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اعتماد الجمهور اللیبي على ش��ات التواصل   العوامل المؤثرة على

  االجتماعي �مصدر للمعلومات في أوقات األزمات

  دراسة استطالع�ة على عینة من س�ان مدینة بنغاز� 

  االستاذ المساعد ��ل�ة اإلعالم ، جامعة بنغاز�    د. سل�مة حسن سعد ز�دان  

  ملخص

استخدامها ودرجة  هم العوامل المؤثرة على مستو� أ  إ تعد مصداق�ة الوسیلة 

االعتماد علیها �مصدر للمعلومات،ولتحدید درجة مصداق�ة وسائل اإلعالم الجدید 

في ظل تعدد مصادر معلوماتها ن�حث في أهم العوامل المؤثرة على درجة هذه 

جراء ال�حوث والدراسات العلم�ة وعلى مستو� هذا ال�حث إالمصداق�ة من خالل 

نها تقدم أهو   اللیبيلد� الجمهور  ذه الش��اتهم مؤشرات مصداق�ة هأ ن أاتضح 

ساحة من الحر�ة أكثر من وسائل معلومات مدعمة �الصور ومقاطع الفیدیو وتوفر م

عالم التقلید�ة و تقدم معلومات حدیثة،  �ما ان خاص�ة التفاعل�ة والمشار�ة اإل

الدوافع �ما ا تضح أن أهم   ،مصداق�ة الالح�ة في إبداء الرأ� احد اهم مؤشرات 

الكامنة وراء اعتمادهم على ش��ات التواصل االجتماعي �مصدر للمعلومات في 

وقات األزمات هي تحقی� األهداف المعرف�ة و الطقوس�ة  وأن أهم التأثیرات الناتجة أ

ن المعلومات المتاحة على ش��ات التواصل االجتماعي أعن هذا االعتماد هي 

األزمة وتشعرهم �أن األزمة تمسهم �ش�ل  تعطیهم القدرة على اتخاذ موقف تجاه

م�اشر وانها تساعدهم  على التقلیل من حجم األزمة ثم انها تز�د من احساسهم 

�حجم األزمة ثم انها تز�ل لدیهم الغموض عن األزمة وتقلل من مخاوفهم من 

  .المخاطر المرت�طة �األزمة  
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شــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــل  ،المصــــــــــــــداق�ة  ،العوامـــــــــــــــل  الكلمــــــــــــــات المفتاح�ــــــــــــــة :

   . الجمهور اللیبي ،االجتماعي 

  مقدمة ال

ــــــــــــــــي إشــــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي  حــــــــــــــــد� الظــــــــــــــــواهر االتصــــــــــــــــال�ة الت

ـــــ��ات حاضــــــــــنة  ـــد مثلــــــــــت هــــــــــذه الشـــــ ـــالم الجدیــــــــــد ، وقـــــــ صــــــــــاحبت ظهــــــــــور االعـــــــ

ــد ســـــــــواء  ـــــــــى حـــــــ ـــــــــة  عل ـــــــــة واألجنب� ـــــــــراد المجتمعـــــــــات العر�� اجتماعـــــــــة لمعظـــــــــم أف

ـــــــ��ات مســـــــــــــــــتودع �بیـــــــــــــــــر  ــــد غـــــــــــــــــدت هـــــــــــــــــذه الشــــــــــ للمعلومـــــــــــــــــات واآلراء ، وقـــــــــــــ

ـــــــا وثرائهــــــــــــا  ــــد غــــــــــــزارة معلوماتهـــــ ــــــــــــى أحــــــــ واألف�ــــــــــــار والتحلــــــــــــ�الت وال یخفــــــــــــى عل

ــــث عـــــــــــــن  ـــــــا وال�حـــــــــ ـــــــــــــى ارت�ادهــــــ ــــر عل ـــــــــ ـــــــــــــال �بی ــــــاح�ه إق� ـــــــــــــذ� �صـــــــ األمـــــــــــــر ال

ـــــــــت  ــــي اجر� ـــــ ـــــــــة الت ـــــــا ولعـــــــــل الدراســـــــــات العلم� المعلومـــــــــات  مـــــــــن خـــــــــالل محتواهــ

علـــــــــــــــى شـــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــاعي توصـــــــــــــــلت إلـــــــــــــــى أن المعلومـــــــــــــــات 

ـــات النظـــــــــر بـــــــــین إ ذات ق�مـــــــــة عال�ـــــــــة جـــــــــدا و المتاحـــــــــة علیهـــــــــا  ـــــت وجهــــــ ن اختلفــــ

ـــــداق�ة ووضــــــــــــــــوح مصــــــــــــــــادر  ــــة مصــــــــــــــــداقیتها ومصـــــــــــ ــــــــــــــــى درجــــــــــــ ــــــــــــــــاحثین عل ال�

ـــــــــد حـــــــــدود التعـــــــــرض لهـــــــــذه  ـــــــــذ� جعـــــــــل الكثیـــــــــر �قـــــــــف عن معلوماتهـــــــــا األمـــــــــر ال

ــدر رئـــــــــــــــ�س  ــــا �مصـــــــــــــ ـــــــا والثقـــــــــــــــة فیهـــــــــــ ـــــاد علیهــــــــ المعلومـــــــــــــــات دونمـــــــــــــــا االعتمــــــــــ

حاولـــــــــت ق�ـــــــــاس للمعلومـــــــــات ، والمتأمـــــــــل لنتـــــــــائج �ثیـــــــــر مـــــــــن الدراســـــــــات التـــــــــي 

مصــــــــــداق�ة هــــــــــذه الشــــــــــ��ات ودرجــــــــــة ثقــــــــــة المســــــــــتخدمین لهــــــــــذه الوســــــــــائل یــــــــــر� 

أن أغلــــــــــــــــب الدراســــــــــــــــات تشــــــــــــــــیر إلــــــــــــــــى أن غــــــــــــــــزارة المعلومــــــــــــــــات وتضــــــــــــــــار�ها 

ـــــدم  وغموضــــــــــــها وعــــــــــــدم وضــــــــــــوح مصــــــــــــادرها هــــــــــــي مؤشــــــــــــرات تقــــــــــــف وراء عــــــــ

ـــــــــــي اوقـــــــــــات  ــــا �مصـــــــــــادر للمعلومـــــــــــات ف ـــــاد علیهـــــــ ـــــــا وعـــــــــــدم االعتمــــــ الثقـــــــــــة فیهــــ

  األزمات .
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ــــــــــ ـــــد� الجمهــــــــــور اللیبــــــــــي وإلجــــــــــراء الق�ــــــــــاس عل ـــــ ـــــــ��ات ل ى مصــــــــــداق�ة هــــــــــذه الشـــ

،�م�ـــــــــــن الوقـــــــــــوف علـــــــــــى خصـــــــــــائص المرحلـــــــــــة الراهنـــــــــــة ذات األزمـــــــــــات التـــــــــــي 

ــذ�  ـــــــــي ظـــــــــل الغمـــــــــوض الـــــــ ـــــن المعلومـــــــــات ف ــــث عــــ تجعـــــــــل مـــــــــن المتلقـــــــــي ی�حـــــ

ـــــــى وســـــــــائل اإلعـــــــــالم المتاحـــــــــة أمامـــــــــه  ـــــــا�ا ، فیتجـــــــــه إلــ ینتـــــــــاب األحـــــــــداث والقضــ

عــــــــــــالم أمامــــــــــــه ل�ســــــــــــتقي منهــــــــــــا معلوماتــــــــــــه ، وفــــــــــــي ظــــــــــــل تعــــــــــــدد وســــــــــــائل اإل

مزا�ـــــــــــــــا  شـــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــل  ة وغـــــــــــــــزارة معلوماتهـــــــــــــــا ، وفـــــــــــــــي ظـــــــــــــــل ز�ـــــــــــــــاد

االجتمـــــــــــاعى والتـــــــــــدف� الســـــــــــر�ع للمعلومـــــــــــات مـــــــــــن خاللهـــــــــــا  �طـــــــــــرح  الســـــــــــؤال 

ــــة مـــــــن خـــــــالل  ــــة مصـــــــداق�ة هـــــــذه المعلومـــــــات المتاحـــ ـــــو مـــــــا هـــــــي درجـــ المهـــــــم هــ

ـــــــاهي العوامــــــــــــــل  و المؤشــــــــــــــرات التــــــــــــــي أشــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــل االجتمــــــــــــــاعي ومـــــــ

ـــــــــــي أوقـــــــــــات تحـــــــــــدد مصـــــــــــداقیتها  ــــا �مصـــــــــــدر للمعلومـــــــــــات  ف ـــــاد علیهـــــــ واالعتمــــــ

  األزمات  .

