومددات أو ارخبددددأ الحاليددة: الدراسددة فددي الشددددائعاتب ُيقصددد -
 والغموض.  مي باأل تتسم موضوعات وأ حداث ب وترتبط ,صحتهددا مددن التحقددق إمكانيدد 
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 دون االجتمداع  التواصدل وموا دع اإلنترنت عبر تنتشر الت  الشاتعات    لكترونية:اإل  الشائعات -
 صحتها. من التثبت عمى القدرة وعدم مصدر ا معرف 

 والتفسدير التحميدل عمدى تقدوم الفدرد كتسدبهاي عقميد  ومهدارات نشدط أ عدن عبدارة  دو :النقدي التفكير -
 الزاتف وأ منها الحقيق  بين التمييز من وتمكن  ,معمومات وأ أخبار من مايستقبم  لكل واالستدالل
صدار دراك المعمومات  ذ  عمى متميزة أحكام وا   الدرأي فد  تطدرف دون الصدحيح  العبل د  إطدار وا 

 الشاتع . التقميدي  اآلراء أو العاطفي  بالنواح  الت ثر أو
 ظدا رة وا دع بوصدف تهتم كونها ؛المسحي  الوصفي  الدراسات من اس الدر   ذ  تعد: الدراسة منيج

 بهددددف المحتممدد  الجتماعيدد ا ابعاد ددأ تحميدددلو  ,اإللكترونيدد  الشدداتعات ظددا رة  ددد  ومددؤثرة مهمدد  اجتماعيدد 
 تفداعمهم ومستوى الشاتعات, بهذ  الشباب وع  مستوى لوصف ضاف باإل مفيدة, عممي  نتات  ىإل الوصول
 عمدى الحصول من يمكننا حيث ؛الحالي  الدراس  ف  األنسب كون  ؛المسح منه  استخدام وتم بها, وت ثر م

 الميدان . المسح خبلل من اليمن  الشباب ف   نا المتمثم  ,األولي  مصادر ا من معمومات
 داخددل يقطنددون الددذين اليمندد  الشددباب جميددع فدد  لدراسدد ا مجتمددع يتحدددد: الدراسددة وعينددة مجتمددع

 اإلطددار بوصددفها الدراسدد  لتطبيددق صددنعاء العاصددم  اختيددار تددم و ددد اليمنيدد , لمجمهوريدد  الجغرافيدد  الحدددود
 أنهدا مداك الدراسد , تتطمبهدا الت  االجتماعي و  الديموجرافي  الخصاتص مختمف يحوي الذي األمثل الجغراف 

 العاصددم  إلددى األخددرى المحافظددات سددكان مددن الكثيددر نددزوح بعددد اوخصوصدد المجتمددع شددراتح مختمددف تضددم
 مددن الدراسدد  عيندد  باختيددار الباحثددان  ددام و ددد المحافظددات. مددن الكثيددر فدد  الددداترة األحددداث بسددبب صددنعاء
 دراسدات أوضدحت والتد  ,اعامد 32 دد93 بين ما أعمار م وتتراوح اإلنترنت يستخدمون ممن اليمن  الشباب
 العيندد  باسددتخدام ددد اإللكتروندد  المحتدوى مددع تفدداعبل واألكثدر التواصددل موا دع عمددى انشدداط األكثدر أنهددم كثيدرة

 إلددى الباحثددان اسددتند كمددا المجتمددع, مددن العينددات لسددحب د دد  األكثددر األسددموب بوصددفها الطبقيدد , العشددواتي 
 اإطددار  بوصددفها صددنعاء  محافظدد فدد  الشددباب توزيددع عددن لئلحصدداء المركددزي الجهدداز يوفر ددا التدد  البيانددات
 فد  النسدب  وزنهدا ضوء ف  العين  وحدات سحب تم و د (,53 :5002 لئلحصاء المركزي )الجهاز لمعين 

 مرتفع  د الدخل متوسط  د الدخل )فقيرة واالجتماع  اال تصادي المستوى متغيرات حسب األصم  المجتمع
 مدن الفتدرة فد  الدراسد  تطبيدق تمو  ,مفردة 200 العين  حجم بمغ و د ع,والنو  السن متغيرات وكذلك ,الدخل(
 يضم جغرافيا نطا ا بوصفها (العاصم  مان أ) صنعاء ف  م,5050 يناير 55 حتى م,5094 ديسمبر 92
 .واالجتماعي  الثقافي  خصاتصهم فوباختبل الجمهوري  مناطق مختمف من اشباب

 الددذكور عدددد بمددغ الدراسدد , فدد  مشدداركين وشدداب  شدداب 200 أصددل مددن الدراسددة: عينددة خصددائ 
 بوا دع موزعد  سدن  32 إلدى 93 بين المشاركين أعمار وتراوح إناث, %(29) 912 مقابل ,%(21) 531
 14و سدن , 30 من أ ل إلى 52 من لفت  %(93) 25و سن , 52 من أ ل إلى93 لفت  %(12.3) 524

 عددد بمدغ ,التعميميد  ياتلممسدتو  وفقا المشاركين بتوزيع يتعمق وفيما سن , 32 إلى 30 من لفت  %(93.5)
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 عددد بمدغ فيمدا ,%(54.5) 992 الثانويد  وفد  ,%(2.2) 93 واإلعداديد  بتداتيد اال تينرحمالمد ف  الشباب
 عددددد وبمدددغ العميدددا, الدراسدددات فددد  %(9.2) 1 مقابدددل ,%(12.3) 524 الجامعيددد  المرحمددد  فددد  المشددداركين
 ذوي مددددن %(4.3) 32 مقابددددل %(,33.2) 322 المددددنخفض اال تصددددادي المسددددتوى ذوي مددددن المشدددداركين
 المرتفع. اال تصادي المستوى ذوي من %(5.5) 4و المتوسط, اال تصادي المستوى
لكترونيداو  يددويا ُوزعدت ,استقصداء صدحيف  باسدتخدام الدراسد  بياندات جمدع تدم :البيانات جمع اةدأ  ا 

 و ددد تسدداؤالتها, عددن وتجيددب الدراسدد  أ ددداف تحقددق التدد  المحدداور مددن عددددا وتضددمنت الدراسدد , عيندد  عمددى
 محداور تحديدد فد  سداعدت اسدتطبلعي  دراسد ك ؛الشدباب مدن ةمركدز  مجموعدات مع نقاشات الباحثان جرىأ

 .االستقصاء استمارة عدادا  و  ,س الدرا

 وتقدديس االستقصدداء, لصددحيف  العامدد  المحدداور تشددكل التدد  المقدداييس مددن عدددد بندداء تددم الدراسددة: مقدداييس
 الحصددول فدد  اإلنترنددت عمددى االعتمدداد ودرجدد  لئلنترنددت, الشددباب اسددتخدام معدددل مقيدداس ومنهددا: الدراسدد , أ ددداف
 ومقيداس النقددي, التفكيدر ومقيداس بالشداتعات, الدوع  ومقيداس الديمن, فد  األحدداث مجريات حول المعمومات عمى

 ,المقدداييس بندداء فدد  الشدداتعات انتقددال ونظريدد  السددابق  الدراسددات عمددى االعتمدداد تددم و ددد بالشدداتعات, والتدد ثر التفاعددل
 عبددارات لبندداء الشددباب مددن مجموعدد  مددع المركددزة النقدداش مجموعددات باسددتخدام اسددتطبلعي  دراسدد  إجددراء جانددب إلددى

 المقدداييس عددرض تددم و ددد بهددا, الددوع  ومسددتوى الدديمن, فدد  ريدد الجا األحددداث حددول بالشدداتعات الخاصدد  المقدداييس
 لمدراس . الوصف  اإلحصات  التحميل نتات  عرض أثناء مقياس لكل التابع  والعبارات
 األداة وثبات صدق اختبار

 أداة صددق مدن الت كدد فد  الظدا ري بالصددق يسدمى مدا أو المحتدوى, صددق عمى االعتماد تم الصدق:
 والفددروض والتسدداؤالت األ ددداف مددع االسددتمارة عددرض تددم حيددث لقياسدد , فعددبل صددممت مددا تقدديس وب نهددا الدراسدد 
عاد وتعديل راتهمآب األخذ وتم ,(9)المحكمين من مجموع  عمى  عميها. نو المحكم تفقا الت  العبارات صياغ  وا 

 معامدل اسدتخدام تم فقراتها, بين الداخم  االتساق درج  و ياس الدراس , أداة ثبات من لمتحق الثبات:
 تي :اآل لمقيم التوصل وتم الكم , المستوى وعمى االستمارة, محاور مستوى عمى الثبات لقياس كرونباخ لفاأ

 
                                                           

 :المحكمون,  مسادة ل( ا9)
 .أستاذ اإلعبلم بكمي  اإلعبلم جامع  صنعاء: أحمد عقبات .أ.د
 .أستاذ االتصال السياس  بكمي  اإلعبلم جامع  صنعاء: محمد عبد الو اب الفقي  .د.أ

