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 للشائعاتالمصرى العوامل المؤثرة على إدراك الجمهور 
مستوى وتأثٌرها على  عبر مواقع التواصل االجتماعى

  لدٌهممصداقٌة ال
 *مريهان منصور أبوسنة د.

 مقدمة:

ٌُعد نشر الشائعات أحد أبرز أشكال االتصال االجتماعً الذي ٌسود بيٌ  افريراد 
ٌّة وعيدم ٌّة. والجماعات، والذي ٌتسم بالتلقائ ٌُشيٌر علمياا االجتميال إليً أ   (1)الرسيم و

الشائعة تتطور عبر الزم  لتمثيل بيدورها مصيدراع إعامٌياع موازٌياع ٌعتقيد اليرأي العيام 
أنييأ أكثيير موةييوعٌة وشييموالع ميي  مصييادر ااعييام الرسييمً التييً ت ةييع للرقابيية 

ٌوعياع كميا تجيد الشيائعات ذ (2)الحكومٌة، أو لةؽوط جماعيات المصيالف ريً المجتميع.
ٌّة عيي  أداا  المجتمعيياتوانتشيياراع رييً  التييً تنييتهت التعتييٌم ااعامييً وتؽٌيية الشيياار

 ،مؤسساتها وأنظمتهيا الارعٌية الم تلاية سيواا السٌاسيٌة أو االقتصيادٌة أو االجتماعٌية
وقييد سيياد االعتقيياد لييدي البيياحثٌ  رييً مجييالً ااعييام والييرأي العييام حتييى السيينوات 

أ  ثمية ارتباطياع وثٌقياع وعةيوٌاع بيٌ  انتشيار الشيائعات  اف ٌرة مي  القير  الماةيً بي
وأنشطة االتصال الجمعيً. وورقياع لهيذا االعتقياد  (3)ورّعالٌة شبكات االتصال الش صً

رإ  تعقد المجتمعات ، وتعاظم دور وسائل ااعام وتزاٌد االعتماد علٌها رً افنظمية 
ه إليً انحسيار الشيائعات أو انتشيارها قد أدي بدور  (4)الناشئة والدٌمقراطٌاتاللٌبرالٌة 

رييً نطيياجت اجتميياعً محييدود نظييراع لتراجييع وانحسييار االتصييال الش صييً وأنشييطة 
وقييد اهتمييت البحييوم ااعامٌيية  ييال  االتصييال الجمعييً رييً المجتمعييات الحدٌثيية.
رى وسائل ااعام )الصحارةي   المصداقٌةالسنوات القلٌلة الماةٌة بتناول قٌاس ماهوم 

والتلٌازٌونيي  اانترنييت(، وتوصييلت تلييك البحييوم إلييى وةييع مايياهٌم وأبعيياد ااذاعيية 
متعددة للمصداقٌة رى وسائل ااعام وهى: الدقة، السمعة، ال بيرة، الحالٌية، التكاميل، 
العدالة، الوثوج بالمصدر، العملٌة التحرٌرٌة، العمج، الموةوعٌة، افمانية، التااعيل، 

 (5) (Fogg & Kameda,2002)قييد وةييع و افهمٌيية اا بارٌيية، عييدم التحٌييز.
تعرٌااع للمصداقٌة، وأكد أنها تعنى درجة الثقة التى ٌمنحها افرراد فش اص معٌنية أو 
لمعلومييات مييا، وأةيياؾ أ  هنيياك عنصييرٌ  أساسييٌٌ  ٌسييهما  رييً توةييٌف ماهييوم 

: المصداقٌة هى إدراك الجودة أو الكاااة رهى ال تكمي  ريى موةيول األولالمصداقٌة 
 صٌة أو معلومة، لذلك حٌنما ٌيتم مناقشية مصيداقٌة شي  ميا رإنيأ ريى الواقيع ٌيتم أو ش

: اتاييييج العلميييياا علييييى أ  إدراك الثااااان مناقشيييية مييييدى إدراك افرييييراد لمصييييداقٌتها، 
وتتجييأ  المصيداقٌة ٌنيتت عي  تقٌيٌم مجموعية ميي  افبعياد المركبية معيا بشيكل متيزام .

                                                           
*

 المنوفيةجامعة  –اإلعالم بكمية التربية النوعية بقسم مدرس  
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المجيال ااعاميى نحيو افدلية التيى للمصداقٌة ريى  (6) (2003رؤٌة هوٌدا مصطاى )
تثبت صدج ال بر أو الموةول أو الرأى، وهذه افدلة هى تلك المعياٌٌر والمؤشيرات 

وةييييييع بٌنمييييييا التييييييى تسييييييهم رييييييى تقٌييييييٌم مييييييدى مصييييييداقٌة المييييييادة ااعامٌيييييية. 
(Schweiger,2004)،(7)  ست مستوٌات ٌمكي  أ  تسيهم جمٌعياع ريى تاسيٌر إدراك
، Presenter، ٌأتى رى المستوى افول القائم باالتصيال المصداقٌة لوسائل االتصال

حٌم ٌقيٌم افريراد مصيداقٌة القيائم باالتصيال كمقيدم النشيرة اا بارٌية أو الصيحاى أو 
، وٌقصيد بيأ Actor-sourceالمراسلٌ ، ثم ٌأتى رى المستوى الثانً مصدر الحدم 

ٌييير اف بيييار القصييية اا بارٌييية للحيييدم، ثيييم ريييى المسيييتوى الثاليييم تيييأتى وحيييدة تحر
Editorial units وٌقصيد بهيا الاقيرات اا بارٌية بيالتلٌازٌو  أو المقيال الصيحاى ،

رييى الجرٌييدة أو أى موقييع باانترنييت، ورييى المسييتوى الرابييع ٌكييو  اانتييا  ااعامييى 
Media Product وٌقصد بأ الشيبكة التلٌازٌونٌية أو الصيحؾ أو مواقيع اانترنيت ،

ٌييم ٌمٌييل افرييراد إلييى تصييدٌج القنييوات أو الصييحؾ أو افكثيير شييهرة بييٌ  افرييراد، ح
المواقع افكثير شيهرة ليدٌهم، وريً المسيتوى ال يامس ٌيأتً اانتيا  ااعاميى المحيدد 

Single Media Product  وهيو ميا ٌيرتبط بتوجيأ الوسيٌلة وطبٌعية ملكٌتهيا، أميا
لة ، أى ميدى مصيداقٌة الوسيMedia Typeٌالمستوى السادس رٌتعلج بنول الوسيٌلة 

ككل مثل: الصحؾ، التلٌازٌو ، مواقع اانترنيت، وهيو المسيتوى اليذي تهيتم الدراسية 
حصيير للمؤشييرات المكونيية ، (8) (2006) قييدمت عييزة عبييد العزٌييزو الحالٌيية برصييده.

معالجييية القةييياٌا التيييى تميييس مصيييالف واهتماميييات ، تمثليييت ريييى )لماهيييوم المصيييداقٌة
تعددٌييية أبعييياد كيييل عنصييير مييي   ،االميييام بعناصييير الموةيييول والشيييمولٌة، الجمهيييور

التيواز  ، تعددٌية االتجاهياتأو  عير  وجهتيى النظير، العناصر المكونية للموةيول
الدقية ، االسيتناد إليى افدلية والوثيائج نالتنيوٌرن، رً عر  أبعاد وعناصر الموةول

الثقية ريً الصيحٌاة ، ريى إثبيات المصيدر والتيوارٌأل وافسيماا وافرقيام وااحصيااات
وٌمكيي  أ  نتحييدم عيي  ، وةييوعٌة والتجييرد ميي  افهييواا الش صييٌةالم، ومصييادرها

المصييداقٌة ميي  حٌيييم ةييرورة تواررهيييا رييى )المصيييدرنالقائم باالتصييالن والوسيييٌلة 
والرسيييالة( وهيييى العناصييير التيييى تتكيييو  منهيييا العملٌييية االتصيييالٌة، ومتيييى تيييوررت 

اقٌييات المصييداقٌة رييى هييذه العناصيير كييا  ااعييام المقييدم هادريياع ناجحيياع، ٌراعييى أ 
المجتمييع وأٌدٌولوجٌتييأ العقائدٌيية والاكرٌيية، قائميياع بييدروه رييى عملٌييات التنمٌيية علييى 

 االقتصادٌة والسٌاسٌة ... وؼٌرها.ا تاؾ مجاالتها االجتماعٌة والثقارٌة و

 مشكلة البحث:

الحظت الباحثة م   ال مجاراتهيا لححيدام الجارٌية عبير المواقيع االكترونٌية انتشيار العدٌيد 
لشييائعات بكاريية أنواعهييا، إال ا  هنيياك العدٌييد ميي  نتييائت البحييوم التييى تؤكييد ا  المواقييع ميي  ا

 Johnson andأشيار ) رقيداالكترونٌية تحظيى بمصيداقٌة أكثير مي  الصيحؾ والتلازٌيو ، 
Kaye, 1998) (9)   أ  أ بار اانترنت أكثر مصداقٌة م  الصيحؾ والتلٌازٌيو ، وأوةيف أ

(  Fairالعداليية )  (Believable)نترنييت تتمثييل رييى: الصييدجأهييم عناصيير المصييداقٌة رييى اا
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إليى   (10)(Johnson and kaye( كميا أشيار )Accurate and Depthالدقة والعميج ) 
توصلت بع   كماأ  المواقع االكترونٌة للصحؾ كانت أكثر مصداقٌة م  الصحؾ التقلٌدٌة. 

 وميي  هييذه الدراسييات تلازٌييو أ  اانترنييت أكثيير مصييداقٌة ميي  الصييحؾ وال الحدٌثييةالبحييوم 
 Johnson & kaye، دراسييية VanBogart, Shauna M (2014)(11)دراسييية 

 Alotaibi, Naifودراسيية  ،Johnson & kaye (2016)(13) ، دراسيية (12)(2015)
Mutlaq. (2017)(14) ورييى الوقييت الييذى تتعييددت رٌييأ الدراسييات والبحييوم ااعامٌيية التييى .

سٌلة متمثلة رى الصحؾ تتناول المصداقٌة سواا ارتبط ذلك بمصداقٌة المصدر أو مصداقٌة الو
أو التلازٌو  أو اانترنت وبحوم أ رى اقتصرت عليى دراسية مصيداقٌة الرسيالة، إال أ  هيذه 
البحوم تباٌنت رٌما بٌنها عما توصلت إلٌأ م  نتائت حول درجة المصداقٌة وا يتاؾ درجيات 

درجيات  اعتماد الجمهور على هيذه الوسيائل، وا يتاؾ درجيات هيذا االعتمياد نتٌجية ال يتاؾ
ليذا رإنيأ نتٌجية لمطالعيات ومشياهدات المصداقٌة التى تحظى بهيا هيذه الوسيائل ليدى الجمهيور، 

حيول المصيداقٌة التيى تتمتيع بهيا وسيائل  البحيومالباحثة والدراسات السيابقة، وميا كشيات عنيأ 
دراسية إدراك الجمهيور المصيرى للشيائعات عبير ااعام، نرى أ  المشكلة البحثٌية تتمثيل ريى 

اقع االكترونٌة وتأثٌر ذلك على مستوى مصداقٌة مواقع التواصل االجتماعى لدٌهم، والتى المو
ٌمك  م   الها طرح رؤٌة مستقبلٌة حول بحوم ودراسات مصداقٌة وسيائل االتصيال تمكننيا 

، وٌمكي  صيٌاؼة مشيكلة الدراسية ريى م  مواكبة التطيور المسيتمر ريى هيذه الوسيائل االتصيالٌة
 على التساؤل التالى:محاولة ااجابة 

العوامل المؤثرة عل  إدراك الجمهور المصرى للشائعات عبر مواقع التواصل ما 
 ؟االجتماع  وتأثيرها عل  مستوى المصداقية لديهم 

 من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية عل  النحو التال : ويتفرع

 ؟ما حجم است دام الجمهور المصرى لمواقع التواصل االجتماعى -1

 وارع است دام الجمهور المصرى لمواقع التواصل االجتماعى؟ما د -2

 ما طبٌعة است دام الجمهور المصرى لمواقع التواصل االجتماعى؟ -3

 ؟ما درجة مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعى لدى الجمهور المصرى -4

 ؟ما مدى إدراك الجمهور المصرى للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى -5

عليييى إدراك الجمهيييور المصيييرى للشيييائعات عبييير مواقيييع  ميييا العواميييل الميييؤثرة -6
 التواصل االجتماعى؟

 ؟أى وسائل التواصل االجتماعى أكثر است داماع لدى الجمهور المصرى -7

ما مدى تأثٌر المتؽٌرات الدٌموجرارٌة على إدراك الجمهور للشائعات عبر مواقع  -8
 ؟التواصل االجتماعى

http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1106/MuseSessionID=0811jq14y/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Waters,+Anna/$N?accountid=178282
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ى مصداقٌة مواقع التواصيل االجتمياعى ما مدى تأثٌر المتؽٌرات الدٌموجرارٌة عل -9
 ؟لدى الجمهور المصرى

 أهمية البحث:

 مسييت دمى مواقييع رييً توجٌييأ  تاٌييد قييد ٌسييهم هييذا البحييم رٌمييا ٌ يير  بييأ ميي  نتييائت
إلييى القييدرة علييى االنتقائٌيية وتحلٌييل المةييامٌ  الم تلايية قبييل  التواصييل االجتميياعى

مواقع التواصل االجتماعى  اصة وأ   التااعل معها والتأكد م  درجة مصداقٌتها
رى عصرنا هذا أصبحت المصدر الول للمعلومات لائات كبٌيرة مي  المجتميع بنياا 

 .على نتائت العدٌد م  البحوم والدراسات ااعامٌة

  الشيائعات والعواميل تراجع الباحثٌ  رى مجيال ااعيام ريى الاتيرة اف ٌيرة عي  دراسية
افميير  ر تكنولوجٌيا االتصييال الحدٌثية،الميؤثرة عليى إدراك الجمهييور لهيا ريى ظييل تطيو

وم  ثيم قيد تكيو   ،بالمكتبات العلمٌة الشائعات التى تتناول بحامافإلى ندرة الذى أدى 
 مجال.هذا الهذه الدراسة إةارة إلى المكتبات العلمٌة رى 

  .تتزاٌييد أهمٌيية المشييكلة البحثٌيية رييً ةييوا ارتباطهييا الوثٌييج باحتٌاجييات المجتمييع
  -وب اصةت تلك التً تتصدر مواقع التواصل االجتمياعى –ائعات ونظراع لكو  الش

قييد أةييحت ميي  الظييواهر االجتماعٌيية البييارّزة رييً المجتمييع المصييري رييً ا ونيية 
اف ٌرة   ليذا كيا  مي  الةيروري بحيم تليك الظياهرة نظرٌياع ومنهجٌياع والوقيوؾ 

ٌّة ريً اليرأي  س تأثٌراتهيا السيلب العيام والمجتميع علً المتؽٌرات التً تدعمها ُوتكرِّ
 . المصري رً عمومأ

 التعمج رً دراسة متؽٌر الشائعات بوصاأ المتؽٌر افبرزThe Salient Variable  ًري
تاسييٌر العاقييات الجدلٌيية بييٌ  ماهييومً الحرٌيية والمسييئولٌة رييً الممارسييات ااعامٌيية رييً 

 .مجتمع ما   مع اف ذ رً االعتبار  صوصٌة المجتمع المصري

 أهداف البحث:

عل  العوامل المؤثرة عل  إدراك الجمهور المصارى دف البحث إل  التعرف يه
 للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماع  وتأثيرها عل  مستوى المصداقية لديهم.

 ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية عل  النحو التال :

 عى.التعرؾ على حجم است دام الجمهور المصرى لمواقع التواصل االجتما -1

 رصد دوارع است دام الجمهور المصرى لمواقع التواصل االجتماعى. -2

 التعرؾ على طبٌعة است دام الجمهور المصرى لمواقع التواصل االجتماعى. -3

 .درجة مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعى لدى الجمهور المصرى قٌاس -4
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 .تماعىمدى إدراك الجمهور المصرى للشائعات عبر مواقع التواصل االج الكشؾ ع  -5

العوامييل المييؤثرة علييى إدراك الجمهييور المصييرى للشييائعات عبيير مواقييع  رصييد -6
 .التواصل االجتماعى

 .وسائل التواصل االجتماعى است داماع لدى الجمهور المصرى الكشؾ ع  أكثر -7

مدى تأثٌر المتؽٌيرات الدٌموجرارٌية عليى إدراك الجمهيور للشيائعات عبير  دراسة -8
 .مواقع التواصل االجتماعى

ميييدى تيييأثٌر المتؽٌيييرات الدٌموجرارٌييية عليييى مصيييداقٌة مواقيييع التواصيييل  سيييةدرا -9
 .االجتماعى لدى الجمهور المصرى

 :للبحثمدخل مفاهيمي 

 اهتم الباحثو  العرة بيالتنظٌر لماهيوم الشيائعات وسيماتها، و طورتهيا  :الشائعات
دٌنً علً المجتمعات العربٌة  وذلك ورقاع لمدا ل ركرٌيةت متعيددة  منهيا: الميد ل الي

ٌُبرز دور القرآ  الكرٌم والسينة النبوٌية ريً  الذي ٌطرح ماهوم الشائعات الدٌنٌة، و
. ومنها المد ل افمنً الذي ٌطيرح  طيورة الشيائعات عليً (15)التصدي للشائعات

، وكيذلك الميد ل االقتصيادي اليذي ٌوةيف ا ثيار  (16)استقرار المجتمعات العربٌة
ٌّة النتشار الشيائعات   والتيً  تتمثيل ريً الحيط مي  مسيتوٌات رراهٌية افريراد السلب

وأ ٌيراع الميد ل التقنيً اليذي ٌطيرح  طيورة الشيائعات  (17) والمجتمع ريً مجمليأ.
االكترونٌة التً ٌتم تداولها علً شبكة اانترنت علً مست دمً الشبكة رً اليدول 

ةيف أ   ومي  ثيّم ٌت (18)العربٌة حدٌثة العهد بتلك الوسيٌلة مقارنيةع باليدول المتقدمية
االمتداد المنهجً للتراكم العلمً للبحوم العربٌة إنما ٌتمثيل ريً التأصيٌل النظيري 
ٌّية بيٌ  الشيائعات ومصيادرها   أو بكلميةت أ يري، الدراسية  الرصٌ  للعاقية التااعل
الموةييوعٌة والمنتظميية للعاقيية بييٌ  ااعييام والشييائعات رييً ةييوا كييو  وسييائل 

 ٌعتقيدو ،(19)بم ونشر الشائعات رً المجتميعااعام مصدراع ذا داللة م  مصادر 
بعييي  البييياحثٌ  المهتميييٌ  بماييياهٌم اليييوعً ااعاميييً أ  وسيييائل ااعيييام، هيييً 
المسيييئول عييي  نشييير الشيييائعات فسيييباةت ومسيييّوؼاتت أٌدٌولوجٌييية، واقتصيييادٌة، 
ودٌنٌة.وٌؤكد هذا الارٌج علً أ  توظٌؾ ااعام رً تيروٌت الشيائعات ال ٌتوقيؾ 

لييدي قطاعيياتت عرٌةييةت ميي  الييرأي العييام  بييل ٌمتييد كييذلك إلييً  عنييد حييدود نشييرها
وقييد تعاظمييت إشييكالٌة دور  (20)إةييااا الشييرعٌة والصييدقٌة علييً تلييك الشييائعات.

ااعام رً نشر الشائعات مع بروز ااعام الجدٌد ممثاع رً شبكة اانترنت التيً 
الشيييائعات  تيييورر لمسيييت دمٌها اتصييياالع رورٌييياع ال ٌ ةيييع للرقابييية ، ومييي  ثيييّم ريييإ 

جهيا شيبكة اانترنيت ٌصيعة اليتحكم ريً انتشيارها ،  والمعلومات الزائاة التيً ُتروِّ
 .(21) كما أنها ال ت ةع للتصوٌة.
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 وٌمكيي  أ  نتحييدم عيي  المصييداقٌة ميي  حٌييم ةييرورة تواررهييا رييى : المصااداقية
وهييى العناصيير التييى تتكييو   (22) )المصييدرنالقائم باالتصييالن والوسييٌلة والرسييالة(

عملٌة االتصالٌة، ومتيى تيوررت المصيداقٌة ريى هيذه العناصير كيا  ااعيام منها ال
المقدم هادراع ناجحياع، ٌراعيى أ اقٌيات المجتميع وأٌدٌولوجٌتيأ العقائدٌية والاكرٌية، 
قائميياع بييدروه رييى عملٌييات التنمٌيية علييى ا ييتاؾ مجاالتهييا االجتماعٌيية والثقارٌيية 

 ى رهى تتحقج رى التالى:واالقتصادٌة والسٌاسٌة ... وؼٌرها، وبالتال

 مصداقية مصدر الرسالة: -أ

صيياتٌ  لمصييداقٌة المصييدر وهمييا ال بييرة، وافمانيية،  Hovlandحٌييم حييدد 
وال بييرة تعنييى )المعرريية، القييدرة، الكاييااة، الييذكاا(، وافمانيية تعنييى )الصييدج، حسيي  

د . بااةييارة إلييى متؽٌييرات القييائم باالتصييال حٌييم أكيي(23) ال لييج، اسييتقامة الش صييٌة(
(Slater and Rouner,1996) (24)  أ  متؽٌيييرات الرسيييالة ٌمكييي  أ  تشيييكل

مصيييداقٌة المصيييدر، بمعنيييى أ  مةيييمو  الرسيييائل ااعامٌييية وميييا تتةيييمنأ مييي  
موةييوعات وقةيياٌا، رةيياع عيي  أسييلوة الكتابيية لتلييك الرسييائل ميي  شييأنها أ  تؽٌيير 

 & HOVLANDوقييد حييدد كيياع ميي  ) المايياهٌم وا راا نحييو مصييداقٌة المصييدر.
WEISS بعدٌ  لمصداقٌة المصدر التى ٌست دمها الجمهيور ريى تقٌٌميأ للمصيداقٌة )

 BERLO , LEMERT AND)وهمييا الثقيية وال بييرة، بٌنمييا حييدد كييا ميي  
MERTZ 1996)  .ثاثة عوامل  اصة بالمصدر وهى افمانية والكايااة والحركٌية

والحاسيية ا لييى وقييد ازدادت حركٌيية التؽطٌيية ااعامٌيية باةييل تكنولوجٌييا الاةيياا 
ونظم البم الرقمٌة مما ررع م  درجة مصداقٌة الوسائل ااعامٌية وتأثٌرهيا وتااعيل 
الجمهور معها. كما أةاؾ بع  البياحثٌ  عيدة أبعياد للمصيداقٌة ريى وسيائل ااعيام 

. أميا هوٌيدا (25)الشيمولٌة( رٌميا ٌقيدم مي  معلوميات وحقيائج –عدم التحٌز –مثل )الثقة
لييى أ  أبعيياد المصييداقٌة تتصييل بعييدة جوانيية رمنهييا مييا ٌتعلّييج مصييطاى رقييد أشييارت إ

بالهٌئة ااعامٌة أو المؤسسة ااعامٌة ذاتها، والنظام ااعامى الذى تميارس عملهيا 
ميي   الييأ، ومنهييا مييا ٌتعلّييج بالقييائمٌ  بالعملٌيية ااعامٌيية ميي  إعامٌييٌ  وصييحاٌٌ ، 

 .(26)وسائلوأ ٌراع المعلومات أو المةمو  الذى تبّثأ هذه ال

 مصداقية الوسيلة اإلعالمية:ب_ 

لقد اهتمت الدراسات التى سعت لقٌياس مصيداقٌة وسيائل ااعيام، بالوسيائل التيى ٌيتم 
م   الها توصٌل الرسيالة ااعامٌية أكثير مي  االهتميام بالقيائم باالتصيال أو مرسيل 

 رقيييد سيييعت هيييذه الدراسيييات ااعامٌييية إليييى مقارنييية ماهيييوم المةيييمو  ااعاميييى.
المصيييداقٌة ريييى كيييل مييي  الصيييحؾ، والتلٌازٌيييو  واانترنيييت، وتباٌنيييت نتيييائت تليييك 
الدراسات رى تحدٌد الوسٌلة ااعامٌة افكثر مصداقٌة ليدى الجمهيور. حٌيم أشيارت 
بعيي  الدراسييات ااعامٌيية الحدٌثيية إلييى أ  اف بييار التلٌازٌونٌيية أكثيير مصييداقٌة ميي  

 Shahira Fahmy And الصييييحؾ وميييي  هييييذه الدراسييييات دراسيييية
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Others;2012 ودراسيية ،Johnson & kaye;2016 بعيي  ، بٌنمييا توصييلت
 Moy and)إلى أ  الصحارة أكثر مصداقٌة م  أ بار التلٌازٌيو . اف رى البحوم

Torres, 2005) (27) إال أ  أحييد العوامييل المهميية التييى تسييهم رييى زٌييادة رعالٌيية ،
وجٌييية المتطيييورة لح بيييار التلٌازٌيييو  وتيييأثٌره عليييى افريييراد هيييى العواميييل التكنول

بٌ  الارد والمجتمع، لذلك ريإ  صيناعة  مما جعل التلٌازٌو  وسٌطاع مهماع التلٌازٌونٌة، 
اف بار قد تكو  ذات داللة إٌجابٌة أو سلبٌة لكبيار المسيئولٌ  والصياوة ريى المجتميع، 
رهييى وسييٌلة قوٌيية لعيير  أركييارهم وسٌاسيية أحييزابهم، وهييو مييا جعييل للتلٌازٌييو  بمييا 

 Bracken)كأ م  عوامل تكنولوجٌة ومرئٌة مصداقٌة تاوج مصداقٌة الصحؾ ٌمتل
Cheryl, 2006) (28)( وهيو ميا أشيار إلٌيأ مٌتزٌجير.Metzger,2003) (29)  ريى

تحدٌييد مصييداقٌة الوسييٌلة، حٌييم حييدد عنصييرٌ  أساسييٌٌ  ٌييؤثرا  رييى تقٌييٌم افرييراد 
وكييذلك  .ٌيية للوسييٌلةلمصييداقٌة الوسييٌلة همييا: العامييل التكنولييوجى، وال صييائص البنائ

أ  أ بيار اانترنيت أكثير مصيداقٌة  (30) (Johnson and Kaye, 1998أشيار )
ميي  الصييحؾ والتلٌازٌييو ، وأوةييف أ  أهييم عناصيير المصييداقٌة رييى اانترنييت تتمثييل 

 Accurate and(  الدقية والعميج ) Fairالعدالية )  (Believable)ريى: الصيدج
Depth( كمييا أشييار )Johnson and kaye)(31)   إلييى أ  المواقييع االكترونٌيية

توصييلت بعيي  البحييوم  كميياللصييحؾ كانييت أكثيير مصييداقٌة ميي  الصييحؾ التقلٌدٌيية. 
 وميي  هييذه الدراسييات أ  اانترنييت أكثيير مصييداقٌة ميي  الصييحؾ والتلازٌييو  الحدٌثيية
 Johnson & kaye، دراسة VanBogart, Shauna M (2014)(32)دراسة 

 ,Alotaibiودراسية  ،Johnson & kaye (2016)(34) ، دراسية (33)(2015)
Naif Mutlaq. (2017)(35). 

