
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5102 يىنيى /أبريل  - السابعالعدد   - الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت  عن  دوريت علويت هحكوت تصدر

 

 :أجنبٌةبلغات ملخصات بحوث 
   

 دراست فبعهٍت انشبشبث وانالفخبث االنكخرووٍت فً إٌصبل انرسبئم انخىعىٌت نزوار انمسجد انىبىي انشرٌف ببنمدٌىت انمىىرة 

 

 9ص( ...  أم القرى)جامعة  عثمان بن بكر قزاز /د                                                                                         
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  ًقرصنة إلكترونٌة لشبكة تلٌفزٌون فضائٌة .. أول حادث من نوعه تتعرض له شبكة تلٌفزٌون فضائ 
  

 11ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال أ.د/                                                                                              
 

 
 

  الخاصة  ًدراسة تحلٌلٌة لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبً السٌاسًوالحراك  االجتماعًشبكات التواصل   
  ٌناٌر 22بثورة 

 21ص...  (جنوب الواديجامعة هالة كمال أحمد نوفل ) /د                                                                      
 

  ومستوي المعرفة باألزمة الٌمنٌة استخدام الجمهور المصري للصحف اإللكترونٌة المصرٌةالعالقة بٌن 
 

 99...  ص محمد زٌن عبد الرحمن )جامعة المنٌا( /د                                                                           
 

      ًواإلشباعات المتحققة منها دراسة مٌدانٌة على عٌنة من األطفالاستخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماع 
 بمدٌنة الرٌاض 

 109عبد العظٌم عبد الوهاب )جامعة عٌن شمس( ... ص أحمدمها  /د                                                       
 

  طلبة الجامعة والثانوٌة فً الجزائر العاصمةدراسة عالقة حجم التعرض للتلفزٌون بعوامل اإلدمان على المشاهدة لدى 
 

 

 193... ص (3الجزائر)جامعة  عزٌز لعبان /د                                                                                              
 

 دراسة مٌدانٌة مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعً لدي الشباب الجامعً السعودي 
 

 178ص...   (الوزان )جامعة الحدود الشمالٌةمحمد عبد هللا عبد هللا  /د                                                    
 

 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 عهى دونت داء االحصبنً نهعالقبث انعبمت فى انمؤسسبث األمىٍت وعالقخه بخىمٍت انىعً ببألمه انداخهً: دراست حطبٍقٍت ألا

 انكىٌج

 217... ص محمد مرضً مناور الشمري                                                                                            
 

                                                                               

  ًدراست حطبٍقٍت :واحجـبهبث انجمهـىر وحـىهب انصحبفت انمصرٌت انٍىمٍتأطـر معبنجـت شئىن األقبنٍم ف 
 

 228ص ... سمٌرة محمد مبروك موسى                                                                                      
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.eg 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2012أبرٌل / ٌونٌو  –العدد السابع 
 

 هؤسسها

 رئيس هجلس اإلدارةو

 د. حاتن هحود عاطف  

 EPRAزئيط  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّتفسغ واٌعّيد   

 األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح اٌماهسج 

  EPRAزئيط اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
                           

  

 هديـر التحرير                      

 أ.د / هحود هعىض إبراهين 

 أظتاذ اإلعالَ تجاِعح عيٓ شّط   

 واٌعّيد األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح ظيٕاء

  EPRAزئيط اٌٍجٕح االظتشازيح تـ

  

 هساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد الوعطي       
  

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح  

 جاِعح ِصس اٌدوٌيح 

  

 الصادق رابحأ.م.د/ 

أظتاذ اإلعالَ اٌّشازن تاٌىٍيح اإلِازاتيح اٌىٕديح    

تاإلِازاخ اٌعستيح اٌّتحدج اٌعّيد األظثك ٌىٍيح اٌّعٍىِاخ            

 واٌعاللاخ اٌعاِح تجاِعح عجّاْ 

  

 السيد عبد الرحون علي /د  

 ّجّع اٌٍغح اٌعستيح تاٌماهسجت تاحث )ِدزض(

  
  

 الوراسالث

 الوصريت للعالقاث العاهتالجوعيت 

 جّهىزيح ِصس اٌعستيح

 اٌدلي -اٌجيصج 

 شازع أحّد اٌصياخ 1 -تيٓ اٌعساياخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 .د علً السٌد عجوةأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 أ.د انشراح الشال
 اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا (دوتىزاٖ )أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 ة اإلعالم جامعة القاهرةالعمٌد السابق لكلٌ -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة المتفرغ 

  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -ة البٌئة أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌ            

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 أ.د بسٌونً إبراهٌم حمادة
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ ورئٌس قسم           

  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 3جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 ** األظّاء ِستثح وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــي تت ــّٕها       ــىاد اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــسد اظــتوداَ أت ِ ــى يذْ  طــي ِ ال يجــىشد دوْ اٌحصــىي عٍ
هــرٖ اٌّجٍــحد أو اظتٕعــا ها أو ٔمٍهــاد وٍيــا أو جصئيــاد فــي أت شــىً وتــيت وظــيٍحد ظــىاء تطسيمــح 
يٌىتسؤيـــح أو ةٌيـــحد تّـــا فـــي ذٌـــه االظتٕعـــاا اٌفىتـــىاسافيد أو اٌتعـــجيً أو اظـــتوداَ أت ٔ ـــاَ 

توــصيٓ اٌّعٍىِــاخ واظــتسجاعهاد وتطثـــك جّيــع اٌشــسوق واألحىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح ِــٓ ٔ ــُ 
 فيّـــــا يتعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــس واٌطثـــــع ٌٍٕعـــــوح اٌّطثىعـــــح أو اإلٌىتسؤيـــــح.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

      
 – 3102ديسمبر من العام  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في    

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من متتابعة أعداد  ستة منيا ليصدر
 مختمف دول العالم.

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:dr_hatematef2000@yahoo.com


من المجمة وىو  السابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات واألساتذة المساعدين والمدرسين  يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف     

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

انتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 
العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 

 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.
 

 انشراح الشال من )مصر(مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي أ.د/ ففي البداية نجد       
قرصنة إلكترونية لشبكة تميفزيون فضائية .. أول حادث من نوعو تتعرض لو شبكة تميفزيون  "عن:

قدميا الدكتور ، أما الدراسات األجنبية في ىذا العدد فكانت دراسة وحيدة بالمغة اإلنجميزية فضائي"
دراسة فاعمية الشاشات والالفتات تناولت: "د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( 

كما يتضمن "،  االلكترونية في إيصال الرسائل التوعوية لزوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم 

 االجتماعيشبكات التواصل دراسة بعنوان: "  تقدم والتي)مصر(  د نوفلىالة كمال احممنيم: د. لمترقية 

"، يناير 32بثورة  الخاصة يدراسة تحميمية لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبي السياسيوالحراك 
العالقة بين استخدام الجميور موضوع: "  ( دراسة حولوقدم د. محمد زين عبد الرحمن من )مصر

ميا أحمد عبد العظيم أما د. "،  ومستوي المعرفة باألزمة اليمنية اإللكترونية المصريةالمصري لمصحف 
استخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماعي  )مصر( شاركت بدراسة في موضوع: " عبد الوىاب

لجزائر( ومن دولة )ا"، واإلشباعات المتحققة منيا دراسة ميدانية عمى عينة من األطفال بمدينة الرياض
دراسة عالقة حجم التعرض لمتمفزيون بعوامل اإلدمان عمى المشاىدة شارك د. عزيز لعبان بدراسة حول: "

)مصر( فقدم عبد اهلل محمد عبد اهلل الوزان "، أما د. لدى طمبة الجامعة والثانوية في الجزائر العاصمة
 دراسة ميدانية". الجامعي السعودي مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدي الشبابورقة عممية حول: "

نشر ( لالكويت) دولة منمحمد مرضى مناور الشمري  الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم     
داء االتصالي لمعالقات العامة فى المؤسسات األمنية وعالقتو بتنمية ألا" بعنوان: لمدكتوراه دراستوممخص 



سميرة محمد مبروك "، كذلك تقدمت الباحثة تطبيقية عمى دولة الكويتالوعي باألمن الداخمي: دراسة 
أطـر معالجـة شئون األقاليم في الصحافة  من )مصر( لنشر ممخص دراستيا لمماجستير بعنوان: " موسى

 ". دراسة تطبيقية :واتجـاىات الجميـور نحـوىا المصرية اليومية
 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

 

 

 

 مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدي الشباب اجلامعي السعودي
 دراسة ميدانية

 

  

 إعـــداد

 )*( عبد هللا عبد هللا محمد الوزان د.

dr.a.elwazzan@gmail.com 
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انسعودي  يصداقية وسائم انتواصم االجتًاعي ندى انشباب انجايعي

 دراسة ييدانية

عبد هللا عبد هللا محمد الوزان د.
   

 جبيعت انحذود انشًبنُت                                                                                                      

ى

ىص:ـملخ

ماعي لدى التواصل االجتتيدف الدراسة بشكل رئيسي عمى التعرف عمى مدى مصداقية وسائل       
 ، ومدى وعي ىؤالء الشباب  بمفيوم  المصداقية لممحتوى المنشور فييا.الشباب الجامعي السعودي

 -والذى تم فيو مسح عينة من الشباب الجامعي السعودي )ذكور تعتمد ىذه الدراسة عمي منيج المسح
ق أىداف الدراسة وتساؤالتيا وذلك تم استخدام صحيفة استبيان لمعينة محل الدراسة لتحقيوقد إناث( 

اعتمدت الدراسة ، وقد صل االجتماعي عند الشباب السعوديلمتعرف عمى مدى مصداقية وسائل التوا
 .والعناصر المكونة لمفيوم المصداقية عمى مدخل االعتماد عمى وسائل اإلعالم ،

الشباب الجامعي السعودي طبيعة تعرض ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تسعى لرصد وتوصيف 
، وتقييميم لمدى م المصداقية والعناصر المكونة لومدى وعييم بمفيو و  لوسائل التواصل االجتماعي

 مصداقية ما ينشر من مضمون في وسائل التواصل االجتماعي.  
لدولة المممكة  في الشباب الجامعي لجامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر التابعة لدراسةيتمثل مجتمع ا
إناث ( من عمادة  –( مبحوث ) ذكور 022تم سحب عينة عشوائية بسيطة من ) وقد ، العربية السعودية

 -مبحوث ذكور022السنة التحضيرية والدراسات المساندة بمدينة عرعر بشطرييا البنين والبنات، 
 .عام 09في عمر واحد تقريبا  مبحوثة إناث022