 .أستاذ القانون الدول  بكمي  الشريع  جامع  صنعاء: ياسين الشيبان . أ.د
 جامع  صنعاء.كمي  اإلعبلم ب -األستاذ المشارك بقسم اإلذاع  والتميفزيون :عم  البريه  .أ.م.د
 جامع  صنعاء.كمي  اإلعبلم ب -األستاذ المشارك بقسم اإلذاع  والتميفزيون: عبد الباسط الحطام  .أ.م.د

 .أ. حاتم عم  الصالح : خبير إحصات  ومدرس بكمي  اإلعبلم جامع  صنعاء
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 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ" لفاأ" الثبات معامل (0) جدول
 كرونباخ لفاأ العناصر عدد المتغيرات

 0.39 90 النقدي التفكير
 0.22 4 سبابهاأو  الشاتع  بمفهوم الوع 
 0.23 1 اليمن ف  بالشاتعات الوع 
 0.29 1 بالشاتع  الت ثر مستوى
 0.22 1 الشاتع  مع التفاعل مستوى

 0.31 32 مجتمعة األبعاد

 0.20و 0.10 بدين مدا القيمد   بدول ويمكدن جيدة, فوق وما 0.20 كرونباخ لفاأ معامل  يم  دوتع
 نبداخكرو  لفداأ  يمد  أن الجددول بياندات مدن ويبلحدظ ,(Hair et al. 2014:123) االسكشدافي  البحدوث فد 
 ممحدداورل كرونبدداخ لفدداأ  يمدد  وصددمت كمددا (,0.20) القيمدد  تجدداوزت  ددد ن ااالسددتب محدداور مددن محددور لكددل

 لؤلداة. اعالي اثبات تعكس  يم  و   ,(0.31) مجتمع 

 لتدواءاال  ديم وترواحدت ,(والتفدرطح لتدواءاال) اختبداري اسدتخدام تم لمبيانات: الطبيع  التوزيع اختبار
 لدم حيدث ,(9.032-و 9.522) بدين التفدرطح  ديم وتراوحدت ,(9.052-و 0.022) بدين الدراس  لمقاييس
 بالنسدددب  (2)و لتدددواء,لبل بالنسدددب  (5) يسددداوي والدددذي بددد  الموصدددى القطدددع حددددود ىمسدددتو  القددديم  دددذ  تتجددداوز
 (.Curran et al. 1996:16-29) لمتفرطح
 الدراسة نتائج

 نترنددددتاإل لشددددبك  اليمندددد  الشددددباب اسددددتخدام بددددين العبل دددد  عمددددى التعددددرف لددددىإ الدراسدددد   ددددذ   دددددفت
 فدد  والصدراع األحددداث مجريدات حددول المنتشدرة اإللكترونيد  بالشدداتعات وعديهم ومسددتوى ختمفد الم بتطبيقاتهدا

 مدن عشدواتي  لعيند  المسدح  المدنه  عمدى تعتمدد الت   الوصفي الدراسات من الدراس   ذ  تعد حيث ,اليمن
 الدراسدد  واعتمدددت ,صددنعاء العاصددم  فدد  نترنددتاإل يسددتخدمون ممددن مفددردة 200  وامهددا بابالشدد جمهددور
 ي :تاآل النتات  إلى الدراس  وخمصت ,الكترونيوا   ايدوي توزيعها تم اءاستقص استمارة عمى
 نترنتلإل  الشباب استخدام حجم :والأ

 االنترنت استخدام ساعات لعدد اوفق العينة توزيع (1) جدول 

 والنسبة التكرار م
 الساعات عدد

 النسبة التكرار

 92.5 22  ساعتين من أ ل 9
 23.2 942 ساعات 2 من أ ل د ساعتين من 5
 32.3 924  ف كثر ساعات 2 3

 011 311 اإلجمالي
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 المرتبدد  فدد  جدداء و ددد لئلنترنددت, اليددوم  المبحددوثين اسددتخدام حجددم الجدددول خددبلل مددن يتضددح
 وبنسدددب  سددداعات( خمدددس مدددن أل دددل سددداعتين )مدددن اليمنددد  الشدددباب لددددى المتوسدددط االسدددتخدام األولدددى

 اإلنترنددت يسددتخدمون لمددن %(92.3) نسددب  أ ددل جدداءت بينمددا الدراسدد , عيندد  إجمددال  مددن (23.2%)
 أن لدرجدد  لئلنترنددت كثيددف اسددتخدام ذو عيندد ال ثمددث مددن كثددرأ أن ظهددرو  (, سدداعتين مددن )أ ددل بمقدددار
 عشر عن يزيد استخدامهم نأ أفادوا المبحوثين من (%95) من كثرأ أن أوضحت التفصيمي  البيانات
 اليدددوم  المعدددل عددن المبحدددوثين وباستيضدداح التركيددز. لدددىإ تحتدداج نسددب  حقيقددد  و دد  ,ايوميدد سدداعات
 المتكدرر الددخول لدىإ تميدل اليمند  بالشدبا مدن عمدىاأل النسدب  أن النتدات  وضحتأ ,لبلنترنت لمدخول

 )سددهم  المحمددول فددونيالتم جهددزةأ لتددوفر  ددذا ويرجددع اليددوم, فدد  مددرات  ثمددان عددن يزيددد بمعدددل نترنددتلئل
 اتشدبك عبدر وأ الهاتف خبلل من سواءً  متوفرة صبحتأ اإلنترنت خدم  أن إلى باإلضاف  االستخدام(

 الشباب نبي وخاص  فراداأل لدى متكررة عادة نتنتر اإل ارتياد جعل مما ؛والعام  الشخصي  فاي الواي
 .لئلدمان بعضهم لدى تصل لدرج 

 نترندتلئل الدراسد ( )عيند  اليمند  الشدباب اسدتخدام معددل أن يظهدر لمنتيجتين التجميع  وبالمقياس
 يمكدن مدا و دذا ,العيند  إجمدالى مدن (%22)  راب  لىإ االستخدام مرتفع  نسب  صلتو  , ممفت وبدرج  عال

 خبللدد  مددن يشددبع امتاحدد امتنفسدد الواسددع االفتراضدد  وعالمدد  نترنددتاإل فدد  وجددد اليمندد  الشددباب بدد ن تفسددير 
 لت ا الصعب  االستثناتي  الظروف ظل ف  خاص  ,ذات  عن التعبير ف  ورغبت  والترفيهي  ي المعرف حاجات 

 عرضد  الشدباب تجعدل لئلنترندت ديد االعتيا غيدر االستخدام كثاف  فإن ,خرآ جانب من ولكن البمد, عيشهاي
 نترنددتاإل تكنولوجيددا مددع األمثددل التعامددل بكيفيدد  المجتمعدد  لددوع ا نشددر  ميدد أ ؤكدددي مددا و ددذا راتهددا,ثيت  لكددل

 .وتطبيقاتها
 اليمن في والصراع األحداث مجريات بمتابعة المبحوثين ماماىت درجة :اثاني

 اليمن في األحداث لمجريات اليومية بالمتابعة االىتمام لدرجة اوفق العينة توزيع (2) جدول

 م
 والنسبة التكرار

 النسبة التكرار االىتمام درجة

 52.2 905 ايومي بالمتابع  أ تم 9
 20 910 اأحيان بالمتابع  أ تم 5
 32.2 933 أ تم ما انادر  3

 011 311 اإلجمالي

 التدد  ببلدالدد فدد  األحددداث بمتابعدد  الدراسدد  عيندد  أفددراد ا تمددام مدددى السددابق الجدددول يوضددح
 بمتابع  يهتمون الذين فت  األولى المرتب  ف  جاءت و د متبلحق , وأزمات وصراع حرب فترة تعيش

 .الدراس  عين  إجمال  من %(20) وبنسب  مستمرة غير بصورة األحداث
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 فد  يحددث مدا مجريدات متابعد  عدن فلمعدزو  تميدل الشدباب مدن  ميمد  غيدر نسب  أن الباحثان ويرى
 سنوات؛ خمس لقراب  مد اأ طال اليمن ف  األزم  أن أ مها ,ةكثير  ألسباب نعزو  نأ يمكن ما و ذا ,اليمن
 ىلددإ إضدداف  ,منهددا والمختمددف بالبددارز الإ ا تمددام وعدددم الجمهددور لدددى اعتيدداد شددب  لؤلسددف  ندداك جعددل ممددا
 .اليمن ف  الحرب لحو  خبارأ من يبث ما مصدا ي  ف  الثق  ا صتن

 ,الفقددر خددط تحددت لمددا اليمندد  المجتمددع فتددات أغمددب مسددتوى وتددد ور اال تصددادي الجانددب أن كمددا
 اال تمددام إلدى الدديمن فد  تحددث التدد  األحدداثو  السياسدي  بالجوانددب اال تمدام مدن تتحددول ا تمامداتهم جعمدت

 .المستقرة غير األوضاع ظل ف  لعيشا وسبل الرزق بمصادر

 اليمن في األحداث حول لممعمومات امصدر  صفيابو  المختمفة االتصال وسائل عمى الشباب اعتماد مدى :اثالث
 اليمن في األحداث لمعرفة مصادر صفيابو  االتصالية الوسائل عمى االعتماد لمدى اوفق العينة توزيع (3) جدول

