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مصداقية مواقع التواصل االجتماعى كمصادر لألخبار حول األحداث 

لدى اإلعالم السياسية املصرية وعالقتها بظاهرة العداء لوسائل 

 اجلمهور املصرى 

 2015دراسة تطبيقية على االنتخابات البرلمانية 

 )*(محمد محمود عبد الحميدعمرو 

 (**)إشراف/ أ.د. عادل عبد الغفار

 مقدمة :

السياق  فىقاسماً مشتركاً  الماضيةخالل الفترة  ،مواقع التواصل االجتماعىصبحت أ

 األخباروتبادل المناقشات السياسية  العديد من فى مؤثراً عنصراً و العام السياسى

 اإلعالميةالمؤسسات من هامة للعديد خبارية إمنصة وتحولت إلى ،والمعلومات 

للتواصل مع  أو حسابات شخصية لهمصفحات  إنشاءلسياسية الفاعلة عبر االقوى و

بأحدث وإمدادهم  متفاعل معهمن أجل المتصفحى مواقع التواصل االجتماعى 

 التطورات السياسية الراهنة.

نشر لوالمؤسسات للمستخدمين  منصات مثالية مواقع التواصل االجتماعىوتوفر 

وتداولها على نطاق واسع بين أصدقائهم اآلراء السياسية  طرحو األخباروالمعلومات 

ألحداث التى رؤيتهم لنشر وتداول  ينالعادي دافرلألوأتاحت أو متابعيهم بصفة عامة ، 

وهو ما أطلق عليه "  ،عيان فى أسرع وقت للجمهور كشهودجزءاً منها  وايكون

 .صحافة المواطن "

                                                           
 جامعة بني سويف –مدرس بقسم اإلذاعة بكلية اإلعالم  (*(
 جامعة القاهرة –كلية اإلعالم  –األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون  )**(
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على مواقع التواصل  اإلخبارى االنفجار تلك الظواهر ما يمكن أن يطلق عليه تسببو

 ستدعى رصد وتحليل هذه الظاهرة ومعرفة تصورات الجمهور نحوي مما االجتماعى

فى توصيف بما يسهم  المصرية حول األحداث السياسية المتداولة  األخبارمصداقية 

 مصداقية لدى المستخدمين. األكثر  اإلخباريةلصفحات وا التواصل االجتماعى مواقع

أن متصفحى  2015ويشير تقرير وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي 

مواقع التواصل االجتماعى بالمنطقة العربية يحرصون على متابعة أحدث األخبار 

بداع واالبتكار وطرح المناقشات وتشجعهم على اإل %67لمواقع بنسبة عبر تلك ا

، ويعتبرونها قناة فعالة للتواصل بين الحكومة والناس بنسبة  %66واألفكار بنسبة 

، وبلغت نسبة الجمهور العربى الذى يثق فى وسائل  التواصل االجتماعى  52%

44% .(1) 

دور صحافة  ومع انتشار حتى الوقت الراهن و يناير 25خالل فترة ما بعد ثورة و

التى تتخذ من مواقع  اإلخبارية والصفحات المواطن ظهرت العديد من الشبكات

كبيرة  وأصبحت لديها شعبية األخبارالتواصل االجتماعى منصات وحيدة لنشر 

شبكة من عبر بما مكنها من التوسع واالنتشار  من المعجبين تخطت الماليين

، باإلضافة إلى لجوء الكثير المحترفين أو من الجمهور العادى من المراسلين سواء 

على الشبكات االجتماعية  التقليدية إلنشاء صفحات اإلعالميةمن مؤسسات 

 المختلفة على مدار اليوم. اإلخباريةأنشطتها  الستعراض

من متصفحى الشبكات االجتماعية اكتسبوا من النفوذ والتأثير )السياسي(  اً ن كثيربل أ

، خالل فترات الصراعات السياسية ومصادر لألخبار مثابة قادة الرأيما جعلهم 

 (2)والحمالت االنتخابية للتعرف على مدى ثقة الجمهور بها . 

 من فى طرح مزيد األخبارنشر  مواقع التواصل االجتماعى فى سهم استخداموأ

التقليدي اإلعالم التى تتجاهلها وسائل واألحداث والكشف عن القضايا السياسية  الرؤى



حول األحداث السياسية المصرية وعالقتها بظاهرة مصداقية مواقع التواصل االجتماعي كمصادر لألخبار 
 العداء لوسائل اإلعالم لدى الجمهور المصري

 

 477                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

سرعة عن عمد أو بدون قصد ، بما يعزز من حرية الرأى وتبادل المعلومات وسواء 

، خاصة فى أوقات األزمات واألحداث الهامة مثل أوقات االنتخابات تدفقها

، وأصبحت متابعة مواقع التواصل االجتماعى جزء من العمل  والصراعات السياسية

لرصد ما يحدث على منصات واألفراد العاديين على حد السواء الروتيني للصحفيين 

فى االجتماعية اإلعالم عبر وسائل ونشط الجمهور  (3)االجتماعية.اإلعالم وسائل 

تابع الصحفيين ووكاالت يوويتبادلها مع أصدقائه التي تلقى إعجابه  األخباراستهالك 

أدوات قوية للحصول على بما جعل تلك الوسائل التى يفضلها اإلعالم األنباء ووسائل 

 (4). األخبار، ونشر  المعلومات وتدفقها ، وقياس الرأي العام

من الجدل والنقاش  حالة اإلعالميةوشهدت الساحة السياسية وخالل الفترة الماضية 

توجيه لكثير من األحداث السياسية الراهنة والتى شهدت  اإلعالميةحول التغطية 

الوسائل عن متابعة من الجمهور وعزوف كثير  عالمىانتقادات عديدة لألداء اإل

قنوات عديد من الالقية والمهنية للخفى ظل زيادة االنتهاكات األ اإلعالمية التقليدية

 المصرية . التليفزيونية

القنوات التليفزيونية أو  تجاه سواءاإلعالم حالة العداء لممارسات وسائل  تتزايدو

الصحف المصرية والتى نتج عنها كثير من حاالت االستقطاب وبث خطاب الكراهية 

بين فئات الشعب المصرى واالعتماد على المصادر المجهولة والمبالغة والتخوين 

التقليدية فى مصر اإلعالم للثقة بوسائل  تراجع فى ظل  ، فى طرح القضايا والتهويل

"حول الحالة السياسية  أجرى مؤخراً استطالع للرأى العام يث يشير ح ،بوجه عام

 %27بلغت اإلعالم درجة ثقة الجمهور المصرى بوسائل أن واالجتماعية فى مصر 

 في األفراد ثقةتناقص ( إلى 3201كما توصلت دراسة األميرة سماح فرج ) (5) فقط.

 ، الخالفية للقضايا اإلخبارية تغطيتها فىخصوصا  ، عامة بصفةاإلعالم  وسائل

  (6). المتحيز  من المحايد أو الخطأ من الصواب تمييز معه الصعب من أصبحبعدما 
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خصوصية مواقع التواصل االجتماعى من حيث السرعة فى انتشار  واسهمت

 اإلخبارىنتاج المحتوى إ وما تمتلكه من أدوات تساعد فى األخبارالمعلومات و

خبار وهمية أو وبالتالى أصبح من الممكن انتشار أملفات الفيديو والصور وتدعيمه ب

 وهو ما أسهم فى معلومات خاطئة يتم تبادلها مع اآلخرين دون التحقق من مصداقيتها

 (7)غير الصحيحة أو المكتملة.  األخبارانتشار الشائعات و

 مشكلة الدراسة :

ور المصرى علي مواقع التواصل مدى اعتماد الجمهتتحدد مشكلة الدراسة فى رصد 

وعالقة ذلك بمستوى  المصرية السياسية حول األحداث لألخباراالجتماعى كمصادر 

التى أجريت النتخابات البرلمانية ل اإلخباريةبالتطبيق على التغطية  هلديمصداقيتها 

خالل الفترة حداث السياسية البارزة تعد من األوالتى  2015فى الربع األخير من عام 

ن عنها عام عل  تمثل االستحقاق الثالث واألخير لخارطة الطريق التى أ  الماضية حيث 

تأثير بعض المتغيرات الوسيطة على هذه لتعرف على راسة لتسعى الدكما ، ، 2013

الكفاءة السياسية للجمهور والمشاركة ومستوى العالقة منها مستوى االهتمام السياسى 

 .عينة الدراسة 

 المصريةاإلعالم النظرة العدائية تجاه وسائل  رصد ظاهرةكذلك تهدف الدراسة 

فى تناول األحداث على مصداقية مواقع التواصل االجتماعى لدى الجمهور وتأثيرها 

المصرية فى اإلعالم ية المبحوثين لمدى تحيز وسائل والتعرف على رؤ، السياسية 

على  دراك ات هذا اإلالسياسية الراهنة وتأثيررائهم الشخصية حول األحداث آنشر 

 والديمقراطية واالنخراط فى الحياة السياسية .اإلعالم ثقتهم بوسائل 
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 -أهمية الدراسة :

تعددد هددذه الدراسددة امتددداداً التجدداه بحثددى واسددع بالدراسددات الغربيددة يسددعى لرصددد  .1

 األخبدارفهم العوامدل المدؤثرة علدى تددفق مواقع التواصل االجتماعى ومصداقية 

فدى المحتدوى  من اإلسهام والمشداركة نمستخدميالحيث  تمكن ،بها ومصداقيتها 

  (8). حوله اآلخرينوالتفاعل مع  هتقييمو اإلخبارى

 30و 2011يندايرالخامس والعشدرين مدن  تىحدوث تحوالت عديدة بعد قيام ثور .2

التقليديددة لصددالح وسددائل اإلعددالم فددى اسددتخدام الجمهددور لوسددائل   2013يونيددو

الجديدددة وبخاصددة مواقددع التواصددل االجتمدداعى حيددث فددرض هددذا الواقددع اإلعدالم 

السياسدية  األحدداث تحول قطاع ليس بقليل من الجمهور نحدو البحدث عدن حقيقدة 

  .المتالحقة السياسية المصرية عبر تلك المواقع فى ظل التغيرات 

دراسدددة مصدددداقية مواقدددع الشدددبكات تكتسدددب هدددذه الدراسدددة أهميدددة خاصدددة فدددى  .3

 موقعددا أصددبح أن المنشددورة بهددا بعددد األخبدداراالجتماعيددة وتفاعددل الجمهددور مددع 

السياسدية ، وبعدد لمتابعدة األحدداث الفيسبوك وتويتر بمثابة وسيلة شعبية متزايددة 

نتددداج فدددى إعلدددى مواقددع التواصدددل االجتمدداعى مات الجمهددور اهإسدددسدداعدت  أن

فدى  اإلخباريدةمباشرة أو من خالل التعليقات على الصفحات  اإلخبارىالمحتوى 

دورا حيويدا مواقدع التواصدل االجتمداعى  السياق السياسى وكان لمتصفحىتغيير 

المشدهد السياسدى  ت مدنغيدراألحدداث السياسدية التدى العديد مدن  التأثير علىفى 

 (9) .2015المصرى خالل عام  واإلعالمى

معدالت استخدام  الجمهور المصرى لمواقدع التواصدل االجتمداعى حيدث  ارتفاع .4

المتخصصدة فدى بحددوث  Social Bakersتشدير أحددث اإلحصدائيات لمؤسسدة 

مواقع التواصل االجتماعى إلى تضاعف عدد مستخدمى موقع الفديس بدووك فدى 

مليددون وبنسددبة 13.8، وبلددع عدددد المشددتركين فددى الموقددع  %108مصددر بنسددبة 
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التدى حسدابات ال، وارتفعدت أعدداد فى مصدر اإلنترنتمن متصفحى شبكة  64%

خددددالل عددددام  %33التواصدددل االجتمدددداعي بنسددددبة  ها علددددى مواقددددع يدددتم إنشدددداؤ

2015.(10) 

الجمهددور  إدراك علددى اإلعددالم اختبددار تددأثير فرضددية النظددرة العدائيددة لوسددائل  .5

مواقددع التواصددل االجتمدداعى فددى تناولهددا للقضددايا السياسددية لمصددداقية  المصددرى

حيددددث يتسددددم المجددددال العددددام المصددددرى بالخالفددددات واالسددددتقطاب السياسدددديى 

علدى والصراعات األيديولوجية وهو ما يعد مناسبا الختبدار تدأثير هدذه الفرضدية 

 الجديد.    اإلعالم  نطاق

 أهداف الدراسة :

دى مصدداقية مواقدع التواصدل االجتمداعى لددى تهدف الدراسة بشكل رئيسى إلى رصدد مد

األحداث السياسدية المصدرية الراهندة ،  إدراك الجهور المصرى ومدى اعتماده عليها فى 

 وينبثق عن هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية منها ما يلى  :

المدؤثرة فدى الجمهدور المصدرى والكشدف عدن  اإلعالميةالتعرف على أكثر الوسائل  -

أى الوسائل التى يعتمد  عليها وأسبابها فدى الحصدول علدى المعلومدات حدول القضدايا 

 السياسية الحالية .

رصدد وتحليدل المتغيدرات التددى تدؤثر فدى تقيديم المصددداقية المدركدة لمواقدع التواصددل  -

 االجتماعى من قبل الجمهور المصرى .

صددداقية التددى تحظددى بهددا مواقددع التواصددل االجتمدداعى لدددى التعددرف علددى درجددة الم -

 الجمهور المصرى كمصدر لألخبار حول الوضع السياسى الراهن . 

دراسددة واختبددار بعددض العوامددل األساسددية المتصددلة باختبددار فرضددية تددأثير العددداء  -

، خصوصا أن هذا المدخل قد قدم عدة مرتكدزات جديددة لفهدم معدايير اإلعالم لوسائل 

 (11)اإلعالمى والمتعلقة بقضايا الموضوعية والتحيز والمصداقية .العمل 
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علددى مواقددع  اإلخباريددةالوقددوف علددى أهددم العوامددل المددؤثرة فددى مصددداقية الصددفحات  -

 التواصل االجتماعى  لدى المبحوثين عينة الدراسة .

الكشددف عددن حدددود تفاعددل مسددتخدمى مواقددع التواصددل االجتمدداعى مددع المضددامين  -

 عندما تحظى بالمصداقية لديهم أو تفتقدها .  سواء اإلخبارية

 الدراسات السابقة:

اإلعددالم أجريددت العديددد مددن الدراسددات العربيددة واألجنبيددة حددول قضددية مصددداقية وسددائل 

الجديددد والرسددائل التددى تسددتهدفها أو المصددادر الناقلددة لهددا والعوامددل المددؤثرة فددى تقيدديم 

 الجمهور لمصداقيتها .

مدددخلين تقليددديين رئيسدديين همددا اإلعددالم وتتبنددى الدراسددات التددى أجريددت عددن مصددداقية 

باعتبارهدا مؤشدراً  اإلعالميدةمدخل: دراسة الوسيلة التدى يدتم مدن خاللهدا إرسدال الرسدالة 

رئيسيا لتقييم الجمهور للوسيلة ، والمدخل اآلخر هو : دراسة مصدداقية المصددر باعتبداره 

 (12)ويعد مؤشراً رئيسياً على قبول الجمهور للرسالة. المؤسس الفعلى للرسالة

وسيقوم الباحث بتقسيم الدراساات الساابقة إلاى محاورئي رييساييي هماا الدراساات التاى 

 .   ، والدراسات التى تناولت مصداقية المصدر اإلعالميةاهتمت بمصداقية الوسيلة 

 :عالميةاإلالمحور الخاص بالدراسات التى اهتمت بمصداقية الوسيلة -1

إلى أن  Thomas J. Johnson, Barbara K. Kaye (2015 )توصلت دراسة 

الجديد األكثر اإلعالم شغلت المرتبة األولى بين وسائل  اإلليكترونيةالمدونات 

ثم موقع تويتر  7.4وتالها موقع فيسبوك بمتوسط  7.8مصداقية بمتوسط حسابى 

الجديدة والتقليدية اإلعالم بكل من  وسائل  األخبار، وبمقارنة مصادر  6.9بمتوسط  

 %9.6صنف المبحوثون الصحف كأكثر مصدر موثوق لألخبار السياسية بمتوسط 

 قناة ، ثم تليها  8.9بمتوسط  CNNلفزيونية التى تبثها قنوات يالت األخبار،تليها 

MSNBC  وفى المرتبة األخيرة  8.5بمتوسط ،Fox new  (13). 6.8بمتوسط 
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( عن تقييم مصداقية المصدر فى وسائل 2015) Hu, Xiaoحين هدفت دراسة فى 

االجتماعية بالتطبيق على موقع تويتر  لدراسة مصداقية العالمة التجارية اإلعالم 

لستة أبعاد هى )الكفاءة والجدارة بالثقة، والعالقات االجتماعية، جاذبية مصدر العالمة 

إلى كية، ومواكبة التكنولوجيا(  وأشارت النتائج التجارية كسمة للمصداقية، والدينامي

أن  العائلة واألصدقاء كانت المصادر األكثر مصداقية لألفراد للحصول على 

المعلومات عند اتخاذ قرار الشراء تلتها وكاالت األنباء ثم العالمات التجارية ، في 

عينة ية لدى المبحوثين حين كان السياسيون على تويتر أقل المصادر مصداق

 (14)الدراسة.