 :من النتائج أىميا وقد خرجت الدراسة بالعديد
 لتوتير بالنسبة مرتفعا كان االجتماعي التواصل وسائل مصداقية في لمشباب الثقة معدل نسبة -

 وضعيفا منخفضا فييما الثقة فمعدل واليوتيوب بوك الفيس أما العينة، أفراد معظم بو يثق والذى
 .اليوتيوب خاصة

 السعودي الشباب بين وانتشارا وشمولية اعتمادا االجتماعي التواصل وسائل أكثر توتير أن تبين -
 .اليوتيوب ثم بوك الفيس تاله

 التواصل وسائل مصداقية في واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -
 .األخبار نقل في االجتماعي

ى

ى
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمقدمة:

الجديد ، عصر اإلعالم المعمومات، عصر التكنولوجيا الرقميةالم أجمع اآلن عمى عصر يعتمد الع       
، ظيرت نترنت كسمة من سمات العصر الحديث، فمع تنامى األفراد عمى اإلالذى ال يسمح فيو بالقديم

تى وقتنا ىذا من عام وسائل  التواصل االجتماعي والتي أحدثت ثورة معموماتية ضخمة ال يزال آثارىا ح
 -ىاى اليف -يف بوونال -سبيس ماى -اكسنج -اليوتيوب –توتير  –بوك الفيس منيا ) 0205
، لكن ىل تتوافر في ىذه ين البشر في جميع أنحاء المعمورة، والتي بمغ مستخدمييا ماليتاجد( -أوركت

 الوسائل المصداقية إزاء ما ينشر فييا من صور وأخبار وفيديوىات ورسومات وتعميقات؟ .
الناس عمى أن المعمومات المتوافرة في اإلنترنت تتمتع بمصداقية ومرجعية كبيرة ينظر الكثير من        

لكن األمر في واقع الحال غير ذلك بل قد يكون عكسو تماما، فميس كل ما يوجد عمى اإلنترنت خاصة 
 -ولقد أثارت مصداقية وسائل اإلعالم الجديد  في وسائل التواصل االجتماعي يتمتع بالمصداقية الكافية

جدال واسعًا بين األوساط األكاديمية والمينية وعمى المستوى  -وخاصة وسائل التواصل االجتماعي 
الجماىيري عمى الرغم من عدم وجود معايير متفق عمييا يمكن االسترشاد بيا لمحكم عمى مدى وفعالية 

كون غير ذه الوسائل تحيث أن العديد من األخبار التي تتناقميا ىومصداقية مواقع االنترنت بصفة عامة ،
 .موثقة وغير موضح مصدرىا

ولقياس المصداقية في وسائل االعالم تم رصد عدة أبعاد لمفيوم المصداقية تتمثل في الدقة واالكتمال 
االمانة الموضوعية و في التغطية والعدالة و  تغطية الحقائق أو الوقائع وعدم التحيز والتوازنءة و والكفا

 (0)سسة اإلعالمية.الوثوق في المصدر والمؤ و 
ولقد حدد الباحث األلماني فولفجانج شفايجر في بحثو عن مصداقية االنترنت ست مستويات في         

تدرج ىرمي يمكن استخداميا كمرجع لممصداقية بدءًا من القاعدة المتمثمة في نوع الوسيمة المستخدمة ثم 
فالوحدات التحريرية ثم مصدر الحدث أو الفاعل يمييا االنتاج اإلعالمي ،النظم الفرعية في ىذه الوسيمة

(0) وأخيرًا يأتي عمى قمة اليرم القائم باالتصال كالمذيع أو المقدم أو الصحفي.  
، فإن ىذه الوسائل االجتماعي في مجتمعاتنا العربية وبال أدنى شك ونظرا لتغمغل وسائل التواصل        

اب يتواصمون من خالل ىذه ، فالطائفة العظمى من الشبتمعب دورا كبيرا ومؤثرا لدى الشباب الجامعي
عاما  09، لذا يجب عمى  الشباب الجامعي السعودي الذين ىم في مرحمة المراىقة المتأخرة عمر الوسائل

وأن يتحروا الدقة والمصداقية في كل ما  ،أن يكونوا أكثر نضجا في اختيار الصالح من ىذه الوسائل
ينشر، وذلك النتقاء المعمومات الصادقة والبعد عن المضمون الكاذب والمضمل حتى يكونوا أفرادا  

 صالحين ألنفسيم ومن ثم يصمح مجتمعيم بيم.
 لذا تيتم الدراسة الحالية بمدى مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدى الشباب السعودي.
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 :المذكلةىالبحثوةىى-ىأواًلى

ك مرتبط ارتباطا وثيقا يتميز اإلعالم الجديد اآلن بأنو سمة العصر الحديث الذى نحياه وىو بال ش     
، ويقصد الباحث باإلعالم الجديد ىنا وسائل التواصل كون ىناك إعالم جديد بدون إنترنت، فال يباإلنترنت

كما أكدت عمى ذلك دراسة نشرت عمى موقع  ،العالم ر أكثر انتشارا عمى مستوىاالجتماعي والتي تعتب
، وكذلك من خالل مميون عربي يستخدمون ىذه الوسائل 72قناة العربية وضحت فييا القناة أن ىناك 

متابعة الباحث ليذه الوسائل واحتكاكو بالطمبة الجامعيين السعوديين واطالعو عمى العديد من الدراسات 
الحظ أن ىذه الوسائل تمقى اىتماما كبيرا من قبل  ،اصل االجتماعيصدد حول وسائل التو في ىذا ال

الطمبة الجامعيين  وذلك لمتعرف من خالليا عمى أبرز األحداث واألخبار المختمفة خاصة وسائل 
اليوتيوب(، فال يوجد شخص يتفاعل ويرتبط  –توتير -التواصل االجتماعي األشير عالميا )الفيس بوك

يذه أن يكون عنده حساب عمى ىذه الوسائل مجتمعة او يكون لو حساب واحد لباإلعالم الجديد دون 
، لكن المشكمة تكمن في مدى مصداقية ىذه الوسائل  وىل عندما ينشر الوسائل وىذا ىو الحد األدنى

 .شيء فييا يصدق أم ال ؟
بيااا ماا يشاااءون وفااى ، ينشار األفااراد يااا أن ىااذه الوساائل ال رقيااب عميياااىنااك حقيقااة راسااخة الكال يعمم     

أي وقت يريدون دون تحرى الدقة والمصداقية خاصة مع األفراد غير المسؤولين ، لكن في بعاض االحياان 
يتم نشر الحقيقة كاممة فييا ، فيذه الوسائل بين ىذا وذاك تتأرجح بين المصاداقية وعادم المصاداقية إزاء ماا 

ات ، وىنااا تكماان المشااكمة كيااف نعاارف أن ىااذا ينشاار فييااا ماان أخبااار وصااور وفيااديوىات ورسااومات وتعميقاا
 .الفيديو أو ىذه الصور أو ىذا الخبر صحيح أم ال في وسائل التواصل االجتماعي ؟

لذا فإن ىذه الدراسة تسعى لقياس مدى مصداقية ما يعرض في ىذه الوسائل، من أخبار أو من 
، وذلك من بارية لدى الشبابدر فردية غير إخصورأو فيديوىات سواء من مصادر إعالمية أومن مصا

، امعي في وسائل التواصل االجتماعيخالل رصد ما يتعرض لو الشباب السعودي خاصة الشباب الج
 ومدى اعتمادىم عمى ما يقدم فييا من محتوى منشور.

زاء ىاااذه المشاااكمة والتاااي باتااات        ، أصااابح مااان الواجاااب عمااااى تاااؤرق الجمياااع عماااى كافاااة المساااتويات وا 
أبحاثااا كثياارة  ناقشاات  –عمااى حااد عممااو  –، ولاام يجااد الباحااث ألقااى الضااوء عمااى ىااذه المشااكمةث أن كباحاا

لباحااث إلقاااء الضااوء ، لااذا كااان لزامااا عمااى ااصاال االجتماااعي فااي اآلونااة األخياارةماادى مصااداقية وسااائل التو 
لفئااة ، ىااذا فضااال عاان أىميااة اميااع عمااى الصااعيد الااداخمي والخااارجي، والااذى بااات يياادد الجعمااى ىااذا األماار

 المستيدفة وىم الشباب الجامعي.
حد عمم -لذلك بات من الضروري دراسة ىذا الموضوع الذي لم يتناولو إال القميل من الباحثين عمى 

  :وعميو تتحدد المشكمة البحثية في التساؤل الرئيسي التالي   -الباحث 
 ؟ السعودي الجامعيمصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدي الشباب ما مدى 
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ىأهموةىالدرادةى:ىى-اثانًو
  :وتأتى أىمية ىذه الدراسة في ضوء ما يمي

تأتى أىمية الدراسة من زيادة االنتقادات الموجية لوسائل التواصل االجتماعي في أنيا ال  -1
 تتحرى الدقة والمصداقية تجاه ما ينشر بيا من معمومات مختمفة .

في وسائل التواصل االجتماعي  خاصة ندرة المعمومات المتوفرة عن مصداقية ما ينشر  -2
دوافع تناولتيا من حيث أنماط التعرض و  في الدراسات العربية حيث أن أغمبيا

 دون التعرف عمى مصداقيتيا. ،االستخدام
إثراء المكتبات العربية بمعمومات عممية عن اإلعالم الجديد بشكل عام وعن وسائل  -3

 لي.التواصل االجتماعي بشكل خاص  في الوقت الحا
تأتى أىمية ىذه الدراسة لنشر الوعي بين الجميور بمفيوم المصداقية ومعاييره ومستوياتو  -4

خاصة فئة الشباب حتى يستطيعوا  تحديد األخبار الصادقة والصحيحة من تمك الكاذبة 
 التي تضربيم وباآلخرين.

 أىمية الكشف عن عالقة الشباب بوسائل التواصل االجتماعي ومدى مصداقيتيا. -5
 مية شبكة االنترنت وخطورة دورىا في الوقت الراىن عمى الشباب الجامعي.أى -6

 

ىأهدافىالدرادةى:ىى-اثالًث

تيدف الدراسة بشكل رئيسي عمى التعرف عمى مدى مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدى الشباب 
 ، ومدى وعي ىؤالء الشباب  بمفيوم  المصداقية لممحتوى المنشور فييا. ىالجامعي السعود

  :وينبثق من اليدف الرئيسي العديد من األىداف الفرعية

التعرف عمى مدى وعي الشباب الجامعي السعودي المستخدم لموسائل االجتماعية بمفيوم المصداقية  -0
 والعناصر المكونة لو.