 االعتماد مدى
 االتصالية الوسائل

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 المئوي

 53.2 0.413 0.32 اإلذاع  9
 22.3 9.905 9.31 التميفزيون 5
 50.3 0.492 0.15 الصحف 3
 25.2 0.422 5.92 اإلنترنت 2
 15.9 9.022 9.31 الشخص  االتصال وساتل 2

 22.3 9.00 9.32 الوسط الحسابي العام لجميع الفقرات

 وسديم  صدفهابو  األولدى لمرتبد ا فد  تجداء المختمف  ابتطبيقاته اإلنترنت أن السابق الجدول يوضح
 نسدب  وبدوزن الديمن فد  األحدداث لمعرفد  وسديم  صفهابو  اليمن  الشباب عميها يعتمد الت  ولىاأل االتصال

 الشباب لدى اإللكتروني  والموا ع االجتماع  التواصل لوساتل الكبرى األ مي  عمى ذلك ويدل %(,25.2)
 أنها كما ,لمتفاعمي  باإلضاف  جميعها القديم  االتصالي  تلالوسا مميزات بين جمعت حديث  وساتل صفهابو 

 .التكاليف وب  ل جهد ب  ل لممجمتع والوصول بالسرع  تتميز

 نسددب  بددوزن الثانيدد  المرتبدد  فدد  جدداءت الشخصدد  االتصددال وسدداتل أن الجدددول مددن تضددحي كمددا
 الشدددباب بدددين لممعمومدددات امصدددر  صدددف بو  سدددريواأل االجتمددداع  المحدديط أ ميددد  يؤكدددد و ددذا , (15.9%)

 االتصدال  ندوات خدبلل مدن اونشدر  المحميد  األحدداث مجريات حول الشاتعات تنا ل يخص فيما وخاص 
 نسدددددب  بدددددوزن األخيدددددرة المرتبددددد  فددددد  التقميديددددد  الصدددددحف عمدددددى الشدددددباب اعتمددددداد جددددداء بينمدددددا الشخصدددددي ,

 الصددحف وأكثر ددا الشددباب لدددى يدد التقميد االتصددال لوسدداتل الكبيددر التراجددع عمددى يدددل و ددذا ,%(50.3)
 ذاع .واإل
 



Arab Media & Society (Issue 29, Winter/Spring 2020) 

اإللكترونيةبالشائعات  استخدام الشباب اليمني لإلنترنت وعالقتو بمستوى وعييم  003 

 اليمن في والصراع األحداث مجريات لمعرفة امصدر  صفيابو  لإلنترنت اليمني الشباب استخدام درجة :ارابع
 اليمن في األحدث لمعرفة امصدر  صفيابو  اإلنترنت استخدام لدرجة اطبق العينة توزيع (4) جدول

 التجاها

 االستخدام مدى
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المئوي الوزن المعياري

 22.2 9.942 9.12 بوك الفيس 9
 53.1 9.950 0.31 تويتر 5
 24 0.422 5.32 أب الواتس 3
 31.9 9.925 9.03 التيمجرام 2
 52.5 9.003 0.23 أنستجرام 2
 33.3 9.014 9.05 إخباري  موا ع 1
 54.3 9.059 0.33 فضاتي   نوات موا ع 2
 51.2 0.441 0.24 إلكتروني  صحف موا ع 3
 53.5 9.055 0.32 أنباء وكاالت موا ع 4
 33.3 9.953 9.09 بارزة شخصيات صفحات 90
 59 0.455 0.13 مدونات 99

 31.4 9.02 9.03 الوسط الحسابي العام لجميع الفقرات

 مصدادر صدفهابو  المختمفد  اإلنترندت لموا دع الدراسد  عيند  أفراد استخدام درج  السابق الجدول يوضح
 نسدب  ووزن (5.32) حسداب  بمتوسدط أب( )الدواتس األولدى المرتبد  فد  جاء و د اليمن, ف  األحداث لمعرف 

 (,%22.2) نسدب  ووزن (9.12) حسداب  بمتوسدط الثانيد  المرتب  ف  بوك الفيس تطبيق جاء كما %(,24)
 الباحثدان ويدرى (,%59) نسدب  ووزن (0.13) حسداب  بمتوسدط األخيدرة المرتبد  فد  )المدونات( جاءت بينما

 يتيحهددا التدد  السددهم  التواصددل مكانيدداتوا   أب الددواتس تطبيددق حققدد  الددذي بيددرالك لبلنتشددار يعددود  ددد السددبب نأ
 التواصددل بموا ددع لبلكتفدداء يميددل األحددداث مددن كثيددر فدد  اليمندد  الشددباب أن جمدداالإ يبلحددظ كمددا لمسددتخدمي ,

 حيدددداناأل مددددن كثيددددر فدددد  تفتقددددد والتدددد  ,الدددديمن فدددد  األحددددداث حددددول لممعمومددددات امصدددددر  صددددفهابو  الجتمدددداع ا
 يددنأ صددفح  )مثددل ينمهنيدد غيددر بمددواطنين خاصدد  صددفحات اغالبدد نهدداأ وذلددك ,المصدددر وموثو يدد  ممصدددا ي ل

 وكددداالت وموا دددع اإلخباريددد  الموا دددع فددد  الحدددال   ددد كمدددا خصصددد مت صدددحفي  مؤسسدددات وليسدددت االنفجدددار؟(
 .الشاتعات أو لؤلكاذيب ضحي  األحيان من كثير ف  الشباب يجعل ما و ذا ؛األنباء

 اليمن في األحداث مجريات حول بالشائعات الشباب وعي مستوى :اخامس

 مددن معهددا تعدداممهم وكيفيدد  لكترونيدد اإل لمشدداتعات الشددباب مفهددوم عمددى رفبددالتع المحددور  ددذا يهددتمو 
 وعد  ىلمسدتو  تجميعد  بمقياس لمخروج بها ثروالت  والتفاعل لمشاتع  النقدي التفكير مهارات راستثما خبلل
 .اليمن ف  والصراع األحداث مجريات حول اإللكتروني  بالشاتعات العام الشباب
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  الشباب نظر وجية من اليمن في األحداث حول الشائعات ىمأ (أ
  العينة نظر وجية من اليمن في األحداث حول الشائعات عمييا ركزت التي الموضوعات (5) جدول

 والنسبة التكرار
 النسبة التكرار الموضوعات

 99.2 522 القتال جبهات ف  الصراع ألطراف و زاتم انتصارات 9

5 
 زعددديم مقتدددل ربددد , عبدددد لمدددرتيس سدددريري )مدددوت مثدددل سياسدددي  شخصددديات حدددول أخبدددار

 ال (. ... السابق, الرتيس صالح مصير جوي , غارة ف  الحوثيين
923 2.5 

 1.1 934 وعسكري  مدني  موا ع لقصف محتمم  تهديدات 3
 99.1 522 والمحرو ات الو ود ف  محتمم  أزم  2
 95.2 512 لؤلسعار مرتقب وارتفاع اللاير و بوط العمم  ارتفاع 2
 90.2 555 ال ( ... د دفتيريا د الكمب داء د )كوليرا وباتي  أمراض انتشار 1
 2.4 912 ال ( ... د أدوي  د )غذاتي  المهم  السمع بعض ف  أزم  2
 2.9 929 سياسي  وتسوي  حل إلى الوصول 3
 1.1 920 المواطنين وسفر الطيران لرحبلت صنعاء مطار افتتاح 4
 2.9 32 سياسي  شخصيات واستقال  وعسكري  سياسي  انشقا ات 90
 2.2 42 واإلمارات الحوثيين اتفاق 99
 2.3 995 جديدة حكوم  تشكيل 95
 2.5 33 وجراتم حوادث 93

 011 1001 اإلجمالي
 .اإلجابات ف  بديل من أكثر اختيار لممبحوثين يتيح السؤال :مبلحظ *

 خبلل اليمن ف  األحداث حول الشاتعات عميها ركزت الت  الموضوعات السابق الجدول يوضح
  اتمددد  اال تصدددادي  األحددداث تصددددرت حيددث ,الدراسددد ( عيندد  )أفدددراد الشددباب يرا دددا كمددا ألخيدددرةا السددنوات
 من %(95.2) بنسب  األول الترتيب ف  المرتبات و ضايا اللاير و بوط العمم  ارتفاع جاء و د ,األحداث
 ؛األحدداث  اتمد  الجدراتم وأخبدار والعسدكري  السياسدي  األحدداث ت خرت بينما ,اليمن ف  األحداث  إجمال
 المراتدب فد  والعسدكري ( السياسدي  واالنشدقا ات والجدراتم والحدوادث واإلمدارات الحدوثيين )اتفاق جاء حيث

 التوال . عمى %(2.9و %2.5و %2.2) بنسب  األخيرة

 فد  وتيرتهدا تشدتد اوحربد اصدراع سدنوات خمدس يقدارب مدا منذ تخوض الببلد أن من الرغم وعمى
 السياسدي  بالشدتون اال تمدام عدن اعزوفد تظهدر الشدباب مدن كبيدرة نسدب  نإفد نيد ,اليم المنداطق من كثيرال
 المصددا ي  فقددانل السدبب يرجدع  دد كمدا القريدب, المددى عمدى أفدق لنهايتهدا يظهر لم الت  الحرب ارخبوأ
 بمتابع  اكبير  اا تمام الشباب يظهر لم حيث (3) الجدول نتيج  ماتؤكد  و ذا األخبار, تمك مصادر ف 