  تحدید مش�لة ال�حث  

ــــــیلة  ــــــم العوامــــــــــــل المــــــــــــؤثرة علــــــــــــى مســــــــــــتو� حــــــــــــإتعــــــــــــد مصــــــــــــداق�ة الوســــــ  د� أهــــــ

ــــا �مصـــــــــــدر للمعلومـــــــــــات ، إذ  ـــــاد علیهـــــــ ـــــــــــرد  إاســـــــــــتخدامها ودرجـــــــــــة االعتمــــــ ن الف

ــــــــه و�ــــــــین األحــــــــداث عــــــــن طر�ــــــــ�  ــــــــي ) �ســــــــعى لخلــــــــ� حلقــــــــة وصــــــــل بین (المتلق

� أصـــــــــــال المتاحـــــــــــة أمامـــــــــــه وهنـــــــــــا �قـــــــــــع المتلقـــــــــــي فـــــــــــي إشـــــــــــ�ال�ة وســـــــــــائل االت

ـــــر األخ�ـــــــــار ،، هـــــــــذا مـــــــــن أالوســـــــــائل  كثـــــــــر دقـــــــــة وســـــــــرعة ومصـــــــــداق�ة فـــــــــي نشــــ

ــب آخـــــــــر تتســـــــــاب� وســــــــائل االتصـــــــــال المتاحـــــــــة  ـــــب ومـــــــــن جانـــــــ مامـــــــــه فـــــــــي أجانـــ

ــــــــــــارات أمامــــــــــــه ، و  ــــــــــــار وتتعــــــــــــدد الخ� لكــــــــــــن عنــــــــــــدما یر�ــــــــــــد نشــــــــــــر هــــــــــــذه األخ�

ــــث عـــــــــــــن اإدق�قـــــــــــــة ف الحصـــــــــــــول علـــــــــــــى معلومـــــــــــــة لوســـــــــــــیلة األكثـــــــــــــر نـــــــــــــه ی�حـــــــــ

ـــل المتلقـــــــــي �شـــــــــعر  ـــــاك عـــــــــدة عوامـــــــــل تجعــــــ ـــــ�ة لـــــــــه، ولعـــــــــل هنــــ ـــــداق�ة �النســــ مصــــ

ــــر مصـــــــــداق�ة مـــــــــن غیرهـــــــــا ... وفـــــــــي خضـــــــــم وجـــــــــود  ـــــ ـــــــــأن هـــــــــذه الوســـــــــیلة اكث �
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ــد شــــــــــ��ات التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي  ومــــــــــا شــــــــــا�ه  ـــــد هنــــــــــا نقصــــــــ ـــالم الجدیـــــ اإلعـــــــ

ــد ســــــــــواء  ــــــــــى حــــــــ ــــــــــین والجمهــــــــــور عل ــر فــــــــــي أوســــــــــا� اإلعالمی ــــــــ مــــــــــن لغــــــــــ� �بی

ــــة مصـــــــــداقیتها ــــــإن حجـــــــــم اســـــــــتخدام  حـــــــــول درجـــــ ـــــر األخ�ـــــــــار فـــ ودقتهـــــــــا فـــــــــي نشــــ

ــــا �مصــــــــــــــدر للمعلومــــــــــــــات حــــــــــــــول  ـــــاده علیهــــــــــ ـــــــا ودرجــــــــــــــة اعتمـــــــــ الجمهــــــــــــــور لهـــــــ

ـــــداقیتها ، وعلـــــــــــى  األحـــــــــــداث ر�مـــــــــــا �عـــــــــــد أحـــــــــــد العوامـــــــــــل المـــــــــــؤثرة علـــــــــــى مصــــــ

ــر فـــــــــإن ـــــد یتكـــــــــون العامـــــــــل الـــــــــرئ�س فـــــــــي  الجانـــــــــب اآلخـــــــ مصـــــــــداق�ة الوســـــــــیلة قــــ

ــــا �مصـــــــــــــــدر للمعلومــــــــــــــات وقــــــــــــــد ��ــــــــــــــون فقـــــــــــــــ دان اعتمــــــــــــــاد الجمهــــــــــــــور علیهــــــــــ

ـــــــــــــذ� ینتـــــــــــــاب  ــــــــائل التقلید�ـــــــــــــة ودرجـــــــــــــة الغمـــــــــــــوض ال المعلومـــــــــــــات مـــــــــــــن الوســـــ

ـــــبب  ــده ســــــ ـــدرتها علـــــــــــى تبدیـــــــــ ـــــــر العتمـــــــــــاده آاألحـــــــــــداث والقضـــــــــــا�ا وعـــــــــــدم قــــــــ خــــ

ــــــــــد  ،علیهــــــــــا  ــــــي تحدی ــــــــــداخل فــــ ــــــــــر أ�ــــــــــل هــــــــــذا الت � العوامــــــــــل والمــــــــــؤثرات األكث

ـــــداق�ة وســــــــــــــائل التواصــــــــــــــل االجتمــــــــــــــاعي  ــــــــــــــى مصـــــــــ ــــــــــــــأثیر عل ــــــــــــــي الت ــــــــــــــروزا ف ب

ــــــــــــى و�التــــــــــــالي اعتمــــــــــــاد الجمهــــــــــــور علی ــــــــــــادني إل ــــا �مصــــــــــــدر للمعلومــــــــــــات .ق هــــــــ

  ف�رة هذا ال�حث وتحدید المش�لة ال�حث�ة في السؤال التالي 

  بیى على ش��ات التواصل االجتماعيما العوامل المؤثرة في اعتماد الجهور اللی

  �مصدر للمعلومات في أوقات األزمات ؟

ــــة مــــــــن �ونهــــــــا محاولــــــــة لكشــــــــف أ : تــــــــأتي  أهم�ــــــــة ال�حــــــــث هم�ــــــــة هــــــــذه الدراســــ

عالقــــــــــات االعتمـــــــــــاد المت�ادلــــــــــة بـــــــــــین الجمهــــــــــور اللیبـــــــــــي  وشــــــــــ��ات التواصـــــــــــل 

ــــــافة مؤشـــــــــــــرات علم�ـــــــــــــة �ســـــــــــــتند علیهـــــــــــــا ال �ـــــــــــــاحثین فـــــــــــــي االجتمـــــــــــــاعي إلضـــــــ

ـــــد وألهم�ـــــــــــــــة شـــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــل الدراســـــــــــــــات اإلعالم�ـــــــــــــــة واإل ـــالم الجدیــــــــــ عــــــــــــ

ــــــــــأ ــــــــــى الت ـــدرتها عل ـــــــ عــــــــــالم ثیر ومنافســــــــــتها الشــــــــــدیدة لوســــــــــائل اإلاالجتمــــــــــاعي وق

ــــه مــــــــن األ ــــــــد� ، فإنــــ ــــــــد حــــــــدود تأثیرهــــــــا علــــــــى التقلی هم�ــــــــة �م�ــــــــان أن نقــــــــف عن

ــــــن جهــــــــة المســــــــتخدم مــــــــن ــد� مــ ـــــــى وســــــــائل االعــــــــالم التقلیــــــ خــــــــر� أ  جهــــــــه وعلـ

  لتحدید الخ� الذ� �قف عنده المتلقى من تلك الش��ات  
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  �حثأهداف ال

ــداق�ة شــــــــــــ��ات التواصــــــــــــل تهــــــــــــدف هــــــــــــذه الدراســــــــــــة إلــــــــــــى ق�ــــــــــــ ـــــم مصــــــــــ اس حجـــــــ

ــــــــاعي ـــــــــى أ� مـــــــــد� تعـــــــــد مصـــــــــداقیتها مـــــــــن  االجتمـ ـــــــي وٕال ــ ـــــد� الجمهـــــــــور اللیب ــــ ل

ــــا �مصـــــــــدر للمعلومـــــــــات فـــــــــي  ــــات األزمـــــــــات مـــــــــن أعوامـــــــــل اعتمـــــــــادهم علیهـــــ ـــــ وق

  -:خالل تحقی� األهداف التال�ة 

  ـــة مصــــــــــــــــداق�ة شــــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــــل التعــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى درجـــــــــــــ

