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 مصداققة تويرت لدى طالب وطالبات اجلامعات احلؽومقة يف مديـة الرياض

 دراسة مسحقة

 

 زياد بن حمؿد بن صالح احلديثي ** سعقد بن صالح بن قشاش الغامدي*

 ـؾقة اآلداب،جامعة ادؾك شعود، ؿسم اإلظالم،أشتاذ مساظد** ،أشتاذ مساظد*

 

 (هـ2.1832. 73هـ وؿبل فؾـؼ ذم71.1.1832ؿدم فؾـؼ ذم )

 

احلؽومقـة، افطـالب  ت، وشـالل افتوالـل اتجتيظـي، اعامعـاتويس، مصداؿقة تـويس ػاايقة املؽؾامت ال

 افسعوديون، اعامعات افسعودية، تويس وافطالب افسعوديغ-

ـلحد أهم وشـالل افتوالـل اتجتيظـي، وت ـؽل مصـداؿقة واشعة صفرة اـتسب تويس  :مؾخص البحث

(Credibility) إػ هـذه افدارشـة افتولـل حاوفـت  ىأمهقـة ــزأخبـار ومعؾومـات يـؼه هذا ادوؿع من  ما

افتـي  وؿد بقـت كتالج افدراشة- ذم مديـة افرياض اعامعات افسعودية بةضؾمعرؾتفا من خالل اشتؼصاء آراء 

مصداؿقة تـويس  تّم دظؿفا من مرـز افبحوث بؽؾقة اآلداب بجامعة ادؾك شعود أّن ؽافبقة ادبحوثغ يرون أن

متدكقة إػ حد ما، وفؽـفا ترتػع ظـدما يغرد أو يعقد افتغريد هبا أحد ؿادة افرأي ادػضؾغ فدهيم، وهـذا ي ـر 

إػ ادسئوفقة افتي تؼع ظذ ؿادة افرأي ذم تـاوهلم فؼضايا ادجتؿع افسعودي ـوهنا تتسم بافعؼالكقة وتبتعد ظـن 

ــي أوحـحت  ي يعّج بادعؾومات افغزيرة وادتـاؿضة ذم أحقان ـثـرة-اإلثارة واعدل خالة، ذم تويس وافذ

ـؿصدر ادعارف واأللدؿاء ذم تويس  افـتالج أيًضا أّن كسبة ـبرة من ظقـة افدراشة أظطت أمهقة ظافقة فوجود

 وتولؾت افدراشة إػ أن مصداؿقة تويس ترتػع بغ مستخدمقه متـى مـا تـم تؾك ادصداؿقة-من مصادر آخر 

تلـدهم مما يرد ؾقه من معؾومات، من خالل بحثفم ذم وشالل اإلظالم افتؼؾقدية افرشؿقة من لحاؾة وإذاظة 
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وتؾػزيون- وهذه افـتقجة تمـد ظذ افدور ادحوري افذي تمديه تؾك افوشالل اعيهريـة ذم وؿـت ؿـد يـرى 

زامحـت وبؼـوة تؾـك افوشـالل  افبعض أّن وشالل اإلظالم اعديد، وخالة وشالل افتوالل اتجتيظي، ؿد

  .  افتؼؾقدية وأخرجتفا من اهتيمات افؼراء أو اد اهدين

 

 مؼدمة

ـلحــد وشــالل افتوالــل  (Twitter) تــويس ي ــفد

اتجتيظي، مثل ؽره من افوشالل األخرى، ــافػقس 

 ، وافؽقك(Youtube) ويوتقوب ،(koobeaaF) بوك

(Keek)ومــاي شــبقس ، (paceMys)، وافؼوؿــل بؾــس 

(+Google)مـع  ،، حتوتً جذريًا يتـامى يومًا بعـد يـوم

صبؽة اإلكسكت وشط ؿطاظات  ازدياد اكت ار اشتخدام

اإلفؽسوكقة  ظريضة من اعؿفور من متابعي افصحف

وؿد ؾـرض هـذا افتحـول افؽبـر  ،وادواؿع اإلخبارية

ومن أمهفا مػفـوم  ،احلاجة إلظادة اختبار مػاهقم ظدة

( بــي وتويــه هـذا ادػفــوم مــن Credibilityادصـداؿقة )