 .اليمن ف  األحداث مجريات
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 لمشائعات اليمني الشباب إدراك ستوىم قياس ب(
 اليمن في األحداث مجريات عمى بالتطبيق الشائعة لمفيوم الدراسة( )عينة الشباب إدراك مستوى (6) جدول

الموافقة مدى   
 العبارات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 المئوي

 33.3 0.194 5.12 واال تصادي  السياسي  األوضاع وت زم الحرب ظروف بسبب الببلد ف  الشاتعات انتشار زاد 9
 23.2 0.252 5.32 مؤكدة غير شاتعات لها اموثو  مصدر ال الت  والموضوعات الغامض  األخبار 5
 30.9 0.222 5.20 والمبالغ  بالتهويل تتسم اغالب اليمن ف  يحدث ما حول الشاتعات 3

 فدد  الشدداتعات نشددر خددبلل مددن العددام الددرأي كسددب الدديمن فدد  الصددراع أطددراف تحدداول 2
 اإللكتروني  الموا ع

5.29 0.129 33.3 

 10.5 0.224 9.39 عفوي بشكل يحدث عشوات  عمل البمد ف  يجري ما حول الشاتعات 2

1 
 أو صددوتي  مقدداطع أو فيددديو أو صددور أو أخبددار شددكل عمددى الشدداتعات تدد ت  أن يمكددن
 الناس يتنا مها نكت 

5.10 0.125 31.2 

 31.4 0.131 5.10 الجدل وتثير الناس تهم بموضوعات ترتبط كونها الشاتعات تنتشر 2
 40.5 0.249 5.29 بعضها ضد السياس  الصراع أطراف تستخدمها الت  النفسي  الحرب أدوات إحدى الشاتعات 3

4 
 موضدوعات تجدا  واتجا اتد  العدام الدرأي ردود لقياس وسيم  بوصفها الشاتعات تستخدم
 معين 

5.25 0.253 30.4 

90 
 الشددددرخ تعميددددق فدددد  كبيددددر بشددددكل الشدددداتعات سددددهمتأ الدددديمن فدددد  الحددددرب اندددددالع منددددذ

 ومناطقي  طاتفي   ويات بناء السطح عمى وأعادت االجتماع 
5.24 0.294 33.5 

 39.1 0.290 5.22 الحقيقي  مصادر ا من المعمومات ف  شح  ناك يكون عندما الشاتعات تنشط 99
 22.9 0.351 9.29 بها مشكوك موضوعات أو كاذب  أخبار مجرد فه  المجتمع ف  تؤثر ال الشاتعات 95
 35.2 0.209 5.23 اإللكتروني  الموا ع محتوى ف  مؤثرة ظا رة أصبحت الشاتعات مطاب  93
 24.2 0.231 5.33 واألمني  السياسي  األطراف عمى ضغوط إحداث بغرض اأحيان تنشر الشاتعات 92
 39.2 0.205 5.22 معها متزامن  مهم  موضوعات عن العام الرأي لشغل اأحيان الشاتعات تنطمق 92

 30.9 0.20 5.20 الفقرات لجميع العام الحسابي الوسط

 خاص  الشاتعات بمفهوم العين  محل ثينالمبحو  وع  إدراك متوسط أن السابق الجدول من يتضح
 اليمند  الشدباب أن عمدى تددل مرتفعد   يمد  و د  (5.20) لحدوالى وصدل اليمنيد  األزم ب المتعمق  الشاتعات

 ونبلحدظ (,%13.2) حدوال  إلد  العيند  شدباب بدين النسدب  وصدمت و دد ,الشاتع  لمفهوم اجيد ادراكإ يمتمك
 التددد  النفسدددي  الحدددرب أدوات إحددددى الشددداتع  نأ أساسدددي  بدرجددد  تدددرى العينددد  غالبيددد  أن الجددددول خدددبلل مدددن

 وظدددروف الحدددرب أن كمدددا (,5.29) حسددداب  بمتوسدددط بعضدددها ضدددد السياسددد  الصدددراع أطدددراف تسدددتخدمها
 ىإحدد األ ميد  وأن (5.12) حسداب  بمتوسدط اإلنترندت عبر الشاتعات انتشار من زادت زماتواأل الصراع

 ب شددكال تدد ت  أنهددا كمددا (5.10) حسدداب  بمتوسددط الندداس بددين الجدددل تثيددر فهدد  ولددذا ؛الشدداتعات خصدداتص
 ممرتبدددد ل الغمددددوض عنصددددر  مدددديبل تراجددددع بينمددددا (5.10) بمتوسددددط والفيددددديو ات والصددددور خبدددداركاأل كثيددددرة,
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 نرى اوأخير  ,(5.32) حساب  بمتوسط المبحوثين من كثيرال لدى الشاتعات مفهوم ف   ميت أ رغم الخامس 
 ب كاذ أخبار مجرد فه  المجتمع ف  تؤثر ال الشاتعات )أن عبارة تعارض العين  شباب من عالي  نسب  أن
 (.9.29) بقيم  وذلك العبارات ضمن متوسط  لب  جاءت حيث بها( مشكوك موضوعات أو

 وانتشدار ,الشدباب وثدورة 5099 مندذ األزمدات وتبلحق اليمن ف  األحداث تطور نأ يظهر جماالوا  
 بهددا مشددكوكال والموضددوعات خبددارباأل -اخصوصدد والشددباب -الندداس وعدد  رفعددت بهددا المرتبطدد  الشدداتعات

 حممددد  مدددن  دددم العينددد  لشدددباب عمدددىاأل النسدددب  أن اخصوصدددو  بهدددا, المرتبطددد  والمفدددا يم لشددداتعاتا شدددكالوب 
 .الجانب  ذا ف  منطقي  النتيج  نتكا لذا ؛الجامعي  الشهادات

 اليمني الشباب لدى لمشائعات النقدي التفكير مستوى ج(
  العينة فرادأ لدى اليمن بأحداث المتعمقة تلمشائعا النقدي التفكير مستوى (7) جدول

 الموافقة مدى
 العبارات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 المئوي

 20.2 0.302 5.99 عميها الحكم  بل الشاتع  بموضوع المرتبط  والمعمومات الموا ف بتحميل أ تم 9
 12.2 0.302 9.42 المنتشرة الشاتعات عمى أحكام  إصدار ف  وعواطف  مشاعري ف  أثق 5
 21.3 0.292 9.14 مصدا يت  ل  يؤكد الناس بين الخبر تنا ل تكرار 3

2 
 لمددددددوطن المعاديدددددد  األطددددددراف حددددددول السددددددمبي  واألخبددددددار الشدددددداتعات أصدددددددق

 خارجي  ألطراف العميم  والشخصيات
9.12 0.229 22.1 

 15.2 0.233 9.33 و ناعات  اتجا ات  مع الشاتعات حول أحكام  تتطابق ما اغالب 2
 22.9 0.232 9.12 معها الناس تفاعل لحجم رؤيت  بمجرد الشاتعات أصدق 1
 10.4 0.233 9.33 ولآلخرين ل  بالنسب  أ ميت   و األ م الخبر مصدر يهم ال 2
 11.2 0.330 9.44 صحتها عمى الحكم  بل الشاتعات حول وتعميقاتهم اآلخرين آراء أتتبع  3

4 
 مدن يصدمن  مدا عمدى الحكم ف  السابق  ومعارف  والعقل المنطق عمى أعتمد
 صحتها ف  أشك أخبار

5.32 0.245 23.5 

 14.1 0.335 5.04 بصحتها احكم أصدر أن  بل مصدر من وأكثر مو ع من أكثر ف  الشاتع  أتتبع 90
 11.3 0.23 9.45 الوسط الحسابي العام لجميع الفقرات

 الشدداتعات حددول الدراسدد ( )عيندد  اليمنددى الشددباب لدددي النقدددى التفكيددر مسددتوى السددابق الجدددول يوضددح
 ,التفصديمي  الجدداول بياندات ذلدك تؤكدد حيدث متوسدط ,  يمد  و   (9.45) إجمالى حساب  بمتوسط جاء والذي
 لمدا النا دد التفكيدر مهدارات احياندأ تجدرى التد  المتوسدط  الفتد   د  (%14) العيند  ثمث  حوال  نأ أظهرت والت 
 يحرصددون الددذين المرتفددع المسددتوى ذوو المبحوثددون بعددد ا ت يدد  ,مشددكوك  مضددامين أو شدداتعات مددن إليهددا يصددل
 مدن القمد  مداأ (,%54) وبنسدب  شداتع  ند أ يعتقددون مدا عمدى الحكدم ف  المنطق وتحكيم العقل عمالإ عمى اداتم

 النا د. التفكير مستوى ف  اانخفاض ظهرواأ من  م (%5.3) وبنسب  العين  محل الشباب
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  بدل لمعدارفوا والعقدل المنطدق عمدى )االعتمداد اعبارتد ظهدرت فقدد العبدارات متوسدط حيدث من وأما
 فد  عميهدا( الحكدم  بدل الشداتع  بموضدوع المرتبطد  والمعمومدات الموا ف بتحميل أ تمو  الشاتع , عمى الحكم

