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 ملخص البحث

یسعى البحث إلى رصد استخدام الشباب الجامعي للشبكات االجتماعیة 
ك بمصداقیتها لدیهم، وذلك من خالل مسح كمصدر لألخبار وعالقة ذل

مفردة من مستخدمي الشبكات االجتماعیة من  ٤٠٠میدانیلعینة عمدیة قومها 
الشباب بجامعتي القاهرة والمنیا، وتوصلت النتائج إلى صحة الفرض الرئیس 

 للبحث والذي یقول "توجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین استخدام الجامعي

لدیهم، فكلما زاد استخدام  مصداقیتهازیادة  وبین ارلألخب كمصدر للشبكات
الشباب الجامعي للشبكات كمصدر لألخبار زادت مصداقیتها لدیهم، كما أظهرت 
النتائج أن موقع الفیس بوك أهم المواقع التي یعتمد علیها الشباب كمصدر 
لألخبار، وجاء عامل الكفاءة في مقدمة العوامل عند تقییم المبحوثین لمصداقیة 

ا لألخبار.ال ً  شبكات الجتماعیة بوصفها مصدر
 

Abstract 
The research seeks to monitor the use of university students 
of social networks as a source of news and its relationship 
with its credibility they have, through a field survey of a 
sample intentional folk 400 itemsof social networking users 
of the youth at the Universities of Cairo and Minya, and 
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found the results to the validity of the hypothesis president 
for research and to say, "There is a significant relationship 
differences between the university to use the networks as a 
source of news and the increased credibility they have, and 
the results showed that site Facebook the most important 
sites on which young people as a source of news, came 
efficiency factor at the forefront of the factors when 
evaluating the respondents to the credibility social networks 

as a source of news. 
 

 مقدمة:

ا،  ً ا افتراضی ً ا بجانب كونها واقع ً ا حقیقی ً أصبحت الشبكات االجتماعیة واقع
فرض نفسه وبقوة في العدید من المجاالت، وعلى رأسها مجال األخبار، فقد 

ساحات نقاش، حول األخبار أمست الیوم هذه الشبكات منصات إخباریة، و 
م الجمهور. ُ ه َ  والموضوعات والقضایا السیاسیة وكل ما ی

ومما یسهم في زیادة انتشار الخدمة اإلخباریة لهذه المواقع سهولة 
ا ما تمیزت بتفوقها في كسر التعتیم  ً الوصول إلیها، كما أن هذه المواقع كثیر

، هذا إضافًة الى أن اإلعالمي الذي تفرضه بعض األنظمة على بعض األحداث
المستخدم أصبح یشعر بأنه جزء من العملیة اإلخباریة ككل فیمكنه أن یكون 
صانع هذا الحدث ومصدره بمجرد امتالكه كامیرا شخصیة أو محمول مزود 
ا على قدرة مواقع الشبكات  ً بكامیرا مناسبة،ومن األمثلة التي تعطي دلیًال واضح

لتقلیدیة في مجال األخبار ما حدث في االجتماعیة على منافسة الوسائل ا
 •).،وكذلك إعصار ساندي((•) ٢٠٠٩االنتخابات اإلیرانیة یونیو

، بسبب الضعف في  ا على المحكّ ً ومصداقیة الشبكات اإلجتماعیة دائم
عملیة الرقابة ، ونقص الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم كحارس بوابة لفلترة 

 همیة دراسة مصداقیة تلك الشبكات.المواد اإلعالمیة، ومن هنا تبرز أ
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 مشكلة الدراسة

دّ الشبكات االجتماعیة الیوم أحد أهم مصادر األخبار األساسیة، وخاصة بین  َ تُع
ا، واألكثر تفاعالً على هذه  ً فئة الشباب والتي تعد هي الفئة األكثر استخدام

متع به من الشبكات، ومما یسهم في زیادة الخدمة اإلخباریة لهذه المواقع ما تت
ممیزات، سواء في سهولة الحصول على المعلومة، وتتبعها، والتعلیق علیها، 

 إضافة إلى عناصر الجذب البصریة، وسهولة االستخدام، والمرونة، والتفاعل.

هذا النمو المتزاید والسریع في انتشار واستخدام مواقع الشبكات االجتماعیة 
ن التساؤالت حول طبیعة استخدام كمصدر لألخبار یجعلنا نقف أمام العدید م

الشباب الجامعي للشبكات اإلجتماعیة كمصدر لألخبار، ومدى تقییمهم 
 لمصداقیتها.