ـــــــــو�  ـــــــــاس فعال�ـــــــــة محت ـــــــي وق� ــ ـــــــــد الجمهـــــــــور اللیب االجتمـــــــــاعي عن

ـــــــــات  شـــــــــ��ات التواصـــــــــل األجتمـــــــــاعى علـــــــــى الجمهـــــــــور فـــــــــي اوق

 .األزمات 

  ــــــــــــى شــــــــــــ��ات ــــــــــــي عل ــــــــــــع اعتمــــــــــــاد الجمهــــــــــــور اللیب ــــــــــــة دواف معرف

 .التواصل االجتماعي �مصدر للمعلومات 

 ـــــــ��ا ت التواصـــــــــــل ق�ـــــــــــاس اعتمـــــــــــاد الجمهـــــــــــور اللیبـــــــــــي علـــــــــــى شــــ

االجتمــــــــــــــاعي �مصــــــــــــــدر للمعلومــــــــــــــات والكشــــــــــــــف عــــــــــــــن أهــــــــــــــم 

ــداق�ة شـــــــــــــ��ات  ــــة مصـــــــــــ ـــــــــــــى درجـــــــــ ـــــــــــــؤثر عل ــــــي ت ـــــــ العوامـــــــــــــل الت

 واصل االجتماعي لد� الجمهور اللیبي .الت

   ل�حثتسِاؤالت ا

  ــــــــــــى شــــــــــــ��ات ــــــــــــین عل ــــــد� �عتمــــــــــــد جمهــــــــــــور اللیبی ــــــــــــى أ� مــــــ إل

ــــــــــــي اوقــــــــــــات  التواصــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي �مصــــــــــــدر للمعلومــــــــــــات ف

 .األزمات و ماهي دوافع وأس�اب اعتماده علیها 

 ــــــــأثیرات ا ــــــى �حـــــــــــدثها اعتمـــــــــــاد الجمهـــــــــــور اللیبـــــــــــيمـــــــــــاهي التـــ  لتـــــ

علـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــــــــل  االجتمـــــــــــــــــــــاعي �مصــــــــــــــــــــــدر 

 .للمعلومات في اوقات األزمات 
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  ــداق�ة شــــــــــــــــــ��ات التو مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي  مؤشــــــــــــــــــرات اصــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــ

 . االجتماعي عند الجمهور اللیبي

 :  هومنهج ال�حثنوع / اإلجراءات المنهج�ة  -

ـــــــي وضــــــــــعها الــــــــــراهن  دراســــــــــة وصــــــــــف�ة اســــــــــتطالع�ة لق�ــــــــــاس الظــــــــــاهرة فـــ

ـــــــي وتحدیــــــــد درجــــــــة  ــــة مــــــــن الجمهــــــــور اللیبـ عــــــــن طر�ــــــــ� مســــــــح آراء عینــــ

  .مصداق�ة ش��ات التواصل االجتماعي لدیهم 

   والعینة ال�حثمجتمع 

ـــــع ال�حـــــــــــث فـــــــــــي هـــــــــــذه الدراســـــــــــة مـــــــــــن مجمـــــــــــوع ســـــــــــ�ان  یتكـــــــــــون مجتمــــــ

مدینــــــــــــة بنغــــــــــــاز� �ــــــــــــالتطبی� علــــــــــــى عینــــــــــــة عشــــــــــــوائ�ة �ســــــــــــ�طة قوامــــــــــــه 

ـــــث والمســــــــتو�  150 ـــ ــــــــوع مــــــــن حی ــــــــوفر فــــــــیهم صــــــــفة التن مفــــــــردة ممــــــــن تت

ــــــع  ــــد تـــــــــــم توز�ـــــ ـــــــــــة العمر�ـــــــــــة وقـــــــ ـــــــي والمرحل اســـــــــــتمارة وتـــــــــــم  150التعل�مــــ

  استمارات  �10فاقد  150 صلأاستمارة فق� من  140تفر�غ 

  أدوات جمع الب�انات 

ــــــع ب�انـــــــــات هـــــــــذه الدراســــــــــة عـــــــــن طر�ـــــــــ� اســـــــــتمارة استقصــــــــــاء  تـــــــــم تجم�ـــ

ر�ــــــــــع محــــــــــاور یتعلــــــــــ� المحــــــــــور أتكونـــــــــت مــــــــــن مق�ــــــــــاس �شــــــــــتمل علــــــــــى 

ـــة ( النـــــــــــــوع ،  ــــة لمفـــــــــــــردات العینــــــــــ األول �ق�ـــــــــــــاس المتغیـــــــــــــرات الد�مجراف�ـــــــــ

العمــــــــــــر ، المســــــــــــتو� التعل�مــــــــــــي ) وق�ــــــــــــاس درجــــــــــــة اســــــــــــتخدام شــــــــــــ��ات 

ــــا �مصـــــــــــــــــــدر  ـــــاد علیهـــــــــــــــ التواصـــــــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــــــاعي ودرجـــــــــــــــــــة االعتمــــــــــــــ

ــــــــــاني  ــــــــــ� المحــــــــــور الث ــــــات ، بینمــــــــــا یتعل ــــات األزمــــ ــــــ للمعلومــــــــــات فــــــــــي أوق

ــداق�ة شــــــــــــــــ��ات  التواصــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــاعي ، بینمــــــــــــــــا �مؤشــــــــــــــــرات مصــــــــــــــ

ــــــــأثیرات  ــــــــع بتـ ــــث بـــــــــدوافع االعتمـــــــــاد والمحـــــــــور الرا�ـ ـــــ یتعلـــــــــ� المحـــــــــور الثال

  .االعتماد 
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  إجراءات الصدق والث�ات 

ــــه علـــــــــى ق�ـــــــــاس  للح�ـــــــــم علـــــــــى صـــــــــالح�ة المق�ـــــــــاس والتأكـــــــــد مـــــــــن قدرتـــــ

ـــــــم تجر� % مــــــــــن 10ه علــــــــــى عینــــــــــة صــــــــــغیرة مثلــــــــــت �ــــــــــمــــــــــا أعــــــــــد لــــــــــه تـــ

ــــــا تــــــــم تح�ــــــــ�م االســــــــتمارة  ــــة مــــــــن مفــــــــردات العینــــــــة �مــ ـــــل مجموعــــ مــــــــن قبـــ

  ).1(اعضاء ه�أة التدر�س ��ل�ات االعالم

  المعالجة االحصائ�ة للب�انات   

تم االعتماد في معالجة ب�انات هذه الدراسـة احصـائ�ًا علـى الحزمـة االحصـائ�ة 

) ، وذلــك مــن خــالل المعالجــات اإلحصــائ�ة التــي SPSSللعلــوم االجتماع�ــة ( 

نحـــراف المئو�ـــة، والمتوســـ� الحســـابي واالب تضـــمنت التكـــرارات ال�ســـ�طة والنســـ

  .المع�ار� 

  الخلف�ة النظر�ة والمعرف�ة لل�حث 

ـــــــى وســــــــــائل االعــــــــــالم فــــــــــي أوقــــــــــات دیــــــــــز  اد اعتمــــــــــاد األفــــــــــراد علـــ

ــــــا �صــــــــــــــاحبها  ـــــات �مختلــــــــــــــف أحجامهــــــــ األزمــــــــــــــات ، وحیــــــــــــــث أن األزمـــــــــ

ــذ�  نــــــــــــوع مــــــــــــن التضــــــــــــارب والــــــــــــنقص فــــــــــــي المعلومــــــــــــات ، األمــــــــــــر الــــــــــ

لومــــــــــات عء تضــــــــــارب المیترتــــــــــب عل�ــــــــــه غمــــــــــوض لــــــــــد� المتلقــــــــــي جــــــــــرا

ـــــــى وســـــــــائل االعـــــــــالم إحـــــــــد�  ــــاد علــ ــــد نظر�ـــــــــه االعتمـــــ وتناقصـــــــــها ، وتعـــــ

ـــــــــــات التـــــــــــأثیر المعتـــــــــــدل والتـــــــــــي تفســـــــــــر التغییـــــــــــرات التـــــــــــي تطـــــــــــرأ  نظر�

ــــــــه بوســــــــائل االعــــــــالم . وتقــــــــوم نظر�ــــــــة  ــــــلوك الفــــــــرد فــــــــي عالقت ــــــــى ســ عل