 فدد  جدداءت بينمددا التددوال , عمددى %(23.5 ,20.2) لهمددا النسددب  الددوزن بمددغ حيددث والثددان  األول الترتيددب
 (.22.9) نسب  بوزن معها( الناس تفاعل حجم رؤي  بمجرد الشاتعات )تصديق األخيرة المرتب 
 اليمن في االحداث مجريات حول الشائعات مع الشباب تفاعل د(

 االلكترونية الشائعات مع الشباب تفاعل يوضح (8) جدول
 التقييم

 العبارات 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 المئوي

9 
 والخدوف حبداطاإل لد  تسدبب الدببلد فد  والحدرب األزمد  اسدتمرار حدول الشاتعات كثرة

 مغادرتها ف  اجدي لمتفكير وتدفعن 
5.34 0.242 24.3 

 20.2 0.202 9.25 صحتها من امت كد أكن لم لو حتى تصمن  الت  المهم  كتروني اإلل الرساتل بنشر أ وم 5

3 
 وتجدارة االختطداف جدراتم حدول تتدوارد التد  والشداتعات األخبدار بسبب بالخوف أشعر

 اليمن ف  األعضاء
5.32 0.242 23 

 22.9 0.215 9.29 محتمم  صاروخ   صف مناطق حول اإللكتروني  الشاتعات مع والمشارك ( )بالنشر أتفاعل 2
 21.9 0.393 5.54 و مي  أو مجهول  مصادر عن تنقل أو مصدر ا ل  يتضح ال الت  األخبار أ مل 2
 12.3 0.320 9.41 التهديد فترة خبلل لمغادرتها تدفعن   د أسكنها الت  المنطق   صف احتمالي  حول الشاتعات 1
 22.9 0.249 5.52 الشاتعات حولها تدور الت  والفيديو ات الصور صح  من الت كد ف  اإلنترنت استخدم 2
 30.9 0.233 5.20 اإللكتروني  الموا ع ف  تنتشر الت  الشاتعات من أصد ات  أحذر  3

4 
 عدبلج فد  التواصدل موا دع عمدى أخبار دا تدرددت الت  العشبي  العبلجات بفاتدة أعتقد
 الكوليرا وباء

9.32 0.242 19.3 

 12.4 0.300 5.03 اآلخرين مع شاتعات من يصمن  ما أنا ش 90
 19.5 0.392 9.32 وتخزينها الغذاتي  السمع من المزيد لشراء تدفعن  مقبم  سمعي  أزمات عن األخبار 99
 24.3 0.229 5.34 اليمن ف  الحرب إلنهاء  ريب  سياسي  تسوي  حول أخبار من يتردد بما أتفاءل 95

 14.2 0.232 5.22 الوسط الحسابي العام لجميع الفقرات

 الشددداتعات مدددع الشدددباب لتفاعدددل العدددام الحسددداب  المتوسدددط نأ يتضدددح السدددابق الجددددول خدددبلل مدددن
 تفداعبل يظهدر اليمند  الشباب نأ يوضح (5.22 ) بمغ والذي اليمن ف  األحداث مجريات حول المنتشرة

 صدم  لهدا التد  تمدك خاصد  ,اسدمبي حيداناأل من كثير ف  يكون  د الشاتع  مع وسموكيا( )وجدانيا ايجابيإ
 الموا ددع فدد  تنتشددر التدد  الشدداتعات مددن صددد اءاأل )يحددذر نأ عمددى حددريص فهددو لددذا ؛ومسددتقبم  بمصددير 

 المبحدددوثين معظددم فددإن ذلددك ورغددم (,%30.9) نسددب  وزن عمىبدد  العبددارة  ددذ  جدداءت و ددد (اإللكترونيدد 
 فد  والحرب زم األ استمرار حول الشاتعات )كثرة عبارة حصمت فقد ,خربآ أو بشكل بالشاتعات يت ثرون
 نسدب  وبدوزن الثاني  المرتب  عمى مغادرتها( ف  اجدي لمتفكير وتدفعن  والخوف حباطاإل ل  تسبب الببلد
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 عين  أفراد اليمن  الشباب عمى تالشاتعا ثيرلت  السمبي  النفسي  ألبعادا حدأ يوضح و ذا %(24.3) بمغ
 إلنهداء  ريبد  سياسدي  تسدوي  حدول أخبار من يتردد بما )أتفاءل عبارة نجد النسب  الوزن وبنفس الدراس ,
 أكاذيددب مجددرد تكددون  ددد الشدداتع  أن اسددتيعاب  رغددم الشددباب أن عمددى العبارتددان وتدددل (,الدديمن فدد  الحددرب

 ما مع يتنا ض ما و ذا ,اضمني لتصديقها يميل ن أ إلى يشير مما ؛بها ثريت  أن  إال بها كمشكو  خباروأ
رجاعدد  ذلددك تفسددير يمكددن ولكددن الشدداتع , بمفهددوم مرتفددع وعدد  مسددتوى مددن اسددابق النتددات  ظهرتدد أ  إلددى وا 

 الحاجدد  فجددوة تسددد معمومدد  أي تصددديق إلددى الجمهددور ينددزع حيددث ,زمدداتاأل فتددرة فدد  الشدداتعات طبيعدد 
 ومدن .والحدرب الصدراعات ظدروف ف  خاص  ,منها يعان  الت  والقمق التوتر حال  نه وت لدي  المعرفي 
 التدد  االسددتثناتي  الظددروف ظددل فدد  عمدديهم الشدداتعات ثيراتتدد  أ ددم العيندد  أوضددحت  تدداآل الجدددول خددبلل
 .الببلد تعيشها
 اليمني الشباب عمى الشائعات ثيرتأ (ىد

 العينة نظر وجية من اليمن في األحداث مجريات حول اإللكترونية المواقع في المنتشرة الشائعات تأثيرات أبرز (01) جدول
 والنسبة التكرار

 النسبة التكرار  الشائعات تأثير 

 4.2 992 مهم  موضوعات حول المعمومات من حاجت  تمب  9
 90.2 952 والتفاؤل باألمل اإلحساس تعطين  5
 92.4 923 لدي اآلخرين صورة تشو  3
 2.2 40 ما بفعل القيام عمى تحرضن  2
 91.2 500 معين  وشخصيات محددة أطراف تجا  ي  لد الكرا ي  تشيع 2
 92.4 592 المستقبل من والخوف بالرعب تشعرن  1
 3.1 903 والتسمي  باإلثارة تشعرن  2
 92.2 922 والقمق االرتباك من حال  ل  تسبب 3

 011 0087 اإلجمالي
  .اإلجابات في بديل من أكثر اختيار للمبحوثين يتيح السؤال :مالحظة* 

 فدد  الجاريدد  األحددداث حددول اإللكترونيدد  الموا ددع فدد  المنتشددرة الشدداتعات تدد ثيرات السددابق الجدددول وضددحي
 مددن والخددوف بالرعددب )تشددعرن  اعبارتدد جدداءت حيددث ؛األولددى المراتددب فدد  السددمبي  التدد ثيرات جدداءت و ددد الدديمن,

 %(91.2و %92.4) سددب بن والثددان  األول الترتيددب فدد  محددددة( أطددراف تجددا  لدددي الكرا يدد  وتشدديع المسددتقبل
 لددي وتدوتر  مدق مدن تسدبب  ومدا ,خبدارأ مدن اإللكترونيد  الموا دع تبثد  مدا خطورة لىإ يشير ما و ذا التوال , عمى

 فد  جداءت العيند  أفدراد لددى لمشداتعات يد اإليجاب التد ثيرات نأ نبلحدظ كمدا .المسدتقبل مدن الخدوف لدرج  الشباب
 باإلثدارة تشدعرن  و مهمد  موضدوعات حدول المعمومدات مدن حداجت  )تمبد  اعبارتد جداءت حيث ؛األخيرة مراتبال

 التدوال , عمدى %(3.1 و %4.2) بنسدب و  الديمن الشدباب عمدى الشداتعات لتد ثير اجدد متدنيد  مرتب  ف  والتسمي (
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 سدمب  ثير وتد طبيعد  ذات جماالإ الشاتعات أن ترى الدراس  عين  الشباب أن تؤكد النتات   ذ  أن الباحثان ويرى
 .الببلد تعيشها ت ال والحرب زم األ ظل ف  خاص  ,والمجتمع الفرد وىمست عمى

 الفروض اختبار نتائج

 األول الفرض

 وعدديهم ومسددتوى لئلنترنددت الشددباب اسددتخدام معدددل بددين إحصدداتي  داللدد  ذات ارتبدداط عبل دد  توجددد
  اليمن. ف  األحداث مجريات حول االلكتروني  بالشاتعات

 بالشائعات وعييم ومستوى لإلنترنت الشباب استخدم معدل بين العالقة (00) جدول

بالشائعات الوعي  
االنترنت استخدام  

االرتباط معامل قيمة الداللة مستوى   
 إحصاتيا   دال غير 0.219 0.092 واألسباب بالمفهوم الوع 
 إحصاتيا   دال غير 0.293  0.093-  اليمن أحداث حول بالشاتعات الوع 