لذلك تتلخص مشكلة البحثفي: بحث استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات 
 االجتماعیة كمصدر لألخبار، وعالقته بمصداقیتها.

 أهداف البحث:

 یق األهداف التالیة:یسعى البحث الحالي إلى تحق

التعرف على طبیعة استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات   )١
 االجتماعیةكمصدر لألخبار.

 تحدید أهم مواقع الشبكات االجتماعیةالتي یفضل الشباب استخدامها.  )٢

تحدید أهم مصادر األخبار التي یتعرض لها الشباب عبر الشبكات   )٣
 االجتماعیة.

رجة وعي الشباب الجامعي المستخدم لمواقع الشبكات التعرف على د  )٤
 االجتماعیةلمفهوم المصداقیة.

الوصول إلى العناصر المؤثرة في تقییم المصداقیة لدى الشباب الجامعي   )٥
 المستخدم لمواقع الشبكات االجتماعیة.
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 أهمیة الدراسة:

 األهمیة النظریة:  - أ

أهم أسس تقییم األداء اإلعالمي أهمیة إشكالیة المصداقیة باعتبارها من   - ١
 ومؤشر على نجاح المؤسسات اإلعالمیة من عدمها.

هة إلى استخدام مواقع الشبكات االجتماعیة كمصدر   - ٢ وجَّ ُ االنتقادات الم
 خبري یفتقر في بعض األحیان إلى الدقة.

 األهمیة التطبیقیة:  -ب

ا لمصداقیة الشبكات االجت   - ١ ً ً موضوعی لى أي یقدم البحث تحلیال ٕ ماعیة وا
 درجة یمكن االعتماد علیها كمصدر إخباري.

من نتائج هذاالبحث یمكن الوقوف على العوامل التي تعطي   - ٢
 مؤشرالمصداقیة ألحد الوسائل وبالتالي إمكانیة تحسینها في الوسیلة األخرى.

 التساؤالت والفروض:

 یسعى البحث الحالي إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتیة:

 معدل استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعیة؟) ما ١

 ) هل تعد مواقع الشبكات االجتماعیة مصدرًا لألخبار لدى الشباب الجامعي؟٢

) ما تقییم الشباب الجامعي لمصداقیة مواقع الشبكات االجتماعیة كمصدر ٣
 لألخبار؟

 ألخبار؟) ما أكثر المواقع التي یستخدمها الشباب الجامعي كمصدر ل٤

) ما العوامل المؤثرة على مصداقیة مواقع الشبكات االجتماعیة كمصدر ٥
 لألخبار لدى الشباب الجامعي؟

 كما یسعى البحث إلى التحقق من صحة الفرض التالي:

"توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات 
 ها لدیهم"االجتماعیة كمصدر لألخباروبین مصداقیت
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 نوع ومنهج البحث

 عن الكشف إلى تهدف التى الكمیة الوصفیة البحوث إطار فى البحث هذا یقع
اإلحصائیة؛ إذ یسعى هذاالبحث  األسالیب على تعتمد التى المعلومات والبیانات

لرصد وتوصیف طبیعة تعرض واستخدام الشباب لمواقع الشبكات االجتماعیة 
على مصداقیتها لدیهم؛ ولذلك تعتمد الدراسة كمصدر إخباري ومدى تأثیره 

تساؤالت  على اإلجابة أجل من بمستوییه:الوصفي،والتحلیلي أسلوب المسح
 ضه. و واختبار فر  البحث

 مجتمع وعینة البحث:

 مجتمع البحث -أ

 ویتمثل في جمیع الطالب المنتظمین في مرحلة التعلیم الجامعي.

 عینة البحث:- ب

طالب جامعي من مستخدمي الشبكات  ٤٠٠دیة قوامها ُأجریالبحث على عینة عم
مفردة، من  ٤٥٠االجتماعیة، مأخوذة من عینة عشوائیة غیر منتظمة قوامها 

 مفردة لكل جامعة. ٢٠٠طالب جامعتي القاهرة والمنیا بواقع 

 أدوات البحث:

 یعتمد البحث على صحیفة االستبیان كأداة لجمع البیانات.

 حدود البحث:

 جامعتي في الحالي للبحث المكانیة الحدود انیة والبشریة :تتمثلالحدود المك
 بكال الجامعي الشباب من عینة في البشریة الحدود وتتمثل رة والمنیا،هالقا

 الجامعتین.