  .)2(االعتماد على عدة افتراضات هي 

ـــدرجات  ـــــــان اســـــــــــتقراره و یختلـــــــــــف النظـــــــــــام االجتمـــــــــــاعي وفقـــــــــــًا لــــــــ �لمـــــــــــا �ــــ

ــــــــك النظــــــــام اإل عالمــــــــي قــــــــادرًا علــــــــى اشــــــــ�اع حاجــــــــات الجمهــــــــور �ــــــــان ذل

 مدعاة العتماده علیها 
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ــــــــــــاوتو أأن  ـــــــى وســــــــــــائل فــــــــــــراد الجمهــــــــــــور یتف ـــــ ــــــــــــي درجــــــــــــة اعتمــــــــــــادهم عل ن ف

ـــــــــــــى عـــــــــــــالم وفقـــــــــــــًا لخصائصـــــــــــــهم العامـــــــــــــة و اإل �قـــــــــــــل اعتمـــــــــــــاد األفـــــــــــــراد عل

  . عالم �لما توفرت لدیهم مصادر بدیلةوسائل اإل

ــــــــأثیرات  ـــــــى وســـــــــــائل اإلعـــــــــــالم تـــ ــــاد علــــ : و�عـــــــــــد مـــــــــــن أهـــــــــــم هـــــــــــذه  االعتمـــــــ

  .)3( التأثیرات التأثیرات المعرف�ة الوجدان�ة والتأثیرات السلو��ة

  ش��ات التواصل االجتماعي في إطار اإلعالم الجدید 

ــــتها الظـــــــــــــــاهرة دیـــــــــــــــد نمـــــــــــــــ� مـــــــــــــــن األاإلعـــــــــــــــالم الج نمـــــــــــــــا� التـــــــــــــــي فرضـــــــــــ

ــــدة بـــــــــــــین  المتلقـــــــــــــي االتصـــــــــــــال�ة الحدیثـــــــــــــة التـــــــــــــي أفـــــــــــــرزت عالقـــــــــــــات جدیـــــــــ

ــــــلو�ه مــــــــــع هــــــــــذه  ــــــــــي ســــ ــــــــــًا ف ــــــــــك جل� ــــــــــد ظهــــــــــر ذل ـــــــیلة اإلعالم�ــــــــــة وق والوســـ

ــــــي تجــــــــاه هــــــــذه  ــــــلوك المتلقــ الوســــــــائل ، ولعــــــــل التغیــــــــرات التــــــــي صــــــــاحبت ســ

ــــــــــــ ــــــــــــین وســــــــــــائل اإلالظــــــــــــاهرة هــــــــــــي الت ــــــــــــه و� عــــــــــــالم ي أحــــــــــــدثت فجــــــــــــوة بین

ــــــــــى انجــــــــــذاب ــــــــــى مســــــــــتو� االســــــــــتخدام  وأدت إل ـــــة عل ـــــ عــــــــــدد �بیــــــــــر  التقلید�

یــــــــــــد ، ولعــــــــــــل خصــــــــــــائص هــــــــــــذه عــــــــــــالم الجدمــــــــــــن المتلقــــــــــــین لوســــــــــــائل اإل

ـــدرة علـــــــــى إحـــــــــداث عمل�ـــــــــة التـــــــــأثیر مـــــــــن  ــــــــال�ة منحتهـــــــــا القــــــ الظـــــــــاهرة االتصـ

خـــــــــــــالل التفاعـــــــــــــل المت�ـــــــــــــادل عبـــــــــــــر وســـــــــــــائ� هـــــــــــــذه الظـــــــــــــاهرة �م�وناتهـــــــــــــا 

  . )4(التقن�ة الهائلة 

ــــــــــــر  ةولشــــــــــــ��ات التواصــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي خصــــــــــــائص متعــــــــــــدد ـــــا أكث تجعلهـــــــ

ــــــــأثیرًا وهـــــــــــي المشـــــــــــار�ة والتفاعـــــــــــل واالنفتـــــــــــاح والمحادثـــــــــــة والتـــــــــــرا��  و  )5(تـــ

ــــــاعي ظهـــــــــــور العدیـــــــــــد  ــد ســـــــــــاهم وجـــــــــــود مواقـــــــــــع التواصـــــــــــل االجتمـــــ مـــــــــــن قــــــــ

ـــــاء اإل ــــــــإذا �ــــــــان الفضـــ ــــــــإن مــــــــا الممارســــــــات ف ـــــــاًال للتفاعــــــــل  ف ــــــــي  مجـ لكترون

ــــــــي   ــــــــؤثر ف ــــة مــــــــن الممارســــــــات ت ـــــل مجموعــــ ـــ ینــــــــتج عــــــــن هــــــــذا التفاعــــــــل  �مث
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ـــــــــــــادة القـــــــــــــ�م والث ـــــــــــــى ز� ـــــــــــــؤثر عل ـــــــــــــت نفســـــــــــــه ت ـــــــــــــي الوق ـــــــــــــات ولكنهـــــــــــــا ف قاف

  .)6(المعلومات والمعارف

  الدراسات السا�قة 

لتعــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى تهــــــــــــــــدف الدراســــــــــــــــة ل )7( 2011دراســــــــــــــــة جمعــــــــــــــــة دمحم ، 

ــــد� اعتمـــــــــــــاد الشـــــــــــــ�اب  ـــــــــــــيمـــــــــ ـــــــى وســـــــــــــائل اإلعـــــــــــــالم الجدیـــــــــــــدة  العراق ــــــ عل

ــــــــــة  ــــــــــي�مصــــــــــدر للمعلومــــــــــات ومتا�عــــــــــة األحــــــــــداث الجار� وقــــــــــد العــــــــــراق ،  ف

ـــــة أن اعتمــــــــــــاد األفــــــــــــراد علــــــــــــى مواقــــــــــــع اإل أظهــــــــــــرت نتــــــــــــائج نترنــــــــــــت الدراســـــــ

یـــــــــــــرت�� �عـــــــــــــدم وضـــــــــــــوح المعلومـــــــــــــات وســـــــــــــرعة وصـــــــــــــولها مـــــــــــــن وســـــــــــــائل 

  .االعالم التقلید�ة 

وعنوانهــا "اعتمــاد الجمهــور المصــر� علــى وســائل اإلعــالم  )8( 2011دراســة رضــوان  

".وتهــــدف هــــذه 2011ینــــایر  25التقلید�ــــة والحدیثــــة �مصــــدر للمعلومــــات أثنــــاء ثــــورة 

الدراســـة إلـــى �شـــف العوامـــل المـــؤثرة علـــى �ثافـــة اســـتخدام الجمهـــور لوســـائل اإلعـــالم 

،  2011نــایر / / ی25الحدیثــة والتقلید�ــة �مصــدر للمعلومــات المتعلقــة �أحــداث تــورة 

عـالم التقلید�ـة و�عتمـدون أفـراد العینـة  �سـتخدمون وسـائل اإلوتوصلت الدراسـة إلـى أن 

  كثر من وسائل االعالم الجدید .أعلیها 

على  المصر� ) حول اعتماد الش�اب 9( 2011 سماء مسعد عبدالمجید.أدراسة 

دراسة  حداث المحل�ة :متا�عة األ فيفیدیو على اإلنترنت مضامین ملفات ال

على مضامین  اسة رصد مد� اعتماد الش�اب المصر� استهدفت الدر و مسح�ة 

متا�عة األحداث المحل�ة والتأثیرات المعرف�ة  فيملفات الفیدیو على االنترنت 

  والوجدان�ة والسلو��ة الناتجة عن هذا االعتماد .
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حول  )10( 2012دراسة دینا أحمد عرابي و �سنت عبد المحسن العق�او�  

دراسة  –جتماعي لد� الش�اب لمضمون الخبر� لمواقع التواصل االمصداق�ة ا

سة إلى ق�اس مصداق�ة میدان�ة على عینة من الش�اب السعود�، وتهدف هذه الدرا

أن أهم و المعروضة على ش��ات التواصل االجتماعي  اإلخ�ار�ةالمضامین 

ون الخبر�  اس�اب اعتماد الش�اب على هذه المضامین هو مصداق�ة المضم

  وسرعة تداوله . 