 إحصاتيا   دال غير 0.419 0.005 الكمي الوعي

 استخدام معدل بين إحصاتي  دالل  ذات ارتباط عبل   وجود عدم إلى السابق الجدول بيانات تشير
 المستويات عمى اليمن ف  األحداث مجريات حول االلكتروني  بالشاتعات وعيهم ومستوى لئلنترنت الشباب
 الجاريددد  األحدددداث حدددول بالشددداتعات الدددوع  ومسدددتوى الشددداتعات, وأسدددباب بمفهدددوم الدددوع  )مسدددتوى الثبلثددد 
 المسدتويات فد  (0.002) مدن أعمدى الداللد  مسدتوى جداء حيدث بالشداتعات( الكمد  الوع  ومستوى باليمن,
 فدد  حقيقدد  تدد ثير ذا يكددن لددم المختمفدد  بتطبيقاتدد  لئلنترنددت الشددباب اسددتخدام أن النتيجدد   ددذ  وتؤكددد الثبلثدد ,

 صددفهابو  عاليدد  إمكانيددات مددن الوسدديم   ددذ  بدد  تتمتددع مددا رغددم العددام والددوع  بالشدداتعات وعدديهم مسددتوى رفددع
 همتواكتفددا لئلنترنددت الشددباب اسددتخدام طريقدد ب ذلددك تفسددير ويمكددن الددوع , وتدددعيم والثقافدد  لممعرفدد  اوسدديط
 مسددددتول  حقيقيدددد  أوعيدددد  اعتبار ددددا يمكددددن ال التدددد  بددددوك والفدددديس أب كددددالواتس االجتمدددداع  التواصددددل بموا ددددع

 واألخبار. ولممعرف  لممعمومات
 الثاني الفرض

 مدع تفداعمهم ودرجد  لبلنترندت الشدباب اسدتخدام معددل بين إحصاتي  دالل  ذات ارتباط عبل   توجد
 اليمن. ف  األحداث مجريات حول االلكتروني  الشاتعات

 بالشائعات وتفاعميم تأثرىم ودرجة لإلنترنت الشباب استخدم معدل بين العالقة (01) جدول 

 الشائعات مع التفاعل
 نترنتاإل  استخدام

 الداللة مستوى االرتباط معامل قيمة
 عكسي  عبل   إحصاتيا دال 01099 0.952- بالشاتع ( )الت ثر الوجدان  التفاعل

 إحصاتيا دال غير 0.142 01050  الشاتعات مع السموك  التفاعل 
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 معددددل بددين عكسددي  إحصدداتي  داللدد  ذات ارتبدداط عبل ددد  وجددود إلددى السددابق الجدددول بيانددات تشددير
 ارتبدداط معامددل   يمدد بمغددت حيددث بالشدداتعات, (التدد ثر درجدد ) الوجدددان  التفاعددلو  لئلنترنددت الشددباب اسددتخدام
 (.0.099) معنوي  مستوى عند (0.952-) بيرسون

 بالشددداتعات تددد ثر م  دددل االجتمددداع  التواصدددل وموا دددع لئلنترندددت الشدددباب اسدددتخدام زاد كممدددا أنددد  أي
 تؤكد النتيج  و ذ  والصراعات, الحرب وأخبار اليمن ف  األحداث بمجريات يتعمق فيما خاص  اإللكتروني 

 تمددددك أخبدددار بمتابعدددد  اال تمدددام عدددن الشددددباب لعدددزوف يرجدددع السددددبب أن مدددن (3) الجددددول إليدددد  توصدددل مدددا
 الدراسد   دذ  فد  النتدات  أن خاصد  الشداتعات, تمدك مصدادر بمصدا ي  الشعور الفتقاد باإلضاف  ,األحداث
 بدين الددال العكسد  االرتبداط يفسدر ما و ذا لمشاتعات, جيد وتمييز بإدراك يتمتع اليمن  الشباب أن أظهرت
 اإللكتروني . بالشاتعات الشباب ت ثر ودرج  اإلنترنت استخدام معدل

 ذات ارتبداط عبل د  وجدود عددم إلدى أشدارت والت  الجدول ف  الثاني  النتيج  اأيض يفسر ما وكذلك
 بمغدت حيث الشاتعات, مع )السموك ( التفاعل ودرج  لئلنترنت الشباب استخدام معدل بين إحصاتي  دالل 
 (.0.142) معنوي  مستوى عند (0.050) بيرسون ارتباط معامل  يم 

 الثالث الفرض

 امصددددر  صدددفهابو  اإلنترندددت عمدددى االعتمددداد درجددد  بدددين حصددداتي إ داللددد  ذات ارتبددداط عبل ددد  توجدددد
  باليمن. الجاري  األحداث حول بالشاتعات وعيهم ومستوى اليمن ف  األحداث مجريات حول لممعرف 

 بالشائعات وعييم ومستوى اإلنترنت عمى الشباب اعتماد درجة بين العالقة (02) جدول

 بالشائعات الوعي
 اإلنترنت عمى االعتماد درجة

 الداللة مستوى االرتباط معامل قيمة
 إحصاتيا دال غير 0.999 0.030 واألسباب بالمفهوم الوع 
 إحصاتيا دال 0.092 0.994  اليمن أحداث حول بالشاتعات الوع 

 إحصاتيا دال 0.020 0.903 الكمي الوعي

 االعتماد درج  بين إحصاتي  دالل  ذات ارتباط عبل   وجود عدم إلى السابق الجدول بيانات تشير
 بمفهدددوم وعددديهم ومسدددتوى أحدددداث مدددن الددديمن فددد  يجدددري مدددا حدددول لممعرفددد  امصددددر  صدددفهابو  اإلنترندددت عمدددى

 الشاتعات. وأسباب

 عمدددى االعتمددداد درجددد  بدددين إحصددداتي  داللددد  ذات ارتبددداط عبل ددد  وجدددود إلدددى الجددددول يشدددير كدددذلك
 حددول بالشدداتعات الدوع  ومسددتوى أحدداث مددن الدديمن فد  يجددري مدا حددول لممعرفدد  امصددر  صددفهابو  اإلنترندت

يجابيد  دال  العبل   ظهرت و د األحداث, تمك  يدرى كمدا منطقيد  النتيجد  و دذ  الكمد , الدوع  يخدص فيمدا وا 
 تد زم وبدء الشباب ثورة بداي  منذ ذلك  بل )وربما الحرب بدء منذ سنوات خمس يقارب ما فخبلل الباحثان,
 أطدراف  بدل من الكاذب  واألخبار الشاتعات من  اتل بكم الساح  ض  تم (5099 العام ف  اليمن أوضاع
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 مددا سددرعان أحددداث مددن يجددرى مددا حقيقدد  حددول لممعرفدد  المتعطشدد  الجمددا ير أن إال بعضددها, ضددد الصددراع
 لدددى العددام الددوع  مسددتوى ارتفدداع يفسددر مددا و ددذا والمضددامين, األخبددار تمددك مددن كثيددر زيددف تكتشددف كانددت

 وموا ددع اإلنترنددت عمددى اعتمدداد  زاد كممددا الدديمن فدد  والصددراع األحددداث مجريددات حددول بالشدداتعات الشددباب
 االجتماع . التواصل
 رابعال الفرض

 المبحددوثين لدددى لمشدداتعات النقدددي التفكيددر مسددتوى بددين إحصدداتي  داللدد  ذات ارتبدداط عبل دد  توجددد
 باليمن. الجاري  األحداث حول بالشاتعات وعيهم ومستوى

 بالشائعات وعييم ومستوى المبحوثين لدى لمشائعات النقدي التفكير مستوى بين العالقة (03) رقم جدول

 بالشائعات الوعي
 النقدي التفكير مستوى

 الداللة مستوى االرتباط معامل قيمة
 إحصاتيا   دال 0.009 0.535 واألسباب بالمفهوم الوع 
 إحصاتيا   دال 0.009 0.593  اليمن أحداث حول بالشاتعات الوع 

 إحصاتيا   دال 0.009 0.522 الكمي الوعي

 التفكير مستوى بين إحصاتي  دالل  ذات ارتباط عبل   وجود إلى السابق الجدول بيانات تشير
 الدوع  )مسدتوى الثبلثد  المسدتويات عمدى بالشداتعات وعديهم ومسدتوى المبحدوثين لددى لمشاتعات النقدي
 الدوع  ومسدتوى بداليمن, الجاريد  األحداث حول بالشاتعات الوع  ومستوى الشاتعات, وأسباب بمفهوم
 فرفدع الدراسد (, لهدذ  النظدري )اإلطار الشاتعات انتقال نظري  فرض مع يتفق و ذا بالشاتعات(, الكم 

 الشدداتعات مددع اإليجدداب  التعامددل بكيفيدد  الددوع  زيددادة عمددى يسدداعد الشددباب ىلددد النا ددد التفكيددر مهددارات
 والصددددراع الحددددرب ظددددل فدددد  خاصدددد  المفبركدددد , المضددددامين أو الكاذبدددد  لؤلخبددددار ضددددحي  الو ددددوع وعدددددم