 م.٢٠١٦سبتمبر شهر خالل الحدود الزمنیة:أجري هذا البحث

لشبكات الحدود الموضوعیة: یقتصر البحث الحالي على دراسة الدور اإلخباري ل
 االجتماعیة وعالقته بمصداقیتها.
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 الشبكات اإلجتماعیة ودورها اإلخباري

 االجتماعیة الشبكات مواقع

لم تعد الشبكات االجتماعیة مجرد مواقع أو تطبیقات ذات شهرة واسعة؛ 
نما أصبحت الیوم أداة فاعلة ومؤثرة في مجاالت مختلفة، فقد أدى ظهور  ٕ وا

ا الشبكات االجتماعیة إلى نق ً لة نوعیة في مجال اإلعالم فأصبح تفاعلی
ا، إعالم تعددي، بال حدود أو قیود، وقد أبرز حراك الشباب العربي  ً ودینامیكی
الذي تمثل بالثورات التي شهدتها بعض الدول العربیة قدرة هذا النوع من اإلعالم 
عطاء قیمة مضافة في الحیاة  ٕ على التأثیر في تغییر مالمح المجتمعات، وا

نذار لمنافسة اإلعالم التقلیدي (الراوي،الس ٕ )، كما لعبت الشبكات ٢٠١٢یاسیة، وا
ا في دحر محاولة االنقالب العسكري في تركیا، وبحسب تعبیر أندروا  ً ا محوری ً دور

 االجتماعیة االعالم وسائل ماجستیر برنامج مدیر Andrew Selepakسلیباك 
 من انقالب منعت قد ماعیةاالجت اإلعالم ووسائل فلوریدا "تویتر جامعة في

 ).Saiidi,2016الحدوث" (

 ماهیة الشبكات االجتماعیة؟

ا من مالمح الجیل  ً وتنطلق معظم التعریفات للشبكات االجتماعیة من كونها ملمح
الثاني للویب بتقنیاته وممیزاته، فهي مصطلح یشیر إلى تلك المواقع على شبكة 

لثاني للویب حیث تتیح التواصل اإلنترنت والتي ظهرت مع ما یعرف بالجیل ا
ا إلهتماماتهم أو إنتماءاتهم  بین مستخدمیها في بیئة مجتمع افتراضي یجمعهم وفقً

، ٢٠١٢بحیث یتم ذلك عن طریق خدمات التواصل المباشر مع اآلخرین (كاتب،
على أنها "مواقع تُشكل مجتمعات إلكترونیة  ODLIS)، ویعرفها قاموس ٢

الخدمات التي من شأنها تدعیم التواصل والتفاعل بین ضخمة، تُقدم مجموعة من 
قدَّمة مثل: التعارف  ُ أعضاء الشبكة االجتماعیة من خالل الخدمات والوسائل الم
نشاء مجموعات اهتمام وصفحات لألفراد  ٕ والصداقة والمراسلة الفوریة وا
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شاركة الوسائط مع اآلخری ُ ن والمؤسسات، والمشاركة في األحداث والمناسبات، وم
 ).Joan, 2016كالصور والملفات المرئیة والبرمجیات"(

وتعرفها الباحثة بأنها: شبكات اجتماعیة تفاعلیة تتیح التواصل لمستخدمیها في 
أي وقت، وفي أي مكان من العالم، غیَّرت في مفهوم التواصل والتقارب بین 

ر، الشعوب، واكتسبت اسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات بین بني البش
وتعدت هذا الدور لتخطو مجاالت وأدوار أكبر، ومنها الدور اإلخباري محل 

 البحث.

 األخبار والشبكات االجتماعیة 

ا كانت توحي لنا بصورة ذهنیة لغرف مكتظة بصحفیین  ً كلمة خبر قدیم
عالمیین وأوراق، أما الیوم فكلمة خبر تعني لدینا صورة ذهنیة لكامیرا أو هاتف  ٕ وا

لیسوا ذوى خبرة إعالمیة وربما كان مرورهم بجوار موقع محمول وأشخاص 
الحدث صدفة، وصفحة بسیطة على إحدى الشبكات االجتماعیة لینتشر بعدها 

 ).Russell, 2015, 183الخبر(

ا من تطور وحداثة مستمرة، هو الذي أتاح المجال  ً إن العصر الذي نشهده حالی
ا لألخب ً )، Caumont, 2013ار(للشبكات االجتماعیة لتنمو كونها مصدر