(  لوجود 2014) Thomas J. Johnson, Barbara K. Kayeتوصلت دراسة 

عالقة ارتباطية بين مستوى اعتماد المبحوثين المهتمين بالشأن السياسى على مواقع 

كما وجدت الدراسة تأثير التواصل االجتماعى وبين ارتفاع مستوى مصداقيتها لديهم، 

المبحوثين على مستويات ثقتهم بمصداقية شبكات قوى لإليديولوجية السياسية 

التواصل االجتماعى حيث كان المبحوثون من ذوى االتجاه الليبرالي يرونها أكثر 

 إلى مصداقية كمصادر موثوقة لألخبار السياسية من المحافظين، وتوصلت الدراسة

قع التواصل أن المشاركين األصغر سنا واألقل تعليما كانوا أكثر تقييما لمصداقية موا

 (15)االجتماعى من األفراد األكبر سنا واألكثر تعليما.

( عن " 2014)Maren Cecilie Hald Bjoergumفى حين توصلت دراسة  

الجمهور لمصداقية وسائل  إدراك مصداقية أخبار وسائل اإلعالم:الفرق بين أطر 

سة لوجود فروق التقليدية وموقع تويتر بعد تفجير الماراثون ببوسطن" الدرااإلعالم 

المطبوعة التقليدية اإلعالم لحدث، حيث كانت وسائل ل اإلخباريةواضحة في التغطية 

أكثر جدارة بالثقة لدى الجمهور ووصفت بأنها غير متحيزة، في حين ظهر أن موقع 

عبر موقع تويتر  األخباركانت تحديثات وتويتر كان أقل موثوقية وأكثر انحيازا ، 
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التقليدية كمصدر أساسى للمعلومات ولم يكن  األخبارتعتمد باألساس على شبكات 

  (16)العاجلة للجمهور.  األخبارتويتر هو مصدر 

( على رصد العوامل 2014) Westerman David et all واعتمدت دراسة 

مواقع التواصل االجتماعى كمصدر للمعلومات ودور المؤثرة على مصداقية 

حيث لم تثبت صحة الفرض األساسي رية فى تقييم الجمهور لها التحديثات الفو

بين معدالت تحديث صفحات مواقع التواصل  إيجابيةللدراسة بوجود عالقة ارتباط 

وبين تقييم الجمهور لمصداقية المصدر المسئول عن انشاء الصفحة من ، االجتماعى 

 (17)حيث )الكفاءة ، النوايا الحسنة،الجدارة بالثقة(. 

 داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجود(  2014وأظهرت دراسة سمية عرفات) 

 التواصل ومواقع الفضائيات  المصرية من كل استخدام كثافة بين احصائية

 عن كمصادر للمعلومات الوسائل هذه مصداقية نحو االتجاهات وبين االجتماعي،

 وفقا المبحوثين بين فروق وجود أعقبها ، وبالرغم من وما يونيو 30 أحداث

 تبين قد أنه إال لمتغيراتهم الديموجرافية واستخدامهم لمواقع التواصل االجتماعى ،

 االجتماعي ، التواصل مواقع نحو الجمهور على اتجاهات العوامل تلك تأثير عدم

 لجمهور الطبيعة الشبابية الخاصة مؤثراً بسبب كان الذي العمر باستثناء وذلك

 (18). اإلنترنت

حول مدى مصداقية  Dickson Su · Natalie Pang   (2014)وأظهرت دراسة 

المحتوى المتوفر عبر موقع الفيسبوك ، أن نسبة  المستطلعين الذين يرون أن 

حين كانت نسبة من تبنوا  ، فى%39.8الفيسبوك يتمتع بدرجة مصداقية مرتفعه 

مصداقية منخفضة  وكانت نسبة الذين يرون الموقع ذا ( % 38.2الرأى المحايد )

المبحوثين لمصداقية  إدراك ، وتوصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباط بين  22%

http://www.researchgate.net/researcher/2055690537_Dickson_Su
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عجاب موقع من حيث التعليقات وإظهار اإلالفيسبوك وبين مستويات نشاطهم على ال

 (19)ع اآلخرين . ومشاركة المنشورات م

( عن تأثير استخدام تويتر على مصداقية 2013) Hwang, S وخلصت دراسة

من  380بالتطبيق على عينة عمدية قوامها السياسيين وتكوين االتجاهات نحوهم 

أن اتجاهات الشباب نحو استخدام موقع تويتر الجنوبية إلى  الشباب الجامعى بكوريا

لمصداقية السياسيين  إدراكهممن قبل السياسيين الكوريين أثرت بشكل إيجابي على 

على مواقفهم تجاه السياسيين أنفسهم فى و ،الذين يمتلكون حسابات على موقع تويتر

 (20)الحياة الفعلية وتحسين صورتهم الذهنية لديهم .

(عن " مصداقية صحافة الموطن 2013السمرى ومى الخاجة )دراسة هبة وتوصلت 

أن مصداقية صحافة " إلى والصحافة التليفزيونية التقليدية لدى الشباب اإلماراتى

،  األخبار علىالمواطن عبر مواقع التواصل االجتماعى تنبع من عدم وجود رقابة 

كما أظهرت الدراسة وكذلك الموضوعية والشمولية،   اإلخباريةوالسرعة في التقارير 

الجديدة بدرجة أكبر من وسائل اإلعالم أن الشباب اإلماراتي يعتمد على وسائل 

من المستطلعين الستخدام الشبكات  ٪96.7التقليدية، حيث أشارت نسبة اإلعالم 

مواقع  ٪46.2تشاهد التليفزيون ، فى حين يستخدم  ٪87.8االجتماعية مقارنة بنسبة 

 (21)( تستخدم الصحف المطبوعة.٪39.8ونسبة )، الصحافة اإللكترونية 

 Syn, Sue Yeon, and Sung Un Kim(  2013وتوصلت دراسة كيم وآخدرون)

عددن تددأثير مصددداقية المصدددر علددى صددحة الشددباب وأنشددطتهم المعرفيددة عبددر مواقددع 

ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين مصدددادر أنددده إلدددى التواصدددل االجتمددداعى 

المعلومات الصحية التى يعتمد عليها الشباب وبين األنشطة التى يقومون بنشدرها علدى 

صفحات الفيسبوك، وأثبتدت الدراسدة وجدود فدروق ذات داللده إحصدائية بدين مصدداقية 

ر مصددادر المعلومددات الصددحية لدددى الشددباب واألنشددطة التددى يقومددون بهددا حيددث يعتبدد
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الشباب المنظمات الصحية والهيئات الحكومية األكثر مصداقية فى حين كان األصدقاء 

 (22)والمرضى األقل مصداقية  للقضايا الصحية موضع الدراسة .

الجديد والتقليدي اإلعالم (عن"مصداقية وسائل 2013وتوصلت دراسة صفا عثمان)

ذات داللة إحصائية بين معدل عكسية وجود عالقة إلى لدى الجمهور المصري " 

أي ،تقليدية الجديدة والاإلعالم الجديدة وبين مصداقية وسائل اإلعالم التعرض لوسائل 

كما التقليدية، اإلعالم الجديدة زادت مصداقية وسائل اإلعالم كلما قل التعرض لوسائل 

اإلعالم التعرض لوسائل  ىيين مستوعالقة طردية شديدة القوة وجدت الدراسة 

 (23)مصداقيتها لدى الجمهور.  وزيادةالجديدة، 

Mike Schmierbach ,Anne Oeldorf-Hirsch (2012 ) وخلصت دراسة  

أن التغريدات القصيرة لوسائل إلى ها" إدراكعن "مصداقية القضايا عبر تويتر ومدى 

تم  التي تتمتع بدرجة مصداقية أقل لدى الطالب كما تبين أن تغريدات تويتراإلعالم 

على الموقع اإلليكترونى للصحيفة، وأثرت  ينشر مامتقييمها من الطالب أقل مصداقية 

ثقة  على-بحكم أنه موقع للتغريدات القصيرة  -موقع تويتر قلة المعلومات المتاحة عبر

ً كبيراً فى صحة المضامين التى وردت إليهم عبر  الطالب وأظهرت لديهم تشككا

 (24)الموقع. 

عن "مالمح مصداقية موقع Byungkyu Kang et al(2012 ) وأوضحت دراسة 

عادة نشرها لمتابعيه أو أنها ترتبط بمدى إعجاب المستخدم بالتغريدات أو إ تويتر"

التعليق عليها وحجم العبارات المستخدمة كما أن نسبة كبيرة من المعلومات التي 

تضمنها موقع تويتر ليست ذات أهمية خاصة لكثير من المستخدمين وينظر إليها على 

مرغوب فيها مثل "الضوضاء" خصوصا خالل حاالت الطوارئ أنها غير 

 (25)واالضطرابات.

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Schmierbach%2C+Mike)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Oeldorf%5C-Hirsch%2C+Anne)
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Byungkyu%20Kang.QT.&newsearch=true


حول األحداث السياسية المصرية وعالقتها بظاهرة مصداقية مواقع التواصل االجتماعي كمصادر لألخبار 
 العداء لوسائل اإلعالم لدى الجمهور المصري

 

 486                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

Nynka, Andrew. and McCaffrey, Raymond (2011 )وأكدت دراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مصداقية الصحف والفيس بووك  إدراك عن" 

ليكترونى لموقع نيويورك تايمز اإل اإلخباريةفى معايير المصداقية لكل من القصة 

وبين القصة الخبرية المنشورة على صفحة الفيس بوك ، حيث كانت قصة نيويورك 

تايمز أعلى تقييما من حيث السلطة، وما إذا كانت تقدم معلومات مفيدة، والكفاءة 

المهنية ، فى حين جاءت القصة الخبرية على صفحة الفيس بوك األعلى تقييما من 

دة لحياتهم بما يمكن المشاركون من وضع رابط للخبر مثيرة لالهتمام ومفي كونهاحيث 

 (26)على صفحتهم الشخصية ومشاركة الخبر ألصدقائهم .

على موقع تويتر  األخبار( عن "مصداقية 2011) Carlos Castilloوكشفت دراسة 

صادقة ، لكنها يراها الجمهور عن أن معظم الرسائل المرسلة على موقع تويتر 

ً لنشر خدمة التضليل والشائعات الكاذبة، عن غير قصد في كثير من  تستخدم أيضا

األحيان ، كما تبين الدراسة أن هناك اختالفات في طريقة قياس مصداقية الرسائل 

ً بأنها موثوقة  المنشورة على موقع لتويتر، والتي يمكن أن تستخدم لتصنيفها تلقائيا

إلى  ٪70، بأنها دقيقة أم ال، مع ذكر ذلك في حدود التقييم ما بين وذات مصداقية أم ال

80٪ .(27) 

التجريبيددددة  Netzley Sara, Hemmer Mark (2011)دراسددددة  وتوصددددلت

أنده لدم تظهدر فدروق ذات داللدة إحصدائية إلى  "مصداقية صحافة المواطن إدراك عن"

طريدق صدحفى محتدرف م كتابتهدا عدن التدى تد األخبداربين الطالب فدى تقيديم مصدداقية 

عددن طريددق الجمهددور العددادى وهددو مددا يدددعم فكددرة أن الجمهددور ال يهددتم بالمعددايير أو

كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود عالقة ارتباطيدة  ،المهنية لألخبار التى يتعرض لها

التدى تدرد عبدر شدبكة  األخبدارالسياسدى ومددى ثقتده فدى   ئدهبين نوع المبحدوث أو انتما

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100469839&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=301409108&cftoken=42039073
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بشدكل  اإلنترندتالتي يجددونها علدى  األخبارشار الطالب أن ثقتهم في ، كما أ اإلنترنت

 (28)التقليدية.اإلعالم عام أقل من وسائل 

اإلعالم ( "معايير مصداقية وسائل 2010)Minjeong Kang بينما رصدت دراسة 

حيث  ومواقع التواصل االجتماعى " اإلليكترونيةاالجتماعي بالتطبيق على المدونات 

أوضحت مجموعات النقاش المركزة أن مصداقية المصدر هى العامل األساسى فى 

وجاءت درجة مصداقية المدونات بدرجة أكبر من  اإلليكترونيةالحكم على المدونات 

عالقة ارتباطية قوية بين  وظهرتمواقع التواصل االجتماعى الفيس بووك وتويتر ، 

ن زيادة االعتماد عليها كمصدر للحصول على مصداقية المدونات كوسيلة إعالمية وبي

 (29) المعلومات.

 الدراسات التى تناولت مصداقية المصدر: -2

( إلى وجود عالقة بين استهالك 2015) Ceron, Andreaوقد توصلت دراسة 

وقد عن ثقته في المؤسسات السياسية ،  وميل المواطن إلى التعبير اإلنترنتأخبار 

بارتفاع معدالت  إيجابيةله عالقة  اإلليكترونيةعبر المواقع  األخبارتبين أن استهالك 

المنشورة عبر مواقع التواصل االجتماعى  األخبارثقة الجمهور ، فى حين كانت 

االجتماعي اإلعالم بمستوى ثقة أقل وكان لذلك انعكاسات على النقاش على وسائل 

يا بين صحافة المحترفين وصحافة باعتبارها نموذج للمجال العام وللتوتر الدائر حال

 (30)المواطن .

أن توصيات وسائل إلى Turcotte, Jason, et al  (2015 )توصلت دراسة 

 األخبارعامة ، كما أن اإلعالم االجتماعية تحسن من مستويات الثقة بوسائل اإلعالم 

االجتماعية تسهم فى ارتفاع  الثقة اإلعالم التى يوصى بها األصدقاء عبر وسائل 

مباشرة من وسائل  اإلخباريةبدرجة تفوق تلقي نفس القصة   اإلعالميةبالوسيلة 

باعتبارهم بمثابة قادة -التقليدية ، كما أشارت أن توصيات األصدقاء لألخبار اإلعالم 
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واالعتماد عليها مستقبال فى  اإلعالميةتؤثر فى مستوى الثقة بالوسيلة   -للرأى

 (31)الحصول على المعلومات . 

أن تقييم إلى Jahng, Mi Rosie, and Jeremy Littau (2015 )وأشارت دراسة 

الجمهور لمصداقية الصحفيين على موقع تويتر ترتبط بعرض معلومات عن الملف 

مدى تفاعله الشخصى للصحفى  سواء أكانت مهنته وهواياته وآرائه السياسية وكذلك ب

الصحفيين  نحو إيجابيةمع المتابعين له ، وكانت اتجاهات المشاركين بالدراسة أكثر 

الذين لديهم درجة كبيرة من التفاعل مع متابعيهم عبر موقع تويتر، فى حين  كان تقييم 

 (32) .المشاركين سلبيا نحو الصحفيين قليلى التفاعل على الموقع

( حول مصداقية مواقع التواصل االجتماعى 2015وتوصلت دراسة هناء فاروق) 

أن موقع يوتيوب كان أكثر وسائل  إلى كمصادر لألخبار لدى الصحفيين المصريين

(، تويتر ٪20(، يليه جوجل + بنسبة)٪44.2االجتماعية مصداقية بنسبة )اإلعالم 

( ، وأشارت نسبة ٪6.3(، وأخيرا لينكدين )٪11.5(، الفيسبوك )٪17.8بنسبة )

االجتماعية ألغراض صحفية ، اإلعالم من المبحوثين إلى عدم استخدام وسائل  9.5٪

غياب المصادر المهنية التى يتم التحكم بها عن و(، ٪40وذلك نتيجة انعدام الثقة )

(، كما أنها منحازة وتخدم المصالح السياسية ٪20طريق السلطة السياسية بنسبة )

اعتمادها على األدوات الدعائية بنسبة و األخبار(،وأخيرا مبالغة ٪20بنسبة )

(20٪.)(33) 

( عن تقييم تأثير مصداقية المصدر على 2014)  Daily, Kellyوأشارت دراسة  

إلى توفر أدلة على عالقة معقدة  بالتحيز،اإلعالم احتماالت اتهام األفراد ضد لوسائل 

 –)متوازنة  اإلخباريةبين مصداقية المصدر وتصورات األنصار لطبيعة التغطية 

منحازة (كما أن انعدام الثقة بالمصدر  ليست سببا كافيا، لتصور العداء نحو وسائل 

دوراً  فى الثقة بالمصدر   تبنى الجمهور لمواقف حزبية  قوية وكان لفعاليةاإلعالم 
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قلق األنصار "لتأثير  :عدة عوامل هى نتيجةاإلعالم وعلى  تصور العداء لوسائل 

على الرأي العام ، مستوى الدعم الشعبي أو المعارضة للقضية ،  اإلعالميةالرسائل 

ميل الجمهور لتقديم المزيد من الدعم للمصادر التى يعتقدون أنها لصالح موقفهم بغض 

 (34) .النظر عن افتقارها للمصداقية

( عن"قياس مصداقية المستخدم 2013استهدفت دراسة محمد على العباسى وآخرون)

 األخبارمعلومات( فى مواقع التواصل االجتماعى وأهميتها فى نشر وتبادل )مصدر ال

والمعلومات حيث برز تأثيرها خالل "ثورات الربيع العربى" وحركة "إحتلوا وول 

عناصر ترتبط بمصداقية  ةاستريت"  وتوصلت الدراسة إلى أهمية التحقق من ثالث

حتوى والوسيلة ، كما أن مواقع التواصل االجتماعى وهى الثقة بالمصدر والم

العناصر الخاصة بمصداقية مواقع التواصل االجتماعى تتأثر بسلوك المستخدم 

مشاهدات الخاصة به ومدى تجاهها وتأثير ذلك على شعبية المحتوى وحجم ال

و عدم اإلعجاب وإعادة نشر وتبادل المعلومة ومشاركتها مع األصدقاء اإلعجاب أ

 (35)علومة برابط فيديو يشرح تفاصيلها. والمتابعين ،وتدعيم نشر الم

( على "تقييم الشباب لمصداقية 2012) Jayna Phinneyتوصلت دراسة بينما 

من الشباب عينة الدراسة يشتركون فى صفحات  %44أن  إلى"  األخبارمصادر 

إخبارية  يتم تحديثها بصفة مستمرة على موقعى فيس بووك وتويتر ، وجاء تقييم 

 %70التى تعرضوا لها أنها جيدة بنسبة  اإلخباريةالشباب لمصداقية القصص 

 (36).%3.9ثم فى الترتيب الثالث أنها سيئة بنسبة  %26.1ومتوسطة بنسبة 

أن  إلى 2012وآخرين   Westerman, Davidى ذات السياق توصلت دراسة وف

لحساب الشخصية على موقع تويتر تعد دليالً على  followersزيادة أعداد المتابعين  

مصداقية المصدر من حيث تبنى معايير الكفاءة والجدارة بالثقة ولديه شيئا ذا قيمة 

 (37) .إلضافته لجمهوره
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 -الجمهور يوظفها التي اآلليات تحديد إلى Kelly( 2012) كيلي دراسة وسعت 

 باستخدام عليها الحكم ثم المعلومات الختيار -متحيز للمعلومات مستقبل باعتباره

التى تتوافق مع  لألخبار التعرض أن إلى الباحث توصل التجريبى ، وقد المنهج

بالعداء تجاه الوسيلة  الشعور تأثير من بالفعل يقلل للمبحوث الحزبية الميول

 وأكثر مصداقية أكثر باعتبارها الوسيلة يصنف المبحوث يجعل نهأ كما ،اإلعالمية

ومحتواها بأنها أكثر  األخباركما سيدرك الجمهور مصادر   ،للمعلومات توفيرا

 (38).وافقت مع االنحيازات الشخصية لهذا تمصداقية إ

( عن " مصداقية المصدر وعالقتها 2012)Nathan Pepper وسعت دراسة 

االجتماعى ، حيث اإلعالم بالرسائل اإلقناعية الخاصة بالسالمة العامة عبر وسائل 

جاءت المصادر الرسمية التنظيمية المسئولة األكثر مصداقية وإقناعا لدى الجمهور 

خالل عينة الدراسة من المصادر الشخصية خالل تعرضهم لرسائل السالمة العامة 

األزمات  بغض النظر عن محتوى الرسالة االتصالية نفسها،  وأثرت عوامل التوقيت 

الجمهور لحجم المخاطر إدراك المناسب لبث المعلومات عن أخطار السالمة العامة ،و

الجمهور لمصداقية المصدر عبر مواقع  إدراك ومدى تورط الجمهور فى األزمة فى 

 (39) التواصل االجتماعى.