 مصداقية الرسالة: -جـ

رنول القةٌة التى ٌتم تناولها رى تلك الوسائل ٌعد عياماع ميؤثراع ريى مصيداقٌة الجمهيور، 
وذلك م  حٌم كو  هذه القةٌة موةوعاع  ارٌياع أو جيدلٌاع أو موةيوعاع متاقياع علٌيأ، أو 

وقييات العادٌيية، حٌييم أ  الموةييول ٌييرتبط بأوقييات افزمييات والصييراعات أم ٌييرتبط باف
أظهرت التطبٌقات أ  مصداقٌة وسائل ااعيام تقيل عنيدما ٌيزداد الجيدل حيول قةيٌة أو 
موةييول مييا، أو كييو  هييذه القةييٌة تييأتى رييى أوقييات افزمييات والصييراعات والكييوارم 
والحروة، دو  تجاهل أ  طبٌعة الموةيول وارتباطيأ بالقةياٌا المحلٌية أو ااقلٌمٌية أو 

كبٌر رً تحدٌد مصداقٌتأ، حٌم تزداد مصداقٌة الموةوعات كلما ازداد  العالمٌة لأ دور
أ  الدراسات التى تناولت قٌياس  م  وعلى الرؼم، اقترابها م  حٌاة الجمهور واهتماماتأ

مصييداقٌة وسييائل ااعييام قييد أوةييحت أ  مسييتوٌات مصييداقٌة اف بييار التييى ٌيييدركها 
وا ييتاؾ مقومييات كييل منهييا، إال أ  بعيي  الجمهييور تتبيياٌ  ورقيياع لتبيياٌ  وسييائل ااعييام 

الباحثٌ  أشاروا إلى وجيود اتاياج ريى االتجياه العيام نحيو أبعياد المصيداقٌة، حٌيم أوةيف 
(Wanta,1997) (36)   أ  المتلقٌ  عادة ما ٌسعو  إلى وسيائل ااعيام ذات المةيمو

ابتة إلى حيد ميا المتشابأ لتدعٌم المعلومات التى توصلوا إلٌها، ولذلك تكو  أراا افرراد ث

http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1106/MuseSessionID=0811jq14y/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Waters,+Anna/$N?accountid=178282
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، وهييو مييا ذهيية إلٌيية عنييدما ٌكييو  مةييمو  اف بييار الييذي ٌتعرةييو  لييأ أٌةيياع متشييابأ
المصيداقٌة هيى الميدى اليذى ٌيتم رٌيأ رؤٌية شي ص بيأ   (37) (1989محمود عليم اليدٌ  )

ك بٌر، والمدى الذى ٌتم رٌأ الحكم علٌيأ بنياا عليى أنيأ  على أنأ ٌعرؾ الجواة الصحٌف
كموةييع ثقيية، كمييا تعييد واحييدة ميي  ثاثيية عوامييل « تحٌييز دو »ٌتصييل مييع ا  ييرٌ  

ا ريى إقنيال الجمهيور.« السيلطة المصيداقٌة، الجاذبٌية،» كميا  التيى تجعيل الشي ص ميؤثرع
ٌؤكد البع  أ  مي  أسيباة تكيرار التعير  للحصيول عليى معلوميات معٌنية )الرسيالة( 

رت افبحيام ، رقيد أشيا(38)سببأ ثقة الجمهيور ريى الوسيٌلة التيى تقيدم ليأ مةيمو  صيادج
افولٌييية التيييى أجرٌيييت لتحدٌيييد مصيييداقٌة وسيييائل ااعيييام، أ  زٌيييادة تعييير  الجمهيييور 
واست دامأ لوسائل ااعام ؼالباع ما ٌصاحبأ تدعٌم رى مستوى المصداقٌة، وهيو ميا أكيده 

(Nozato,2012) (39)  رييى دراسييتأ عيي  تقٌييٌم طيياة الجامعييات لمصييداقٌة الصييحؾ
تكيرار اسييت دام افريراد للصييحؾ االكترونٌية مييع زٌييادة االكترونٌية حٌييم أشيار إلييى أ  

 اعتمادهم علٌها رى الحصول على المعلومات ٌرتبط طردٌاع مع إدراكهم  لمصداقٌتها.

 تتمثل حدود الدراسة رى الحدود التالٌة::  حدود البحث

 دراسة العوامل الميؤثرة عليى  رى ابحثهموةول  ةالباحث ت: حددحدود موضوعية
ر المصييرى للشييائعات عبيير مواقييع التواصييل االجتميياعى وتأثٌرهييا إدراك الجمهييو

 .على مستوى المصداقٌة لدٌهم
 :طبقييت الدراسيية علييى عٌنيية ميي  الجمهييور العييام الييذٌ  ٌتييراوح عمييرهم  حاادود بشاارية

سنة رأكثر, وٌرجع ا تٌار الجمهور العام حٌيم أ  هيذا الموةيول مي   15الزمنى بٌ  
 .أرراد المجتمع وال ٌنصة على رئة دو  ؼٌرها الموةوعات العامة التى تهم كارة

 :الجمهييور العييام رييى محييارظتٌ  هييى طبقييت الدراسيية المٌدانٌيية علييى  حاادود مكانيااة
 .المنورٌة لتمثل افقالٌم( -)القاهرة لتمثل العاصمة

 الدراسات السابقة:

النظرٌيية  تسييتهدؾ عملٌيية مراجعيية التييرام العلمييً بشييكل أساسييً اسييتجاا المايياهٌم
جٌة المتعلقة بالمتؽٌرات محل الدراسة والعاقيات القائمية رٌميا بٌنهيا، بميا ٌسيهم والمنه

، وريً هيذا الصيدد رهنياك ىالحيال للبحيمإٌجابا رً البناا النظيري والتصيمٌم المنهجيً 
، وتيم تقسيٌم هيذه ىالحيالالبحيم عدة دراسات تقترة م  قرٌة أو بعٌيد مي  موةيول 

، الشييائعات عبيير وسييائل ااعييامناولييت دراسييات ت :األول الدراسييات إلييً محييورٌ :
، ورٌميا ٌليً عير  مصيداقٌة مواقيع التواصيل االجتمياعىدراسيات تناوليت  :والثان 

 :م  افقدم إلً افحدم هذه الدراسات علً أساس الترتٌة الزمنً لها

 :الشائعاتالمحور األول: دراسات تناولت 

 :2000عاام  Bernard G. Hagertyاستهدفت دراساة برناارد هيجرتاي 
رصييد التحييوالت الاكرٌيية والسييلوكٌة التييً طييرأت علييً الييرأي العييام البرٌطييانً  (40)

وقيد اعتميد الباحيم عليً   1945وحتيى العيام  1935 يال عشير سينوات مي  العيام 
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البٌانييات الثانوٌيية المسييتمدة ميي  مراكييز المسييوح ودراسييات الييرأي العييام، والوثييائج 
أ  الشيائعات ال اصية توصيلت الدراسية إليى و المتعلقة بالاترة الزمنٌة محيل الدراسية.

بالحرة كا  لها الدور افبرز رً تحول اليرأي العيام مي  تجاهيل الشيئو  والسٌاسيات 
العامييية إليييً االهتميييام بهيييا  وقيييد بلؽيييت ذروة هيييذا االهتميييام عبييير التواصيييل المباشييير 

  بؽٌة التحقج م  صحة الشائعات ال اصية 1938معُ صنال السٌاسات منذ أوا ر عام
ٌّة علييً المجتمييع البرٌطييانً.بيي  رييى حييٌ  اهتمييت الحرة، والحييد ميي  تأثٌراتهييا السييلب

بقٌاس مدي التزام  (41) :2001عام  Leon D. Edwardsدراسة ليون إدواردز 
التيييزام الصيييحاٌٌ  بأ اقٌيييات النشييير  يييال تؽطٌيييتهم اا بارٌييية لكيييلت مييي  رةيييٌحة 

البٌيييت  ، ورةيييٌحة المتدربيية رييي1974ًإليييً  1972ووترجٌييت  يييال افعيييوام ميي  
.وقيد أجيري الباحيم 2001إليً  1998افبٌ  مونٌكيا لوٌنسيكً  يال افعيوام مي  

مقيياالع بصييحٌاتً النٌوٌييورك تيياٌمز، والواشيينط  بوسييت  رةيياع  91تحلييٌاع لمةييمو  
التييزام الصييحؾ محييل الدراسيية بالمعيياٌٌر وتوصييلت الدراسيية إلييى  عيي  مجليية التيياٌم.

رط رٌها الرئٌس نٌكسو   عليً حيٌ  ليم اف اقٌة رً حالة رةٌحة ووترجٌت التً توّ 
تلتزم تلك الصحؾ بأ اقٌات النشير ريً حالية رةيٌحة اليرئٌس كلٌنتيو  ميع المتدربية 

إذ كانييت الشييائعات المكييوِّ  افبييرز الييذي اسييتند إلٌييأ الصييحاٌو  رييً بنيياا  لوٌنسييكً 
ت ريى الوقيت ذاتيأ اسيتهدر وتحرٌر القصص ال برٌة المتعلقة بتلك الاةٌحة السٌاسٌة.

قٌيياس ورصييد  (42) :2001عااام Pamela-Donovan دراسااة باااميال دونوفااان 
مدي رسوخ السمات، والدالالت ال اصة بافساطٌر والشائعات المتعلقة بالجرٌمة ريً 
المجتمع افمرٌكً. وقد تيم االسيتناد إليً أسيلوة دراسية الحالية مي   يال إعيادة بنياا 

شيبكة اانترنيت لٌيتم اسيت دامها مي   تااصٌل شائعات الجرٌمة ونشرها إلكترونٌاع عبير
كميا قيام . The News Groups قبيل عشيرٌ  جماعية مي  الجماعيات اا بارٌية 

الباحييم بتحلٌييل مةييمو  التقييارٌر اا بارٌيية التييً تناولييت تلييك الشييائعات رييً وسييائل 
ااعييام . وقييد تييم قٌيياس تييداعً المعييانً والييدالالت ال اصيية بالشييائعات عبيير إجييراا 

ة مع المبحوثٌ  رً الجماعات اا بارٌة.وقد توصيلت الدراسية إليً أ  مقابات متعمق
الدالالت المرتبطة بشائعات الجرٌمية تنتقيل شيااهةع عبير شيبكات االتصيال الش صيً  
رةاع ع  االتصال الجمعً، وأ  وسائل ااعام ال ُتميارس دوراع ذا داللية ريً عملٌية 

دراساااة روبااارت وجييياات  م.ترسيييٌأل سيييمات الشيييائعات ودالالتهيييا ليييدي اليييرأي العيييا
بقٌيياس تييأثٌرات ل  (43) :2002عااام   Robert L. Stevensonستيفنسااون 

وسائل ااعام افمرٌكٌة رً اليرأي العيام افمرٌكيً بشيأ  افعيرا  المرةيٌة التيً 
أصابت الجنيود المشياركٌ  ريً حيرة ال ليٌت الثانٌية التيً ُعرريت بعاصياة الصيحراا 

بٌانيياتت ثانوٌيية مسييتمدة ميي  أرشييٌؾ رانييدربٌلت .وقييد اعتمييد الباحييم علييً 1991عييام 
حول القصص ال برٌة التً أذاعتهيا الشيبكات القومٌية اليثام، رةياع عي  شيبكة سيً 
ٌُاةً إلً رقداِ  جزئً للذاكرة ليدي الجنيود.  إ  إ  حول ذلك المر  الؽام  الذي 

صيد وقد تم قٌاس بروز الشائعة ال اصة بمر  حرة ال لٌت لدي الرأي العام عبر ر
عدد المكالمات التلٌاونٌة التً ٌتلقاها قسم االسيتعامات بيوزارة اليدرال مي  الميواطنٌ  



رة علً إدراك الجمهىر المصري للشائعاث عبر مىاقع التىاصل االجتماعً وتأثيرها علً العىامل المؤث

 مستىي المصداقيت لديهم 

 216  السادس عشرالعدد  – عالقات العامة واإلعالنالمجلة العلمية لبحوث ال

وتوصلت الدراسة إلً أ  الشيائعة ال اصية بيأعرا  مير  حيرة  علً مدار الٌوم.
ال لييٌت قييد أةييحت أزميية حقٌقٌيية حييال انتقالهييا إلييً وسييائل ااعييام التييً اهتمييت بهييا 

 رً االهتمام العرٌ  م  قبل الرأي العام بذلك المر . اهتماماع بالؽاع  مما أثّر بدوره
 لرصيد (44) :2003عاام  Dominic Lsorsaدراسة دومينيك السورساا وسعت 

مي   يال  .2001معالجة ااعام افمرٌكً فحدام الحادي عشير مي  سيبتمبر عيام 
تحلٌييل لمةييمو  وسييائل ااعييام لمييدة أسييبول عقيية الهجمييات علييً مركييز التجييارة 

ومقيير وزارة الييدرالن البنتاجو ن.وقييد اشييتمل التحلٌييل علييً  رييً نٌوٌييورك، العييالمً
القصص ال برٌة ال اصة بالهجمات والتً ُنشرت رً الصيحؾ والمجيات الرئٌسيٌة، 
وتلييك التييً أُذٌعييت بالشييبكات التلٌازٌونٌيية والتلٌازٌييو  الكييابلً، رةيياع عيي  مواقييع 

قيدر المسيئولٌة االجتماعٌية  إذ  أ  وسائل ااعام كانت علًوتوصلت إلى  اانترنت.
تمكّنت تلك الوسائل م  الاصل بٌ  الحقيائج والشيائعات. كميا اتبعيت تكنٌيك التصيحٌف 

كانيييت مواقيييع اانترنيييت الراريييد و الايييوري للمعلوميييات الكاذبييية والشيييائعات الزائاييية.
ٌّة التيً تتعليج بالتحيذٌر مي  هجميات إرهابٌية  ااعامً افبيرز للشيائعات سيواا السيلب

ملة، أو تلك ااٌجابٌة التيً تتعليج بيالعثور عليً أحٌياا تحيت أنقيا  مبنيً مركيز محت
عاام  Liming Chenدراساة ليمانش شان واسيتهدرت  التجيارة العيالمً بنٌوٌيورك.

التعييرؾ علييً مييدي إلمييام ممارسييً العاقييات العاميية باالسييتراتٌجٌات،  (45) :2003
اها مروجو الشائعات ةيد مؤسسيا مي   تهم عبير شيبكة اانترنيت.والتكنٌكات التً ٌُوظِّ

مييي  ممارسيييً العاقيييات العامييية ريييً  166مسيييف عليييً عٌنيييةت متاحييية قوامهيييا   يييال
أ  ممارسيً العاقيات  وتوصلت إليىالمؤسسات الم تلاة بوالٌة كالٌاورنٌا افمرٌكٌة.

العامية ٌعتقييدو  أ  مروجيً الشييائعات االكترونٌية ٌسييت دمو  أسيالٌة مبتكييرة تسييتند 
أكييّد ممارسييو و.  The Multi-mediaالاائقيية للوسييائط المتعييددةإلييً اامكانٌييات 

ٌّة،  العاقيييات العامييية أنيييأ باامكيييا  توظٌيييؾ اسيييتراتٌجٌات الرصيييد المبكييير، والشييياار
وتوظٌييؾ الحجييت المنطقٌيية لمواجهيية تلييك الشييائعات والحييد ميي  انتشييارها، وتأثٌراتهييا 

ٌّة علً المؤسسات الم تلاة رً المجتمع.  Marciمااركي روث دراسة وهدرت  السلب
M. Roth  قٌياس اتجاهيات الصيحاٌٌ  افميرٌكٌٌ  نحيو الميدّونات  (46) :2004عاام

مسيف عليً مائية  مي   يال. The Blogosphereالسٌاسٌة عليً شيبكة اانترنيت 
وتوصيلت .2004صحاً بم تلؾ الصيحؾ افمرٌكٌية  يال الربيع اف ٌير مي  عيام 

اسٌة ال تندر  ةم  ماهيوم الصيحارة % م  الصحاٌٌ  أ  المدّونات الس55ٌ  إلى أ 
االكترونٌيية، وأ  المييدّونٌ  ال ٌُحييررو  اف بيييار بشييكلت مهنييً  ومييي  ثييّم رييإ  تليييك 
الميدّونات  تمٌييل إليً االعتميياد عليً الت مٌنييات والشيائعات السٌاسييٌة التيً تسييًا إلييً 

  ريى حيٌ السٌاسٌٌ  البارزٌ ، والمؤسسات السٌاسٌة المعتبرة رً المجتميع افمرٌكيً.
برصيد تيأثٌرات المعالجية  (47) :2004عاام  Minna Jiaدراساة ميناا جياا اهتميت 

اا بارٌيية لحزمييات علييً شييبكة اانترنييت  رييً أداا الحكوميية الصييٌنٌة لمواجهيية تلييك 
دراسييية الحالييية عليييً أزمتيييً مييير  االلتهييياة الرئيييوي الحييياد  م   يييالافزميييات.

سم منظمة رالو  جيونت. وقيد نالسارسن ، والحركة السٌاسٌة المعارةة والمعرورة با
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توصلت نتائت الدراسة إلً أ  الشائعات االكترونٌة ال اصية بتنيامً أعيداد المصيابٌ  
بمر  السارس، وتلك ال اصة بتزاٌد أتبال وأنصار منظمة رالو  جيونت المعارةية 
دا ل الصٌ  و ارجها  قد درعيت الحكومية الصيٌنٌة الت ياذ التيدابٌر الانٌية والهندسيٌة 

دراساااة واسييتهدرت  رييً سييرٌا  تلييك الشييائعات لييدي الييرأي العييام الصييٌنً. للييتحكم
رصييد الشييائعات البييارّزة  (48) :2005عااام  Stephane Kelleyساتيفاني كيلااي 

لشييائعات ميي   ييال تحلٌييل ا رييً العييراج بعييد حييوالً عييام ميي  الؽييزو افمرٌكييً لهييا.
المسيوح التيً أجراهيا  السائدة رً العراج معتميداع عليً البٌانيات الثانوٌية المسيتمدة مي 

معهد جالوة ، وشبكة سً إ  إ  اا بارٌية ،وصيحٌاة ٌيو إس إٌيأ تيوداي منيذ إبرٌيل 
أ  الشييائعات السٌاسييٌة هييً افبييرز بييٌ  الشييائعات التييً  وتوصييلت إلييى.2004عييام 

سييادت المجتمييع العراقييً وتعلقييت معظمهييا بشييرعٌة الحكوميية الجدٌييدة، والمييؤامرات 
وؾ ميي  شيي  حييرة أمرٌكٌيية ةييد سييورٌا وإٌييرا  ميي  الدولٌيية ةييد العييراج، والم ييا

افراةيً افمرٌكٌية  رةياع عي  الشيائعات ال اصية بالجواسيٌس ااٌيرانٌٌ  ودورهييم 
-Ibrahim Alدراساااة إباااراهيم المراشاااي واهتميييت  االسيييت باري ريييً العيييراج.

Marashi  برصد دٌنامٌات وسيائل ااعيام العراقٌية عقية الؽيزو  (49) :2006عام
تحلٌييل أُطيير ال طيياة السٌاسييً لوسييائل ااعييام وذلييك ميي   ييال  اج.افمرٌكييً للعيير

وقييد أبييرّزت نتييائت الدراسيية أ  وسييائل ااعييام قييد انتهجييت  طابيياع سٌاسييٌاع ، العراقٌيية
ٌعتمييد بشييكلت أساسييً علييً تييروٌت الشييائعات، وتعةييٌد نظرٌيية المييؤامرة للتييأثٌر رييً 

ال الطييائاً ، وتكييرٌس الييرأي العييام المسييتهدؾ  ممييا أدي بييدوره إلييً تييأجٌت الصيير
دراسيية ) الييد واسييتهدرت  العييداا والكراهٌيية رٌمييا بييٌ  الطوائييؾ العراقٌيية الم تلايية.