الجامعي السعودي عمى وسائل التواصل االجتماعي ومعرفة المجاالت رصد مدى اعتماد الشباب  -0
 التي يزيد اعتماده عمييا فييا.

خالل تحديد كثافة  توصيف عالقة الشباب بوسائل التواصل االجتماعي في الوقت الراىن من -3
 .ديباىتمام الشباب الجامعي السعو  التي تحظي ومصداقية وشمولية وانتشار الوسيمةنوع و  االستخدام

 

 تتمثل حدود البحث في :  :ةحـدودىالدرادى-اىرابًع
تمثماات فااي الفتاارة الزمنيااة لتطبيااق البحااث الميااداني وىااى شااير إبرياال عااام  الحدددود الزمة:دد : -

 م.0205
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تااام تطبياااق اساااتمارة االساااتبيان عماااى الشاااباب الجاااامعي بجامعاااة الحااادود  الحددددود الميةة:ددد : -
 بنات( -عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بمدينة عرعر)بنين –الشمالية 

تتمثل في موضوع البحث وىو : مصداقية وساائل التواصال االجتمااعي الحدود الموضوع:   -
 لدى الشباب الجامعي السعودي.

 

ىاالطارىالنظريىللدرادةى:ىى-اخامًد

 ،لعناصر المكونة لمفيوم المصداقيةاعتمدت الدراسة عمى مدخل االعتماد عمى وسائل اإلعالم ،وا
 وفيما يمي شرحًا موجزًا ليما :

 :مدخل االعتمةد على وسةئل اإلعالم –أوال 

الثورة المعرفية التقني اليائل و ين نظرًا لمتطور لقد ازداد االىتمام بيذه النظرية في العقدين االخير        
إلى أن وجود اإلنترنت وتأثيره المتزايد بإمكانياتو  (0202) التي نعيشيا حيث أشار دينس ماكويل

يدية بين المعموماتية اليائمة واستخداماتو المتعددة قد أحدث تطويرًا في البيئة اإلعالمية وفي العالقات التقم
األىداف الرئيسية لنظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم الكشف عن ، ومن الفرد والنظام اإلعالمي

األسباب التي تجعل لوسائل اإلعالم أحيانا آثارا قوية ومباشرة ، وفي أحيان أخرى تكون ليا تأثيرات غير 
 (3)مباشرة وضعيفة.

ى البيئية تنظر إلويمكن القول: إن نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم ىي )نظرية بيئية(،والنظرية       
، وىي تبحث في كيفية ارتباط أجزاء من النظم االجتماعية صغيرة وكبيرة المجتمع باعتباره تركيبا عضويا

والمفترض أن  يرتبط كل منيا باآلخر ومن ثم تحاول تفسير سموك األجزاء فيما يتعمق بيذه العالقات،
وىذا النظام لو عالقة  ،لممجتمع الحديث النسيج االجتماعييكون نظام وسائل اإلعالم جزءا ىاما من 

باألفراد والجماعات والمنظمات والنظم االجتماعية األخرى ،والعالقة الرئيسية التي تحكميا ىي عالقة 
االعتماد بين وسائل اإلعالم والنظام االجتماعي والجميور وقد تكون ىذه العالقات مع نظم وسائل 

 (4)االنترنت.  -التمفزيون–الراديو  -ل :الصحفاإلعالم جميعيا او مع احد أجزاءىا مث

شباب يرجع أسباب اختيار ىذه النظرية لدراسة مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدى الو       
 :الجامعي السعودي إلى ما يمي

تسعى ىذه الدراسة إلى الكشف عن مدى وعي الجميور السعودي المستخدم لموسائل االجتماعية  -0
، وطبيعة دور ىذه الوسائل في تكوين ىذا الوعي وىو ما يتفق المكونة ليابمفيوم المصداقية والعناصر 

مباشرة آثار قوية و  ائل اإلعالم أحياناً : لماذا يكون لوسيسي لمنظرية التي تسعى إلى تفسيرمع اليدف الرئ
 وأحيانًا تأثيرات ضعيفة عمى الجوانب المعرفية ؟ 
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بشكل متزايد الستقاء المعمومات تفترض النظرية أن الجميور سيعتمد عمى وسائل اإلعالم  -0
ت معرفة مضامين التوجيات إزاء ما يحدث في المجتمع في اوقاواألخبار من أجل تكوين مداركو و 

، لذا تفترض الدراسة أن األحداث الجارية حاليًا في المممكة الشك والغموض  التغير التي يسود فييا
العربية السعودية خاصة عاصفة الحزم بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن وأىمية أخبارىا 

بالنسبة لمشباب الجامعي ميور أكثر عمى وسائل اإلعالم، و ستمثل احدى الحاالت التي يعتمد فييا الج
من المتوقع أن يعتمد عمى وسائل التواصل االجتماعي الذي يستخدميا بصورة كبيرة في السعودي 

 بالتالي ستكون ىذه النظرية مناسبة ألىداف الدراسة.و  الحصول عمى األخبار والمعمومات

 ثانيًا : العناصر المكونة لممصداقية :

 (5) تتمثل أىم ىذه العناصر في المفاىيم التالية :
 .الشخصيةالتجرد من األىواء الموضوعية و  -0
 الشجاعة في إبداء اآلراء والمواقف.الصراحة و  -0
 اىتمامات الجميور.معالجة القضايا التي تمس مصالح و  -3
 عدم االستخفاف بعقول الجميور.  -4
 تعددية أبعاد كل عنصر من عناصر الموضوع. -5
 عرض وجيتي النظر. -6
 الدينية.النصوص االستناد إلى أدلة كالوثائق والوقائع و  -7
 التوازن في عرض وجيتي النظر.ي عرض األبعاد و التوازن ف -8
 اساليب العرض.الوضوح في االفكار االتجاىات و  -9

 مصادرىا.الثقة في الوسيمة االعالمية و  -02
 االحصاءات.ة في اثبات المصادر والتواريخ واالسماء واالرقام و الدق -00
 االلمام بكل عناصر الموضوع. -00
 و اآلراء. االتساق في المواقف -03
 فصل الرأي عن المعمومات والوقائع. -04     
ىمراجعةىبعضىالدراداتىالدابقة:ى-اىدادًد

تيدف إلى تحديد االستخدامات المختمفة لمشباب ( والتي 5105دراس  عبدالير:م ز:ةةي وآخرون)        
الناتج عن استخدام الفيس الميبي والبحريني لموقع التواصل االجتماعي الفيس بوك ومدى رضاىم النفسي 
فى اختالف نسبة  2.25بوك وقد توصمت ىذه الدراسة لبعض النتائج منيا : أن السن عامل مؤثر بنسبة 

عاما من الشباب، وتبين الدراسة كذلك أن  02-08الرضاء النفسي عند الفئة العمرية المتراوحة ما بين 
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ذلك إلى اختالف الجنس واختالف نسبة  ويرجع2.25ىناك اختالف في استخدام الفيس بوك بنسبة  
 (6)تأثير الفيس بوك.

( بالتعرف عمى دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم 5102هدفت دراس  عالء العقةد )       
المشاركة السياسية لمشباب الفمسطيني وكان من أبرز النتائج ان الحراك السياسي جاء استجابة لدعوات 
مواقع التواصل االجتماعي والذى اخذ أشكاال مختمفة منيا حضور المؤتمرات والمقاءات السياسية 

 (7). والفعاليات الوطنية المختمفة
( والتي ىدفت إلى التعرف عمى األسباب التي تدفع إلى االشتراك 5102ودراس  حةةن الشهري)       

في موقعي الفيس بوك وتوتير والتعرف عمى طبيعة العالقات االجتماعية عبر ىذه المواقع، وكان من 
توتير ىو سيولة التعبير أبرز نتائجيا :أن من أقوى األسباب التي دفعت الطالبات الستخدام الفيس بوك و 

عن آرائين واتجاىاتين الفكرية ، وبينت الدراسة كذلك أن ىناك آثارا إيجابية في استخدام مواقع التواصل 
 (8)االجتماعي أىميا االنفتاح الفكري والتبادل الثقافي وآثارا أخرى سمبية أىميا قمة التفاعل األسرى.

 ةجد دراس  د:ةة عرابي وبسةت عبدالمحسنأما بالنسبة لمصداقية وسائل التواصل االجتماعي        
 والتي ىدفت لمتعرف عمى مصداقية المضمون الخبري لمواقع التواصل االجتماعي عند الشباب (5105)

عمومة أن مواقع الصحف االجتماعية ىي األكثر مصداقية في نقل الم : ،وقد توصمت الدراسة إلى ما يمى
% بينما جاء الفيس بوكفي 03% تالىا توتير واليوتيوب بنسبة متساوية وىى 47لدى الشباب بنسبة 

 (9)%. 7الترتيب األخير بنسبة 
أن األشخاص أن وسيمة توتير يتمتع بمصداقية بين مستخدميو و  (5105دراس  بةسرابة )وقد بينت       

امداد مستخدمي توتير باألخبار والمعمومات وشرحيا خاصة  عميو يمعبون دورُا ميمًا فيالنشطاءالفاعمين و 
 (02)في األحداث التي تتسم بالغموض وال تتوفر عنيا أخبار كافية.

( إلى أن مصداقية 5100ودراس  ي:فن وآخرون أجر:ت على األخبةر المصورة في التلفز:ون )       
ن كانت النتائج قد أشارت إلى أن نسبة من األخبار و  األخبار المصورة في التمفزيون ال تتأثر بمصدر ا 

 (00)الجميور تؤكد عمى ضرورة كتابة مصدر الفيديو الذي يعرض في األخبار. 
مصداقية  قد أوضحت في دراستيا أن (5101حةةن سل:م )وبالنسبة لمصداقية االنترنت نجد أن       

تجاىات الحديثة في دراساااااات وبحوث اإلنترنت لدى الجميور عندىا جاء في الترتيب الرابع بالنسبة لال
ىذه الدراسات تيتم بدراسة مصداقية اإلنترنت بشكل عام لدى الجميور، ،وأن عالقة الجميور باإلنترنت

أي من حيث مدى الثقة في شبكة اإلنترنت وما تقدمو بشكل عام، دون أن يتم الربط بين قياس 
بمصداقية الوسائل اإلخبارية،وفي ىذا اإلطار ندرت الدراسات المصداقية في شبكة اإلنترنت وما يتعمق 

 (00) العربية التي تتناول قياس مصداقية اإلنترنت بشكل عام.
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م االخبارية و عن اىمية العالقة بين مصداقية وسائل اإلعال (5101دراس  أجر:ت عةم )وفي      
أىمية الصحافة و مصداقيتيا كوسيمة  ، تم التوصل إلى ضرورة النظر في حقيقة انارتباطيا بالجميور

 (03)اعالمية لقرائيا نابع من كون وسائل اإلعالم جزء من النسيج االجتماعي لمقراء في حياتيم اليومية. 