اإلعالم ( عن"مصداقية وسائل 2011) Westerman et alدراسة وتوصلت 

سرعة التحديثات والفورية فى تغطية القضايا  أنإلى االجتماعى كمصدر لألخبار" 

على موقع تويتر أثرت على المستوى المعرفى لعينة الدراسة والتي انعكست بدورها 

ى تويتر )سريع ، مصداقية المصدر لديهم ، وجاء معدل تحديث المعلومات علعلى 

متوسط ،وبطيء( كان له أثر إيجابي على مصداقية المصدر وكلما كانت التحديثات 

 (40) تتم بشكل أسرع زادت مصداقية المصدر لدى متصفح الموقع .
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المواطنين لمصداقية  إدراك ( عن "2011) Liu,Hsiao-Yingوتوصلت دراسة 

وتأثيرها على اتجاهاتهم نحو المرشحين  اإلنترنتالمعلومات السياسية على شبكة 

والمشاركة السياسية "إلى ارتفاع  مصداقية المصدر لدى الطالب الذين ال يشاركون 

فى العملية السياسية ولديهم وعى سياسى منخفض، فى حين قلت مصداقية المصدر 

عالقة ارتباطية بين درجة تفاعل  وجدتلدى الطالب األكثر مشاركة سياسيا ، كما 

أو سلبية  إيجابيةوتبنيه مواقف  ببوكس الفيلمتلقى مع الصفحات السياسية على موقع ا

 (41)تجاه المرشح السياسى وكذلك فى مستوى مشاركته فى الحياة السياسية . 

 وخلص الباحث مي مراجعة الدراسات السابقة  إلى ما ئلى :

مصداقية مواقع  جنبية التى اهتمت بدراسةهناك تطورا كبيرا فى الدراسات األأن  .1

المتداولة عبر تلك الشبكات بما يتزامن  األخبارالتواصل االجتماعى بشكل عام و

الجديد ويواكب االتجاهات البحثية فى دراسات اإلعالم مع انتشار وسائل 

 المصداقية .

تنوع استخدام الدراسات التجريبية والميدانية التى اختبرت مصداقية المحتوى  .2

 التواصل االجتماعى .على مواقع  اإلخبارى

تركز معظم الدراسات على اختبار مصداقية الموقعين األشهر فى شبكات  .3

راعاتها للخصائص التفاعلية التى التواصل االجتماعى وهما الفيسبوك وتويتر وم

 .اإلخبارىتاحتها تلك المواقع فى نشر المحتوى أ

اختبرت مصداقية التى  -فى حدود ما اطلع عليه الباحث-قلة الدراسات العربية  .4

مواقع التواصل االجتماعى فى تناول األحداث السياسية وتركز معظمها فى 

 التقليدية والحديثة . اإلعالميةالمقارنة بين الوسائل 
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الجمهور لمصداقية وسائل  إدراك وجود الكثير من المتغيرات التى تتوسط عملية  .5

لكفاءة والمشاركة السياسية ومنها المتغيرات السياسية كمستوى االهتمام وااإلعالم 

 باإلضافة إلى المتغيرات الديموغرافية .

استفاد الباحث فى تحديد متغيرات الدراسة واختبار بعض المقاييس التى تربط بين   .6

 . اإلعالم مفهوم المصداقية والعداء لوسائل 

 -طار النظرى للدراسة :اإل

  تعتمد هذه الدراسة على التراث العلمى الخاص بدراسات مصداقية وسائل

كمدخل نظرى يسهم بشكل كبير فى تحديد الفروض والمتغيرات حيث اإلعالم 

فى إطار منظومة متكاملة ترتبط بالمجتمع الذى تعمل به اإلعالم تعمل وسائل 

لك على القائمين تتأثر بنظمه السياسية التى تنعكس على ممارساتها المهنية وكذ

على العمل بداخلها منتجة المضامين الحاملة لتلك التحوالت والتغيرات 

المجتمعية وذلك بغرض التأثير فى الجمهور المتلقى والذى بدوره جمهور نشط 

 (42)يختار ويقيم وينقد كل ما يقدم له وفق خبراته السابقة وثقته فيما يقدم له. 

أحد العناصر الهامة فى تقييم األداء اإلعالمى على اإلعالم وتعد مصداقية 

بالنسبة لكافة األحداث والقضايا التى تتصدى هذه اإلعالم مختلف وسائل 

الوسائل لمعالجتها وال شك أن هذه المصداقية لها أبعاد مختلفة منها ما يتعلق 

ما  أو النظام اإلعالمى الذى تمارس عملها من خالله ومنها اإلعالميةبالمؤسسة 

من إعالميين وأخيرا المعلومات أو  اإلعالميةيتعلق بالقائمين على العملية 

 المضمون الذى تبثه هذه الوسائل .

طار عرض التى تم استعراضها فى إعالم الجديد اإل ن دراسات مصداقية كما أ

بحثى لكيفية دراسة مواقع ثراء ر يتوفتسهم فى الدراسات السابقة  محاور

 ى وتقييم الجمهور لمصداقيتها .التواصل االجتماع
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  اإلعالم مدخل تأثير العداء لوسايل: The Hostile Media Effect 

حيث اإلعالم تعددت المصطلحات التى تصف النظرة العدائية والمتحيزة لوسائل 

 ، Hostile Media Effect The تأثير العداء لإلعالمأطلق عليها البعض مصطلح 

 إدراك أو  Hostile Media Phenomenon  The أو ظاهرة العداء لإلعالم

 .The Hostile Media Perceptionاإلعالم النظرة العدائية لوسائل 

على فكرة مفادها أن الجمهور اإلعالم ويعتمد فهم تأثير النظرة العدائية تجاه وسائل 

غالبا ما تكون لديه تحيزات قوية تجاه القضية التى يتبناها ويرى المؤيدون ألى قضية 

متحيزة  دائما ضد آرائهم ، بغض النظر عن حقيقة الواقعة  اإلعالميةأن التغطية 

 (43ومدى صدقها .)

أنه فى حالة وجود قضية خالفية فإن كال الطرفين وينطلق هذا النموذج من فرضية 

من الذين ينتمون ألحزاب أو تيارات سياسية مختلفة ينظرون إلى ذات القصص 

بنظرة اإلعالم بشكل مختلف دائما، فالجمهور ال يتلقى محتوى وسائل  اإلخبارية

سلبية، وإنما يفسرها بشكل انتقائى فى ضوء استعداده الشخصى وقيمه      

 (44صة.)الخا

 وتعود أول دراسة اختبرت هذه الفرضية لـروبرت فالون، لي روس ومارك ليبر

Vallone, R.P., Ross, L., & Lepper, M.R (1985 حيث عرض الباحثون )

عليه تغطية إخبارية محايدة حول مذبحة صبرا وشاتيال فى لبنان  شريط فيديو مسجالً 

واإلسرائيليين ، وأظهرت الدراسة ، وذلك على مجموعتين من الطالب الفلسطينيين 

 (45)متحيزة للطرف اآلخر . اإلعالميةأن كل مجموعة رأت التغطية 

ال يمكن أن يعزى إلى اإلعالم تأثير النظرة المعادية لوسائل أن ويقول مؤيدو النظرية 

لى االنتماء والدوافع يرجع إفقط ، وإنما  اإلخباريةوجود تحيز فعلى في التقارير 
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الجمهور لقضية معينة بالرغم من حرص بعض  إدراك الحزبية  التى تؤثر فى 

 (46)بطريقة عادلة وموضوعية. األخبارالصحفيين على تقديم 

للقضايا الخالفية على أنها اإلعالم فاألفراد يميلون إلى النظر إلى تغطية وسائل 

مهما  اإلخباريةمضادة لوجهة نظرهم ، فالمنحازون لرأى معين يجدون فى التغطية 

كانت درجة حيادها أنها متحيزة ومتعارضة مع آرائهم ويعتقدون أن هذه التغطية 

 ( 47)سيكون لها تأثير ملحوظ على آراء اآلخرين .

خالل فترات اإلعالم وقد وثقت دراسات عديدة تزايد تأثير النظرة المعادية لوسائل 

التى تنتمى اإلعالم سائل انتشار االستقطاب والخالفات السياسية التي تسمح لو

يديولوجية ، وبالتالى تتزايد ببث أخبار سياسية من وجهات نظر إ ألحزاب أو جماعات

 (48)منها . اإلخباريةخاصة اإلعالم النظرة العدائية لوسائل 

وبخاصة المدونات  اإلليكترونيةوعلى الرغم من توقع البعض ألن تكون المنصات 

ومواقع التواصل االجتماعى ساحة للتعرض لمحتوى صحفي من وجهات نظر 

( أن الواقع الجديد الذى 2006متنوعة يسهم الجمهور فى صياغته ، وتفاءل بينكلر) 

سيسهم في زيادة فهم اآلخرين من خالل تشجيع  اإلنترنتفرضه ظهور شبكة 

في وعرض وجهات النظر المختلفة المناقشات والمداوالت حول المحتوى الصح

الجديدة جعلها ساحة تقارب  اإلليكترونيةإال أن الواقع الفعلى للمنصات  (49)بوضوح.

خر باالستقطاب السياسى والنظرة العدائية التقليدى حيث تزاإلعالم نمط عمل وسائل 

 (50)وسيطرة االتجاه الحزبى فى تناول القضايا الخالفية. 

أن مصداقية المصدر والوسيلة  إلى Kim, Mihee (2015)وتوصلت دراسة 

الجديدة خاصة المدونات اإلعالم والرسالة تؤثر فى تكوين النظرة العدائية تجاه وسائل 

بالتطبيق على قضية "زواج المثليين " ، حيث أدت مشاركة  اإلليكترونيةوالمواقع 

بالتأثير العدائى الجمهور فى تحرير المحتوى بمدونات األفراد إلى تضخيم الشعور 
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 اإلخبارية اإلليكترونيةأنها أكثر انحيازاً  وأقل مصداقية فى حين كان للمواقع  إدراك و

 (51)فى التخفيف من حده التأثير العدائي نسبيا ً.  واضحالتقليدية دور 

من اإلعالم ( تأثيرات شعور الجمهور بالعداء نحو وسائل 2015وقد لخص بيرلوف )

 (52) -التالى :  خالل الشكل        

 ( تأثيرات الشعور بالعداء نحو وسايل اإلعالم1شكل رقم )

 

اإلعالم الشعور العدائى تجاه وسائل إدراك ويشير الشكل السابق إلى مراحل تأثير 

أنها متحيزة وال تعبر عن وجهة نظره فى  على اإلعالمحيث ينظر الفرد إلى وسائل 

ذات المصداقية بالنسبة اإلعالم األحداث من خالل مؤشرات يستدل بها أو عبر وسائل 

 قناعية لديه ، مما يجعله يدرك أن مناخ الرأي العام غير موات  الصفة اإلله و تمتلك 

ي المقابل إلى فاإلعالم ليتمسك بموقفه بقوة ، أو قد تؤدى النظرة المعادية لوسائل 

زيادة مستوى السخط السياسى والقيام بأنشطة تصحيحية لألخطاء المرتكبة وانخفاض 

والديمقراطية ، ونتيجة لهذه العوامل اإلعالم الكفاءة السياسية وانعدام الثقة فى وسائل 

، يعتمد على أداء عدة إجراءات منها تحدي الحكومة أو االنسحاب بشكل سلبي من 

 ..سية واالجتماعية ، أو بدال من ذلك تزداد مشاركته في الحياة السياسيةاألنشطة السيا
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( إبان انتخابات الرئاسة األمريكية فى عام 2007وفى دراسة أجرتها لوسى أتكنسن)

اإلعالم ، للمقارنة بين مستويات شعور األفراد بالعدائية تجاه كل من وسائل  2004

الذين  اإلنترنتحيث توصلت إلى  أن مستخدمى شبكة  اإلنترنتالتقليدية وشبكة 

يعتمدون عليها كمصدر رئيسى للمعلومات عن المرشحين قد أظهروا اتجاها عدائيا 

حيث أرجعت الباحثة ذلك التقليدية، اإلعالم أقل من أقرانهم ذوى االعتماد على وسائل 

ث عن معلومات سياسية للبح اإلليكترونيةتوفر إمكانية االنتقاء العمدى للمواقع إلى 

 (53)التقليدية .اإلعالم عن المرشحين وهو ما قد ال يتحقق فى وسائل 

( إلى أنه كلما زادت معدالت شعور األفراد 2010فيما توصل هرناندو روجرز)

الواقع التقليدية زادت معدالت مشاركتهم السياسية فى اإلعالم بالعداء نحو وسائل 

 Onlineوالواقع اإلفتراضى   Offline Political Participationالحقيقى

Political Participation   نتيجة ميل األفراد إلى القيام بأنشطة تصحيحية

Corrective Actions   سماع أصواتهم المعارضة لما تروجه وسائل إمستهدفين

 ( 54)العام .     التقليدية بين أوساط الرأىاإلعالم 

الباحثون هذه الفرضية باستخدام مجموعة متنوعة من القضايا التى تحتمل واستكشف 

اإلعالم من الجدل والنقاش حول مصداقيتها لدى الجمهور ومدى انحياز وسائل  اً قدر

-Ginerنحوها، ومنها الخالفات االجتماعية والسياسية بما في ذلك اإلجهاض )

Sorolla & Chaiken1994؛Kyun Soo & Yorgo 2007 ،) والصراعات في

 ؛ Tasfiti 2007،Giner-Sorolla & Chaiken  1994الشرق األوسط )

Perloff 1989 ؛Vallone et al 1985 والجدل حول األغذية المعدلة ،)

  Schmitt et al؛Gunther et al 2009 ؛Gunther & Schmitt2004وراثيا)

وعات السياسية ، وكلها تم تصنيفها كقضايا مثيرة للجدل ومنها الموض(55)( 2004

 ( 56) .مثل المشاركة السياسية واالنتخابات
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وأكدت الدراسات السابقة تأثير مدى المشاركة السياسية للمبحوث وارتباطه بالقضية 

يديولوجية السياسية و تيار مؤيد لها ودرجة اعتدال اإلمحل الجدل وانضمامه لحزب أ

يتفق مع ما تهتم به هذه  وهو ما( 57)فى تشكيل النظرة العدائية لوسائل اإلعالم.

 الدراسة.

وآخرون لوجود عالقة قوية بين تأثير النظرة العدائية لوسائل  Schmittوتوصل 

حيث يميل األشخاص الذين اإلعالم وتصورات الجمهور لمصداقية وسائل اإلعالم 

متحيزة ضد مواقفهم اإلعالم أن وسائل  إدراك يرتبطون بقضية أو جماعة محددة إلى 

 (58)وتقييمها أنها أقل مصداقية .