 معاير تؼؾقدية وأخرى مستحدثة-

ــاس  ــغ افـ ــة واشــعة ب ــويس أمهق ــد اـتســب ت وؿ

بؿختؾـف جـسـقا،م، ظـذ افــرؽم مـن ـوكـه مدوكــة 

لغرة تتقح فؾؿسـتخدم افتغريـد بـي ي ـاء ذم حـدود 

، ويســتطقع إحــاؾة وؿــراءة افرشــالل حرؾــاً  181

 ،افروابط ادرشؾة وم اهدة افصور واألؾالم من خالل

إت أن هذا ادوؿع ؿـد حصـل وذم شــوات ؿؾقؾـة ظـذ 

خــرى ذم األاإلظــالم صــفرة واشــعة مؼاركــة بوشــالل 

ذم  مفـيً  ـي فعب توتر دوراً  ادؿؾؽة افعربقة افسعودية،

ــادل ، احلــراك افســقاد اف ــعبي ذم افعــام وذفــك بتب

 ادعؾومات واألخبار بغ ادستخدمغ، وافتي ختتؾف إػ

افتؼؾقــدي اإلظــالم وشــالل حــد ـبــر ظــي يطــرح ذم 

أن ؽؿوض ادعؾومة ادـ ـورة ـي  احلؽومي واخلاص،

افتؼؾقدية أو تغقـر احلؼـالأ أدى إػ اإلظالم ذم وشالل 

ادر أزمة ثؼة فدى ادتؾؼي ممـا جعؾـه يبحـث ظـن مصـ

، ورسظـة  بع رؽبته فؾؿعؾومات بؽـل حريـةت ىخرأ

 اعديد- م اإلظالوؿد وجد حافته ذم وشالط 

افرمحن افطريـري ذم  ومثال ظذ ذفك ما ضرحة ظبد

لحقػة اتؿتصادية حـول اكػجـار لـفريج افغـاز ذم 

ــــوم اخلؿــــقس  ــــاض ؾجــــر ي ــــة افري ذق مديـ

ــالم ودور  ،م1.11.7117 ــل افتؼؾاإلظ ــدي ذم كؼ ق

وفقـة فؾحـادث بعـدم وجـود افترصوات افرشؿقة األ

ــرة ــابات أو أرار ـب ــالم إت أن  ،إل ــداعاإلظ  ،دي

فعـب افـدور األــز ذم بقـان احلؼـالأ  ،تويس وحتديداً 

ممــا أجــز  ،فؾــاس واألثــر احلؼقؼـي فــذفك اتكػجـار
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 ،افتؼؾقدي ظذ تـاول احلادث بؽـل تػصـقالتهاإلظالم 

ؿقـام بعـض افؼــوات افتؾػزيوكقـة  بل تطور األمـر إػ

افتافقــة  األيــامبافـؼــل ادبــاذ مــن موؿــع احلــادث ذم 

 (-7117يري، )افطر فالكػجار

ن افتحؼأ من مصداؿقة تويس من خالل ما نفذفك ؾ

كـت شقاشـقة أو يـؼه هذا ادوؿع من أخبار، شواء أـا

يـطـوي ظـذ  ،أو اجتيظقة أو ؽرها اؿتصادية أو ثؼاؾقة

 ،أمهقة ـبرة حتاول هذه افدارشة افتولـل إػ معرؾتفـا

خالة بغ جقل صاب هم ضالب وضافبات اعامعـات 

  احلؽومقة ذم مديـة افرياض-افسعودية 

ويتؼدم افباحثان باف ؽر وافتؼدير درـز افبحوث ذم 

ـؾقة اآلداب بجامعـة ادؾـك شـعود ظـذ دظؿـه هلـذه 

 افدراشة وكتالجفا اهلامة-

 