اتجاهات الرأي العام المصري نحيو ثنائٌية ااعيام رصد  .(50) (2008صاح الدٌ ، 
والشييائعات رييً إطييار التحلٌييل االجتميياعً لمحييددات الييوعً ااعامييًن، وأشييارت 

ل التً ٌتم نشرها وبثها عبير وسيائل ااعيام، تيم انتقياا عٌنية الدراسة ل طورة الرسائ
الدراسة بأسلوة العٌنية العشيوائٌة الطبقٌية، وأكيدت نتيائت الدراسية أ  وسيائل ااعيام 
الرسمٌة قد جاات علً رأس قائمة المصادر التً ٌعتقد المبحوثيو  أنهيا تيدعم انتشيار 

مصييادر ااتصييال الش صييً الشييائعات رييً المجتمييع المصييري  متقدمييةع بييذلك علييً 
ووسائل ااعيام الحزبٌية وال اصية، كميا أكيدت الدراسية عليى أ  االسيت دامات ؼٌير 
المسئولة لوسائل ااعام رً تمرٌر الشائعات وتعةيٌدها ريً المجتميع قيد ٌيؤدي عبير 

وكشيات دراسية ) ليؾ جميال،  الوقت إلً تكيرٌس ثقارية الشيائعات ليدي اليرأي العيام.
وطبٌعيية واتجيياه العاقيية بييٌ  الشييائعة رييً الصييحارة الحزبٌيية  . عيي  شييكل(51) ( 2008

، ع الالسيطٌنًالالسطٌنٌة، واالستقرار السٌاسيً، ومي  ثيم التنمٌية السٌاسيٌة ريً المجتمي
واتةف م   ال الدراسية أنهيا عاقية تراكبٌية مي  حٌيم تيرابط أكثير مي  عاميل ريً 

ٌنٌة ليم تعير الكثٌير مي    الصيحارة الحزبٌية الالسيطوتوصلت إلى أإطار هذه العاقة، 
افهمٌة لمستلزمات تورٌر بٌئة حٌوٌة لمجتميع ميدنً نشيط قيادر عليى التقيدم، وعمليت 
عليى تيأجٌت افوةييال الدا لٌية، ورسيي ت الارقية بييٌ  أطيراؾ الحٌيياة السٌاسيٌة حييول 
القواسم الوطنٌة المشيتركة و رتحيت افبيواة عليى مصيراعٌها أميام الاتنية ريً الةياة 
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ريييً حيييٌ  تيييم رصيييد الشيييائعة مييي  المنظيييور ااسيييامً ريييً  زة،الؽربٌييية وقطيييال ؼييي
. وحيييول افبعييياد الناسيييٌة (52) (2010دراسييية)عبد الاتييياح الهميييص ورييياٌز شيييلدا ، 

واالجتماعٌية ريً تييروٌت ااشياعات عبيير وسيائل ااعييام وسيبل عاجهييا مي  منظييور 
، إسييامً، واعتبييرت هييذه الدراسيية وسييائل ااعييام ميي  المصييادر افساسييٌة للمعلوميية
والتييً ٌبنييً علٌهييا الاييرد مواقاييأ، وتقييوم علٌهييا اتجاهييات الجماعييات حٌييال افحييدام 
الجارٌيية، سييواا بييالقبول أو الييرر ، كمييا تتييولى وسييائل ااعييام الييدور الملمييوس رييً 
تشكٌل موقؾ الجمهور المتلقً م  القةاٌا المطروحة على الساحة المحلٌة والدولٌية، 

 اصيةع حربياع تعيد مي  أشيد وأقسيى الحيروة التيً  وٌواجأ العيالم عاميةع والالسيطٌنٌو 
ٌشنها افعداا ةد  صومهم، تتمثل رً بم الشائعات الهادرة إليى النٌيل مي  تماسيكهم 

بٌينهم، وذليك عبير وسيائل ااعيام المسيمومة  والارقيةوتشتٌت صياورهم، وبيم الاتنية 
ول التيً بأنواعها الم تلاة، وركز الباحثا  على أ  ااسيام وةيع مجموعية مي  الحلي

وسعت دراسية )محميد  تسهم رً الحد م  ااشاعات وأةرارها على الارد والمجتمع.
. للتعييرؾ علييى ندور الشييائعات رييً التييأثٌر علييى (53) (2013زٌيي  وهالييأ الطلحيياتى، 
ٌنياٌرن،  25دراسية تطبٌقٌية عليى الاتيرة التيً أعقبيت ثيورة  -الجمهور أثنياا افزميات

المصيري نحيو الشيائعات التيً تبيم وتنشير ريً ورصد وقٌاس اتجاهيات اليرأي العيام 
إليى إ  القنيوات الاةيائٌة قيد جياات  وتوصيلتوسائل ااعام االكترونٌة والتقلٌدٌية، 

علييى رأس قائميية المصييادر التييً ٌعتقييد المبحوثييو  أنهييا تييدعم انتشييار الشييائعات رييً 
تمياعً المجتمع المصري ٌلٌها وسائل ااعام االكترونٌية عبير مواقيع التواصيل االج

واهتمامييا ميي  البيياحثٌ  باتييرات  الم تلايية  اصيية الاييٌس بييوك والتييوٌتر والٌوتٌييوة.
. للتعيرؾ عليى ناتجاهيات (54) (2013افزمات سعت أٌةيا دراسية )أحميد عٌسيوى، 

الجمهور المصري نحو الشيائعات ريً رتيرة التحيول اليدٌمقراطىن والتيً صيدرت ريً 
ترة االنتقالٌية، والتعيرؾ عليى الوسيائل ٌناٌر وما بعدها وما ٌعرؾ بيالا 25رترة ثورة 

، وقيد أكيدت نسيبة كبٌيرة مي  الشيائعات أو اف بيار ؼٌير الموثقيةافكثر رعالة ريً نقيل 
المبحييوثٌ  أ  الشييائعات التييً تييتم عيي  طرٌييج الاٌييدٌوهات المصيياحبة للصييوت هييً 
الشيائعات افكثيير تصييدٌقاع وقبييوالع لييدى الجمهيور المصييري، رييً حييٌ  عييار  ؼالبٌيية 

وثٌ  تلييك الشييائعات مؤكييدٌ  علييى عييدم مصييداقٌة الشييائعات التييً جيياات علييى المبحيي
كميا رصيدت دراسية) رانٌيا الشيرٌؾ،  شبكات اانترنت ومواقع التواصل ااجتماعى.

(.ندور شبكات التواصل االجتماعى رى انتشار الشيائعاتن والتيً أكيدت بيرؼم 2014
آنيً، إال أنهيا ريً المقابيل  رعالٌة شبكات التواصل االجتماعً رً نقيل افحيدام بشيكل

بٌئة  صبة لنمو الشائعات، وأوةحت الدراسة افسباة المسياهمة ريً سيرعة انتشيار 
الشييائعة عبيير مواقييع التواصييل االجتميياعً هييً سييهولة إنتييا  ونشيير، وإعييادة نشيير 
المعلومات ومشاركة التحدٌثات بأٌسر السبل، وأقلهيا كلاية، وريً رتيرة زمنٌية وجٌيزة، 

ٌُةياؾ إليى كذلك تساهم رً  جعل قدرة التحّكم رً المحتوى االكترونيً ةيئٌلة جيداع، 
ذليك صييعوبة مراقبية المحتييوى اليذي ٌييتّم نشييره مي  قبييل الميواطنٌ  الصييحاٌٌ  عكييس 

 (2014وجييياات دراسييية )سيييلمى المطٌيييري،  واقيييع الحيييال ريييً الصيييحارة التقلٌدٌييية.
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اجهيية ااشيياعات .لتةييع ناسييتٌراتٌجٌة مقترحيية لتاعٌييل الشييراكة المجتمعٌيية رييً مو(55)
عبر ااعيام الجدٌيدن تعتميد عليى تااعيل أريراد المجتميع وعيدم تيروٌت الشيائعة، بٌنميا 

نتصور استٌراتٌجً لمكارحة الشيائعات  .(56) (2014وةعت دراسة )رائد الكرناؾ، 
تيوٌتر أنموذجياعن، اعتمياداع  -رً مواقع التواصل االجتماعى بالمملكة العربٌية السيعودٌة

وعييأ ميي  الم تصييٌ  رييً افجهييزة والمؤسسييات افمنٌيية ووةييع علييى عٌنيية ميي  مجم
تصور استٌراتٌجً لمكارحتها على مواقع التواصل االجتماعى بهدؾ حماٌية المجتميع 

االكترونٌية تسياعد عليى نشير ال صيومة  الشيائعةالسعودى، وأكدت الدراسة عليى أ  
و  الشيائعة عليى والبؽةاا بٌ  أرراد المجتمع وإٌصال المجتمع لذرة االهتيزاز، وتتكي

 موقع توٌتر أكثر سرعة منها على مواقع التواصل اف رى.

 :مصداقية مواقع التواصل االجتماع المحور الثان : دراسات تناولت 

تقٌٌم ، David Westerman and Others (2012)(57) دراسةتختبر 
ر( جمهور المست دمٌ  لمصداقٌة الشبكات االجتماعٌة )توٌتر: موقع التدوٌ  المصؽ

حٌم طلة م  المبحوثٌ  تقٌٌم مصداقٌة صاحات وهمٌة على توٌتر ت تلؾ رً عدد 
، وتنتمى هذه Followingوعدد م  تتابعهم الصاحة  Followers المتابعٌ 

الدراسة إلى الدراسات الوصاٌة، ورى إطارها است دم منهت المسف، واست دم رى 
 289قت الدراسة على عٌنة قوامها ذلك االستبٌا  كأداة لجمع البٌانات المطلوبة، وطب

بٌ  متابعً  مم  وارقوا على المشاركة رٌها، وتوصلت النتائت إلى وجود رجوة ةٌقة
  الصاحة وم  تتابعهم الصاحة أدى إلى زٌادة تقٌٌم المبحوثٌ  للصاحة بالكاااة

رحص ، Inglish, Alexandra.. (2013)(52)دراسة وحاولت  والمصداقٌة.
 ات تعرٌؾ المست دمٌ  علىمدى تأثٌر الجوانة الم تلاة م  مشاركات توٌتر وملا

تجربة تستند إلى  حٌم أجرٌت ،تقٌٌم المصداقٌة لح بار المشتركة عبر توٌتر
المست دم وصورة  واسم المشاركةاالستقصاا عبر اانترنت لاهم أدوار محتوى 

تم توٌتر،  المست دمٌ  لمصداقٌة مشاركات الملؾ الش صً ومعاٌٌر تقٌٌم محتوى
ا المشاركٌ   المرتبطة بتقٌٌمات المصداقٌة، بما رً ذلك رؼبةتحلٌل ااجرااات  أٌةع

وتجاهل بع   رً النقر روج أحد االرتباطات المتوررة، وإعادة المشاركة
الذٌ  تتراوح  الذي طبج على الشباة المعلومات، وم   ال است دام االستبٌا 

مصداقٌة  ٌم، تشٌر النتائت إلى أ  المست دمٌ  ساهموا رً تق28ٌو  18أعمارهم بٌ  
أو  بٌر  أعلى للوظائؾ ذات القواعد النحوٌة واامائٌة الصحٌحة، أو مصدر

 .أكادٌمً رً النشر وملؾ تعرٌؾ المست دم مع صورة ملؾ ش صً ؼٌر رسمى
رقد حاولت رهم كٌاٌة ، VanBogart, Shauna M (2014)(52) أما دراسة

قٌام افرراد ببناا المصداقٌة عبر اانترنت م   ال استراتٌجٌات إدارة الظهور، 
(، حٌم أبرزت 1959ل تطبٌج نظرٌة إدارة االنطبال لدى جورما  ) ا وم 

 افدبٌات أربعة أسالٌة رائدة للتقدٌم الذاتً تعزز المصداقٌة باعالٌة على مراجعة
اانترنت تمثلت رى )هٌكل وجمالٌات المواقع الش صٌة، ونشر المحتوى المتسج 

http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1106/MuseSessionID=0811jq14y/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Waters,+Anna/$N?accountid=178282
http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1106/MuseSessionID=0811jq14y/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Waters,+Anna/$N?accountid=178282
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  ال برة م   ال والثاقة وافصٌلة، واست دام الكشؾ ع  الذات والتحقج م
الشهادات والمراجع( وتم تطبٌج استراتٌجٌات العر  الذاتً افربعة هذه لتحلٌل 

 تم ثمانٌة م  رواد افعمال الذٌ  نجحوا رً بناا وجود موثوج بأ على اانترنت،
تطوٌر دراسات الحالة هذه م   ال تصمٌم دورة عبر اانترنت تعلم رواد افعمال 

ف  هذا السياق و .ة مرات الظهور بشكل رعال عبر اانترنتكٌاٌة است دام إدار
تستكشؾ أبعاد مصداقٌة  أ ، Kim, Carolyn. (2014)(60)دراسة  حاولت

ا رً أنوال وسائل التواصل االجتماعً  وسائل التواصل االجتماعً، كما تبحم أٌةع
التً قد تكو  أكثر تأثٌراع رً بناا المصداقٌة، وتاحص الدراسة الدور الذي تلعبأ 

على تصورات الجمهور لمصداقٌة المؤسسة  رً التأثٌر مجتمعات العامات التجارٌة
ورى إطار منهت المسف است دم االستبٌا  كأداة لجمع البٌانات أو العامة التجارٌة، 

ووجدت ( ماردة، 289المطلوبة، وطبقت الدراسة على عٌنة عشوائٌة قوامها )
اسمة لمصداقٌة ، هً أبعاد حالش صًالدراسة أ  الجدارة بالثقة، وال برة، والتااعل 

وسائل التواصل  المؤسسات التجارٌة التى تتااعل مع جمهورها م   ال
االجتماعً، وتوصلت إلى أ  المنصات المرئٌة كانت ذات مصداقٌة مرتاعة الت اذ 

تستند إلى التااعل مع المنظمات عبر وسائل التواصل  الجمهور إجرااات
جارٌة لها تأثٌر قوى على درجة كما أثبتت الدراسة أ  العامة الت، االجتماعً

 &Johnson دراسة ف  حين سعت  مصداقٌة المؤسسة لدى الجمهور.
Kaye(2014)(61) ،رصد مصداقٌة مواقع التواصل االجتماعً لدى  إلى

مست دمً شبكة االنترنت ذوى االهتمام بالقةاٌا السٌاسٌة والكشؾ ع  العاقة بٌ  
العتماد على مواقع التواصل االجتماعً ال صائص الدٌموؼرارٌة للمبحوثٌ  ومدى ا

ومصداقٌتها لدٌهم، ورى إطار منهت المسف است دم االستبٌا  كأداة لجمع البٌانات 
مبحوثاع م   4421المطلوبة، وطبقت الدراسة إلكترونٌاع على عٌنة عمدٌة بلؽت 

المهتمٌ  بمتابعة الشئو  السٌاسٌة افمرٌكٌة عبر مواقع التواصل االجتماعً، 
وصلت الدراسة إلى أ  المدونات السٌاسٌة جاات أول المصادر التً ٌعتمد علٌها وت

المبحوثو  رً متابعة الشأ  السٌاسً وافكثر مصداقٌة، ثم الموقع ذات الطابع 
السٌاسً، تلٌها مواقع الصحؾ، ثم مواقع التواصل االجتماعً، وتمثلت معاٌٌر 

وتطلعت دراسة  ، الدقة والعمج(.المصداقٌة لدى المبحوثٌ  رى )الثقة، اانصاؾ
است دام الشباة الجامعً لمواقع الشبكات إلى رصد ، (62)(2015إسراء عبدالشاف )

ى العناصر ، والوصول إلهمٌتها لدٌة كمصدر لح بار وعاقتأ بمصداقٌاالجتماع
المؤثرة على تقٌٌم المصداقٌة، ورى إطار منهت المسف است دم االستبٌا  كأداة لجمع 

ماردة م  طاة  400البٌانات المطلوبة، وطبقت الدراسة على عٌنة عمدٌة قوامها 
جامعتً القاهرة والمنٌا. وتوصلت الدراسة إلى أنأ كلما زاد است دام الشباة 

جتماعى تزداد مصداقٌتها لدٌهم، وجاا موقع الاٌس الجامعى لشبكات التواصل اال
بوك رى مقدمة الوسائل التى ٌعتمد علٌها الشباة كمصدر لح بار، وجاا عامل 
الكاااة رى مقدمة العوامل عند تقٌٌم المبحوثٌ  لمصداقٌة شبكات التواصل االجتماعى 

http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1106/MuseSessionID=0811jq14y/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Waters,+Anna/$N?accountid=178282
http://0810gpf3j.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/902077
http://0810gpf3j.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/902077
http://0810gpf3j.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Record/902077
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مدى نفسه استهدفت دراسة سعيد الغا السياقوف   بوصاها مصدرا لح بار.
، التعرؾ على مدى مصداقٌة موقع االتصال االجتماعى توٌتر لدى (63)(2015)

طلبة الجامعات السعودٌة رً مدٌنة الرٌا ، ورى إطار منهت المسف است دم 
االستبٌا  لجمع البٌانات المطلوبة، وطبقت الدراسة على عٌنة عشوائٌة قوامها 

ٌتر متدنٌة إلى حد ما، ولكنها مصداقٌة تو ( ماردة، وتوصلت الدراسة إلى أ 1046)
بها أحد قادة الرأي الماةلٌ  لدٌهم، كما أوةحت  ترتاع عندما ٌؽرد أو ٌعٌد التؽرٌد
ا أّ  نسبة كبٌرة م  عٌنة الدراسة أعطت أهمٌة عالٌة لوجود المعارؾ  النتائت أٌةع

دراسة  بينما حاولت  وافصدقاا رً توٌتر كمصدر آ ر م  مصادر تلك المصداقٌة.
Choi, Wonchan. (2015)(64) ،هم أرةل لتقٌٌم مصداقٌة اانترنت، تورٌر ر

كبار الس  كمجموعة بحثٌة حٌم أنهم مجموعة مست دمٌ   علىوٌركز هذا البحم 
أقل دراٌة رً افدبٌات حول مصداقٌة المعلومات، وٌستكشؾ هذا البحم تقٌٌم 
مصداقٌة كبار الس  للمعلومات الصحٌة عبر اانترنت، وتنتمى هذه الدراسة إلى 

 84اٌة، ورى إطارها است دم منهت المسف، وطبقت الدراسة على الدراسات الوص
المعلومات، وتحدٌد معاٌٌر لتقٌٌم المصداقٌة مثل )المااهٌم،  ماردة حول مصداقٌة

ا  ا جدٌدع والتشؽٌل، والتنول، والعملٌة(، وبنااع على هذه المعاٌٌر، اقترحت الباحثة إطارع
ا لتقٌٌم مصداقٌة الوٌة، ٌدعى ، ٌحتوي على ثاثة  WC framework موسعع

)مصداقٌة الوٌة، مصداقٌة المصدر، مصداقٌة المةمو (، وأ   مكونات رئٌسٌة،
الحكم على مصداقٌة المعلومات الصحٌة عبر اانترنت، تستند إلى العدٌد م  

ف   .ااشارات واالستدالالت المرتبطة بسمات المصدر والمحتوى وتصمٌم الموقع
إلى مقارنة ، Johnson & kaye(2015)(65) ة سعت فيه دراس الذىالوقت 

تصورات الجمهور لمصداقٌة المعلومات السٌاسٌة الموجودة على وسائل التواصل 
االجتماعٌة بمصداقٌة وسائل ااعام التقلٌدٌة، ورى إطار منهت المسف است دم 

وامها االستبٌا  كأداة لجمع البٌانات المطلوبة، وطبقت الدراسة إلكترونٌاع على عٌنة ق
احتال المدونات االكترونٌة المرتبة افولى  ، وتوصلت الدراسة إلى.مبحوثا1267

بٌ  وسائل ااعام الجدٌد افكثر مصداقٌة، تاها موقع رٌسبوك، ثم موقع توٌتر، 
وجاا تصنٌؾ المبحوثٌ  للصحؾ كأكثر مصدر موثوج لح بار السٌاسٌة، تلٌها 

، ورً المرتبة  MSNBCثم تلٌها قناة ، CNNنوات اف بار التلازٌونٌة التً تبثها ق
، (66)(2016دراسة عمرو محمود ) ف  حين حاولت . Fox Newsاف ٌرة قناة

تحدٌد العاقة بٌ  مستوى االعتماد على القنوات التلٌازٌونٌة المصرٌة الحكومٌة 
وال اصة ومواقع التواصل االجتماعً كمصادر للمعلومات حول افحدام السٌاسٌة 

مصرٌة وبٌ  إدراك المبحوثٌ  لمصداقٌتها، وطبقت ررو  نظرٌة االعتماد على ال
وسائل ااعام، ورى إطار منهت المسف، است دم االستبٌا  وتحلٌل المةمو  

 400كأدوات لجمع البٌانات المطلوبة، وطبقت الدراسة على عٌنة عمدٌة بلؽت 
البرامت الحوارٌة،  مبحوثا، كما شملت الدراسة تحلٌل مةمو  عٌنة م  حلقات

وكذلك الصاحات اا بارٌة على موقع الاٌسبوك، وتوصلت الدراسة إلى أ  مواقع 

http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1106/MuseSessionID=0811jq14y/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Waters,+Anna/$N?accountid=178282
http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1106/MuseSessionID=0811jq14y/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Waters,+Anna/$N?accountid=178282
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التواصل االجتماعً كانت أكثر مصادر اف بار مصداقٌة بٌ  وسائل ااعام 
التقلٌدٌة والجدٌدة رً تناول لححدام السٌاسٌة، كما أسارت ع  وجود عاقة 

عتماد على مواقع التواصل االجتماعً كمصادر ارتباطٌة دالة بٌ  مستوٌات اال
لح بار وإدراك المبحوثٌ  لمصداقٌتها، كما تبٌ  وجود رروج جوهرٌة رً التزام 

دراسة سال   بحثتكما  .الوسائل بمعاٌٌر المصداقٌة رً تناولها للقةاٌا السٌاسٌة
 الصاحات التعرؾ على مدى مصداقٌة المعلومات التً تقدمها (67)(2012نصار)

ومدى اعتمادها  اا بارٌة على مواقع التواصل االجتماعً، واتجاهات الن بة نحوها
، وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصاٌة، ورى إطارها است دم على هذه المواقع

طبقت الباحثة الدراسة منهت المسف، وتم تطبٌج نظرٌة االعتماد على وسائل ااعام، 
سٌاسٌة على موقع رٌسبوك  امها أربع صاحات إ بارٌةالتحلٌلٌة على عٌنة عمدٌة قو

وتم ، وذلك لمدة شهر ،2015أؼسطس  31وحتى  2015ٌناٌر  1رً الاترة م  
 ماردة م  الن بة ااعامٌة، 80تطبٌج الدراسة المٌدانٌة على عٌنة عمدٌة قوامها 

ٌة، أ  أبرز معاٌٌر المصداقٌة المتعلقة بالصاحة اا باروتوصلت الدراسة إلى 
وال اصة بالمسئولٌة الاكرٌة للصاحة، )وةوح هوٌة المسئول ع  مصدر 

وظهرت أبرز معاٌٌر المصداقٌة المتعلقة بمحتوى ال بر ودقتأ، (، المعلومات
كما اتةف أ  أكثر معاٌٌر (، )وةوح نول ال بر، وةوح الهدؾ م  ال بر

وجود كما تبٌ   ،تناول الحدم مصداقٌة محتوى ال بر، المتعلقة بموةوعٌة وحٌادٌة
عاقة اٌجابٌة ذات داللة إحصائٌة بٌ  درجة االعتماد على الصاحات اا بارٌة على 

نفسه بحثت دراسة  الساقوف   .مواقع التواصل االجتماعً ودرجة مصداقٌتها
االجتماعً لدى  مدى مصداقٌة وسائل التواصل، (62)(2012عبدهللا الوزان )

المصداقٌة للمحتوى  ً هؤالا الشباة بماهومالشباة الجامعً السعودي، ومدى وع
كأداة لجمع البٌانات  االستبٌا است دم  ورى إطار منهت المسف ،المنشور رٌها
وطبقت اعتمدت الدراسة على مد ل االعتماد على وسائل ااعام،  المطلوبة، وقد
جامعة ب الشباة الجامعً ماردة م ( 200) قوامهاعٌنة عشوائٌة الدراسة على 

مصداقٌة وسائل  لشباة رًاثقة ، وتوصلت الدراسة إلى أ  درجة ود الشمالٌةالحد
التواصل االجتماعً كا  مرتاعا بالنسبة لتوتٌر، أما الاٌس بوك والٌوتٌوة رمعدل 

تبٌ  أ  توتٌر أكثر وسائل كما  وةعٌاا  اصة الٌوتٌوة. الثقة رٌهما من اةا
بٌ  الشباة السعودي تاه الاٌس بوك اعتمادا وشمولٌة وانتشارا  التواصل االجتماعً

وتحلٌل طبٌعة  رصد، (69)(2012دراسة فاتن عبدالرحمن ) وحاولت .ثم الٌوتٌوة
المؽتربٌ  واتجاهاتهم نحو  تأثٌر شبكات التواصل االجتماعً على تشكٌل معارؾ

 االستبٌا منهت المسف است دم  ورى إطار، 2015افحدام اارهابٌة رً مصر عام 
 البٌانات، واعتمد البحم رً بنائأ افساسً على نظرٌة االعتماد على كأداة لجمع

( ماردة م  400قوامها ) عشوائٌة عٌنة على الدراسة ، وطبقتوسائل ااعام
ارتاال درجة  ، وتوصلت الدراسة إلىالمصرٌٌ  المقٌمٌ  بالمملكة العربٌة السعودٌة
ارهابٌة بمواقع التواصل بافحدام ا الثقة رً المعلومات المقدمة رٌما ٌتعلج
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، وتأتً الصحؾ االكترونٌة لدى الجمهورمواقع الوارتاعت مصداقٌة ، االجتماعً
جوجل رً المرتبة الثانٌة،  ، ٌلٌهام  حٌم المصداقٌة االكترونٌة رً المرتبة افولى

الذى حاولت فيه دراسة محمد  الوقتف   .ثم موقع توٌتر رً المرتبة الثالثة
، تقٌٌم مصداقٌة إعام المواط  عبر مواقع التواصل (70)(2017)عبدالعزيز 