وعلى صعيد الدراسات المصرئة التى أجرئت الختبار فروض العداء نحو وسايل 

 فى حدود ما اطلع عليه الباحث فقد كانت كالتالى : اإلعالم 

اإلعالم  وسائل عداء ظاهرة بروز إلى ( 2013توصلت دراسة األميرة سماح فرج )

 تأثير إلى مجمله في يعود ذلك ال في الرئيس السبب كان نوإ الدراسة، مبحوثي بين

 للمضامين تقييمه على للمبحوث يديولوجياإل والتوجه الحزبي االنتماء متغير

 فقط، المصرية الثورة ألحداث اإلخبارية العربية قدمتها الفضائيات التي اإلخبارية

 في والمتخبطة المنحازة اإلخبارية التغطية لطبيعة منه كبير جانب في عاد ما بقدر

 المصريةاإلعالم  وسائل في الممثالن طرفاها تصارع والتي األحيان، من كثير

 اعتبرها التي العربية اإلخبارية الفضائية في القنوات ممثال الثاني والطرف إجماال

 (59).وتخبطا تحيزا وأقل وحرفية مصداقية أكثر الكثيرون

( إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 2012وتوصلت دراسة عالء الشامى )

اإلعالم الشعور بالسخط السياسى لدى المبحوثين وشعورهم بالعداء نحو وسائل 

حصائيا إدالة الحكومية فى نقلها ألحداث الثورة ، كما أشارت الدراسة لوجود فروق 

 اً بوصفهما مصادر اإلنترنتوشبكة  الحكوميةاإلعالم فى مستوى الثقة لكل من وسائل 
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ى أنه كلما زادت مستويات ، حيث توصلت الدراسة إليناير 25للمعلومات عن ثورة 

زاد االعتماد عليها كمصدر رئيسي للمعلومات فى  اإلنترنتالثقة فى صدق شبكة 

 (60)أثناء الثورة.

( لصحة الفرض الرئيسى للنظرية عبر دراسة 2006وأشارت دراسة نائلة عمارة) 

فى معالجتها ألزمة اإلعالم تصورات عينة من الجمهور المصرى لمدى تحيز وسائل 

المؤيدين  مارس الستقالل الجامعات وهما قضيتان جدليتان لهما من 9القضاة وحركة 

أظهرت النتائج أن كل فريق يرى جراء الدراسة، حيث والمعارضين خالل فترة إ

 (61من وجهة نظرة وتوجهاته الشخصية.)اإلعالم انحياز وسائل 

عدة انتقادات تتعلق بمدى تأثيرها على اإلعالم وتواجه فرضية النظرة العدائية لوسائل 

نطاق العينات العشوائية الممثلة للجمهور والتى ال تقتصر على ذوى التيارات الحزبية 

التى  المؤيدة لقضية معينة وبالتالى فهناك حاجة لمزيد من الدراساتالمعارضة أو 

تنطبق على اإلعالم تجاه وسائل  العدائيةالنظرة إدراك تختبر ما إذا كانت عملية 

 (62مجموعة فرعية صغيرة جدا من السكان أم أنه يمكن أن تتم على نطاق أوسع .)

االتهامات بين العديد من وخالل الفترة الماضية شهدت الساحة المصرية تبادل 

التيارات والقوى السياسية لإلعالم بأنه يفتقر للمصداقية والحياد ، وأنه إعالم "مضلل 

خالل األزمات اإلعالم وفاسد ومتحيز"، وهو ما يوضح تزايد النظرة العدائية لوسائل 

والصراعات السياسية ويجعل اختبار هذا المدخل بالتطبيق على الواقع اإلعالمى 

مصرى خالل فترة االنتخابات البرلمانية مفيداً سواء من الجانب األكاديمى أو خالل ال

فى تقييم اإلعالم واقع الحياة اليومية لمعرفة كيف تؤثر النظرة العدائية لوسائل 

 مصداقيتها لدى الرأى العام .
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 تساؤالت الدراسة :

الجمهور ما مواقع التواصل االجتماعى التى تحظى بالمصداقية لدى  .1

 المصرى فى تغطية األحداث السياسية فى مصر ؟

على مواقع التواصل االجتماعى التى تحظى  اإلخباريةما ترتيب الصفحات  .2

 بالمصداقية لدى الجمهور المصرى ؟

فى تناول الشأن السياسى المصري  ما مستوى االلتزام بمعايير المصداقية .3

 ؟بمواقع التواصل االجتماعى

 صفحات عبر المتداول السياسى لجمهور مع  المحتوى ما طبيعة  تفاعل ا .4

 ؟ االجتماعى على مواقع التواصل األخبار

 تنشرها التى السياسية األخبار الجمهور بمحتوى ما العوامل المؤثرة فى ثقة .5

 ؟ االجتماعى مواقع التواصل صفحات

الذى يفتقد  اإلخبارىجراءات التى يقوم المتصفح بها تجاه المضمون اإلما  .6

 للمصداقية على مواقع التواصل االجتماعى ؟

 فروض الدراسة :

الفرض األول : توجد عالقة ارتباطية بين مستوى االعتماد على مواقع التواصل 

 . 2015الجمهور لمصداقيتها فى تناول االنتخابات البرلمانية  إدراكاالجتماعى و

ية )مستوى االهتمام السياسى ، مستوى تؤثر المتغيرات السياسية التال الفرض الثانى :

الكفاءة السياسية ، مستوى المشاركة السياسية( فى قوة العالقة بين مستوى االعتماد 

الجمهور لمصداقية  تناولها لالنتخابات  إدراكعلى مواقع التواصل االجتماعى و

 .   2015البرلمانية 
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عالقة ارتباطية عكسية بين اتجاه المبحوث نحو البرلمان القادم توجد الفرض الثالث: 

ه لمصداقية تناول مواقع التواصل االجتماعى لالنتخابات البرلمانية إدراكوبين 

2015. 

مواقع التواصل تناول  كلما زادت النظرة العدائية للمبحوثين نحوالفرض الرابع: 

 اكهم لمصداقيتها .، قل إدر2015لالنتخابات البرلمانية االجتماعى 

الفرض الخامس: توجد عالقة ارتباطية عكسية بين تقييم المبحوثين لمدى تحيز وسائل 

المصرية فى عرض آرائهم الشخصية فى األحداث السياسية الراهنة وبين اإلعالم 

 بالتأثير العدائى نحوها . شعورهم

حصائية بين المبحوثين وفقا المتغيرات توجد فروق ذات داللة إ الفرض السادس :

السن( في شعورهم بالتأثير العدائى  -منطقة اإلقامة  -الديموغرافية التالية : ) النوع 

 المصرية .اإلعالم نحو وسائل 

حصائية بين المبحوثين حسب مدى انتمائهم ض السابع : توجد فروق ذات داللة إالفر

 المصرية .اإلعالم سائل ثار العداء تجاه وآل إدراكهمحزبيا فى 

 اإلجراءات المنهجية للدراسـة:

 نوع الدراسة: 

التددي تهددتم بتصددوير وتحليددل التفسدديرية تنتمددي هددذه الدراسددة إلددي البحددوث الوصددفية    

وتقويم خصائص ظاهرة معيندة كميداً وكيفيداً ،كدذلك وصدف واستكشداف العالقدات بدين 

علدى مواقدع التواصدل  األخبدارالمتغيدرات المختلفدة التدى تدؤثر فدى مصدداقية صدفحات 

االجتمدداعى ، وذلددك بهدددف الحصددول علددي معلومددات دقيقددة عددن الظدداهرة مددن حيددث 

فيهددا ودراسددة العالقددة بددين مسددتوى االعتمدداد ومعدددل  خصائصددها والعوامددل المددؤثرة
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الجمهددور لمصددداقيتها فددى تغطيددة  إدراك اسددتخدام مواقددع التواصددل االجتمدداعى وبددين 

 الشأن السياسى المصرى .

 منهج الدراسة: .1

الذي يعد من أبرز المناهج المستخدمة في  Surveyيستخدم الباحث منهج المسح    

خاصة البحوث الوصفية ، فيساعد هذا المنهج علي تقديم  اإلعالميةمجال الدراسات 

ً للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف للظاهرة  ،  اإلعالميةجهدًا علميًا منظما

حيث تسعي الدراسة إلي التعرف علي العوامل المؤثرة  فى مصداقية صفحات 

لمصرى الجمهور ا إدراك على مواقع التواصل االجتماعى وتأثيرها على  األخبار

. وقد اعتمدت 2015ب للواقع السياسى الراهن بالتطبيق على انتخابات مجلس النوا

سلوب المسح بالعينة من خالل تصميم صحيفة استقصاء كأداة لجمع الدراسة على أ

 البيانات من المبحوثين .

 مجتمع الدراسة :

التواصل يتمثل مجتمع الدراسة فى الجمهور العام المصرى من مستخدمى مواقع 

سنة فأكثر، وذلك ألن عمر  18االجتماعى المهتمين بمتابعة الشئون السياسية من سن 

عام هو السن الذى يمكن للفرد فيه ممارسه حقوقه السياسية واإلدالء بصوته فى  18

االنتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية أو المحلية والمشاركة فى الحياة السياسية 

 بصفة عامة .

 دراسة :  عينة ال

مبحوث من المهتمين بمتابعة الشئون السياسية على  400تم سحب عينة عمدية قوامها 

مواقع التواصل االجتماعى من ثالث محافظات تمثل قطاعات الجمهورية الثالثة ) 

 2015-11-1الوجه القبلى ( فى الفترة من –الوجه البحرى  –القاهرة الكبرى 
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وهى الفترة التى تمت خاللها مراحل العملية االنتخابية   2015-12-31وحتى

علن من للمرشحين لمجلس النواب للمحافظات عينة الدراسة طبقا للجدول الزمنى الم

 Quata، وقد تم سحب العينة بأسلوب العينة الحصصية اللجنة العليا لالنتخابات

Sampling   ممن يملكون  حثى من األفرادبما يضمن تمثيل خصائص المجتمع الب

سنة فأكثر ، وقد كان التوزيع الحصصى  18دالء باالنتخابات من سن حق اإل

مبحوث ( بوصفها ممثلة إلقليم  200للمحافظات على النحو التالى محافظة الجيزة )

القاهرة الكبرى كثانى أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان وتضم سكان 

مبحوث ( كممثل لسكان الوجه  100فية )من الريف والحضر ، ومحافظة المنو

مبحوث (  100البحرى وتضم سكان من الريف والحضر ، محافظة بنى سويف )

ضر ، وتم مراعاة تمثيل نسبة كل كممثلة للوجه القبلى  وتضم سكان من الريف والح

ً لعدد األفراد الذين يحق لهم المشاركة فى االنتخابات ا  2015لبرلمانية محافظة وفقا

 (  63حصائيات المتاحة على موقع اللجنة العليا لالنتخابات .)عتماد على اإلباال

وتم التطبيق على عينة عمدية حصصية بوصفها األفضل فى بحوث الرأى العام 

طار لمبحوثين ، وبخاصة مع عدم توافر إوقياساته كما تبرز مستويات التباين بين ا

عليه فى تقسيم المجتمع إلى طبقات يمكن االستناد    Sampling frameمعتبر للعينة 

 (64. )بحثية تعكس التباين بين المبحوثين فى المجتمع البحثى 

 منهجية قياس المتغيرات :

 مستوى الكفاءة السياسية للمبحوث : -1

ويهدف هذا  political efficacyمقياس الكفاءة أو الفاعلية السياسية 

المبحوث لقدرته على المشاركة وتأثيره فى الحياة  إدراك المقياس إلى دراسة 

على االستجابة لمطالبة  ةالسياسية وفهمها إلى جانب قدرة السلطات الحكومي

حيث تم تكوين المقياس الثالثى من أربع جمل تجمع بين  (65)وتطلعاته 
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والسلبية وتشمل الكفاءة السياسية الداخلية والخارجية ،  يجابيةالعبارات اإل

 -وتمثلت عبارات المقياس فيما يلى : 

ً بالقضايا السياسية الهامة التي تواجه البالد من  -1 أعتقد أننى أكثر إطالعا

 معظم الناس.

 أعتبر نفسي غير مؤهل للمشاركة في الحياة السياسية. -2

مل بطريقة أفضل من أشعر أننى لو حصلت على منصب سياسى سأع -3

 الذين يشغلونه حاليا.

لون الحكوميون بالقضايا السياسية التى تشغل الرأى العام وال يهتم المسؤ -4

 فى مصر مثلما أهتم .

 مستوى المشاركة السياسية: -2

وفيه تم سؤال المبحوثين أربعة أسئلة عن مدى مشاركتهم فى االنتخابات الرئاسية 

هرات سياسية خالل الفترة الماضية ، كما تم األخيرة ، ومدى مشاركتهم فى تظا

سؤالهم عن حضور اجتماعات حزبية أو فعاليات سياسية خالل الفترة الماضية 

،وقرراهم بالتصويت لحزب أو تيار سياسى معين خالل االنتخابات البرلمانية 

2015. 

على مواقع التواصل االجتماعى فى  األخبارمقياس مصداقية صفحات  -3

وفيه اعتمد الباحث على الدراسات السابقة التى  تغطيتها لالنتخابات البرلمانية

اعتمدت على اختبار هذا المفهوم من عدة عناصر هى الدقة والموثوقية 

هو ما وتوظيف ملفات الفيديو والصور والتفاعلية والعمق واإلنصاف و

 Gaziano & McGrath, 1986; Metzger) اعتمدت عليه دراسات ) 

et al., 2003.2010; Newhagen & Nass, 1989 Chung, C., 

Nam, Y., & Stefanone, M. (2012 )  Thomas J. Johnson, 

Barbara K. Kaye 2014  حيث تم تكوين المقياس الثالثى من ست جمل )
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على الدراسات تم تطويرها باالعتماد  والسلبية يجابيةالعبارات اإل تجمع بين

 (66)السابقة .

بمواقع التواصل االجتماعى فى  األخبارالنظرة العدايية تجاه صفحات مقياس  -4

وذلك من خالل االستعانة بالعبارات التى تغطيتها لالنتخابات البرلمانية 

 Matthes andودراسة    Matthes.2013وردت فى  دراسة كل من 

Audun Beyer 2015   : (67) على النحو التالى  

 تعبر عن رؤيتى لحقيقة وضع االنتخابات البرلمانية   . -

 لالنتخابات البرلمانية متحيزة وتفتقر للمهنية . اإلخباريةتغطيتها  -

 تخضع ألصحاب المصالح والقوى السياسية واالقتصادية. -

 لالنتخابات البرلمانية .  اإلخباريةأثق فى تغطيتها  -

 المصرئة :اإلعالم مقياس الشعور بالتأثير العدايى لوسايل  -5

 يجابيةحيث تم تكوين المقياس الثالثى من ست جمل تجمع بين العبارات اإل

 ,Feldman, Lauren  2015تم تطويرها باالعتماد على دراسة  والسلبية

et al (68)  ودراسةTsfati, Y., & Cohen, J. (2005)  (69)  وتمثلت ،

  -:   عبارات المقياس فيما يلى

المصرية يجعلنى أشعر بالكراهية تجاه من يعارض اإلعالم تحيز وسائل  -

 آرائى السياسية.

فى اإلعالم ليس لدى الرغبة فى الحديث مع اآلخرين حول  تحيز وسائل  -

 مصر.

رائى جعلتنى أتجنب المشاركة فى المصرية آلاإلعالم معاداة وسائل  -

 العمل السياسى والحزبى فى الوقت الراهن .

 السياسية عبر مواقع التواصل االجتماعى . آرائىأعبر باستمرار عن  -
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المصرية عموما حول حقيقة اإلعالم أشعر بفقدانى للثقة فيما تبثه وسائل  -

 األوضاع السياسية المصرية.

 تزداد ثقتى فى التجربة الديموقراطية التى تشهدها مصر يوما بعد يوم . -

 مقياس اتجاه المبحوث نحو البرلمان   -6

ذا كان مؤيدا أو معارضا أو إ ماوث سؤالين األول عحيث تم سؤال المبح

جراء االنتخابات البرلمانية فى الوقت الراهن والسؤال ضرورة إ محايداً نحو

الثانى حول مدى تلبية تكوين البرلمان القادم لتطلعات الشعب المصرى 

 وتمثيله لمعظم فئاته.

 أساليب جمع البيانات:

الدراسة الميدانية على االستبيان بالمقابلة مع اعتمد الباحث في جمع بيانات  

 المبحوثين بهدف الحصول على البيانات المطلوبة بواسطة صحيفة االستقصاء.

 اختبارا الصدق والثبات : 

الصدق الظاهري تحقق بعرض استمارة االستقصاء على مجموعة من المحكمين  -1

لفحص  (70)اسية والرأى العام والعلوم السياإلعالم المتخصصين في دراسات 

االستمارة للتأكد من قدرة أدوات جمع البيانات على اختبار فروض الدراسة 

واإلجابة على تساؤالتها المختلفة. وأفادت مالحظات المحكمين فى حذف بعض 

سئلة وإضافة األخرى لتصبح الدراسة الميدانية أكثر دقة ومالئمة ألهداف األ

على   pretestكما أجرى الباحث دراسة قبلية  الدراسة لتصبح جاهزة للتطبيق،

ها من عينة الدراسة للتأكد من مدى صالحية األداة للتطبيق ومدى قياس %5نسبة 

جراء التعديالت عليها وفق ما أشارت إليه مالحظات لما وضعت لقياسه وتم إ

 المبحوثين وإجابتهم.
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البيانات على  مراعاة صدق المحتوى )المضمون(: للتأكد من احتواء أداة جمع -2

 كافة المتغيرات وأبعاد المشكلة البحثية وتساؤالتها ومتغيراتها.

من مفردات  %10وفيما يتعلق بالثبات تم إعادة تطبيق صحيفة االستقصاء على نسبة 

الدراسة بفاصل زمني مدته أسبوع بين التطبيقين الختبار مدى اتساق البيانات في 

مما يدل على ثبات التحليل  %0.86مل الثبات التطبيقين األول والثاني، وبلع معا

 ودقته.

