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  باملواقع االلكترونية املضمون اخلربي مصداقية

 السعودياجلمهور  كما يراها والقنوات الفضائية

 مقارنة  ميدانيةدراسة 

 (*)دمحم دمحم عبده بكير /د

 المقدمة :  

وخاصة ايد تطبيقاتها في مجال اإلعالم ،وتزتشار التقنيات الحديثة لالتصال ،مع ان    

عالم صناعة كما بدأت تتغير ماع جديدة من الصحافة ،ت تظهر أنوبدأرنت ،على اإلنت

أو الوسائل يعة المساهمين فيها أو أشكالها ،سواء من حيث طبالمضامين اإلعالمية ،

بدأ  ،وفي هذا السياق الجديد ماد عليها في توصيل هذه المضامينالتي يتم االعت

لم يعد متلقيًا فقط ًرا محوريًا في العمل اإلعالمي ،حيث الجمهور المستخدم يلعب دو

 بل منتًجا ومشارًكا في ذات الوقت .،

فقد تعودنا أن ،المشترك في حياتنا  ئله المختلفة هو القاسمبوسا اإلعالميعد و    

 انتشرتوقد  أساس ال يمكن االستغناء عنه ،هذاوكأنه مكون نتعرض له بشكل يومي ،

ل المجتمعات العربية ي ككبيرا  ف  انتشارا،وسائل اإلعالم في السنوات األخيرة 

 1002)العبد ،مع هذه الوسائل .  متوسط  الوقت  الذي يقضيه الفرد تزايدوواألجنبية ،

 (201م : ص 

من هنا يمكن القول  أن وسائل  االتصال وجدت لنفسها  مكانا  ثابتا  لدي  األفراد      

ته بالبحث والذي يمكن كل فرد من إشباع حاجابمبدأ  التخصص ،من خالل تحقيق  

 (Wafai ,2000 :p.17)عما يرضي رغباته وذوقه الخاص . 

الجماهيرية  اإلعالم فقد وجهت العديد من االتهامات لوسائل من ذلك وبالرغم    

ها تقدم وأن،بدال من الثقافة الجادة المبتذلة ، ساعدت علي نشر وترويج الثقافة باعتبارها

 من العمق والجديةاإلثارة والتشويق  بدال علي  تعتمد،إعالمية  تافهة وسطحية  مواد

أتاحت  لها أنها يحسب ولكنواالنحطاط ،بالتدني  الثقافيةالحياة الذي أصاب  األمر،

ونيل حقا إلعالم ي افوممارسة حقه  واصل مع اآلخرينبالت الفرصة للمواطن العادي

  (12م : ص  1002)الشريف ، . من الثقافة

طة بصحافة لتي ينتجها المستخدم من أحدث المفاهيم اويعد مفهوم المضامين ا     لمرتب

في اإلعالم الجديد ، صحفية  سات ال شغلت الدرا سابقة  فاهيم  طوًرا لم وهو مفهوم يعد ت

مواطن ، السنوات القليلة شاركة الماضية مثل مفهوم التفاعلية ،وصحافة ال وصحافة الم

ية يد أهم شار وتزا مع انت سائل اإلعالم الجد ،و نة و هوم يحظى يدة ،ومكا هذا المف بدأ 

جذريًا  حوالً  ية باهتمام بعض الباحثين ، باعتباره يعكس ت فاهيم الصحفية التقليد في الم

 وطبيعة العالقة بين المشاركين والمستهدفين من العمل الصحفي.،

                                           
 جامعة بورسعيد -نوعية أستاذ مساعد بقسم اإلعالم ،كلية التربية ال )*(
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يون أووتعد وسائل االعالم ، ية ) كالصحف أو التليفز نت التقليد عة ( أو  سواء كا اإلذا

سائل الح نت ، الو شبكة االنتر لى  ية ع قع االخبار ية والموا صحافة االلكترون ثة كال دي

قل  وكذلك مواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك وتويتر والتي تعد االن أحد وسائل ن

لهااا تااأثير كبياار علااى الفاارد  االخبااار واألكثاار شااهرة فااى العااالم ، كاال هااذه الوسااائل

جاه المجتمع وتساهم في تشكيل رؤية الفرد والمجو قدرة على تمع ت عة وال ضايا مجتم ق

سائل لسلوك المناسب حول هذه القضايا ،واستيعابها التخاذ اتحليلها  تأثير و كون  قد ي و

قافي واج االعالم فى بعض االحيان قويا سلوكى وث مط  شر ن قادر على ن ماعى جدا و ت

عضينتهجه الفرد أو المجتمع ، فى ب ت و قل  سائل االعالم أ تأثير و كون  يان ي أثيرا االح

من خروج  مع ال فرد أو المجت ستطيع ال عى والسي وي كري والمجتم لنمط الف سىا لذي   ا ا

عالم ، سائل اال سمه و مدىتر لى  لك ع قف ذ عرض  ويتو قى للت فرد أو المتل بة ال رغ

 .المختلفة للرسائل والمعلومات التى تبثها وسائل االعالم

يداوي عي ج ستمع أن ي قارئ أو الم شاهد أو ال م جب على الم سائلأن  فى و عرض   ا ي

سير  طق لتف يل والمن مال التحل جب إع االعالم ليس دائما صحيحا او من المسلمات بل ي

لذي  هذه عض االطر ا خالل ب من  سائل االعالم  من و مة  مات القاد بار والمعلو األخ

 . والمعلومات المغرضة  للجماهير كيفية مواجهة االخبار توضح وتبين

شديد ع اإلقبالمن غم الروب     يةلي ال قع االلكترون ضائية مضامين الموا نوات الف  والق

صد، ها م برين أن ثارةمعت سلية واإل فة  رهم للت هذه ،والمعر ندد ب صوات لت لت أ قد تعا ف

ية خوفا منهم أن تكون جزءا ، الوسائل عات العرب خل المجتم من خطة هدفها التغلغل دا

شويهوالقيم واألخالقيات طيم وتح، شباب ت ها، عقول ال ل واعتبر أدوات من  أداةبعض ا

ية  يف الهو بل في الم،الغزو الثقافي والفكري وتزي هاقا ل أعتبر قلا  بعض اآلخر أداة لن

 جديدة  بين الدول  وبعضها .  اجتماعيةقيم وعادات 

هذه     شكالية ف هذه  اإل عن  بة  ثار المترت يةحول اآل سائل اإلعالم شاهد  الو لي الم ع

الشااباب السااعودي إدراك  ي مااديعلاا فالعربااي  ،دفااع الباحااث إلااي محاولااة التعاار

   . والقنوات الفضائية المضامين الخبرية في المواقع االلكترونيةلمصداقية 

هذا     ساؤل يدفعنا و تالي للت هور هل ال عل الجم مات عن يبحث بالف قة المعلو  الموث

يدة واآلراء هل اضطراب ؟ المحا نوع و نواتج وت ية ال يل المعلومات  عدم على دل

 منسجمة التقليدية المؤسسات اإلعالمية عن الصادرة فالمعلومات ؟ الثقةو الموضوعية

لذي اإللكتروني اإلعالم بالمقابل ، مشتتة وغير حدد مصدر له ليس ا كان م لوم وم  مع

 لإلعالم الناس يتوجه ذلك مع ولكن ! المطلوبة الحقيقة على ينص ال قد واسع وفضاء

بات اإللكتروني براز من الضروري ،و شكال ا لدور هذا ياتإ يد ا  تأثيره ومدى الجد

 .التقليدي  اإلعالم دور مع وتنافره وتوافقه

الموضوع  هذا لدراسة تصدت التي النظرية البحوث في واضح قصور كفهنا    

الوسيط  طغيان مجرد أنه على المعلومات عصر إعالم إلى نظرتها من انطلقت حيث،

 أخطر من  األمر حقيقة في أنه مع، األخرى االتصال وسائل باقي على اإللكتروني
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االتصالي  الوسيط هذا خالل من تتدفق التي الرسائل طبيعة هو فاألهم  بكثير ذلك

تغييرات  عنه نجم الذي ،األمر واستقبالها توزيعها وطرائق تدفقها وسرعة الجديد

 . ووظائفه اإلعالم دور في جوهرية

ً بين األوساط األكاديمية أثارت مصداقية وسائل اإلعالم جدال ومن هنا      واسعا

والمهنية وعلى المستوى الجماهيري ،وذلك على نطاق المجتمعات العربية المختلفة 

اإلعالم في تزويدهم بالمعلومات وسائل خاصة مع اعتماد الجمهور المتزايد على هذه 

ً متضاربة ،، عن األحداث المختلفة ومن هنا برزت أهمية دراسة والتي تكون أحيانا

بين  خاصة في ظل المنافسة الشديدة، عوامل المؤثرة في مصداقية وسائل اإلعالمال

 وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم الجديدة في مضمونها الخبري . 

ثل      هوم المصداقية تتم عاد لمف عدة أب ولقياس المصداقية فى وسائل االعالم تم رصد 

اد إلاى األدلااة ،فصاال الارأي عاان الخباار الثقااة فااي الوسايلة ومصااادرها ،االسااتن" فاي 

،االكتمااال واإللمااام بأبعاااد الموضااوع ،الدقااة ،التااوازن فااي عاارض وجهتااي النظاار 

،الموضاوعية والتجاارد ماان األهااواء الشخصاية ،وضااوا األفكااار واالتجاهااات ،عاادم 

التحرياف ،اإلثااارة ،العماق ،القابليااة للتصاديق ،اآلنيااة ،احتارام الخصوصااية ،الساامعة 

ية ، " ،التفاعلية قع  بمصداقية المضمونومن هنا تهتم الدراسة الحال في الموا الخبري 

قل ، والقنوات الفضائية االلكترونية تي تتنا بار ال هورحيث أن العديد من األخ  بين الجم

 . غير موثقة وغير موضح مصدرها أو المؤسسة االعالمية التي وراءها،

  : مشكلة الدراسة وأهميتها 

اسة في استقصاء احتياجات الجمهور السعودي من المواقع تكمن مشكلة الدر    

االلكترونية المختلفة والقنوات الفضائية ،لما لها من سلبيات وإيجابيات ونتيجة  للطرا 

الكبير للمعلومات من اخبارية ،واجتماعية ،وسياسية ،واقتصادية ،ورياضية وغيرها 

 .  ،بات التركيز عليها من مختلف فئات الجمهور السعودي

عد    بار وت حد األخ هم أ ية المضامين أ تي اإلعالم ها ال ية ،  تبث قع االلكترون الموا

ها ويحرص والقنوات الفضائية ماهير علي كان ، كل في الج بار  هذه فأصبحت م األخ

ية بين كبيرة تنافس ساحة عددة المواقع المختلفة ،والقنوات التلفزيون لى للوصول المت  ا

بر من أك تابعين عدد  تدفق هذا خالل من، و الم ماتي ال نافس المعلو قع  والت بين الموا

قدم  والقنوات الفضائية ، االلكترونية تي ت نة مصداقية المضامين ال من مقار بد  كان ال 

 للجمهور السعودي من خالل آرائهم المختلفة .

هل تعد المضامين الخبرية بالمواقع االلكترونية :  والسؤال هنا الذي يطرح نفسه

لفضائية ،نموذجا لرؤية جديدة تعكس واقع فعلي ،ونمط غير مألوف شكال والقنوات ا

ومضمونا ،للتفاعل مع الجمهور استجابة لميولهم وطموحاتهم  واحتياجاتهم ،أم انه 

 مجرد محاكاة قد تظهر أو تخفي أزمة مصداقية لدى الجمهور . 
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اقية المضمون ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في محاولة الباحث لدراسة مصد 

الخبري من خالل تعرض الجمهور السعودي للمواقع االلكترونية ،والقنوات الفضائية 

، مع األخذ في االعتبار المتغيرات الوسيطة مثل : كثافة وحجم التعرض ،الخصائص 

التعليم( ويمكن صياغة مشكلة الدراسة  –السن  –الديموغرافية للجمهور )النوع 

به المواقع االلكترونية والقنوات الفضائية في هذا المجال  لمعرفة الدور الذي تقوم

 بالتساؤل الرئيسي : 

  كيف يدرك الجمهور السعودي مصداقية المضمون الخبري من خالل تعرضهم

 للمواقع االلكترونية والقنوات الفضائية ؟

 أهداف الدراسة  : 

 في ضوء المشكلة  تتحدد األهداف  فيما يلي :  

لى  (2 عرف ع هم االت في أ سعودي  هور ال ها الجم مد علي تي يعت ية ال سائل اإلعالم لو

 .التعرض للمضمون الخبري حسب درجة تفضيلهم لها

سعودي  (1 بالمواقع للمضمون الخبري التعرف علي كثافة وحجم تعرض الجمهور ال

 االلكترونية ، مقارنة بالقنوات الفضائية .

باالكشف عن  (1 سعودي  هور ال ها الجم عرض ل تي يت ية المضامين ال لمواقع االلكترون

 والقنوات الفضائية .

سعودي استخدامات التعرف على مدى تأثير (2 ية الجمهور ال قع االلكترون  على للموا

 للقنوات الفضائية. تعرضهم

لي ا (5 سعودي إ هور ال جذاب الجم سباب ان عن أ بري الكشف  بالمواقع لمضمون الخ

 وات الفضائية . بالقن للمضمون الخبريااللكترونية مقارنة بأسباب انجذابهم 

نة  (6 ية مقار التعرف على مدي المصداقية التي تحظى بها مضامين المواقع اإللكترون

 بالمصداقية التي تحظى بها مضامين القنوات الفضائية لدى الجمهور السعودي  . 

مقارنااة معااايير المصااداقية التااي تحظااى بهااا مضااامين المواقااع اإللكترونيااة لاادى  (7

المصااداقية التااي تحظااى بهااا مضااامين القنااوات  الجمهااور السااعودي ، بمعااايير

 الفضائية .

نة  (8 لدى مقار ية  بالمواقع االلكترون بري  ضمون الخ عن الم هور مدى الرضا  الجم

 في القنوات الفضائية .لمضمون الخبري السعودي ، با

لمضاامون الخبااري الكشااف عاان أسااباب عاازوف بعااض الجماااهير عاان تصااديق ا (9

 وات الفضائية .للمواقع االلكترونية مقارنة بالقن
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التعارف علاى العالقاة باين مصااداقية المضامون الخباري باالمواقع االلكترونيااة   (20

سن  –والقنوات الفضائية ،والمتغيرات الديموغرافية )النوع  ليم(  –ال ستوى التع م

 للجمهور السعودي

الكشااف عاان العالقااة بااين مصااداقية المضاامون الخبريااة فااي كاال ماان المواقااع   (22

 الفضائية ، وحجم تعرض الجمهور السعودي لها . االلكترونية والقنوات

 للدراسة :  اإلطار النظري

أثااارت مصااداقية وسااائل اإلعااالم الجديااد جاادال واسااعاً بااين األوساااط األكاديميااة     

فة  ية المختل عات العرب طاق المجتم لك على ن ماهيري ،وذ والمهنية وعلى المستوى الج

ه وسااائل اإلعااالم فااي تزوياادهم خاصااة مااع اعتماااد الجمهااور المتزايااد علااى هااذ،

برزت  نا  من ه ضاربة ،و ناً مت كون أحيا تي ت فة ،وال حداث المختل عن األ مات  بالمعلو

سة ،  أهمية دراسة العوامل المؤثرة في مصداقية وسائل اإلعالم ظل المناف في  صة  خا

 الشديدة بين وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم الجديدة في مضمونها الخبري.