االجتماعى والبرامت الحوارٌة بالقنوات الاةائٌة المصرٌة كما ٌدركها الشباة 
المصرى، ورى إطار منهت المسف، باالستناد إلى نظرٌة المجال العام والنموذ  

  كأدوات لجمع البنائى لمستوٌات المصداقٌة، است دم االستبٌا  وتحلٌل المةمو
البٌانات المطلوبة، وطبقت الدراسة التحلٌلٌة على موقعى الاٌس بوك والٌوتٌوة، 

ماردة م  ( 400بٌنما تمثلت عٌنة الدراسة المٌدانٌة على عٌنة عشوائٌة قوامها )
الشباة المصرى، وتوصلت الدراسة إلى ارتاال مؤشر مصداقٌة المةامٌ  الواردة 

لٌوتٌوة مقارنة بالصاحات الش صٌة للمبحوثٌ  على الاٌس بمقاطع الاٌدٌو لقنوات ا
صر مقارنة ببرنامت بوك، كما ارتاع مؤشرات مصداقٌة برنامت صباح ال ٌر ٌا م

التعرؾ ، Oh, Pyeongseon(2012)(21) واستهدفت دراسة  .العاشرة مسااع 
الشبكات  الدوارع الم تلاة الست دام الناس لح بار السٌاسٌة الوطنٌة على مواقع على

الجنوبٌة، وبحثت  االجتماعٌة ومواقع اف بار الرقمٌة رً الوالٌات المتحدة وكورٌا
أهمٌة رً التنبؤ باست دام اف بار السٌاسٌة  هذه الدراسة ع  أي دارع هو افكثر

االجتماعً، والمصداقٌة المتصورة حول المنصات، أو  الوطنٌة )الحاجة إلى االنتماا
طنً(، وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصاٌة، ورى االهتمام السٌاسً الو

إطارها است دم منهت المسف، واست دم رى ذلك االستبٌا  كأداة لجمع البٌانات 
م   1054م  الكورٌٌ  و  1000المطلوبة، وطبقت دراسة استقصائٌة شملت 

افمرٌكٌٌ ، وأظهرت النتائت أ  عنصر المصداقٌة هو أرةل مؤشر على است دام 
مواقع الشبكات االجتماعٌة، وكا  االهتمام السٌاسً أرةل مؤشر على است دام 

 .مواقع اف بار الرقمٌة

 -التعقيب عل  الدراسات السابقة:

على أ  لوسائل ااعام أثاراع  السابقةلقد أجمعت معظم الدراسات رى السطور 
ماعى وسهولة رى انتشار الشائعات و اصة بعد انتشار مواقع التواصل االجتواةحة 

، ولك  افحكام الش صٌة، والمدركات الاردٌة التعامل معها م  كارة رئات المجتمع
تبقى عصٌة على التؽٌر، رالمعلومات وال برة المباشرة بافحدام وبافرراد الذٌ  
عاٌشونأ تبقى عاماع أقوى للتأثٌر رى مدركات افرراد، وهو ما ٌدعم اتجاه الدراسة 

وإدراك  عبر مواقع التواصل االجتماعى الشائعاتاثر انتشار  الحالٌة نحو قٌاس
على مستوى الثقة بصدج وموةوعٌة مواقع التواصل االجتماعى  الجمهور لها

، كما ا تبرت هذه الدراسات مجموعة كمصدر للمعلومات ع  افحدام الجارٌة
لمواقع التواصل افرراد  است دامذات الصلة بظروؾ الوسٌطة المتؽٌرات 

إال أ  افمر ال ٌقؾ عند هذا الحد رقد حاولت الباحثة رى هذه الدراسة ، جتماعىاال
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وهو ما لم تجده  ال البحم والتنقٌة رى الدراسات والبحوم السابقة، حٌم حاولت 
الكشؾ ع  مدى تأثٌر انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى ومستوى 

مواقع التواصل االجتمكاعى كوسٌلة على مستوى الثقة رى إدراك الجمهور لها 
إعامٌة ٌمك  االعتماد علٌها رى الحصول على المعلومات ع  افحدام الجارٌة، 
وكمصدر أصبف الكثٌر م  المؤسسات الرسمٌة إ  لم ٌك  جمٌعها ٌعتمد علً هذه 

، وهو ما ٌعد الوسٌلة لطرح سٌاساتها أو إصدار تصرٌحات للجمهور م   الها
ى مجال الشائعات أو بافحرى ما ٌمٌز هذه الدراسة ع  ؼٌرها م  جدٌد بحثٌاع ر

الدراسات التى تناولت الشائعات وتأثٌراتها على المجتمع، رهنا كا  التركٌز على 
 .  تأثٌر الشائعات على رقدا  ثقة الجمهور لمصداقٌة وسائل ااعام

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

الوصاٌة، ورى إطارها است دمت الباحثة منهت تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات 
المسف بالعٌنة للجمهور، واست دمت رى ذلك االستبٌا  كأداة لجمع البٌانات المطلوبة، 

( ماردة م  الجمهور المصرى 400وطبقت الدراسة على عٌنة عشوائٌة قوامها )
عاصمة، بمحارظات القاهرة والمنورٌة، وٌرجع تحدٌد محارظة القاهرة لتمثل سكا  ال

ومحارظة المنورٌة لتمثل افقالٌم كما أنها المحارظة التى تقط  بها الباحثة, وتم تطبٌج 
سؤاالع، عبارة ع  مجموعة م  المقاٌٌس موةحة رى التالى،  14استبٌا  ٌتكو  م  

إنام(،  -بااةارة إلى البٌانات الش صٌة ومتؽٌرات الدراسة المتمثلة رى النول )ذكور
 –متوسط  -حةر(، المستوى االقتصادى االجتماعى )مرتاع –ااقامة )رٌؾ

 45م    - 45إلى أقل م   30م   -سنة  30إلى أقل م   15من ا (، الس  )م  
 أعلى م  جامعى(. –جامعى  –سنة رأعلى(، المستوى التعلٌمى )أقل م  جامعى 

 منهجية قياس متغيرات الدراسة:

معييدل اسييت دام المبحييوثٌ  ل نترنييت  ولقٌيياسكثافااة اسااتخدام اإلنترناات:  مقياااس -أ
أسيئلة باسيتمارة االسيتبٌا  عي  ميدى اسيت دام  3است دمت الباحثية مقٌياس مكيو  مي  

اانترنت، وكم مرة ٌست دم اانترنت رى افسبول، والمدة الزمنٌة الست دام اانترنيت 
:  3رى الٌوم، وتم جمع الدرجات لكل مبحوم رنتت لدٌنا مقٌاس تراوحت درجاتأ بيٌ  

درجيات مين ا  اسيت دام  5إليى  3درجة، تم توزٌعيأ إليى ثيام مسيتوٌات مي   11
درجية  11إليى  9درجات متوسيط اسيت دام اانترنيت، ومي   8على  6اانترنت، م  

 .مرتاع االست دام.

ولقٌيياس معييدل اسيييت دام : اسااتخدام مواقااع التواصااال االجتماااع كثافااة  مقياااس -ب
أسيئلة  3اعى اسيت دمت الباحثية مقٌياس مكيو  مي  المبحوثٌ  لمواقع التواصل االجتم

باستمارة االستبٌا  ع  مدى است دام مواقع التواصيل االجتمياعى، وكيم ميرة ٌسيت دم 
مواقع التواصيل االجتمياعى ريى افسيبول، والميدة الزمنٌية السيت دام مواقيع التواصيل 

وحييت االجتميياعى رييى الٌييوم، وتييم جمييع الييدرجات لكييل مبحييوم رنييتت لييدٌنا مقٌيياس ترا
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درجييات  5إلييى  3درجيية، تييم توزٌعييأ إلييى ثييام مسييتوٌات ميي   11:  3درجاتييأ بييٌ  
درجات متوسط اسيت دام  8على  6من ا  است دام مواقع التواصل االجتماعى، م  

 .درجة مرتاع االست دام. 11إلى  9مواقع التواصل االجتماعى، وم  

لقٌيياس : جتماااع للشااائعات عباار مواقااع التواصاال اال الجمهااور تعاار  مقياااس -جااـ
اسيت دمت الباحثية مقٌياس للشائعات عبير مواقيع التواصيل االجتمياعى كثارة التعر  
للشييائعات عبيير مواقييع أسييئلة باسييتمارة االسييتبٌا  عيي  مييدى التعيير   3مكييو  ميي  

وكيم ميرة ٌتعير  للشيائعات عبير مواقيع التواصيل االجتمياعى ، التواصل االجتماعى
ى ٌتعير  لهيا مواقيع التواصيل االجتمياعى ريى وكيم عيدد الشيائعات التي رى افسبول،

، وتم جمع الدرجات لكل مبحوم رنتت ليدٌنا مقٌياس تراوحيت درجاتيأ بيٌ  تقرٌباع  الٌوم
درجييات ميين ا   5إلييى  3درجيية، تييم توزٌعييأ إلييى ثييام مسييتوٌات ميي   11:  3

درجيية مرتاييع  11إلييى  9درجيية متوسييط التعيير ، وميي   8علييى  6التعيير ، ميي  
 اا بارٌة لسٌاسة مصر الدا لٌة وال ارجٌة بالقنوات التلازٌونٌة.التعر  للمةامٌ  

الجمهااور للشااائعات عباار مواقااع التواصاال العواماال المااؤثرة علاا  إدراك مقياااس  -د
الجمهييور للشييائعات عبيير مواقييع العوامييل المييؤثرة علييى إدراك ولقٌيياس : االجتماااع 
ذ ااجابية عليى كيل وتأ ي ات( عبيار6تيم تكيوٌ  مقٌياس تجمٌعيى مكيو  مي  ) التواصل

عبارة اال تٌار بٌ  ثام بدائل تتراوح بٌ  درجة واحيدة إليى ثيام درجيات، وبالتيالى 
 18إليى  6تم حساة الدرجة الكلٌة على المقٌاس لكل مبحوم وتراوحت الدرجات بٌ  

العواميل الميؤثرة عليى درجية  ان ايا درجة، تم تقسٌمها إليى ثيام مسيتوٌات، افول 
، 9إلييى  6وٌحصييل علييى الدرجيية شييائعات عبيير مواقييع التواصييل الجمهييور للإدراك 

، والثالم 13إلى  10وٌحصل على الدرجة م  درجة العوامل المؤثرة والثانى متوسط 
 . 18إلى  14وٌحصل على الدرجة م   ارتاال درجة العوامل المؤثرة

مقياااس مسااتوى ثقااة الجمهااور بصاادق وموضااوعية مواقااع التواصاال االجتماااع :  -هااـ
مواقييع التواصييل االجتميياعى اس مسييتوى ثقيية الجمهييور رييى صييدج وموةييوعٌة ولقٌيي

( عبيارة وتأ يذ ااجابية 12كمصدر للمعلومات تم تكيوٌ  مقٌياس تجمٌعيى مكيو  مي  )
على كل عبارة اال تٌار بٌ  ثام بدائل تتراوح بٌ  درجة واحيدة إليى ثيام درجيات، 

حيوم وتراوحيت اليدرجات بيٌ  وبالتالى تم حساة الدرجة الكلٌة عليى المقٌياس لكيل مب
درجة، تم تقسٌمها إلى ثام مستوٌات، افول من ا  درجة الثقة بصدج  36إلى  12

، والثيانى 19إليى  12وٌحصيل عليى الدرجية مواقع التواصل االجتمياعى وموةوعٌة 
، والثاليم مرتايع مسيتوى 27إليى  20متوسط مستوى الثقة وٌحصل على الدرجية مي  

 . 36إلى  28ة م  الثقة وٌحصل على الدرج
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 خطوات تقنين أدوات الدراسة:

 :  االستبيانأوالً: صدق  

ٌقصد بصدج اال تبار صحتأ رً قٌاس ما ٌدعى انأ ٌقٌسأ، واال تبار الصيادج ٌقيٌس 
. للتحقج م  صدج أدوات الدراسة تيم االعتمياد عليً ثيام طيرج (72)ما وةع لقٌاسأ

و صيييدج المحكميييٌ ، صيييدج م تلاييية وهيييً: الصيييدج المنطقيييً، الصيييدج الظييياهري أ
 االتساج الدا لً.

 الصدق المنطقي )صدق المحتوى(: -أ

اعتميييدت الباحثييية ريييى بنييياا مقييياٌٌس الدراسييية وا تٌيييار العبيييارات المكونييية لهيييا عليييً 
موةيوعا لهيا، وكيذلك اشيتقت  ااعيام والشيائعاتالدراسات السابقة التً ات ذت مي  

الدراسات السيابقة، سيواا بشيكل بع  عبارات المقاٌٌس م  بع  افدوات ال اصة ب
مباشيير أو ؼٌيير مباشيير، واسييتكملت بيياقً العبييارات ميي  الدراسييات التييً تناولييت أحييد 

، وٌشييٌر هييذا االعتميياد علييً المرتبطيية منهييا بالمصييداقٌة جوانيية أو أبعيياد الدراسيية
المصييادر السييابقة إلييً تمتييع المقيياٌٌس الارعٌيية بقييدر مقبييول ومعقييول ميي  الصييدج 

 المقاٌٌس صالحة للتطبٌج.المنطقً وأ  هذه 

 الصدق الظاهري أو صدق المحكمين: -ب

( م  المحكمٌ  المت صصيٌ  ريً ااعيام ريً 11تم عر  استمارة االستبٌا  علً )
الجامعييات المصييرٌة، وذلييك بؽيير  دراسيية ماييردات كييل مجييال رييى ةييوا التعرٌييؾ 

دوات بشكل ااجرائً لأ، وكذلك الهدؾ م  افدوات، وقد أقر المحكمو  صاحٌة اف
عييام بعييد إجييراا بعيي  التعييدٌات التييً اقترحهييا المحكمييو ، وقييد تييم اابقيياا علييى 

: ريأكثر، وتيم حيذؾ بعي  81.81الماردات التى جاات نسبة اتااج المحكمٌ  علٌها 
العبارات وتعدٌل بعةها رى ةيوا الماحظيات التيى أبيداها المحكميو ، حٌيم انتهيى 

 سؤال. 14عدد تساؤالت االستبٌا  إلى 

 صدق االتساق الداخلي لالستبيان: -جـ

المقياٌٌس الارعٌية المكونية  مقٌياس مي  كيل درجية بيٌ  االرتبياط معيامات حسياة تيم
 بالدرجية كيل بعيد ارتبياط ميدى لاسيتبٌا  والدرجية الكلٌية لاسيتبٌا ، وذليك لمعررية

  يال مي  ذليك االسيتبٌا ، وٌتةيف صيدج التحقج م  مدى الكلٌة لاستبٌا ، ولهدؾ
 .التالى جدول
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 (1جدول )
 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مقياس فرع  والدرجة الكلية لالستبيان 

 المجال
 معامل

 االرتباط 
مستوى 
 الداللة

 0.01دالة عند  0.886 كثافة استخدام اإلنترنت مقياس

 0.01دالة عند  0.795 كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماع  مقياس

 0.01دالة عند  0.882 تعر  الجمهور للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماع  مقياس

 0.01دالة عند  0.892 مقياس العوامل المؤثرة عل  إدراك الجمهور للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماع 

 0.01دالة عند  0.912 مقياس مستوى ثقة الجمهور بصدق وموضوعية مواقع التواصل االجتماع 

 المقياٌٌس الارعٌية المكونية لاسيتبٌا  تتمتيع بمعيامات الجيدول السيابج أ  مي   ٌتبيٌ
 وقد تراوحت معيامات ،0.01م   أقل داللة ودالة إحصائٌاع عند مستوى قوٌة ارتباط

 دلٌيل ( وهيذا0.912،  0.795للمقياٌٌس الارعٌية المكونية لاسيتبٌا  بيٌ  ) االرتبياط
 صدج عالً. بمعامل ٌتمتع أ  االستبٌا  على كاؾت 

 :االستبيانثانياً: ثبات 
ٌقصد بثبات افداة عادة أ  تكو  علً درجة عالٌة مي  الدقية وااتقيا  واالتسياج رٌميا 

، واال تبيار الثابيت هيو اليذي ٌعطيً (73)تزودنا بيأ مي  بٌانيات عي  سيلوك الماحيوص
 ، وقد تيم(74)ناس النتائت )تقرٌبا( إذا طبج علً ناس افش اص رً ررصتٌ  م تلاتٌ 

( مايردة، وذليك 40حساة معامل ثبات االسيتبٌا  )أداة الدراسية( عليً عٌنية قوامهيا )
   باست دام طرٌقة إعادة التطبٌج لحساة ثبات المقاٌٌس.

 طريقة إعادة التطبيق  -أ
ماييردة ميي  الجمهييور العييام ثييم أعٌييد  40تييم تطبٌييج االسييتبٌا  علييى عٌنيية مكونيية ميي  
بعييد راصيل زمنيى قييدره ثاثية أسيابٌع، ثييم تطبٌقيأ ميرة أ يرى علييى المجموعية ناسيها 

قامييت الباحثيية بحسيياة معامييل الثبييات بييٌ  درجييات المبحييوثٌ  رييى التطبٌقييٌ  افول 
والثييانى، وقييد أشييارت معييامات االرتبيياط إلييً االتايياج بييٌ  ااجابييات علييً المقيياٌٌس 

وٌتةيف  0.872الارعٌة المكونية لاسيتبٌا  بيٌ  التطبٌيج افول والثيانً بنسيبة بلؽيت 
 ذلك م  الجدول التالً:

 ( 2جدول  رقم )
 معامل ثبات مقياس الدراسة وأبعاده المختلفة 

 البعد
معامل 
 الثبات

مستوى 
 الداللة

 0.01دالة عند  0.887 كثافة استخدام اإلنترنت مقياس

 0.01دالة عند   0.789 كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماع  مقياس

 0.01دالة عند  0.854 ت عبر مواقع التواصل االجتماع تعر  الجمهور للشائعا مقياس

 0.01دالة عند  0.732 مقياس العوامل المؤثرة عل  إدراك الجمهور للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماع 

 0.01دالة عند  0.898 مقياس مستوى ثقة الجمهور بصدق وموضوعية مواقع التواصل االجتماع 

 0.01عند  دالة 0.872 الدرجة الكلية
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ٌتةف م  الجدول السابج مدى تقارة نسبة الثبيات بيٌ  افبعياد الم تلاية، كميا ٌتةيف 
( وجمٌعهيا 0.898 – 0.732أ  معامات ثبات افبعاد الم تلاة قد تراوحت ما بٌ  )

، كمييا ٌبييٌ  أ  معامييل ثبييات الدرجيية الكلٌيية 0.01معييامات ثبييات داليية عنييد مسييتوى 
ً نسيبة تيوحً بالثقية ريً صياحٌة االسيتبٌا  كيأداة مي  وهي 0.872لاستبٌا  قد بليػ 
 أدوات الدراسة.

 : (S.Hطريقة التجزئة النصفية ) -ب

كمييا قامييت الباحثيية بحسيياة معامييل ثبييات كييل مقٌيياس ررعييى ميي  المقيياٌٌس المكونيية 
لاسيتبٌا ، وحسياة معاميل ارتبياط المقيياٌٌس الارعٌية المكونية لاسيتبٌا  ميع بعةييها 

رتباط المقياٌٌس الارعٌية المكونية لاسيتبٌا  ميع الدرجية الكلٌية وكذلك حساة معامل ا
 لاستبٌا  ورقا لطرٌقة التجزئة النصاٌة لجتما  ومعامل سبٌرما  وبراو .

 (3جدول رقم )

 سبيرمان وبراون(. –معامل ثبات االستبيان وأبعاده وفقا )التجزئة النصفية لجتمان

 البعـد م
معامل ارتباط التجزئة 

 مانالنصفية لجت
معامل ارتباط 

 براون –سبيرمان 

 0.202 0.226 كثافة استخدام اإلنترنت مقياس 1

 0.223 0.212 كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماع  مقياس 2

3 
تعاااار  الجمهااااور للشااااائعات عباااار مواقااااع  مقياااااس

 التواصل االجتماع 
0.222 0.212 

4 
الجمهااااااور مقيااااااس العوامااااال المااااااؤثرة علااااا  إدراك 

 ات عبر مواقع التواصل االجتماع للشائع
0.222 0.222 

5 
مقيااااس مساااتوى ثقاااة الجمهاااور بصااادق وموضاااوعية 

 مواقع التواصل االجتماع 
0.206 0.254 

 0.235 0.222 معامل ارتباط األبعاد مع بعضها  *

 0.223 0.222 ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية  *

المكونية لاسيتبٌا  حققيت معيامات  ٌتةف مي  الجيدول السيابج أ  المقياٌٌس الارعٌية
ثبات علً درجة معقولة ومقبولة علمٌياع، حٌيم تراوحيت معيامات ثبيات افبعياد ورقيا 

، بٌنمييا تييراوح معامييل 0.912 – 0.786لمعامييل التجزئيية النصيياٌة لجتمييا  مييا بييٌ  
، ورٌميا 0.912-0.806ثبات افبعاد ورقيا لمعاميل ارتبياط سيبٌرما  وبيراو  ميا بيٌ  

ورقيا لمعامييل ارتبيياط  0.872معييامات ارتبياط افبعيياد ميع بعةييها رقيد كانييت ٌتعليج ب
، وهيً 0.835بيراو   –التجزئة النصاٌة لجتما ، بٌنما كانت ورقا لمعاميل سيبٌرما  

معييامات ثبييات عالٌيية وتييدل علييً ثبييات المقيياٌٌس الارعٌيية المكونيية لاسييتبٌا ، ورٌمييا 
مكونيية لاسييتبٌا  مييع الدرجيية الكلٌيية ٌتعلييج بمعييامات ارتبيياط المقيياٌٌس الارعٌيية ال

ورقا لمعامات ارتباط التجزئية النصياٌة لجتميا ، وبلؽيت  0.879لاستبٌا  رقد كانت 
ورقاع لمعامل سبٌرما  وبراو  وهً معيامات ثبيات عالٌية وتشيٌر إليً ثبيات  0.893

 االستبٌا  وصاحٌتأ لاست دام.
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 تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة:

ع الدراسيية الحالٌيية رييى الجمهييور المصييرى، ولجييأت الباحثيية إلييى اسييت دام تحييدد مجتميي
العٌنة العشوائٌة، وتم تجمٌع بٌانيات الدراسية مي   يال االسيتبٌا  بالمقابلية لعٌنية مي  

 430الجمهور بمحارظات )القاهرة، المنورٌة(، وتيم تطبٌيج الدراسية عليى عٌنية تمثيل 
( ماييردة، وذلييك 430ماييردة إلييى ) 400ماييردة، وقييد زادت الباحثيية حجييم العٌنيية عيي  

لتارى حدوم أ طاا أثنياا جميع البٌانيات أو عيدم الصيدج، أو عيدم اسيتكمال البٌانيات 
المطلوبة، مما ٌحقج أعلى نسيبة صيدج ممكنية ريى تمثٌيل المجتميع افصيلى للدراسية، 

( اسييتمارة نظييراع لعييدم اكتمييال بٌانيياتهم أو أ  االسييتجابات 21وقييد اسييتبعدت الباحثيية )
ٌر مكتملة أو لعدم مصداقٌة استماراتهم بعد إجراا المراجعة، كما قامت بانتقاا عيدد ؼ

ميي  االسييتمارات الصييحٌحة بطرٌقيية عشييوائٌة واسييتبعادها وذلييك للوقييوؾ علييى حجييم 
( ماييردة, ولييذلك تكونييت عٌنيية الدراسيية 400العٌنيية افصييلً للدراسيية والمحييدد بيي  )

رى، وجياات  صيائص العٌنية عليى ( ماردة مي  الجمهيور المصي400افساسٌة م  )
 النحو التالى:

 (4جدول رقم )

توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع، اإلقامة، السن، المستوى التعليم ، المستوى 
 االقتصادى االجتماع .