لتتخطى حدود دورها التي أنشئت من أجله وهو التواصل االجتماعي، وفتح فیه 
المجال لتكون تلك الشبكات منصات لنشر األخبار وتداولها، ونافست في ذلك 
الوسائل التقلیدیة لتصبح هي وسائل اتصال جماهیریة قائمة بذاتها، 

اف ً اسریع ً یكیفیةحصول األفرادعلىاألخبار، وتصف واستطاعتهذهالمواقعأنتحدثتغییر
أدوات اإلعالم االجتماعي  The New York Timesصحیفة النیویورك تایمز 

 ,Emmettبأنها "إحدى االستراتیجیات الضروریة لنشر األخبار عبر االنترنت"(

2008.( 

لكن هذا الدور الكبیر والمتطور التي تلعبه الشبكات في مجال األخبار ونشرها 
ة لنشر األخبار المزیفة والمغلوطة، ولذلك أعلنت وتبادله رضً ا ال ینفي كونها عُ
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م، عن ٢٠١٦شبكتا التواصل االجتماعي األشهر "فیسبوك" و"تویتر" في سبتمبر 
توقیعهما اتفاقیة تعاون مشترك فیما بینهما؛ لتبادل البیانات والمعلومات لمحاربة 

لك االتفاقیة ستنضم الشبكتان ).وبموجب ت٢٠١٦"األخبار الزائفة" (أحمد علي، 
عالمیة، وتعمل جمیع المؤسسات  ٣٠إلى شبكة كبرى تضم  ٕ وكالة صحفیة وا

على مواجهة ومعالجة ووقف األخبار الوهمیة والزائفة، والعمل على تحسین 
 نوعیة المعلومات المنتشرة عبر مواقع التواصل.

 مصداقیة شبكة اإلنترنت:

  منتصف في والمعلومات ألخبارل جدیدة كقناة اإلنترنت ظهور منذ
  مصداقیة لفحص الماضي العقد مدى على العلماء من كثیر ،تعرض١٩٩٠

)، Metzger, 2003التقلیدیة ( اإلعالم وسائل مع مقارنةا ومكوناته االنترنت
 خاصة وأن المعلومات واألخبار متاجة بسهولة على شبكة االنترنت.

نت في البدایة على دراسة اإلعالم وقد ركزت غالبیة دراسات مصداقیة االنتر 
ا  ً السائد، أو المواقع اإللكترونیة لوسائل اإلعالم اإلخباریة السائدة، لكن مؤخر
ركزت الدراسات على قیاس ودراسة مصداقیة المواقع اإللكترونیة، ومواقع 
التواصل االجتماعي، والمدونات، بفضل زیادة عدد من یستخدم االنترنت 

 ألخبار.كمصدر للمعلومات وا

)): "هي الدرجة Johnson & Kaya ,1998و مصداقیة االنترنت كما یعرفها 
التي یحكم عندها مستخدموا االنترنت على المعلومات التي یجدونها على الشبكة 

 بأنها تتسم بالمصداقیة والموضوعیة والدقة والعمق". 

الشبكة وعرفتها "إیناس مسعد" بأنها: "الدرجة التي عندها یحكم مستخدموا 
المهتمون بموضوعات معینة على المعلومات الموجودة على االنترنت والخاصة 

، ٢٠٠٦بهذه الموضوعات على أنها تتسم بالصدق واألمانة وعدم التحیز" (سرج، 
٢٣٩.( 
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أما فیما یتعلق بأبعاد قیاس المصداقیة على شبكة اإلنترنت: فقد تعامل بعض 
ً للوسائل التقلیدیة من الباحثین مع االنترنت من ناحیة األبع اد باعتباره مثیال

ا متعدد  ً صحف ورادیو وتلفزیون، بینما تعامل البعض اآلخر معه باعتباره مفهوم
ا الختالف شبكة  ً األبعاد یحتاج إلى أبعاد أخرى عند قیاس مصداقیته، وذلك نظر

 االنترنت عن وسائل اإلعالم التقلیدیة.