 التد  اإللكتروند  والدذباب الشداتعات مطداب  فيهدا نشدطت حيث اليمن, تعيشها الت  المت زم  والظروف
 وخاصددد  -الجمدددا ير وعددد  لتزييدددف عاليددد  بمنهجيددد  الصدددراع أطدددراف بعدددض لصدددالح تعمدددل أصدددبحت
 مهددارات فتدددعيم الددببلد, النهيددار تددؤدي  ددد التدد  مصددالحها تخدددم التدد  لمتوجهددات واسددتقطابها -الشددباب
 النقددددى التفكيدددر متغيدددر وأل ميددد  اإللكترونيددد , الشددداتعات تددد ثيرات مدددن لتحصدددينهم إجدددراء النا دددد التفكيدددر

 كمددا مددؤثر مسددتقل )متغيددر االعتمدداد متغيددر بددين العبل دد  فدد  تدد ثير  دراسدد  يمكددن اوسدديط امتغيددر  صددف بو 
 خبلل من ذلك ويظهر ,تابع( )متغير الوع  مستوى متغير عمى الرابع( الفرض اختبار نتيج  أظهرت
 ت .اآل الفرض دراس 
 خامسال الفرض

 صدفهابو  اإلنترنت عمى المبحوثين اعتماد درج  بين العبل   شدة عمى النقدي التفكير مستوى يؤثر
 بالشاتعات وعيهم ومستوى باألحداث لممعرف  امصدر 
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 بالشائعات وعييم ومستوى اإلنترنت عمى المبحوثين اعتماد درجة بين العالقة عمى النقدي التفكير تأثير (04) جدول

 بالشائعات الوعي

 اليمن في الجارية األحداث لمعرفة امصدر  بوصفيا اإلنترنت عمى االعتماد درجة
 الصفري االرتباط
 االعتماد درجة بين

 بالشائعات والوعي

 مستوى
 الداللة

 الجزئي االرتباط
 متغير ضبط عند

 النقدي التفكير

 مستوى
 الداللة

 المتعدد االرتباط
 متغير إدخال بعد

 النقدي التفكير

 مستوى
 الداللة

 بالمفيوم الوعي
 واالسباب

0.030 0.999 0.022 0.323 0.532 0.009 

 حول بالشائعات الوعي
 اليمن أحداث

0.994 0.092 0.040 0.023 0.532 0.009 

 0.009 0.531 0.929 0.014 0.020 0.903 الكمي الوعي

 صدفهابو  اإلنترنت عمى االعتماد درج  بين العبل   شدة عمى النقدي التفكير مستوى ت ثير ولمعرف 
 الصددفري االرتبداط معامددل حسداب تددم بالشداتعات, المبحددوثين وعد  ومسددتوى األحدداث حددول لممعرفد  امصددر 
 الددوع  ومسددتوى االعتمدداد درجدد  بددين عبل دد  وجددود وثبددت بالشدداتعات الددوع  ومسددتوى االعتمدداد درجدد  بددين

 وجددود يثبددت لددم فيمددا بالشدداتعات, الكمدد  الددوع  ومسددتوى االعتمدداد درجدد  بددين وكددذلك ,الدديمن فدد  بالشدداتعات
 وأسبابها. الشاتع  بمفهوم الوع  ومستوى االعتماد درج  بين عبل  

 الوع  ومستوى اإلنترنت عمى االعتماد )درج  متغيري بين الجزت  االرتباط معامل حساب تم كما
 إدخددال وعنددد المتغيددرين, بددين عبل دد  وجددود عدددم ثبددت و ددد النقدددي, التفكيددر متغيددر تثبيددت مددع بالشدداتعات(

 النقددي التفكير ومستوى اإلنترنت عمى االعتماد )درج  بين المتعدد االرتباط وحساب النقدي التفكير متغير
 الددوع  ومسددتوى اإلنترنددت عمددى االعتمدداد درجدد  بددين الطرديدد  العبل دد  ارتفعددت بالشدداتعات( الددوع  ومسددتوى
 معنويد  مسدتوى عندد إحصداتيا دالد  وأصدبحت **(0.532) إلدى (0.030) مدن الشداتعات وأسدباب بمفهوم
 عمدى االعتمداد درجد  بدين الطرديد  العبل د  ارتفعدت كمدا إحصداتيا, دالد  غيدر كانت إن بعد ,0.02 من أ ل

 **(0.532) إلدى *(0.994) مدن الديمن فد  الجاريد  األحدداث حدول بالشداتعات الوع  ومستوى اإلنترنت
 درجدد  بددين الطرديدد  العبل دد  ارتفعددت وأيضددا ,0.09 مددن أ ددل معنويدد  مسددتوى عنددد إحصدداتيا دالدد  وأصددبحت
 **(0.531) إلددددى *(0.903) مددددن الشدددداتعات بمفهددددوم الكمدددد  الددددوع  ومسددددتوى اإلنترنددددت عمددددى االعتمدددداد

 .0.09 من أ ل معنوي  مستوى عند إحصاتيا دال  صبحتأو 

 عمددى االعتمدداد درجدد  بددين طرديددا العبل دد  شدددة رفددع  ددد النقدددي التفكيددر متغيددر دخددول أن يؤكددد و ددذا
 المسدددتويات عمددى بالشدداتعات المبحددوثين وعدد  مسددتوى وبددين باألحددداث لممعرفدد  امصدددر  صددفهابو  اإلنترنددت
 الجاريددد  األحدددداث حدددول بالشددداتعات الدددوع  ومسدددتوى الشددداتعات, وأسدددباب بمفهدددوم الدددوع  )مسدددتوى الثبلثددد 
 بالشاتعات(. الكم  الوع  ومستوى باليمن,
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 الديمغرافية لممتغيرات اوفق المبحوثين بين قالفرو

 اوفقدد اليمندد  الشددباب مددن المبحددوثين بددين إحصدداتي  داللدد  ذات افرو دد اإلحصدداتي  االختبددارات تظهددر لددم
 ي :تاآل الحاالت باستثناء واالجتماع (, اال تصادي يينالمستو  –التعميم –السن –)النوع الديموغرافي  لممتغيرات

 تفاعدددل)ال متغيدددري فددد  واإلنددداث ذكورالددد بدددين إحصددداتي  داللددد  ذات فدددروق وجدددود :الندددوع متغيدددر ثير تددد -
 مع تفاعبل ثرأك ظهروا الذين الذكور لصالح الفروق وجاءت الشاتع (, دمع السموك  والتفاعل الوجدان 
 اسددتخدام فدد  انشدداط أكثددر الشددباب بكددون ذلددك تفسددير ويمكددن ,وسددموكيا وجدددانيا اإللكترونيدد  الشدداتعات
 األحداث. ومتابع  السياسي  بالشؤون اا تمام واألكثر االجتماع , التواصل وموا ع اإلنترنت

 الشداتع  مدع الددت ثر( )درج  الوجدان  التفاعل ف  إحصاتي  دالل  ذات فروق وجود :العمر متغير ت ثير -
 لصدالح الفدروق وجداءت (سدن  30 مدن أل دل 52 مدن) والفتد  (52 مدن أ ل إلى 93) العمري  الفت  بين
 أن ويمكدددن ,(LSD) معنويدد  الفددروق أ دددل البعدددي بلختبددارل وفقدددا (سددن  30 مددن أل دددل 52 مددن) الفتدد 

 العددام نبالشدد  اوا تمامدد انضددج أكثددر سددن ( 30 مددن  ددلأل سددن 52 )مددن العمريدد  الفتدد  بكددون ذلددك فسددريُ 
 .األحداث مجريات ومتابع 

 فدد  المبحددوثين بددين إحصدداتي  داللدد  ذات فددروق وجددود واالجتمدداع : اال تصددادي المسددتوى متغيددر تدد ثير -
 لصدالح الفدروق جداءتو  واالجتمداع , اال تصدادي توىالمسد لمتغيدر اوفقد الشداتع  مدع الوجدان  التفاعل

 .المرتفع الدخل حابأص
 ومناقشتيا الدراسة نتائج

 ,مدددداتز األ ظددددل فدددد  لكترونيدددد اإل الشدددداتعات ظددددا رة دراسدددد  عمددددى التركيددددز الحاليدددد  الدراسدددد  حاولددددت
 ااسدددتخدام األكثدددر الشدددريح  الشدددباب لددددى ,اوحربددد اصدددراع تشدددهد التددد  الددديمن فددد  األحدددداث عمدددى بدددالتطبيق
 اإلنترندت لشدبك  اليمند  الشدباب اسدتخدام بدين العبل د  معرفد  إلدى سدعت حيدث ؛الحديثد  االتصالي  لموساتط
 خمصدت و دد الديمن, فد  تجدري التد  األحدداث حدول المنتشرة بالشاتعات الوع  ومستوى تطبيقاتها بمختمف
 يعتمددد التدد  االتصددال وسدداتل بددين األولددى المرتبدد  عمددى المختمفدد  بتطبيقاتدد  اإلنترنددت حصددول إلددى الدراسدد 
 كمددا ,عددام بشددكل و ددذا %(25.2) بمددغ نسددب  بددوزن الدديمن فدد  األحددداث معرفدد  فدد  اليمندد  الشددباب عميهددا
 أفددراد يتددابع التدد  التطبيقددات مجموعدد  بددين األولددى المرتبدد  عمددى خدداص بشددكل أب" "الددواتس تطبيددق حصددل
 (5091) والحدايس ,الدرواس دراسد  مدع النتيجد   دذ  وتتفدق اليمن, ف  األحداث مجريات خبللها من العين 
 كددان العمددان  المجتمددع فدد  لمشدداتعات انشددر  وكددذلك العيندد   بددل مددن متابعدد  األكثددر التطبيددق أن كشددفت التدد 