 النســبة التكرار المجموعات المتغير

 النــوع
 52.40 262 ذكور

 47.60 238 إنام

 اإلقامة
 42.60 213 رٌؾ

 57.40 287 حةر

 السن

 36.40 182  30إلى اقل م   15م  

 39.60 198 45إلى اقل م   30م  

 24.00 120 سنة رأكثر 45م  

 المستوى التعليم 

 13.00 65 أقل م  جامعى

 69.60 348 مؤهل جامعى

 17.40 87 مؤهل أعلى م  جامعى

 المستوى االقتصادى االجتماع 

 39.60 198 مرتاع

 38.00 190 متوسط

 22.40 112 من ا 

 %100 500 المجموع
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 :وتفسيرها البحثنتائش 

 أوالً: النتائش العامة للدراسة:

 :لإلنترنت الجمهورمستوى استخدام  -

الجمهيور العيام بمحيارظتى ماردة م   500طبقت الدراسة على عٌنة عشوائٌة قوامها 
سييت دمى اانترنييت، رعنييد ، إال أنييأ لٌسييت كييل ماييردات العٌنيية ميي  مالمنورٌيية والقيياهرة

سؤال جمول أرراد العٌنة ع  ميدى اسيت دام اانترنيت، أجابيت بعي  أريراد العٌنية بي  
)ال( وبالتيييالى سيييوؾ تقتصييير مسيييتوٌات اسيييت دام اانترنيييت عليييى عيييدد مسيييت دمى 

% مي  3.6بنسيبة  18اانترنت رقط دو  وةع م  ال ٌست دمو  اانترنت وعيددهم 
عتبييار، والجييدول التييالى ٌوةييف مسييتوٌات اسييت دام إجمييالى ماييردات العٌنيية رييى اال
 المبحوثٌ  ل نترنت ورقا للنول.

 ( 5جدول )

 لإلنترنت وفقا للنوع الجمهورمستوى استخدام 

 النوع
 مستوى االستخدام

 اإلجمال  إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 36.10 174 36.12 82 36.08 92 مرتفع

 44.40 214 45.37 103 43.53 111 متوسط

 19.50 94 18.50 42 20.39 52 نخف م

 100 482 100 227 100 255 اإلجمالــي

قيمة كا
2

 مستوي الداللة = غير دالة      0.025معامل التوافق =     2درجة الحرية =       0.312= 

 0.312، وجيد أنهيا    2مي  الجيدول السيابج عنيد درجية حرٌية   2بحساة قٌمية كيا
، أى أ  مسييتوى المعنوٌيية 0.05عنييد  مسييتوى دالليية وهييى قٌميية ؼٌيير داليية إحصييائٌاع 

تقرٌباع مما ٌؤكد عدم وجيود  0.025، وقد بلؽت قٌمة معامل التوارج 0.05أصؽر م  
ل نترنيت  الجمهيورإنيام( ومسيتوى اسيت دام  -عاقة دالة إحصائٌاع بٌ  النيول )ذكيور

 من ا (. -متوسط -)مرتاع

 مسيتوى اسيت دامى أ  المبحيوثٌ  مرتاعيى وتشٌر النتائت التاصٌلٌة للجدول السيابج إلي
% ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية الدراسيية موزعيية بييٌ  36.10انترنييت بلؽييت نسييبتهم ا

% مييي  إجميييالى 36.12% ميي  إجميييالى مايييردات عٌنييية الييذكور ريييى مقابيييل 36.08
 مسيييتوى اسيييت داممايييردات عٌنييية اانيييام، بٌنميييا بلؽيييت نسيييبة المبحيييوثٌ  متوسيييطى 

% مي  43.53لى مايردات عٌنية الدراسية موزعية بيٌ  % م  إجما44.40نترنت اا
% م  إجمالى ماردات عٌنية اانيام, 45.37إجمالى ماردات عٌنة الذكور رى مقابل 

% مي  إجميالى 19.50مستوى است دام اانترنيت وجاات نسبة المبحوثٌ  من اةى 
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% م  إجميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى 20.39ماردات عٌنة الدراسة موزعة بٌ  
 % م  إجمالى ماردات عٌنة اانام.18.50ل مقاب

 :اإلنترنت عبر التواصل االجتماع لمواقع الجمهور مستوى استخدام  -

% ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية 96.4ماييردة بنسييبة  482بلؽييت ماييردات العٌنيية ميي  مسييت دمى اانترنييت 
ت كييل ميي  ٌسييت دم ، إال أنييأ لٌسييالتواصييل االجتميياعىالدراسيية، وتييم سييؤالهم عيي  مييدى اسييت دام مواقييع 

، رعند سؤال مست دمى اانترنت م  إجمالى ماردات العٌنية التواصل االجتماعىاانترنت مست دما لمواقع 
مايردة مي  أريراد العٌنية بي  )ال(، وبالتيالى سيوؾ  44، أجابت مواقع التواصل االجتماعىع  مدى است دام 

مواقيع التواصيل ترنت عليى عيدد مسيت دمى اان مواقع التواصل االجتماعى عبرتقتصر مستوٌات است دام 
ت مي  إجميالى % م  إجمالى ماردات م  ٌسيت دمو  اانترني90.87بنسبة  438رقط وعددهم االجتماعى 

لمواقيع التواصيل االجتمياعى ، والجدول التالى ٌوةف مسيتوٌات اسيت دام المبحيوثٌ  ماردات عٌنة الدراسة
 ورقا للنول.

 ( 6جدول )

 اإلنترنت وفقا للنوع التواصل االجتماع  عبرلمواقع  الجمهورمستوى استخدام 

 النوع
 االستخداممعدل 

 اإلجمال  إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 15.53 68 11.85 25 18.94 43 مرتفع

 26.94 118 30.33 64 23.79 54 متوسط

 57.53 252 57.82 122 57.27 130 منخف 

 100 438 100 211 100 227 اإلجمالــي

قيمة كا
2

 مستوي الداللة = غير دالة      0.102معامل التوافق =     2درجة الحرية =       5.222 =

وهيى قٌمية  5.289، وجيد أنهيا    2م  الجدول السابج عند درجية حرٌية   2بحساة قٌمة كا
، وقيد 0.05، أى أ  مسيتوى المعنوٌية أكبير مي  0.05ؼٌر دالية إحصيائٌاع عنيد  مسيتوى داللية 

تقرٌباع مما ٌؤكد عدم وجيود عاقية دالية إحصيائٌاع بيٌ  النيول  0.109التوارج بلؽت قٌمة معامل 
 -اانترنيت )مرتايع التواصل االجتماعى عبرلمواقع  الجمهورإنام( ومستوى است دام  -)ذكور
 من ا (. -متوسط

مسييتوى اسييت دام مواقييع وتشييٌر النتييائت التاصييٌلٌة للجييدول السييابج إلييى أ  المبحييوثٌ  مرتاعييى 
% م  إجمالى ماردات عٌنة الدراسية 15.53اانترنت بلؽت نسبتهم  عبر االجتماعى التواصل

% ميي  إجمييالى 11.85% ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية الييذكور رييى مقابييل 18.94موزعيية بييٌ  
مسيتوى اسيت دام مواقيع التواصيل ماردات عٌنة اانام، بٌنما بلؽت نسيبة المبحيوثٌ  متوسيطى 

مييي  إجميييالى مايييردات عٌنييية الدراسييية موزعييية بيييٌ  % 26.94االجتمييياعى عبييير اانترنيييت 
% مي  إجميالى مايردات عٌنية 30.33% م  إجمالى ماردات عٌنة اليذكور ريى مقابيل 23.79

مسيتوى اسيت دام مواقيع التواصيل االجتمياعى عبير اانام, وجاات نسبة المبحوثٌ  من اةيى 
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  إجمييالى % ميي57.27% ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية الدراسيية موزعيية بييٌ  57.53اانترنيت 
 % م  إجمالى ماردات عٌنة اانام.57.82ماردات عٌنة الذكور رى مقابل 

 استخدام الجمهور لمواقع التواصل االجتماع  عبر اإلنترنت: دوافع -

ٌبٌ  الجدول التالى التكرارات والنسة المئوٌة والمتوسيطات الحسيابٌة لدرجية اسيتجابات 
دوارييع اسييت دام مواقييع التواصييل ٌس مسييتوى ماييردات عٌنيية الدراسيية علييى العبييارات التييى تقيي

 .االجتماعى عبر اانترنت

 (2جدول )

يوضح التكرارات والمتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين عل  العبارات الت  
 دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماع  عبر اإلنترنتتقيس مستوى 

 العبارة
 المتوسط معار  محايد موافق

 الحساب  
 االنحراف
ب المعيارى

تي
تر
ال

 

 درجة
 % ك % ك % ك الدوافع 

فنهيييييا مصيييييدر معلوميييييات 
 ثقارٌة م تلاة

 متوسطة 7 0.75 2.31 18.04 79 34.02 149 47.95 210

للتواصيييييل ميييييع ا  يييييرٌ  
ومناقشيية كييل مييا هييو جدٌييد 
ميييي  أمييييور علييييً السيييياحة 

 ااعامٌة

 مرتاعة 2 0.60 2.68 8.22 36 17.35 76 74.43 326

 مرتاعة 5 0.69 2.37 12.79 56 39.04 171 48.17 211 قت الاراغ والتسلٌةلشؽل و

فنهيييا تنييياقع موةيييوعات 
 تهمنً

 مرتاعة 4 0.76 2.53 16.89 74 14.61 64 68.49 300

أشعر رٌها بحرٌية المناقشية 
 والتعبٌر ع  الرأي

 مرتاعة 3 0.69 2.61 12.79 56 15.75 69 71.46 313

ر مي  فنها تقدم حلوالع للكثٌ
 المشكات

 مرتاعة 1 0.58 2.76 8.22 36 10.05 44 81.74 358

أشعر مي   الهيا باالنتمياا 
 لمعتقداتً

 مرتاعة 4 0.73 2.53 14.61 64 19.18 84 66.21 290

تتييييٌف لييييً معرريييية الييييرأي 
واليييييييرأي ا  ييييييير حيييييييول 

 الموةول ناسأ
 مرتاعة 6 0.83 2.34 23.52 103 20.55 90 55.94 245

438    المقياس ككل  مرتاعة - 0.70 2.52 

مستوى دوارع است دام مواقع التواصل االجتماعى عبر اانترنيت السابج أ   الجدول م  ٌتةف
وهى قٌمة تتراوح بيٌ   2.52حصل على درجة )مرتاعة(، حٌم حصلت على متوسط حسابى 

اوحت درجة تقدٌر تر ( كما حصلت جمٌع عبارات هذا المجال على3.00:  2.34رئة التقدٌر )
فنهيا تقيدم حليوالع للكثٌير مي  " هيذه العبيارات ترتٌبيا هيى أعليى بٌ  متوسيطة ومرتاعية، وكانيت

, وجيياا رييى الترتٌيية 2.76ن حٌييم حصييلت علييى درجيية مرتاعيية بمتوسييط حسييابى المشييكات 
للتواصل مع ا  رٌ  ومناقشة كل ميا هيو جدٌيد مي  أميور التالى بدرجة مرتاعة أٌةاع عبارة ن 

، وجيياا رييى الترتٌيية الثالييم بدرجيية مرتاعيية 2.68ن بمتوسييط حسييابى عامٌيية علييً السيياحة اا
, وجياا 2.61ن بمتوسيط حسيابى أشعر رٌها بحرٌة المناقشة والتعبٌر ع  اليرأي أٌةاع عبارة ن 
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أشيعر مي  ، فنهيا تنياقع موةيوعات تهمنيًرى الترتٌية الرابيع بدرجية مرتاعية أٌةياع عبيارة ن
، وجاا رى الترتٌة ال امس بدرجية مرتاعية 2.53توسط حسابى ن بم الها باالنتماا لمعتقداتً

، وجياا ريى الترتٌية السيادس 2.37ن بمتوسط حسابى لشؽل وقت الاراغ والتسلٌةأٌةاع عبارة ن
ن تتييٌف لييً معرريية الييرأي والييرأي ا  يير حييول الموةييول ناسييأبدرجيية مرتاعيية أٌةيياع عبييارة ن

فنهييا مصييدر جيية متوسييطة عبييارة ن، وجيياا رييى الترتٌيية السييابع بدر2.34بمتوسييط حسييابى 
 .2.31ن بمتوسط حسابى معلومات ثقارٌة م تلاة

 .التواصل االجتماع  قعامولالمبحوثين  استخدام أهم أنشطة -5

 (2جدول رقم )

 وفقا للنوع.أهم أنشطة استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماع  

 النوع      
 األنشطة   

قيمة  اإلجمالي إناث ذكور
z 

تر داللةال
ال

ب
تي

 % ك % ك % ك 

اطلييع علييً صيياحات المسييت دمٌ  ميي  
 افصدقاا

78 34.36 82 38.86 160 36.53 0.657 
ؼٌر 
 دالة

2 

أو أشييارك صييور setoNأكتيية مييذكرات 
 أو حدم أو حالة علً صاحتً الش صٌة

70 30.84 92 43.60 162 36.99 1.101 
ؼٌر 
 دالة

1 

أنشيي   مجموعييات مت صصيية تنيياقع 
عات وقةييياٌا تهمنيييً وأدعيييو موةيييو

 افصدقاا لانةمام إلٌها
62 27.31 64 30.33 126 28.77 0.673 

ؼٌر 
 دالة

4 

أشاهدة مقاطع الاٌدٌو وأكتة التعلٌقيات 
 علٌها

48 21.15 46 21.80 94 21.46 0.960 
ؼٌر 
 دالة

2 

أقوم باالنةمام إلً مجموعات النقياع 
speorN   ٌوصيياحات المعجبيي na 
rnsoN لاٌسبوكوصاحات ا 

72 31.72 64 30.33 136 31.05 1.754 
ؼٌر 
 دالة

3 

أتصاف أ بار الجرائيد والمجيات عبير 
 صاحاتها علً الاٌسبوك

58 25.55 62 29.38 120 27.40 0.427 
ؼٌر 
 دالة

5 

أسيييت دمأ لؽييير  الدعاٌييية وااعيييا  
 والتسوٌج االلكترونً

 6 دالة** 2.804 26.94 118 36.02 76 18.50 42

 438 211 227 سئلواجملة من 

أهام أنشاطة اساتخدام المبحاوثين لمواقاع التواصال االجتمااع  تشٌر بٌانات الجدول السابج إلى 
أو أشارك صيور أو حيدم أو setoN، حٌم جاا رى الترتٌة افول أكتة مذكرات وفقا للنوع

% مي  إجميالى مايردات مي  36.99حالة علً صاحتً الش صيٌة، حٌيم جياات بنسيبة بلؽيت 
% مي  30.84و  موقع الاٌس بوك مي  إجميالى مايردات عٌنية الدراسية، موزعية بيٌ  ٌست دم

% م  إجمالى ماردات عٌنة اانيام، وتتقيارة 43.60إجمالى ماردات عٌنة الذكور رى مقابل 
 1.101المحسيوبة  Zالنسبتا ، حٌم إ  الاارج بٌ  النسبتٌ  ؼٌر دال إحصائٌاع، رقد بلؽت قٌمية

 .0.95ولٌة المنبئة بوجود عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة وهى أقل م  القٌمة الجد
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وجاا رى الترتٌة الثانى اطليع عليً صياحات المسيت دمٌ  مي  افصيدقاا، حٌيم جياات بنسيبة 
% م  إجميالى مايردات مي  ٌسيت دمو  موقيع الايٌس بيوك مي  إجميالى مايردات 36.53بلؽت 

% 38.86ات عٌنية اليذكور ريى مقابيل % م  إجمالى مارد34.36عٌنة الدراسة، موزعة بٌ  
م  إجمالى ماردات عٌنة اانيام، وتتقيارة النسيبتا ، حٌيم إ  الايارج بيٌ  النسيبتٌ  ؼٌير دال 

وهييى أقييل ميي  القٌميية الجدولٌيية المنبئيية بوجييود  0.657المحسييوبة  Zإحصييائٌاع، رقييد بلؽييت قٌميية
 .0.95عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

وصياحات  speorNالم أقوم باالنةمام إلً مجموعات النقياع وجاا رى الترتٌة الث
% 31.05وصاحات الاٌسيبوك، حٌيم جياات بنسيبة بلؽيت  na rnsoN المعجبٌ  

ميي  إجمييالى ماييردات ميي  ٌسييت دمو  موقييع الاييٌس بييوك ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية 
% مييي  إجميييالى مايييردات عٌنييية اليييذكور ريييى مقابيييل 31.72الدراسييية، موزعييية بيييٌ  

جمالى ماردات عٌنة اانام، وتتقارة النسبتا ، حٌم إ  الاارج بيٌ  % م  إ30.33
وهيى أقيل مي  القٌمية  1.754المحسيوبة  Zالنسبتٌ  ؼٌر دال إحصائٌاع، رقد بلؽت قٌمة

 .0.95الجدولٌة المنبئة بوجود عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

ات وقةيياٌا وجيياا رييى الترتٌيية الرابييع أنشيي  مجموعييات مت صصيية تنيياقع موةييوع
% ميي  28.77تهمنييً وأدعييو افصييدقاا لانةييمام إلٌهييا، حٌييم جيياات بنسييبة بلؽييت 

إجمالى ماردات م  ٌست دمو  موقع الاٌس بوك م  إجمالى ماردات عٌنية الدراسية، 
% مي  30.33% م  إجميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل 27.31موزعة بٌ  

 ، حٌيم إ  الايارج بيٌ  النسيبتٌ  ؼٌير إجمالى ماردات عٌنة اانام، وتتقارة النسبتا
وهييى أقييل ميي  القٌميية الجدولٌيية  0.673المحسييوبة  Zدال إحصييائٌاع، رقييد بلؽييت قٌميية

 .0.95المنبئة بوجود عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

وجيياا رييى الترتٌيية ال ييامس أتصيياف أ بييار الجرائييد والمجييات عبيير صيياحاتها علييً 
% مي  إجميالى مايردات مي  ٌسيت دمو  27.40ؽيت الاٌسبوك، حٌم جاات بنسيبة بل

% ميي  25.55موقييع الاييٌس بييوك ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية الدراسيية، موزعيية بييٌ  
% م  إجمالى ماردات عٌنية اانيام، 29.38إجمالى ماردات عٌنة الذكور رى مقابل 

 Zوتتقارة النسبتا ، حٌم إ  الاارج بٌ  النسبتٌ  ؼٌر دال إحصائٌاع، رقيد بلؽيت قٌمية
وهييى أقييل ميي  القٌميية الجدولٌيية المنبئيية بوجييود عاقيية رارقيية بييٌ   0.427لمحسييوبة ا

 .0.95النسبتٌ  بمستوى ثقة 

وجاا رى الترتٌة السادس أست دمأ لؽر  الدعاٌة وااعا  والتسيوٌج االلكترونيً، 
% م  إجمالى ماردات م  ٌسيت دمو  موقيع الايٌس 26.94حٌم جاات بنسبة بلؽت 
% م  إجميالى مايردات 18.50ات عٌنة الدراسة، موزعة بٌ  بوك م  إجمالى مارد

% ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية اانييام، حٌييم ٌوجييد 36.02عٌنيية الييذكور رييى مقابييل 
المحسييوبة  Z، رقييد بلؽييت قٌميية0.01رييارج بييٌ  النسييبتٌ  دال إحصييائٌاع عنييد مسييتوى 

 .0.99وهى قٌمة منبئة بوجود عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة  2.804
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وجاا رى الترتٌة السيابع أشياهدة مقياطع الاٌيدٌو وأكتية التعلٌقيات علٌهيا ، حٌيم جياات بنسيبة 
% م  إجميالى مايردات مي  ٌسيت دمو  موقيع الايٌس بيوك مي  إجميالى مايردات 21.46بلؽت 

% 21.80% م  إجمالى ماردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل 21.15عٌنة الدراسة، موزعة بٌ  
م  إجمالى ماردات عٌنة اانيام، وتتقيارة النسيبتا ، حٌيم إ  الايارج بيٌ  النسيبتٌ  ؼٌير دال 

وهييى أقييل ميي  القٌميية الجدولٌيية المنبئيية بوجييود  0.960المحسييوبة  Zإحصييائٌاع، رقييد بلؽييت قٌميية
 .0.95عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

 جمهور المصرى.أكثر مواقع التواصل االجتماع  استخداماً لدى ال -6

 (2جدول رقم )

 أكثر مواقع التواصل االجتماع  استخداماً لدى الجمهور المصرى وفقا للنوع.

 النوع      
 الصفحات    

 اإلجمالي إناث ذكور
تر الداللة zقيمة 

ال

ب
تي

 % ك % ك % ك 

 1 ؼٌر دالة 0.472 82.19 360 91.94 194 73.13 166 الفيس بوك

 2 ؼٌر دالة 1.087 70.78 310 75.83 160 66.08 150 الواتس اب

 5 ؼٌر دالة 0.279 57.99 254 63.51 134 52.86 120 اإلنستجرام

 3 دالة*** 4.159 59.82 262 55.92 118 63.44 144 اليوتيوب

 2 دالة*** 4.239 41.10 180 35.07 74 46.70 106 النكدإن

 4 ر دالةؼٌ 1.245 58.45 256 61.61 130 55.51 126 التويتر

 6 ؼٌر دالة 0.127 57.08 250 63.51 134 51.10 116 الفايبر
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أكثاار مواقااع التواصاال االجتماااع  اسااتخداماً لاادى الجمهااور تشييٌر بٌانييات الجييدول السييابج إلييى 
، حٌييم جيياات بنسييبة بلؽييت الفاايس بااوك، حٌييم جيياا رييى الترتٌيية افول المصاارى وفقااا للنااوع

م  إجميالى مايردات مي  ٌسيت دمو  موقيع الايٌس بيوك مي  إجميالى مايردات عٌنية % 82.19
% مي  91.94% مي  إجميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل 73.13الدراسة، موزعة بٌ  

إجمييالى ماييردات عٌنيية اانييام، وتتقييارة النسييبتا ، حٌييم إ  الاييارج بييٌ  النسييبتٌ  ؼٌيير دال 
وهييى أقييل ميي  القٌميية الجدولٌيية المنبئيية بوجييود  0.472المحسييوبة  Zإحصييائٌاع، رقييد بلؽييت قٌميية

 .0.95عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

% ميي  70.78، حٌييم جيياات بنسييبة بلؽييت الااواتس ابوجيياا رييى الترتٌيية الثييانى 
إجمالى ماردات م  ٌست دمو  موقع الاٌس بوك م  إجمالى ماردات عٌنية الدراسية، 

% مي  75.83عٌنية اليذكور ريى مقابيل  % م  إجميالى مايردات66.08موزعة بٌ  
إجمالى ماردات عٌنة اانام، وتتقارة النسبتا ، حٌيم إ  الايارج بيٌ  النسيبتٌ  ؼٌير 

وهييى أقييل ميي  القٌميية الجدولٌيية  1.087المحسييوبة  Zدال إحصييائٌاع، رقييد بلؽييت قٌميية
 .0.95المنبئة بوجود عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

% مي  إجميالى 59.82، حٌم جاات بنسيبة بلؽيت اليوتيوبم وجاا رى الترتٌة الثال
ماردات م  ٌست دمو  موقع الاٌس بوك م  إجمالى ماردات عٌنة الدراسية، موزعية 
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% مي  إجميالى 55.92% م  إجميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل 63.44بٌ  
ماييردات عٌنيية اانييام، حٌييم ٌوجييد رييارج بييٌ  النسييبتٌ  دال إحصييائٌاع عنييد مسييتوى 

وهيى قٌمية منبئية بوجيود عاقية رارقية  4.159المحسيوبة  Z، رقد بلؽيت قٌمية0.001
 .0.999بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

% مي  إجميالى 58.45، حٌيم جياات بنسيبة بلؽيت التاويتروجاا رى الترتٌية الرابيع 
ماردات م  ٌست دمو  موقع الاٌس بوك م  إجمالى ماردات عٌنة الدراسية، موزعية 

% مي  إجميالى 61.61جميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل % م  إ55.51بٌ  
ماييردات عٌنيية اانييام، وتتقييارة النسييبتا ، حٌييم إ  الاييارج بييٌ  النسييبتٌ  ؼٌيير دال 

وهيى أقيل مي  القٌمية الجدولٌية المنبئية  1.245المحسيوبة  Zإحصائٌاع، رقد بلؽيت قٌمية
 .0.95بوجود عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

% ميي  57.59، حٌييم جيياات بنسييبة بلؽييت اإلنسااتجراملترتٌيية ال ييامس وجيياا رييى ا
إجمالى ماردات م  ٌست دمو  موقع الاٌس بوك م  إجمالى ماردات عٌنية الدراسية، 

% مي  63.51% م  إجميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل 52.86موزعة بٌ  
النسيبتٌ  ؼٌير إجمالى ماردات عٌنة اانام، وتتقارة النسبتا ، حٌيم إ  الايارج بيٌ  

وهييى أقييل ميي  القٌميية الجدولٌيية  0.279المحسييوبة  Zدال إحصييائٌاع، رقييد بلؽييت قٌميية
 .0.95المنبئة بوجود عاقة رارقة بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

% مي  إجميالى 57.08، حٌيم جياات بنسيبة بلؽيت الفايبروجاا رى الترتٌة السادس 
دات عٌنة الدراسية، موزعية ماردات م  ٌست دمو  موقع الاٌس بوك م  إجمالى مار

% مي  إجميالى 63.51% م  إجميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل 51.10بٌ  
ماييردات عٌنيية اانييام، وتتقييارة النسييبتا ، حٌييم إ  الاييارج بييٌ  النسييبتٌ  ؼٌيير دال 

وهيى أقيل مي  القٌمية الجدولٌية المنبئية  0.127المحسيوبة  Zإحصائٌاع، رقد بلؽيت قٌمية
 .0.95بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة بوجود عاقة رارقة 

% مي  إجميالى 41.10، حٌيم جياات بنسيبة بلؽيت النكادإنوجاا رى الترتٌة السيابع 
ماردات م  ٌست دمو  موقع الاٌس بوك م  إجمالى ماردات عٌنة الدراسية، موزعية 

% مي  إجميالى 35.07% م  إجميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل 46.70بٌ  
حٌييم ٌوجييد رييارج بييٌ  النسييبتٌ  دال إحصييائٌاع عنييد مسييتوى ماييردات عٌنيية اانييام، 

وهيى قٌمية منبئية بوجيود عاقية رارقية  4.239المحسيوبة  Z، رقد بلؽيت قٌمية0.001
 .0.999بٌ  النسبتٌ  بمستوى ثقة 

درجة مصداقية مواقع التواصل االجتمااع  عبار اإلنترنات لادى الجمهاور كمصادر  -
 للمعلومات:
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ارات والنسييية المئوٌييية والمتوسيييطات الحسيييابٌة لدرجييية ٌبيييٌ  الجيييدول التيييالى التكييير
اسيتجابات مايردات عٌنيية الدراسية علييى العبيارات التييى تقيٌس مسييتوى ثقية المبحييوثٌ  

 بصدج وموةوعٌة الاٌسبوك كمصدر للمعلومات.