لقد بدأ مؤخرا االهتمام بدراسة المصداقية في الدراسات العربية وحددت بعضها و    

ثالث مستويات لصدق اإلعالم متمثلة في صدق األفعال ،ويمثل الجانب الظاهري 

باالتصال ال يقول إال صدقاً  القائم أن يعني صدق االقوال وو،للعمل االعالمي 

واعتمدت الدراسة في بنائها النظري على هذا لصدق الذاتي أي الصدق في النيات ،او،

 ا :زاً لهالعناصر المكونة لمفهوم المصداقية ،وفيما يلي شرحاً موج

 : العناصر المكونة للمصداقية

حوث ساهمت     يات في المصداقية ب ية األدب لى الغرب يد إ عايير تحد قاييس  م وم

سائل لمصداقية شكل اإلعالم و قد، عام ب ستفادت و سات ا بةاإلع الدرا ية المتعاق  الم

 األبعاد أكثر واستخلصت منها، المعايير هذه من المصداقية مفهوم إلى تطرقت والتي،

قد، المصداقية قياس عملية في منها لالستفادة شيوًعا نتج و عايير هذه عن ي ير الم  الكث

قد المصداقية  عناصر من عنصًرا كل منها توضح التي العبارات أو المؤشرات من  ف

 وسوف، المصداقية عناصر من معين عنصر للداللة على مؤشر من كثرأ هناك يكون

 : قسمين إلى المصداقية مقاييس الباحث يقسم

 العربية : المدرسة في المصداقية مقاييس : أوالا 

ية اإلعالمية المدرسة في بر العرب ئل من دمحم سيد يعت باحثين أوا قوا ال لذين تطر لى ا  إ

قد، ماإلعال وسائل في المصداقية موضوع لدكتور حدد و سيد ا قاييس أربع دمحم دمحم   م

 المقاييس عامة ،وهذه بصفة وفي اإلعالم العربي اإلعالم في المصداقية لقياس رئيسية

 :هي 

 عامالً  التعبير ،مما يجعلها في اللغة وضوا على يعتمد الذي وهو :اللغوي المقياس -2

 .اإلعالمية الرسالة صدق في حاسًما
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يدة النظرة حجب وهو :اإليديولوجي المقياس -1 عددة المحا عن والمت عاد  عة األب  الواق

ية ضية أو اإلعالم ية الق سبب اإلعالم ظرة ب تي الن ية ال تزم األحاد ها يل  ب

 .اإليديولوجيون

ياس -1 فة عدم مق ية أو المعر فة جزئ يرتبط :المعر قائم بجهل و عدم ال صال و  باالت

 .عنه يكتب الذي بالموضوع معرفته عدم أو العامة معرفته

ياس -2 ير مق يرتبط  :التزو ياس هذا و ية واإلعالنات الرسالة بتحريف المق  اإلعالم

ما ذلك إلى وما الخبر ،وصرف االنتباه من جوانب ،وإخفاء التحريرية ،والرقابة  م

 . )من التزوير المتفاوتة الدرجات في إجماله يمكن

 ية الوسيلةلمصداق مقياًسا الدين علم االتصال ،وضع مصداقية عن دراسته وفي    

 المقياس الوسيلة االتصالية ،وهذا لمصداقية الدارسون من الكثير عليه اتفق اإلعالمية 

- بالمجتمع العناية- األخبار أحدث تقديم- الدقة– الكفاءة: التالية العناصر من يتكون

 الشجاعة– اإلثارة عدم- الرقابي بدورها القيام- التحيز عدم- الناس به يفكر بما العناية

 إمكانية- اآلراء عن الحقائق فصل- الناس خصوصية احترام- اإلنصاف – الحيوية–

 التمتع- المهنية األخالقية بالمعايير االلتزام- العامة بالفائدة العناية- فيها الوثوق

  م٩١٩١،الدين علم) . جيد بشكل مؤهلون فيها باالتصال القائمين أن- متميزة بشخصية

في    ستها و صحافة مصداقية عن درا ية المصرية ال ية القوم بة والحزب  خالل حق

ياس خمسة معايير من يتكون مقياًسا الاله عبد عبد العزيز عزه التسعينات ،وضعت  لق

صحافة مصداقية هذه، ال عايير و نوير :هي الم بل الت يف  مقا ية-التزي بل التعدد  مقا

جزيء  مقابل الشمول-التحيز  مقابل التوازن -األحادية  يد-الت قةال تأك بل ث شكيك  مقا الت

هور تساؤالً  الباحثة وجهت المقياس هذا على وبناًءا، قول للجم ني مصداقية ماذا :ي  تع

 للمصداقية ،والتي مؤشرات عن عبارة وهي اإلجابة لهم لهم ،وقدمت بالنسبة الصحافة

  :هي  المؤشرات وهذهللجمهور ، بالنسبة الصحافة مصداقية قياس في ساهمت

- ومصادرها الصحيفة في الثقة- النظر وجهتي عرض- الموضوع أبعاد بكل اإللمام

 المواقف في االتساق- الدينية والنصوص والوقائع كالوثائق األدلة إلى االستناد

 إثبات في الدقة- والشمولية االكتمال- والوقائع المعلومات عن الرأي فصل- واآلراء

 األبعاد عرض في وازنالت- واإلحصاءات واألرقام واألسماء والتواريخ المصادر

- الشخصية األهواء من والتجرد الموضوعية- النظر وجهتي عرض في والتوازن

 مصالح تمس التي والقضايا المشكالت معالجة- القراء بعقول االستخفاف عدم

 الصراحة- العرض وأساليب تجاهاتواال األفكار في الوضوا- الجمهور واهتمامات

 (م٩١١١الاله، دعب) . اآلراء إبداء في والشجاعة

 خالل واإلذاعة من بالصحافة قارنته والذي التلفزيون مصداقية عن دراستها وفي    

 جميع للمصداقية يشمل مقياًسا كامل آمال الباحثة المصداقية ،طورت معايير

 :هي عناصر ٧ يتكون من المقياس الوسيلة ،وهذا مصداقية عن تعبر التي المؤشرات
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 المبالغة ،والدقة ،والوضواالتحريف ، لموضوعية ،عدموالتناول ،ا العرض أمانة

 )م٩١١٩، كامل (والخبرة .

ما    قد، نصار سهام أ ستخدمت ف ستها في ا  عالقة على المصداقية تأثير عن درا

صفوة صحافة ال ًا المصرية بال ستندت للمصداقية مقياس يه ا لى ف قاييس بعض إ  الم

ستخدمة سات في الم من الدرا ية ،و ها الغرب ياسم أبرز ياس لق  الصحف ، مصداقية ق

 :هي  عناصر ،وهذه العناصر ثمانية من يتكون نصار سهام استخدمته الذي والمقياس

قة-األهمية –الحداثة  أو الجدة بر  مصدر في الث لرأي فصل-الموضوعية –الخ  عن ا

 م(٣٠٠٢،)نصار . اإلثارة-االكتمال –المختصر  الخبر-الخبر 

ما اإلعالم سائلو مصداقية عن دراستها وفي     ها ك بالتطبيق في النخبة ترا  مصر 

 عناصر مصطفى خمسة هويدا حددت العراق ، على للحرب اإلعالمية التغطية على

ياس سائل أداء في للمصداقية كمق هذه و ثل اإلعالم ،و صر تتم  الموضوعية في العنا

تع امؤشرً  عليها يعد الحرص التي العناصر والثقة ،وهي والمهنية والحرية والدقة  لتم

 من عدد مصطفى لدى الجمهور ،وحددت المصداقية من عالية بدرجة اإلعالم وسائل

 :في تتمثل المؤشرات عناصر المصداقية ،وهذه على تدل التي المؤشرات

 التدخل وعدم بالموضوعية التغطية اتسام-والتجرد  بالنزاهة والقضايا األخبار معالجة

 يمكن-المسئولية  من بقدر الحرية تمارس- العام الصالح اجل من تعمل–الرأي  في

 بما تهتم-والبيانات  اإلحصاءات تستخدم-أكفاء  صحفيون بها يعمل-تقول  فيما الثقة

 في الذاتية مصادرها على تعتمد-أخالقية  مبادئ على ترتكز-الجمهور  فيه يفكر

 أجل من تعمل-التعبير  حرية سبيل في المشكالت تتحمل-األخبار  على الحصول

 م(٣٠٠٢)مصطفى،. العام  الصالح

في  الخبر مصداقية" بعنوان كانت والتي وآخرون هللا عبد رشا دارسة أما    

 لتحديد مكونات مقياًسا الباحثين استخدم "اإللكترونية والصحافة والتلفزيون الصحافة

 :التالية على العناصر اشتمل المقياس ،وهذا اإلعالم وسائل عبر الخبر مصداقية

 –النقل في األمانة –الموضوعية–الخبر في االكتمال – العدل – األحداث اةمجار

 ,Rasha ) ) . اآلنية – الدقة – التوازن – للتصديق القابلية – المستجدات آخر تغطية

2005 

 لدى الجمهور العربية اإللكترونية الصحافة مصداقية عن العربي دراسة وفي    

 ألخبار اإللكترونية كمصدر الصحافة بها حظىت التي المصداقية ومقارنة السعودي

 استخدم اإلعالم التقليدية ، وسائل بها تحظى التي بالمصداقية السعودي الجمهور

 األخبار ،وهذه هذه مدى مصداقية قياس أجل من األخبار لمصداقية أبعادًا العربي

–مصادرها  قوة-عادلة  أنها-االكتمال  –اآلنية –الخبرة –يدة الج السمعة :هي  األبعاد

-إخباريتها –تفاعلها –موثوقيتها –الموضوعية –العمق –التحريرية  المهنية-دقتها 

 م(٣٠٠9 ، )العربي  .التحيز من خلوها
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 : واألمريكية األوروبية المدرسة في المصداقية مقاييس : ثانياا

سات من       مة الدرا تي المه قاييس تناولت ال سة المصداقية م ها قام درا من  كالً  ب

ياس" بعنوان كانت والتي  (Gaziano and Mcgrath)ومكارثي  جازيانو هوم ق  مف

 وسيلتي الجمهور على منظور من المصداقية مفهوم بقياس اهتمت والتي "المصداقية

صياغة الباحثان قام والتلفزيون ،وقد الصحافة عايير ب سئلة على م ها تم شكل أ  توجيه

لى هذه إ هور ،و عايير الجم تو :هي الم ياد ،الوضوا أو ازنال شمول  الح قة ،ال ،الد

فاءة، الوقائع عن الرأي اهتمامه ،فصل ومراعاة الجمهور ،احترام قة ،ك  . الصحفي الث

( ( Cecili , 1986 

 ( وكانتMeyerماير ) دراسة المصداقية مقاييس عن تحدثت التي الدراسات ومن    

قد "الصحافة مصداقية وقياس تعريف" بعنوان ستخدم الب و حثا عايير ا ها م لى وجه  إ

هور فة الجم هوم لمعر من لديهم ، المصداقية مف هذه و هم  عايير أ لي ما الم  فصل :ي

ترام- االعتدال– الدقة– التحيز عدم- الفعالية– اآلراء عن الوقائع ناس خصوصية اح  ال

تدريب خالل من المحررين كفاءة- العامة القضايا على التركيز- يز- ال  ما على الترك

يه يفكر بما االهتمام- لمجتمعا في يحدث قارئ ف عرض- ال سة للموضوعات الت  . الحسا

( ( Meyer, 1988 

 مقياًسا عشر أربعة تضم قائمة Newman and Newmanمن  كلً  ووضع

 :وهي االختبارات ، من مجموعات أربع القائمة هذه وتضم للمصداقية ،

  Situational Testsاالتصالي  الموقف اختبارات : األولى المجموعة

 حرية -المصدر  إلى الوصول قابلة -  التوتر :التالية  العناصر المجموعة لهذه ويتبع

 التغطية .

 Documentary Testsتوثيقية  اختبارات : الثانية المجموعة

 – التعميم مهارة - الداخلي االتساق - األصالة :التالية العناصر المجموعة لهذه ويتبع

 . الموضوعية – الخبرة –( النفور) الممانعة -الدقة 

 Authorities Tests of Primary األوائل الثقات اختبارات  :الثالثة المجموعة

 المعاصرة – الشاهد مبدأ :التالية العناصر المجموعة لهذه ويتبع

 Tests of Secondary Sourcesالثانوية  المصادر اختبار : الرابعة المجموعة

 الدين، )علماالستشهاد  دقة - أولية مصادر :لتاليةا العناصر المجموعة لهذه ويتبع

 (م ٩١٩١

 عناصر أربع للتصديق من القابلية من يتكون  مقياًسا وجونسون كاي استخدم وقد   

 والدقة،  Fairnessاإلنصاف أو ،والعدالة Believability الخبر مصداقية لقياس

Accuracy ،والتعمق Depth  أما،Sunder لقياس اصرعن ستة فقد استخدم 
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،والتميز  ،والموضوعية ،والدقة ،والقابلية للتصديق العدالة وهي الخبر مصداقية

 م( ٣٠٠٢،)نصار . ،واإلثارة

عةJacobson حدد  وقد مل أرب ياس عوا سائل مصداقية لق مل و هذه العوا  اإلعالم ،و

 ،والراحااة Objectivity ،والموضااوعية Authenticity الموثوقيااة  :هااي

Respiteاميكية ،والدين Dynamism، واستخدمSalwan  من عدد من يتكون مقياًسا 

قي صادق : وهي الصحيفة في الخبر مصداقية عناصر لقياس الدرجات عي ،حقي  ،واق

ها  قام دراسة وفي، متحيز ،غير ،عادل ،مكتمل ،محدد ،موضوعي بالتصديق ،جدير ب

Nozato  ته طالب لدى اإلنترنت صحف مصداقية عن حثالب وجد ، جامع باط ا  ارت

برة بين فرد خ ستخدام في ال تي اإلنترنت والمصداقية ا بار يضعها ال  الصحف ألخ

 الباحث وجد وقدواإلخبارية ، واالكتمال الحالية :األبعاد التالية في متجلية اإللكترونية

ية أخبارها ومصداقية اإلنترنت لصحف الفرد بين استخدام ارتباط أيًضا  هذه في متجل

عاد  مال، يةالحال :األب ية، واالكت قة ،باإلضافة، والتفاعل لى والد باط وجود إ  بين ارت

ها ومصداقية لألفراد المطبوعة ة الصحفمعرف عاد في أخبار قة  : أب ية،الد  . والموثوق

 (  (Yoshiko , 2002 

 إلى موضوع تطرقت التي السابقة الدراسات على الباحث إطالع خالل من    

مع  يتناسب عنصر ٩١ من يتكون للمصداقية قياسم إلى الباحث المصداقية ،توصل

عن  المقياس هذا ،ويختلف مقارنة المواقع االلكترونية بوسائل اإلعالم التقليدية

 والذي كان م(٩١١٣، بغدادي (استخدمه الذي المقياس مثل األخرى المقاييس

 المقياس الذي عن أيًضا التلفزيوني ،ويختلف اإلعالن مصداقية لقياس مخصًصا

 مصداقية مخصًصا لقياس الباحثة مقياس لكون وذلك م(٩١١١الاله ، )عبد تخدمتهاس

 التي المعايير أقرب هو) م٣٠٠9العربي ، (استخدمه المقياس الذي الصحافة ،ويعد

 الصحافة على طبقها للمصداقية عنصر ٩١ على يحتوي الباحث فهو معها يتفق

الذي  المقياس عن المقياس هذا تلفويخ، واإلذاعة والتلفزيون اإللكترونية والصحافة

 . الصحافة بها تتميز التي المعايير في الباحث استخدمه

عنصر للمصداقية  22 من يتكون الدراسة هذه في الباحث استخدمه الذي والمقياس

 :كما يلي 

االكتمال ، فصل الرأي عن الخبر، االستناد إلى األدلة، الثقة في الوسيلة ومصادرها

الموضوعية ، التوازن في عرض وجهتي النظر، ةالدق،د الموضوع واإللمام بأبعا

 اإلثارة، عدم التحريف، فكار واالتجاهاتوضوح األ، والتجرد من األهواء الشخصية

  . التفاعلية، السمعة، احترام الخصوصية، اآلنية، القابلية للتصديق، العمق،

 :  الدراسات السابقة مراجعة بعض 

التعمق في المشكلة البحثية ،فقد قام بإجراء مسح لبعض حرصا من الباحث علي    

 :  والتي سيتم عرضها وفقا للمحاور التالية لدراسات المرتبطة بموضوع الدراسةا
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 . مصداقية وسائل اإلعالم التقليديةدراسات تناولت :  األول 

 .  االلكترونية المواقعدراسات تناولت مصداقية :  الثاني 

 :مصداقية وسائل اإلعالم التقليدية لت أوال : دراسات تناو 

 ( ففي دراسة كارلسونCarlson,2016 سائل اإلعالم تأثير الغرسي لو ( بعنوان ال

علااى التعصااب اإلسااالمي وتعصااب المساالمين والتعصااب القرآنااي ،وقااد أظهاارت 

يادة  بين ز قة  جاد أي عال في إي سة  فاق الدرا ها إخ كان أبرز تائج،  عدة ن سة  الدرا

لم المتابعة اإلعال حين  في  مية وبين الخوف من المسلمين والقرآن واإلسالم ،ولكن 

لب النمطية  بروز القوا ستوى  يكن هناك ارتباط قوي بين االستهالك اإلعالمي وم

لكره اإلسالم ،ال يمكن إنكار كمية الخطاب المدرج في وسائل اإلعالم والذي يخلق 

قااين بااأن وسااائل اإلعااالم التهديااد اإلسااالمي ،وفااي المقاباال ال يمكاان االسااتنتاج بي

 الجماهيرية لها أي تأثير على غرس اإلسالم فوبيا ،وال يمكن أيضا نكرانه تماما .

 ( هام سائل اإلعالم Durham,2016ودراسة دور تأثير و قيم:  غرس ال نوان  ( ،بع

هو أن  ها  على تصورات الحياة اليونانية ،وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج، كان أهم

بكثافااة لاام يكاان لااديهم تصااورات ساالبية أكثاار ماان المشاااهدين  المشاااهدين للتلفاااز

المتوسااطين أو قليلااي المشاااهدة/غير المشاااهدين. باال علااى العكااس تماماااً، كااان 

غرس والتصوير اإلعالمي  من ال لرغم  لى ا المشاهدين عموماً لهم رؤية إيجابية ع

ل ضرورة إ تؤدي بال فة ال  شاهدة الكثي لى أن الم يدل ع هذا  لواقعي؛ و ير ا ثار غ ى آ

ساالبية فااي تصااورات المشاااهدين؛ ولكاان ينبغااي القلااق علااى قليلااي المشاااهدة/غير 

المشاااهدين حيااث أنهاام يكونااون تصااوراتهم عباار وسااائل اإلعااالم القليلااة التااي 

 يتعرضون لها.