 النموذج الجدید لحراسة البوابات:

ا لعمل Sundar, 2008سوندار  وضع ا جدیدً ً ا، ومفهوم ا جدیدً ً ا اتصالی ً )) نموذج
حراس البوابات وهو: استبدال التحكم بتمریر المعلومات أو منعها عبر البوابات 
إلى المشاركة في بیئة اإلعالم الجدید، ونشر الروابط واألخبار المطلوبة والترویج 

مالحظته في بیئات إعالمیة مختلفة  لها وجعلها مرئیة ومنتشرة، وهو ما یمكن
ا لخبر ثم یعلق علیه ویجري مناقشة  مثل الفایسبوك عندما ینشر أحدهم رابًط

 حوله.

، تعامل مع واقع وحقیقة، وهي Sundarهذا النموذج الذي وضعه سوندار 
صعوبة تطبیق مفهوم حراسة البوابات بفكرته القدیمة على العملیة االتصالیة في 

ا عن أداء الدور البیئات الجد ً یدة لإلعالم مثل االنترنت، فبدالً من التخلي تمام
الرقابي أو التوجیهي، یمكننا المشاركة في بیئة االنترنت بما نعتقد أنه األفضل 

. ا وتداوالً ً  ونسعى إلى أن یكون هو األكثر ظهور
 



 استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعیة كمصدر لألخبار وعالقتھ بمصداقیتھا لدیھم

 

 ١٦٣ الجزء الثاني –الثاني العدد  –مجلة البحوث في مجاالت التربیة النوعیة 
 

 نتائج البحث:

 نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها:

 استخدام الشبكات االجتماعیة - ١

)یوضح عدد مرات استخدام أفراد العینة للشبكات االجتماعیة ١جدول (
 )٤٠٠(ن=

  الترتیب  %  ك  مرات استخدامك للشبكات االجتماعیة   م
  ٣  %١٦,٢٥  ٦٥  مرة  ١
  ٤  %١٥,٥  ٦٢  مرتین  ٢
  ٢  %٢٩  ١١٦  ٥مرات إلى  ٣من   ٣
  ١  %٣٩,٢٥  ١٥٧  مرات ٥أكثر من   ٤

    %١٠٠  ٤٠٠  المجموع
  

 جاءت معدالت االستخدام الیومي ألفراد العینة في ثالث مستویات:

المستوى المرتفع : وهو ما یعبر عنه باالستخدام أكثر من خمس مرات،   -
 .%٣٩,٢٥وقد جاءت نسبته 

المستوى المتوسط: وهو ما یعبر باالستخدام من ثالث إلى خمس مرات   -
ا، وكانت نسبته  ً  .%٢٩یومی

ا، المستو   - ً ى المنخفض: وهو ما یعبر عنه باالستخدام مرة أو مرتین یومی
 .%٣١,٧٥وجاءت نسبته بمجموع 

 ً وأكدت تلك النتائج على كثافة استخدام أفراد العینة للشبكات االجتماعیة، فكال
 من المستوى المرتفع أو المتوسط یعبر عن كثافة في استخدام الشبكات.

)، أن ٢٠١٦لیه دراسة (عبد الحمید، وتتفق تلك النتیجة مع ما توصلت إ
من المبحوثین یتعرضون لمواقع التواصل االجتماعي من ساعة إلى  %٢٨,٣
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منهم یتعرضوا لها من ساعتین إلى أربعة ساعات،  %٢٢ساعتین في الیوم، و 
 وهو ما عبر عنه الباحث بالتعرض الكبیر لمواقع التواصل االجتماعي.

 بار:استخدام الشبكات كمصدر لألخ - ٢

 )٤٠٠) یوضح مدى استخدام أفراد العینة للشبكات االجتماعیة (ن=٢جدول (

مدى استخدام مواقع الشبكات   م
  االجتماعیة

  الترتیب  %  ك

ا  ١ ً   ١  %٥٧,٢٥  ٢٢٩  دائم
ا  ٢ ً   ٢  %٤٠,٥  ١٦٢  أحیان
ا  ٣ ً   ٣  %٢,٢٥  ٩  نادر

    %١٠٠  ٤٠٠  المجموع
  

الجتماعیة كمصدر لألخبار أثبتت نتائج الدراسة أن نسبة من یستخدم الشبكات ا
، في حین بلغت نسبة من یستخدمها %٥٧,٢٥من أفراد العینة بشكل دائم بلغت 

ا  ً ا، مما یشیر  %٢,٢٥، و %٤٠,٠٥أحیان ً فقط من أفراد العینة یستخدمونها نادر
إلى حرص أفراد العینة على استخدام الشبكات كمصدر إخباري، وهو ما یدل 

تمتع بها الشبكات اإلجتماعیة، وقد زاد هذا االستخدام على األهمیة الكبیرة التي ت
 بشكل ملحوظ عقب ثورات الربیع العربي وما تبعها من أحداث.