 مشؽؾة الدراسة وأهداففا

يـؼـ  صؽؾت مصداؿقة تويس ظاماًل هامًا ذم ـل مـا

ن اليغ موافتي يستخدمفا اد ،ظز هذه افوشقؾة احلديثة

وؿد ألبحت تؾك  ادواضـغ افسعوديغ ب ؽل يومي،

ادعؾومات واألخبار شاحة تـاؾس ـبـرة بـغ وشـالل 

 ادختؾػة فؽسب أـز ظدد من ادتابعغ- اإلظالم 

اعديد اكؼؾبت ادوازين اإلظالم ومع طفور وشالل 

ؾللـبح هـو  ،واختؾػت ضريؼة افتػؽر فـدى ادتؾؼـي

، وإرشــاتً  ؾــك ادعؾومــة بحثــاً حؽم افــرلقس ذم تادــت

وبافتايل اختؾػت معـاير ومصـداؿقة تؾـك ادعؾومـات 

 مدى مصداؿقة ما وطفر افسمال اتشتػفامي افتايل: ما

 -يتم تداوفه ظز تويس؟

ن تويس يعتز وشقؾة افتوالل اتجتيظقـة إوحقث 

األوػ وادػضؾة فدى جقل اف باب ذم ادؿؾؽة افعربقـة 

%( مـن إاـايل ظـدد 11ي ؽؾون )ن وافذي ،افسعودية

ـــًا إل ـــك وؾؼ لقات مصـــؾحة حصـــاافســـؽان، وذف

 مصــؾحة) هـــ1831ءات افعامــة فؾعــام حصــااإل

وهي كسبة ـبـرة مـن  ،ه(1838 ،ءات افعامةحصااإل

ؾؼد البحت دراشة افعوامل  ،أؾراد ادجتؿع افسعودي

ادمثرة ذم مصداؿقة تويس ذات أمهقـة بافغـة ذم افوؿـت 

 ذم اشتخدامه مـن  طل افؼػزة اهلالؾةخالة ذم ،افراهن

ــواضـغ افســعوديغ ــل اد ــري ؿب ــد  - (7111،)افؼ ؾؼ

 لقات ذمحصـاؿـام هبـا ؿسـم اإل راشة حديثةـ ػت د

ن افسـعودية تصـدرت دول أ  Business Insiderموؿـع 

افعام من حقث كسبة مستخدمي تويس افـ طغ مؼاركة 

حقـث بؾـم مسـتخدمو  ،بحجم مستخدمي اإلكسكـت

مؾقــون مســتخدم ذم  3-8يس ذم حســب افدراشــة، تــو

% مـفم يغـردون ظـذ تـويس ب ـؽل 81ادؿؾؽة، وأن 

وهذا ي ـر إػ أن كسـبة ـبـرة - (Smith, 2013) مـتظم

جدًا من ادواضـغ افسعوديغ يتداوفون ـؿقة هالؾة من 
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ادعؾومات ب ؽل مستؿر حـؿن هـذا ادوؿـع، وفؽـن 

ظذ ادحـك أو  داليً مصداؿقة ـل تؾك ادعؾومات تبؼى 

 وتسـز أهداف هذه افدراشة ؾقي يع: فألشئؾة- اً مثار

  -ما مدى مصداؿقة توتر 

  افتعرف ظذ افعـارص ادؽوكة دػفوم ادصـداؿقة

  ذم توتر-

  افتعرف ظذ مدى مصداؿقة ؿـادة افـرأي ظـذ

 مستخدمي تويس-

  تلثر مصادر ادعؾومات )افصحف أو اإلذاظـة

 ذم تويس ظذ مػفوم ادصداؿقة-أو افتؾػزيون( 

 

 أمهقة البحث

 تاؿثل أمهقة الدراسة يف عدة كؼاط 

ــور كحــو مصــداؿقة  ,1 ــة ادماهــات اعؿف معرؾ

ادعؾومات ادـ ورة ذم تويس، وذفك بعد افـؿو افرسـيع 

ذـر تؼرير  دستخدمقه ذم ادؿؾؽة افعربقة افسعودية، ؾؼد

ؿؾؽـة م، أن اد7117وـافة افوشالط اتجتيظقة فعـام 

 13فـدهيا ؿاظـدة مــن مسـتخدمي اإلكسكـت تتجــاوز 

ــون مســتخدم، مســجؾة أظــذ معــدتت اكت ــار  مؾق

افتؼريـر أن مسـتخدمي  وأحـاف ،فإلكسكت ذم ادـطؼة

ئة ما ذم اد 3111ؿد شجؾوا كؿوًا ؿدره تويس ذم ادؿؾؽة 

، أي أظذ بؽثر من ادتوشـط 7117و 7111بغ ظام 

 The (7113 ذم ادالـة 311افعادي افـذي ــان كحـو 

Social Clinic )- 

األثر افسقاد ادؾؿوس فتويس ذم افعام افعريب  ,7

بتبادل ادعؾومات واألخبار وافذي شاهم ب ؽل ؾاظل 

معرؾة مـدى تـلثر اعاكـب  ؾقي شؿي بافربقع افعريب- 

افثؼاذم فدى ظقــة افدراشـة ظـذ اشـتخدامفم فتـويس 

ديدة أمـام افبـاحثغ ومصداؿقة ما يرد ؾقه-ؾتح آؾاق ج

وادفتؿغ هبـذا اعاكـب إلجـراء مزيـد مـن افبحـوث 

 وافدراشات اخلالة باتتصال واإلظالم-

 

 أسئؾة البحث

تسـز هـذه افدراشـة حـول اإلجابـة ظـذ شـمال  

 حموري هو: 

ما مدى مصداؿقة تـويس فـدى ضـالب وضافبـات  

 اعامعات احلؽومقة بافرياض؟

بعدد من األشئؾة  ومن هذا افسمال يؿؽن اخلروج 

 افتافقة:

هي ظـارص ادصداؿقة ذم توتر فدى ضالب  ما ,1

 وضافبات اعامعات احلؽومقة بافرياض؟

ما مدى تلثر ؿادة افرأي من مستخدمي تويس  ,7

ــات اعامعــات  ــدى ضــالب وضافب ظــذ مصــداؿقته ف

 احلؽومقة بافرياض؟
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ما مدى تلثر مصـادر ادعؾومـات )افصـحف  ,3

ذم تويس ظذ مػفـوم ادصـداؿقة واإلذاظة وافتؾػزيون( 

 فدى ضالب وضافبات اعامعات احلؽومقة بافرياض؟ 

 