  ،  سائل 1022ففي دراسة ) شاهين ية لو ية واألمن سئولية االجتماع م( بعنوان " الم

ما اإلعالم في تناول قضايا اإلرها ها  ب "وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهم

تأثيره  يلي :ضعف أدوات اإلعالم الرسمي في التعامل مع قضايا اإلرهاب وضآلة 

هور،  صداقية للجم ثر م صفه أك سمي بو عالم الر سم أداء اإل ما ات هور ،ك في الجم

هدف ا جاه وال قد لالت نه يفت ير، ولك تأثير الكب لصحيح بينما يتميز اإلعالم الخاص بال

لربح  عن ا حث  ثارة والب ماد على اإل لة باالعت قومي للدو ويمثل عبئا على األمن ال

ية. ، سئولية المجتمع هوم الم عن مف يدا  نوات بع مالكي الق صالح  مة م مل لخد  والع

خالل  من  هيمنة الطابع اإلخباري الجاف على التغطية اإلعالمية لقضايا اإلرهاب 

للنخبااة، األماار الااذي يضااعف القاادرة علااى االكتفاااء بالخطاااب اإلعالمااي الموجااه 

 . اإلقناع والتأثير الفاعل في الجمهور، ويؤدي إلى انصراف المواطن العادي

 سة صلت درا سبري تو يد توك خرون )ديف لى حول م( 1022، وآ صدر ع تأثير الم

هورمصداقية ا لدى الجم ية  بار المصورة ، ألخبار التليفزيون لى أن مصداقية األخ إ

يون ال بار  في التلفز تأثر بمصدر االخ من أنت بالرغم  لى ان  ، شارت إ قد أ تائج  الن
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في  عرض  لذي ي يديو ا صدر الف بة م ضرورة كتا لى  كد ع هور تؤ من الجم سبة  ن

 .  األخبار

 ، م( أن التليفزيااون هااو أكثاار الوسااائل مصااداقية 1020وكشاافت دراسااة )الاادوخي

هور و لدى الجم لدخل  مدى مصداقية كمصدر لألخبار ،ال توجد عالقة بين نوع وا

ية  هور والمصداقية وسائل اإلعالم المحل سن الجم بين  من وجود عالقة  بالرغم  ،

ير  ستخدام مصادر غ سائل اإلعالم ا في مصداقية و مؤثرة  مل ال برز العوا ،ومن أ

  موثقة ،تحيزها لرأي معين ،تبعيتها للسلطة ،عدم االلتزام بأخالقيات اإلعالم .

  ضحت ما أو سنرويتر)ك سة كوت نات الحول م( 1022،درا لى تأثير البيا ية ع رقم

ية  من مصداقية المضمون ، مصداقية القصة الخبر يد  ية تز نات الرقم لى أن البيا إ

 الخبري في وسائل اإلعالم .

 ، العالقااة بااين مصااداقية وسااائل لمعرفااة م( 1020وفااي دراسااة )هيكاايال وآخاارون

بالجمهور  لى ضرو،اإلعالم االخبارية وارتباطها  يد إ ية تم التأك في أهم ظر  رة الن

جزء  سائل اإلعالم  كون و من  نابع  الصحافة ومصداقيتها كوسيلة إعالمية لقرائها 

 من النسيج االجتماعي للقراء في حياتهم اليومية.

 ( سليم نان  سة ح تائج درا شفت ن سائل حول  م(1009وك في و بار  صداقية األخ م

يااون تزيااد علااى أن معاادالت مصااداقية التليفز،اإلعااالم لاادى الجمهااور األلماااني 

 معدالت مصداقية الصحافة واإلنترنت.

  سة قد توصلت درا لورا ،ول لى المصداقية حول  م(1009) لة ع ستخدم األمث ثر ا أ

يؤدي  األمثلة في المضمون الخبريبإلى خطورة استخدام االستعانة  الخبرية حيث 

يؤدي ،وأن عدم ذكر المصادر  تأثيرها في تقييم مصداقيتهاإلى سوء فهم لألخبار و

 إلى تقليل مصداقية القراء للقصة االخبارية .

  وسائل خبار مصداقية المعرفة مدى  (م1009،مهربي وأخرون )وفي دراسة

تبين أن التليفزيون في نقل األنباء يكون له ، نترنتاإلعالم في التليفزيون واإل

 . مصداقية أكثر من االنترنت

 ، بي سة )العتي في درا صداقية األخ1009و حول م طالب م(  لدي  ية  بار التليفزيون

الجامعااة ،أظهاارت الدراسااة أن القنااوات التليفزيونيااة الخاصااة حظياات بدرجااة 

بالقنوات  صداقية  صر الم سطات عنا جاءت متو ية ،و من الحكوم لى  صداقية أع م

فاءة بالخاصة أعلى من نظيراتها  قرب والك ية وال الحكومية ،فتميزت بعناصر الحر

لمرتبااة األولااى فااي حااال فقاادان الثقااة باألخبااار المهنيااة ،وأن اإلنترناات يحتاال ا

 التليفزيونية ،يليها الصحافة ،وتأتي اإلذاعة في نهاية االختيار .

  جاءت سة و نا )درا فة  (م1006،كامبلي بالتليفزيون لمعر ية  شرات اإلخبار صداقية الن مدى م

كي لي األمري ية ال، المح ترتبط بالقضاايا االجتماع صداقية المعلوماات  متعلقاة أوضاحت أن م
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قدرتهم على إدارة ال، بحياة الفرد اليومية برامج وم قدمي ال حوار واإلعداد الجيد ومصداقية م

ضوعات ، قة للمو جود عال ضح و كذلك ات يهو ماعي ارتباط ستوى االجت مي ، بين الم والتعلي

 . وإدراك مدى المصداقية في نشرات األخبار، للفرد

  خرون)أما يوخن وأ سة  لى تأثير م حول( م1006، درا ية ع برامج اإلخبار صداقية الخبر وال

أن الساارعة فااي عاارض األحااداث المهمااة فااي النشاارات  ،أظهاارت توجيااه أفكااار المشاااهدين

 . والبرامج اإلخبارية تزيد من فعالية األحداث ومصداقيتها لدى الجمهور

  لرصد مستوى مصداقية وسائل  م(1005خالد صالا الدين ،)وسعت دراسة

عن قياس مستوى مصداقية التغطية اإلعالمية لعدد من  اإلعالم المصرية فضالً 

 القضايا البارزة على عينة من مستخدمي اإلنترنت ووسائل اإلعالم األخرى

،وتفوقت مصداقية التليفزيون والصحف القومية والحزبية بالمقارنة بمصداقية 

 مواقع اإلنترنت .

 ، السااعودية لاادى م( أن مصااداقية الصااحف 1005وبيناات نتااائج دراسااة )الشاالهوب

في  الجمهور ترتبط سلبياً بعدد من العوامل ،ومنها اتباع أسلوب اإلثارة ، اإلسراف 

 المدا ،عدم االهتمام بالشرا ،فكلما زاد االهتمام بهذه العوامل قلت المصداقية . 

 ، آراء النخبة المصرية حول  لمعرفةم( 1001وفي دراسة )هويدا مصطفى

أوضحت ، تغطيتها اإلخبارية للحرب على العراق مصداقية وسائل اإلعالم أثناء

أن وسائل اإلعالم المصرية تناولت تقارير إخبارية متعارضة حول أحداث الحرب 

فى حين حظيت وسائل اإلعالم األجنبية بالمصداقية لتوافر عنصرى ،على العراق 

 الشمول والدقة فى التغطية اإلخبارية وتلتها الفضائيات العربية .

 م( فهاادفت إلااى الكشااف عاان تااأثير عنصاار 1001)سااهام نصااار ،  أمااا دراسااة

لى  صحافة المصرية ،المصداقية ع صفوة بال قة ال صحف عال لى أن ال وتوصلت إ

لى  سة إ شارت الدرا ما أ صة ك ية والخا من الصحف الحزب ثر مصداقية  القومية أك

ضائيات  صداقية الف نة بم يون بالمقار صرية التليفز صحافة الم صداقية ال ضعف م

لرأي العر بية اإلخبارية التى تميزت بأنها أكثر توازناً وحيادية في عرض الرأي وا

  اآلخر.

  شفافية والت حول (م1002،موس )وأشارت دراسة نة وال في الصحف المقار عل  فا

شفافية م، األمريكية الرائدة لى أن ال يزة والتي أجريت على جريدة نيويورك تايمز إ

،حيااث أن  ن لزيااادة المصااداقيةهامااة اآلواضااحة لجااودة النصااوص كمااا إنهااا أداة 

يدة للتأكاد مان  مات الاواردة فاي الجر سهولة البحاث عان المعلو قارئ يساتطيع ب ال

 صحتها .
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ا : دراسات تناولت مصداقية المواقع االلكترونية :  ثانيا

،  فقد تنوعت الدراسات في تناولها االلكترونية أما فيما يتعلق بمصداقية المواقع

 على هذه المواقع بشكل عام كالدراسات التالية :فأغلبها أجرى 

  في 1027ففي دراسة ) بن جدوع ماعي  صل االجت شبكات التوا م ( بعنوان " دور 

ية ضايا المحل و توصلت ." تشكيل معارف و اتجاهات المبتعثين السعوديين تجاه الق

تائج أن  هرت الن لي : أظ ما ي ها  من أهم تائج  عدة ن لى  سة إ من  %200هذه الدرا

شبكات أ سبة األعلى لل ماعي ،وأن الن فراد العينة يستخدمون شبكات التواصل االجت

عن  مات  االجتماعية التي يحرص أفراد العينة على استخدامها للحصول على معلو

،وأظهاارت  %21القضااايا المحليااة عااي شاابكة تااويتر بنساابة مقاربااة وصاالت إلااى 

شدة و الدراسة مين بمتأن إجمالي نسبة المهتمين ب ية تصل المهت ضايا المحل عة الق اب

فراد  %27.6إلى  لدى أغلب أ مما يؤكد على وجود اهتمام بمتابعة القضايا المحلية 

،وأكااد أفااراد العينااة علااى مااوافقتهم و بشاادة علااى دور شاابكات التواصاال  العينااة

 .االجتماعي في مساعدتهم على االطالع على القضايا المحلية

  اعتماااد المغااردين اإلعالمااين علااى  م ( تحاات عنااوان1026وبدراسااة ) السااويد "

تائج  ."معلومات تويتر وتقييمهم لمدى مصداقيتها عدة ن لى  سة إ هذه الدرا توصلت 

مات  ها المعلو في طليعت جاء  من أهمها:أهم مجاالت المعلومات المتابعة في تويتر ،

هذا  %96المرتبطة بالمجال المحلي ،فأكثر من  مات  مون بمعلو من اإلعالمين يهت

سيط  المجال سبي ب فارق ن يه ب مة يل في القائ جال األول  ته الم بدرجات مختلفة ،جعل

ولاام تختلااف عنهااا كثيااراً معلومااات المجاااالت  %90معلومااات الشااؤون الدوليااة 

الرياضااية والثقافيااة والدينيااة واالقتصااادية والطبيااة ،فكااان التنااوع فااي مجاااالت 

اهتماام اإلعالميااين المعلوماات لاادى المبحاوثين هااو السامة المالحظااة ،كماا تباادى 

ضائح مات الف تراثهم بمعلو عدم اك سة  بمعلومات )الهاشتاقات( و ما كشفت الدرا ،ك

عن موافقة المغردين اإلعالمين على جميع مميزات معلومات تويتر التي أخضعت 

حدود  في  ية  سب عال ياس ،وبن مة  %80للق صول المعلو سرعة و هي :  فأعلى و

لمعلومااات ،ومواكبااة األحااداث اآلنيااة ،واإليجاااز واالختصااار ،والتفاعاال مااع ا

 ،والتجديد في المعلومات ،وحرية النشر ،وصدورها عن شخصيات معروفة .

 أبعاااد اإلعااالم االجتماااعي والحااراك  ( بعنااوان:1026دراسااة الهجرسااي ) وعاان

أكثاار شاابكات وماان أهاام نتااائج الدراسااة مااا يلااي: ،السياسااي للمصااريين بالخااارج 

 ً لاادى الشااباب: اإلعااالم االجتماااعي وفاايس بااوك  التواصاال االجتماااعي اسااتخداما

سبة  ياً ،ون بة تنازل توالي مرت لى ال سكايب ع يوب و مدة  %10ويوت منهم تراوحت 

ستخدمونها  2استخدامهم لها بين ساعتين إلى  نة ي فراد العي ساعات يومياً، ونصف أ

قع  %26.7في فترة المساء ،أن  حد موا في أ لديهم حساب  ليس  سة  من عينة الدرا

هة التو اصل االجتماعي  وان من أهم أسباب عدم وجود حساب في هذه المواقع وج

ضائح  شار الف لي انت تؤدي إ صورة  ستغاللها ب يتم ا ها  يث كون من ح ها  ظرهم في ن
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ماعي،  سائل اإلعالم االجت ،وكانت الدوافع األساسية لدي عينة الدراسة الستخدام و

هذ هذه هو االتصال باألصدقاء والتعرف علي أصدقاء جدد ، قدرة  لي  ا باإلضافة إ

يداً  ية بع لرأي بحر عن ا ير  قاش والتعب ستخدمين للن المواقع علي إتاحة الفرصة للم

قل  عاً أ بدوا اقتنا قد أ نة  من العي يرة  سبة كب ية ، وأن ن عن الرقابة والمالحقات األمن

ماعي  سائل اإلعالم االجت تي مارستها و لألدوار ال بالتصور الذي طرحته الدراسة 

نة في الحر ستجابات العي في ا باين  ناك ت خارج ،إال أن ه اك السياسي للمصريين بال

لي ) ية األو ئة العمر لوحظ أن الف ية ،حيث  ئات العمر قاً الختالف الف ( ، 12-15وف

مات  توفير المعلو في  ماعي  سائل اإلعالم االجت بدور و عاً  ئات اقتنا كانت أكثر الف

 . أول بأول 

  ( بعنوان " مصداقية تويتر لدى طالب و  م1025دراسة  ) الغامدي، الحديثي

طالبات الجامعات الحكومية في مدينة الرياض " حيث أظهرت نتائجهما أن غالبية 

المبحوثين يرون أن مصداقية تويتر متدنية إلى حد ما ، ولكنها ترتفع عندما يغرد 

لية التي أو يعيد التغريد بها أحد قادة الرأي المفضلين لديهم ،وهذا  يشير إلى المسئو

تقع على قادة الرأي في تناولهم لقضايا المجتمع السعودي كونها تتسم بالعقالنية 

وتبتعد عن اإلثارة و الجدل خاصة ،في تويتر والذي يعج بالمعلومات الغزيرة 

ً أن نسبة كبيرة من عينة  والمتناقضة في أحيان كثيرة ،كما أوضحت النتائج أيضا

د المعارف و األصدقاء في تويتر كمصدر آخر الدراسة أعطت أهمية عالية لوجو

من مصادر تلك المصداقية ،وتوصلت الدراسة إلى أن مصداقية تويتر ترتفع بين 

 مستخدميه متى ما تم تأكدهم مما يرد فيه من معلومات.  

 ( ماعي على 1025وفي دراسة المطيري ( بعنوان: تأثيرات وسائل التواصل االجت

تائج أن إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي:  الشباب الجامعي: توصلت هذه تبين من الن

نة ) ية العي سلبية %68،07غالب تأثيرات  ماعي  صل االجت سائل التوا يرون أن لو  )

بات  طالب، وطال لدى ال لديني  كري وا طرف الف يادة الت في ز جداً  ية  لى قو ية إ قو

ل ( ياارون أن لوسااائل التواصاا%81،92الجامعااة ،كمااا تبااين أن غالبيااة العينااة )

ني  صب اإللكترو يات الن يادة عمل في ز جداً  ية  لى قو ية إ تأثيرات قو ماعي  االجت

( ياارون أن لوسااائل التواصاال %51،21،وتبااين أن أكثاار ماان نصااف العينااة )

لة  فراد العائ االجتماعي تأثيرات سلبية قوية إلى قوية جدا على تفسخ العالقات بين أ

يرى ) صل ا%71،89، و سائل التوا نة أن لو من العي سلبية (  تأثيرات  ماعي  الجت

 قوية إلى قوية جدا على السلوك في إضاعة الوقت.