 النتايج العامة للدراسة :

 (1جدول رقم )

كمصادر للحصول على اإلعالم متوسطات مستوئات اعتماد المبحوثيي على وسايل 

 المعلومات حول األحداث السياسية فى مصر

 المصادر  

أعتمد عليها 

 بدرجة كبيرة

أعتمد عليها 

بدرجة 

 متوسطة

أعتمد عليها 

بدرجة 

 ضعيفة

ال أعتمد 

عليها على 

 االطالق

المتوسط 

 الحسابى

   % ك % ك % ك

 2.25 0 0 18.5 74 37.5 150 44 176 مواقع التواصل االجتماعى

 1.9 0 0 36.5 146 37.3 149 26.3 105 القنوات المصرية  الخاصة

 اإلخباريدددددددددددددددةالمواقدددددددددددددددع  

علددددددى شددددددبكة  اإلليكترونيددددددة

 اإلنترنت

87 21.8 180 45 116 29 17 4.2 1.8 

 1.6 9 36 34.5 138 36.6 146 20 80 القنوات الفضائية العربية

القندددددددددددددوات الحكوميدددددددددددددة " 

 التليفزيون المصرى "
38 9.5 98 24.5 178 24.5 86 21.5 1.5 

 0.98 14.8 59 73.5 294 10.8 43 1 4 الصحف المطبوعة

توضح النتائج السابقة مستويات اعتماد الجمهور المصرى عينة الدراسة على وسائل 

المختلفة كمصادر للحصول على المعلومات حول األحداث السياسية الراهنة اإلعالم 

فى مصر حيث احتل مواقع التواصل االجتماعى المرتبة األولى بمتوسط حسابى قدرة 

، ثم المواقع  1.9بمتوسط حسابى قدرة وتالها القنوات المصرية الخاصة  2.25

، وفى الترتيب التالى 1.9بمتوسط حسابى  اإلنترنتعلى شبكة  اإلليكترونية اإلخبارية
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وفى نهاية ترتيب تلك القائمة احتل   1.6القنوات الفضائية العربية بمتوسط  

وكذلك الصحف المصرية المطبوعة  1.5التليفزيون المصرى موقع متأخر بمتوسط 

 . 0.98وسط بمت

 األخبارالجديدة فى استقاء اإلعالم وتعكس النتائج السابقة تزايد االعتماد على وسائل 

حول األوضاع السياسية فى مصر بالمقارنة بالوسائل التقليدية التى وضح تراجع 

 االعتماد عليها بصفة عامة لدى الجمهور المصرى عينة الدراسة .

( حيث جاء 2013يه دراسة نائلة حمدى )وتختلف تلك النتيجة مع ما توصلت إل

وتالها  3.59التليفزيون الوسيلة األكثر مصداقية لدى الشباب المصرى بمتوسط 

 (71.)3.47فى الترتيب الثالث بمتوسط  اإلنترنتثم شبكة  3.56الصحف بمتوسط 

 (2جدول  رقم )

 تصنيف الجمهور لمصداقية مواقع التواصل االجتماعى فى تناولها  للشأن السياسى المصرى 

 الموقع
 ضعيف متوسط مرتفع

لم ئسبق للمبحوث 

 استخدامه
الوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

 النسبى
 % ك % ك % ك % ك

facebook 137 34.3%الفيس بووك   220 55%  34 8.5%  9 2.2%  2.2125 0.68813 55.3 

 youtube 110 27.5% 193 48.3% 18 4.5% 79 19.7% 1.8350 1.04187 45.8يوتيوب 

 Instagram 2 0.5% 1 0.3% 0 0 397 99.2% 1.000 0.0000 25انستجرام

 twitter 21 5.3% 38 9.5% 4 1% 337 84.3% 0.3575 0.85822 8.9تويتر 

 Google plus 5 1.3% 8 2% 10 2.5% 377 94.2% 0.1025 0.4554 2.6جوجل بلس 

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن موقع الفيسبوك احتل المرتبة األولى فى مواقع 

التواصل االجتماعى التى تحظى بالمصداقية فى تناولها للشأن السياسى المصرى بوزن 

نستجرام بوزن ثم موقع إ، %45.8وتاله موقع اليوتيوب بوزن نسبى بلع  %55.3نسبى 

وفى المرتبة األخيرة موقع  %8.9، تاله موقع تويتر بوزن نسبى قدره  %25نسبى 

 .%2.6جوجل بلس بوزن نسبى قدره 
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ويعكس تحليل النتائج السابقة أن الجمهور المصرى عينة الدراسة يميل إلى تقييم 

المتداولة عبر مواقع التواصل االجتماعى بدرجة متوسطة وهو ما  خباراألمصداقية 

، وكذلك موقع اليوتيوب  %55يظهر بوضوح فى تقييم موقع الفيسبوك حيث بلغت النسبة 

 . %48.3بنسبة 

كما توضح النتائج ترتيب استخدام مواقع التواصل االجتماعى لدى الجمهور المصرى 

وموقع يوتيوب بنسبة  %97.8ة األولى  بنسبة حيث يحتل موقع الفيسبوك المرتب

، وظهر تراجع استخدام الجمهور المصرى لمواقع مثل تويتر حيث بلغت نسبة 80.3%

نستجرام فى المرتبة األخيرة إ، و  %5.8. ، فموقع جوجل بلس بنسبة %15.7استخدامه 

 .%0.8بنسبة 

(  2015العالم العربي ) وتتقارب تلك النتيجة مع تقرير وسائل التواصل االجتماعي في

حول المواقع األكثر استخداما فى مصر فقد شغل موقع فيسبوك فى المرتبة األولى بنسبة 

نستجرام ، وموقع إ%19ثم موقع تويتر بنسبة  %44، يليه موقع يوتيوب بنسبة  94%

 (72). %17بنسبة 

( أن أكثر المواقع 2013دراسة أحمد حسين محمدين) إليه توصلتكذلك مع ما و

االجتماعية التى يفضلها الجمهور فى معرفة أخبار الشأن السياسى المصرى موقع الفيس 

 %12.1بنسبة  وموقع تويتر %12.7، تالها موقع اليوتيوب بنسبة  %87.3بووك بنسبة 

علومات المتداولة عبر ، وفيما يتعلق بمدى ثقة الجمهور المصرى عينة الدراسة فى الم

 (73). %71.7مواقع التواصل االجتماعى فقد كانت بنسبة 
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 (3جدول رقم )

 الحصولالتى ئعتمد عليها المبحوثون فى  اإلخبارئةترتيب الصفحات 

المعلومات حول األحداث السياسية الراهنة فى مصر     

الترتيب                

 الصفحات 

 األول

 

 الثاني

 

 الثالث

 

 الرابع

 

 الخامس

 

 السادس

 

 السابع

 

 الترتيب  المرجح

 الترتيب  عدد النقاط 

 1  1872 9 32 23 56 109 96 55 الصفحات الخاصة بالصحف المصرية .

 2 1845 25 27 41 47 56 64 113 صفحات الجهات الرسمية المصرية .

المتواجدة  اإلخباريةصفحات الشبكات 

 عبر مواقع التواصل االجتماعى فقط.
108 63 37 57 69 31 11 1827 3 

الصفحات الخاصة بالقنوات التليفزيونية 

 المصرية الخاصة .
42 69 96 89 43 28 9  1738  4 

صفحات النشطاء السياسيين المهتمين 

 بالشأن المصرى .
40 60 24 59 80 60 23 1379 5 

 اإلليكترونيةالصفحات الخاصة بالمواقع 

 .اإلنترنتالمصرية على شبكة 
30 33 44 37 55 106 38 1191 6 

التى ينشئها أفراد  اإلخباريةالصفحات 

 عاديون .
10 13 23 25 22 40 200 709 7 

10561  مجموع األوزان المرجحة  

على مواقع التواصل  اإلخباريةتكشف بيانات الجدول السابق عن ترتيب الصفحات 

االجتماعى التى يعتمد عليها المتصفحون فى استقاء المعلومات عن القضايا السياسية 

حيث جاءت الصفحات الخاصة بالصحف المصرية فى الترتيب األول بإجمالى نقاط 

تالها فى الترتيب الثانى صفحات الجهات الرسمية بالدولة بإجمالى نقاط  1872بلغت 

المتواجدة عبر مواقع  اإلخباريةلمرتبة الثالثة صفحات الشبكات وفى ا 1845بلغت 

، وفى الترتيب الرابع  جاءت  1827التواصل االجتماعى فقط بإجمالى نقاط بلغت 

  1738الصفحات الخاصة بالقنوات التليفزيونية المصرية الخاصة بإجمالى نقاط بلغت 

المصرى المرتبة الخامسة  ، واحتلت صفحات النشطاء السياسيين المهتمين بالشأن 

 اإلليكترونية، وشغلت الصفحات الخاصة بالمواقع  1379بإجمالى نقاط بلغت 

وفى  1191فى الترتيب السادس بإجمالى نقاط بلع  اإلنترنتالمصرية على شبكة 

 709التى ينشئها أفراد عاديون بإجمالى نقاط بلع  اإلخباريةالمرتبة السابعة الصفحات 
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ى تذكر لتشمل صفحات القنوات الفضائية  العربية وصفحات خروتنوعت فئة أ

 القنوات الفضائية المعارضه للنظام المصرى وصفحات السخرية السياسية .

للصفحات المهتمة بالشأن السياسى  اإلخبارىوتعكس النتائج السابقة تنوع المحتوى 

ألخرى ا اإلعالميةالمصرى على مواقع التواصل االجتماعى كما تحرص الوسائل 

( على التواجد وبقوة عبر مواقع  اإلليكترونيةالمواقع  –التليفزيون  –)الصحف 

الخاص بها وضمان أكبر عدد من  اإلخبارىالتواصل االجتماعى للترويج للمحتوى 

نعكس على ترتيبها وفق المواقع األكثر وهو ما ي  اإلليكترونيةالزيارات على مواقعها 

عالن ، كما أن صفحات الجهات الرسمية فى مصر ما زيارة ومكانتها داخل سوق اإل

زالت تحظى بمكانة متقدمة لدى الجمهور حيث يراها أكثر ثقة فى الحصول على 

 المعلومات السياسية حول الشأن المصرى .

 (4جدول رقم )

 الذى ئحظى بالمصداقية اإلخبارىوسايل تفاعل المتصفح مع المضمون  

اإلخبارىتفاعل المتصفح مع المضمون   % ك 

Like  . 297 74.25%أقوم بإظهار إعجابى أو تفضيلى لهذا المحتوى  

%45.25 181 أقوم بمشاركة هذا المحتوى مع أصدقائى على مواقع التواصل االجتماعى   

comment. 122 30.5%أحرص على التعليق على هذا المحتوى واإلشادة بمصداقيته   

%23 92 أتبادل الرأى مع أسرتى.  

%5 20 ال أقوم بشيء أو فعل محدد.  

%4 16 قراءة تعليقات اآلخرين   

%1 4 النقاش مع الزمالء بالعمل   

 400 جملة مي سئلوا 

يتضح من نتائج الجدول السابق أن تعدد طرق  تفاعل  المتصفحين لألخبار التى 

 likingظهار اإلعجاب بهذا المحتوى ديهم بالمصداقية فقد جاءت خاصية إتحظى ل

فى موقع تويتر قد احتلت   Favoriteعلى موقع الفيسبوك ويوتيوب أو تفضيله 
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صدقاء عبر تالها مشاركة هذا المحتوى مع  األ، و %74.25المرتبة األولى بنسبة 

،ثم التعليق على هذا المحتوى  %45.25بنسبة Sharing مواقع التواصل االجتماعى

ش وتبادل الرأى مع األسرة والزمالء وفى المراتب األخيرة كان النقا %30.5بنسبة 

بالعمل وكذلك االكتفاء بالدور السلبى فى عدم قيام الجمهور بأى رد فعل تجاه 

 . األخبارالمضمون واالكتفاء بتصفح تعليقات اآلخرين حول 

( فى هذا الصدد إلى أن 2015وآخرين ) Oeldorf-Hirsch وتشير نتائج دراسة

وسائل جديدة من خالل التعليقات ومشاركة القصص  مواقع الشبكات االجتماعية توفر

التي تسمح للمستخدمين ليصبحوا بمثابة قادة الرأي وتشعرهم بدرجة من  اإلخبارية

النفوذ وشجعتهم للعمل كمصادر للمعلومات في شبكاتهم واالنخراط في المشاركة 

   (74) الفعلية فى األحداث الجارية .

( إلى أن تقنيات مواقع التواصل 2012وآخرين )  Hermidaكما توصلت دراسة

االجتماعى سهلت فى  إشراك الجمهور في المراقبة، واالختيار، والتصفية لألخبار 

عجاب لة عبر موقع الفيسبوك من إظهار اإلالمتداو األخباروامتد تفاعل الجمهور مع 

االعتماد على بوالمشاركة والتعليق ليشمل مناقشتها مع أفراد األسرة واألصدقاء وذلك 

التى تجعلهم على علم بمجموعة  Social Recommendationالتوصية االجتماعية 

 (75)عبر مواقع التواصل االجتماعى.  األخبارواسعة من 

ستخدام مواقع أن ا إلى (2015وآخرين ) Choi, Jihyang كما توصلت دراسة 

التفاعل مع اآلخرين خصوصا فى حاالت زيادة التواصل االجتماعى يسهم فى 

السياسية  األخباراالستقطاب السياسى وعدم التجانس بين األفراد حيث تؤدى مشاركة 

 (76)التعرض االنتقائى لألخبار.والتقليل من وتبادلها إلى التخفيف من حدتها 
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 (5جدول رقم )

 على   األخبارالذى ئفتقد للمصداقية على صفحات  اإلخبارىعالقة المتصفح بالمضمون 

 مواقع التواصل االجتماعى  

المفتقد للمصداقية  اإلخبارىعالقة المتصفح بالمضمون   % ك 

%33.75 135 انقطع نهائيا عن تصفح الصفحة إذا اكتشفت عدم مصداقيتها.  

%29.75 119 من تصديق هذه الصفحة . أحذر اآلخرين من معارفى وأصدقائى  

%26.25 105 أشارك بالتعليق على أخبار الصفحة وابرز عدم صحتها .  

%23.25 93 أبحث عن مصادر إعالمية أخرى .  

%18 72 مصداقيتها. ضعفاستمر في متابعة الصفحة حتى لو اكتشفت   

ابالغ إدارة موقع التواصل االجتماعى بانتهاك هذه الصفحة لسياسات الموقع 

 .Reportعبر خاصية 
47 11.75%  

ارسل استفسار للقائمين على ادارة الصفحة حول مشكالت عدم تحرى الدقة 

 وغياب المصداقية لديهم.
30 7.5%  

%2.7 11 ال أقوم بشيء أو فعل محدد.  

 400 جملة مي سئلوا 

توضح بيانات الجدول السابق حول عالقة متصفحى مواقع التواصل االجتماعى 

الذى يفتقد للمصداقية فقد جاء االنقطاع عن تصفح الصفحة  اإلخبارىبالمضمون 

تالها فى المرتبة الثانية  %33.7بنسبة  بها عجابوعدم متابعتها وإلغاء اإل اإلخبارية

وفى المرتبة الثالثة  %29.7ات بنسبة تحذير اآلخرين من تصديق أخبار تلك الصفح

وتالها فى  %26.25بالصفحة إلظهار عدم صحتها بنسبة  األخبارالتعليق على تلك 

وفى المرتبة  %23.25المرتبة الرابعة البحث عن مصادر إعالمية أخرى بنسبة 

ابعة على الرغم من ضعف مصداقيتها متالالخامسة جاء االستمرار فى 

استخدام الجمهور عينة الدراسة لبعض الخصائص التى .كما يالحظ %18بنسبة
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م تحرى المهنية المزيفة أو عد األخبارتتيحها مواقع التواصل االجتماعى فى حاالت 

و انتهاك دارة الموقع حول عدم تحرى الدقة أإل  reportبالغ من خالل خاصية اإل

حول  Adminوكذلك مخاطبة مدير الصفحة  %11.75سياسات الموقع  وذلك بنسبة 

وأظهرت النتائج عدم قيام ،  %7.5ضعف المصداقية وعدم تحرى الدقة بنسبة 

وهى  %2.7بنسبة  األخبارالمبحوثين بفعل أو شيء محدد  تجاه ضعف مصداقية 

جراءات مواقع التواصل االجتماعى لديهم إ نسبة ضئيلة تشير إلى أن معظم متصفحى

تجاه ضعف المصداقية حيث تمكن اآلليات والخصائص المتاحة عبر  ت فعليةوخطوا

التقليدية التى  اإلعالميةبعكس الوسائل  األخبارتلك المواقع من التفاعل وتبادل ونشر 

 ال تتوفر بها تلك الخاصية .