 (10جدول )

يوضح التكرارات والمتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين عل  العبارات الت  
 مواقع التواصل االجتماع المبحوثين بصدق وموضوعية تقيس مستوى ثقة 

 األحداث الجاريةكمصدر للمعلومات حول 

 العبارة
المتوسط  معار  محايد موافق

 الحساب 
 االنحراف
ب المعيارى

رتي
الت

 

 درجة
 % ك % ك % ك التدعيم 

التواصيل قيع اقدم لنا موت
مييا نرٌييد أ   االجتميياعى

نعرريييييأ حيييييول قةييييياٌا 
 المجتمع

 متوسطة 6 0.77 2.30 19.18 84 32.65 143 48.17 211

مواقيييع التواصيييل أ بيييار 
أرةييل فنهييا االجتميياعى 

تتسييم بالاورٌيية رييى نقييل 
 الحدم

 مرتاعة 4 0.75 2.40 16.89 74 27.85 122 55.25 242

تتمتع أ بار الايٌس بيوك 
بمصيييداقٌة ليييدى معظيييم 

 الناس
 مرتاعة 1 0.69 2.67 13.47 59 8.22 36 78.31 343

تركيييز مواقيييع التواصيييل 
االجتمييييييييييياعى عليييييييييييى 
السييلبٌات والمبالؽيية ريييى 

 نشرها

 متوسطة 7 0.98 2.06 45.21 198 4.57 20 50.23 220

مييا نقييرأه تكتمييل جوانبييأ 
بالصييييييييييييور الثابتيييييييييييية 
والمتحركييييييية وملايييييييات 
 الاٌدٌو لقةاٌا المجتمع

 مرتاعة 5 0.90 2.33 30.14 132 8.68 38 61.19 268

أشييعر مييع أ بييار مواقييع 
تواصيييييل االجتميييييياعى ال

بالكااٌييية التيييى ال أجيييدها 
ميييع أى وسيييٌلة إعامٌييية 

 أ رى

 مرتاعة 2 0.70 2.57 12.79 56 19.63 86 67.58 296

تطييرح مواقييع التواصييل 
االجتميييييييييييييييييييييييييييييييييياعى 
الموةييييوعات بحٌادٌييييية 

 وال تؽال السلبٌات

 متوسطة 6 0.77 2.30 19.18 84 32.65 143 48.17 211

تطييرح مواقييع التواصييل 
ٌس بيييوك االجتمييياعى رييي

حلييييييييييول للمشييييييييييكات 
 والقةاٌا بموةوعٌة

 مرتاعة 5 0.90 2.33 30.14 132 8.68 38 61.19 268
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أ بيييار مواقيييع التواصيييل 
االجتمييييياعى تقيييييدم لنيييييا 
المعلومييييييييييييييات دو  أ  
ٌار  علٌنا أحيد وجهية 

 نظرة

 مرتاعة 1 0.69 2.67 13.47 59 8.22 36 78.31 343

تهييييتم مواقييييع التواصييييل 
االجتميييييييييياعى بنشيييييييييير 

لنظيير الم تلايية وجهييات ا
 حول تلك القةاٌا 

 مرتاعة 3 0.71 2.50 13.24 58 25.80 113 60.96 267

438    المقياس ككل  مرتاعة - 0.79 2.41 

مواقييع السيابج أ  مسيتوى ثقيية المبحيوثٌ  بصيدج وموةيوعٌة  الجيدول ميي  ٌتةيف
حصيل  افحيدام الجارٌية ريى المجتميعكمصدر للمعلومات حول  التواصل االجتماعى

وهيى قٌمية تتيراوح  2.41درجة )مرتاعة(، حٌم حصلت عليى متوسيط حسيابى  على
درجية  ( كما حصلت جمٌع عبارات هيذا المجيال عليى3.00:  2.34بٌ  رئة التقدٌر )

تتمتيع  " ترتٌبا هيى هذه العبارات أعلى تقدٌر تراوحت بٌ  متوسطة ومرتاعة، وكانت
واقع التواصل االجتماعى تقيدم أ بار م، أ بار الاٌس بوك بمصداقٌة لدى معظم الناس

ن حٌييم حصييلت علييى درجيية لنييا المعلومييات دو  أ  ٌايير  علٌنييا أحييد وجهيية نظييرة
, وجاا رى الترتٌة التالى بدرجة مرتاعية أٌةياع عبيارة 2.67مرتاعة بمتوسط حسابى 

ن أشعر مع أ بار الاٌس بوك بالكااٌة التيى ال أجيدها ميع أى وسيٌلة إعامٌية أ يرى ن 
، وجاا رى الترتٌة الثالم بدرجة مرتاعية أٌةياع عبيارة ن تهيتم 2.57بمتوسط حسابى 

مواقع التواصل االجتماعى رٌس بوك بنشر وجهات النظر الم تلاة حول تلك القةياٌا 
, وجيياا رييى الترتٌيية الرابييع بدرجيية مرتاعيية أٌةيياع عبييارة ن 2.50ن بمتوسييط حسييابى 

حييدم ن بمتوسييط حسييابى أ بييار الاييٌس بييوك أرةييل فنهييا تتسييم بالاورٌيية رييى نقييل ال
، وجيياا رييى الترتٌيية ال ييامس بدرجيية مرتاعيية أٌةيياع عبييارة ن مييا نقييرأه تكتمييل 2.40

، تطييرح مواقييع المجتمييعجوانبييأ بالصييور الثابتيية والمتحركيية وملاييات الاٌييدٌو لقةيياٌا 
التواصييل االجتميياعى رييٌس بييوك حلييول للمشييكات والقةيياٌا بموةييوعٌة ن بمتوسييط 

ٌية السيادس بدرجية متوسيطة عبيارة ن ٌقيدم لنيا موقييع ، وجياا ريى الترت2.33حسيابى 
، تطيرح مواقيع التواصيل االجتميياعى المجتميعالايٌس ميا نرٌيد أ  نعرريأ حيول قةيياٌا 

، وجياا 2.30رٌس بوك الموةوعات بحٌادٌة وال تؽايل السيلبٌات ن بمتوسيط حسيابى 
 تركيز مواقيع التواصيل االجتمياعى عليىرى الترتٌة السابع بدرجية متوسيطة عبيارة ن

 .2.06ن بمتوسط حسابى السلبٌات والمبالؽة رى نشرها

للشاااائعات خاااالل اساااتخدام مواقاااع التواصااال  المصااارى الجمهاااور إدراكمساااتوى  -
 :االجتماع  عبر اإلنترنت

مايييردة بنسيييبة  438مواقيييع التواصيييل االجتمييياعى عبييير اانترنيييت بلؽيييت مايييردات العٌنييية مييي  مسيييت دمى 
اانترنيت مي  إجميالى مايردات عٌنية الدراسية، وتيم سيؤالهم  % م  إجمالى ماردات م  ٌست دمو 90.87

، إال أنيأ ليٌس كيل مي  لشائعات  ال است دام مواقع التواصيل االجتمياعى عبير اانترنيتإدراك اع  مدى 
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مي  التواصل االجتمياعى ، رعند سؤال مست دمى مواقع لشائعاتا ٌدركالتواصل االجتماعى ٌست دم مواقع 
مايردة مي   28، أجابيت لشائعات عبر مواقيع التواصيل االجتمياعىا إدراك  مدى إجمالى ماردات العٌنة ع

لشيائعات عبير مواقيع التواصيل االجتميياعى ا إدراكأريراد العٌنية بي  )ال(، وبالتيالى سيوؾ تقتصيير مسيتوٌات 
بنسيبة  410وعيددهم  لشيائعات عبير مواقيع التواصيل االجتمياعى رقيطأدركوا ام  على اانترنت على عدد 

ميي  إجمييالى ماييردات ميي  مواقييع التواصييل االجتميياعى ميي  إجمييالى ماييردات ميي  ٌسييت دمو  % 93.61
 إدراكٌسيييت دمو  اانترنيييت مييي  إجميييالى مايييردات عٌنييية الدراسييية، والجيييدول التيييالى ٌوةيييف مسيييتوٌات 

 على اانترنت ورقا للنول.للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى المبحوثٌ  

 ( 11جدول )

للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماع  عل  اإلنترنت  ورالجمه إدراكمستوى 
 وفقا للنوع

 النوع
 مستوى اإلدراك

 اإلجمال  إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 21.00 92 19.91 42 22.03 50 مرتفع

 29.45 129 29.86 63 29.07 66 متوسط

 49.54 217 50.24 106 48.90 111 منخف 

 100 438 100 211 100 227 اإلجمالــي

قيمة كا
2

 مستوي الداللة = غير دالة      0.022معامل التوافق =     2درجة الحرية =       2.426= 

وهيى  2.496، وجيد أنهيا    2م  الجدول السابج عند درجة حرٌة   2بحساة قٌمة كا
، 0.05، أى أ  مسيتوى المعنوٌية أكبير مي  0.05قٌمة ؼٌر دالة إحصيائٌاع عنيد  مسيتوى داللية 

تقرٌبياع مميا ٌؤكيد عيدم وجيود عاقية دالية إحصيائٌاع بيٌ   0.078ت قٌمة معاميل التواريج وقد بلؽ
للشائعات عبر مواقع التواصل االجتمياعى عليى  الجمهور إدراكإنام( ومستوى  -النول )ذكور
 من ا (. -متوسط -)مرتاعاانترنت 

لشيائعات ا إدراك ىوتشٌر النتيائت التاصيٌلٌة للجيدول السيابج إليى أ  المبحيوثٌ  مرتاعيى مسيتو
% مي  إجميالى مايردات 19.02بلؽيت نسيبتهم عبر مواقع التواصل االجتماعى عليى اانترنيت 

% 16.24% م  إجميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل 21.60عٌنة الدراسة موزعة بٌ  
إدراك ميي  إجمييالى مايييردات عٌنيية اانييام، بٌنميييا بلؽييت نسييبة المبحيييوثٌ  متوسييطى مسيييتوى 

% م  إجمالى مايردات عٌنية 28.78مواقع التواصل االجتماعى على اانترنت  عبرالشائعات 
% مي  31.47% مي  إجميالى مايردات عٌنية اليذكور ريى مقابيل 26.29الدراسة موزعية بيٌ  

عبير إدراك الشائعات إجمالى ماردات عٌنة اانام, وجاات نسبة المبحوثٌ  من اةى مستوى 
% ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية الدراسيية 52.20 مواقييع التواصييل االجتميياعى علييى اانترنييت

% ميي  إجمييالى 52.28% ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية الييذكور رييى مقابييل 52.11موزعيية بييٌ  
 ماردات عٌنة اانام.
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العوامال الماؤثرة علا  إدراك الجمهاور للشاائعات عبار المبحوثاات علا  مقيااس  استجابات -6
 :مواقع التواصل االجتماع 

كييرارات والنسيية المئوٌيية والمتوسييطات الحسييابٌة لدرجيية اسييتجابات ٌبييٌ  الجييدول التييالى الت
العوامل الميؤثرة عليى إدراك الجمهيور للشيائعات عبير مواقيع التواصيل المبحوثٌ  على مقٌاس 

 .االجتماعى

 (12جدول )

العوامل يوضح التكرارات والمتوسطات الحسابية استجابات المبحوثين عل  مقياس 
 للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماع  الجمهورالمؤثرة عل  إدراك 

 االستجابة
 العبارة

المتوسط  معار  محايد موافق
 الحساب 

 االنحراف
 المعيارى

 الترتيب
 درجة
 % ك % ك % ك التقييم

ن كلميييا زادت أهمٌييية  أهمياااة الشاااائعة:
الموةييييييوعات التييييييً تييييييدور حولهييييييا 
الشيائعة زادت احتمياالت انتشيارها بييٌ  

 المواطنٌ ن.

 مرتاع 1 0.27 2.95 3.20 14 4.79 21 92.01 403

ن تنتشييييير  توقيااااات تااااارويش الشاااااائعة:
الشييائعة رييً توقٌييت زمنييً معييٌ   علييً 
حٌ  ال ٌلتات لها المواطنو  رً أوقياتت 

 أ رين.

 مرتاع 4 0.47 2.80 4.79 21 17.35 76 77.85 341

ن  العوامل التي تدعم انتشاار الشاائعة:
ت التييً تنتشيير الشييائعات رييً المجتمعييا

ٌسيييودها الؽميييو ، والتعتيييٌم ، والبعيييد 
 ع  الشاارٌةن.

 مرتاع 2 0.31 2.94 3.65 16 5.02 22 91.32 400

نكلمييا زادت قابلٌيية  القابليااة للتصااديق:
الميييواطنٌ  لتصيييدٌج المعلوميييات التيييً 
تتييييياح لهيييييم زادت احتمييييياالت انتشيييييار 

 الشائعات بٌنهمن.

 عمرتا 2 0.31 2.94 3.65 16 5.25 23 91.10 399

نقييييد تييييدرع بعيييي   تااااأثيرات الشااااائعة:
الشييائعات المييواطنٌ  الت يياذ سييلوكٌات 
ؼٌييير مناسيييبة تةييير أحٌانييياع بيييالمجتمع، 

 وسامتأن

 مرتاع 5 0.52 2.35 4.11 18 31.05 284 31.05 136

 الممارسات اإلعالمية غيار المسائولة:
ن تيييييرتبط الشيييييائعات بسيييييوا اسيييييت دام 
وسييائل ااعييام، ومصييادر المعلومييات 

 روٌت المعلومات ؼٌر المؤكدةن.رً ت

 مرتاع 3 0.33 2.93 4.11 18 91.10 21 91.10 399

 مرتاع - 0.37 2.82 438ن=  المقياس ككل

مقٌياس العواميل الميؤثرة عليى السيابج أ  اسيتجابات المبحيوثٌ  عليى  الجيدول مي  ٌتةيف
(، اعيةمرتحصلت عليى درجية )إدراك الجمهور للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى 

:  2.34وهييى قٌميية تتييراوح بييٌ  رئيية التقييدٌر ) 2.82حٌييم حصييلت علييى متوسييط حسييابى 
العوامييل المييؤثرة علييى إدراك الجمهييور للشييائعات عبيير مواقييع ( كمييا حصييلت جمٌييع 3.00
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 " ترتٌبيا هيى العواميلهيذه  أعليى تقيدٌر مرتاعية، وكانيت درجية عليىالتواصل االجتمياعى 
ة الموةيييوعات التيييً تيييدور حولهيييا الشيييائعة زادت ن كلميييا زادت أهمٌييي أهمياااة الشاااائعة:

 ن حٌيم حصيلت عليى درجية مرتاعية بمتوسيط حسيابىاحتماالت انتشارها بٌ  المواطنٌ ن.
العواماال التااي تاادعم انتشااار , وجيياا رييى الترتٌيية التييالى بدرجيية مرتاعيية عبييارة ن 2.95

، والبعيد عي   ن تنتشر الشائعات رً المجتمعات التيً ٌسيودها الؽميو ، والتعتيٌم الشائعة:
بدرجية مرتاعية أٌةياع  نى مكيرر، وجاا رى الترتٌية الثيا2.64ن بمتوسط حسابى الشاارٌةن.
نكلميا زادت قابلٌيية الميواطنٌ  لتصيدٌج المعلوميات التيً تتيياح  القابلياة للتصاديق:عبيارة ن 

, وجياا ريى الترتٌية 2.64ن بمتوسط حسيابى لهم زادت احتماالت انتشار الشائعات بٌنهمن.
ن تييرتبط  الممارسااات اإلعالميااة غياار المساائولة:بدرجيية مرتاعيية أٌةيياع عبييارة ن  الثالييم

الشائعات بسوا است دام وسائل ااعام، ومصادر المعلوميات ريً تيروٌت المعلوميات ؼٌير 
بدرجة متوسيطة أٌةياع عبيارة  الرابع، وجاا رى الترتٌة 2.93ن بمتوسط حسابى المؤكدةن.

الشائعة رً توقٌت زمنً معٌ   علً حٌ  ال ٌلتايت لهيا ن تنتشر  توقيت ترويش الشائعة:ن 
 ال ييامس، وجيياا رييى الترتٌيية 2.80ن بمتوسييط حسييابى المواطنييو  رييً أوقيياتت أ ييرين.
نقييد تييدرع بعيي  الشييائعات المييواطنٌ   تااأثيرات الشااائعة:بدرجيية متوسييطة أٌةيياع عبييارة ن 

 .2.35وسط حسابى ن بمتالت اذ سلوكٌات ؼٌر مناسبة تةر أحٌاناع بالمجتمع، وسامتأن

 ثانياً: نتائش التحقق من صحة الفرو :

الفااار  األول: توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ودالاااة إحصاااائياً باااين مساااتويات تعااار  
التواصاال المبحااوثين لإلنترناات ومسااتويات التعاار  المختلفااة لمواقااع 

 .االجتماع 

 (13جدول رقم )

ر  لمواقع العالقة بين مستويات تعر  المبحوثين لإلنترنت ومستوى التع
  التواصل االجتماع 

 مستوى التعر  لإلنترنت
 

مستوى التعر  للمواقع 
 التواصل

 اإلجمالي مرتفع متوسط منخف 

 % ك % ك % ك % ك

 15.53 68 24.32 18 6.97 14 22.09 36 منخف 

 26.94 118 21.62 16 23.38 47 33.74 55 متوسط 

 57.53 252 54.05 40 69.65 140 44.17 72 مرتفع 

 100 438 100 74 100 201 100 163 اإلجمالــي

قيمة كا
2

مستوي الداللة = دالة عند      0.263معامل التوافق =    4درجة الحرية =    32.561= 
0.001  

 32.561، وجيد أنهيا    4م  الجدول السابج عنيد درجية حرٌية   2بحساة قٌمة كا
، أى أ  مسيتوى المعنوٌية أصيؽر 0.001وهى قٌمة دالة إحصائٌاع عند  مستوى داللة 
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تقرٌباع مما ٌؤكد وجيود عاقية دالية  0.263، وقد بلؽت قٌمة معامل التوارج 0.05م  
ميين ا ( ومسييتوى  -متوسييط -إحصييائٌاع بييٌ  مسييتوى التعيير  ل نترنييت )مرتاييع

 من ا (. -متوسط -)مرتاع التواصل االجتماعىالتعر  لمواقع 

لمواقيع التواصيل التعر   من اةىسابج إلى أ  المبحوثٌ  وتشٌر النتائت التاصٌلٌة للجدول ال
لمواقييع التواصييل % ميي  إجمييالى ماييردات ميي  ٌتصيياحو  15.53بلؽييت نسييبتهم االجتميياعى 
 من اةييى% للمبحييوثٌ  22.09ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية الدراسيية موزعيية بييٌ  االجتميياعى 

% للمبحيوثٌ  24.32% للمبحيوثٌ  متوسيطى التعير ، 6.97التعر  ل نترنيت ريى مقابيل 
لمواقيع التواصيل االجتمياعى التعر , بٌنما بلؽت نسبة المبحوثٌ  متوسطى التعر   مرتاعى
مييي  إجميييالى لمواقيييع التواصيييل االجتمييياعى % مييي  إجميييالى مايييردات مييي  ٌتصييياحو  26.94

التعيير  ل نترنييت رييى  من اةييى% للمبحييوثٌ  33.74ماييردات عٌنيية الدراسيية موزعيية بييٌ  
التعيير ,  مرتاعييى% للمبحييوثٌ  21.62ثٌ  متوسييطى التعيير ، % للمبحييو23.38مقابييل 

% مي  إجميالى 57.53لمواقع التواصل االجتمياعى التعر   مرتاعىوجاات نسبة المبحوثٌ  
م  إجمالى ماردات عٌنة الدراسية موزعية لمواقع التواصل االجتماعى ماردات م  ٌتصاحو  

% للمبحيييوثٌ  69.65ابيييل التعييير  ل نترنيييت ريييى مق من اةيييى% للمبحيييوثٌ  44.17بيييٌ  
 التعر . مرتاعى% للمبحوثٌ  54.05متوسطى التعر ، 

الفااار  الثاااان : توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ودالاااة إحصاااائياً باااين مساااتويات تعااار  
لشااائعات ا إدراكومسااتويات  التواصاال االجتماااع المبحااوثين لمواقااع 
 .عبر هذه المواقع

 (14جدول رقم )

ومستوى  التواصل االجتماع ين لمواقع العالقة بين مستويات تعر  المبحوث
   لشائعاتا إدراك

مستوى التعر  للمواقع 
 التواصل

 
 مستوى إدراك للشائعات 

 اإلجمالي مرتفع متوسط منخف 

 % ك % ك % ك % ك

 20.00 86 6.75 17 23.73 28 60.29 41 منخف 

 29.77 128 22.22 56 44.92 53 27.94 19 متوسط 

 52.09 224 71.03 179 31.36 37 11.76 8 مرتفع 

 100 430 1000 252 100 118 100 68 اإلجمالــي

قيمة كا
2

مستوي الداللة = دالة عند      0.526معامل التوافق =    4درجة الحرية =   203.532= 
0.001  

 203.537، وجد أنهيا    4م  الجدول السابج عند درجة حرٌة   2بحساة قٌمة كا
، أى أ  مسيتوى المعنوٌية أصيؽر 0.001عند  مستوى داللة  وهى قٌمة دالة إحصائٌاع 

تقرٌباع مما ٌؤكد وجيود عاقية دالية  0.576، وقد بلؽت قٌمة معامل التوارج 0.05م  
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 -اانترنيت )مرتايعالتواصيل االجتمياعى عبير إحصائٌاع بٌ  مستوى التعير  لمواقيع 
 جتمييياعىلشيييائعات عبييير مواقيييع التواصيييل االا إدراكمييين ا ( ومسيييتوى  -متوسيييط
 من ا (. -متوسط -)مرتاع

مسيتوى إدراك الشيائعات  من اةيىوتشٌر النتائت التاصٌلٌة للجدول السابج إليى أ  المبحيوثٌ  
 ٌييدركو % ميي  إجمييالى ماييردات ميي  20.00بلؽييت نسييبتهم عبيير مواقييع التواصييل االجتميياعى 

التواصيل قيع م  إجمالى ماردات مي  ٌتصياحو  موالشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى ا
 من اةييى% للمبحييوثٌ  60.29ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية الدراسيية موزعيية بييٌ   االجتميياعى
% للمبحييوثٌ  متوسييطى التعيير ، 23.73رييى مقابييل لمواقييع التواصييل االجتميياعى التعيير  