حــــول اعتمــــاد طــــالب جامعــــة  الملــــك   )11(  2013 ســــعود شــــبیب العتیبــــيدراســــة 

عــالم الجدیــد فــي  أوقــات األزمــات  دراســة طان علــى وســائل اإلســعود واألمیــر  ســل

مســح�ة ، وقــد هــدفت الدراســة إلــى  التعــرف علــى حجــم  اعتمــاد طــالب الجــامعتین  

ـــاء وقـــوع األزمـــاتم الجدیـــد  علـــى وســـائل اإلعـــال وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى  ،أثن

ضعف اعتماد الطالب على وسائل اإلعـالم �شـ�ل عـام  فـي المعلومـات المرت�طـة 

ــدمها شــــ��ات القضــــا�ا الداخل�ــــة والخارج�ــــة  واال� كتفــــاء فقــــ� �المعلومــــات التــــي تقــ

  التواصل االجتماعي  

ـــــــــــــــــب   حـــــــــــــــــول اعتمـــــــــــــــــاد الجمهـــــــــــــــــور  )12( 2013دراســـــــــــــــــة ز�نـــــــــــــــــب أبوطال

� علـــــــــــى شـــــــــــ��ات التواصـــــــــــل االجتمـــــــــــاعي �مصـــــــــــدر للمعلومـــــــــــات الســـــــــــعود

ــــــــــــة قوامهــــــــــــا  ــــــــــــى عین ــــــــــــالتطبی� عل ـــــن ســــــــــــ�ان  299الصــــــــــــح�ة � ــــــــــــردة مـــــــ مف

ـــــــى أن االتصــــــــــال الشخصــــــــــي  مدینــــــــــة الر�ــــــــــاض وقــــــــــد توصــــــــــلت الدراســــــــــة إلـــ

ــــــاء والصــــــــــــــــ�ادلة هــــــــــــــــم المصــــــــــــــــدر األول واألكثــــــــــــــــر  ممــــــــــــــــثًال فــــــــــــــــي األط�ــــــــــ

ـــــد� الجمهــــــــــــــــور الســــــــــــــــعود� یل�ــــــــــــــــه ـــــت وشــــــــــــــــ��ات  مصـــــــــــــــداق�ة لـــــــــــ االنترنـــــــــــ

 ل االجتماعي التواص

ــد ســـــــــــــــل�مان   ـــــم حمـــــــــــــ ــــــــــ حـــــــــــــــول اعتمـــــــــــــــاد الشـــــــــــــــاب   )13(2013دراســـــــــــــــة ر�

خ�ار�ــــــــــــة لمعرفـــــــــــــة إالســــــــــــعود� علــــــــــــى الشـــــــــــــ��ات االجتماع�ــــــــــــة �مصـــــــــــــادر 

ــــــى أن  ــــــــــد توصــــــــــلت الدراســــــــــة إلــــ حجــــــــــم االعتمــــــــــاد ودوافعــــــــــه وتأثیراتــــــــــه ، وق
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ــــــــى شــــــــ��ات التواصــــــــل االجتمــــــــاعي هــــــــي  ــــــــع اعتمــــــــاد الطــــــــالب عل أهــــــــم دواف

  أنها سهلة االستخدام ومعلوماتها سر�عة وواضحة . 

حــــــــــــول اعتمــــــــــــاد الشــــــــــــ�اب  ) 14(2014ســــــــــــماعیل أحمــــــــــــد برغــــــــــــوثإدراســــــــــــة 

ــــات األزمـــــــــــات وقـــــــــــد  الفلســـــــــــطیني ـــــــــــى الشـــــــــــ��ات االجتماع�ـــــــــــة فـــــــــــي أوقـــــــ عل

شــــــــ�اب تمثلــــــــت أهــــــــداف هــــــــذه الدراســــــــة فــــــــي الكشــــــــف عــــــــن حجــــــــم اعتمــــــــاد ال

ــــــــطیني علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــــــــل االجتمــــــــــــــــــــاعي �مصــــــــــــــــــــدر  الفلســــــــــــ

ــــات األزمــــــــــــات ومعرفــــــــــــة أللمعلومــــــــــــات فــــــــــــي  ســــــــــــ�اب هــــــــــــذا االعتمــــــــــــاد أوقــــــــ

ـــــــا وارتفـــــــــــاع  وتأثیراتـــــــــــه ، وقـــــــــــد توصـــــــــــلت إلـــــــــــى اعتمـــــــــــاد الفلســـــــــــطینیین علیهــــ

  .درجة مصداقیتها لدیهم 

حــــــــــــول اعتمــــــــــــاد طــــــــــــالب )15(2015 دراســــــــــــة ود�ــــــــــــع دمحم ســــــــــــعید العزعــــــــــــز� 

ــــة أم القــــــــــــر� علــــــــــــ خ�ار�ــــــــــــة الناطقــــــــــــة �العر��ــــــــــــة فــــــــــــي االقنــــــــــــوات اإلى جامعــــــــ

ــــــــح�ة  وقـــــــــــد ط�قـــــــــــت  متا�عـــــــــــة األحـــــــــــداث والقضـــــــــــا�ا الس�اســـــــــــ�ة دراســـــــــــة مســـ

ــــة أم القـــــــــــر� وقـــــــــــد  ـــــن طـــــــــــالب جامعـــــــ ـــــة علـــــــــــى عینـــــــــــة عشـــــــــــوائ�ة مــــــ الدراســــــ

ــــــــــــب طــــــــــــالب الجامعــــــــــــة �عتمــــــــــــد بدرجــــــــــــة  توصــــــــــــلت الدراســــــــــــة إلــــــــــــى أن أغل

ــــــي تــــــــــــم أمتوســــــــــــطة علــــــــــــى القنــــــــــــوات الفضــــــــــــائ�ة وأن  كثــــــــــــر المصــــــــــــادر التــــــ

ــــــــــاء حــــــــــول األحــــــــــداث الجار�ــــــــــة هــــــــــي عاد تمــــــــــاالع لیهــــــــــا فــــــــــي اســــــــــتقاء األن�

  . %60ش��ات التواصل االجتماعي بنس�ة 
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  نتائج الدراسة  عرض وتحلیل                  

  متغیر النوع حسب یبین توز�ع مفردات العینة  )1جدول رقم (          

  العدد             

  النوع 

  النس�ة  التكرار

   47.1  66  ذ�ور 

   52.9  74  إناث 

  100  140  المجموع 

  

ـــــذ�ور بلغـــــــــــت   ــــــ ـــــــى أن نســـــــــــ�ة ال ــــ % 47تشـــــــــــیر ب�انـــــــــــات الجـــــــــــدول الســـــــــــاب� عل

  %52مقارنة بنس�ة اإلناث التي بلغت 

  العمر  یبین توز�ع مفردات العینة حسب متغیر )2جدول رقم (  

  

  

  

  

  

  

% مـــــــــن افـــــــــراد العینـــــــــة �47ـــــــــالنظر إلـــــــــى ب�انـــــــــات الجـــــــــدول الســـــــــاب� اتضـــــــــح أن 

الـــــــــــــذین �ســـــــــــــتخدمون شـــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي �قعـــــــــــــون فـــــــــــــي الفئـــــــــــــة 

ــــــــــــــة 28و 30 -20العمر�ــــــــــــــة الممتــــــــــــــدة مــــــــــــــن  % �قعــــــــــــــون فــــــــــــــي الفئــــــــــــــة العمر�

 40العمر�ــــــــــــــــــة % �قعــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــي الفئــــــــــــــــــة 20ان  40 -31الممتـــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــن 

  . 20األقل من % �قعون في الفئة العمر�ة 3.6فمافوق  و

  

  العدد                           

  العمر 

  النس�ة  التكرار

  % 3.6  5  20أقل من 

20-30  66  47.1 %  

31- 40   40  28.6%  

  %20.7  29   40أكثر من 

  %100  140  المجموع
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  ) یبین توز�ع العینة حسب متغیر المستو� التعل�مي 3جدول رقم (    

  العدد                                  

  المستو� التعل�مي  

  النس�ة  التكرار

  %7  1  إبتدائي 

  %2.1  3  إعداد� 

  %21  30  ثانو� 

  %61  86  جامعي 

  14.3  20  فوق الجامعي 

  100  140  المجموع 

ـــــى أن ( ـــــــ ــــــــــــات الجــــــــــــدول الســــــــــــاب� إل )% مــــــــــــن مجمــــــــــــوع 61تشــــــــــــیر ب�ان

مفــــــــــــــــردات العینــــــــــــــــة ممــــــــــــــــن �عتمــــــــــــــــدون علــــــــــــــــى شــــــــــــــــ��ات التواصــــــــــــــــل 