 سات السابؼةاوالدر اإلطار الـظري

ذم  جـزءًا رلقسـاً اإلظالمقة تعتز مصداؿقة افوشقؾة 

ن مصـداؿقة إيؿؽن افؼـول تصافقة- وكجاح افعؿقؾة ات

من ادتابعغ  اً تويس ـؿصدر فؾؿعؾومات فعدد ـبر جد

هي ؿضقة رلقسقة تستحأ  ،دؿؾؽة افعربقة افسعوديةذم ا

 - واتهتيمافدراشة 

أن (7 , 1ص  ،7112) يرى افدـتور اف ؾفوبو

دـا  كتقجةمػفوم ادصداؿقة ؿد أثار جدتً واشعًا وذفك 

صؽؾت حتـديًا ـبـرًا  ،صفده افعام من أزمات متالحؼة

ذم تـاول هذه األزمات بـي يتػـأ مـع اإلظالم فوشالل 

فتحؼـأ وشـالل  5اظد افـزاهة وادوحـوظقة وافدؿـةؿو

من خالهلا درجة ومستوى من ادصداؿقة فدى اإلظالم 

حــاف أن ادصــداؿقة تعــد أحــد ادعــاير - وأافورهــا

ب ؽل ظام، وفؽـن اإلظالم األشاشقة افتي متقز وشالل 

د بدؿة ماهقة ادصداؿقة ت يوجد مػفوم حمدد يبغ وود

ة فؾؿصداؿقة هي افثؼة ادطروح ، ؾؿن ادػاهقموأبعادها

ــقؾة ــة ذم افوش ــتيد، أو إمؽاكق ــدر  اتظ ــا ـؿص ظؾقف

غرهـا مـن مصـادر ادعؾومـات فؾؿعؾومات بادؼاركة ب

ظــن أداء ام ورحــا اعؿفــور ، أو هــي احــساألخــرى

 -افوشقؾة

أن بعـض افبـاحثغ وـدد إػ ـي أصار اف ـؾفوب 

ــة ادصــداؿق ــض ماهق ــدى وجــود بع ــن خــالل م ة م

ورد مــا ذـرتــه هويــدا مصــطػى أ، حقــث تادــمذا

، ة تتؿثل ذم افتوازن مؼابل افتحقـز، أن ادصداؿق7113

، األحادية وافثؼة ذم مؼابل افت ـؽقكوافتعددية مؼابل 

، وافوحـوح افتجزلـةوافتؽامل واف ـؿوفقة ذم مؼابـل 

اعؿفـور  واهتيمات اإلظالمقةوافدؿة وحرية اديرشة 

 اق كػسـه ؾؼـد ظرؾفـا وذم افسـق -افعامة واألخالؿقات

VandenBerg و Derveer (1989)  هنـا دؿـة وأماكـة أظـذ

وـػـــاءة وخـــزة ،افؼـــالم باتتصـــال ذم كؼـــل اخلز

 ـػاءة ادراشل أو ادـدوب-و،ادصدر

 اتفتــزامبلهنــا   Adam(1990 و  (Kuldip ـــي ظرؾفــا

ظـراف واألاخلؾؼي ذم تؼيص احلؼـالأ ومراظـاة افؼـقم 

رص ذم تتبـع دؿـالأ وتػالـقل وتوخي احل اتجتيظقة

 اخلز- 

حمؿـد  وؾقي يتعؾأ بافعام افعريب ؾؼد ظرف افدـتور

، ادصداؿقة من مـظور إشـالمي( 1437)مـر حجاب 

وهـي: اإلظـالم مسـتويات فصـدق ثالث قث حدد ح

ــب افظــاهري فؾعؿــل  ــل اعاك ــال ويؿث لــدق األؾع

، ويعـي افؼالم باتتصال ت األؿوالاإلظالمي، ولدق 
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افز إػ وهذا افـوع من افصدق هيدي  ،اً لدؿإت  يؼول