 .أب الواتس تطبيق

 الت  المجتمعات أن من (5092) انمسم كدراس  ,الدراسات من كثيرال إلي  تشير مما الرغم وعمى
 الحالي  الدراس  إنف واالجتماعي , السياسي  الشاتعات ادوم تتصدر وصراعات متوترة سياسي  اظروف تعيش
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 ,األسدددعار وارتفددداع ,العممددد  وانهيدددار ,الرواتدددب انقطددداع اياو ضددد ,اال تصدددادي  الموضدددوعات أن إلدددى أشدددارت
 خمدس لقرابد  الحدرب أمدد طدال أن بعدد عمومدا اليمند  والجمهدور الشدباب تشدغل الت  األمور أكثر أصبحت

 الشدددداتعات فيهددددا تصدددددرت التدددد  (5092) الددددرواسو  ,الحددددايس دراسدددد  مددددع عميدددد  اتفقددددت مددددا و ددددذا ,نواتسدددد
 .الشاتعات تنشر الت  الموضوعات  اتم  اال تصادي 

 اإللكترونيددد  لمشددداتعات جيدددد وعددد  بمسدددتوى يتمتدددع اليمنددد  الشدددباب أن اأيضددد النتدددات  أظهدددرت كمدددا
 الديمن فد  الحدرب سدنوات خدبلل اإللكترونيد  السداح  أن يظهدر و ذا ,اليمن ف  األحداث بمجريات المتعمق 
 أدواتهددا ىحدددإ بوصددفها اسددتخدمتها التدد  الصددراع أطددراف  بددل مددن الشدداتعات مددن  دداتبل اكمدد تضدد  كانددت

 الحصددان  وربمدا والفهددم الدوع  مددن انوعد خمددق ممدا ؛الحدق و ددت فد  حقيقتهددا تظهدر كانددت والتد  األساسدي ,
 زاد كممدددا ندد أ لددىإ تشددير همدد مال النتيجدد  و ددذ  لهددا. المروجدد  واألطددراف وأشددكالها بالشدداتعات الشددباب ىلددد

 حقيقيد  غيدر وأ كاذيدبأ نهداأ الو دت مدع يتضدح مؤكدة غير لمضامين وتعرضهم نترنتلئل الشباب استخدام
 معها. التعامل ف  يجابي اإل اتجا اتهم ترتفع وبالتال  ؛الشاتعات مضامين تمييز عمى  درتهم زيدي

 معرفد  يمتمكدون الدذين األشدخاص أن تفترض حيث ؛الشاتعات انتقال نظري  راضافت النتات  دعمت و د
 يمتمكددون ال الددذين األشددخاص بعكددس ,الشدداتعات لقبددول عرضدد  أ ددل انقدددي اوتفكيددر  الشدداتع  عددن شخصددي  خبددرةو 

 بددين طرديدد  يدد ارتباط عبل دد  وجددود النتددات  أكدددت حيددث ؛الشدداتع  لقبددول عرضدد  أكثددر يجعمهددم مددام ؛نا دددة  دددرات
 ندد أ أي ,الثبلثدد  المسددتويات عمددى بالشدداتعات وعدديهم ومسددتوى المبحددوثين لدددى لمشدداتعات النقدددي التفكيددر مسددتوى
 التفكيدر متغيدر سدهمأ كما لها.  بولهم  ل   بالتال و  ؛بالشاتعات الشباب وع  زاد النقدي التفكير مستوى ارتفع كمما

 باألحددداث لممعرفدد  امصدددر  بوصددفها اإلنترنددت عمددى االعتمدداد درجدد  بددين الطرديدد  العبل دد  شدددة زيددادة فدد  النقدددي
 الشدداتعات, وأسددباب بمفهددوم الددوع  مسددتوى) الثبلثدد  المسددتويات عمددى بالشدداتعات المبحددوثين وعدد  مسددتوى وبددين

 (.بالشاتعات الكم  الوع  ومستوى باليمن, الجاري  األحداث حول بالشاتعات الوع  ومستوى

 الشدداتعات نشددر عمددى عممددت المختمفدد  اتطبيقاتهددو  نترنددتاإل أن الدراسدد  نتددات  أكدددت ؛عددام وبشددكل
 ,زمدداتاأل و دداتأ فدد  خاصدد  األحدداث نقددل فدد  والمتدداح سددرعاأل المصددر صددبحتأ نهدداأل ؛العيندد  أفددراد لددى
 اإللكترونيدد  اإلخباريدد  الموا ددع أن إلددى خمصددت التدد  (5092) أكحيددل دراسدد  مددع النتيجدد   ددذ  اتفقددت و ددد
 .األردنيين الصحفيين آلراء اوفق الشاتعات أخبار نشر ف  تسهم

 التوصيات 

 منظمدد  حكوميدد  اسددتراتيجي  وضددع خددبلل مددن اإللكترونيدد  الشدداتعات مواجهدد  جانددب عمدد  الت كيددد
 تنظدديم خددبلل مددن مؤسسددات أو جهددات أو اأفددراد كددانوا سددواءً  ومعا بتدد  األكاذيددب بنشددر يقددوم مددن كددل تضددبط
 بالشددداتعات الجمددا ير وعددد  تنميدد  عمددى العمدددل إلددى ضدداف باإل الجاندددب,  ددذا فدد  التجددداوزات يضددبط  ددانون

 المجتمع. عمى وخطورتها
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 عمدددددى بدددددالتركيز  تمددددداماال العبل ددددد : ذات المتخصصددددد  البحثيددددد  كدددددزوالمرا الجامعدددددات يخدددددص مدددددافي
 والفكريدددددد  النفسددددددي  ثيراتهددددددا ت  يدددددداسو  لكترونيدددددد اإل الشدددددداتعات لظددددددا رة واالجتماعيدددددد  عبلميدددددد اإل الدراسددددددات

 رنددددتنتلئل ااسددددتخدام كثددددرأ ظهددددر الددددذي اخصوصدددد الشددددباب وجمهددددور اليمندددد  الجمهددددور عمددددى واالجتماعيدددد 
 .والصراعات األزمات أوضاع ف  خاص  المختمف  اوتطبيقاته

  دددذ  تبنددد  نأ ويفضدددل ,الشدددباب وخاصددد  اليمنددد  الجمهدددور لددددى النقددددي التفكيدددر بتددددعيم ال تمددداما
 دراجإ خددبلل مددن ؛الجددامع  التعمدديم ثددم رسالمدددا فدد  ساسدد األ التعمدديم فدد  األفددراد لدددى الطفولدد  منددذ المهددارة
 القيمد  الجاندب وتددعيم الجاندب,  دذا فد  الطدبلب مهدارات ي تنم ف  تساعد الت  اإلعبلمي  التربي  مقررات

 وسدديادت  ووحدتدد  مجتمددعال تضددر وأ فددراداأل تمددس  ددد معمومددات أي نشددر فدد  والد دد  لمصدددا ي ا  ميدد أ فدد 
 .أجيال  ومستقبل

 امتضددمن اإلعبلميدد  الرسددال  محتددوى بجعددل المهندد  األداء تطددوير اإلعبلميدد : المؤسسددات يخددص مددافي
 لتزيدل الصدحيح  باألخبدار األحدداث مواكب  سرع و  ,الشاتع  وبين بينها لتفرق صد ها تؤكد الت  والبرا ين األدل 

 بها. موثوق غير مصادر من معموماتال عمى لمحصول المتمق  يمج  ال حتى الحقاتق, وتوضح الغموض

 ,متخصص  معمومات مراكز أو بمركز عميها والرد الشاتعات  مواجه ف  اإللكترون  الوجود تفعيل
نشاء  الحقداتق؛ وتوضديح الشداتعات, تفنيد مهمتها لممركز, التواصل موا ع عمى وحسابات إلكترون  مو ع وا 

 االجتماع . التواصل موا ع عمى الشاتعات انتشار سرع  مواكب و 

 مستقبمية دراسات من ثالبح يثيره ما

 .اليمن ف  الصراع لقضي  تحميمي  دراس  اليمني : خباري اإل الموا ع ف  الشاتعات -
  الصحي . وبت األ نحو اليمن  الجمهور واتجا ات بمعارف وعبل تها لكتروني اإل الشاتعات -
 .نترنتاإل شاتعات دراس  ف  الحديث  البحثي  ا اتاالتج -
 تطبيقي . دراس  نحو ا اليمن  الجمهور واتجا ات االجتماع  التواصل موا ع عبر كورونا شاتعات -
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