التي توصمت إلى أن أغمب مستخدمي االنترنت يعتمدون عمى  (5101ودراس  مةتسةجر واةدرو )     
وكذلك  يستخدمون االرشاد المعرفي بصورة  ،اراء المجموعةة المصدر من خالل أخرين في تقييم مصداقي

 (04)روتينية  لتقييم المصداقية.

الميديا المتحركة أدى إلى النتائج أن استخدام الفيديوىات و أوضحت  (5101دراس  لي وبةرك )وفي      
 (05)الشفافية لممضمون بدون الربط بالمصدر.زايد ممحوظ في الحكم عمى الصدق و ت

والتي أجريت عن مدى  (5101آخرون )ثورسون و راسة التجريبية  لمباحث كذلك أظيرت نتائج الدو      
،  عن وجود عالقة ذات إلخبارية في الحكم عمى مصداقيتياتأثير السياق الذي تعرض فيو القصص ا

أو داللة احصائية بين السياق أو الوسيمة الذي يعرض فيو أخبار الصحف والمصداقية أي أن الوسيمة 
 (06)لمنشورة سمفًا في وسائل اإلعالم.المدونة االلكترونية تؤثر في إدراك مدى مصداقية األخبار ا

التي رصدت كيفية حكم مستخدمي االنترنت عمى  (5101ستةمب) دراس  دوتشرمةن و أما      
من خالل  مصداقية الوسائل اإللكترونية أشارت نتائجيا إلى أن الحكم عمى مصداقية ىذه الوسائل يتم

فحة ودافع المستخدم والمحتوى والتاريخ والمينية ومدى سيولة تصميم الصعدة عوامل مثل السمطة و 
 (07).المعتقدات الشخصيةاستخدام الوسيمة و 

مدى  تأثير مصداقية البرامج اإلخبارية عمى   فقد رصدت (5112دراس  مهربي وأخرون ) وفي     
نتائج أن السرعة في عرض األحداث الميمة في النشرات والبرامج توجيو أفكار المشاىدين، وأظيرت  ال

تبين أن التميفزيون في نقل األنباء ، كذلك األحداث ومصداقيتيا لدى الجميور اإلخبارية تزيد من فعالية
 (08).يكون لو مصداقية أكثر من االنترنت.

معمومات و  Hyperlinkإلى أن ضرورة وضع الرابط  (5112)دراس  جوةسوةوو:دمةنبينما توصمت      
 (09)عن الكاتب حيث يزيد ذلك من مصداقية القصص اإلخبارية.

التي أوضحت أن مصداقية الوسائل ترتبط بدرجة االنغماس  (5112والدراس  التجر:ب:  لبور:سةت )
 (02)والمعرفة السابقة عن الموضوع ووقت التعرض أكثر من ارتباطيا بتمييز المصدر.

إلى وجود ثالثة عوامل تحدد مصداقية الوسائل  (5112العظ:م عبد دراس  )عزهوأشارت نتائج      
اإلعالمية وأىميا االىتمام بالمجتمع والثقة في الوسيمة والحرفية في األداء اإلعالمي. كما أشارت الدراسة 



 

 

811 
 الجامعً السعوديمصداقٌة وسائل التواصل االجتماعً لدى الشباب :  د. عبد هللا عبد هللا الوزان

إلى وجود اختالفات بين الجميور اإلماراتي في تقييميم لمصداقية وسائل اإلعالم الحديثة والتقميدية 
 (00)كمصادر لألخبار، حيث حظي التميفزيون بالمصداقية يميو الصحف ، ثم اإلنترنت. 

 يا من خاللالتمفزيون يتم تقييمإلى أن مصداقية الصحافة و  (5112دراس  شوةج ) قد توصلتو      
التوازن بينما نجد مصداقية األخبار عمى االنترنت ال تتأثر بعامل المنفعة االجتماعية والمينية والدقة و 

 (00)المنفعة االجتماعية. 

لرصد مستوى مصداقية وسائل اإلعالم المصرية فضاًل  (5115دراس  خةلد صالح الد:ن ) وسعت      
عن قياس مستوى مصداقية التغطية اإلعالمية لعدد من القضايا البارزة عمى عينة من مستخدمي 

لمقارنة اإلنترنت ووسائل اإلعالم األخرى وتفوقت مصداقية التميفزيون والصحف القومية والحزبية با
 (03).بمصداقية وسائل اإلنترنت

إلى معرفة آراء النخبة المصرية حول مصداقية وسائل  (5112)دراس  هو:دا مصطفىىدفت وقد      
اإلعالم أثناء تغطيتيا اإلخبارية لمحرب عمى العراق. وأوضحت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعالم المصرية 
تناولت تقارير إخبارية متعارضة حول أحداث الحرب عمى العراق، في حين حظيت وسائل اإلعالم 

 (04)عنصري الشمول والدقة في التغطية اإلخبارية وتمتيا الفضائيات العربية.األجنبية بالمصداقية لتوافر 

التي أجريت في جامعة أوىايو األمريكية وسعت لقياس مدى  (5115)ةوزاتو" دراس  "بينما أشارت      
خبرة الطالب باإلنترنت واستخدام الصحف اإللكترونية، والصحف المطبوعة وعالقة ذلك بالمصداقية 

عامل لقياس مصداقية الصحف اإللكترونية وىي )الخبرة،  04واستخدمت ىذه الدراسة مقياس مكون من 
لعدالة، الدقة، الثقة بالمصدر، العممية التحريرية، األطر اإلخبارية، العمق، الشيرة، الحالية، التكامل، ا

وأوضحت الدراسة وجود عالقة قوية بين المصداقية وخبرات  .موضوعية، عدم التحيز، التفاعمية(الثقة، ال
 كما اتضح أن إدراك المبحوثين لكترونية وقراءة الصحف المطبوعة،المبحوثين باإلنترنت والصحف اإل

لمصداقية الصحف اإللكترونية كان مماثاًل لمصحف المطبوعة، بينما ارتفعت مصداقية الصحف 
 (05).اإللكترونية

 االستفةدة من الدراسةت السةبق  :
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة بشكل دقيق وبمورة الخطة المنيجية لمدراسة 

، واستفاد الباحث كذلك ختياراألمثل لمنيج وأداة الدراسةواالدوات المستخدمة، واالوالتعرف عمى المناىج 
، كما استفاد سةمن الدراسات السابقة في صياغة الفروض وتساؤالت الدراسة بما يتالءم مع أىداف الدرا

 منيا الباحث في إعداد االستبيان وتقسيمو. 
 

 



                                   rr.epra.org.egwww.jp                                                     www.epra.org.eg      
 

 

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السابعالعدد  811

 و:مين إجمةل أهم مؤشرات الدراسةت السةبق  

اتضح من خالل الدراسات تمتع وسيمة توتير بمصداقية واضحة بالمقارنة بوسائل التواصل  -0
 االجتماعي األخرى كما ىو الحال في الدراسة الحالية.

 ندرة الدراسات العربية في مجال مصداقية وسائل التواصل االجتماعي. -0
جتماعي )سواء مصداقية وسائل اإلعالم ومصداقية وسائل التواصل االالدراسات الخاصة ب -3

الدراسات العربية أو األجنبية ( لم تتوصال إلى مفيوم محدد لممصداقية، أو وضع مقياس موحد 
 .اس مصداقية وسائل اإلعالم الجديدلقي

لم تيتم الدراسات بالكشف عن مدى اختالف مصداقية وسائل التواصل االجتماعي فيما بينيا  -4
 ،كما أنيا لم تيتم بقياسيا.

الدراسات في السنوات األخيرة إلى قياس مصداقية اإلنترنت بالمقارنة بالوسائل اإلعالمية اتجيت  -5
 التقميدية األخرى.

 

ىى:تداؤالتىالدرادةى-اىدابًع

 ما كثافة استخدام شبكة االنترنت لمشباب الجامعي السعودي أسبوعيا؟ -0
 ت؟ما أماكن التواصل التي يستخدم الشباب الجامعي السعودي فييا اإلنترن -0
 الشباب الجامعي السعودي لوسائل التواصل االجتماعي؟ما معدل استخدام  -3
 ما نوعية وسائل التواصل االجتماعي التي يفضل الشباب الجامعي نشر أخبارىم بيا؟ -4
 ما أسباب اعتماد الشباب الجامعي السعودي لوسائل التواصل االجتماعي ؟ -5
 ما مدى مصداقية وسائل التواصل االجتماعي في نقل المعمومات؟  -6
 ما مدى الثقة في مصداقية وسائل التواصل االجتماعي في نقل المعمومات؟ -7
 ما مدي شمولية وسائل التواصل االجتماعي في نقل المعمومات؟  -8
 ما أكثر وسائل التواصل االجتماعي انتشارا؟  -9

 التي يتزايد االعتماد عمييا ؟ما أكثر وسائل التواصل االجتماعي   -02
ما عناصر المحتوى المؤثرة في تصديق الشباب الجامعي لممضمون المنشور في وسائل   -00

 التواصل االجتماعي؟ 
 ما توقعات الشباب لمستقبل ما ينشر عمى وسائل التواصل االجتماعي؟ -00
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ىى:فروضىالدرادةى-اىثامًن

 الفرض األول:
بين  الجنسين في نوعية وسائل التواصل االجتمااعي التاي يفضال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

 الشباب نشر أخبارىم بيا.
 الفرض الثةةي: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  الجنسين في مصاداقية وساائل التواصال االجتمااعي فاي نقال  -
 المعمومات.

 الفرض الثةلث:
التواصاال االجتماااعي المفضاامة و توقعااات توجااد عالقااة ارتباطيااو ذات داللااة إحصااائية بااين وسااائل  -

 الشباب لمستقبل ما ينشر عمى وسائل التواصل االجتماعي
 الفرض الرابع:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كثافة استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصل  -
 االجتماعي وبين مصداقية ىذه الوسائل لدييم في نقل المعمومات.