اعــة، إػ ؼيف وافـز هيـدي ــي يؼول احلـديث افـ

ــات  ــي افصــدق ذم افـق ــذي يعـ ــذال واف وافصــدق اف

 ن به-واإلييويعؽس أؿىص درجات اتؿتـاع 

اشات حول كه ت يوجد ظدد ـبر من افدروحقث إ

شـة ، ؾنكــا ذم هـذه افدرامصداؿقة تويس ب ؽل خاص

احلـديث ظـن مصـداؿقة إػ وـؿدخل كظري شـتطرق 

ب ـؽل ظـام وكرــز ظـذ  اتجتيظيوشالل افتوالل 

تويس ـلحد هذه افوشالل اهلامة وافتي حظقت ب ـعبقة 

 ـبرة ذم ادجتؿع افسعودي- 

من افدراشات افتي  اً ن هـاك ظددنؾوذم هذا اإلضار 

ذم ،(14ص  ،7114) ن افعـريبأوردها افـدـتور ظـثي

شته ظن مصـداؿقة افصـحاؾة اإلفؽسوكقـة افعربقـة درا

ومـفا دراشة ظـن مصـداؿقة  ،فدى اعؿفور افسعودي

أخبار اإلكسكت ؿام هبـا رصـاد ظبـداآ وآخـرون ظـام 

حقــث  ،ن مصــداؿقة أخبــار اإلكسكــتام بعـــو7112

بعاد فؼقاس درجـة متعدد األ اشتخدم افباحثون مؼقاشاً 

 ،اراة األحــدثمثــل جمــ ،ادصــداؿقة ذم تؾــك افوشــقؾة

 ،األماكة ذم افـؼل ،ادوحوظقة ،اتـتيل ذم اخلز ،افعدل

افتـوازن  ،افؼابؾقـة فؾتصـديأ ،خر ادسـتجداتآتغطقة 

 اآلكقة- ووافدؿة 

 

خبـار أأن اعؿفور يؼدر إػ وؿد تولؾت افدراشة 

ــة، ويــرى اعؿفــور أن تؾــك  اإلكسكــت بدرجــة ظافق

وجمــارات مـن ادوثوؿقـة  مصـداؿقتفااألخبـار تتؽـون 

طؾـب اعؿفـور أن تؽـون 5 فذفك ياألحداث وافتحقز

وظادفة وأمقــة  األخبار دؿقؼة ومتؽامؾة ومتوازكة تؾك

 حتى يؽون هلا مصداؿقة ظافقة-

افدراشة افتي ؿام هبا اعـة إػ  يضاً ـي أصار افعريب أ

ضافبـًا مـن  314مـن تتؽـون ة افعـزي ظذ ظقـة ضبؼقـ

اس ظـذ ؿقـ ؿؾتواصـتدارة افعامـة، ضالب معفد اإل

، وؿــد تولــؾت مــدى مصــداؿقة حمتويــات اإلكسكــت

افطالب افذين أجريت ظؾقفم % من 34أن  إػافدراشة 

وفؽـن  ،يعتؼدون بؿصداؿقة حمتوى اإلكسكـت افدراشة

افتـي تؼـدر اإلكسكـت ـؿصـدر  يؿؾة ؾؼـط مــفم هـ

% يــرون أن 13 ـمؼاركــة بــ ،%(8-1فؾؿعؾومــات )

يـرون أن  %71و ،افصحف هـي مصـدرهم فألخبـار

ون % يـر3و ،افتؾػزيون هو مصدرهم افرلقس فألخبار

% يرون أن 7، وأن اإلذاظة مصدرهم افرلقيس فألخبار

ومن افدراشات األخرى -لدؿاء مصدرهم فألخباراأل

وافتــي  ،فعـريب دراشـة شـوكداراذم هـذا ادجـال أورد 

ؾراد اعؿفور يؼـدرون بدرجـة ظافقـة أأن  إػخؾصت 

خباريـة ذم اإلكسكـت ذات إلافؼصـص امن ادصداؿقة 

ادباذ- وـذفك دراشة جوكسون وـاي افتي  اتؿتباس
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فؽسوكقة ظذ أن اعؿفور جيد افصحاؾة اإلإػ ت تولؾ

اإلكسكت وما يـؼه ادرصحون ذم اإلكسكت أـثر لدؿًا 

افتؼؾقدية رؽم أن اعؿفـور يعطـي اإلظالم من وشالل 

ــة  ــن افصــحاؾة افتؼؾقدي ــاًل م ـــ درجــة  ةواإلفؽسوكق

- (78 ,11، ص 7114 ،) افعـريبمصداؿقة متوشطة 

 Battelle و  y O‟Reillوذم جمال تـويس حتديـدًا أوحـح 

هـو مصـطؾح اتجتيظقـة اإلظـالم وشالل أن   (2009)