 م( بعنااوان العالقااة بااين اإلعااالم التقلياادي وشاابكات 1025فااي دراسااة ) زيااادة ،و

أساافرت النتااائج عاان : إن التطااورات التكنولوجيااة الجدياادة ،التواصاال االجتماااعي 

يدي والتي شكلت وسائط اإلعالم الدولي الجديد، لم تلغ تم اماً مؤسسات اإلعالم التقل

سائل  هذه الو يع  ها، فظهرت جم ندمجت في ما ا يون، وإن عة وتلفز من صحافة وإذا

صالح  التقليدية في مواقع اإلعالم الجديد مع التراجع الملحوظ للصحافة المطبوعة ل
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ية  نة اإلعالم يات المه في أخالق جع  مدونات ،وظهر الترا الصحافة االلكترونية وال

كات للخصوصية وحق من حيث الم يد االنتها مع تزا صداقية والدقة والموضوعية 

سائط  ماعي وو صل االجت شبكات التوا في  فراد  ية ،وال توجد لخصوصية األ الملك

باع  مات الشخصية ألي مشترك ت ية ،فالمعلو يد، أي ضمانات أو حما اإلعالم الجد

 ها.علناً لشركات اإلعالن التجاري وباعتراف الشبكات االجتماعية نفس

 قع أن ،م(1025،  هرميدا ألفرد (يرى أخرى، ناحية من ماعي التواصل موا  االجت

طه على ثم التأثير ومن للتعبير السلطة المواطن منحت مواطنين، من محي  حتى ال

صبحوا المواطنين بعض إن بار مصادر أ ية لألخ في للصحفيين ومرجع عاملين   ال

مواطنين االجتماعي اإلعالم هايمنح التي السلطة هذه أن يرى ذلك الميدان ،ومع  لل

بادل المؤثرين، من طبقة يشّكل فهو ما، بشكل اً  مائع هذا الوسط من تجعل يه وتت  ف

شكل األدوار حو وعلى هؤالء بين سريع ب ناً، ن فاجئ أحيا يد م سبب ويع لى ال  إ

ساحة تي الم ها ال ماعي اإلعالم يمنح ية لألشخاص االجت كن لم أدوار لتأد كون  ت لت

ما مثالً، حقيقة وظيفة في لهم متاحة تيح ك هم ي عل فرصة ل ستخدام للتفا غات وا  الل

 .شروط دون تالئمهم التي والرموز

 ، تع بمصداقية  م(1021توصلت دراسة )لورانس وآخرون تويتر يتم قع  إلى أن مو

مداد  بين مستخدميه وأن األشخاص الفاعلين والنشطاء عليه يلعبون دوراُ مهماً في ا

تويتر باأل ستخدمي  سم م تي تت حداث ال في األ صة  شرحها خا مات و بار والمعلو خ

 بالغموض ،وال تتوفر عنها أخبار كافية.  

 ( حول مصداقية المضمون الخبري 1021العقباوي ،عرابي،ووفي دراسة )م

الشباب ،أسفرت عن أن مواقع الصحف  لمواقع التواصل االجتماعي لدى

لدى الشباب ،تالها التويتر  االجتماعية هي األكثر مصداقية فى نقل المعلومة

 والفيس بوك .

 كرة الوسطاء م1022،كانج واخرون )دراسة و ( التي أشارت نتائجها إلى ظهور ف

قط  وأن، في نقل األخبار على االنترنت من خالل مصادر متعددة الجمهور المهتم ف

هور مقابلالذي يبحث عن الخبر في أكثر من مصدر  هو ما  الجم تأثراألقل اهتما  ي

 . صدر واحد فقط من المعلوماتبم

 ب مستخدمي االنترنت ( والتى توصلت إلى أن أغلم1020،ماتسنجر )دراسة و

خرين في تقييم مصداقية المصدر من خالل اراء المجموعة يعتمدون على آ

  ،وكذلك  يستخدمون االرشاد المعرفي بصورة روتينية  لتقييم المصداقية

 ، المجااال البحثااي المهااتم بدراسااة  نم( أ1020وأوضااحت دراسااة )حنااان سااليم

مصااداقية اإلنترناات لاادى الجمهااور جاااء فااي الترتيااب الرابااع بالنساابة لالتجاهااات 

هور باإلنترنت  حوث عالقة الجم ااات وب في دراسااا ثة  سات ،وأن الحدي هذه الدرا

في  قة  مدى الث من حيث  هور  تهتم بدراسة مصداقية اإلنترنت بشكل عام لدى الجم
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ا تقدمااه ،دون أن يااتم الاربط بااين قياااس المصااداقية فااي شاابكة شابكة اإلنترناات وماا

أو مصاااداقية الصاااحف ،اإلنترنااات وماااا يتعلاااق بمصاااداقية المواقاااع اإلخبارياااة 

 . اإللكترونية أو المدونات

  الميااديا أن اسااتخدام الفيااديوهات واوضااحت  (م1020،لااي وبااارك )وفااي دراسااة

بدون وزايد ملحوظ في الحكم على الصدق المتحركة أدى إلى ت شفافية للمضمون  ال

 . الربط بالمصدر

 ( عن مدى تأثير السياق الذي م1020،آخرون ثورسون ودراسة وكذلك أظهرت نتائج )

تعرض فيه القصص اإلخبارية في الحكم على مصداقيتها ،وجود عالقة داللة بين السياق أو 

نة االلكترونية الصحف والمصداقية أي أن الموقع أو المدو الموقع الذي يعرض فيه أخبار

  تؤثر في إدراك مدى مصداقية األخبار المنشورة في وسائل اإلعالم

 ( مان وجاءت دراسة سائل اإلعالم 1009العربي ،عث نة مصداقية و حول مقار م( 

لى أن  سعودي ،حيث توصل إ هور ال لدي الجم ية  واستخدامات الصحافة االلكترون

ائل اإلعالميااة األخاارى أخبااار التليفزيااون حظياات بدرجااة مصااداقية تفااوق الوساا

ية  ية والمهن يون اآلن بار التليفز يز أخ ما يم هم  نت ،وأ صحافة واإلنتر عة وال كاإلذا

هي  نت  بار اإلنتر مايميز أخ هم  بل أن أ في مقا قوة المصادر ، قة و ية والد التحرير

اآلنيااة والتفاعليااة وتفتقااد للدقااة والموثوقيااة ،وسااجل اإلنترناات ماان خااالل أبعاااد 

ية  قه على المصداقية اآلن في تفو مال  يون الخبرة واالكت ية ،وسجل التليفز والتفاعل

 باقي الوسائل اإلعالمية .

  ( أن مصداقية المواقع ترتبط بدرجة م1009دراسة )بوريسات ،وأوضحت

التعرض أكثر من ارتباطها  وكثافةاالنغماس والمعرفة السابقة عن الموضوع 

 بتمييز المصدر .  

  إلى ضرورة وضع الرابط  (م1009وويدمان ،بينما توصلت دراسة )جونسون

 ومعلومات عن الكاتب حيث يزيد ذلك من مصداقية القصص اإلخبارية .

 ، يت سة )بخ في درا في 1008و عرب  ستخدمين ال ساهمة الم لة م لى ق شارت إ م( أ

تزويااد المواقااع بالمضااامين اإلعالميااة التااي يمكاان أن تثريهااا وتطااور ماان طبيعااة 

ث ومناقشااتها للقضااايا المختلفااة ،وانحصاارت هااذه تغطيتهااا اإلعالميااة لألحاادا

اإلسهامات غالبًا في التعليق على بعض األخبار والمقاالت والصور ،دون مشاركة 

 حقيقية في إنتاج مضامين تنشر في شكل أخبار ومقاالت وفيديوهات وصور .

  أنه بالرغم من  م(1008)دومينجو ،وفي دراسة لغرف األخبار االلكترونية وجد

صحفيين يرون أن التفاعلية تعد ميزة أساسية في اإلعالم الجديد ، فإن أن ال

الممارسة الفعلية تكشف عن إعادتهم إلنتاج نفس النماذج المتبعة في وسائل 

  االعالم التقليدية ، والتي يعتبر فيها المستخدم جمهور سلبي ومستهلك للقصص . 
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 ، لتقليدية على الحديثة من م( بتفوق الوسائل ا1006وخرجت دراسة )عبد العظيم

حيث درجات االعتماد والمصداقية ،وأن التليفزيون هو الوسيلة األولى من حيث 

قية في وسائل اإلعالم االمصداقية ، وأشارت إلى وجود ثالث عوامل تحدد المصد

،وتوصلت  داء اإلعالميالحرفية باألوهي االهتمام بالمجتمع ،الثقة في الوسيلة ،

دالة بين الجمهور لمتغيراتهم الديموغرافية ،وإدراكهم لمصداقية لعدم وجود عالقة 

 وسائل اإلعالم .

 م( التااي أجريات فااي جامعااة أوهااايو األمريكيااة 1001نوزاتااو ،أشاارت دراسااة )و

ية  ستخدام الصحف اإللكترون طالب باإلنترنت وا برة ال مدى خ ياس  والصحف ،لق

كون المطبوعة وعالقة ذلك بالمصداقية واستخدمت هذه الد ياس م سة مق  22من را

 عاماال لقياااس مصااداقية الصااحف اإللكترونيااة وهااي )الخباارة ،الشااهرة ،الحاليااة ،

التكاماال ،العدالااة ،الدقااة ،الثقااة بالمصاادر ،العمليااة التحريريااة ،األطاار اإلخباريااة 

التفاعليااة( ،وظهاارت أهميااة مفاااهيم ،،العمااق ،الثقااة ،الموضااوعية ،عاادم التحيااز 

،والعمااق ،والشااهرة ،والدقااة للصااحف اإللكترونيااة ،كمااا للمصااداقية مثاال الحاليااة 

صحف  ماثالً لل كان م ية  صحف اإللكترون حوثين لمصداقية ال اتضح أن إدراك المب

 المطبوعة ،بينما ارتفعت مصداقية الصحف اإللكترونية 

  : التعليق على محاور الدراسات السابقة

لك الباحث أن وجد قيةالمصدا تناولت والتي السابقة الدراسات مراجعة خالل من -  ت

فق الدراسات سة هذه مع تت قة المنهجية في الدرا يار وطري نة وهي اخت تي العي  ال

 المسحي . المنهج عن ال تخرج غالبًا

بار في المصداقية إلى تتطرق كانت الدراسات السابقة أن الباحث الحظ وقد  -  األخ

سائل جزًءا بكونها التلفزيونية لم اإلعالم ، من و فرد و ها أي   تن سة من نة  بدرا مقار

ية بين مصداقية فة المضامين الخبر سائل المختل بين  وعلى وجه بالو الخصوص 

 .الدراسة هذه به تنفرد ما ،وهو اإلعالم االلكتروني والقنوات الفضائية

حدد للمصداقية  - هوم م لى مف لم تتوصل دراسات وبحوث مصداقية وسائل اإلعالم إ

مل ، أو وضع مقياس موحد لقياس مصداقي لم تتوصل لعوا ما  سائل اإلعالم ،ك ة و

 بعينها هي التي تؤثر في هذه المصداقية .

 عام للمصداقية بشكل العربي اإلعالم افتقاد العربية الدراسات بعض أظهرت وقد  -

شكل وسائل اإلعالم أو اإلعالنات أو الصحافة تتناول الدراسات هذه كانت سواء  ب

 نت .أو االنتر التلفزيون ، فيها بما عام

سا - جال مصداقية المضاميندرة الدرا في م ية  كذلك مصداقية ةن الخبريت العرب ،و

 . االلكترونيةالمواقع 
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سائل ضعف مصداقية إلى الدراسات بعض أشارت كما - ية اإلعالم و نةً  العرب  مقار

ساؤالت وضع في السابقة الدراسات الباحث من استفاد وقد األجنبية ، بنظيراتها  ت

 ناصر وأبعاد المصداقية .ع واختيار الدراسة

 في - وبناءاً على ما سبق لم حدود و سة توجد ال - الباحث ع مصداقية  تناولت درا

 .بالمواقع االلكترونية والقنوات الفضائية  المضمون الخبري

 للدراسة :  المنهجي اإلطار

  وفروضهاتساؤالت الدراسة  : 

 الدراسة :  أوال / تساؤالت 

علي ومن اإلطالع ، ار النظري للدراسةن خالل اإلطماؤالت الدراسة تس تنطلق 

  .ع  الدراسة وبموض السابقة ذات العالقةدراسات ال بعض

مد عليهاا ما   (2 ية التاي يعت هم الوساائل اإلعالم هورأ في التعارض  الجم الساعودي 

 ؟حسب درجة تفضيلهم لها  للمضمون الخبري

بالمواقع  يالسعودي للمضمون الخبر الجمهورما كثافة وحجم التعرض   (2

 ؟ مقارنة بالقنوات الفضائية ، االلكترونية

المضامين التي يتعرض لها الجمهور السعودي بالمواقع االلكترونية ما أهم   (2

 ؟ والقنوات الفضائية

 تعرضهم على للمواقع االلكترونية السعودي الجمهور استخدامات تأثيرما مدى   (2

 ؟للقنوات الفضائية 

 بالمواقع االلكترونية إلي المضمون الخبريالسعودي  الجمهورأسباب انجذاب ما   (2

 ؟بأسباب انجذابهم لمضامين القنوات الفضائية مقارنة ،

 الجمهورالمصداقية التي تحظى بها مضامين المواقع اإللكترونية لدى  مدىما   (2

 ؟القنوات الفضائية السعودي مقارنة بالمصداقية التي تحظى بها 

المضمون الخبري مصداقية معايير في تقييم  ها الجمهورمعايير التي يستند إليما ال  (2

القنوات بللمضمون الخبري  بمعايير المصداقيةمقارنة ، بالمواقع االلكترونية

  ؟الفضائية 

 المواقع االلكترونيةبالمضمون الخبري عن  الجمهور السعودي رضامدي ما   (2

 ؟القنوات الفضائية في لمضمون الخبري با مقارنة

للمواقااع لمضاامون الخبااري اعاان تصااديق  الجماااهيروف بعااض مااا أسااباب عااز (2

 ؟مقارنة بالقنوات الفضائية  االلكترونية
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ا / فروض الدراسة :   ثانيا

صداقية (1) بين م صائية  لة إح قة ذات دال ناك عال بري ا ه ضمون الخ في المواقاع لم

نوع  ية )ال مل الديموغراف ضائية ،والعوا نوات الف ية والق سن –االلكترون ليم( –ال التع

  . لجمهور السعوديل

صداقية  (2) بين م صائية  لة إح قة ذات دال ناك عال بري اه ضمون الخ من لم كل  في 

 السعودي لها . الجمهوروحجم تعرض ،والقنوات الفضائية المواقع االلكترونية 

  المفاهيمتعريف :  

 بحيث ن الخبريةللمضمو واألخالقية المهنية المعالجة نوع من : هي المصداقية 

 متوازنة بطريقة حوله المطروحة واالتجاهات الموضوع ل أبعادك فيها يتوافر

 اآلراء عن ،وفصلها المعلومات الموثقة في عرض ودقة وأدلة على شواهد تستند

 تتسق بحيث األهواء من وتتجرد وصراحة بوضوا تعلن أن التي ينبغي الشخصية

 العمق نم إطار في الوسيلة اإلعالمية ،وذلك تطرحها والتي اآلخرين آراء مع

 تعكس أن شرط بالكل الجزء وربط بالعام الخاص واالكتمال ،يراعي عالقة

 الجمهور . عند االهتمام أولويات

 في  األمور بصفة عامة سواء به معرفة الفرد بحقائق يقصد  : ن الخبريةالمضمو

المفهوم في  ير هذاويش،فيه أو في المجتمعات الخارجية  الذي يعيش  جتمعهم

بأحدث المعلومات المقدمة من خالل  الجمهور السعوديمدي معرفة إلي  الدراسة

طبقا للصورة المقدمة لهم في و، المختلفة والقنوات الفضائية المواقع االلكترونية

 .  الوسائلهذه 

 ممن وذلك  من الجنسينألفراد ا في هذه الدراسة يقصد به : السعودي الجمهور

 (  . فأكثرسنة  28) تتراوا أعمارهم من

 عبارة عن مجموعه من الموضوعات والملفات الموجودة  : لمواقع االلكترونيةا

على خادم الويب من خالل مساحات الكترونيه يتم شرائها من قبل الشركات 

مصالح هذه الجهة التى  لخدمة صبح وسيلةوبذلك ت المتخصصة فى ذلك المجال ،

التواصل االجتماعي ،وتشمل المواقع االخبارية ،ومواقع  اتتولى االشراف عليه

،والصحف االلكترونية ذات المطبوع الورقي ،والمواقع اإلذاعية والتليفزيونية 

 .،والمنتديات ،والمدونات االلكترونية االلكترونية 

 منهج الدراسةنوع و :  

هي      نة و ظاهرة معي سة  ستهدف درا تي ت تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ال

ية التااي تحظااى بهااا مضااامين المواقااع اإللكترونيااة المصااداقالتعاارف علااى ماادي 

ضائية  سة على  ،،مقارنة بالمصداقية التي تحظى بها القنوات الف هذه الدرا كز  وتر

حدثاً  صاحب  تي ت مل ال شاف العوا فة الكت ظواهر المختل بين ال نات  جراء المقار إ
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عن  سباب معيناً، وتفسيرها من أجل فهم تلك الظواهر أو األحداث ،والبحث الجاد  أ

ناً  حدثاً معي تي تصاحب  مل ال شاف العوا حدوثها عن طريق إجراء المقارنات واكت

ظاهرة معيناة سبق ذلاك مان جماع  أو  حد وصاف الظااهرة وماا ي ،وال تقاف عناد 

منهج ، للمعلومات ،بل يمكن من معرفة العالقات المتبادلة بين الحقائق وتعتمد على 

لى  صول ع سح للح مات الم نات ومعلو ستخدو بيا صل اما قام للتو تائج  األر لي ن إ

تأثيره درجة وإنما في ، م وجود متغير ماأو عد بوجود ة ،ليس فقط فيما يتعلقمحدد

 . للتحليل اإلحصائي خضوع البيانات ،وكذلك إمكانية األخرىعلي المتغيرات 

 الجمهور السعوديمفردة من  200 قوامها عمديهعينة  اختبارتم :  عينة الدراسة 

لديهم اهتمامات والذين فأكثر ، 28من  وممن يتراوا أعمارهم ، من الجنسين

كرة الثلج بطريقة استخدام  عينةمن خالل ، والقنوات الفضائية بالمواقع االلكترونية

وتم ، حيث أنها تنتج نتائج غير متحيزة وممثلة للمجتمع، المبحوثين إليجاد العينة

 . لبالجدو يليوذلك كما  توزيعها بين الذكور واإلناث

 توصيف  عينة الدراسة           ( 2جدول  رقم )