 (6جدول رقم )

 اإلخبارىالعوامل المؤثرة فى ثقة الجمهور بالمحتوى 

 تماعىعلى صفحات مواقع التواصل االج

 % ك العوامل 

%62.25 249 تحديث الصفحة لألخبار السياسية باستمرار. -  

%49 196 تصفح تعليقات القراء اآلخرين حول ما ينشر .  -  

%33.7 135 الكشف عن هوية الصفحة وأهدافها  . -  

%23.7 95 وجود أصدقاء مشتركين لدى يبدون إعجابهم بالصفحة . -  

%22.25 89 المتعددة مثل الصور والصوت وملفات الفيديو توظيف الصفحة للوسائط -  

%20.25 81 التزام الصفحة  بسياسة واضحة ألخالقيات النشر . -  

fans . 58 14.5%ارتفاع أعداد المعجبين أو المتابعين للصفحة  -  

%2 8 أن تكون صفحة رسمية ولجهة واضحة ومعروفة . -  

%1.25 5 سهاماتهم .تفاعل الصفحة مع القراء وعرض إ -  

%0.25 1 تصميم الصفحة وشكلها الجذاب   -  

 400 جملة مي سئلوا 
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 اإلخبارىالعوامل المؤثرة فى ثقة الجمهور بالمحتوى  إلىتشير نتائج الجدول السابق 

أن التحديث المستمر لألخبار السياسية وعلى صفحات مواقع التواصل االجتماعى 

حرص المبحوثين بما يوضح  %62.25ى الجمهور بنسبة جاء فى الترتيب األول لد

على المتابعة المستمرة لألحداث السياسية المتالحقة عبر خاصية "الفورية " التى 

، وتتفق تلك  اإلعالميةتتفوق بها مواقع التواصل االجتماعى عن غيرها من الوسائل 

( التى توصلت إلى أن تحديث 2014وآخرين ) Westermanالنتيجة مع دراسة 

مؤثرا فى التقييم المرتفع لمصداقية المصدر على  كان عامالً  األخبارتغريدات 

 (77صفحات موقع تويتر.)

، بما  %49وفى الترتيب الثانى جاء تصفح تعليقات اآلخرين حول ما ينشر على الصفحة بنسبة 

ى وتكوين انطباعات عامة عن مصداقية المحتوى يمثل مؤشراً على تقييم الجمهور لهذا المحتو

( إلى 2015وآخرين ) Ballantineطار توصلت دراسة ومدى الثقة به ، وفى هذا اإل اإلخبارى

أثرت فى تصورات الجمهور نحو  -أو السلبية  يجابيةسواء اإل-أن تعليقات المستخدمين 

 ( 78)مصداقية المعلومات في موقع الفيسبوك.

( وجود تفاعل كبير بين 2015وآخرين ) Seo, Soobinدراسةوأظهرت نتائج 

مصداقية المصدر ومحتوى التعليقات؛ ففي حين تسببت التعليقات المعارضة إلى 

أو  يجابيةلتعليقات اإلأدت اردود فعل سلبية بغض النظر عن مصداقية المصدر، 

ً التعليقات المتضاربة إلى ردود أقل سلبية عندما كان المصدر موثوق للغاية مما كانت  ا

  (79) عليه عندما كانت من مصدر أقل مصداقية.

العوامل المؤثرة  منالمرتبة الثالثة  في وجاء عامل الكشف عن هوية الصفحة وأهدافها

المبحوثين  ، حيث يتضح حرص%33.7بنسبة  اإلخبارىفى ثقة الجمهور بالمحتوى 

على تجنب الصفحات المجهولة واالعتماد على الصفحات ذات الطابع الرسمى أو 

طار توصلت وفى هذا اإل verifiedقع التواصل االجتماعى االمعترف بها من قبل مو
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أن تقييم المبحوثين لمصداقية إلى ( التجريبية 2014وآخرين ) Westermanدراسة 

ان منخفضا من حيث جدارتها ك  fake pagesالمصدر بها للصفحات المزورة 

دارة انت الصفحات الرسمية الموثقة من إ، حسن النية ، الكفاءة المهنية فى حين كبالثقة

 (80)الموقع أكثر تقييما فى عناصر مصداقية المصدر.

وفى المرتبة الرابعة جاء عامل وجود "أصدقاء مشتركين لدى يبدون إعجابهم 

حيث أسهم ذلك فى تحقيق قدر من االطمئنان لدى  %23.7بالصفحة"  بنسبة 

 .اإلخباريةالمتصفحين باإلقبال على االشتراك بالصفحات 

وفى المرتبة الخامسة جاء توظيف الصفحة للوسائط المتعددة مثل الصور والصوت 

لدراسة على قبال الجمهور عينة ابما يدل على إ %22.25بنسبة  وملفات الفيديو

 األخبارمكانيات مواقع التواصل االجتماعى بعرض الصفحات التى تستثمر إ

مصحوبة بملفات الفيديو والصور والرسوم المتحركة والملفات التفاعلية  األمر الذى 

 Chungئج مع ما توصلت إليه دراسة يسهم فى زيادة مصداقيتها، وتتوافق تلك النتا

Joo ( 2014وآخرين ) أن الخصائص التكنولوجية لألخبار من حيث توافر إلى

أسهمت فى   Hypertextالوسائط المتعددة، وخصائص النص التشعبي 

كما  (81) اإلليكترونيةلدى الجمهور فى المواقع  األخبارتعزيزمصداقية مصادر 

أن التوسع في استخدام الوسائط إلى Tran, Hai L (2015  )توصلت دراسة 

 إيجابيةبصورة تجعلها  أكثر  اإلخباريةالمتعددة يؤثر فى  تقييمات الجمهور للمواقع 

 (82)لتوفر عنصر الحيوية بها. 

( أنه على الرغم من توافر الوسائط المتعددة 2006) Kiousisطار أظهرت دراسة وفى هذا اإل

 (83). اإلنترنتعلى شبكة  اإلخباريةإال أنها وحدها قد ال تؤثر فى مصداقية القصص 

واضحة  الصفحة بسياسةخرى منها التزام توضح النتائج السابقة عدة عوامل أكما 

، ارتفاع أعداد المعجبين أو المتابعين للصفحة  %20.25ألخالقيات النشر بنسبة 

fans  فيما جاءت فئة)أخرى تذكر(أن تكون صفحة رسمية ولجهة %14.5بنسبة ،
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سهاماتهم بنسبة  تفاعل الصفحة مع القراء وعرض إ، %2واضحة ومعروفة بنسبة 

 .     %0.25 ، تصميم الصفحة وشكلها الجذاب بنسبة 1.25%

 (                               8جدول رقم  )

 المصرئةاإلعالم آثار الشعور بالعداء نحو وسايل 

 العبارة
 المتوسط معارض محائد موافق

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

الوزن 

ىالنسب  % ك % ك % ك 

أشعر بفقدانى للثقة 

فيما تبثه وسائل 

المصرية اإلعالم 

حقيقة عموما حول 

األوضاع السياسية 

 المصرية.

207 51.8%  112 28%  81 20.3%  2.31 0.78888 77.2 

أعبر باستمرار عن 

السياسية عبر  آرائى

مواقع التواصل 

 االجتماعى .

190 47.5%  134 33.5%  76 19%  2.3 0.76501 76.2 

ليس لدى الرغبة فى 

الحديث مع اآلخرين 

حول  تحيز وسائل 

 فى مصر.اإلعالم 

153 38.3%  106 26.5%  141 35.3%  2.03 0.85787 67.7 

معاداة  وسائل 

المصرية اإلعالم 

جعلتنى  رائىآل

أتجنب المشاركة فى 

العمل السياسى 

والحزبى فى الوقت 

 الراهن

152 38%  107 26.8%  141 35.3%  2.02 0.85649 67.6 

اإلعالم تحيز وسائل 

المصرية يجعلنى 

أشعر بالكراهية تجاه 

 آرائىمن يعارض 

 السياسية.

138 34.5%  121 30.3%  141 35.3%  1.9 0.83618 66.4 

تزداد ثقتى فى 

التجربة الديموقراطية 

التى تشهدها مصر  

 يوما بعد يوم .

109 27.3%  111 27.8%  180 45%  1.8 0.83230 60.7 

ثار شعور الجمهور بالعداء نتيجة تحيز وسائل تشير نتائج الجدول السابق حول آ

 -: إلى ما يليالمصرية اإلعالم 
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المصرية حول األوضاع اإلعالم احتلت عبارة " فقدان الجمهور لثقته فيما تبثه وسائل 

( ومتوسط حسابي %77.2السياسية فى مصر"  المرتبة األولى بوزن نسبي )

فى تناولها اإلعالم (، مما يشير إلى ضعف ثقة الجمهور عينة الدراسة بوسائل 2.31)

، %51.8لسياسية المصرية  حيث جاءت الموافقة على هذه العبارة بنسبة للشئون ا

وتعكس تلك النتيجة عدم رضاء الجمهور المصرى عن التناول اإلعالمى الحالى 

 حيث ال يعبر عن آرائه أو يلبى تطلعاته السياسية.

السياسية عبر مواقع التواصل  آرائىفيما كانت عبارة "أعبر باستمرار عن 

( بما 2.28( ومتوسط حسابي )%76.2االجتماعى فى الترتيب الثانى بوزن نسبي )

يدل على أن الجمهور المصرى عينة الدراسة لجأ الى المشاركة السياسية االفتراضية 

رائه السياسية عبر مواقع التواصل االجتماعى بما تتيح له من حرية عرض آ

 مع أقرانه . كتهومناقشتها ومشار

وفى الترتيب الثالث جاءت عبارة " ليس لدى الرغبة فى الحديث مع اآلخرين حول  

( 2.03( ومتوسط حسابي )%67.7فى مصر" بوزن نسبي )اإلعالم تحيز وسائل 

فى  عرض  الشئون السياسية إلى درجة معينة من اإلعالم حيث يؤدى تحيز وسائل 

د عن التحدث فى تلك القضية مع اآلخرين  وقد االغتراب السياسى بابتعاد األفرا

وشعورهم بضعف قدرتهم على إحداث اإلعالم يرجع ذلك لفقدان ثقة الجمهور بوسائل 

تغيير فعلى تجاه هذا التحيز بما ينعكس على زيادة مستوى الشعور بالعداء نحو وسائل 

 .اإلعالم 

لتنى أتجنب المشاركة فى جع رائىالمصرية آلاإلعالم وشغلت عبارة " معاداة  وسائل 

العمل السياسى والحزبى فى الوقت الراهن " الترتيب الرابع بين آثار الشعور بالعداء 

( وهو ما انعكس على ضعف 2.02( ومتوسط حسابي )%67.6بوزن نسبي )

المشاركة فى االستحقاقات اإلنتخابية وقلة االنضمام لألحزاب السياسية حيث تشير 
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يا لالنتخابات أن نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب إحصائيات اللجنة العل

 (84). %28.3بلغت  2015

المصرية يجعلنى أشعر بالكراهية تجاه اإلعالم فى حين احتلت عبارة " تحيز وسائل 

السياسية " الترتيب الخامس  بين آثار الشعور بالعداء بوزن نسبي  آرائىمن يعارض 

( وتعكس تلك النتيجة تزايد حالة االستقطاب 1.9( ومتوسط حسابي )66.4%)

 السياسى بين المبحوثين وضعف فكرة تقبله للخالف فى الرأى .

 وفى المرتبة األخيرة شغلت عبارة " تزداد ثقتى فى التجربة الديموقراطية التى

بما ،(1.8( ومتوسط حسابي )%60.7تشهدها مصر  يوما بعد يوم" بوزن نسبي )

يوضح ضعف ثقة المصريين فى المسار الديموقراطى نتيجة عوامل عديدة منها تزايد 

 اإلعالميةوتراجع مصداقيتها نتيجة االنتهاكات اإلعالم الشعور بالعداء نحو وسائل 

جمهور فى الفعاليات السياسية خالل الفترة المتكررة، وغياب المهنية وقلة مشاركة لل

جمالى من إ %45رضين لتلك العبارة  بلغت األخيرة حيث تشير النتائج أن نسبة المعا

 المبحوثين عينة الدراسة .

وآخرون   Barnidge, Matthewوتتفق النتائج السابقة مع ما توصلت إليه دراسة 

مباشرة بين ارتفاع مستوى التصورات العدائية للجمهور  إيجابيةبوجود عالقة  2015

وضعف المشاركة السياسية وقلة االستعداد لالنخراط في النقاش اإلعالم نحو وسائل 

 (85)السياسي مع اآلخرين . 

اإلعالم الجمهور النحياز وسائل إدراك (  إلى أن 2013) Tsfatiكما توصلت دراسة 

شارت دراسات فى حين أ (86)الشئون العامة  يسهم فى تعزيز مشاعر االغتراب عن

منها الرغبة فى مقاومة سلطات  ،اإلعالم واضحة النحياز وسائللالتأثيرات لأخرى 

والدخول فى دوامة الصمت وعدم التحدث مع   (87)الحكومة واالعتراض عليها .

 إدراك قيام بإجراءات تصحيحية نتيجة الوكذلك يمكن أن تسهم فى  (88)اآلخرين 
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وفي كثير من األحيان ، (89)وشعوره بالعداء نحوها اإلعالم الجمهور لتحيز وسائل 

حالة من الالمباالة السياسية وعدم اإلعالم ينتج عن عدم ثقة المواطنين فى وسائل 

 (90)الميل للدخول فى مناقشات سياسية مع اآلخرين .

 (7جدول رقم )

االجتماعى بمعائير المصداقية فى تقييم المبحوثيي لمدى اهتمام مواقع التواصل 

 تناول األحداث السياسية المصرئة

 مدى االلتزام 

 مواقع التواصل االجتماعى

تهتم بدرجة 

 كبيرة 

تهتم بدرجة 

 متوسطة

تهتم بدرجة 

 ضعيفة
 المتوسط

  الحسابى
 % ك % ك % ك

الفورية والسرعة فى نقل األحداث 

 السياسية
280 70 91 22.7 29 7.3 2.6 

تمكين الجمهور من التعبير عن رأيه 

 بسهولة 
203 50.8 170 42.5 27 6.8 2.43 

 2.2 15.8 63 50.2 201 34 136 تلبية احتياجات جمهور المتابعين لها.

 اإلعالميةشمول وعمق التغطية 

 .لألحداث السياسية
84 21 191 47.8 125 31.2 1.9 

الوضوح فى عرض األحداث السياسية 

. 
74 18.5 205 51.2 121 30.3 1.8 

واتجاهها  اإلعالميةفصل رأى الوسيلة 

 .األخبارالسياسى عن تغطية 
64 16 199 49.8 137 34.2 1.8 

 1.7 37.5 150 51.3 205 11.3 45 . األخبارالتوازن فى عرض جوانب 

 1.7 41.5 166 44 176 14.5 58  األخبارالدقة فى عرض 

ولهم االعتماد على إعالميين محترفين 

 كفاءة عالية.
32 8 162 40.5 206 51.5 1.6 

االلتزام بالجوانب األخالقية والمهنية 

 فى عملها .
10 2.5 188 47 202 50.5 1.5 

بمواقع التواصل االجتماعى على الفورية  األخباراحتل عامل حرص صفحات 

والسرعة فى نقل األحداث المرتبة األولى فى تقييمات الجمهور عينة الدراسة لمدى 

وتاله سهولة تمكين تلك  2.6الحرص على معايير المصداقية بمتوسط حسابى  

الصفحات للجمهور للتعبير عن آرائه السياسية  بمتوسط حسابى وتالها الحرص على 
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، وفى المرتبة الرابعة شمول  2.2ية احتياجات جمهور المتابعين لها بمتوسط حسابى تلب

 .1.9لألحداث السياسية بمتوسط  اإلعالميةوعمق التغطية 

ويالحظ من نتائج الجدول السابق أن السمات المميزة لمواقع التواصل االجتماعى من 

حيث السرعة والفورية وحرية التعبير وتلبية احتياجات المتابعين قد احتلت المراتب 

على مواقع التواصل  اإلخبارىاألولى وهى خصائص تتوافق مع طبيعة العمل 

جوانب المهنية واالحترافية فى العمل االجتماعى وبروز صحافة المواطن وضعف ال

الصحفى واإلعالمى التقليدى ولذلك احتلت فئات االعتماد على اعالميين محترفين 

برز بشدة اتجاه الجمهور لإلشارة وااللتزام بالجوانب األخالقية الترتيب األدنى حيث 

لى من أشاروا ابتلك المعايير فوصلت نسبة  اإلخباريةلى ضعف اهتمام الصفحات إ

وضعف االلتزام بالجوانب   %51.5عالميين مؤهلين إلى ضعف االعتماد على إ

 .   %50.5على مواقع التواصل االجتماعى إلى  اإلخبارىالمهنية واألخالقية فى العمل 

 نتايج اختبارات الفروض :

الفرض األول : توجد عالقة ارتباطية بيي مستوى االعتماد على مواقع التواصل 

 . 2015الجمهور لمصداقيتها فى تناول االنتخابات البرلمانية  إدراك االجتماعى و

ثبتت صحة هذا الفرض باستخدام اختبار معامل االرتباط بيرسون حيث أشارت 

النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة بين مستوى اعتماد الجمهور 

ألخبار السياسية كمصادر لالمصرى عينة الدراسة على مواقع التواصل االجتماعى 

حيث بلغت قيمة معامل   ، 2015لمصداقية تغطيتها لالنتخابات البرلمانية  وإدراكه

وتؤكد هذه  0.000إحصائيا عند مستوى المعنوية دالة وهى قيمة  ، 0.177بيرسون 

كمصادر  البيانات أنه كلما ارتفع مستوى االعتماد على مواقع التواصل االجتماعى

الجمهور لمصداقيتها فى تناول االنتخابات التشريعية والعكس إدراك زاد  لألخبار

 .صحيح
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عن Johnson & Kaye (2014 )دراسة  هليإتوصلت  ما وتتقارب تلك النتائج مع

 اعتماداً  ن األكثرالمبحوثوحكام المصداقية فوى االعتماد يعد مؤشرا قويا على أمستأن 

والمعلومات السياسية  األخبارعلى شبكات التواصل االجتماعى للحصول على 

 (91).المبحوثين األقل اعتمادا عليهاأكثر مصداقية من أنها  يحكمون عليها

حصائيا بين مستوى االعتماد لوجود عالقة دالة إkim, D (2012 )وكذلك دراسة

 وإدراك المدونينكمصدر موثوق لألخبار والمعلومات  اإلليكترونيةعلى المدونات 

 (92)لمصداقيتها .