ــــــن حملـــــــــــــة المـــــــــــــؤهالت  ـــــم مـــــــ االجتمـــــــــــــاعي �مصـــــــــــــدر للمعلومـــــــــــــات هــــــــ

ــــــى و( )% ممـــــــــــــن �حملـــــــــــــون المـــــــــــــؤهالت الثانو�ـــــــــــــة 21الجامع�ـــــــــــــة األولـــــــ

 )%ممــــــــــــــن �حملــــــــــــــون مــــــــــــــؤهالت جامع�ــــــــــــــة عل�ــــــــــــــا ( ماجســــــــــــــتیر14و( 

ممــــــــــــن �حملــــــــــــون مــــــــــــؤهالت ابتدائ�ــــــــــــة ولعــــــــــــل ) %فقــــــــــــ� 7ود�تــــــــــــوراه و(

ــــة مــــــــــــرت�� بدرجــــــــــــة  ـــــدالت اصــــــــــــحاب المــــــــــــؤهالت الجامع�ــــــــ ـــــاع معـــــــ ارتفـــــــ

ــــــي تعز�ـــــــــز معلومــــــــــاتهم وعالقــــــــــاتهم  ـــــــ��ات فــــ وعـــــــــیهم ألهم�ــــــــــة هـــــــــذه الشـــ

ــــــا انخفـــــــــاض معـــــــــدل اولئـــــــــك الـــــــــذین �حملـــــــــون مـــــــــؤهالت  االجتماع�ـــــــــة امـــ

ـــــــــــة  ـــــــــــع االلكترون� ـــــــــــى أن المواق ـــــــــــك مـــــــــــرده إل ـــــــــــة فلعـــــــــــل ذل فـــــــــــوق الجامع�

ــر اســــــــــــــــتخدامُا العلم�ــــــــــــــــة ذات ا لعالقــــــــــــــــة بتخصصــــــــــــــــاتهم هــــــــــــــــي األكثــــــــــــــ

ــــــــــــــــى أن اســــــــــــــــاتذه  ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الدراســــــــــــــــات إل ــــــــــــــــدیهم اذ أشــــــــــــــــارت العدی ل

ــد الب�انـــــــــــات  الجامعـــــــــــات �عتمـــــــــــدون علـــــــــــى المواقـــــــــــع االلكترون�ـــــــــــة وقواعـــــــــ

ــــــــــــون مــــــــــــن اســــــــــــتخدام  ــــــــــــة و�قلل مــــــــــــن اجــــــــــــل تعز�ــــــــــــز معلومــــــــــــاتهم العلم�
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انهــــــــــا تهــــــــــدر الوقــــــــــت  شــــــــــ��ات التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي علــــــــــى افتــــــــــراض

  .�ش�ل �بیر  

) یبـــــــین توز�ـــــــع العینـــــــة حســـــــب درجـــــــة اســـــــتخدام شـــــــ��ات التواصـــــــل 4جـــــــدول رقـــــــم (  

  . االجتماعي

  

  النس�ة  التكرار                    االستخدام

  %100   140  نعم 

  % 0  0  ال 

  %100  140  المجموع 

ــــــى أن  ـــــ % مـــــــــــن مجمـــــــــــوع مفـــــــــــردات 100تشـــــــــــیر ب�انـــــــــــات الجـــــــــــدول الســـــــــــاب� إل

االجتمــــــــــاعي ولعــــــــــل مــــــــــرد ذلــــــــــك الــــــــــي العینــــــــــة �ســــــــــتخدمون شــــــــــ��ات التواصــــــــــل 

ـــــت ولمواك�ـــــــــــة العصـــــــــــر الـــــــــــذ� اصـــــــــــ�ح  تحســـــــــــن مســـــــــــتو� اداء خطـــــــــــو� االنترنــــــ

ف�ـــــــــه االنســـــــــان �مـــــــــارس عالقاتـــــــــه االجتمـــــــــاعي مـــــــــن خـــــــــالل الوســـــــــائ� الجدیـــــــــدة 

  . ولسهولة الوصول الى اآلخر�ن �أقل التكالیف

  

  للمعلومات) یبین درجة االعتماد على  ش��ات التواصل  االجتماعي �مصدر 5جدول رقم (

االعتماد 

  الش��ة

  النس�ة  التكرار

  %81  114  الف�س بوك

  9.3  13  تو�تر

  7.1  10  الیوتیوب

  1.4  2  تل�غرام

  0.71  1  أخر� 

  100  140  المجموع
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�ـــــــــــــــالنظر إلـــــــــــــــى ب�انـــــــــــــــات الجـــــــــــــــدول الســـــــــــــــاب� نالحـــــــــــــــ� أن اكثـــــــــــــــر شـــــــــــــــ��ات 

التواصـــــــــل االجتمـــــــــاعي التـــــــــي �عتمـــــــــد علیهـــــــــا األفـــــــــراد فـــــــــي اســـــــــتقاء المعلومـــــــــات 

ــــات األزمــــــــــات هــــــــــي الفــــــــــ�س بـــــــــوك  ــــــ�ة اعتمــــــــــاد األفــــــــــراد إفـــــــــي أوقــــــ ذ بلغــــــــــت نســــ

ـــــــــوك 81علیهـــــــــا  ــــتخدام الفـــــــــ�س ب ـــــر �اســـــ %  ولعـــــــــل ذلـــــــــك مـــــــــرت�� �شـــــــــ�ل م�اشــــ

ــــــى أن إ كثـــــــــــر الشـــــــــــ��ات التـــــــــــي أالفـــــــــــ�س بـــــــــــوك ذ توصـــــــــــلت عـــــــــــدة دراســـــــــــات إلـــــ

ـــــو شـــــــــــــ��ة اجتماع�ــــــــــــــة تحظـــــــــــــى �االســــــــــــــتخدام مـــــــــــــن قبــــــــــــــل المســـــــــــــتخدمین  وهـــــــــ

ــــــــاس خصوصــــــــًا مــــــــن الشــــــــ�اب فــــــــي  ــــــــول وتجــــــــاوب �بیــــــــر مــــــــن الن اســــــــتأثرت �قب

ـــــم شـــــــــ��ة تـــــــــو�تر بنســـــــــ�ة ( جم�ـــــــــع أنحـــــــــاء العـــــــــالم % ) ولعـــــــــل تـــــــــدني نســـــــــ�ة 9ثــــ

ـــــاب لكثیـــــــــــر مـــــــــــن  ــــــى تـــــــــــو�تر یـــــــــــرت�� ا�ضـــــــــــًا �قلـــــــــــة تـــــــــــوفر حســــــ ــــاد علـــــ االعتمـــــــ

ــــى حســــــــــاب �ســــــــــهولة  االشــــــــــخاص ــــــ نتیجــــــــــة لضــــــــــوا�� التســــــــــجیل والحصــــــــــول عل

ــــــــ��ة الیوتیـــــــــــــوب ـــــم شـــــ % )وتل�غـــــــــــــرام 7,1بنســـــــــــــ�ة (  علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الشـــــــــــــ��ة  ثــــــــ

  . )0.71%) ثم ش��ات أخر� بنس�ة (1.4بنسة ( 

  

ــــــــم ( ــــــــراد 6جــــــــدول رق ــــــــد� أف ــــــــاعي ل ــــــــین مؤشــــــــرات مصــــــــداق�ة شــــــــ��ات التواصــــــــل االجتم ) یب

  .العینة 
  المؤشرات   

دة
ش
� 
�
واف

م
  

�
واف

م
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    ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  

ـــا واضــــــــحة  ـــــ ألنه

  المصادر 

4  2.9  54  38.6  48  34.3  24  17.1  10  7.1  3,13  

ــــا ـــددة  ألنهـــــ ــــــ متع

  المصادر

12  8.6  70  5.0  34  24.3  18  12.9  6  4.3  3.46  

ــــا مدعمـــــــــة  ألنهـــــ

ـــور  �الصـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــاطع  ومقــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفیدیو 

33  23.6  65  46.4  25  17.9  12  8.6  5  3.6  3.98  
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ــــا ـــدم  ألنهـــــــــ تقــــــــــ

ــــــة  ــــات واف� معلومــ

  عن األزمة 

12  8.6  53  37.9  47  33.6  24  17.1  4  2.9  3.32  

ـــدم  ـــا تقــــــــــ ألنهــــــــــ

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ـــن  ــة عــــــــــ ـــــــــــ دق�ق