 200= مج 

،وعدد  قنوات الفضائيةالمتابعة  يفضلونمفردة ال  22 عدد تم استبعاد    : مالحظة

22  

 . مفردة 222ونية ،ليصبح العدد ال يفضلون متابعة المواقع االلكتر     

 أدوات جمع البيانات  : 

 تاام االعتماااد علااى اسااتمارة استقصاااء مقننااة تضاامنت عاادداً ماان األساائلة الرئيسااية ،

سة عاد الدرا هداف وأب طى أ تى تغ قاييس ال قع  والم ستخدام الموا تأثير ا بين  نة  للمقار

سعو يةااللكترونية ،والقنوات الفضائية على مصداقية الجمهور ال  دي لمضامينها الخبر

جزء األول،وتضمنت عدة أجزء كما يلى :  ستخدام  ال ماط ا عادات وأن قع تضمن  الموا

،أسااباب  وطريقتاه التعاارض كثافاة وحجاممان حيااث  االلكترونياة والقناوات الفضااائية

سائل ، هذه الو هور ل جذاب الجم ضمن ان ثانىوت جزء ال ياس  ال عدم ق ضا أو  مدى الر

قع االلك عن الموا ضا  سباب العازوف الر لى أ ضافة إ ضائية باإل نوات الف ية والق ترون

 النسبة العدد الخصائص

 الذكور         النوع /        

 اإلناث             

100 

100  

50% 

50% 

 سنة  15سنة :  28من        السن /         

 سنة  20سنة :  15 أكثر من           

 سنة 20أكثر من            

210 

250 

210 

10 % 

17.5% 

11.5% 

  أقل من متوسط       / التعليم        

 متوسط           

   عالي فأكثر           

210 

215 

225 

11.5% 

12.15% 

16.15% 
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مصداقية المضامين قياس آراء واتجاهات المبحوث نحو  الجزء الثالث، وتضمن عنها

  . المتغيرات الديموجرافيه الجزء الرابعهذه الوسائل وتضمن  االخبارية في

  والصدقالثبات إجراءات  : 

ستخدامتم     سلوب الصدق  ا من الأ ة عومجم علي االستمارةعرض خالل ظاهري 

مين لذين  )*)األساتذة  المحك بأن  ،ا قروا  عل االستمارةأ قيس بالف سه  ت ترض قيا ما يف

مين  بعض التعديالت التي أبداها إجراءوذلك بعد ، عض المحك سبة ،ب غت الن مة وبل العا

مين ، بين المحك فاق  يق لالت مدي  تحق ستمارةحول  ساؤالتها اال سة وت هداف الدرا  أل

 .  %91.75وفروضها 

عادة استخدامولقياس ثبات البيانات ،    سلوب إ بار الباحث أ نة عشوائية االخت  علي عي

سبوعينوذلك عقب ،لعينة األصلية من حجم ا %20مفردة بواقع  20من  يق  أ من تطب

 وتشاير إلاي ثباات وهاي قيماة عالياة %91.5الثباات وبلغات قيماة معامال  االساتمارة

 المقياس ودقته . 

 للبيانات جة اإلحصائيةالمعال اليبأس  : 

ناتيا من قبل الباحث مراجعة دقيقة ،نات االستمارة يدوابعد مراجعة بي  خال البيا  تم إد

نامج  استخداموتم  إلي الحاسب اآللي جات الستخدام  spssبر ية اإلحصائية المعال  اآلت

مل سبيرمان ، طارتبا ،معامل 1كا اختبارتكرارات ،والنسب المئوية ،ال استخراج :  معا

باين ) يل الت فق ، تحل  ANOVA) ONE WAY A NALYSIS OFالتوا

VARIANCE  اختبار ، T Test . 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  تم عرض االستمارة  علي السادة المحكمين اآلتي أسماؤهم :)*( 

 أ.د/عثمان العربي ، أستاذ اإلعالم بكلية اآلداب ، جامعة الملك سعود  بالرياض  -

 د/ نايف آل سعود ، أستاذ اإلعالم بكلية اآلداب ، جامعة الملك سعود  بالرياض     -

 ، أستاذ اإلعالم المشارك بكلية اآلداب ، جامعة الملك سعود  بالرياض د/ محمود المشوط     -

  د/ حسن منصور ، أستاذ اإلعالم المشارك بكلية اآلداب ، جامعة الملك سعود  بالرياض     -
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 ومناقشتها الدراسة نتائج

 النتائج العامة :   

 فممي التعممرض الجمهممور السممعودي عتمممد عليهمما أهممم الوسممائل اإلعالميممة التممي ي

  ( االختيار متعدد)             :   لها درجة تفضيلهم لمضامين الخبرية حسبل

 (2رقم )جدول 

 200=  مج                 الجمهور السعوديالتي يفضلها الوسائل اإلعالمية  أهم
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الوسيلة اإلعالمية الوسيلة

المواقع 

 االلكترونية

بمتوسط 

 2.22عام 

 

 مواقع التواصل االجتماعي        (2

 اإلخباريةالمواقع  (2

 الصحافة االلكترونية (2

  التليفزيونية االلكترونية وأالمواقع اإلذاعية  (2

 المنتديات االلكترونية (2

1.11 

1.01 

2.81 

2.78 

2.21 

0.98  

1.02  

0.92 

0.89 

2.21 

القنوات 

 الفضائية

بمتوسط 

 2.22عام 

 

 القنوات الفضائية الحكومية  (2

 القنوات االخبارية الفضائية  (2

 الخاصة القنوات الفضائية (2

 الصحافة المطبوعة (2

 الراديو (2

1.11 

2.91 

2.61 

2.11 

2.02 

0.96 

0.91 

2.08 

1.01 

0.67  

ضل همأن يتضح أهم الوسائل اإلعالمية التي يفضلها الجمهور السعودي بمقارنة  ونيف

حيااث تقااع فااي الدرجااة ، 2.82بمتوسااط عااام األول  االلكترونيااة فااي المقاااممواقااع ال

نوات ، ( 2.90إلى  2.60بين ) ،والتي تتراوا ما المتوسطة ثاني الق كز ال في المر يه  يل

ماتهم،وذلك  حيث تقع في الدرجة المتوسطة، 2.62الفضائية بمتوسط عام    طبقا الهتما

 يها في التعرض للمضامين الخبرية .باالعتماد عل

وتااأتي فااي مقدمااة المواقااع االلكترونيااة التااي يفضاالها الجمهااور السااعودي مواقااع     

فالمواقع  ية ، صحافة االلكترون ثم ال ية ، قع االخبار ها الموا ماعي ، يلي صل االجت التوا

لك  اإلذاعية والتليفزيونية ،وأخيراً في نهاية تفضيل الجمهور المنتديات االلكترونية ،وذ

 . في التعرض للمضامين الخبرية

 فااي المقاباال جاااء فااي مقدمااة القنااوات الفضااائية التااي يفضااها الجمهااور السااعودي    

صة  ضائية الخا نوات الف ثم الق ضائية ، ية الف نوات االخبار ها الق ية ، يلي القنوات الحكوم

ضهم  قاً لتعر يو ،وف هور الراد ضيل الجم ية تف في نها يراً  عة ،وأخ صحافة المطبو ،فال

 للمضامين الخبرية .

 قدموتوضح هذ بل ت ية مقا ية ه النتيجة تراجع الوسائل التقليد قع االلكترون قا  الموا طب

،وذلااك فااي االعتماااد عليهااا فااي التعاارض عينااة الدراسااة  الجمهااورالهتمامااات 

) العرباااي م( و1020)الااادوخي ،لفااات الدراساااة ماااع واخت،  للمضاااامين الخبرياااة

 جمهااورالبااأن  مدراسااته أجمعااوا فاايم( 1006و)عاازة عبااد العظاايم ، م(1009،

ي سائل اإلعالم التقليد جل الحصول على  ةيعتمدون على و من أ يدة  من الجد ثر  أك

 .المعلومات 
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 والقنوات الفضائية لمواقع االلكترونيةمتابعة الجمهور ل مدى : 

 (2جدول رقم )

 المدى

 الوسيلة

 ال أتابع أحيانا بانتظام

 % ك % ك % ك

 % 1.75 25 %12.5 218 %62.75 127 المواقع االلكترونية

 % 5 10 %15.75 201 % 69.15 177 القنوات الفضائية

 200=  مج          والقنوات الفضائية المواقع االلكترونيةمدي متابعة  

سعوديمدي حرص  يتضح دول السابقبيانات الج بمقارنة   هور ال عة  الجم علي متاب

ية قع االلكترون كرارات  جاءت حيث، الموا عةت قعهذه  متاب فردة  185 الموا سبةم  وبن

ال يتااابع   بينماا،ومتاابع أحياناا ، بانتظاام باين متاابع ماامان إجماالي العيناة  % 96.15

 من العينة.  % 1.75وبنسبة  مفردة 25 تكرارب

مفردة وبنسبة  180وجاء حرص الجمهور على متابعة القنوات الفضائية من خالل     

 10ع أحياناً ،بينما ال يتابع بتكرار من إجمالي العينة ما بين متابع بانتظام ،ومتاب 95%

 من إجمالي العينة . %5مفردة وبنسبة 

بال      مدي إق جة  هذه النتي من  سعوديويتضح  هور ال يةعلي  الجم قع االلكترون  الموا

عام ،، شكل  ية ب عرض للمضامين الخبر في الت ضائية  فق والقنوات الف جة  هذه وتت النتي

وسااائل اإلعااالم  علاي إقبالااه الشااباب يازداد ماع العديااد مان الدراسااات التاي أثبتاات أن

  المختلفة للحصول على المعلومات .

بسبب عدم  مفردة من اإلجابة عن باقي التساؤالت 22سوف يتم استثناء : ملحوظة

، مع األخذ باالعتبار سؤالهم عن  متابعتهم المواقع االلكترونية والقنوات الفضائية

  .  سبب العزوف

  والقنوات الفضائية عة المواقع االلكترونيةمتابمتوسط عدد ساعات : 

 (2رقم ) جدول

 222  = مج                 للمواقع االلكترونيةكثافة  حجم التعرض  
 النسبة المئوية التكرار حجم التعرض الوسيلة

 

 المواقع االلكترونية

 

 

 أكثر من ثالث ساعات 

  من ساعتين إلي ثالث ساعات 

  ساعتينأكثر من ساعة إلي أقل من 

  ساعة واحدة فأقل 

298 

95 

18 

12 

52.1 % 

16 % 

20.2 % 

9.1 % 

 

 القنوات الفضائية

 

 

  من ساعتين إلي ثالث ساعات 

 أكثر من ثالث ساعات 

 أكثر من ساعة إلي أقل من ساعتين 

 ساعة واحدة فأقل 

102 

98 

66 

- 

55.2 % 

16.8 % 

28.2 % 

- 
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نات بمقارنة     سابق  بيا جدول ال باين  يتضحال يةحجم الت قع االلكترون عرض للموا  ت

 حيااث جاااء ماان يتااابع المواقااع، الجمهممور السممعودي مممن قبممل والقنمموات الفضممائية

فااي مقاباال حجاام تعرضااهم  ،% 52.1بنساابة ماان ثااالث ساااعات  كثاارأل االلكترونيااة

قعيتابع هذه من  وجاء، %16.8بنسبة نفس عدد الساعات للقنوات الفضائية ب من  الموا

،مقابال حجام تعرضاهم للقناوات الفضاائية بنساابة  % 16 ثاالث سااعاتإلاي  سااعتين

جاءت ن، 55.2% تابعو من ي لي  ساعتينمن  سبة  ساعات إ جاءت و، % 9.8ثالث 

تابع من ي سبة  ية ن قع االلكترون من  الموا ثر  ساعتينساعة أك من  قل  لى أ   %20.2 إ

نة من المتابعين للقنوات الفضائية  %28.2،مقابل  تمن عي من ي يراً  هور ،وأخ ابع الجم

،مقاباال عاادم وجااود نساابة للمتااابعين  %9.1فأقاال  المواقااع االلكترونيااة ساااعة واحاادة

 بالقنوات الفضائية لساعة واحدة فأقل . 

 ، يرجااع إلااي كثافااة يسااعودال الجمهااورتعاارض  ن تباااين حجاامي الباحااث أوياار     

عرض  يةالت سائل عة، وطبي من ناح ية  هذه الو خري من ناح عة أ تي تتطلب المتاب وال

بار الخبرية بشكل متنوع مضامين الفة ولوقت أطول لمعر ستمراربا مات وأخ من معلو

ية  ية أو خارج نت داخل سواء كا عة  حداث متنو ما ،وأ هذا  ضحو عة  ات خالل متاب من 

 بشكل أعمق . األحداثلمتابعة  الجمهور

   بممالمواقع االلكترونيممة  السممعودي الجمهممورالمضممامين التممي يتعممرض لهمما أهممم

 (االختيار من متعدد) : ائيةوالقنوات الفض

 (2جدول رقم )

 222=  مج              والقنوات الفضائية المضامين في المواقع االلكترونية
القنوات  النسبة التكرار  المواقع االلكترونية

 الفضائية 
 النسبة التكرار

 االخبارية (2
 السياسية (2
 العلمية (2
 االجتماعية (2
 الرياضية (2
 الفنية (2
  االقتصادية (2

276 
262 
221 
221 
216 
212 
220 

28.1% 
22.9% 
18.9% 
18.9% 
17.1% 
15.9% 
10.2% 

 االخبارية (2
 السياسية (2
 الفنية (2
 الرياضية (2
 االقتصادية (2
 العلمية (2
  االجتماعية (2

150 
110 
298 
298 
250 
201 
95 

68.5% 
60.1% 
52.1% 
52.1% 
22.2% 
17.9% 
16% 

 المواقممع كمل ممنفمي  الجمهممور السمعودي المضمامين التمي يتعمرض لهما بمقارنمة    

 : يتضح أن والقنوات الفضائيةااللكترونية ،

مامهم     مة اهت في مقد تأتي  سية  ية والسيا لى أن المضامين االخبار سعودي ع هور ال اجماع الجم

ضائية ، نوات الف ية والق بل بالمواقع االلكترون صادية في المقا ية واالقت في  جاءت المضامين الفن

جاااءت المضااامين العلميااة واالجتماعيااة فااي نهايااة و، رونيااةبااالمواقع االلكت اهتمااامهم بهااا نهايااة

 لها بالقنوات الفضائية ، وذلك طبقاً الختيارات عينة الدراسة . اهتمامهم
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  ستخدامات تأثير سعودي ا هور ال ية الجم قع االلكترون نوات  تعرضهم على للموا للق

 : الفضائية

 (2جدول رقم )

 222ت     مج = التعرض للفضائياتأثير استخدام المواقع االلكترونية على 
 النسبة المئوية التكرار األسباب  

 أصبح التعرض أكثر من السابق 

 التعرض كما هو دون تغيير 

 أصبح التعرض أقل من السابق 

160 

91 

21 

72.1 % 

15.5 % 

1.1 %  

يتضح من الجدول السابق مدى تأثير استخدامات الجمهور السعودي للمواقع     

لى تعرضهم للقنوات الفضائية وذلك بشكل ايجابي وليس سلبي ،حيث االلكترونية ع

منهم أن تعرضهم للقنوات الفضائية أصبح أكثر من السابق ،وفي  %72.1اوضح 

منهم اقروا بعدم التغيير في التعرض ،في مقابل نسبة قليلة منهم وتقدر  %15.5رأي 

 أصبح تعرضهم أفل من السابق . %1.1ب

ة على أنه بالرغم من زيادة تعرض الجمهور السعودي للمواقع وتدل هذه النتيج    

االلكترونية ،إال أنهم لم يتأثروا بشكل سلبي على تعرضهم للقنوات الفضائية ،حيث أن 

الباحث يعول على ذلك بمدى ثقة الجمهور في الوسائل التقليدية أكثر من ثقته في 

 الوسائل االلكترونية .
خرون ، م(1009العربي ،وتختلف هذه النتيجة مع )    سة ثورسون وآ  م(1020و)درا

سته حوثين  محيث أثبتت درا ستخدام المب يدأن ا قت  لإلعالم الجد جاء على حساب الو
ية المخصص  سائل اإلعالم التقليد سليم )،لو نان  سة ح تائج درا م(،أن 1009وكشفت ن

 ت.معدالت مصداقية التليفزيون تزيد على معدالت مصداقية الصحافة واإلنترن
  بممالمواقع االلكترونيممة  باب انجممذاب الجمهممور السممعودي للمضمممون الخبممريأسمم

 : والقنوات الفضائية

 (2جدول رقم )

 222مج =                للمضمون الخبري أسباب انجذاب الجمهور
 النسبة  التكرار األسباب الوسيلة