 الفرض الخةمس:
القة ذات داللة إحصائية بين نوعية وسائل التواصل االجتماعي التي يفضميا الشباب توجد ع -

 .جامعي وبين مصداقية ىذه الوسائلال
 

ى:ىةمنكجىالدرادى-اىتادًع

 -والذى تم فيو مسح عينة من الشباب الجامعي السعودي )ذكور تعتمد ىذه الدراسة عمي منيج المسح    
 -لمدراسة لألسباب التالية: ىذا المنيج يعد األنسب وإناث( 

 النقص في المعمومات عن البيانات المتعمقة بعالقة الشباب بوسائل التواصل االجتماعي  -

 حداثة الدراسات حيث لم يتعرض الكثير من الدراسات السابقة لمصداقية وسائل التواصل االجتماعي. -

 :أدواتىجمعىالبواناتى-راذرًا

لمعينة محل الدراسة لتحقيق أىداف الدراسة وتساؤالتيا وذلك لمتعرف عمى  تم استخدام صحيفة استبيان    
 . صل االجتماعي عند الشباب السعوديمدى مصداقية وسائل التوا
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في ضوء توجيياتيم تم  لتوفير صدق البيانات تم عرض االستمارة عمى مجموعة من المحكمينو     
  .وبالتالي تحقق الصدق الظاىري لمبيانات خرصياغة األسئمة واضافة وحذف البعض اآل التعديل في

% أي ما 05كما تم إجراء اختبار قبمى الستمارة االستقصاء من خالل تطبيقيا عمى عينة نسبتيا  -
من ثم إعادة سيولة فيميا و لمتأكد من وضوح األسئمة و  ذلك، و مفردة من الشباب من الجنسين 32يعادل 

 وفقًا لمالحظات المبحوثين. صياغة االستمارة في صورتيا النيائية

ن تقريبًا من ذلك بعد مضي اسبوعية عمى نفس العينة من المبحوثين و تم إعادة تطبيق االستمار      
،وىي نسبة عالية  0.94تم حساب نسبة الثبات بين التطبيقين وقد بمغت نسبة الثبات و  ،تطبيق االستمارة

 تدل عمى قابمية استمارة االستبيان لمتطبيق.

ىى:نوعىالدرادةىى-الحاديىرذر

طبيعة تعرض الشباب الجامعي ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تسعى لرصد وتوصيف      
، وتقييميم م المصداقية والعناصر المكونة لومدى وعييم بمفيو و  السعودي لوسائل التواصل االجتماعي

 لمدى مصداقية ما ينشر من مضمون في وسائل التواصل االجتماعي.  

ى:مجتمعىالداردةىوالعونةىى-الثانيىرذر

 :مجتمع الدراس  -أ

لدولة المممكة  يتمثل مجتمع البحث في الشباب الجامعي لجامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر التابعة    
جامعة الحدود الشمالية فقط نظرا لتباعد المسافات بين الجامعات ، وقد تم اختيار العربية السعودية

 .كيمو متر 052، فأقرب جامعة لي ىي جامعة الجوف ، والمسافة بيني وبينيا حوالى ديةالسعو 

   :ع:ة  الدراس  -ب
إنااث ( مان عماادة السانة التحضايرية  –( مبحاوث ) ذكاور 022تم سحب عيناة عشاوائية بسايطة مان )     

فااي  مبحوثااة إناااث022 -مبحااوث ذكااور022والدراسااات المساااندة بمدينااة عرعاار بشااطرييا البنااين والبنااات، 
                                                             

:  قةم البةحث بتحي:م استمةرة االستب:ةن  على السةدة المحيم:ن وهم يمة :لي 
 جامعة القاىرة –ا.د صابر سميمان عسران أستاذ اإلعالم بكمية اإلعالم -0

 جامعة عين شمس –ا.د محمود حسن اسماعيل أستاذ اإلعالم ورئيس قسم االعالم بمعيد الدراسات العميا  -0
 جامعة الحدود الشمالية –أستاذ عمم النفس المشارك كمية التربية واآلداب  –أ.م.دعادل األبيض  -3

 جامعة الحدود الشمالية –عمادة السنة التحضيرية  -رئيس قسم ميارات تطوير الذات –زغمول   د/ ىشام سعد -4

 جامعة الحدود الشمالية. –استاذ مساعد بعمادة السنة التحضيرية  –د/ عيسى شويطر   -5
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وقد تم إجراء الدراسة عمى ىذه العيناة العشاوائية الساابقة نظارا ألن  حجام العيناة  ،عام 09عمر واحد تقريبا 
 8ناشاائة فعمرىااا حااوالى  زالااتاألصاامية الممثمااة لجامعااة الحاادود الشاامالية لاايس كبياارا نظاارا ألنيااا جامعااة مااا 

، وذلاك نظاارا ألن الجامعاة تقااع تعاارف عمييااا دولياا، باال إن الطاالب فييااا أقال مان المعاادالت المسانوات فقاط
 022لااذا جاااء اختيااار عينااة الدراسااة ماان ، فااي محافظااة حدوديااة نائيااة بعياادة عاان باااقي محافظااات المممكااة

 :  مبحوث  وقد روعي فييا ما يمى
 ور واإلناث.أن تكون ممثمة لمذك -0
أن تمثاااال العينااااة ماااازيج ماااان الكميااااات المختمفااااة حيااااث أن الساااانة التحضاااايرية يدرساااايا جميااااع كميااااات  -5

 الجامعة.
ى:المعالجةىاالحصائوةىللبواناتى -الثالثىرذر

دخاليا إلى الحاسب اآللي، ثم        بعد االنتياء من جمع بيانات الدراسة الميدانية، تم ترميز البيانات وا 
معالجتيا وتحميميا واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج " الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

SPSS “ Statistical Package for the Social Science “ لى المعامالت وتم المجوء إ
واالختبارات اإلحصائية التالية في تحميل بيانات الدراسة: التكرارات البسيطة والنسب المئوية والمتوسطات 

لدراسة الداللة اإلحصائية لمعالقة  (Chi Square Test) 0الحسابية واالنحرافات المعيارية. اختبار كا
 .(Nominal)بين متغيرين من المتغيرات اإلسمية 

ىى:المفاهومىاألدادوةىللبحثى-رذرىالرابع
 بمعنى الجدية وااللتزام والصدق في األقوال واألفعال بعيدا عن الكذب واالفتراء والضالل.مصداق:  : 

وتش:ر هذه اليلم  في الخطةب الس:ةسي إلى مدى التزام شخص:  س:ةس  أو مؤسس  أو ه:ئد  بوعودهدة 
ارتفددةع المصددداق:  أو مدددى قةبل:دد  اىخددر:ن علددى مددة  ومدددى جددد:تهة   إذ :ددؤدي االلتددزام والجد:دد  إلددى 
 (52) ثقتهم و:ؤدي عدم االلتزام والجد:  إلى اةخفةضهة

:ىاااي التفاعااال باااين النااااس الاااذى ياااتم مااان خاللاااو إنشااااء ومشااااطرة أو تباااادل  وسدددةئل التواصدددل االجتمدددةعي
           –تااااااوتير  –يوتيااااااوب  –المعمومااااااات واألفكااااااار فااااااي مجتمعااااااات وشاااااابكات افتراضااااااية مثاااااال ) الفاااااايس بااااااوك 

 (07)إن(.لينكد

وساااائل اجتماعياااة تفاعمياااة تتااايح التواصااال المرئاااي والسااامعي وتباااادل الصاااور  و:عرفهدددة البةحدددث علدددى أةهدددة:
وغيرىا لمستخدمييا في أي مكان من أرجاء العالم وفى أي وقت يشاءون دون قيود ، ومان أبرزىاا ) الفايس 

 اليوتيوب(. –توتير  –بوك 

فاي مرحماة المراىقاة يقصد بيام فاي ىاذا البحاث) المعناى اإلجرائاي ( مان ىام  الشبةب الجةمعي السعودي : 
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عاااام( وتمثااال عيناااة الشاااباب الجاااامعي فاااي ىاااذا البحاااث طاااالب وطالباااات عماااادة السااانة  09المتاااأخرة مااان )
  المممكة العربية السعودية –بنات( بجامعة الحدود الشمالية  –التحضيرية بشطرييا ) بنين 

ىنتائجىالدرادة:
 خصةئص ع:ة  الدراس : -0

 ( 8جدول )
 ٌوضح وصف عٌنة الدراسة

 خصةئص الع:ة 
 إجمةلي

 الةسب   العدد
 % 52 022 ذكور النوع

 %52 022 إناث
 %022 022 جممة

 %52 022 عمادة السنة التحضيرية بعرعر )بنين( الكمية
 % 52 022 عمادة السنة التحضيرية بعرعر )بنات(

 %022 022 جممة
 022 العدد السن

 09 المتوسط
 

 يتضح من الجدول السابق :
مبحوث من  022إناث ( من الشباب الجامعي السعودي -مبحوث)ذكور 022أن عينة الدراسة تبمغ 

مبحوثة من عمادة السنة التحضيرية بعرعر) بنات(  022عمادة السنة التحضيرية بعرعر) بنين(، 
ن عاما أل 09، وىذه العينة يبمغ متوسط عمرىا المممكة العربية السعودية -اليةبجامعة الحدود الشم

 .بعد خروجيم من المرحمة الثانوية العينة جميعيا في عمر واحد تقريبا
 يثةف  استخدام شبي  االةترةت للشبةب الجةمعي السعودي أسبوع:ة -5

 (1جدول )
 توزٌع العٌنة وفقا لعدد أٌام استخدام شبكة االنترنت أسبوعٌا

 الترت:ب اإلجةب  الفترة الزمنية
 % ك

 0 64.5 009 يوميا
 3 05.5 30 أيام 6 -4من 

 4 2 2 أيام  3 -من يومين
 4 2 2 يوم واحد

 0 02 42 وفقا لمظروف
 -- 022 022 المجموع
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يوضح الجدول السابق الفترة الزمنية التي يمكن لمشباب الجامعي السعودي قضاؤىا في استخدام      
ونسبة مقدارىا  009اإلنترنت، فنجد أن الفترة الزمنية )يوميا( حصمت عمى المرتبة األولى بتكرار 

، ثم الثانية % في المرتبة02مقدارىا  ونسبة 42% تمييا الفترة الزمنية ) وفقا لمظروف ( بتكرار 64.5
 .%05.5ونسبة  30أيام( بتكرار  6 -4من الفترة الزمنية ) تأتى في المرتبة الثالثة واألخيرة

( في الفترات الزمنية المختمفة فكانت بنفس 08) (0203اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة رباب الجمال)
 .أيام(4- 6 -وفقا لمظروف –ترتيب الدراسة الحالية ) يوميا 

 عبر شبي  االةترةت ميةن التواصل -2
 (1جدول )