مسيتوى إدراك % للمبحوثٌ  من اةى التعر , بٌنما بلؽت نسيبة المبحيوثٌ  متوسيطى 6.75
ٌيييدركو  % مييي  إجميييالى مايييردات مييي  29.77واصيييل االجتمييياعى عبييير مواقيييع التالشيييائعات 

مواقيع التواصيل م  إجمالى ماردات مي  ٌتصياحو  لشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى ا
 من اةييى% للمبحييوثٌ  27.94ميي  إجمييالى ماييردات عٌنيية الدراسيية موزعيية بييٌ  االجتميياعى 
ثٌ  متوسييطى التعيير ، % للمبحييو44.92رييى مقابييل لمواقييع التواصييل االجتميياعى التعيير  
مسييتوى إدراك  مرتاعييى% للمبحييوثٌ  من اةييى التعيير , وجيياات نسييبة المبحييوثٌ  22.22

ٌيييدركو  % مييي  إجميييالى مايييردات مييي  52.09عبييير مواقيييع التواصيييل االجتمييياعى الشيييائعات 
مواقيع التواصيل م  إجمالى ماردات مي  ٌتصياحو  لشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى ا

 من اةييى% للمبحييوثٌ  11.76مييالى ماييردات عٌنيية الدراسيية موزعيية بييٌ  ميي  إجاالجتميياعى 
% للمبحييوثٌ  متوسييطى التعيير ، 31.36رييى مقابييل لمواقييع التواصييل االجتميياعى التعيير  
 التعر . مرتاعى% للمبحوثٌ  71.03

: توجد فروق ذات داللة إحصاائية باين متوساطات درجاات المبحاوثين الفر  الثالث
الخااتالف ثرة علاا  إدراك الشااائعات تبعاااً العواماال المااؤعلاا  مقياااس 

 .لمواقع التواصل االجتماع المختلفة  االستخداممستويات 

 (15جدول رقم )

العوامل المؤثرة عل  تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عل  مقياس 
  ع إدراك الشائعات تبعاً الختالف مستويات استخدام مواقع التواصل االجتما

 مصدر التباين
 مجموعات 
 المربعات

 درجة
 الحرية

 الداللة قيمة ف متوسط مجموع المربعات

 0.824 2 1.649 بين المجموعات

 0.183 435 74.402 داخل المجموعات دالة* 4.510

  437 76.051 المجمــوع

تشيييٌر بٌانيييات الجيييدول السيييابج إليييً وجيييود ريييروج ذات داللييية إحصيييائٌة بيييٌ  
لمواقييع التواصييل الم تلايية  االسييت داملمبحييوثٌ  الييذٌ  ٌمثلييو  مسييتوٌات مجموعييات ا
، العوامييل المييؤثرة علييى إدراك الجمهييور للشييائعات، وذلييك علييً مقٌيياس االجتميياعى
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، وهيو ميا  0.05وهذه القٌمة دالة عنيد مسيتوى داللية    4.510حٌم بلؽت قٌمة ؾ 
داللية إحصيائٌة بيٌ  توجيد ريروج ذات ٌثبت صحة هذا الار  والذى ٌنص عليى أنيأ 

متوسطات درجات المبحوثٌ  على مقٌاس العوامل المؤثرة على إدراك الشائعات تبعاع 
 .ال تاؾ مستوٌات االست دام الم تلاة لمواقع التواصل االجتماعى

 (16جدول )

العوامل المؤثرة لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس  L.S.Dنتائش تحليل 
 شائعاتعل  إدراك الجمهور لل

 المتوسط منخف  متوسط مرتفع المجموعات

 2.346   - مرتفع

 2.262  - 0.0834 متوسط

**0.1639 منخف   0.0805 - 2.182 

ولمعرريييية مصييييدر التبيييياٌ  للاييييروج بييييٌ  المتوسييييطات الحسييييابٌة لمجموعييييات 
بطرٌقة أقل ررج معنوي، حٌيم اتةيف أ   L.S.Dالمبحوثٌ  أجرى اال تبار البعدي 

ييا بييٌ  المبحييوثٌ  مرتاعييى مسييتوى هنيياك ا تا مواقييع التواصييل االجتميياعى  اسييت دامرع
باييرج بييٌ  المتوسيييطٌ   االسيييت دام، والمبحيييوثٌ  من اةييى مسييتوى عبيير اانترنييت
, وهو ريرج دال االست داملصالف المبحوثٌ  مرتاعى مستوى  0.1639الحسابٌٌ  بلػ 

يا بيٌ  المبحيوثٌ   ، بٌنما اتةف أنأ لٌس هنياك0.05إحصائٌا عند مستوى داللة  ا تارع
، والمبحييوثٌ  اسييت دام مواقييع التواصييل االجتميياعى عبيير اانترنييتمرتاعييى مسييتوى 
, وهيو 0.0834لأ بارج بٌ  المتوسيطٌ  الحسيابٌٌ  بليػ  االست داممتوسطى مستوى 

يا 0.05ررج ؼٌر دال إحصائٌا عند مستوى داللية  ، كميا اتةيف أنيأ ليٌس هنياك ا تارع
، است دام مواقع التواصل االجتماعى عبير اانترنيتةى مستوى بٌ  المبحوثٌ  من ا

لهييا باييرج بييٌ  المتوسييطٌ  الحسييابٌٌ  بلييػ  االسييت داموالمبحييوثٌ  متوسييطى مسييتوى 
 .0.05, وهو ررج ؼٌر دال إحصائٌا عند مستوى داللة 0.0805

 

 

 

 

بعااا ت لاادى المبحااوثين مواقااع التواصاال االجتماااع تختلااف درجااة مصااداقية الفاار  الرابااع: 
 .إدراك الشائعات عبر مواقع التواصل االجتماع الختالف مستويات 

 (12جدول رقم )
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مقياس تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عل  
مصداقية مواقع التواصل االجتماع  تبعا الختالف مستويات إدراك الشائعات عبر 

 مواقع التواصل االجتماع 

 مصدر التباين
 وعاتمجم
 المربعات 

درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 3.480 2 6.96 بين المجموعات

 0.402 435 138.34 داخل المجموعات دالة*** 8.654

  437 145.30 المجمــوع

تشيٌر بٌانيات الجييدول السيابج إليً وجييود ريروج ذات داللية إحصييائٌة بيٌ  مجموعييات 
، إدراك الشائعات عبير مواقيع التواصيل االجتمياعىو  مستوٌات المبحوثٌ  الذٌ  ٌمثل
، حٌيم مصيداقٌة مواقيع التواصيل االجتمياعى كمصيدر للمعلومياتوذلك علً مقٌياس 

، وهيو 0.001وهذه القٌمة دالة إحصائٌاع عند مستوى داللية    8.654بلؽت قٌمة ؾ 
واقييع ت تلييؾ درجيية مصييداقٌة ممييا ٌثبييت صييحة هييذا الايير  والييذى ٌيينص علييى أنييأ 

التواصيل االجتمياعى لييدى المبحيوثٌ  تبعييا ال يتاؾ مسييتوٌات إدراك الشيائعات عبيير 
مواقع التواصل االجتماعى، أى أنأ كلما زادت درجة إدراك الجمهور للشيائعات عبير 
مواقع التواصل االجتماعى تين ا  درجية ثقية الجمهيور بصيدج وموةيوعٌة مواقيع 

 .التواصل االجتماعى كمصدر للمعلومات

 (12ل )جدو

مقياس مصداقية مواقع لمعرفة الفروق بين المجموعات علي  L.S.Dنتائش تحليل 
التواصل االجتماع  تبعا الختالف مستويات إدراك الشائعات عبر مواقع التواصل 

 االجتماع 

 المتوسط منخف  متوسط مرتفع المجموعات

 1.955   - مرتاع

***0.6559 متوسط  -  1.300 

***0.4778 0.1781 من ا   - 1.777 

ولمعررة مصيدر التبياٌ  للايروج بيٌ  المتوسيطات الحسيابٌة لمجموعيات المبحيوثٌ  أجيرى 
مصييداقٌة بطرٌقيية أقييل رييرج معنييوي ، حٌييم ظهيير أ  مسييتوى  L.S.Dاال تبييار البعييدي 

إدراك الجمهيور بزٌيادة مسيتوى  ٌين ا مواقع التواصيل االجتمياعى كمصيدر للمعلوميات 
يا بيٌ  المبحيوثٌ  اصيل االجتمياعىللشائعات عبر مواقع التو ، حٌيم اتةيف أ  هنياك ا تارع

، والمبحييييوثٌ  إدراك الشييييائعات عبيييير مواقييييع التواصييييل االجتميييياعىمتوسييييطى مسييييتوى 
لصييييالف  0.4778بايييرج بييييٌ  المتوسيييطٌ  الحسييييابٌٌ  بليييػ  اادراكمن اةيييى مسييييتوى 

وهيو ريرج  ,إدراك الشائعات عبر مواقع التواصيل االجتمياعىالمبحوثٌ  متوسطى مستوى 
ييا بييٌ  المبحيييوثٌ  ظهيير ، كمييا 0.001دال إحصييائٌا عنييد مسييتوى داللييية  أ  هنييياك ا تارع

، والمبحيوثٌ  متوسيطى إدراك الشائعات عبر مواقيع التواصيل االجتمياعىمرتاعى مستوى 
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لصالف المبحيوثٌ  مرتاعيى  0.6559بارج بٌ  المتوسطٌ  الحسابٌٌ  بلػ  اادراكمستوى 
, وهييو رييرج دال إحصييائٌا عنييد عبيير مواقييع التواصييل االجتميياعىإدراك الشييائعات مسييتوى 

يا بيٌ  المبحيوثٌ  مرتاعيى مسيتوى 0.001مستوى داللة  ، بٌنما ظهر أنأ ليٌس هنياك ا تارع
إدراك الشائعات عبر مواقع التواصل االجتمياعى، والمبحيوثٌ  من اةيى مسيتوى اادراك 

دال إحصائٌا عنيد مسيتوى داللية , وهو ررج 0.1781بارج بٌ  المتوسطٌ  الحسابٌٌ  بلػ 
0.001. 

تبعاا  مواقع التواصال االجتمااع استخدام الجمهور لدرجات  تزداد الفر  الخامس:
 .استخدام اإلنترنتمستويات  لزيادة

 (12جدول رقم )  

مقياس تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عل  
 عا الختالف مستويات استخدام اإلنترنتاستخدام مواقع التواصل االجتماع  تب

 مصدر التباين
 مجموعات

 المربعات 
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 37.694 2 75.388 بين المجموعات

 0.421 435 171.500 داخل المجموعات دالة*** 89.454

  437 246.888 المجمــوع

ود ريروج ذات داللية إحصييائٌة بيٌ  مجموعييات تشيٌر بٌانيات الجييدول السيابج إليً وجيي
، وذليك عليً مقٌياس ل نترنيتالم تلاية  االسيت دامالمبحوثٌ  الذٌ  ٌمثليو  مسيتوٌات 

وهييذه القٌميية  89.454، حٌييم بلؽييت قٌميية ؾ التواصييل االجتميياعىالتعيير  لمواقييع 
، وهو ما ٌثبيت صيحة هيذا الاير  واليذى 0.001دالة إحصائٌاع عند مستوى داللة   

تييزداد درجييات اسييت دام الجمهييور لمواقييع التواصييل االجتميياعى تبعييا علييى أنييأ ٌيينص 
لزٌييادة مسييتوٌات اسييت دام اانترنييت، أى أنييأ كلمييا زاد اسييت دام الجمهييور ل نترنييت 

 .تزداد درجة است دامهم لمواقع التواصل االجتماعى

 

 

 

 

 

 (20جدول )

س استخدام مواقع مقيالمعرفة الفروق بين المجموعات علي  L.S.Dنتائش تحليل 
 التواصل االجتماع  تبعا الختالف مستويات استخدام اإلنترنت
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 المتوسط منخف  متوسط مرتفع المجموعات

 2.201   - مرتاع

***0.8192 متوسط  -  1.382 

***0.9958 من ا   0.1765 - 1.205 

ولمعرريية مصييدر التبيياٌ  للاييروج بييٌ  المتوسييطات الحسييابٌة لمجموعييات المبحييوثٌ  
بطرٌقيية أقييل رييرج معنييوي، حٌييم ظهيير أ  مسييتوى  L.S.Dرى اال تبييار البعييدي أجيي

المبحيييوثٌ   اسيييت دامٌيييزداد بزٌيييادة مسيييتوى مواقيييع التواصيييل االجتمييياعى  اسيييت دام
ييا بييٌ  المبحييوثٌ  مرتاعييى مسييتوى ل نترنييت اسييت دام ، حٌييم اتةييف أ  هنيياك ا تارع
المتوسيطٌ  الحسيابٌٌ   بايرج بيٌ  االسيت دام، والمبحوثٌ  من اةى مستوى اانترنت

, وهيو ريرج دال اسيت دام اانترنيتلصالف المبحيوثٌ  مرتاعيى مسيتوى  0.9958بلػ 
ييا بييٌ  المبحييوثٌ  0.001إحصييائٌا عنييد مسييتوى دالليية  ، كمييا ظهيير أ  هنيياك ا تارع

اسيت دام اانترنيت ، والمبحوثٌ  متوسيطى مسيتوى است دام اانترنتمرتاعى مستوى 
لصييالف المبحييوثٌ  مرتاعييى مسييتوى  0.8192ابٌٌ  بلييػ باييرج بييٌ  المتوسييطٌ  الحسيي

، بٌنما ظهر أنيأ 0.001, وهو ررج دال إحصائٌا عند مستوى داللة است دام اانترنت
لٌس هناك ا تارعا بيٌ  المبحيوثٌ  من اةيى مسيتوى اسيت دام اانترنيت، والمبحيوثٌ  

, 0.1765ػ متوسطى مستوى است دام اانترنت بايرج بيٌ  المتوسيطٌ  الحسيابٌٌ  بلي
 .0.001وهو ررج دال إحصائٌا عند مستوى داللة 

: تختلااف درجااة اسااتخدام المبحااوثين لمواقااع التواصاال االجتماااع  الفاار  السااادس
تبعااااً الخاااتالف مساااتوى الثقاااة بصااادق وموضاااوعية مواقاااع التواصااال 

 االجتماع  كمصدر للحصول عل  المعلومات.

 (21جدول رقم )

ين متوسطات درجات المبحوثين عل  مقياس تحليل التباين أحادي االتجاه ب
استخدام لمواقع التواصل االجتماع  تبعاً الختالف مصداقية مواقع التواصل 

 االجتماع  لدى المبحوثين

 مجموعات المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 0.135 2 0.270 بين المجموعات

 0.321 435 129.099 ل المجموعاتداخ دالة*** 12.665

  437 137.370 المجمــوع

تشيٌر بٌانيات الجييدول السيابج إليً وجييود ريروج ذات داللية إحصييائٌة بيٌ  مجموعييات 
المبحوثٌ  الذٌ  ٌمثلو  مستوٌات الثقة الم تلاة بصيدج وموةيوعٌة مواقيع التواصيل 

ام مواقييع التواصييل االجتمياعى كمصييدر للمعلومييات، وذلييك علييً مقٌيياس كثاريية اسييت د
وهييذه القٌميية داليية عنييد مسييتوى دالليية    12.665االجتميياعى، حٌييم بلؽييت قٌميية ؾ 

، وهييو مييا ٌثبييت صييحة هييذا الايير  والييذى ٌيينص علييى أنييأ ت تلييؾ درجيية  0.001
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تعر  المبحيوثٌ  لمواقيع التواصيل االجتمياعى تبعياع ال يتاؾ مسيتوى الثقية بصيدج 
در للحصول عليى المعلوميات ، أى أنيأ وموةوعٌة مواقع التواصل االجتماعى كمص

كلمييا ارتاعييت درجيية مصييداقٌة مواقييع التواصييل االجتميياعى لييدى المبحييوثٌ  كمصييدر 
ولمعررية  للحصول على المعلومات تيزداد بالتيالً درجية تعرةيهم واعتميادهم علٌهيا.

مصدر وداللة الاروج بٌ  المتوسيطات الحسيابٌة لمجموعيات المبحيوثٌ ، تيم اسيت دام 
 البعدي بطرٌقة  أقل ررج معنوي .اال تبار 

 (22جدول )
لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس التعر  لمواقع  L.S.Dنتائش تحليل 

 التواصل االجتماع  
 المتوسط منخف  متوسط مرتفع المجموعات

 2.294   - مرتاع

***0.8421 متوسط  -  1.452 

***1.2941 من ا   0.4521 - 1.000 

لتبيياٌ  للاييروج بييٌ  المتوسييطات الحسييابٌة لمجموعييات المبحييوثٌ  ولمعرريية مصييدر ا
بطرٌقيية أقييل رييرج معنييوي، حٌييم ظهيير أنييأ كلمييا  L.S.Dأجييرى اال تبييار البعييدي 

ارتاعيييت درجييية مصيييداقٌة مواقيييع التواصيييل االجتمييياعى ليييدى المبحيييوثٌ  كمصيييدر 
للمعلومييات تييزداد بالتييالً درجيية تعرةييهم واعتمييادهم علٌهييا. حٌييم اتةييف أ  هنيياك 
ا تارعا بٌ  المبحيوثٌ  من اةيى مسيتوى الثقية بصيدج وموةيوعٌة مواقيع التواصيل 
االجتميياعى كمصييدر للمعلومييات والمبحييوثٌ  مرتاعييى مسييتوى الثقيية بهييا باييرج بييٌ  

لصالف المبحوثٌ  مرتاعيى مسيتوى الثقية  1.2941المتوسطٌ  الحسابٌٌ  بلؽت قٌمتأ 
للمعلوميات, وهيو ريرج دال بصدج وموةوعٌة مواقع التواصل االجتمياعى كمصيدر 

ييا بييٌ  المبحييوثٌ  0.001إحصييائٌا عنييد مسييتوى دالليية  ، كمييا ظهيير أ  هنيياك ا تارع
متوسييطى مسييتوى الثقيية بصييدج وموةييوعٌة مواقييع التواصييل االجتميياعى كمصييدر 
للمعلومييات والمبحييوثٌ  مرتاعييى مسييتوى الثقيية بصييدج وموةييوعٌة مواقييع التواصييل 

ٌ  المتوسيييطٌ  الحسيييابٌٌ  بلؽيييت قٌمتيييأ االجتمييياعى كمصيييدر للمعلوميييات بايييرج بييي
لصيييالف المبحيييوثٌ  مرتاعيييى مسيييتوى الثقييية بصيييدج وموةيييوعٌة مواقيييع  0.8421

التواصل االجتماعى كمصدر للمعلومات, وهو ررج دال إحصيائٌا عنيد مسيتوى داللية 
، بٌنمييا ظهيير أنييأ لييٌس هنيياك ا تاريياع بييٌ  المبحييوثٌ  من اةييى مسييتوى الثقيية 0.001

قييع التواصييل االجتميياعى كمصييدر للمعلومييات والمبحييوثٌ  بصييدج وموةييوعٌة موا
متوسييطى مسييتوى الثقيية بصييدج وموةييوعٌة مواقييع التواصييل االجتميياعى كمصييدر 

, وهييو رييرج ؼٌيير 0.4521للمعلومييات، حٌييم بلييػ الاييرج بييٌ  المتوسييطٌ  الحسييابٌٌ  
 دال إحصائٌا عند جمٌع مستوٌات الداللة.

ئية بين متوساطات درجاات المبحاوثين : توجد فروق ذات داللة إحصاالفر  السابع
علاا  مقياااس إدراك الشااائعات عباار مواقااع التواصاال االجتماااع  تبعاااً 
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 –الساااان  –اإلقامااااة  –الخااااتالف المتغياااارات الديموجرافيااااة )النااااوع 
 (.المستوى االقتصادى االجتماع  –مستوى التعليم 

 فرو  فرعية ه : خمسةويقسم هذا الفر  إل  

إحصائياً بين متوساطات درجاات الاذكور ومتوساطات درجاات اإلنااث  توجد فروق ذات داللة -أ
 مواقع التواصل االجتماع . إدراك الشائعات عبرعل  مقياس 

 (23جدول )
 إدراك الشائعات عبرنتائش اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى 
 مواقع التواصل االجتماع  وفقا للنوع

 المتوسط العدد المجموعات 
نحراف اال

 المعياري
 قيمة ت

 درجة الحرية
 الداللة

 0.522 2.232 222 ذكور
 غير دالة 436 0.542

 0.543 2.262 211 إناث

تشٌر نتائت ا تبار نتن رى الجدول السابج إلى عدم وجود رروج ذات داللة إحصيائٌة 
إدراك بييٌ  متوسييطات درجييات الييذكور ومتوسييطات درجييات اانييام علييى مقٌييياس 

وهيى قٌمية  0.549مواقع التواصل االجتماعى، حٌم بلؽت قٌمة نتن  عبر الشائعات
صيحة هييذا عيدم ؼٌير دالية إحصيائٌاع عنيد جمٌييع مسيتوٌات الداللية، وبالتيالى رقييد ٌثبيت 

توجييد رييروج ذات دالليية إحصييائٌاع بييٌ  متوسييطات الايير  . والييذى ٌيينص علييى أنييأ 
لشيائعات عبير مواقيع درجات الذكور ومتوسطات درجات اانام على مقٌاس إدراك ا

 .التواصل االجتماعى

توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائياً باااين متوساااطات درجاااات مبحاااوث  المنااااطق  -ب
الريفية ومتوسطات درجات مبحاوث  المنااطق الحضارية علا  مقيااس 

 مواقع التواصل االجتماع . إدراك الشائعات عبر

 (24جدول )

في مستوى استخدام مواقع  نتائش اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين
 التواصل االجتماع  وفقا لمكان اإلقامة 

 المتوسط العدد المجموعات 
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 درجة الحرية

 الداللة

 0.522 2.202 125 ريف
 غير دالة 436 1.223

 0.543 2.221 263 حضر

ت داللة إحصيائٌة تشٌر نتائت ا تبار نتن رى الجدول السابج إلى عدم وجود رروج ذا
بييٌ  متوسيييطات درجيييات مبحيييوثى المنيياطج الرٌاٌييية ومتوسيييطات درجيييات مبحيييوثى 

مواقييع التواصييل االجتميياعى،  إدراك الشييائعات عبييرالمنيياطج الحةييرٌة علييى مقٌيياس 
وهييى قٌميية ؼٌيير داليية إحصييائٌاع عنييد جمٌييع مسييتوٌات  1.283حٌييم بلؽييت قٌميية نتن 
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توجيد الاير . واليذى ٌينص عليى أنيأ ال صيحة هيذا عيدم الداللة، وبالتيالى رقيد ٌثبيت 
ريييروج ذات داللييية إحصيييائٌاع بيييٌ  متوسيييطات درجيييات مبحيييوثى المنييياطج الرٌاٌييية 
ومتوسطات درجات مبحيوثى المنياطج الحةيرٌة عليى مقٌياس إدراك الشيائعات عبير 

 .مواقع التواصل االجتماعى

يااس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين علا  مق -جـ
 .السنمواقع التواصل االجتماع  تبعا الختالف  إدراك الشائعات

 (25جدول رقم )

إدراك تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عل  مقياس 
 السنمواقع التواصل االجتماع  تبعاً الختالف  الشائعات

 مجموعات المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 مربعاتال

 الداللة قيمة ف

 0.767 2 1.533 بين المجموعات

 0.318 427 135.837 داخل المجموعات ؼٌر دالة 2.410

  429 137.370 المجمــوع

تشييٌر بٌانييات الجييدول السييابج إلييً عييدم وجييود رييروج ذات دالليية إحصييائٌة بييٌ  
علييً مقٌيياس ، وذلييك الائييات العمرٌيية الم تلاييةمجموعييات المبحييوثٌ  الييذٌ  ٌمثلييو  

وهيذه  2.410مواقع التواصل االجتماعى، حٌم بلؽت قٌمية ؾ  إدراك الشائعات عبر
صيحة هيذا  عيدم ، وهو ما ٌثبيت 0.05القٌمة ؼٌر دالة إحصائٌاع عند مستوى داللة   

توجييد رييروج ذات دالليية إحصييائٌة بييٌ  متوسييطات الايير  والييذى ٌيينص علييى أنييأ 
عات مواقييع التواصييل االجتميياعى تبعييا درجييات المبحييوثٌ  علييى مقٌيياس إدراك الشييائ

 .ال تاؾ الس 

 

 

 

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوساطات درجاات المبحاوثين علا  مقيااس  -د
مواقاااع التواصاااال االجتمااااع  تبعاااا الخااااتالف  إدراك الشاااائعات عبااار

 مستوى التعليم.