المضامين 
الخبرية 
بالمواقع 

 االلكترونية
 

 ئل اإلعالم التقليدية األخرى بها تفاعلية أكثر من وسا (2
 أسرع في التعرف على المضامين االخبارية  (2
  المضمون اإلخباري يهتم فقط بالسبق الصحفي (2
 ألنني وجدت فيها ما تفتقده  الوسائل التقليدية                       (2
 ألنها تقرب الثقافات المختلفة من بعضها  (2
 تتاا فيها حرية الرأي بدون ضوابط (2

171 
270 
267 
85 
65 
65 

18.2 % 
27.5 % 
27.1 % 
8.8 % 

6.7 % 
6.8 % 

المضامين 

الخبرية 
بالقنوات 
 الفضائية

 

 مصداقيتها أكثر من المواقع االلكترونية  (2
 أدق في التعرف على المضامين االخبارية  (2
  ألنها تقدم أخبار موثقة ال تتوفر بالوسائل االلكترونية (2
 ة                      ألنني وجدت فيها ما تفتقده  المواقع االلكتروني (2
 ألنها تقرب الثقافات المختلفة من بعضها  (2
 يحكم حرية الرأي بها بعض الضوابط األخالقية  (2

171 
270 
267 
85 
65 
55 

18.2 % 
27.5 % 
27.1 % 
8.8 % 
6.7 % 
5.7 %  
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بمممالمواقع  للمضممممون الخبمممري بمقارنمممة أسمممباب انجمممذاب الجمهمممور السمممعودي    

 فضائية يتضح أن :االلكترونية والقنوات ال

 اتضح في المقام األول لديهم  بالمواقع االلكترونية : فيما يخص المضمون الخبري

ها  ثاني أن قام ال في الم في أن بها تفاعلية أكثر من وسائل اإلعالم التقليدية ،و سرع  أ

ية  يدة ال التعرف على المضامين االخبار بار جد قدم أخ ها ت لث ان كز الثا في المر ،و

سبق تتوفر بالوسا هتم بال باري ي يب أن المضمون اإلخ في الترت ها  ية ، يلي ئل التقليد

ية  ها حر تاا في يراً ت الصحفي ، يليها أنها تقرب الثقافات المختلفة من بعضها ، وأخ

جو ، سة )دومن بت 1008الرأي بدون ضوابط وتتفق هذه النتيجة مع درا م( حيث أث

ية  يرون أن التفاعل ستخدمين  من أن الم بالرغم  نه  في اإلعالم أ سية  يزة أسا عد م ت

عة  ماذج المتب فس الن تاج ن الجديد ،حيث ان الممارسة الفعلية تكشف عن إعادتهم إلن

 في وسائل االعالم التقليدية .

 خص المضمو ما ي ما في بريأ ضائية : ن الخ قام األول  بالقنوات الف في الم ضح  ات

في ا ية ،و ها لديهم مصداقيتها أكثر من وسائل اإلعالم االلكترون ثاني أن قام ال أدق لم

قه في التعرف على المضامين االخبارية  بار موث قدم أخ ها ت لث ان ،وفي المركز الثا

سائل  قده الو ما تفت ال تتوفر بالوسائل االلكترونية ،يليها في الترتيب أنهم يجدوا فيها 

ية  كم حر يراً يح من بعضها ،وأخ فة  فات المختل قرب الثقا ها ت ها أن ية ،يلي االلكترون

 أي بها بعض الضوابط األخالقية .الر

  وهناا يتباين للباحااث أن الجمهاور الساعودي يفضاال التفاعلياة بالمضاامين الخبريااة

بااالمواقع االلكترونيااة ،مقاباال تفضاايلهم لمصااداقية المضااامين الخبريااة بااالقنوات 

ية  الفضائية ،باإلضافة إلى أنهم يفضلون السرعة في التعرف على المضامين الخبر

مواقع االلكترونيااة ،مقاباال الدقااة واألخبااار الموثقااة بااالقنوات الفضااائية الجدياادة بااال

لرأي دون  ،ومن ناحية أخرى يفضل الجمهور بالمواقع االلكترونية اتاحتها لحرية ا

لى  قائم ع لرأي ال ية ا ضائية لحر نوات الف في الق لبعض  ضيل ا بل تف ضوابط ،مقا

 الضوابط األخالقية .

   مقارنممة  مضممامين المواقممع اإللكترونيممة المصممداقية التممي تحظممى بهممامممدي،

 : بالمصداقية التي تحظى بها القنوات الفضائية
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 (2جدول رقم )

 222=  مجالمواقع االلكترونية والقنوات الفضائية     ب المضامين مدى مصداقية 
مصداقية المواقع 

  االلكترونية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط  ئية مصداقية القنوات الفضا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 عالية 

 إلى حد ما 

 منخفضة 

 ال أستطيع التحديد 

0.91 

2.76 

2.98 

- 

0.99 

0.86 

2.02 

- 

 عالية 

 إلى حد ما 

 منخفضة 

 ال أستطيع التحديد 

1.98 

2.65 

0.98 

- 

2.07 

0.91 

0.81 

- 

  2.22 المتوسط العام  2.22 المتوسط العام

المضمون  حظى بهاالمصداقية التي يحول مدى  السعودي الجمهور آراء بمقارنة    

بري ضائية المواقع االلكترونيمةبم الخ ضح أن،  والقنموات الف صداقية ا يت ضامينلم  م

ية عام ب الخبر سط  ضائية ،بمتو تي، 2.87القنوات الف سطة وال جة المتو في الدر قع   ت

بين ) ما  تراوا  تي ت لى  2.60،وال ضام، ( 2.90إ من مصداقية الم لى  ية أع ين الخبر

،والتااي  حياث تقااع فاي الدرجااة الضاعيفة، 2.55باالمواقع االلكترونيااة ،بمتوساط عااام 

 وذلك طبقاً آلراء الجمهور .، فأقل(  2.59تتراوا ما بين )

 حسب رأي الجمهور  القنوات الفضائية جاءت مصداقية المضامين الخبرية فيف،

،يليها من يراها  1.98سط بمتو عاليةالمركز األول من يراها على النحو التالي ب

بمتوسط في المركز الثالث  منخفضة، ثم من يجدها  2.65بمتوسط  إلى حد ما

0.98 . 

  بالمواقع االلكترونية جاءت مصداقية المضامين الخبرية ،حسب رأي مقابل الفي

،يليها من  2.98الجمهور على نحو مختلف ففي المركز األول منخفضة بمتوسط 

  0.91، وأخيراً عالية بمتوسط  2.76وسط يراها إلى حد ما بمت

بي ،1009)مهربي وأخرون ،معالدراسة  واتفقت   لد صالا م( 1009م( و)العتي و)خا

لدين ، صار ، و م(1005ا سهام ن نة  م(1001) يون بالمقار صداقية التليفز فوق م في ت

واختلفاات الدراسااة مااع )دينااا عرابااي وبساانت العقباااوي ، بمصااداقية مواقااع اإلنترناات

خرون ،1102، لورانس وآ ية  م(1021م( و) قع االلكترون عن أن الموا سفرت  يث أ ح

 . هي األكثر مصداقية فى نقل المعلومة

 لاادى الجمهااور  وهااذا ياادل علااى ضااعف مصااداقية مضااامين المواقااع االلكترونيااة

بل ، ائل التقليدية،إذا ما قورنت بالوس السعودي هور يق في األمر أن الجم والغريب 

االلكترونيااة بشااكل كبياار وملحااوظ خاصااة مواقااع التواصاال  عاال متابعااة المواقااع

ماعي ،لكناه ال يثاق فيهاا بالقادر الاذي يثاق فاي الوساائل اإلعالمياة التقليدياة  االجت

 كالقنوات الفضائية االخبارية والرسمية .
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   مقارنممة بممالقنوات  المواقع االلكترونيممةبمم الخبممري نمضممموالمممدي الرضمما عممن،

  : الفضائية

 (2جدول رقم )

 222=  مجالمواقع االلكترونية والقنوات الفضائية   بالمضامين مدي الرضا عن 
مدي الرضا عن المواقع 

  االلكترونية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مدى الرضا عن القنوات 

 الفضائية 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  إلى حد ماراضي 

 منخفضة 

  عنهاراضي 

 ال أستطيع التحديد 

2.85 

2.66 

2.21 

2.11 

0.98 

2.56 

2.08 

0.96 

 راضي عنها 

 إلى حد ما 

 منخفضة 

 ال أستطيع التحديد 

1.16 

2.97 

2.89 

2.18 

0.97 

2.67 

2.89 

2.02 

  2.22 المتوسط العام  2.22 المتوسط العام

بممالمواقع االلكترونيممة والقنمموات  مممدي الرضمما عممن المضمممون الخبممريبمقارنممة     

ية مضامينالعن  الجمهور السعوديرضا وسط أن متيتضح الفضائية  بالقنوات  الخبر

ضائية بمتوساط  في الدرجاة ، 2.88الف يث تقاع  سطةح تراوا ماا باين  المتو ،والتاي ت

لمواقع أعلااى ماان متوسااط رضاااهم عاان المضااامين الخبريااة بااا، (2.90إلااى  2.60)

ية ضة 2.52 االلكترون جة المنخف في الدر قع  تي ت بين  ،وال ما  تراوا  تي ت  2.59)وال

 . فأقل( 

  ها مل عن ضائية حيث جاء الرضا الكا كز األول ،بالقنوات الف يه الرضا في المر يل

يراً رأى  إلي حد ما لث ،وأخ كز الثا في المر ،بينما سجل الجمهور انخفاض الرضا 

أنهاام لاايس لااديهم القاادرة علااى تحديااد ماادى  2.18الاابعض ماان الجمهااور بمتوسااط 

  رضاهم .

 جاء الرضا بل  ل في المقا ماإ حد  ية مضامينالعن  ى  ية ب الخبر المواقع االلكترون

كز بالمركز األول ، في المر هور رضاهم  سجل الجم ما  يه انخفاض الرضا ،بين يل

هور بمتوسط  من الجم لبعض  يد  2.11الثالث ،وأخيراً رأى ا في تحد قدرتهم  عدم  ب

 المضامين . مدى الرضا عن

لجمهور السعودي عن المضامين ارضا من أن متوسط الرغم بويري الباحث أنه      

عن المضامين  انخفاض الرضابل في مقا الخبرية بالقنوات الفضائية ،جاء مرتفع

هذه النوعية إال أنهم يحرصون على متابعة ومشاهدة ،  الخبرية بالمواقع االلكترونية

 . في حاجة إلي الجديد دائماالجمهور يؤكد أن  اوهذااللكترونية ، المواقعمن 

 

 

 

 



 لسعوديمصداقية المضمون الخبري بالمواقع االلكترونية والقنوات الفضائية كما يراها الجمهور ا

 222                              العدد الثاني عشر –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

  القنوات الفضائيةونية مقارنة بالمواقع االلكترعدم الرضا عن مضامين  ابأسب  : 

      (22جدول رقم )

 والقنوات الفضائية أسباب عدم الرضا عن مضامين المواقع االلكترونية       
 عن  الرضاعدم أسباب 

  مضامين المواقع االلكترونية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ا عن مضامين أسباب عدم الرض

 القنوات الفضائية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 تكثر بها الشائعات واألخبار الكاذبة

 المستوي اللغوي بها  ضعف

 واقعية األحداث عدم 

 ة أكثر منهاالوسائل التقليديب أثق

  تعكس قيم اخالقية واجتماعية سلبية

2.89 

2.76 

2.55 

2.12 

0.91 

 

0.98 

2.67 

2.26 

0.95 

2.98 

 أثق بالمواقع االلكترونية عنها

 المحتوىمن  يضعفاإلعالن بها 

 تركز على سلبيات المجتمع 

 تقدم الغرب علي أنهم أفضل مننا

ية تعرض المشاكل الحقيقال 

 للمجتمع

2.76 

2.69 

2.28 

0.98 

0.91 

 

0.96 

2.95 

2.87 

0.92 

2.81 

مضامين المواقع عن  الرضاعدم أسباب  يتضح الجدول السابق بمقارنة بيانات    

كثرة الشائعات  في المركز األول ءحيث جا، لدى الجمهور السعودي االلكترونية

، في ثم عدم واقعية األحداث ،  ضعف المستوى اللغوي بها، يليها واألخبار الكاذبة 

، ويرى  البعض أن السبب في عدم الرضا يكمن في ثقتهم بالوسائل التقليديةحين يري 

وذلك من إجمالي ، اقع االلكترونية تعكس قيم أخالقية واجتماعية سلبيةآخرون ان المو

 .  مضامين المواقع االلكترونيةعن ين الراضالجماهير غير 

القنوات مضامين اب عدم الرضا عن أسبالجدول  أيضا من خالل ويتضح    

، ها بأن البعض يثق بالمواقع االلكترونية عنتمثلت في المقام األول حيث ، الفضائية

من جهة أخري ،يليها كما يرى البعض أن  وأن اإلعالنات بها تضعف المحتوى

ال ، وأخيراً  الفضائيات تركز على سلبيات المجتمع ، وتقدم الغرب بصورة أفضل

عن  نراضيالغير الجماهير إجمالي  من ،وذلك تعرض المشاكل الحقيقية للمجتمع

   القنوات الفضائية .مضامين 

 المواقع باا الخبريااة مضااامينالعاان  أسااباب عاادم رضااا الاابعض ويااري الباحااث أن

منعهمأيضا لم ، أو بالقنوات الفضائية االلكترونية عة  ت ياتمن متاب فة المحتو  المختل

جات الشخصية  بهذه الوسائل لديهم الحا تدعم  تي  قع ال ،وأن تفضيل الجمهور للموا

بة األحداث  مع األصدقاء لمواك خالل التواصل  من  تدعيم واالجتماعية  يد و وتجد

العالقاات باألصاادقاء وإبااداء الارأي الحاار ،األماار الااذي يعطاي داللااة علااى أهميااة 

لى  بة األو فى المرت جاء  هور حيث  بين الجم صل  المواقع االجتماعية كوسيلة للتوا

 بفارق كبير علي المواقع األخرى .
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  قنوات الفضائيةوال بالمواقع االلكترونية لمضمون الخبريعن ا الجمهور عزوفأسباب :   

 (22رقم )جدول   

 برين الخالمضمو العزوف عنأسباب 
 ب                   المضمون الخبري                                 

 أسباب العزوف            
 القنوات الفضائية المواقع االلكترونية

 % 10=ك % 25=ك

 كثرة األخبار الكاذبة والشائعات بها 
 ع القيم  االجتماعية واألخالقية تتعارض م

 بعيدة عن واقعنا العربي الشرقي 
 تفقد الشباب هويتهم العربية

 العربية  األمةوقضايا  عن مشاكلعد تتب
 تساعد في رفع مستوي تطلعات  الشباب المبالغ فيها
 المضمون اإلخباري غير متوازن في وجهات النظر

21 
21 
20 
9 
9 
7 
7 

80% 
80% 
75% 
60% 
60% 
26.7% 
26.7% 

20 
8 
21 
28 
28 
21 
25 

50% 
20% 
60% 
90% 
90% 
60% 
75% 

بممالمواقع  عممن متابعممة المضمممون الخبممري الجمهممورعممزوف أسممباب  بمقارنممة    

حيااث يااأتي فااي أولويااات العاازوف عاان مضااامين ، االلكترونيممة والقنمموات الفضممائية

 جتماعيااةاالمااع القاايم  وتتعااارض،كثاارة األخبااار الكاذبااة والشااائعات بهااا المواقااع 

ية ،باإلضافة شرقي واألخالق بي ال نا العر عن واقع يدة  ها بع مالي ، أن من إج لك   25وذ

قد ، مفردة ها تف في أن في المقابل تأتي أولويات العزوف عن مضامين القنوات الفضائية 

والمضاامون وتبتعااد عاان مشاااكل وقضااايا األمااة العربيااة ،، الشااباب هااويتهم العربيااة

 . مفردة 10وذلك من إجمالي ، هات النظراإلخباري غير متوازن في وج

  المواقممع االلكترونيممة التمي تحظممى بهما  مصمداقية المضمممون الخبممريمعممايير مقارنمة

    :  بمعايير المصداقية التي تحظى بها القنوات الفضائية،

 (22جدول رقم )