لى وجود عالقة ارتباطية بين درجة االعتماد إ( 2006)كما توصلت عزة عبد العظيم 

مصداقيتها لدى الجمهور  ومستوىكمصدر لألخبار  اإلنترنتعلى شبكة 

 (93).ماراتىاإل

للكشف عي  One Way ANOVAوقد تأكدت هذه النتيجة باستخدام  اختبار 

لمصداقية مواقع  إدراكهمالفروق بيي مستوئات اعتماد الجمهور عينة الدراسة فى 

 كالتالى : 2015التواصل االجتماعى فى تناولها لالنتخابات البرلمانية 

 (9جدول رقم )

لمعنوئة الفروق بيي مستوئات  One Way ANOVAاختبار معامل التبائي 

هم لمصداقية تناولها إدراكصل االجتماعى فى اعتماد المبحوثيي على مواقع التوا

 لالنتخابات البرلمانية

 البعد
مستوئات 

 االعتماد 
 ك

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات الحرئة

 قيمة ف
مستوى 

 المعنوئة
بيي 

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

الجمهور  إدراك 

لمصداقيتها فى 

تناول االنتخابات 

 البرلمانية

 2.85698 11.31 74 منخفض 

2 397 6.620 0.001 
 2.41443 12.12 150 متوسط 

 2.55271 12.6 176 مرتفع 

 2.59732 12.2 400 المجموع

إحصائية بين المبحوثين ذوى  ل السابق إلى وجود فروق ذات داللةتشير بيانات الجدو

كمصادر لألخبار حول  مستويات االعتماد المختلفة على مواقع التواصل االجتماعى
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لمصداقيتها فى تناول االنتخابات البرلمانية حيث بلغت  إدراكهمفى  األحداث السياسية

حيث كان   0.001، وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  6.620قيمة )ف( 

ثون ذوى مستويات االعتماد "المرتفع"على مواقع التواصل االجتماعى األكثر المبحو

ً لمصداقيتها فى تناول االنتخابات البرلمانية   12.6بمتوسط حسابى قدرة  2015تقييما

فى مقابل المبحوثين األقل اعتماداً على مواقع التواصل االجتماعى كان تقييمهم 

ً أى أنه كلما زاد مستوى اعتماد  لمصداقيتها فى تناول االنتخابات البر لمانية منخفضا

ارتفعت  األخبارالجمهور على مواقع التواصل االجتماعى فى الحصول على 

 مصداقيتها لديه والعكس صحيح .

ولمعرفة مصدر التباين بين المجموعات المختلفدة للمبحدوثين حسدب مسدتويات اعتمدادهم 

عى  فدى تغطيدة االنتخابدات البرلمانيدة تدم لمصداقية  مواقع التواصل االجتما إدراكهمفى 

إجراء المقارندات بدين المتوسدطات الحسدابية لددرجات هدذه المجموعدات ، حيدث اسدتخدم 

 Least Significance)            الباحث االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق معندوى

Differences” LSD”) : وتظهر نتيجتها فى الجدول التالى 

 (10جدول رقم )

هم إدراك( بيي مستوئات اعتماد الجمهور المصرى فى LSDمصدر التبائي )

 2015لمصداقية مواقع التواصل االجتماعى فى تناول االنتخابات البرلمانية 

 المجموعة المقارنة المجموعة األولى البعد
الفروق بيي 

 المتوسطيي

مستوى 

 المعنوئة

مصداقية مواقع 

التواصل االجتماعى 

االنتخابات فى تناول 

 البرلمانية

منخفض    
 0.026 -0.8159 متوسط 

 0.000 -1.2858 مرتفع 

 متوسط 
 0.026 0.8159 منخفض

 0.100 -0.4699 مرتفع

 مرتفع
 0.000 1.2858 منخفض

 0.100 0.4699 متوسط



حول األحداث السياسية المصرية وعالقتها بظاهرة مصداقية مواقع التواصل االجتماعي كمصادر لألخبار 
 العداء لوسائل اإلعالم لدى الجمهور المصري

 

 523                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

توضددح بيانددات الجدددول السددابق وجددود فددروق دالددة إحصددائياً بددين مجموعددات المبحددوثين 

لمصدداقيتها فدى  إدراكهدمحسب مستويات اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعى فدى 

وذلك باستخدام االختبارات البعدية بطريقة أقل فدرق  2015 تناول االنتخابات البرلمانية 

 إدراكهدمين للفروق بدين الجمهدور عيندة الدراسدة فدى معنوى حيث يتضح أن مصدر التبا

يرجددع  2015لمصددداقية مواقددع التواصددل االجتمدداعى فددى تناولهددا لالنتخابددات البرلمانيددة 

للمبحوثين األكثر اعتماد على مواقع التواصل االجتماعى سواء على المسدتوى المتوسدط 

 أو المرتفع . 

التالية )مستوى االهتمام السياسى ،  تؤثر المتغيرات السياسية الثانى:نتايج الفرض 

مستوى الكفاءة السياسية ، مستوى المشاركة السياسية( فى قوة العالقة بيي 

الجمهور لمصداقية   إدراك مستوى االعتماد على مواقع التواصل االجتماعى  و

 .   2015تناولها لالنتخابات البرلمانية 

 (11جدول رقم )

مستوى االهتمام والكفاءة والمشاركة السياسية معامل االرتباط الجزيى لتأثير 

وسيطة فى العالقة بيي مستوى االعتماد على مواقع  للمبحوثيي كمتغيرات

   2015لالنتخابات البرلمانية  مصداقية تناولها  إدراك التواصل االجتماعى و

 مستوى االعتماد

   2015مصداقيتها فى تناول االنتخابات البرلمانية  إدراك 

معامل  قيمة

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

قيمة معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

قيمة معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

مستوى االعتماد 

مواقع التواصل 

 االجتماعى 

0.1180 0.018 0.1156 0.021 0.1211 0.051 

 الكفاءة السياسيةمستوى  مستوى المشاركة السياسية  مستوى االهتمام السياسى  المتغير الوسيط

معامل االرتباط الجزيى للعالقة بيي مستوى االعتماد على مواقع التواصل  -1

الجمهور لمصداقيتها فى تناول  إدراك االجتماعى كمصدر لألخبار  و

 االنتخابات البرلمانية تأثراً بمستوى االهتمام السياسى للمبحوثيي.
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باستخدام معامل االرتباط الجزئى لدراسة تأثير " مستوى االهتمام السياسى 

للمبحوث "كمتغير وسيط  على قوة العالقة بين مستوى االعتماد على مواقع 

الجمهور لمصداقيتها فى تناول  إدراك التواصل االجتماعى كمصدر لألخبار ، وبين 

يتضح تأثر هذه العالقة فى االعتماد على مواقع  2015االنتخابات البرلمانية 

مصداقيتها بمستوى االهتمام السياسى للمبحوث حيث  إدراك التواصل االجتماعى و

وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية   0.1180بلغت قيمة معامل االرتباط 

0.018. 

مل االرتباط الجزيى للعالقة بيي مستوى االعتماد على مواقع التواصل معا -2

الجمهور لمصداقيتها فى تناول  إدراك االجتماعى كمصدر لألخبار  و

 االنتخابات البرلمانية تأثراً بمستوى المشاركة السياسية للمبحوثيي.

سية باستخدام معامل االرتباط الجزئى لدراسة تأثير " مستوى المشاركة السيا

للمبحوث "كمتغير وسيط على قوة العالقة بين مستوى االعتماد على مواقع 

الجمهور لمصداقيتها فى تناول  إدراك وبين ، التواصل االجتماعى كمصدر لألخبار

، يتضح تأثر هذه العالقة حيث بلغت قيمة معامل 2015االنتخابات البرلمانية 

 .0.021ستوى معنوية  وهى قيمة دالة إحصائيا عند م 0.1156االرتباط 

معامل االرتباط الجزيى للعالقة بيي مستوى االعتماد على مواقع التواصل  -3

الجمهور لمصداقيتها فى تناول  إدراك االجتماعى كمصدر لألخبار  و

 االنتخابات البرلمانية تأثراً بمستوى الكفاءة السياسية للمبحوثيي.

" مستوى الكفاءة السياسية للمبحوث باستخدام معامل االرتباط الجزئى لدراسة تأثير 

"كمتغير وسيط على شدة العالقة بين مستوى االعتماد على مواقع التواصل 

الجمهور عينة الدراسة  لمصداقية  إدراك وبين ، االجتماعى كمصدر لألخبار 

، يتضح تأثر هذه العالقة حيث بلغت قيمة  2015تناولها لالنتخابات البرلمانية 

 0.051وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية   0.1211معامل االرتباط 
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وبالتالى يثبت صحة الفرض القائل تؤثر المتغيرات السياسية التالية )مستوى 

االهتمام السياسى ، مستوى الكفاءة السياسية ، مستوى المشاركة السياسية( فى قوة 

الجمهور  إدراك العالقة بين مستوى االعتماد على مواقع التواصل االجتماعى  و

 .  2015لمصداقية  تناولها لالنتخابات البرلمانية 

لى تأثير متغير إ Johnson & Kaye2014 وفى هذا االطار توصلت دراسة  

 للمبحوثين واأليديولوجية السياسية والمعرفة السياسيةاالهتمام السياسى  ياتمستو

فى العالقة بين االعتماد على مواقع التواصل االجتماعى كمصادر لألخبار وبين 

           الكفاءة السياسيةلمصداقيتها فى حين لم يظهر لمتغيرات  إدراكهم

 (94) .زبى تأثير فى قوة هذه العالقةحالسياسية واالنتماء الالمشاركة و

ن مستوى الكفاءة والمشاركة السياسية ( أ2012) Kim, Dوتوصلت دراسة 

كمصدر  اإلليكترونيةيؤثران على العالقة بين مستوى االعتماد على المدونات 

 (95)مصداقيتها لدى المدونين المهتمين بمتابعة الشأن السياسى .  إدراك للمعلومات و

نتايج اختبار الفرض الثالث بوجود عالقة ارتباطية عكسية بيي اتجاه المبحوث نحو 

ه لمصداقية تناول مواقع التواصل االجتماعى لالنتخابات إدراكالبرلمان القادم وبيي 

 .2015البرلمانية 

أجرى الباحث اختبار معامل االرتباط بيرسون الختبار صحة هذا الفرض حيث 

عالقة ارتباطية عكسية ضعيفة بين اتجاه المبحوث نحو أوضحت النتائج وجود 

فى تغطيتها  مواقع التواصل االجتماعىلمصداقية  وإدراكهوبين البرلمان القادم 

، وهى قيمة  0.104-لالنتخابات البرلمانية حيث بلغت قيمة معامل بيرسون  اإلخبارية

ه كلما ازداد االتجاه أنوتظهر هذه البيانات  0.038إحصائيا عند مستوى المعنوية دالة 

قلت لديه مصداقية مواقع التواصل االجتماعى البرلمان القادم  يجابى للمبحوث نحواإل

 فى تناول االنتخابات البرلمانية والعكس صحيح .
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وقد يرجع ذلك للطبيعة غير الرسمية لمواقع التواصل االجتماعى والتى ينشط بها 

التى تتمتع بقدر كبير  اإلخباريةلمواقع صفحات النشطاء السياسيين والمعارضين وا

من حرية التناول والعرض لوقائع العملية االنتخابية والتركيز على سلبياتها ، بعكس 

المقروء والمرئى ذو الطابع الرسمى سواء الخاص أو الحكومى الذى ترتبط اإلعالم 

بحسابات المالك ومراعاة مصالحه السياسية واالقتصادية مع النظام  اإلخباريةتغطيته 

 السياسى .

كلما زادت النظرة العدايية للمبحوثيي نحو تناول  القايل نتايج اختبار الفرض الرابع

 . ، قل إدراكهم لمصداقيتها2015لالنتخابات البرلمانية مواقع التواصل االجتماعى 

تباط بيرسون الختبار صحة هذا الفرض حيث أجرى الباحث اختبار معامل االر

وجود عالقة ارتباطية عكسية متوسطة القوة بين النظرة العدائية أوضحت النتائج 

للمبحوثين نحو مواقع التواصل االجتماعى فى تناولها النتخابات مجلس النواب 

، وبين تقييمهم لمصداقيتها، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون 2015المصرى 

 0.000،وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية -0.630

وبالتالى يثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية عكسية بين النظرة العدائية 

للمبحوثين نحو تناول القنوات الحكومية والخاصة ومواقع التواصل االجتماعى 

دت النظرة العدائية كلما زاأى أنه  للقضايا السياسية وبين إدراكهم لمصداقيته

، قل 2015لالنتخابات البرلمانية للمبحوثين نحو تناول مواقع التواصل االجتماعى 

 Tsfati Y andوتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة إدراكهم لمصداقيتها،

Cohen  (2005 من وجود عالقة عكسية بين التصورات المعادية نحو وسائل)

المستوطنات في قطاع غزة ومستوى الثقة فى مصداقية  اإلعالم فى تناولها لقضية

 (96)وسائل اإلعالم والثقة فى مفهوم الديموقراطية بشكل عام . 
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نتايج اختبار الفرض الخامس : توجد عالقة ارتباطية عكسية بيي تقييم المبحوثيي 

المصرئة فى عرض آرايهم الشخصية فى األحداث اإلعالم لمدى تحيز وسايل 

 الراهنة وبيي شعورهم بالتأثير العدايى نحوها.السياسية 

أجرى الباحث اختبار معامل االرتباط بيرسون الختبار صحة هذا الفرض حيث 

الجمهور المصرى عينة تقييم أوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية عكسية قوية بين 

 آرائهم الشخصية فى األحداثالمصرية فى تناول اإلعالم لتحيز وسائل الدراسة 

،  0.389-حيث بلغت قيمة معامل بيرسون  العداء نحوها وإدراكهم السياسية الراهنة

وتظهر هذه البيانات أنه كلما  0.000إحصائيا عند مستوى المعنوية دالة وهى قيمة 

المصرية على عرض آرائه الشخصية فى اإلعالم ارتفع تقييم الفرد لحرص وسائل 

 داء نحوها والعكس صحيح .قل مستوى شعوره للع األحداث السياسية

للكشف عن  One Way ANOVAباستخدام  اختبار وقد تأكدت هذه النتيجة 

المصرية فى عرض اإلعالم لتحيز وسائل الفروق بين مستويات تقييم المبحوثين 

 رأيهم الشخصى فى القضايا السياسية وشعورهم بالعداء نحوها.

 (12جدول رقم )

حسب رؤئتهم لمعنوئة الفروق بيي المبحوثيي  One Way ANOVAاختبار 

المصرئة فى عرض آرايهم الشخصية نحو األحداث السياسية اإلعالم لتحيز وسايل 

  الراهنة وبيي شعورهم بالتأثير العدايى نحوها

 البعد
فئة مدى عرض الرأى  

الشخصى للمبحوثيي فى 
 المصرئة  .اإلعالم وسايل 

 ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجات الحرئة

 قيمة ف
مستوى 
بيي  المعنوئة

 المجموعات
داخل 

 المجموعات

الشعور 
بالعداء نحو 
وسايل 
اإلعالم 
 المصرئة 

قااااادمت ااراء المتعارضاااااة ماااااع 
وجهاااااة نظااااارى فقاااااط وعبااااارت 

 عنها
224 13.2 2.37277 

2 397 36.322 0.000 
قاادمت وجهتااى النظاار المعارضااة 

 وموضوعيةوالمؤئدة بحياد 
119 11.4 2.71005 

قااااادمت رأئاااااى الشخصاااااى فاااااى 
 األحداث

57 10.4 2.90234 

 2.77316 12.3 400 المجموع
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إحصددائيا بددين المبحددوثين وفقدداً دالددة يتضددح مددن بيانددات الجدددول السددابق وجددود فددروق  

المصدرية فدى عدرض آرائهدم الشخصدية باألحدداث اإلعالم لرؤيتهم لمدى تحيز وسائل 

 36.322السياسددية الراهنددة وبددين شددعورهم بالعددداء نحوهددا  ، حيددث بلغددت قيمددة )ف( 

، ويالحدظ مدن البياندات السدابقة  0.00وهى قيمة دالة إحصائيا عندد مسدتوى المعنويدة  

رض فدى عداإلعدالم تباعد المتوسطات الحسابية لفئات رؤيدة المبحدوثين لتحيدز وسدائل 

باألحداث السياسية الراهنة ، وجداءت فئدة المبحدوثين الدذين يدرون أن  آرائهم الشخصية

المصددرية قدددمت اآلراء المتعارضددة مددع وجهددة نظددرهم الشخصددية فددى اإلعددالم وسددائل 

، فى حدين جداءت فئدة المبحدوثين  13.2األحداث السياسية فى المقدمة بمتوسط حسابى 

المصرية قدمت رأيهم الشخصى فى األحدداث  بمتوسدط اإلعالم الذين يرون أن وسائل 

 .10.4حسابى 

رؤيتهم لتحيز بين المجموعات المختلفة للمبحوثين حسب ولمعرفة مصدر التباين 

لتأثيرات العداء  إدراكهمالمصرية فى عرض آرائهم الشخصية فى اإلعالم وسائل 

ه المجموعات ، تم إجراء المقارنات بين المتوسطات الحسابية لدرجات هذنحوها 

 Least)حيث استخدم الباحث االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق معنوى