 أكثر الشبكات االجتماعیة تفضیالً كمصدر لألخبار: - ٣
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فیس بوك تویتر یوتیوب

 
ً كمصدر لألخبار ١شكل ( ) یوضح أكثر الشبكات االجتماعیة تفضیال

 )٤٠٠(ن=

من أفراد العینة عن تفضیلهم استخدام موقع فیسبوك كمصدر  %٧٦,٧٥ر عب
فقط من أفراد العینة  %٧,٨لألخبار، بینما كانت النسبة األقل لتویتر فنسبة 

یفضلون استخدامه كمصدر لألخبار، بینما جاءت نسبة استخدام یوتیوب 
 .%١٤,٧٥كمصدر لألخبار 

 ,Research,Pاألمریكي ( Pewركز واتفقت النتائج مع الدراسة التي أجراها م

من البالغین یستهلكون األخبار من خالل  %٣٠) والتي توصلت إلى أن 2013
 الفیس بوك.

) والتي Johnson & Kaya ,2015بینما اختلفت تلك النتائج مع نتائج دراسة (
أظهرت أن المدونات االلكترونیة تحتل المرتبة األولى بین وسائل اإلعالم الجدید 

 .٧,٤، تالها الفیسبوك بمتوسط ٧,٨ط حسابي بمتوس

 ممیزات الشبكات اإلجتماعیةكمصادر لألخبار: - ٤
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ا لألخبار ٣جدول ( ً ) یوضح أسباب استخدام الشبكات االجتماعیة بوصفها مصدر
 )٤٠٠(ن=

  الترتیب  %  ك  األسباب  م
  ٥  %٣١,٥  ١٢٦  تزید من تفاعلي مع الخبر  ١
  ١  %٧٢,٢  ٢٨٩  تنقل األحداث بسرعة  ٢
  ٤  %٣٢,٥  ١٣٠  تُحدث األخبار باستمرار  ٣
  ٢  %٤٣,٨  ١٧٥  تنشر صور وفیدیوهات حول األخبار  ٤
  ٦  %٣٠,٨  ١٢٣  متنوعة في نقل كافة األخبار  ٥
  ٨  %١٥,٥  ٦٢  المحتوى ینشر علیها بشكل جذاب  ٦  

  ٧  %٢٩,٨  ١١٩  تكلفتها قلیلة  ٧
  ٣  %٣٧,٨  ١٥١  منتشرة على نطاق واسع  ٨
فاصیل األخبار من أكثر دقة في نقل ت  ٩

  الوسائل األخرى
  م ٨  %١٥,٥  ٦٢

  -  -  -  أخرى تُذكر  ١٠
أظهرت النتائج أن أهم الممیزات التي تتمتع بها الشبكات اإلجتماعیة عند أداء 
دورها اإلخباري هي سرعة نقلها لألحداث، فقد تصدرت هذه المیزة نتائج الدراسة 

، %٤٣,٨ل األخبار بنسبة ، یلیه میزة نشر صور وفیدیوهات حو %٧٢,٢بنسبة 
 بینما كانت النسبة األقل لجاذبیتها ودقتها في نقل التفاصیل.

وتعكس النتائج أهمیة میزة السرعة التي تتمتع بها الشبكات عن الوسائل 
ا أثناء حدوثها، وهو ما جعل  ً التقلیدیة، فهي تنقل األخبار فور حدوثها وأحیان

ا عند آداء الشبكات قادرة بشدة على مزاحمة الوسائ ً ل األخرى والتفوق علیها أحیان
 الدور اإلخباري.
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)، والتي أوضحت أن عامل ٢٠١٤واتفقت مع تلك النتائج دراسة (سمر صبري، 
السرعة في نقل األخبار احتلَّ المرتبة األولى في أسباب تفضیل المبحوثین 

ور ، یلیه توثیق المعلومات بالص%٧١,٦لمواقع الشبكات وقت األزمات بنسبة 
 .%٥٧,٨والفیدیو بنسبة 