 222=  مج                  ن الخبريمعايير مصداقية المضمو
 معايير مصداقية 

 ب  ن الخبريالمضمو

 معايير مصداقية  المواقع االلكترونية

 المضمون الخبري  ب

 القنوات الفضائية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التفاعلية/2

 اإلثارة/2

 اآلنية/2

 وضوا األفكار واالتجاهات/2

 العمق  /2

 االكتمال/2

  األهواءالموضوعية والتجرد من /2

 القابلية للتصديق/2

 التوازن في وجهات النظر/2

 احترام الخصوصية/22

 الدقة  /22

 االستناد إلى األدلة /22

 السمعة  /22

 فصل الرأي عن الخبر/22

 عدم التحريف/22

 الثقة في الوسيلة /22

1.62 

1.27 

1.21 

1.22 

1.18 

1.12 

1.11 

1.12 

1.11 

1.08 

2.58 

2.12 

2.09 

0.92 

0.92 

0.85 

2.22 

2.05 

0.97 

2.08 

2.01 

2.28 

2.25 

2.01 

2.29 

2.21 

2.21 

2.26 

0998 

2.27 

2.09 

2.10 

 الثقة في الوسيلة /2

  فصل الرأي عن الخبر/2

 الستناد إلى األدلة ا/2

 عدم التحريف /2

 اآلنية  /2

 وضوا األفكار واالتجاهات/2

 السمعة /2

 الموضوعية والتجرد من األهواء/2

 النظر توجهاالتوازن في /2

 القابلية للتصديق /22

 الدقة/22

 احترام الخصوصية /22

 العمق/22

 االكتمال  /22

 اإلثارة/22

 التفاعلية/22

1.22 

1.02 

1.85 

1.78 

1.65 

1.52 

1.18 

1.17 

1.12 

1.27 

2.99 

2.78 

2.69 

2.12 

2.09 

0.91 

2.11 

2.28 

2.07 

0.98 

2.29 

2.26 

2.21 

2.22 

2.06 

2.28 

2.06 

0.99 

2.22 

2.12 

2.27 

2.21 

المتوسط العام لمعايير مصداقية 

 المواقع االلكترونية

المتوسط العام لمعايير مصداقية   2.22  

 القنوات الفضائية

2.22  
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نة        صداقية  بمقار عايير م بريم ضمون الخ نوات ب الم ية والق المواقع االلكترون

 لقنوات الفضائيةبامتوسط معايير مصداقية المضامين الخبرية  أن يتضح ، الفضائية

 أن يبين وهذافأكثر( ، 2.92والتي تتراوا ما بين ) ، عاليةمصداقية  بدرجة حظيت قد

ية مصداقية درجات اختاروا المبحوثين ية عال تي للمضامين الخبر قدمها ال نوات ت  الق

 . (2.22( بلغ  عام بمتوسط ،وذلك الفضائية

قااد  بممالمواقع االلكترونيممةة مقاباال أن متوسااط معااايير مصااداقية المضااامين الخبرياا   

صداقية  جة م يت بدر سطةحظ بين )، متو ما  تراوا  تي ت لى  2.60وال هذا ( ،2.90إ و

قدمها  متوسطةمصداقية يبين أن المبحوثين اختاروا درجات  للمضامين الخبرية التي ت

 . (2.22بمتوسط عام بلغ )المواقع االلكترونية ،وذلك 

ة المضااامين الخبريااة بااالمواقع االلكترونيااة وعنااد المقارنااة بااين معااايير مصااداقي    

والقنااوات الفضااائية ،يتضااح أن هناااك اخااتالف فيمااا بينهااا ،حسااب تحديااد الجمهااور 

،فااي المواقااع  (واآلنيااة، واإلثااارة، التفاعليااة)تصاادرت معااايير  السااعودي لهااا ، فقااد

لى، وفصل الرأي عن الخبر، الثقة في الوسيلة)االلكترونية ، مقابل  لة واالستناد إ  (األد

 في مقدمة مصداقية المضامين الخبرية بالقنوات الفضائية .

لمضااامين الخبريااة بااالمواقع ماان بااين أضااعف معااايير اويتبااين ماان المقارنااة أن     

قة، عدم التحريف)االلكترونية ،تمثلت في  سيلة والث بل ( في الو حدد ،مقا هور  أن الجم

في  لت  ضائية ،تمث بالقنوات الف خرى  عايير أ ية، ارةاإلث)م قل  (والتفاعل سجلت أ حيث 

 متوسطات لمعايير المصداقية .

عايير المصداقية للمضامين      في م قوة والضعف  من حيث ال أما ما يميز كل وسيلة 

الخبريااة ،فهااو علااى النحااو التااالي : معااايير القااوة بااالمواقع االلكترونيااة تمثلاات فااي 

، أمااا معااايير الضااعف  (تجاهاااتوضااوا األفكااار واال - اآلنيااة - اإلثااارة - التفاعلياة)

 – عدم التحريف – فصل الرأي عن الخبر – السمعة)تمثلت في فبالمواقع االلكترونية 

 . (الثقة في الوسيلة

في      لت  ضائية تمث سيلة)وعن معايير القوة بالقنوات الف في الو قة  لرأي  – الث فصل ا

عن م (عدم التحريف – االستناد إلى األدلة – عن الخبر ما  بالقنوات ،أ عايير الضعف 

 . (التفاعلية – اإلثارة – االكتمال – العمق)الفضائية فتمثلت في 

أهاام مااا يميااز أخبااار م( حيااث أشااار إلااى أن 1009العربااي ،الدراسااة مااع )وتتفااق    

مايميز  هم  بل أن أ في مقا قوة المصادر ، التليفزيون اآلنية والمهنية التحريرية والدقة و

وتتفاااق ماااع ، ياااة والتفاعلياااة وتفتقاااد للدقاااة والموثوقياااةأخباااار اإلنترنااات هاااي اآلن

 . م( حيث أثبت أن التفاعلية تعد ميزة أساسية في اإلعالم الجديد1008،)دومينجو

بااأن مااا تتميااز بااه بقااوة معااايير المصااداقية لمضااامين المواقااع  نخلممص مممن ذلمم       

داقية لمضااامين ،يعااد أقاال فااي معااايير المصاا (اإلثااارة – التفاعليااة)االلكترونيااة ،مثاال 

قوة لمصداقية مضامين  ثل  تي تم عايير ال عض الم ناك ب القنوات الفضائية ،والعكس فه

، (عدم التحريف  - فصل الرأي عن الخبر  - الثقة في الوسيلة)القنوات الفضائية ،مثل 

     تمثل ضعفاً في معايير المصداقية للمواقع االلكترونية .
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أراد الباحممث اختبممار صممحة العالقممة بممين بعممض  بنمماءاا علممى النتممائج السممابقة      

ين مصممداقية الجمهممور السممعودي المتغيممرات البحثيممة ،حيممث تمثلممت فممي العالقممة بمم

صر  للمضمون الخبري من العنا كل  بين  نوات الفضائية و ية ،والق قع االلكترون للموا

هور ) ية للجم نوعالديموغراف سن – ال هور  – ال عرض الجم جم ت ا ح ضا ليم( ،وأي التع

  -ائل السابقة الذكر ،وذل  كما يلي :للوس

 اختبار صحة الفروض

في  المضمون الخبري مصداقيةهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين  : الفرض األول

مل المواقع نوات الفضائية ،والعوا يه  االلكترونية والق نوع الديموغراف  –)ال

  للجمهور السعودي .( التعليم –السن 

 :  الفرعيةعة من الفروض ينقسم هذا الفرض إلي مجمو

لمضمون ا ومصداقية، للجمهور السعودي( أنثي –عالقة النوع )ذكر   : أوالا  

  .والقنوات الفضائية  بالمواقع االلكترونية الخبري

ا ثاني المضمون ومصداقية للجمهور السعودي ،( أصغر –أكبر السن ) : عالقةا

 .بالمواقع االلكترونية والقنوات الفضائية الخبري 

ا  للجمهور السعودي ( منخفض –متوسط  –رتفع م) المستوى التعليمي: عالقة   ثالثا

 بالمواقع االلكترونية والقنوات الفضائية .المضمون الخبري ومصداقية ،

   بالمواقع االلكترونيةالمضمون الخبري  ومصداقية العالقة بين النوع :أوال

 : والقنوات الفضائية

الجمهور إلي  وتقسيم،  T. Testاختبار  استخدام صحة هذا الفرض تمالختبار  

 إناث( كما يلي : –)ذكور 

 (22جدول  رقم )

 222=  مج                          مصداقية المضمون الخبريبعالقة  النوع  

 النوع محور الدراسة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 مضمون الخبريالمصداقية 

 المواقع االلكترونية

 ذكور

 إناث

2.61 

2.28 

2.856 

0.925 
0.877 155 

0.822 

 غير دالة

 المضمون الخبريمصداقية 

 القنوات الفضائية

 ذكور

 إناث

2.92 

2.81 

2.765 

0.921 
0.978 178 

218.0  

 غير دالة

سابقبمقارنة البيانات اإلحصائية       لة ذ وجود عالقةعدم  يتضح للجدول ال ات دال

ية  ومصداقية، للجمهور السعودي (إناث –النوع )ذكور  بينإحصائية  لمضامين الخبر

جد  بالمواقع االلكترونية مة، حيث ن ير  وهي 0.877=  ت أن قي لة إحصائغ ند دا يا ع

 . 0.05داللة  وىمست
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شير       نات وت لي البيا كور  عدم وجود عالقةإ نوع )ذ بين ال لة إحصائية   –ذات دال

جد  إناث( للجمهور السعودي ،ومصداقية لمضامين الخبرية بالقنوات الفضائية ،حيث ن

 . 0.05داللة  دالة إحصائيا عند مستوىوهي غير  0.978=  أن قيمة ت

  وتؤكد هذه الدراسة على أن نوع الجمهور ال يؤثر على مصداقيتهم للمضامين

 ليدية .الخبرية بوسائل اإلعالم المختلفة سواء كانت الكترونية أوتق

 ظيم ،مع دراسة الدراسة  وتتفق بد الع عزة ع عدم وجود  حيثم( 1006) توصلت ل

سائل  صداقية و هم لم ية ،وإدراك يراتهم الديموغراف هور لمتغ بين الجم لة  قة دا عال

ما ، اإلعالم لدوخي ،ك سة )ا شفت درا جعدم عن م(1020ك نوع وو بين  قة  د عال

بالرغم من وجود عالقة بين سن الجمهور ومدى مصداقية وسائل اإلعالم المحلية ،

 . الجمهور والمصداقية

ا:ثاني   : بالمواقع االلكترونيةللمضمون الخبري التعرض بين السن وحجم  العالقة ا

إلي  الجمهور وتقسيم، T. Testاختبار  استخدامالفرض تم  صحة هذا الختبار

( ً ً  – األصغر سنا  :( كما يلي األكبر سنا

 (22جدول  رقم )

 222=  مج                          مصداقية المضمون الخبريبقة  السن  عال        

 النوع محور الدراسة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 مصداقية المضمون الخبري

 المواقع االلكترونية

 أصغر سناً 

 أكبر سناً 

2.69 

2.22 

2.777 

2.897 
0.766 252 

02.0*  

 دالة

 المضمون الخبريمصداقية 

 القنوات الفضائية

 أصغر سناً 

 أكبر سناً 

2.82 

2.91 

2.677 

2.215 
0.865 215 

0.00 *

 دالة

ذات داللة  عالقة وجود يتضح للجدول السابق البيانات اإلحصائيةبمقارنة      

لمضامين ا ومصداقية، للجمهور السعودي أصغر( –السن )أكبر  إحصائية بين

ً ، ،رية بالمواقع االلكترونية الخب حيث نجد أن  وذلك لصالح الجمهور األصغر سنا

 . 0.05داللة  وهي دالة إحصائيا عند مستوى 0.766=  تقيمة 

أصغر(  –ذات داللة إحصائية بين السن )أكبر  وجود عالقةإلى البيانات وتشير     

ضائية ،لصالح للجمهور السعودي ،ومصداقية المضامين الخبرية بالقنوات الف

 وهي دالة إحصائيا عند مستوى 0.865=  الجمهور األكبر سناً ،حيث نجد أن  قيمة ت

 . 0.05داللة 

 ، م(، ،وجود عالقة بين سن الجمهور ومصداقية 1020وتتفق الدراسة مع )الدوخي

 . وسائل اإلعالم المحلية

 امين الخبرية الجمهور األصغر سناً أكثر تأثراً بالمض ويتضح من نتائج الفرض أن

في المواقع االلكترونية ،فينعكس ذلك باإليجاب على مصداقيتهم لها ،وفي المقابل 
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ً أكثر تأثراً بالمضامين الخبرية في القنوات الفضائية  نجد أن الجمهور األكبر سنا

  ،فينعكس ذلك باإليجاب على مصداقيتهم لها . 

ا  مي بين المستوىالعالقة  :ثالثا عوحجم ، التعلي بالمواقع للمضمون الخبري رض الت

  : االلكترونية

سيم المستوى صحة الختبار  تم تق فرض  مي هذا ال لى التعلي س إ عالي ثالث م تويات )

 ONE WAY A (ANOVA) اختبااار اسااتخداموتاام ،متوسااط ، ماانخفض( ،

NALYSIS OF VARIANCE كما يلي : 

 (22رقم ) جدول

 222=  مج              ريالتعليمي بمصداقية المضمون الخب عالقة المستوى
المضمون مصداقية 

 في الخبري

المستوي  

 التعليمي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ف

درجة 

 الحرية

 مستوى

 المعنوية
 الداللة

 منخفض  المواقع االلكترونية

 متوسط 

 عالي

2.29 

2.52 

2.65 

0.822 

0.79 

0.729 

2.167 
1 

181 
0.126 

غير 

 دالة

 منخفض  ضائيةالقنوات الف

 متوسط 

 عالي

2.96 

2.86 

2.78 

0.912 

2.76 

0.789 

2.159 
1 

181 
 دالة *0.016

دالااة  عممدم وجممود فممروق يتضااح لبيانممات اإلحصممائية للجممدول السممابقابمقارنممة      

 ومصااداقية، للجمهااور السااعودي المختلفااة التعليماايات  المسااتوي فئاا ينإحصااائيا باا

 وهااي  2.167ن قيمااة ف = أ، حيااث  نجااد نيااة لمضااامين الخبريااة بااالمواقع االلكتروا

يعنااي أن وهااذا ، 1ودرجااة حريااة ، 0.05داللااة   غياار دالااة  إحصااائيا عنااد مسااتوى

ستوى مي الم سعودي التعلي هور ال لي ، للجم يؤثر ع ية  مصداقيتهمال  للمضامين الخبر

 بالمواقع االلكترونية .

التعليمااي  المسااتوى  اتدالااة إحصااائيا بااين فئاا وجممود فممروقوتشااير البيانااات إلااى     

ضائية ، بالقنوات الف ية  لك المختلفة للجمهور السعودي ،ومصداقية المضامين الخبر وذ

ياً ، منخفض تعليم ستوى ال صالح أصحاب الم مة ف = ل جد أن قي هي   2.159حيث ن و

ستوى ند م لة  إحصائيا ع لة   دا ية  0.05دال هذا  1،ودرجة حر ستوى،و ني أن الم  يع

عودي يااؤثر علااي مصااداقيتهم للمضااامين الخبريااة بااالقنوات التعليمااي للجمهااور الساا

 الفضائية .

  ويتضح من نتائج الفرض عدم اختالف درجة تأثير المضامين الخبرية بالمواقع

االلكترونية على أصحاب المستويات التعليمية المختلفة للجمهور السعودي ،في 

اً بالمضامين المقابل نجد أن أصحاب المستوى التعليمي المنخفض أكثر تأثر

 .الخبرية بالقنوات الفضائية 

 يعد في الغالب من أصحاب المستويات و ً يرى الباحث أن الجمهور األكبر سنا

 المنخفضة تعليمياً ،وهم أكثر تأثراً بالمضامين الخبرية في القنوات الفضائية .
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 لمعرفة مدى مصداقية النشرات اإلخبارية (م1006،)كامبلينا  مع دراسةال اتفقتو 

اتضح وجود عالقة ارتباطيه بين المستوى  حيث، بالتليفزيون المحلي األمريكي

واختلفت مع    التعليمي للفرد ،وإدراك مدى المصداقية في نشرات األخبار .

توصلت لعدم وجود عالقة دالة بين حيث م( 1006)عزة عبد العظيم ،دراسة 

 . وسائل اإلعالمالجمهور لمتغيراتهم الديموغرافية ،وإدراكهم لمصداقية 

 التعليم(  -)السن  فيما يتعلق صحته أن الفرض ثبت مما سبق يمكن القول

 .للجمهور 

 ية عالقة ذا جودبو سن)ت داللة إحصائية بين المتغيرات الديمواغراف ليم - ال ( التع

 لمضمممامين الخبريمممة بمممالمواقع االلكترونيمممةا ومصمممداقية،للجمهمممور السمممعودي 

ستث ضائية ، با نوات الف مي بمصداقية المضامين ،والق قة المستوى التعلي ناء عال

    بالمواقع االلكترونية . الخبرية

  ويعدل ، للجمهور السعودي إناث( –بالنوع )ذكور يثبت صحته فيما يتعلق ولم

 : إلى

 إناث( للجمهور السعودي –النوع )ذكور بين ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -

 . والقنوات الفضائية واقع االلكترونيةلمضامين الخبرية بالما ومصداقية،

ثاني بين مصداقية : الفرض ال لة إحصائية  ناك عالقة ذات دال  المضمون الخبري ه

االلكترونيممة والقنمموات الفضممائية ،وحجممم تعممرض الجمهممور  فممي كممل مممن المواقممع

 السعودي لها .