ــوات  ــن افؼـ ــة م ــة متـوظ ــتخدم فولــف جمؿوظ يس

افت ارـقة ادبـقـة ظـذ ؾؽـرة افتعـاون وكؼـ وتطـوير 

 تعد مــزاً  اتجتيظقةم اإلظالادحتوى، ـي أن وشالل 

ا فؾؿســتخدمغ خلؾــأ ادحتــوى، وأيضــا دـاؿ ــة هــذ

إك ـاء حمتـوى  ادحتوى ذم جفد تعـاوي فؾولـول إػ

 وويؽقبقــديا( Flickr)ؾؾقؽــر و أؾضــل مثــل افػقســبوك

(Wikipedia)- ن أن تويس وافـذي بـدأ اوأحاف افباحث

ًا ووشقؾة رسيعة دعرؾة يعتز مـزًا واظد 7111ذم ظام 

فؽـسوي أو افتـدوين فتؿقزه بافتغريد اإل كظراً  5األخبار

إػ حقث تـم تؼققـد م ـارـات ادسـتخدمغ  ،ادصغر

تطوير كوع مـن  إػدت أبدون صك ، وافتي حرؾاً  181

ــزال ي ــر ـــي  - ك ــاء افرشــاللإوافرســظة ذم  اتخت

Spence أن صـــبؽة اإلكسكـــت إػ (7111)خـــرون آو

تخدمة مـن ؿبـل فؾؿعؾومـات ادسـألبحت مصـدرًا 

وذفك فؾحد من ظدم افقؼغ خالة ذم بعض  5اعؿفور

ــي أن تـويس بـرع ذم تـوؾر  ،األمور ادتعؾؼة بادخاضر

ادعؾومات افرسيعة فؾؿستخدمغ افذين يسعون فؾحـد 

من ظدم افقؼغ حـول موحـوظات أو ؿضـايا ،ؿفـم 

لن إفقـ(7113وآخرون ) Suttonب ؽل حمدد- ويضقف 

تؽتسـب أمهقـة ـؿصـادر  يجتيظاتوشالل افتوالل 

فؾؿعؾومات ذم أوؿات افؽوارث وادخاضر، وتستخدم 

بؽثاؾة ـؿصدر ادعؾومات ظذ افرؽم من األشئؾة افتي 

ؿد تؽون موجودة حول لحة ومصـداؿقة ادعؾومـات 

 ذم هذه افؼـوات- 

ــــر ــــرون آو Westerman وي  أن إػ (7117)خ

 فألخبارـؿصادر اتجتيظقة اإلظالم شتخدام وشالل ا

ــي أن افدراشـات تمــد  ،ذم ازدياد ـبر حول افعـام

ــادة  ــبؽات ازي ــتخدام اف  ــة ش ــلاتجتيظق ــن ؿب  م

 افتؼؾقدية-  اإلظالمقةادمشسات 

افؼـوات اإلخبارية أك لت هلا  أن افعديد منويذـر 

، وؿد يؽون ما تؼوم بـه ؿــاة اعزيـرة،مواؿع ظذ تويس

جياد روابط إ د من وافبي يب ،نإن إ أو افيس ،وافعربقة

ك اء مـصات هلـا ظـذ تـويس إأو  ،خالة ظذ مواؿعفا

دفقـل ظـذ  5اتجتيظقـةوخالؾه من وشالل اتتصـال 

أمهقة هذه افوشقؾة ذم كؼل اتحداث افتي يعتز ادواضن 

 هلا ذم أوؿات ـثرة- اً افصحػي مصدر
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مــن افؼـــوات  اً أن ظــدد إػ  Palser (2009) وي ــر