 أكثر مصادر األخبار على مواقع الشبكات ثقة: - ٥

 ) یوضح أكثر مصادر األخبار التي یتعرض لها المبحوثین ثقة لدیهم٤جدول (

  الترتیب  %  ك    م
  ٣  %٢٦  ١٠٤  قنوات تلیفزیونیة  ١
  ٢  %٢٧,٥  ١١٠  صحف  ٢
  ١  %٣٠,٢٥  ١٢١  أصدقاء  ٣
  ٥  %٥,٢٥  ٢١  مشاهیر  ٤
  ٤  %٩,٥  ٣٨  حكومیةمنظمات   ٥
٦    

  أخرى تُذكر
  ٧  %٠,٢  ١  صفحات الفیس بوك
  م ٧  %٠,٢  ١  جهات غیر رسمیة

  ٦  %١  ٤  ال توجد مصادر موثوقة
    %١٠٠  ٤٠٠  المجموع

نت النتائج أن أفراد عینة الدراسة یثقون أكثر في المصادر التي ینشرها  ّ بی
ثقة لدیهم، یلیها ثقتهم  منهم عن أنها أكثر المصادر %٣٠،٢٥األصدقاء، فعبَّر 

، بینما %٢٧،٥في األخبار التي تنشر عن طریق الصحف على الشبكات بنسبة 
 .%٥،٢٥كان المشاهیر أقل المصادر ثقة بنسبة 

وترجع الباحثة الثقة الكبیرة التي یولیها أفراد العینة لألخبار التي یكون مصدرها 
هتمامات بین األصدقاء، األصدقاء، إلى االتفاق في المیول والمعتقدات واال

ا كثیرة یكون مصدرها ما یطلق علیه  ً ه كذلك إلى نشر األصدقاء أخبار ُ وتُرجع
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ة في تناول موضوعات  ً "المواطن الصحفي" وتعتبر تلك األخبار أكثر حری
 وعرض أخبار ربما تكن محجوبة من وسائل اإلعالم األخرى.

 
 مصداقیة الشبكات االجتماعیة: - ٦
 

ربع عشرة عبارة لقیاس مصداقیة مواقع الشبكات لدى أفراد وضعت الباحثة أ
)، ١,٨٩:  ٢,٧٦العینة، ترواحت المتوسطات الحسابیة لتلك العبارات ما بین (

فجاء في الترتیب األول عبارة " سریعة في نقل الخبر عن الوسائل األخرى"، 
 الخبر".بینما جاء في الترتیب األخیر عبارة " تتحیز لرأي عن اآلخر عند نقل 

ویمكن تفسیر تلك النتیجة بأن السرعة التي تنقل بها الشبكات األخبار فور 
ا أثناء حدوثها، هي المیزة التي أعطت القدرة لمواقع الشبكات  ً حدوثها، وأحیان

 االجتماعیة لدخول مجال األخبار بقوة ومنافسة الوسائل التقلیدیة فیه.

 االجتماعیة الشبكات مصداقیة ) یوضح٥جدول (
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لمقیـــاس مصـــداقیة مواقـــع الشـــبكات االجتماعیـــة  وتظهـــر النتـــائج العامـــة 

ا لبعد الكفاءة في تقییم المبحـوثین  لمصـداقیة الشـبكات االجتماعیـة علـى  ً تفوقًا كبیر
باقي األبعاد، یلیه بعد الدقة ، ثـم الثقـة، بینمـا كانـت الموضـوعیة آخـر تلـك األبعـاد 

  في تقییمهم للمصداقیة.
 

 ختبار فرض البحث:نتئج ا

  أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض القائل: 
 لمواقع الجامعي الشباب استخدام درجة بین إحصائیة داللة ذات عالقة توجد

 لدیهم". مصداقیتها وبین لألخبار كمصدر االجتماعیة الشبكات

 معامل االرتباط:  - أ
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 ) مصفوفة االرتباط للفرض الثاني٦جدول (

 (X1)المتغیر المستقل
معامل ارتباط 

 "بیرسون"
 (Y2)المتغیر التابع  المعنویة

درجة استخدام الشباب 
الجامعي لمواقع 

 الشبكات االجتماعیة

٠,٠٠٠  (**)٠,٥١١ 
درجة مصداقیة الشبكات 

 االجتماعیة لدیهم

 ٠,٠١(**)   دال إحصائیًا عند مستوى معنویة  

اللة معنویة بین بالنظر في الجدول السابق یتضح وجود ارتباط طردي ذو د
درجة استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعیة وبین مصداقیة 
مواقع الشبكات اإلجتماعیة لدیهم، حیث كانت قیمة معامل ارتباط "بیرسون" دالة 

) وتدل على صحة العالقة االنحداریة ٠,٠١إحصائیًا عند مستوي معنویة (
كلما زادت درجة استخدام الشباب الجامعي وجوهریة العالقة بین المتغیرین، حیث 

 لمواقع الشبكات االجتماعیة زادت درجة مصداقیة الشبكات االجتماعیة لدیهم.