 توزٌع العٌنة وفقا لمكان استخدام شبكة االنترنت

 
 مكان االستخدام

  اإلجةب 
 % ك الترت:ب

 0 35.5 70 المنزل
 3 02 02 الجامعة

 0 49.5 99 الياتف المحمول
 4 5 02 مقيى انترنت
 4 2 2 أخري تذكر

 -- 022 022 المجموع    
 السابق :يتضح من الجدول  

فنجد أن الياتف  ر اإلنترنت يختمف باختالف المكان،أن أماكن تواصل الشباب الجامعي أفراد العينة عب 
أفراد العينة عبر شبكة  المحمول قد استحوذ عمى آراء نصف العينة تقريبا وذلك من حيث تواصل

)المنزل( في المركز الثاني % تاله 49.5، فقد سجل )الياتف المحمول( المركز األولى بنسبة اإلنترنت
% نظرا لوجود شبكة اإلنترنت في كل 02، بينما جاءت الجامعة في المركز الثالث بنسبة %35.5بة بنس

 .%5األخير) مقيى اإلنترنت( بنسبة مكان تقريبا بالجامعة ، وجاء في المركز 
   والتي جاءت عمى الترتيبفي معدل االستخدام  (09) (0203اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة رباب الجمال)

 المنزل ( كما ىو الحال في الدراسة الحالية. -) الياتف المحمول
 معدل استخدام وسةئل التواصل االجتمةعي -2

 (1جدول )
 توزٌع العٌنة وفقا لمعدل استخدام وسائل التواصل االجتماعً

 
 معدل االستخدام

  المجموع
 % ك الترت:ب

 0 82.5 060 دائما
 0 09.5 39 أحيانا
 3 2 2 انادر 

 3 2 2 ال استخدميا
  022 022 المجموع
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 يتضح من الجدول السابق :
ستخدمون وسائل التواصل مبحوث من الذكور واإلناث ي 022أن جميع افراد العينة البالغ عدىم      

عالية جدا ، فنجد أن من يقولون أنيم يستخدمون )دائما( الوسائل االجتماعية بانتظام نسبتيم االجتماعي
% أما عدم 09.5% وكذلك من يستخدمونيا )أحيانا( النسبة الباقية وىى نسبة 82.5وىى نسبة 

 . تماعي فال وجود لو في ىذه العينةاالستخدام لوسائل التواصل االج
أحيانا( حيث جائتا بنفس  –في استجابتي )دائما  (11) (0203اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة رباب الجمال)

 الترتيب في الدراسة الحالية. 
 ةوع:  وسةئل التواصل االجتمةعي التي :فضل الشبةب الجةمعي  ةشر أخبةرهم بهة:  -5

 

 (1جدول )
 نوعٌة وسائل التواصل االجتماعً التً ٌفضل الشباب نشر أخبارهم بها 

 

 الةسب  التيرارات الوسةئل
 49 98 توتير

 06.5 53 الفيس بوك
 Xing   2 2 اكسنج
 MySpace . 2 2 ماي سبيس

 04.5 49 اليوتيوب
 2 2 اليف بوون
 2 2 ىاي فايف
 2 2 أوركت
 2 2 تاجد

 022 022 اإلجمةلي
 يتضح من الجدول السابق :

 –) توتير أن أكثر وسائل التواصل االجتماعي التي يفضل الشباب نشر أخبارىم بيا ىي عمى الترتيب 
% ، ويميو الفيس 49 اليوتيوب (  بحسب رأى المبحوثين حيث حصل توتير عمى نسبة –الفيس بوك 
% وأقل وسائل التواصل االجتماعي التي يفضل الشباب نشر أخبارىم بيا ىي 06.5بوك بنسبة  

 % ، أما باقي الوسائل لم يكن ليا نصيب في المشاركة من قبل عينة الدراسة.04.5اليوتيوب بنسبة 
فقد حصل الفيس  (30)5105 وبسةت عبد المحسن د:ةة عرابيتختمف ىذه النتيجة مع دراسة 

%وفى المركز الثالث جاء 08.5% تاله توتير بنسبة 42.5بوك في دراستيما عمى المركز االول بنسبة 
 اليوتيوب وىذه النتائج تختمف مع الدراسة الحالية.



 

 

111 
 الجامعً السعوديمصداقٌة وسائل التواصل االجتماعً لدى الشباب :  د. عبد هللا عبد هللا الوزان

حيث حصل الفيس بوك فييا عمى  (11) (5102ربةب الجمةل)واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة 
المركز االول تاله توتير في المركز الثاني ثم اليوتيوب وىو ما يختمف مع الدراسة الحالية التي يتربع فييا 

  توتير عمى المركز األول يميو الفيس بوك ثم اليوتيوب
 :أسبةب اعتمةد الشبةب علي وسةئل التواصل االجتمةعي -2

 
 (1جدول )

 أسباب اعتماد الشباب علً وسائل التواصل االجتماعً 

 الةسب  التيرار األسبةب

 05 32 صدق معموماتيا
 08.5 37 تناقش قضايا ىامة في المجتمع بكل حرية

 06 30 تنفرد بعرض أخبار غير موجودة في الوسائل األخرى
 06.5 33 تعطيني فكرة عن كل ما يحصل في العالم.

 6 00 تقدم تغطية حية لألحداث 
 3 6 يتميز المضمون المنشور فييا بالثقة

 02 42 ألنيا سريعة في نقل األخبار.
 5 02 تعبر عن رأيي و رأي المجتمع بأكممو

 022 022 اإلجمةلي
 

 يتضح من الجدول السابق :
ألنيا سريعة في نقل % من أفراد العينة يعتمدون عمي وسائل التواصل االجتماعي ، 02أن نسبة 
% منيم يعتمدون عمييا ألنيا تناقش قضايا ىامة في المجتمع بكل حرية ، ونسبة 08.5األخبار، ونسبة 

% منيم  06% منيم  يعتمدون عمييا ألنيا تعطييم فكرة عن كل ما يحصل في العالم، ونسبة 06.5
 خرى.يعتمدون عمييا ألنيا تنفرد بعرض أخبار غير موجودة في الوسائل األ

حيث أن صدق  (33) 5105د:ةة عرابي وبسةت عبد المحسن تختمف ىذه النتيجة مع دراسة 
المعمومات فييا جاء بالترتيب األول في حين جاءت ىذه االستجابة في الدراسة الحالية بالترتيب الرابع 

 وكذلك اختالف االستجابات األخرى.
 المعلومةت:مدى مصداق:  وسةئل التواصل االجتمةعي في ةقل   -7

 (1جدول )
 مدى مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعً فً نقل المعلومات

 الةسب  التيرارات وسةئل التواصل االجتمةعي

 Twitter 95 47.5توتير
 Face book 63 30.5الفيس بوك 
 YouTube 40 00اليوتيوب 

 022 022 اإلجمةلي
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 يتضح من الجدول السابق :
بنسبة   Twitterاالجتماعي مصداقية في نقل األخبار ىي وسيمة توتيرأن أكثر وسائل التواصل 

% وأقل وسائل التواصل االجتماعي 30.5بنسبة   Face book% ويمييا وسيمة الفيس بوك 47.5
 %.00بنسبة  YouTubeمصداقية في نقل األخبار ىي اليوتيوب 

 

رجات االجتماعي لكن د أي أن أفراد العينة يصدقون ما ينشر وما يبث في وسائل التواصل
% يصدقون ما يعرض 47.5، فنجد تقريبا أن نصف أفراد العينة بنسبة الصدق تختمف من وسيمة ألخرى

، وىذا إن دل فإنما يدل عمى أن جميع افراد العينة يصدقون توتير ثم يمييا الفيس بوك وتوتيرفي وسيمة 
بة تصديق عالية من قبل المبحوثين وسائل التواصل االجتماعي خاصة توتير الذى يستحوذ عمى نس

 الشباب.
حيث أن توتير فييا ( 34) 5105د:ةة عرابي وبسةت عبد المحسن تختمف ىذه النتيجة مع دراسة 

حصل عمى المركز الثاني واليوتيوب عمى المركز الثالث والفيس عمى المركز الرابع أما الدراسة الحالية 
، واتفقت ىذه النتيجة مع رباب يو الفيس ثم اليوتيوبكز األول يمفقد حصل توتير فييا عمى المر 

 .كما ىو الحال في الدراسة الحاليةفي حصول توتير عمى المركز االول ( 35)0203الجمال
 مدى الثق  فى مصداق:  وسةئل التواصل االجتمةعى فى ةقل المعلومةت

(1جدول )  
مدى الثقة فى مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعى فى نقل المعلومات   

 

تباط المتمقي بالوسيمة تؤكد نتائج العديد من األبحاث أن متغير الثقة يعد من العوامل األساسية في ار     
، وقد مصداقية وسائل التواصل االجتماعي، وتشير بيانات الجدول السابق إلي معدل الثقة في االتصالية

، وفى المركز الثالث في المركز الثاني Face Bookالمركز األول تاله الفيس بوك Twitterاحتل توتير
ولعل ذلك يؤكد أن الشباب أفراد العينة يستخدمون ويعتمدون عمي مصادر ،  YouTubeال:وت:وب جاء

أن ىذا فضال عن اتصالية يثقون بيا ألنيا تقدم لو مساحة أكبر من الخصوصية والحرية في التعبير، 
والذى يثق  نسبة معدل الثقة لمشباب في مصداقية وسائل التواصل االجتماعي كان مرتفعا بالنسبة لتوتير

، أما الفيس بوك واليوتيوب فمعدل الثقة فييما منخفضا وضعيفا خاصة اليوتيوب بو معظم أفراد العينة

وسةئل التواصل 
   االجتمةعي

 المجموع ال أثق أثق بدرج  متوسط  أثق بدرج  يب:رة 
 % ك % ك % ك % ك

 Face Book 15 7.5 87 43.5 98 49 022 022 الفيس بوك
 Twitter 91 45.5 95 47.5 14 7 022 022توتير

 YouTube 00 5.5 70 35 009 59.5 022 022اليوتيوب  
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المركز األول والفيس بوك في حصول توتير عمى  (36)(5102ربةب الجمةل) وىذه النتيجة تتفق مع دراسة
 .ثق احد بو من أفراد العينة عندىاعمى المركز الثاني لكنيا اختمفت معيا في اليوتيوب الذى ال ي

 

 -:مدي شمول:  وسةئل التواصل االجتمةعي فى ةقل المعلومةت:  -2
  (1جدول )

 مدي شمولٌة وسائل التواصل االجتماعً فى نقل المعلومات

 الةسب  التيرارات االجتمةعيوسةئل التواصل 

 Twitter 73 36.5التوتير
 Face book 65 30.5الفيس بوك 
 YouTube 60 30اليوتيوب 

 022 022 اإلجمةلي

 يتضح من الجدول السابق :
بنسبة   Twitterأن أكثر وسائل التواصل االجتماعي شمولية في نقل األخبار ىي وسيمة توتير