 فا ظـذ تـويس باألخبـارعتغذي موؿتؼؾقدية اف اإلظالمقة

حـداث أو األخبـار ذم وؿت األ ،وافتغريدات ب ؽل آيل

لن إفقــ  Gao (2012)و   Armstrong ادفؿــة- ـــي يضــقف

 خباريـة تعتؿـد ب ـؽل ـبـر ظـذبعض ادمشسات اإل

(witterfeedT) فقة وافتؾؼالقة فتحـديثات وهي اخلدمة اآل

 م مــن أن ادعؾومــاتظــذ ادوؿــع- وظــذ افــرؽ تــويس

وشـالل  من خالل لبحت ذم متـاول اعؿقعأواألخبار 

 Suttonفؽـن ، تـويس وؽرهـا مثـلاتجتيظقـة اإلظالم 

ــن أن مصــداؿقة (7113وآخــرون ) ــك  وــذرون م تؾ

ن احلؽم ظذ نفذفك ؾ 5موحع صك ؿد تؽون ادعؾومات

ــة ــة مفؿ ــي ظؿؾق ــك ادصــادر ه ــمف مصــداؿقة تؾ  ؾػف

يمــد هــذه و- ذه ادعؾومـاتهــواحلصـول ظـذ ؾالـدة 

ــاحثغ    N Wearde (2003)و   Hassاحلؼقؼــة بعــض افب

ــــرون آو Metzgerو ــــروا أن  (7113)خ ــــث ذـ حق

تعـاي  اتجتيظيادعؾومات افواردة ذم وشالل افتوالل 

من افـؼص افـسبي ذم ادتحؽؿغ ادحسؾغ دراؿبـة  ؽافباً 

ؼـر ك تػتوفذف ،أو ما يسؿى بحراس افبوابات ،ادحتوى

فتحديـد  ةادسـتخدم ادـفجقـة افتؼؾقديـة إػهذه ادواؿع 

ــار ةادصــدر- ويمـــدون ظــذ أن مفؿــ ةمصــداؿق  اختق

األخبار وؾرزها ظذ اإلكسكـت ؿـد اكتؼؾـت مـن أيـدي 

ادـتجغ افتؼؾقديغ ادحسؾغ من لـحػقغ وإظالمقـغ 

مسـموتً  جعؾتهادواضن حتديدًا و إػادستفؾؽغ، أو  إػ

افؼرار حول مصـداؿقة تؾـك ادعؾومـات افتـي  اختاذظن 

 وصل ظؾقفا أو يستفؾؽفا ظذ اإلكسكت-

أن وشــالط ( 22)ص  ، Sundar (2008)  وأحــاف

تعـرض ب ـؽل دالـم حتـديًا  افعادقـة افرؿؿقـةاإلظالم 

مزدوجــا وادتؿثــل ذم افؽؿقــة اهلالؾــة مــن ادعؾومــات 

تـظـقم  إػ وافسؾقه وؽرها من افعروض افتـي حتتـاج

ن حؼقؼي ذم جـودة ظدم وجود حي إػإحاؾة  ،مستؿر

يستؾزم وجود رلد مصداؿقة مستؿر  وذفك ،ادحتوى

 من جاكب ادستخدمغ-

ادصــداؿقة هــي تصــور فــدى ادتؾؼــي وحقــث إن 

أو موروثًا داخل ؿــاة أو مصـدر مالزمًا  وفقست صقئاً 

، يؿؽــن ألصــقاء ـثــرة ادســامهة ذم افدتفــة ظــذ مــا

حقـث  ،ظـذ صـبؽة اإلكسكـت ادتوؾرة مصداؿقة ادواد

ــرى  ــن ي ــل م ــذفك   Kay (2002و    (N Johnsoـ وـ

Metzger  من افبحـوث ؿـد  أن ظدداً (7113)وآخرون

أجريــت إلجيــاد ضــرق تســاظد ادتؾؼــي فؾتحؼــأ مــن 

 ظـذ اإلكسكـت، مصداؿقة ادعؾومات ادتوؾرة ؾقي يـؼ

معرؾـة افوطـالف أو ادقـزات افتـي ومن تؾك افطـرق 

خصـالص ادصـدر ودرجـة إػ إحـاؾة  ،مفا ادوؿعيؼد

ــتيد ــبؽة  اظ ــذ ص ــات ظ ــذ ادعؾوم ــتخدمغ ظ ادس

هـم هـو ـقـف ك يبؼى افسـمال األومع ذفاإلكسكت- 
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يؿؽن فؾؿتؾؼغ تؼققم تؾك ادعؾومـات افتـي وصـؾون 

 ؟اتجتيظياإلظالم ظؾقفا من وشالل 

تؼـدم كظريـة معاعـة ادعؾومـات  وذم هذا اإلضـار

دــدى ؿــدرة افـــاس ظــذ  مـطؼقــاً  أشاشــاً قــة اتجتيظ

فؾتحؼأ من مصداؿقة ما  ةخمتؾػ ةشافقب معقـأشتخدام ا

ـــهي ـــاهدوكه أو  ظـــذ وشـــالل افتوالـــل  يؼرؤوك

أن كظريـة معاعـة   Walther (1992)بـغ ي- واتجتيظي

 Social Information Processing)اتجتيظقة ادعؾومات 

Theory -SIPT) ـــت ـــاس يس ـــرى أن افـ خدمون أي ت

معؾومات توؾرها هلم افؼـوات من أجل إلدار أحؽام 

ويضقف أكه ظذ افرؽم من أن  ،حول أصخاص آخرين

فؼح ـقـف يؿؽـن  هذه افـظرية ـاكت مصؿؿة ألالً 

ــم  ــة هب ــاتت اخلال ــداف اتتص ــأ أه ــاس حتؼق فؾـ

ؿـوات تعتؿد ظـذ افـصـوص ؾؼـط، ؾنهنـا شتخدام اب

ؿـــوات يؿؽــن أن تػرســ ـقــف شتســر األمــور مــع 

 اإلكسكت افتي توؾر ادزيد من ادعؾومات فدى ادتؾؼغ- 

األشاشقة فؾـظرية هو أن افـاس  اتؾساحاتحد أو

فدهيم كػس األهداف وافتي مـفـا ت ـؽقل اكطباظـا،م 

 -م تأظن اآلخرين، شواء ــاكوا متصـؾغ باإلكسكـت 

أكـه إذا  جل حتؼقـأ هـذا اهلـدف تـرى افـــظريةومن أ

ــ ــك افؼـ ــدمت تؾ ــات حمــددة أو م تســؿح ؿ اة معؾوم

ن تصـورات افــاس نبعض ادعؾومات، ؾ إػبافولول 

تؾك ادعؾومات افتي متـحفا هلم تؾك  إػ شتـاداً اتتلؿؾم 

أكـه يؿؽـن   Stornetta (1999و (Hollanة- ـي اؿسح افؼـا

فؾؼـوات ادتعددة ظذ اإلكسكـت أن تعطـي إمؽاكقـات 

أ افسيح بحدوث أـز فتحؼقأ أهداف فؾـاس ظن ضري

 ادواجفي-  اتتصالأصقاء ت يؿؽن حدثفا ذم 

ــوذج ) ــنن كؿ ــك، ؾ ــذ ذف ــالوة ظ و  أ   (MAINوظ

(Modality, Agency, Interactivity, Navigability)، 

ادصؿم فؼح األحؽـام ادوجفـة فؾؿصـداؿقة ذم بقئـة 

اإلكسكت، ؿـد يـوؾر أيضـا إضـارا مػقـدا فؾـظـر ؾقـه، 

د من مصداؿقة مصادر ادعؾومات وضريؼة مـاشبة فؾتلـ

 Sundar يـرىحقـث  ظذ وشالل اإلظالم اتجتيظـي-

هـو افـذي يــاؿش ( MAINـؿـوذج )هذا افأن   (2008)