 (26جدول رقم )
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إدراك وثين عل  مقياس تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبح
 مواقع التواصل االجتماع  تبعاً الختالف مستوى التعليم الشائعات

 مجموعات المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 1.741 2 3.482 بين المجموعات

 0.314 427 133.888 داخل المجموعات دالة** 5.552

  429 137.370 المجمــوع

تشيٌر بٌانيات الجييدول السيابج إليً وجييود ريروج ذات داللية إحصييائٌة بيٌ  مجموعييات 
أعليى  –جامعى  –المبحوثٌ  الذٌ  ٌمثلو  مستوٌات التعلٌم الم تلاة )أقل م  جامعى 

مواقيع التواصيل االجتمياعى،  إدراك الشيائعات عبيرم  جامعى(، وذليك عليً مقٌياس 
،  0.01ٌمة دالة إحصائٌاع عنيد مسيتوى داللية   وهذه الق 5.552حٌم بلؽت قٌمة ؾ 

وهييو مييا ٌثبييت صييحة هييذا الايير  والييذى ٌيينص علييى أنييأ توجييد رييروج ذات دالليية 
مواقيع  إدراك الشيائعات عبيرإحصائٌة بٌ  متوسطات درجات المبحوثٌ  على مقٌاس 

ولمعررية مصيدر وداللية الايروج  التواصل االجتماعى تبعا ال يتاؾ مسيتوى التعليٌم.
لمتوسطات الحسابٌة لمجموعات المبحوثٌ ، تم است دام اال تبار البعدي بطرٌقية  بٌ  ا

 أقل ررج معنوي.

 (22جدول )

إدراك الشائعات لمعرفة الفروق بين المجموعات علي مقياس  L.S.Dنتائش تحليل 
 مواقع التواصل االجتماع  وفقاً الختالف مستوى التعليم  عبر

 المتوسط أقل من جامع  جامع  أعل  من جامع  المجموعات

 2.33   - أعل  من جامع 

**0.2033 جامع   -  2.20 

***0.2897 أقل من جامع   0.1136 - 2.11 

ٌتبييٌ  ميي  الجييدول السييابج ا ييتاؾ المتوسييطات الحسييابٌة للمجموعييات التييً تمثييل 
أعلييى ميي   –جييامعى  –المبحيوثٌ  ذوى مسييتوٌات التعلييٌم الم تلاية )أقييل ميي  جيامعى 

مواقييع التواصييل االجتميياعى،  إدراك الشييائعات عبييروذلييك علييً مقٌيياس جييامعى(، 
ولمعرريية مصييدر التبيياٌ  للاييروج بييٌ  المتوسييطات الحسييابٌة لمجموعييات المبحييوثٌ  

إدراك بطرٌقيية أقييل رييرج معنييوي، حٌييم ظهيير أ   L.S.Dأجييرى اال تبييار البعييدي 
عييى مسييتوى مواقييع التواصييل االجتميياعى ٌييزداد لييدى المبحييوثٌ  مرتاالشييائعات عبيير 

 التعلٌم أكثر م  متوسطى ومن اةى مستوى التعلٌم. 

ييييا بييييٌ  المبحييييوثٌ  ذوى مسييييتوى التعلييييٌم الجييييامعى  حٌييييم أتةييييف أ  هنيييياك ا تارع
والمبحوثٌ  ذوى مستوى التعليٌم أعليى مي  جيامعى بايرج بيٌ  المتوسيطٌ  الحسيابٌٌ  

و رييرج لصيالف المبحييوثٌ  ذوى مسيتوى التعلييٌم أعليى مي  جييامعى, وهي 0.2033بليػ 
ييا بييٌ  المبحييوثٌ  0.05دالليية  دال إحصييائٌا عنييد مسييتوى ، كمييا ظهيير أ  هنيياك ا تارع
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ذوى مسييتوى التعلييٌم أقييل ميي  الجييامعى والمبحييوثٌ  ذوى مسييتوى التعلييٌم أعلييى ميي  
لصيييالف المبحيييوثٌ  ذوى  0.8897جيييامعى بايييرج بيييٌ  المتوسيييطٌ  الحسيييابٌٌ  بليييػ 
، 0.001إحصائٌا عند مستوى داللية مستوى التعلٌم أعلى م  جامعى, وهو ررج دال 

بٌنما ظهر أنأ لٌس هناك ا تاراع بٌ  المبحوثٌ  ذوى مستوى التعلٌم أقل م  الجيامعى 
والمبحييوثٌ  ذوى مسييتوى التعلييٌم الجييامعى علييى مقٌيياس اسييت دام مواقييع التواصييل 

، وهو ررج ؼٌر 0.1136المتوسطٌ  الحسابٌٌ  بلػ  االجتماعى، حٌم بلػ الارج بٌ 
 إحصائٌاع عند جمٌع مستوٌات الداللة.دال 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين علا  مقيااس  -هـ
مواقاااع التواصاااال االجتمااااع  تبعاااا الخااااتالف  إدراك الشاااائعات عبااار

 المستوى االقتصادى االجتماع .

 (22جدول رقم )

إدراك ثين عل  مقياس تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحو
مواقع التواصل االجتماع  تبعاً الختالف المستوى االقتصادى  الشائعات عبر

 االجتماع 

 مجموعات المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 0.052 2 0.104 بين المجموعات

 0.321 427 137.265 داخل المجموعات ؼٌر دالة 0.162

  429 137.370 المجمــوع

تشيييٌر بٌانيييات الجيييدول السيييابج إليييً عيييدم وجيييود ريييروج ذات داللييية إحصيييائٌة بيييٌ  
مجموعات المبحوثٌ  الذٌ  ٌمثلو  المستوٌات االقتصادٌة االجتماعٌة الم تلاة، وذليك 

مواقيع التواصيل االجتمياعى، حٌيم بلؽيت قٌمية ؾ إدراك الشائعات عبير علً مقٌاس 
، وهيو ميا ٌثبيت  0.05ٌمة ؼٌر دالة إحصيائٌاع عنيد مسيتوى داللية   وهذه الق 0.162

عدم صحة هذا الار  واليذى ٌينص عليى أنيأ توجيد ريروج ذات داللية إحصيائٌة بيٌ  
مواقييع التواصييل إدراك الشييائعات عبيير متوسييطات درجييات المبحييوثٌ  علييى مقٌيياس 

 االجتماعى تبعا ال تاؾ المستوى االقتصادى االجتماعى.

 

 

ثامن: توجد فروق ذات داللة إحصائية باين متوساطات درجاات المبحاوثين الفر  ال
علااا  مقيااااس مصاااداقية مواقاااع التواصااال االجتمااااع  تبعااااً الخاااتالف 

مساتوى التعلايم  –السان  –اإلقاماة  –المتغيرات الديموجرافية )النوع 
 المستوى االقتصادى االجتماع (. –
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 ويقسم هذا الفر  إل  خمسة فرو  فرعية ه :

توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائياً بااين متوسااطات درجااات الااذكور ومتوسااطات  -أ
 درجات اإلناث عل  مقياس مصداقية مواقع التواصل االجتماع .

 (22جدول )

مصداقية مواقع نتائش اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى 
 وفقا للنوعالتواصل االجتماع  

 المتوسط العدد المجموعات 
راف االنح

 المعياري
 قيمة ت

درجة 
 الحرية

 الداللة

 0.601 2.522 222 ذكور
 غير دالة 422 1.22

 0.655 2.423 211 إناث

تشٌر نتائت ا تبار نتن رى الجدول السابج إلى عدم وجود رروج ذات داللة إحصيائٌة 
مصييداقٌة بييٌ  متوسييطات درجييات الييذكور ومتوسييطات درجييات اانييام علييى مقٌيياس 

وهييى قٌميية ؼٌيير داليية  1.79، حٌييم بلؽييت قٌميية نتن اصييل االجتميياعىمواقييع التو
إحصييائٌاع عنييد جمٌييع مسييتوٌات الدالليية، وبالتييالى رقييد ٌثبييت عييدم صييحة هييذا الايير . 
والذى ٌنص على أنأ توجد رروج ذات داللة إحصائٌاع بٌ  متوسطات درجيات اليذكور 

 .جتماعىمصداقٌة مواقع التواصل االومتوسطات درجات اانام على مقٌاس 

توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائياً باااين متوساااطات درجاااات مبحاااوث  المنااااطق  -ب
الريفية ومتوسطات درجات مبحاوث  المنااطق الحضارية علا  مقيااس 

 .مصداقية مواقع التواصل االجتماع 

 (30جدول )

مصداقية مواقع نتائش اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى 
 وفقا لمكان اإلقامة ع  التواصل االجتما

 المتوسط العدد المجموعات 
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

 الداللة

 0.624 2.521 125 ريف
 غير دالة 422 1.442

 0.635 2.420 263 حضر

تشٌر نتيائت ا تبيار نتن ريى الجيدول السيابج إليى عيدم وجيود ريروج ذات داللية 
ى المنيياطج الرٌاٌيية ومتوسييطات درجييات إحصييائٌة بييٌ  متوسييطات درجييات مبحييوث
، حٌيم مصداقٌة مواقيع التواصيل االجتمياعىمبحوثى المناطج الحةرٌة على مقٌاس 

وهى قٌمة ؼٌر دالية إحصيائٌاع عنيد جمٌيع مسيتوٌات الداللية،  1.447بلؽت قٌمة نتن 
وبالتالى رقد ٌثبت عيدم صيحة هيذا الاير . واليذى ٌينص عليى أنيأ توجيد ريروج ذات 

ٌاع بٌ  متوسطات درجات مبحوثى المنياطج الرٌاٌية ومتوسيطات درجيات داللة إحصائ
 .مصداقٌة مواقع التواصل االجتماعىمبحوثى المناطج الحةرٌة على مقٌاس 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين علا  مقيااس  -جـ
 .السنتبعا الختالف مصداقية مواقع التواصل االجتماع  

 (31)جدول رقم 

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عل  مقياس 
 السنتبعاً الختالف مصداقية مواقع التواصل االجتماع  

 مجموعات المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 0.002 2 0.007 بين المجموعات

 0.401 427 171.214 عاتداخل المجمو ؼٌر دالة 0.005

  429 171.219 المجمــوع

تشيييٌر بٌانيييات الجيييدول السيييابج إليييً عيييدم وجيييود ريييروج ذات داللييية إحصيييائٌة بيييٌ  
، وذليك عليً مقٌياس المسيتوٌات العمرٌية الم تلايةمجموعات المبحوثٌ  الذٌ  ٌمثلو  
ة ؼٌير وهيذه القٌمي 0.005، حٌم بلؽت قٌمية ؾ مصداقٌة مواقع التواصل االجتماعى
، وهييو ميا ٌثبيت عيدم صيحة هيذا الايير   0.05دالية إحصيائٌاع عنيد مسيتوى داللية   

والييذى ٌيينص علييى أنييأ توجييد رييروج ذات دالليية إحصييائٌة بييٌ  متوسييطات درجييات 
 .الس تبعا ال تاؾ مصداقٌة مواقع التواصل االجتماعى المبحوثٌ  على مقٌاس 

ات المبحاوثين علا  مقيااس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوساطات درجا -د
 تبعا الختالف مستوى التعليم.مصداقية مواقع التواصل االجتماع  

 (32جدول رقم )

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عل  مقياس 
 تبعاً الختالف مستوى التعليممصداقية مواقع التواصل االجتماع  

 مجموعات المربعات مصدر التباين
ة درج

 الحرية
متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 6.912 2 13.825 بين المجموعات

 0.369 427 157.394 داخل المجموعات دالة*** 18.753

  429 171.219 المجمــوع

تشيٌر بٌانيات الجييدول السيابج إليً وجييود ريروج ذات داللية إحصييائٌة بيٌ  مجموعييات 
أعليى  –جامعى  –تعلٌم الم تلاة )أقل م  جامعى المبحوثٌ  الذٌ  ٌمثلو  مستوٌات ال
، حٌيم بلؽيت مصيداقٌة مواقيع التواصيل االجتمياعىم  جامعى(، وذليك عليً مقٌياس 

، وهيو ميا 0.001حصائٌاع عنيد مسيتوى داللية   وهذه القٌمة دالة إ 18.753قٌمة ؾ 
ٌثبت صحة هذا الار  والذى ٌنص عليى أنيأ توجيد ريروج ذات داللية إحصيائٌة بيٌ  

تبعيا مصداقٌة مواقيع التواصيل االجتمياعى سطات درجات المبحوثٌ  على مقٌاس متو
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ولمعررة مصيدر وداللية الايروج بيٌ  المتوسيطات الحسيابٌة  ال تاؾ مستوى التعلٌم.
 لمجموعات المبحوثٌ ، تم است دام اال تبار البعدي بطرٌقة  أقل ررج معنوي.

 (33جدول )

مصداقية مواقع المجموعات علي مقياس  لمعرفة الفروق بين L.S.Dنتائش تحليل 
 وفقاً الختالف مستوى التعليم التواصل االجتماع  

 المتوسط أقل من جامع  جامع  أعل  من جامع  المجموعات

 2.605   - أعل  من جامع 

***0.3839 جامع   -  2.166 

***0.4710 أقل من جامع   0.0871 - 2.060 

متوسييطات الحسييابٌة للمجموعييات التييً تمثييل ٌتبييٌ  ميي  الجييدول السييابج ا ييتاؾ ال
أعلييى ميي   –جييامعى  –المبحيوثٌ  ذوى مسييتوٌات التعلييٌم الم تلاية )أقييل ميي  جيامعى 

، ولمعررية مصيدر مصيداقٌة مواقيع التواصيل االجتمياعىجامعى(، وذلك علً مقٌاس 
التبيياٌ  للاييروج بييٌ  المتوسييطات الحسييابٌة لمجموعييات المبحييوثٌ  أجييرى اال تبييار 

مصيداقٌة مواقيع التواصيل بطرٌقة أقل ريرج معنيوي، حٌيم ظهير أ   L.S.Dالبعدي 
تيييزداد ليييدى المبحيييوثٌ  مرتاعيييى مسيييتوى التعليييٌم أكثييير مييي  متوسيييطى االجتمييياعى 

ومن اةى مستوى التعلٌم. حٌم أتةف أ  هناك ا تارعا بٌ  المبحوثٌ  ذوى مسيتوى 
ى بايييرج بيييٌ  التعليييٌم الجيييامعى والمبحيييوثٌ  ذوى مسيييتوى التعليييٌم أعليييى مييي  جيييامع

لصالف المبحوثٌ  ذوى مستوى التعليٌم أعليى مي   0.3839المتوسطٌ  الحسابٌٌ  بلػ 
، كمييا ظهيير أ  هنيياك  0.001جييامعى, وهييو رييرج دال إحصييائٌا عنييد مسييتوى دالليية 

يييا بيييٌ  المبحيييوثٌ  ذوى مسيييتوى التعليييٌم أقيييل مييي  الجيييامعى والمبحيييوثٌ  ذوى  ا تارع
 0.4710ٌ  المتوسييطٌ  الحسييابٌٌ  بلييػ مسييتوى التعلييٌم أعلييى ميي  جييامعى باييرج بيي

لصالف المبحوثٌ  ذوى مستوى التعلٌم أعلى م  جامعى, وهو ررج دال إحصائٌا عنيد 
، بٌنمييا ظهيير أنييأ لييٌس هنيياك ا تاريياع بييٌ  المبحييوثٌ  ذوى  0.001مسييتوى دالليية 

مسييتوى التعلييٌم أقييل ميي  الجييامعى والمبحييوثٌ  ذوى مسييتوى التعلييٌم الجييامعى علييى 
، حٌييم بلييػ الاييرج بييٌ  المتوسييطٌ  اقٌة مواقييع التواصييل االجتميياعى مصييدمقٌيياس 

 ، وهو ررج ؼٌر دال إحصائٌاع عند جمٌع مستوٌات الداللة. 0.0871الحسابٌٌ  بلػ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين علا  مقيااس  -هـ
تبعااااا الخااااتالف المسااااتوى مصااااداقية مواقااااع التواصاااال االجتماااااع  

 االقتصادى االجتماع .

 (34جدول رقم )
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تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين عل  مقياس 
 تبعاً الختالف المستوى االقتصادى االجتماع مصداقية مواقع التواصل االجتماع  

 مجموعات المربعات مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 0.123 2 0.246 ن المجموعاتبي

 0.400 427 170.972 داخل المجموعات ؼٌر دالة 0.307

  429 171.219 المجمــوع

تشييٌر بٌانييات الجييدول السييابج إلييً عييدم وجييود رييروج ذات دالليية إحصييائٌة بييٌ  
مجموعات المبحوثٌ  الذٌ  ٌمثلو  المستوٌات االجتماعٌة االقتصادٌة الم تلاة، وذليك 

وهيذه  0.307، حٌم بلؽت قٌمية ؾ مصداقٌة مواقع التواصل االجتماعىس علً مقٌا
، وهو ما ٌثبيت عيدم صيحة هيذا  0.05القٌمة ؼٌر دالة إحصائٌاع عند مستوى داللة   

الايير  والييذى ٌيينص علييى أنييأ توجييد رييروج ذات دالليية إحصييائٌة بييٌ  متوسييطات 
تبعيا ال يتاؾ ى مصيداقٌة مواقيع التواصيل االجتمياعدرجات المبحوثٌ  على مقٌياس 
 .المستوى االقتصادى االجتماعى

 النتائش العامة للبحث:

  كلمييا زادت درجيية إدراك الجمهييور للشييائعات عبيير مواقييع التواصييل االجتميياعى
تيين ا  درجيية ثقيية الجمهييور بصييدج وموةييوعٌة مواقييع التواصييل االجتميياعى 

 كمصدر للمعلومات.

 نترنييت تييزداد درجيية اسييت دام أثبتييت الدراسيية أنييأ كلمييا زاد اسييت دام المبحييوثٌ  ل 
 مواقع التواصل االجتماعى.

   ٌأثبتييت الدراسيية وجييود عاقيية ارتباطٌييأ وداليية إحصييائٌاع بييٌ  مسييتوٌات تعيير  المبحييوث
 لمواقع التواصل االجتماعى ومستوٌات إدراك الشائعات عبر هذه المواقع.

  أثبتيييت الدراسييية وجيييود ريييروج ذات داللييية إحصيييائٌة بيييٌ  متوسيييطات درجيييات
مبحييوثٌ  علييى مقٌيياس العوامييل المييؤثرة علييى إدراك الشييائعات تبعيياع ال ييتاؾ ال

 مستوٌات االست دام الم تلاة لمواقع التواصل االجتماعى.

  كلما ارتاعت درجة مصداقٌة مواقع التواصل االجتماعى ليدى المبحيوثٌ  كمصيدر
 للحصول على المعلومات تزداد بالتالً درجة تعرةهم واعتمادهم علٌها.

  توجد رروج ذات داللة إحصائٌة بٌ  متوسطات درجات المبحوثٌ  على مقٌاس ال
إدراك الشيييائعات عبييير مواقيييع التواصيييل االجتمييياعى تبعييياع ال يييتاؾ المتؽٌيييرات 

المسييتوى االقتصييادى االجتميياعى(،  –السيي   –ااقاميية  –الدٌموجرارٌيية )النييول 
 لٌم.بٌنما أثبتت الدراسة وجود رروج ورقاع ال تاؾ مستوى التع
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  ال توجد رروج ذات داللة إحصائٌة بٌ  متوسطات درجات المبحوثٌ  على مقٌاس
مصييداقٌة مواقييع التواصييل االجتميياعى تبعيياع ال ييتاؾ المتؽٌييرات الدٌموجرارٌيية 

المسيييتوى االقتصيييادى االجتمييياعى(، بٌنميييا أثبتيييت  –السييي   –ااقامييية  –)النيييول 
 .الدراسة وجود رروج ورقاع ال تاؾ مستوى التعلٌم

 توصيات البحث:

إنشييياا صييياحة مت صصييية لتصيييحٌف الشيييائعات وافكاذٌييية وتكيييو  تابعييية ليييوزارة  -
الدا لٌة على أ  ٌكو  هناك تبوٌة لح بار الكاذبة وٌسهل تعامل الجمهيور معهيا، 

سياعة  24وٌتم إتاحة الارصة لكارية أطٌياؾ المجتميع امكانٌية التواصيل  يال الي  
بطيية بييٌ  كاريية القطاعييات والمصييالف الحكومٌيية ٌومٌيياع، وتكييو  هييذه الصيياحة مترا

لتسيهٌل عملٌييات التأكييد ميي  صييدج ال بيير ميي  عدمييأ وإجييراا التصييحٌف رييى أسييرل 
 وقت ممك  للجمهور. 

تعزٌز الثقارة الرقمٌة رٌما ٌ ص نشر المعلومات والتااعل معها بٌ  الجمهور حول  -
 كادٌمٌة.قةاٌا المجتمع وتبادلها بٌ  البٌئات البحثٌة والمؤسسات اف

 تسلٌط الةوا بشكل علمى على أسباة تاشى هذه الظاهرة وواقعها رى المجتمع المصرى. -

تاعٌل دور البحم العلمى والمشتؽلٌ  بأ م  م تصٌ  ل لج إسيتراتٌجٌة رعالية للحيد  -
 م  ظاهرة انتشار الشائعات وافكاذٌة عبر مواقع التواصل االجتماعى.

عكاسييات افمنٌيية دا لٌيياع و ارجٌيياع لظيياهرة انتشييار ةييرورة إلقيياا الةييوا علييى االن -
 الشائعات وافكاذٌة.

ةرورة تاعٌل القوانٌ  والعقوبات التى تجرم نشير الشيائعات عبير مواقيع التواصيل  -
 االجتماعى والتعامل معها بحزم.

ااعيام، ميع ةيرورة وةيع معياٌٌر  العمل عليى إقامية بنياا قٌميً أ اقيً لوسيائل -
معاٌٌر مهنٌة وسٌاسات تحرٌرٌة لتحقٌيج  ااعامٌة، واالتااج علىمهنٌة للمدونات 

مسيائل المصيداقٌة والمعياٌٌر المهنٌية ريً  المصداقٌة، ووةع آلٌات جدٌيدة لمعالجية
الاةاا االكترونً، وأهمٌة نقل المعلومات بشكل متيواز  ومهنيً بميا ٌاٌيد اليرأي 

ميا وسٌ سير صياحبها سيتتعر  للتصيوٌة ٌوميا  العام، ف  المعلوميات المؽلوطية
 إعامً. مصداقٌتأ التً تعد رأس مال أي

تقترح الباحثة دراسية مصيداقٌة التنياول ااعاميى للمةيامٌ  الم تلاية عبير وسيائل  -
اانترنييت(، واف ييذ رييى االعتبييار تييأثٌر الظييروؾ  -التلازٌييو  -االتصييال )الصييحؾ

المسيٌطرة عليى  السٌاسٌة المحٌطية وحالية االسيتقطاة السٌاسيى وانتشيار الشيائعات
اتجاهات الرأى العام، والممارسيات ااعامٌية التيى ُتمِثيل ريى كثٌير منهيا انتهاكيات 
واةييحة لمعييياٌٌر المصيييداقٌة، سييواا عليييى نطييياج الدقيية والموةيييوعٌة والتيييواز  
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النظييرة  والعمييج واالكتمييال وافمانيية المهنٌيية واف اقٌيية وتأثٌراتهييا الم تلايية تجيياه
ٌيييييز وسيييييائل ااعيييييام عمومييييياع، وكيييييذلك عليييييى العدائٌييييية للجمهيييييور تجييييياه تح

 بالنظام السٌاسى والمشاركة رى الاعالٌات السٌاسٌة الم تلاة.  الثقة  مستوى

تقترح الباحثة ةرورة اهتمام الباحثٌ  ريى الاتيرة المقبلية بيإجراا بحيوم ريى مجيال  -
مصداقٌة المصيدر أوالع قبيل دراسية مصيداقٌة الوسيٌلة، ربميا ٌكيو  هيذا سيبٌل إليى 

وٌييل اتجاهييات بحييوم المصييداقٌة نحييو تأسييٌس قواعييد عاميية لمصييداقٌة مصييادر تح
المعلومييات، سييواا ارتييبط ذلييك بمصييداقٌة القييائم باالتصييال أو مصييداقٌة المصييادر 

 الؽٌر مباشرة لح بار.
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