الث ،وتقسم حجم التعرض إلي ث 1صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار كا الختبار 

 : مرتفع ( وذلك كما يلي  –متوسط  –مستويات )منخفض 

 (22) جدول رقم

 222ن =           وحجم التعرض مصداقية المضمون الخبريالعالقة بين 
 حجم  التعرض

 ن مصداقية المضمو

 مرتفع متوسط منخفض
 1كا

معامل 

 التوافق
 الداللة

 % ك % ك % ك

 المواقع االلكترونية

  عالي       

 متوسط        

  منخفض       

 

- 

1 

- 

 

- 

0.55% 

- 

 

11 

11 

2 

 

6 % 

8.8 % 

2.2% 

 

282 

208 

26 

 

29.6 % 

19.6 % 

2.2 % 

78.152 * 
10.29 

* 
 دالة

 القنوات الفضائية

  عالي      

 متوسط       

  منخفض      

 

- 

- 

1 

 

- 

- 

0.55% 

 

26 

17 

26 

 

2.2 % 

7.2 % 

2.2 % 

 

261 

92 

52 

 

22.2 % 

12.9 % 

22 % 

269.62 * 
890.2 
* 

 دالة
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بين  دالة إحصائية وجود عالقةيتضح  بمقارنة البيانات اإلحصائية للجدول السابق    

وحجم تعرض الجمهور السعودي ، مصداقية المضامين الخبرية بالمواقع االلكترونية

 لها ،لصالح كثيفي التعرض .

دالة إحصائيا عند  وهي، 0.291،ومعامل توافق  25.178=  1كاحيث نجد أن قيمة 

 .0.05داللة  مستوى

دالة إحصائية بين مصداقية المضامين الخبرية  وجود عالقة وتشير البيانات إلى

 بالقنوات الفضائية ،وحجم تعرض الجمهور السعودي لها ،لصالح كثيفي التعرض .

وهي دالة إحصائيا عند ، 0.289،ومعامل توافق  26.926=  1حيث نجد أن قيمة كا

 .0.05داللة  مستوى

مصداقية المواقع  حيث أثبتت دراسته أنم( 1009واتفقت الدراسة مع )بوريسات ،

ترتبط بدرجة االنغماس والمعرفة السابقة عن الموضوع وكثافة التعرض أكثر من 

 ارتباطها بتمييز المصدر .  

 : مما سبق  يتضح صحة الفرض فيما يتعلق  

فممي كممل مممن  المضمممون الخبمري داقيةبممين مصمم إحصمائيةداللممة  وجمود عالقممة ذاتب 

  االلكترونية والقنوات الفضائية ،وحجم تعرض الجمهور السعودي لها . المواقع

 :  الدراسة نتائج بمقارنةملخص  

تااأتي فااي مقدمااة المواقااع االلكترونيااة التااي يفضاالها الجمهااور السااعودي مواقااع   -

صحاف ثم ال فالمواقع التواصل االجتماعي ، يليها المواقع االخبارية ، ية ، ة االلكترون

اإلذاعيااة والتليفزيونيااة ،وأخيااراً المنتااديات االلكترونيااة ، وذلااك وفقاااً لتعرضااهم 

في مقدماة القناوات الفضاائية التاي يفضاها  ضامين الخبرياة ،فاي المقابال جااء  للم

الجمهااور السااعودي القنااوات الحكوميااة ، يليهااا القنااوات االخباريااة الفضااائية ،ثاام 

قاً لتعرضهم القنوات الفضائي يو ،وف يراً الراد عة ،وأخ ة الخاصة ،فالصحافة المطبو

 للمضامين الخبرية .

مة    - في مقد اجمع الجمهور السعودي على أن المضامين االخبارية والسياسية تأتي 

جاءت المضامين  بل  في المقا ضائية ، نوات الف ية والق بالمواقع االلكترون مامهم  اهت

تمامهم لها بالمواقع االلكترونية ،وجاءت المضامين الفنية واالقتصادية في نهاية اه

  العلمية واالجتماعية في نهاية اهتمامهم لها بالقنوات الفضائية .

ضائية ،بمتوسط لمضمون الخبري لجاءت المصداقية    - ،حيث  2.87بالقنوات الف

من مصداقية  هي أعلى  بالمواقع المضمون الخبري تقع في الدرجة المتوسطة ،و

سط االلكترون قاً آلراء  2.55ية ،بمتو لك طب ضعيفة ،وذ جة ال في الدر قع  تي ت ،وال

 الجمهور السعودي .
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ية   - سعودي يفضل التفاعل هور ال ية بالمضمون الخبري أن الجم بالمواقع االلكترون

ضيلهم لمصداقية  بل تف بري ،مقا لى المضمون الخ ضائية ،باإلضافة إ بالقنوات الف

الجدياادة بااالمواقع المضاامون الخبااري  أنهاام يفضاالون الساارعة فااي التعاارف علااى

خرى  ية أ من ناح ضائية ،و بالقنوات الف قة  بار الموث قة واألخ االلكترونية ،مقابل الد

بل  ضوابط ،مقا لرأي دون  ية ا ها لحر ية اتاحت بالمواقع االلكترون هور  ضل الجم يف

 تفضيل البعض في القنوات الفضائية لحرية الرأي القائم على الضوابط األخالقية .

ضائية بالدرجة المضمون الخبري جاء رضا الجمهور السعودي عن    - بالقنوات الف

سط  سطة ،بمتو عن  2.88المتو ضاهم  من ر لى  بري ،أع ضمون الخ بالمواقع الم

 .2.52االلكترونية ،الذي يقع في الدرجة المنخفضة بمتوسط 

سعودمن    - هور ال ي أسباب عدم الرضا عن مضامين المواقع االلكترونية لدى الجم

بة  بار الكاذ شائعات واألخ ثرة ال ها،، ك غوي ب ستوى الل ضعف الم ها  عدم ، يلي ثم 

ية ،واقعية األحداث  سائل التقليد قتهم بالو ية ،ث قع االلكترون خرون ان الموا يرى آ و

ضين  ير الرا ماهير غ مالي الج من إج لك  سلبية ،وذ ية  ية واجتماع تعكس قيم أخالق

 عن مضامين المواقع االلكترونية . 

بالمواقع  من   - ية  قة العال ضائية ،الث نوات الف عن مضامين الق عدم الرضا  سباب  أ

يرى ،االلكترونية  ما  ها ك خري ،يلي وأن اإلعالنات بها تضعف المحتوى من جهة أ

مع ،البعض أن الفض سلبيات المجت غرب بصورة أفضل ائيات تركز على  قدم ال وت

 نوات الفضائية .  ،وذلك من إجمالي الجماهير غير الراضين عن مضامين الق

كثرة األخبار الكاذبة  االلكترونية يأتي في أولويات العزوف عن مضامين المواقع   -

والشااائعات بهااا ،وتتعااارض مااع القاايم االجتماعيااة واألخالقيااة ،فااي المقاباال تااأتي 

هويتهم  شباب  قد ال ها تف في أن ضائية  نوات الف ضامين الق عن م عزوف  يات ال أولو

 كل وقضايا األمة العربية  .العربية ،وتبتعد عن مشا

ضائيةالمضمون الخبري حظيت معايير مصداقية    - مصداقية  بدرجة بالقنوات الف

ية لغ  عام بمتوسط عال عايير (1.28(ب بل أن م المضمون الخبري مصداقية  ،مقا

 . (2.89(بلغ  عام بمتوسط مصداقية متوسطة جاءت بدرجة بالمواقع االلكترونية

عا   - به م ية أهم ما تتميز  ية ، )التفاعل قع االلكترون  –يير المصداقية لمضامين الموا

ضائية  نوات الف عايير المصداقية لمضامين الق يز م ما يم هم  اإلثارة( في مقابل أن أ

 عدم التحريف(   -فصل الرأي عن الخبر   -،)الثقة في الوسيلة 

ية - يرات الديمواغراف بين المتغ لة إحصائية  سن  توجد عالقة ذات دال ليم(ا -)ال  لتع

نوات بالمواقع االمضمون الخبري للجمهور السعودي ،ومصداقية  ية ،والق اللكترون

بالمواقع المضمون الخبري باستثناء عالقة المستوى التعليمي بمصداقية الفضائية ،

  االلكترونية .
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كور ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  - نوع )ذ ناث( –ال سعودي  إ هور ال للجم

 بالمواقع االلكترونية والقنوات الفضائية .مون الخبري المض،ومصداقية 

جد  - صائيةتو لة إح قة ذات دال صداقية عال بري بين م ضمون الخ من  الم كل  في 

 االلكترونية والقنوات الفضائية ،وحجم تعرض الجمهور السعودي لها . المواقع

   مقترحات الدراسة :

 -ث باآلتي :يوصي الباحما انتهت إليه الدراسة من نتائج في ضوء 
المضاامون  لمصااداقيةتعزيااز الجهااد العلمااي واألكاااديمي لبناااء نظريااة متكاملااة  -

نب  ا،وعالقتهالخبري من جا ضائيةبالجمهور  نوات الف ية والق قع االلكترون  ،والموا

 ودورها االعالمي والسياسي والفكري من جانب اخر.

عايير في النظر إعادة - ية والممارسة األداء م جال في المهن عي لصحفيا الم  واإلذا

فان المعلومااتي  يوني ،لمواجهاة الطو ية المختلفاة والتليفز ،ماع باالمواقع االلكترون

 محاولة تفسير العوامل المؤثرة في درجة مصداقيتها لدي الجمهور  .

تدريبها اإلعالمية الكوادر تطوير - لة و تي الضغوط وإزا ها ال مارس علي حة ت  ،وإتا

 وأخالقه . المجتمع قيم مع ال يتعارض ي ،بماحقيق إعالمي مناخ في للعمل الحرية

سئولين على - ية األجهزة عن الم ية اإلعالم ية في اءسو العرب نوات الحكوم  أو الق

لوا أن الخاصة القنوات ينهم نصب يجع يق أع  من المصداقية ،وأن قدر أعلى تحق

يق المهنية ،ومراعاة قواعد أخالقية وأكثر مهنية أكثر اإلعالمي الخط يكون  ومواث

 . ةاإلعالمي الشرف

نات  - نب الكيا قوف بجا ية على اإلنترنت ،والو ية الفكر ية الملك وضع ضوابط لحما

قوة  في  كون  ني لت التنظيمية الجديدة التي تضم العاملين في مجال اإلعالم اإللكترو

في  عاملين  قة ال عدم مالح ومكانة نقابة الصحفيين ،فضال عن كفالة حرية التعبير و

 ي بشكل غير قانوني .اإلعالم االلكترون

قابي  - يان ن ظيم أو ك شاء تن خالل إن من  ني  رعاية الحكومة لمجال اإلعالم االلكترو

خاااص يرعااى شااؤون العاااملين بااه ، ويكفاال اإلبااداع والمباادعين علااى المسااتويين 

المهني والتقني ، أو إنشاء شعبة خاصة للصحافة االلكترونية في نقابة الصحفيين ، 

 لعاملين في المواقع االلكترونية .بناء على مطالب معظم ا

مام  - من االهت يد  بي المز بالوطن العر ني  عالم اإللكترو في اإل باحثون  يولي ال أن 

بالدراسااات حااول القااائم باالتصااال وخاصااة الميدانيااة منهااا ، ومحاولااة اسااتحداث 

ني ، مل اإلعالمي االلكترو ئة الع سة بي سائلمناهج جديدة لدرا يدة اإلعالم فو  الجد

طرا جةالح ت ناهج ا ية لوجود م طر بحث ية وأ يدة نظر سر جد يات وتحلل تف  عمل

 الجمهور بين الوسائل هذه استخدام

خالل  - من  حوث اإلعالم  طار ب في إ هناك حاجة بحثية لتناول موضوع المصداقية 

 التطور المستمر في مجال صحافة المواقع اإلخبارية .
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 مراجع الدراسة

 : أوالا : المراجع العربية
م( أدوار مستخدمي المواقع اإلليكترونية في صناعة المضامين 1008) بخيت ،سيد -2

، الرأي العام المجلة المصرية لبحوث اإلعالمية: دراسة في المفاهيم وبيئة العمل، 

 ديسمبر. -( كلية اإلعالم، جامعة القاهرة،يوليو 1المجلد التاسع، العدد )

 ميدانية دراسة :التلفزيوني الناإلع مصداقية .م(٩١١٣ (هللا عبد عبدالوهاب بغدادي، -2

 جدة . ،عبدالعزيز المل  جامعة مجلة ،عبدالعزيز الملك جامعة طالب من عينة على

م( ،" دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل معارف و 1027بن جدوع ، هياء ) -2

،  رسالة ماجستير غير منشورةاتجاهات المبتعثين السعوديين تجاه القضايا المحلية ". 

 معة الملك سعود ، كلية اآلداب ، قسم اإلعالم .جا

م( مصداقية وسائل اإلعالم لدى الجمهور في دولة اإلمارات 1020الدوخي ،نجالء ) -2

 ،جامعة الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة . رسالة ماجستيرالعربية المتحدة ، 

شيخ ) -2 لدين ال جالل ا يادة  يدي 1025ز عالم التقل بين اإل قة  صل م( ، العال شبكات التوا و

ماعي الخصوصية والمهنية )دراسة مقارنة( ،–االجتماعي  مؤتمر وسائل التواصل االجت

م ،كلياااة اإلعاااالم 22/1/1025-20، فاااي الفتااارة  التطبيقمممات وااللمممكاليات المنهجيمممة

 واالتصال ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية .

حوث عالقة االتجاهات الحد (.1020يونيه  -سليم ،حنان  )أبريل -2 ااات وب في دراسااا ثة  ي

حوث اإلعالم، .الجمهور باإلنترنت واإلعالم الجديد ية اإلعالم ، المجلة المصرية لب  ،كل

 جامعة القاهرة .

ماني،  9100حنان. مايوسليم ، -2 هور األل لدى الجم سائل اإلعالم  . مصداقية األخبار فى و

ية اإلعالم بع عشر لكل نوان "اإلعالم جا ،المؤتمر العلمي السنوي الرا قاهرة، بع عة ال م

 . بين الحرية والمسئولية"

. تااأثير عنصاار المصااداقية علااى عالقااة الصاافوة بالصااحافة  1001سااهام نصااار. مااايو  -2

يق"المصرية،  ية والتطب  المؤتمر العلمي السنوي التاسع" أخالقيات اإلعالم بين النظر

 ، كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة .

ماد المغردين اإلعالميين على معلومات تويتر و تقييمهم لمدى م(،" اعت 1026السويد )  -2

 ، الرياض . 26، كلية اآلداب ، العدد  المجلة العربية لإلعالم واالتصالمصداقيتها ". 

مجلة الفن اإلذاعي الشريف ،سامي. دور اإلعالم في التنمية الثقافية للمجتمعات النامية،  -22

 م  .1002يناير  271 ، العدد والتليفزيون ، إتحاد اإلذاعة

 لدى السعودية الصحف مصداقية على المؤثرة العوامل م( ،1005الشلهوب ،عبد الملك ) -22

 21 العدد، اإلعالم لبحوث المصرية المجلة ، السعودية العربية المملكة في الشباب

 ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة . يونيه( -)يناير

. مستويات مصداقية وسائل اإلعالم المصرية (1005صالا الدين ،خالد ) أبريل ا يونيه  -22

 ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة . المجلة المصرية لبحوث اإلعالملدى الجمهور،

( . المعايير -مصداقية اإلعالم العربي ) المفاهيم  ( .1006عبد االه ،عزة عبد العزيز  ) -22

 ) القاهرة : العربي للنشر و التوزيع( . 

) القاهرة : دار الفكر  1، ط المعلم في وسائل اإلعالم صورةالعبد ،عاطف عدلي.  -22

 م( 1002العربي ، 

م( مصااداقية األخبااار التليفزيونيااة لاادى طااالب وطالبااات 1009العتيبااي ،نااايف مطلااق ) -22

 ،جامعة الملك سعود ،الرياض . رسالة ماجستيرجامعة الملك سعود ،
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خبري لمواقع التواصل (. مصداقية المضمون الم1021عرابي ،دينا وبسنت العقباوي ) -22

المنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية لإلعالم االجتماعي لدي الشباب ، 

 الرياض .–جامعة الملك سعود  ، واالتصال

م( . مصداقية الصحافة العربية لدى الجمهور السعودي دراسة 1009العربي ،عثمان بن دمحم ) -22

سلسلة بحوت الصحافة االلكترونية ، مسحية مقارنة لمصداقية وسائل اإلعالم واستخدامات

 ،كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود . كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية

 .والنشر الوزان للطباعة دار :القاهرة ، االتصال مصداقية ( م ٩١٩١ محمود ) الدين، علم -22

م ( " مصداقية تويتر لدى طالب و طالبات الجامعات 1025الغامدي، الحديثي ) -22

 . ،جامعة الملك سعود مجلة كلية اآلدابومية في مدينة الرياض ،الحك

كلية اآلداب ، القومية االجتماعية المجلةالتلفزيون ، م( مصداقية٩١١٩ (آمال كامل، -22

 . ٢٣ المجلد ، ٣ العدد جامعة القاهرة،

هور  1006ديسمبر  –عزة عبد العظيم. يونيو دمحم ، -22 بين الجم بار  .مصداقية مصادر األخ

المجلة المصرية لبحوث الرأي ، اتي: دراسة مقارنة بين الوسائل التقليدية والحديثةاإلمار

 . كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،  العام

في  1001هويدا. أكتوبر وديسمبرمصطفى ، -22 بة  . مصداقية وسائل اإلعالم كما تراها النخ

عراق لى ال حرب ع ية لل لة الم،  مصر: دراسة حالة للتغطية اإلعالم حوث المج صرية لب

 كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة .،  اإلعالم
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