 تحلیل التباین : - ب

 ) تحلیل التباین للفرض الثاني٧جدول (

 البیان
مجموع 
 المربعات 

 اختبار " ف "  متوسط المربعات 

 ةالمعنوی القیمة ٥٨٨,٠٦٢ ٥٨٨,٠٦٢ االنحدار

 ٠,٠٠٠ ١٣٤١,٢٦٢ ٠,٤٣٨ ١٧٤,٩٣٧ الخطأ
   

بالنظر في جدول تحلیل التباین السابق یتضح وجود عالقة انحداریة ال تعود إلي 
الصدفة بین درجة استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعیة وبین 
مصداقیة القنوات اإلخباریة العربیة لدیهم، حیث كانت قیمة اختبار "ف" 

 .٠,٠١ذات دالة إحصائیًا عند مستوى معنویة  ١٣٤١,٢٦٢
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 معامل التحدید: -ج

 الخطأ المعیاري 2R R البیان

 ٠,٦٦٢١٥ ٠,٨٧٨  ٠,٧٧١ معامل التحدید

، وهو یعنى أن درجة R2 = 0.771یبین الجدول السابق أن معامل التحدید 
نوات استخدام الشباب الجامعي لمواقع الشبكات االجتماعیة تفسر مصداقیة الق

، أما النسبة الباقیة فتفسرها متغیرات أخرى %٧٧,١اإلخباریة العربیة لدیهمبنسبة 
لم تدخل في العالقة االنحداریة باإلضافة إلى األخطاء العشوائیة الناتجة عن 

 أسلوب سحب العینة ودقة القیاس وغیرها.
 

 مما سبق یتضح صحة فرض البحث، أى أنه:

بین درجة استخدام الشباب الجامعي لمواقع  "توجد عالقة ذات داللة إحصائیة
 الشبكات االجتماعیة كمصدر لألخباروبین مصداقیتهالدیهم"

   
 المراجع

 
: المراجع العربیة: ً  أوال

). دور مواقع التواصل االجتماعي في ٢٠١٢الراوي، بشرى جمیل. (  - ١
ة إحداث التغییر: مدخل نظري، ورقة بحثیة مقدمة للمؤتمر السابع عشر، ثقاف

 . األردن: جامعة فالدلفیا ، كلیة اآلداب.٢٠١٢نوفمبر  ٨- ٦التغییر 

). اإلعالم الجدید وقضایا المجتمع: ٢٠١٢كاتب، سعود صالح. (  - ٢
 التحدیات والفرص. المؤتمر العالمي الثاني لإلعالم اإلسالمي. السعودیة: جدة.

خبار ). "فیسبوك" و"تویتر" یتحدان لمحاربة "األ٢٠١٦علي، أحمد. (  - ٣
، متاح على الرابط ١٤/١١/٢٠١٦الزائفة"، تم زیارته في 

https://sabq.org/DMF8Bb . 
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). أثر استخدام وسائل االتصال ٢٠٠٦سرج، ایناس مسعد فهمي. (  - ٤
، رسالة ماجستیرالحدیثة في تكوین الرأي العام المصري تجاه القضایا الدولیة، 

 جامعة القاهرة: كلیة اإلعالم.

). اتجاهات الرأي العام ٢٠١٦، عمرو محمد محمود. (عبد الحمید  - ٥
المصري نحو مصداقیة القنوات التلفزیونیة ومواقع التواصل االجتماعي في تناول 

، جامعة القاهرة: كلیة اإلعالم، قسم اإلذاعة رسالة دكتوراهالقضایا السیاسیة، 
 والتلفزیون.

بكات ). تشارك المعلومات عبر الش٢٠١٤صادق، سمر صبري، (  - ٦
رسالة االجتماعیة وقت األزمات وانعكاسه على إدراك الشباب المصري لألزمة، 

، القاهرة: جامعة عین شمس، كلیة اآلداب، قسم علوم االتصال  ماجیستیر
 واإلعالم.
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