  األزمة 

14  10.0  40  28.6  48  34.3  32  22.9  6  4.3  3.17  

ـــوفر لـــــ  يألنهـــــا تــ

ـــر  ـــــة للتعبیـــــ فرصـــ

ــــي  ـــن آرائــــــــــ عــــــــــ

  �ش�ل تفاعلي 

33  23.6  54  38.6  31  22.1  16  11.4  6  4.3  3.66   

ـــدم  ـــا تقــــــــــ ألنهــــــــــ

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

  حدیثة 

24  17.1  78  55.7  26  18.6  10  7.1  2  1.4  3.80  

ـــوفر  ألنهــــــــــــا تـــــــــ

ـــن  مســـــــــــاحة مــــــــ

ـــر  ـــة اكثــــــــ الحر�ـــــــ

ـــائل  ــن وســـــــــ ــــــــــ م

االعــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 

  التقلید�ة 

32  22.9  75  53.6  19  13.6  12  8,6  2  1.4  3.88  

  المتوس� المرجح للمحور األول

ــــــــــات الجــــــــــدول  ــــــــــى ب�ان ــــــــــالنظر إل ن  أهــــــــــم األســــــــــ�اب التــــــــــي إ الســــــــــاب� یتضــــــــــح�

ـــــد� الجمهـــــــــــــور  ــــــــ تجعـــــــــــــل شـــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي ذات مصـــــــــــــداق�ة ل

ـــــــدیو بــــــــــوزن  اللیبــــــــــي  ـــــدم معلومــــــــــات مدعمــــــــــة �الصــــــــــور ومقــــــــــاطع الفیـــ ألنهــــــــــا تقـــــ

ـــــغ(  ـــــ ــــــــــر مــــــــــن 3.98مــــــــــرجح بل ــــــــــة أكث ــــــــــوفر مســــــــــاحة مــــــــــن الحر� ــــــا ت ــــــــــم ألنهــــ ) ث

ـــــغ ( ــــــالم التقلید�ـــــــــــة بـــــــــــوزن مـــــــــــرجح بلــــــ ـــــدم 3.88وســـــــــــائل االعـــــ ) ثـــــــــــم ألنهـــــــــــا تقــــــ

صـــــــــة ) ثـــــــــم ألنهـــــــــا  تـــــــــوفر فر  3.80یثـــــــــة بـــــــــوزن مـــــــــرجح بلـــــــــغ ( معلومـــــــــات حد

ــــــن اآلراء �شــــــــــــ�ل تفــــــــــــاعل ألنهــــــــــــا ) ثــــــــــــم 3,66بــــــــــــوزن مــــــــــــرجح ( يللتعبیــــــــــــر عــــــ

ـــــــــغ( ـــــــــوزن مـــــــــرجح بل ــــادر ب ــــــا تـــــــــوفر معلومـــــــــات  3.46متعـــــــــددة المصـــــ ) ثـــــــــم ألنهـــ

ــــــن االز  ـــــــــغ ( دق�قـــــــــة عـــ ـــــــــوزن مـــــــــرجح بل ـــــــــر 3.17مـــــــــة ب ًا ألنهـــــــــا  واضـــــــــحة )  وأخی

ن أهــــــــــــم اســـــــــــــ�اب إحصـــــــــــــائ�ات إل) ووفقـــــــــــــًا لهــــــــــــذه ا3.13در بنســــــــــــ�ة ( المصــــــــــــا
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ثقـــــــــــــة الجمهـــــــــــــور اللیبـــــــــــــي فـــــــــــــي شـــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي واالعتمـــــــــــــاد 

ــــــــــى  ــــات األزمــــــــــات هــــــــــي اعتمادهــــــــــا عل ــــا �مصــــــــــدر للمعلومــــــــــات فــــــــــي أوقــــــ علیهــــــ

ــذ� تت�حـــــــــه ـــــــ ـــــــــة الكبیـــــــــر ال ـــــــــاطع الفیـــــــــدیو الم�اشـــــــــرة وهـــــــــامش الحر�  الصـــــــــور ومق

ـــــــا وتعـــــــــــدد مصـــــــــــادرها ووضـــــــــــوحها ودرجـــــــــــة  هـــــــــــذه الشـــــــــــ��ات وحداثـــــــــــة معلوماتهــــ

  اعل�ة المتاحة علیها .التف

) یبین دوافع اعتماد الجمهور اللیبي على ش��ات التواصل االجتماعي �مصدر 7جدول رقم ( 

  للمعلومات في أوقات األزمات
  المؤشرات
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    ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  

ــــب  ـــــي أرغـــــــ ألننـــــ

ــول  ـــــي الحصـــــــ ــــ ف

ـــــات  علـــــــى معلومــ

ــول  �املـــــــــــة حـــــــــ

  األحداث 

23  16.4  77  55.0  19  13.6  16  11.

4  

5  3.6  3.69  

ــــب  ـــــي أرغـــــــ ألننـــــ

ـــر  ــــة آخـ فــــي معرف

ـــن  ـــورات عـــــ التطـــــ

  األزمات 

27  19.3  87  62.1  12  8.6  9  6.4  5  3.6  3.87  

ـــد أن  ـــــي أر�ـــــ ألننــ

أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف 

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ــى  ــــ ـــاعدني عل تســـ

ـــل  ��ف�ــــــــة التعامـــــ

  مع األزمات 

33  23.6  80  57.1  18  12.9  6  4.3  3  2.1  3.96  

ــــي ـــد  ألننـــــــــ أر�ــــــــــ

ـــــات  ــ ـــة توقع ــــ معرف

ــول  اآلخــــــــر�ن حــــــ

ـــت نها�ـــــــــة  توقیــــــ

  األزمة 

  

18  12.9  79  56.4  32  22.9  9  6.4  2  1.4  3.73  
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ــــي  ــــي فــــــــ لرغبتــــــــ

معرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ــى  ــــ ـــاعدني عل تســـ

ـــاس  االحســـــــــــــــــــــــ

ـــد  ــــة عنــــــــ �الراحـــــــ

  انتهاء االزمة 

16  11.4  86  61.4  26  18.6  10  7.1  2  1.4  3.74  

ــــي  ــــي فــــــــ لرغبتــــــــ

ــى  ـــــ الحصـــــــول عل

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ـــن  ــــــــ ـــي م ــــــــ تم�نن

التصــــــــــــــــــــــــــــــرف 

ــــاه  ـــب تجـــ المناســــ

  األزمة 

27  19.3  63  45.5  30  21.4  13  9.3  7  50  3,64  

ــــي  ــــي فــــــــ لرغبتــــــــ

ــى  ـــــ الحصـــــــول عل

ـــــات  معلومــــــــــــــــــــــــ

ــــي  ــــاعدني فــــ تســــ

ــــــــــدابیر  أخــــــــــذ الت

الالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

لمواجهــــــــــــــــــــــــــــــة 

  األزمة 

19  13.6  63  45.0  27  19.3  24  17.

1  

7  5,0  3.45  

�عتمدون على ش��ات التواصل  ةأن أفراد العینات الجدول الساب� تظهر ب�ان

االجتماعي لتحقی� عدة أهداف معرف�ة وتوجیه�ة وطقوس�ة واختلفوا في تحقی� هذه 

األهداف المرت�طة �الدوافع التي تجعلهم �عتمدون على ش��ات التواصل االجتماعي 

دهم علیها اتضح أن أهم دوافع اعتما ذاً إعاله أ للمؤشرات الظاهرة في الجدول  اً قوف

هي انهم یرغبون في الحصول على معلومات تساعدهم على ��ف�ة التعامل مع 

خر تطورات األزمة بوزن آ) ثم لرغبتهم في معرفة  3.96األزمة بوزن مرجح بلغ (

حساس تساعدهم على اإل) ثم لرغبتهم في معرفة معلومات 3.87مرجح بلغ ( 

) ثم لرغبتهم  معرفة توقعات 3,74زمة بوزن مرجح بلغ (�الراحة عند انتهاء األ

) ثم لرغبتهم  في 3.73اآلخر�ن حول توقیت نها�ة األزمة بوزن مرجح بلغ ( 

الحصول على معلومات �املة حول األحداث المتعلقة �األزمة بوزن مرجح بلغ ( 
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هم  من التصرف المناسب ى معلومات تم�نهم  في الحصول علتلرغبو ) 3.69