% وأقل وسائل التواصل االجتماعي 30.5بنسبة   Face book% ويمييا وسيمة الفيس بوك 36.5
، وعميو فإن أفراد العينة يرون ان وسائل %.30بنسبة  YouTubeشمولية في نقل األخبار ىي اليوتيوب 

 ر والفيس بوكالتواصل االجتماعي تحقق ليم أكبر قدر ممكن من الشمولية في نشر األخبار خاصة توتي
 -: أيثر وسةئل التواصل االجتمةعي اةتشةرًا:  -01

 (81جدول )
 أكثر وسائل التواصل االجتماعً انتشارا

 الةسب  التيرارات وسةئل التواصل االجتمةعي

 Twitter 90 45.5توتير
 Face book 59 09.5الفيس بوك 
 YouTube 52 05اليوتيوب 

 022 022 اإلجمةلي
 

 الجدول السابق :يتضح من 
% ويمييا 45.5بنسبة   Twitterأن أكثر وسائل التواصل االجتماعي انتشارا ىي وسيمة توتير

% وأقل وسائل التواصل االجتماعي انتشارا ىي اليوتيوب 09.5بنسبة   Face bookوسيمة الفيس بوك 
YouTube  05بنسبة.% 

أفراد العينة وفى معظم أنحاء المممكة أي أن وسيمة توتير تحقق اعمى نسبة وأعمى انتشارا لدى 
 بناء عمى المقابالت الياتفية التي اجريتيا في مناطق عديدة من أنحاء المممكة.

حيث جاء الترتيب ( 37) 5105د:ةة عرابي وبسةت عبد المحسن اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
 .)توتير ثم الفيس بوك فاليوتيوب( كما جاء بالدراسة الحالية
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 -أيثروسةئل التواصل االجتمةعي التي :تزا:د االعتمةد عل:هة من قبل الشبةب الجةمعي: -00
 

 (88جدول )
 وسائل التواصل االجتماعً التً ٌتزاٌد االعتماد علٌها من قبل الشباب الجامعًأكثر  

 

 الةسب  التيرارات وسةئل التواصل االجتمةعي

 Twitter 96 48توتير
 Face book 42 02الفيس بوك 
 YouTube 64 30اليوتيوب 

 022 022 اإلجمةلي
 

 يتضح من الجدول السابق :
أن أكثر وسائل التواصل االجتماعي التي يتزايد االعتماد عمييا من قبل الشباب الجامعي 

% ثم وسيمة 30بنسبة  YouTube% ويمييا اليوتيوب 48بنسبة   Twitterالسعودي ىي وسيمة توتير
 % .02بنسبة  Face bookالفيس بوك 

وىذا يؤكد ان الشباب السعودي أفراد العينة يثقون ويعتمدون في وسيمة توتير اكثر من أي وسيمة 
بداء آرائيم بكل حيدة ومصداقية دون رقيب عمييم.  اخرى والتي يرون فييا أنيا تحقق ليم ذاتيم وا 

 

التواصل وسةئل  عةةصر المحتوي المؤثرة فى تصد:ق الشبةب للمضمون المةشور في -02
 االجتمةعي:

 (81جدول )
 عناصر المحتوي المؤثرة فً تصدٌق الشباب للمضمون المنشور فً وسائل التواصل االجتماعً

 الةسب  التيرارات عةةصر المحتوى

 00.5 43 الصور
 0.5 5 األرقام واإلحصائيات

 06.5 33 الوثائق
 09.5 39 ذكر مصدر المضمون المنشور

 00.5 45 الفيديوىات
 7.5 05 35 الرسومات
 02 02 التعميقات
 011 511 اإلجمةلي

 

 :يتضح من الجدول السابق
% من أفراد العينة يرون أن أىم عناصر المحتوي المؤثرة في تصديق الشباب لممضمون 00.5أن نسبة 

ة % منيم يرون أنيا الصور، ونسب00.5، ونسبة التواصل االجتماعي ىي الفيديوىاتالمنشور في وسائل 
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، % منيم يرون أنيا لموثائق06.5بة المضمون المنشور، ونس % منيم يرون أنيا ذكر مصدر09.5
 .% منيم يرون أنيا لمتعميقات02بة ونس

أي أن الفيديوىات والصور والمضمون المنشور بمصدره عمى الترتيب ثالثة أشياء غاية في األىمية 
ن كانت غير موجودة فال يتم تصديق شيء، لتصديق أي شيء موجود في وسائل التواصل االجتماعي  وا 

 وىى بالفعل أساسية في تصديق أي محتوى. 
في اختالف ( 38) 5105د:ةة عرابي وبسةت عبد المحسن اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة 

، فقد احتمت الصور فييا المركز األول بينما احتمت الفيديوىات  المركز لنسب المئويةعناصر المحتوى وا
 الدراسة الحالية. األول في

 : توقعةت الشبةب لمستقبل مة :ةشر على وسةئل التواصل االجتمةعي:  -02
 

 (81جدول )
 توقعات الشباب لمستقبل ما ٌنشر على وسائل التواصل االجتماعً

 الةسب  التيرارات توقعةت الشبةب
 75.5 050 ستزداد
 05 32 ستظل
 6.5 03 ستقل
 3 6 ال اعرف
 022 022 اإلجمةلي

 يتضح من الجدول السابق :
% من أفراد العينة يتوقعون ازدياد المضمون المنشور في وسائل التواصل 75.5أن نسبة 

% 6.5% منيم يرون أنيا ستظل كما ىي في المستقبل، ونسبة 05االجتماعي في المستقبل، ونسبة 
 % منيم ال يعرفوا.3منيم يرون أنيا ستقل في المستقبل، ونسبة 

في عصر  الشباب أفراد العينة في محمو فالتقدم سمة العصر الذى نحياه وكل يوم بو جديدوتوقع 
، فال يمكن التوقف فعجمة الحياة دائرة ال يستطيع أحد إيقافيا وبالتالى ما ينشر التقنية واالعالم الجديد

وم أن يرث اهلل األرض ييزداد يوما بعد يوم دون توقف وال يتوقف إال بانتياء الحياة وانتياء دنيا الناس 
 . ومن عمييا
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 الفروض:
 الفرض األول:

توجدد فددروق ذات داللد  إحصددةئ:  بد:ن  الجةسدد:ن فدي ةوع:دد  وسدةئل التواصددل االجتمدةعي التددي :فضددل -
 الشبةب ةشر أخبةرهم بهة 

 (81جدول )
 ٌفضل الشباب نشر أخبارهم فٌهالداللة الفروق بٌن الجنسٌن فً نوعٌة وسائل التواصل االجتماعً التً  1قٌمة كا  

 مستوى الدالل  5ية اإلجمةلي اإلةةث الذيور الوسةئل
 % ك % ك % ك  5د  ح

  2.335 0.092 49 98 46 46 50 50 توت:ر
 

 غير دالة
 06.5 53 05 05 08 08 الف:س بوك
 04.5 49 09 09 02 02 ال:وت:وب
 2 2 2 2 2 2 أخرى
 022 022 022 022 022 022 اإلجمةلي

 
 يتضح من الجدول السابق :

التواصل االجتماعي التي يفضل الشباب الذكور نشر أخبارىم فييا ىي وسيمة  وسةئلأن أكثر 
التواصل االجتماعي التي يفضل  وسةئل% وأقل 08% ويمييا وسيمة الفيس بوك بنسبة 50توتير بنسبة 

أكثر وسائل التواصل االجتماعي التي %، و 02ىي وسيمة اليوتيوب بنسبة  الشباب نشر أخبارىم فييا
% وأقل 09% ويمييا اليوتيوب بنسبة  46يفضل الشباب اإلناث نشر أخبارىم فييا ىي توتير بنسبة 

 %.05وسائل التواصل االجتماعي التي يفضل الشباب نشر أخبارىم فييا ىي الفيس بوك بنسبة 
ت داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في نوعية وسائل التواصل ويتضح عدم وجود فروق ذا

، 2.25غير دالة عند مستوى  0االجتماعي التي يفضل الشباب نشر أخبارىم فييا، حيث كانت قيمة كا
مما يعني وجود تقارب الذكور واإلناث في نوعية وسائل التواصل االجتماعي التي يفضل الشباب نشر 

 أخبارىم فييا.
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 الفرض الثةةي:
توجددد فددروق ذات داللدد  إحصددةئ:  بدد:ن  الجةسدد:ن فددي مصددداق:  وسددةئل التواصددل االجتمددةعي فددي ةقددل -

 المعلومةت 
 (81جدول )

 لداللة الفروق بٌن الجنسٌن فً مدى مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعً فً نقل المعلومات 1قٌمة كا 

 اإلجمةلي اإلةةث الذيور الوسةئل
 5ية

 الدالل مستوى 
 % ك % ك % ك  5د  ح

  Twitter 45 45 52 52 092 47.5 0.932 2.380توت:ر
 غير دالة  

 
 

 Faceالف:س بوك 
book 

32 32 33 33 006 30.5 

ال:وت:وب 
YouTube 

05 05 07 07 84 00 

 022 022 022 022 022 022 اإلجمةلي
 يتضح من الجدول السابق :

االجتماعي مصداقية في نقل المعمومات بالنسبة لمذكور ىي وسيمة أن أكثر وسائل التواصل 
% وأقل وسائل التواصل االجتماعي مصداقية في 32% ويمييا وسيمة الفيس بوك بنسبة 45توتير بنسبة 

أكثر وسائل التواصل االجتماعي مصداقية في نقل %، و 05ىي وسيمة اليوتيوب بنسبة  نقل المعمومات
% وأقل وسائل 33% ويمييا وسيمة الفيس بوك بنسبة  52وسيمة توتير بنسبة المعمومات لإلناث ىي 

 %.07التواصل االجتماعي مصداقية في نقل األخبار ىي وسيمة اليوتيوب بنسبة 
ويتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مصداقية وسائل التواصل 

، مما يعني وجود تقارب 2.25غير دالة عند مستوى  0قيمة كااالجتماعي في نقل األخبار، حيث كانت 
 الذكور واإلناث في وسائل التواصل االجتماعي مصداقية في نقل المعمومات.