Significance Differences” LSD”) : وتظهر نتيجتها فى الجدول التالى 
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 (13جدول رقم )

اإلعالم لمدى تحيز وسايل ( بيي مستوئات تقييم المبحوثيي LSDمصدر التبائي )

 وإدراكهمالمصرئة فى عرض رأئهم الشخصى فى األحداث السياسية الراهنة 

 لتأثيرات العداء نحوها

 المجموعة المقارنة المجموعة األولى البعد
 الفروق بيي

 المتوسطيي

مستوى 

 المعنوئة

الشعور بالعداء  

نحو وسايل 

بصفة اإلعالم 

 عامة

قدمت ااراء المتعارضة مع 

وجهة نظرى فقط وعبرت 

 عنها

قدمت وجهتى النظر المعارضة والمؤيدة بحياد 

 وموضوعية
1.7797 0.000 

 0.000 2.7795 قدمت رأيى الشخصى فى األحداث

قدمت وجهتى النظر 

المعارضة والمؤئدة بحياد 

 وموضوعية

1.7797- قدمت اآلراء المتعارضة مع وجهة نظرى فقط   0.000 

 0.016 0.9999 قدمت رأيى الشخصى فى األحداث

قدمت رأئى الشخصى فى 

 األحداث

2.7795- قدمت اآلراء المتعارضة مع وجهة نظرى فقط   0.000 

قدمت وجهتى النظر المعارضة والمؤيدة بحياد 

 وموضوعية
- 0.9999  0.016 

ً بين مجموعات المبحوثين  توضح بيانات الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا

فى عرض رأيهم الشخصى فى القضايا السياسية اإلعالم حسب تقييمهم لتحيز وسائل 

لتأثيرات العداء نحوها وذلك باستخدام االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق  وإدراكهم

معنوى حيث يتضح من تحليل النتائج أن مصدر التباين للفروق بين المجموعات 

رأيهم  المصرية ضداإلعالم المختلفة للمبحوثين حسب رؤيتهم لتحيز وسائل 

بصفة عامة فى تناولها اإلعالم لتأثيرات العداء تجاه وسائل  إدراكهمالشخصى  فى 

لألحداث السياسية الراهنة يرجع إلى الفروق بين المجموعات "التى ترى وسائل 

أكثر تحيزا ضد أرائهم الشخصية فى األحداث السياسية " حيث كانت هذه اإلعالم 

ً ك ً سلبيا وبالتالى ارتفع شعورهم اإلعالم بيرا نحو وسائل المجموعات تحمل اتجاها

ألثار العداء نحوها ،وهذه النتيجة تبدو منطقية باعتبار أن شعور الفرد بتحيز وسائل 

المصرية وانفصالها عن االقتراب من واقعة ورؤيته تجعله يشعر بالعداء اإلعالم 

ويشعر باالغتراب والديمقراطية بشكل عام اإلعالم نحوها مما يفقده الثقة بوسائل 

 السياسي واإلحباط .
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حصايية بيي المبحوثيي وفقا فروق ذات داللة إ نتايج اختبار الفرض السادس:بوجود

السي( في شعورهم  -منطقة اإلقامة  -المتغيرات الدئموغرافية التالية : ) النوع 

 المصرئة.اإلعالم بالتأثير العدايى نحو وسايل 

 (14جدول رقم )

 إدراكهملمعنوئة الفروق بيي المبحوثيي الذكور واإلناث فى   T- Testاختبار 

 المصرئة. اإلعالم لتأثيرات العداء تجاه وسايل 

النوع   

 العداء إدراك 

 إناث ذكور

ت
ة 
يم
 ق

ئة
حر
 ال
ت
جا
در

 

ئة
نو
مع
 ال
وى

ست
 م

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

العااااداء ضااااد وسااااايل  إدراك 

 0.045 398 2.010 2.83058 11.9 200 2.71604 12.5 200 بصفة عامة اإلعالم 

" لمعرفة الفروق بيي Test"  T توضح بيانات الجدول السابق باستخدام اختبار

بصفة عامة ما المصرئة.اإلعالم ثار العداء نحو وسايل آإدراك متغيرى النوع و

 -:ئلى

بين الذكور واإلناث من الجمهور المصرى عينة  لة إحصائيةذات دالوجود فروق 

حيث بلغت قيمة "ت" اإلعالم الدراسة فيما يتعلق في شعورهم العداء نحو وسائل 

 ( .0.045( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية )2.010)

وتشير بيانات الجدول السابق أن المبحوثين الذكور أكثر تأثراً بظاهرة العداء نحو 

ً إدراكواإلعالم وسائل  فى  12.5ثارها المختلفة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابى آل ا

، وبالتالى ثبت صحة الفرض الثامن  11.9حين بلغت قيمة المتوسط الحسابى لإلناث 

ياً بين المبحوثين الذكور واإلناث في شعورهم بالعداء إحصائدالة جزئيا بوجود فروق 

 المصرية .اإلعالم نحو وسائل 
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 (15جدول رقم )

لمعنوئة الفروق بيي المبحوثيي المقيميي بالرئف و الحضر فى   T- Testاختبار 

 المصرئة اإلعالم اثار العداء تجاه وسايل  إدراكهم

اإلقامة   

 

 العداء إدراك 

 حضر رئف
قيمة 

 ت

درجات 

 الحرئة

 مستوى

ةالمعنوئ  العدد 
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

أثاااااااااار العاااااااااداء  إدراك 

اإلعاااااالم ضاااااد وساااااايل 

 المصرئة 

180 12.5 2.7559 220 12.036 2.77327 1.789 398 0.074 

تشير نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المبحوثين طبقا لمتغير 

المصرية بصفة عامة ،حيث بلغت اإلعالم اإلقامة فيما يتعلق في شعورهم بالعداء نحو وسائل 

( وهى قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية 398( بدرجة حرية )1.789قيمة "ت" )

المبحوثين المقيمين بالريف  دراك ير النتائج إلى تقارب المتوسط الحسابي إلوتش ،( 0.74)

( في المقابل بلع المتوسط الحسابي 12.53حيث بلع )اإلعالم المصرى ألثار العداء نحو وسائل 

وق ذات داللة (، وهذا الفارق البسيط لم ينجم عنه فر12.03اإلناث ألثار العداء )دراك إل

 بين المجموعتين . إحصائية

 (16جدول رقم )

لمعنوئة الفروق بيي الفئات العمرئة  One Way ANOVAاختبار معامل التبائي 

 المصرئة اإلعالم للمبحوثيي في في شعورهم بالعداء تجاه وسايل 

 ك الفئة العمرئة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات الحرئة

 قيمة ف
مستوى 

 المعنوئة
بيي 

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

آثااااااااااار  إدراك 

العااااااداء ضااااااد 

وساااااااااااااااااااااايل 

اإلعااااااااااااااااااااالم 

 بصفة عامة 

 2.78374 12.7 36 سنة 20أقل مي 

4 395 2.437 0.047 

 29-20مي  -

 سنة
162 12.3 2.75055 

 2.58640 12.6 113 سنة 39-30مي

 3.08615 11.5 56 سنة 49-40مي

 2.69399 11.3 33 عاماً فأكثر 50-

 2.77316 12.25 400 المجموع
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توضح بيانات الجدول السابق عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات 

اإلعالم آلثار العداء تجاه وسائل  إدراكهمالمبحوثين ذوي الفئات العمرية المختلفة فى 

عند مستوى معنوية  إحصائياً ة دالة (  وهي قيم2.437بصفة عامة ،إذ كانت قيمة )ف( )

 (.395،  4( وذلك عند درجتي حرية )0.047)

الفئات العمرية بين المجموعات المختلفة للمبحوثين حسب ولمعرفة مصدر التباين 

تم إجراء المقارنات بصفة عامة اإلعالم آلثار العداء تجاه وسائل  إدراكهمالمختلفة فى 

، حيث استخدم الباحث االختبارات المجموعاتذه بين المتوسطات الحسابية لدرجات ه

 (”Least Significance Differences” LSD)البعدية بطريقة أقل فرق معنوى

 وتظهر نتيجتها فى الجدول التالى :

 (17جدول رقم)  

 إدراكهم( بيي المبحوثيي مي المستوئات العمرئة المختلفة في LSDمصدر التبائي )

 بصفة عامة فى تناولها لألحداث السياسية الراهنةاإلعالم اثار العداء تجاه وسايل 

 البعد
المجموعة 
 األولى

 المجموعة المقارنة
الفروق بيي 
 المتوسطيي

مستوى 
 المعنوئة

الشعور بالعداء ضد 
بصفة اإلعالم وسايل 

 عامة

 20أقل مي 
 سنة

سنة 29-20من   0.4506 0,375 
سنة 39-30من  0.0585 0,912 
سنة 49-40من  1.1687 0,048 
عاماً فأكثر50  1.2374 0,063 

 29-20مي 
 سنة

سنة 20أقل من   -0.4506  0,375 
سنة 39-30من  - 0.3921  0.246 
سنة 49-40من  0.7180 0.093 
عاماً فأكثر50  0.7868 0.135 

سنة 39-30مي  

سنة 20أقل من   - 0.0585  0.912 
سنة 29-20من   0.3921 0.246 
سنة 49-40من  1.1101 0.014 
 0.031 1.1789 عاماً فأكثر50

سنة 49-40مي  

سنة 20أقل من   - 1.1687  0.048 
سنة 29-20من   - 0.7180  0.093 
سنة 39-30من  - 1.1101  0.014 
عاماً فأكثر50  0.0687 0.910 

 عاماً فأكثر 50-

سنة 20أقل من   - 1.2374  0.063 
سنة 29-20من   - 0.7868  0.135 
سنة 39-30من  - 1.1789  0.031 
سنة 49-40من  -0.0687  0.910 
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توضح بيانات الجدول السابق وجود فروق دالة إحصاايياً بايي مجموعاات المبحاوثيي 

المصارئة اإلعاالم ذوي الفئات العمرئاة المختلفاة فاى شاعورهم  بالعاداء تجااه وساايل 

بصفة عامة فى تناولها لألحداث السياسية الراهنة نحو عبر بُعد الفئاة العمرئاة وذلا  

يتضدح أن مصددر التبداين باستخدام االختبارات البعدئة بطرئقة أقل فرق معنوى حياث 

آلثدار  إدراكهدمللفروق بين المجموعات المختلفة فى المستويات العمرية للمبحوثين فى 

المصرية بصفة عامة فى تناولها لألحداث السياسية الراهنة اإلعالم العداء تجاه وسائل 

يرجع إلى الفروق بين الفئات العمرية األقل سدناً مدع الفئدات العمريدة األكبدر سدناً حيدث 

اإلعدالم كانت بعض المجموعدات األصدغر سدنا تحمدل اتجاهداً سدلبياً أكبدر نحدو وسدائل 

ها ،وهذه النتيجدة تبددو منطقيدة باعتبدار أن للعداء نحو إدراكهمالمصرية وبالتالى ارتفع 

المصدرية فدى تغطيدة األحدداث اإلعدالم األجيال الشابة مرت بتجارب سيئة مدع وسدائل 

يناير وتحمل درجة كبيرة مدن فقددان الثقدة بهدا وعلدى  25السياسية خصوصا بعد ثورة 

 ً اإلعدالم ئل نحدو وسدا وأقل عدداءً قدر من الثقة  لديه العكس ما زال الجمهور األكبر سنا

 المصرية .

حصايية بيي المبحوثيي حسب فروق ذات داللة إنتايج اختبار الفرض السابع بوجود 

 المصرئة.اإلعالم ثار العداء تجاه وسايل ا إدراكهممدى انتمايهم حزبيا فى 

 (18جدول رقم )

لمعنوئة الفروق بيي المبحوثيي حسب مدى انتمايهم حزبيا فى   T- Testاختبار 

 المصرئة اإلعالم ثار العداء تجاه وسايل ا إدراكهم

مدى االنتماء 

 الحزبى 

 العداء  إدراك 

 غير منتم حزبيا منتم حزبيا 
قيمة 

 ت

درجات 

 الحرئة

 مستوى

ةالمعنوئ  العدد 
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

آثااااار العااااداء ضااااد  إدراك  

المصااارئة اإلعاااالم وساااايل 

 بصفة عامة 

64 11.9 2.78602 336 12.33 2.76887 
-

1.205 
398 0.229 
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تشير نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المبحوثين طبقا 

ً فيما يتعلق ب المصرية اإلعالم ثار العداء ضد وسائل آ إدراكهملمدى انتمائهم حزبيا

( وهى قيمة غير 398( بدرجة حرية )1.205بصفة عامة، حيث بلغت قيمة "ت" )

(  وتشير النتائج إلى تقارب المتوسط 0.229دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية )

المصرية اإلعالم منتمين حزبياً بالعداء نحو وسائل الغير  الحسابي لشعور المبحوثين

ً آل دراكالحسابي إل ( في المقابل بلع المتوسط12.33حيث بلع ) ثار المنتمين حزبيا

بين  نجم عنه فروق ذات داللة إحصائية(، وهذا الفارق البسيط لم ي11.9العداء )

 المجموعتين.

ال يختلف الشعور بالعداء تجاه وسائل وبالتالى يثبت عدم صحة الفرض التاسع حيث 

 ية فى مصر .المصرية باختالف مدى انتماء المبحوثين لألحزاب السياساإلعالم 

 إدراك وتتوافق النتيجة السابقة مع ضعف الحياة الحزبية فى مصر وبالتالى فإن 

الشعور بالعداء مع متغير االنتماء الحزبى يتطلب حالة من السجال واالستقطاب بين 

أنصار تيارات سياسية متباينة وأحزاب قوية لديها من المواقف السياسية المختلفة تجاه 

لكن فى واقع الحياة السياسية  ،االنتخابات البرلمانية وهى بطبيعتها قضية جدلية

ف االنتماء الحزبى حيث توصلت دراسة أميرة محمد المصرية يظهر بشكل عام ضع

( 97.) %30.5( إلى أن نسبة المنتمين سياسيا ألحزاب من الشباب بلغت 2014سيد )

لى قلة عدد المنتمين ألحزاب ( التى توصلت إ2012ة مها البهنسى)وكذلك دراس

(، ودراسة عدلى رضا وخالد صالح 98)%16.5وحركات سياسية بنسبة 

بين  %4.8أن نسبة االنتماء لألحزاب السياسية بلغت  إلى التى أشارت( 2013الدين)

ً وعلى الرغم من أن فترة االنتخابات تشهد ارتفاع (99)الجمهور المصرى فى نشاط  ا

جدها فى الشارع المصرى النتخاب مرشحيها إال ااألحزاب لكسب مؤيديها وزيادة تو
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فقط وهو ما يشير إلى ضعف  %16أن نسبة المنتمين حزبيا فى هذه الدراسة بلغت 

 الحياة الحزبية المصرية . 

( عن عدم 2013ليه دراسة األميرة سماح فرج )تتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إو

 لتحيز وإدراكهم للمبحوثين السياسية والفكرية التوجهات بين ارتباطية عالقة وجود

 للمبحوثين الحزبي االنتماء بين إحصائيا دالة عالقة ارتباط ولم توجد ،اإلعالم وسائل

ً  العربية اإلخبارية الفضائية القنوات لتحيز وإدراكهم  (100) .أيضا

 -خالصة نتايج الدراسة والبحوث المستقبلية :

العالقة بين مستوى االعتماد علي مواقع التواصل االجتماعى  الحالية اختبرت الدراسة

دراك مصداقيتها ومستوى إألحداث السياسية المصرية كمصادر للمعلومات حول ا

 2015ى الربع األخير من عام خالل االنتخابات البرلمانية المصرية التى أجريت ف

مبحوث من مستخدمى مواقع التواصل االجتماعى  400جراء مسح لعينة بلغت عبر إ

دراك المبحوثين للعداء تجاه وسائل تأثير إ المهتمين بالشئون السياسية ، بهدف اختبار

خبارية بمواقع التواصل مهم لمصداقية الصفحات اإللمصرية على تقيياإلعالم ا

أن مواقع إلى االجتماعى فى تغطيتها لالنتخابات البرلمانية وتوصلت الدراسة 

التواصل االجتماعى كانت أكثر مصادر األخبار مصداقية بين وسائل اإلعالم التقليدية 

تائج دى المبحوثين ، كما أشارت النلألحداث السياسية المصرية ل هاوالجديدة فى تناول

حصائيا بين مستويات االعتماد على مواقع التواصل لوجود عالقة ارتباطية دالة إ

االجتماعى كمصادر لألخبار وإدراك المبحوثين لمصداقيتها فى تغطية االنتخابات 

البرلمانية وكذلك وجود تأثير لمستويات الكفاءة السياسية ، المشاركة السياسية ، 

، فيما لم مستوى االهتمام السياسى للمبحوثين كمتغيرات وسيطة فى قوة تلك العالقة

دراكهم للعداء ين وفقا لمدى انتمائهم حزبيا فى إحصائيا بين المبحوثتظهر فروق دالة إ

مصداقية موقع  حولجراء عدة بحوث ويقترح الباحث إنحو وسائل اإلعالم المصرية .
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وتحليل مضمون تعليقات متصفحى مواقع التواصل ة خباريإكوسيلة  وفيسبوك تويتر

جراء دراسة عن مصداقية إلى إباإلضافة  ، خبارىالمحتوى اإل نحواالجتماعى 

لدى الجمهور على شبكات التواصل االجتماعى  صفحات النشطاء السياسيين

 المصرى . 
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