فإنهم �عتمدون على ش��ات التواصل  اً خیر أ) و 3.64غ (تجاه األزمة بوزن مرجح بل

االجتماعي لرغبتي في الحصول على معلومات تساعدني في أخذ التدابیر الالزمة 

  )3.45هة األزمة بوزن مرجح بلغ ( لمواج

  

  في أوقات األزمات االجتماعيواصل ) یوضح تأثیرات اعتماد الجمهور اللیبي على ش��ات الت8جدول ( 
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    ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  

ـــــات  المعلومــــــــــــــــــــ

ـــــــدرة  ـــــي الق ــ تعطین

ــــاذ  ــى اتخــــــــ ــــــــــ عل

ــــاه  ــف تجـــــــ موقـــــــــ

  األزمة 

20  14.3  64  45.7  32  22.9  19  13.6  5  3.6  3.54  

تـــــــــــــــــــــــــــــــــز� أ� 

ـــد�  ـــوض لــــــ غمــــــ

  حول األزمة 

19  13.6  59  42.1  38  27.1  16  11.4  8  5.7  3.46  

ـــن  ــل مــــــــــــ تقلـــــــــــــ

ـــن  ــــاوفي مـــــــ مخــــــ

ــــاطر  المخــــــــــــــــــــــــــ

المرت�طـــــــــــــــــــــــــــــة 

  �األزمة 

16  11.4  70  50.0  23  16.4  24  17.1  7  5.7  3.46  

ـــن  تز�ــــــــــــــــد مـــــــــــــ

ــــي  احساســــــــــــــــــــــــ

  �حجم األزمة 

15  10.7  64  45.7  38  27.1  19  13.6  4  2.9  3.48  

ـــوجهني للق�ـــــــام  تـــ

ــــلوك  �الســـــــــــــــــــــــــــ

ــــاه  ـــب تجـــ المناســــ

  األزمة 

15  10.7  67  47.9  27  19.3  19  13.6  11  7.9  3.40  

ـــأن  ـــعرني �ـــــــ تشـــــــ

ـــة تمســـــــني  األزمــــ

13  3.9  78  55.7  25  17.9  18  12.9  6  4.3  3.53  
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  �ش�ل م�اشر 

ــــاعدني ــى  تســ ــــ عل

ـــن  ــل مـــــــــ التقلیــــــــــ

  حجم األزمة 

17  12.1  69  49.3  28  20.0  21  15.0  5  3.6  3.51  

ـــن  تز�ــــــــــــــــد مـــــــــــــ

ــــي  احساســــــــــــــــــــــــ

ـــاء  �قـــــــــــرب انهــــــــ

  األزمة 

20  14.3  64  45.7  26  18.6  20  14.3  10  7.1  3.46  

ـــــة علــــــــــــــى اعتمــــــــــــــاد توضــــــــــــــح  ــــــــأثیرات المترت�ـــــــــ ب�انــــــــــــــات الجــــــــــــــدول الســــــــــــــاب� التــــــ

الجمهـــــــــــــــــور اللیبـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــ��ات التواصـــــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــــاعي �مصـــــــــــــــــدر 

ــــــــأثیرات ان المعلومـــــــــات المتاحـــــــــة  للمعلومـــــــــات وقـــــــــد جـــــــــاء فـــــــــي مقدمـــــــــة هـــــــــذه التـ

ـــــــــف  ـــــــــى اتخـــــــــاذ موق ـــدرة عل ــــــ ـــــــــى شـــــــــ��ات التواصـــــــــل االجتمـــــــــاعي تعطـــــــــیهم الق عل

ـــــــــغ (  ــــــهم ) وتشـــــــــ3.54تجـــــــــاه األزمـــــــــة بـــــــــوزن مـــــــــرجح بل ـــــة تمســـ عرهم �ـــــــــأن األزمــــ

ــــــــــــوزن مــــــــــــرجح  بلــــــــــــغ (  ) وانهــــــــــــا تســــــــــــاعدهم  علــــــــــــى �3.53شــــــــــــ�ل م�اشــــــــــــر ب

ـــــغ ( التقلیـــــــل مـــــــن حجـــــــم ــ ـــــــوزن مـــــــرجح  بل ـــــــد مـــــــن  3.51األزمـــــــة ب ) ثـــــــم انهـــــــا تز�

ــــــم األزمـــــــــــة بـــــــــــوزن مـــــــــــرجح بلـــــــــــغ (  ) ثـــــــــــم انهـــــــــــا تز�ـــــــــــل  3.48احساســـــــــــهم �حجـــــ

ــــن مخــــــــــــاوفهم مــــــــــــن المخــــــــــــاطر  ــــــــــــل مــــــــ ــــــن األزمــــــــــــة وتقل ــــــــــــدیهم الغمــــــــــــوض عــــــ ل

ـــــــة  و تز�ــــــــــد  مـــــــــن احساســــــــــهم �قــــــــــرب انتهـــــــــاءالمرت�طـــــــــة �األ األزمــــــــــة بــــــــــوزن  زمـــ

ــــــــأثیرات3.46مـــــــــــــــرجح بلـــــــــــــــغ (  ـــــى ان التـــــــ ـــــــا وهـــــــــــــــذا �شـــــــــــــــیر إلــــــــــ ــــل منهــــــــ   ) لكـــــــــــ

ـــت اكثـــــــــر التـــــــــأثیرات بـــــــــروزُا وفقـــــــــُا لب�انـــــــــات هـــــــــذا الجـــــــــدول یلیهـــــــــا  ــــــلو��ة �انــــــ الســـ

  .التأثیرات الوجدان�ة ثم المعرف�ة
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  الخاتمة

المشهد االعالمي الجدید افرز ظاهرة اتصال�ة جدیدة ظهرت مالمحها عبر المواقع 

لكترون�ة وش��ات التواصل االجتماعي ) ولعل  الصحف اإلو االخ�ار�ة والمدونات 

یختلف عن ش��ات التواصل االجتماعي التي خلقت جمهور من المستخدمین 

أ من منظومة اإلعالم الجدید عالم التقلید� �اتت جزًءا ال یتجزَّ جمهور وسائل اإل

ت الذ� �عتبر تلك المواقع �مثا�ة قنوات إعالم�ة مفتوحة لت�ادل اآلراء والمعلوما

ضافة إلى ذلك فإن المستخدمین لم تعد لدیهم القدرة واألف�ار بین المستخدمین ، �اإل

على تجاهل هذه المصادر التي تقدم معلومات حدیثة ومتالحقة حول األحداث 

ن تستحوذ على اهتمام المستخدمین  �ش�ل أ، وقد استطاعت هذه الش��ات  الجار�ة

لى الدرجة التي �اتت فیها هذه إعالم التقلید�ة  �بیرًا على وسائل اإل اً ثر تأثیر أ

الوسائل الخ�ار الثاني �عد ش��ات التواصل االجتماعي ، وعلى مستو� الثقة فیها 

راء ووجهات نظر ال�احثین حول آواالعتماد علیها �مصدر للمعلومات تضار�ت 

  درجة مصداقیتها رغم استخدامها �ش�ل �بیر .

وفي هذه الدراسة التي حاولت الوقوف على درجة مصداق�ة(ش��ات التواصل 

االجتماعي ودرجة استخدامها واالعتماد علیها �مصدر للمعلومات في أوقات 

اتضح أن أفراد الجمهور اللیبي بخصائصهم  الد�موجراف�ة �ستخدمون االزمات ا

ش��ات التواصل االجتماعي �ش�ل �بیر ولكنهم یختلفون في درجة اعتمادهم علیها 

نهم �عتمدون بدرجة �بیرة على الف�س بوك و�قل اعتمادهم أذ إحسب نوع الش��ة 

اتضح ان اهم مؤشرات ا �معلى الش��ات األخر� �الیوتیوب والتو�تر وانستغرام . 

نها تقدم معلومات مدعمة �الصور ومقاطع أمصداق�ة هذه الش��ات لدیهم هو 

عالم التقلید�ة و تقدم معلومات الفیدیو وتوفر مساحة من الحر�ة أكثر من وسائل اإل
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هم مؤشرات أ حد أحدیثة،  �ما ان خاص�ة التفاعل�ة والمشار�ة الح�ة في إبداء الرأ� 

 .ضافة إلى تعدد�ة مصادرها  وحداثة معلوماتها ودقتها �اإل مصداقیتها 
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