 
 الفرض الثةلث:

توقعدةت الشدبةب ةئل التواصل االجتمةعي المفضل  و توجد عالق  ارتبةط:ه ذات دالل  إحصةئ:  ب:ن وس -
 تواصل االجتمةعيلمستقبل مة :ةشر على وسةئل ال

  (81جدول )
 توقعات الشباب لمستقبل ما ٌنشر على وسائل التواصل االجتماعًائل التواصل االجتماعً المفضلة ومعامل االرتباط بٌن وس

 الدالل  القوة االتجةه معةمل االرتبةط الوسةئل
 2.20 متوسط طردي **Twitter 2.554توت:ر
 2.20 قوي طردي **Face book 2.750الف:س بوك 
 2.20 قوي طردي **YouTube 2.775ال:وت:وب 
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 يتضح من الجدول السابق:
وتوقعات الشباب لزيادة ما ينشر عمى    Twitterبين تفضيل وسيمة توتيرمتوسطة وجود عالقة طردية 

 .2.20( وىي دالة عند مستوى 2.6>ر>  2.3، حيث كانت قيم )تواصل االجتماعيوسائل ال
نشر وتوقعات الشباب لزيادة ما ي Face bookبين تفضيل وسيمة الفيس بوك  قويةوجود عالقة طردية 

 . 2.20( وىي دالة عند مستوى 2.6، حيث كانت قيم ) ر< عمى وسائل التواصل االجتماعي
وتوقعات الشباب لزيادة ما ينشر ما   YouTubeوجود عالقة طردية قوية بين تفضيل وسيمة اليوتيوب 

 .2.20( وىي دالة عند مستوى 2.6، حيث كانت قيم ) ر< واصل االجتماعينشر عمى وسائل التي
 

 الفرض الرابع:
توجد عالق  ذات دالل  إحصةئ:  ب:ن يثةف  استخدام الشبةب السعودي لوسةئل التواصل االجتمةعي 

 وب:ن مصداق:  هذه الوسةئل لد:هم في ةقل المعلومةت 
 ( 81جدول)

استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصل االجتماعً وبٌن مصداقٌة هذه الوسائل لدٌهم فً نقل كثافة معامل االرتباط بٌن 
 المعلومات

 الدالل  القوة االتجةه معةمل االرتبةط الوسةئل
يثةف  استخدام الشبةب السعودي 
 لوسةئل التواصل االجتمةعي 

 

مصداق:  لوسةئل التواصل 
 االجتمةعي في ةقل المعلومةت

 10 1 قوي طردي **722 1

وجاااود عالقاااة طردياااة قوياااة باااين كثافاااة اساااتخدام الشاااباب الساااعودي لوساااائل  يتضاااح مااان الجااادول الساااابق:
( 2.6التواصاال االجتماااعي وبااين مصااداقية ىااذه الوسااائل لاادييم فااي نقاال المعمومااات حيااث كاناات قاايم) ر< 

 .2.20وىي دالة عند مستوى 

 الفرض الخةمس:
جامعي بين نوعية وسائل التواصل االجتماعي التي يفضميا الشباب ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 .وبين مصداقية ىذه الوسائل
 (81جدول )

 نوعٌة وسائل التواصل االجتماعً التً ٌفضلها الشباب الجامعً وبٌن مصداقٌة هذه الوسائلمعامل االرتباط بٌن 

 مصداق:  وسةئل التواصل االجتمةعي الوسةئل
 الدالل  القوة االتجةه معةمل االرتبةط

 2.20 قوي طردي **Twitter 2.675توت:ر
 2.20 قوي طردي **Face book 2.887الف:س بوك 
 2.20 قوي طردي **YouTube 2.769ال:وت:وب 
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 يتضح من الجدول السابق:

، مصااداقية وسااائل التواصاال االجتماااعيو    Twitterوجااود عالقااة طرديااة قويااة بااين تفضاايل وساايمة التااوتير 
 .2.20( وىي دالة عند مستوى 2.6حيث كانت قيم ) ر< 
، حيااث ومصااداقية وسااائل التواصاال االجتماااعيبااين تفضاايل وساايمة الفاايس بااوك  قويااةوجااود عالقااة طرديااة 

 ..2.20( وىي دالة عند مستوى 2.6كانت قيم ) ر< 
، حياث كانات االجتمااعيمصاداقية وساائل التواصال وجود عالقة طردية قوية بين تفضيل وسيمة اليوتيوب و 

 .2.20( وىي دالة عند مستوى 2.6قيم ) ر< 
 

ى:خاتمةىالدرادةىوتوصواتكا
% أنيم 022سبة ارتفاع معدل استخدام الشباب لشبكة االنترنت وأكدت العينة بأكمميا بن -1

 .يستخدمون االنترنت
عبر % أنيم يستخدمون وسائل  التواصل االجتماعي 022أكد جميع  أفراد العينة بنسبة  -0

)أحيانا(  % واستجابة82.5االنترنت وأن معدل استخداميم موزع عمى استجابة ) دائما( بنسبة 
 % .09.5بنسبة 

% 49.5ارتفاع معدل التواصل عبر اإلنترنت لدى أفراد العينة عمى الياتف المحمول بنسبة  -3
 %.35.5والمنزل بنسبة 

يوتيوب( كوسائل  -الفيس بوك  –رتبين أن أفراد العينة من الشباب الجامعي اختاروا )توتي -4
 تواصل اجتماعي لنشر أخبارىم فييا.

من نتائج الدراسة يتبين أن أفراد العينة جميعيم يعتمدون عمى وسائل التواصل  -5
يوتيوب(، لكن تختمف درجة أسباب اعتمادىم عمى ىذه  -الفيس بوك  –االجتماعي)توتير

 الوسائل من فرد آلخر.
ولى تاله الفيس بوك ثم اليوتيوب في مدى المصداقية في نقل حصل توتير عمى المرتبة اال -6

 المعمومات.
 نسبة معدل الثقة لمشباب في مصداقية وسائل التواصل االجتماعي كان مرتفعا بالنسبة لتوتير -7

، أما الفيس بوك واليوتيوب فمعدل الثقة فييما منخفضا وضعيفا والذى يثق بو معظم أفراد العينة
 خاصة اليوتيوب.

تبين أن توتير أكثر وسائل التواصل االجتماعي اعتمادا وشمولية وانتشارا بين الشباب السعودي  -8
 تاله الفيس بوك ثم اليوتيوب.

الفيديوىات والصور والمضمون المنشور بمصدره ثالث عناصر مؤثرة في تصديق الشباب  -9
 لوسائل التواصل االجتماعي.



                                   rr.epra.org.egwww.jp                                                     www.epra.org.eg      
 

 

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السابعالعدد  181

جتماعي سيزداد في ة لمستقبل وسائل التواصل االتبين النتائج أن توقعات معظم أفراد العين  -02
 .األيام القادمة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في نوعية وسائل التواصل  -00
 االجتماعي التي يفضل الشباب نشر أخبارىم فييا.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مصداقية وسائل التواصل  -00
 االجتماعي في نقل األخبار.

نشر وتوقعات الشباب لزيادة ما يTwitterوجودعالقة طردية قوية بين تفضيل وسيمة توتير -03
 ، وعالقة طردية قوية بين اليوتيوب وتوقعات الشباب.عمى وسائل التواصل االجتماعي

 االجتماعي التواصل وجود عالقة طردية قوية بين كثافة استخدام الشباب السعودي لوسائل    
 مصداقية ىذه الوسائل لدييم في نقل المعمومات. وبين    

، وبين مصداقية وسائل اليوتيوب( -الفيس بوك  –وجود عالقة طردية قوية بين وسائل)توتير -04
 التواصل االجتماعي.

ى

  :توصواتىالدرادة
 ، تقترح الدراسة التوصيات التالية :في ضوء النتائج السابقة        
االنتباه لخطورة تأثير وسائل التواصل االجتماعي عمى الشباب بصفة عامة والشباب ضرورة  -1

بإجراء المزيد من األبحاث وتكثيف الدراسات النظرية والعممية  الجامعي بصفة خاصة وذلك
، خاصة وأن التوقعات المستقبمية في ضوء مصداقية ىذه الوسائل والمتابعة الدقيقة ليالرصد 

 .ماد عمييا من قبل الشباب الجامعييذه الدراسة، تؤكد استمرار استخداميا واالعتالنتائج العامة ل
 

ص -2 دار نشرة إعالمية وضع برامج إعالمية توعوية لمشباب لترشيد استخدام تمك الوسائل، وا 
، توزع داخل الجامعة لنشر الوعي لدى الشباب بضرورة االستفادة من االنترنت إرشادية جامعية

، خاصة وأن ىذه الوسائل أصبحت اآلن في بعد عن كل ما ىو غير أخالقيي والبشكل إيجاب
ج الدراسة من متناول اليد من خالل الياتف المحمول والذى حصل عمى المركز األول في نتائ

 .تمفة بوسائميا وبرامجيا المختمفةالذى يحوى كل تقنيات اإلنترنت المخقبل عينة الدراسة و 
 

توعية الشباب الجامعي السعودي بخطورة وسائل التواصل االجتماعي وذلك من خالل   -3
، ي الجامعات وداخل المجتمع المدنيالمحاضرات والندوات والدورات التدريبية التي تعقد ليم ف

 .عمى مصداقيتيا والحد من خطورتيا وذلك لمتعرف عن قرب بيذه الوسائل والتعرف
 

ى
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ى:هوامشىالدرادة
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Abstract 

 

   The study mainly aims to identify the extent of the credibility of the means of 

social communication Saudi university students’ point of view, and the 

awareness of these young people to the concept of credibility to the content of 

these means. 

This study is based on survey method, which was a sample of Saudi university 

students (males – female). 

    To achieve the objectives of the study and its questions and to identify the 

extent of the credibility of the means of social communication at the Saudi 

youth, a questionnaire was used for the sample under study. The study relied on 

the media, and the constituent elements of the concept of credibility. 

    This study is a descriptive study that seeks to monitor and characterize the 

nature of the Saudi university students subjected to the means of social 

communication and the extent of their awareness of the concept of credibility 

and its constituent elements, and their assessment of the credibility of the 

content of what is published in social media. 

    The study includes university students of the University of the Northern 

Border in the city of Arar belonging to the Kingdom of Saudi Arabia. A random 

simple sample of (200) students has been selected (males - females) of the 

Deanship of the Preparatory Year and supportive studies; 100 males - 100 

females aging almost 19 years. 

The study came up with many important results: 

- Comparing to Facebook and Youtube, Twitter was the most confidential 

means of social communication. Youtube was the least to be trusted. 

- It turned out that Twitter was the most comprehensive and reliable means of 

social communication among Saudi students, followed by Facebook then 

Youtube. 

- No statistical significant differences between males and females in the 

credibility of the means of social communication to transfer news  
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