شتخدام افتؽـوفوجقا إلجراء األحؽام حـول امؽاكقة إ

 وؾؼـاً و قة مصـادر ادعؾومـات ظـذ اتكسكـت،مصداؿ

 ، ـؿـتجيؿؽن ذم أوؿات ـثرة تؼديم حمتوىفؾـؿوذج، 

فا ـلدوات شتخدامامن كظام أو ظذ صؽل مؼايقس، و

شتدتل ظذ مصـداؿقة مصـادر ادعؾومـات- وظـذ فال

تؾك ادـواد  إػشبقل ادثال يؿؽن افـظر بؿصداؿقة أـز 

ذاتـه فقـا بجفـاز افؽؿبقـوتر آأو ادعؾومات افتي تــتج 

 -فه وفقس ادستخدم

افتـي  ويعتؼد افباحث أن أحد ضرق افؽ ف صقوظاً 

دمفا افـاس ظـد افتحؼأ من مصداؿقة ادعؾومـات يستخ
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 إػ ظذ اإلكسكت هو افؽ ف اآليل، حقث يوحي ذفـك

أن افـاس تعطي مصداؿقة أـز فتؾك ادعؾومات افتي يتم 

افتحؼأ مـفا أو يتم اختقارهـا مـن ؿبـل اآلفـة أو جفـاز 

افؽؿبقوتر، وذفـك اظـتيدًا ظـذ أن اعفـاز، وافـذي ت 

، خافقـًا ةكتيءات شقاشـقا م اظر او يوجد فديه أؾؽار أو

من افتحقز- ويمـد شاكدر أن افـاس يضعون ثؼـة ـبـرة 

ــاألجفزة افذـقــة   باظتبارهــا ومصــداؿقتفا واآلتتب

ــادحررين  ــتفم ب ــن ثؼ ــر م ــات، أـث ــادر فؾؿعؾوم مص

 إػوهـذا يـدظوكا  ـتجغ وادصادر افبؼـية اديثؾـة،واد

صادر افتي يـ ئفا أن تويس وهو أحد تؾك اد إػاإلصارة 

وؿـد ت  ،أو يغذهيا بادعؾومات أؾراد ظاديون ذم افغافـب

ذم ادجـال اإلظالمـي أو افصـحػي،  ةيؿتؾؽون أي خز

وهـا تؽون افؼضقة أوحح واد ؽؾة أـز ظــد افتحؼـأ 

من مصداؿقة ـل ما يـؼـ ظـذ هـذه افوشـقؾة-وبادثل، 

شـتدتل أن ات( 7113وآخـرون ) Tongمن  يؼح ـل

تجات اآلفة ؿد يعقــا ظذ معرؾة افطريؼة افتي يتعامل بؿـ

من افـظام  ادـتجةاإلكسكت مع تؾك افدتلل  متعامؾوهبا 

وافتي ذم افغافب تـتج وتؼدم من ؿبـل كظـام بــاء  ،اآليل

وـؿثـال ظذ تغذية شابؼة من مستخدمي ذفك افـظـام- 

ن ظدد األلدؿاء ف ـخص أو ادتـابعغ ذم ن، ؾظذ ذفك

افػقسبوك أو تويس هي دتفة  اتجتيظيتوالل موؿع اف

ــ ــام  ةمـتج ــن كظ ــم ــذ اعاذبق ــفد ظ ــع ي  ة آيل فؾؿوؿ

 فصاحب ادؾف اف خيص- ةجتيظقات

مـن افـظـام  ةـتجـويرى افباحثون أن افـدتتت ادم 

فألحؽام  ةتؽون وبؽل تلـقد ممذات أو حمددات هام

هــذه حقــث إن  ظــذ لــاحب احلســاب،اتجتيظقــة 

من مصادر ؽر  ةهنا مـتجأ إفقفاما يـظر  ةظادافدتتت 

وتمخـذ ، كسـان(إوفقست أهنا آفة ي أطاهريًا ) ةمتحقز

ظـتيد ظؾقـه أهنا ممذ يؿؽـن اتمن ؿبل ادتابعغ ظذ 

خـر آفبـاء لورة معقـة ظن ذفك اف ـخص- وبؿعــى 

 ادـتجـةن هـذه افدراشـة تؼـح ؾعافقـة افـدتتت نؾ

مـن  ام اف خصقة ادطؾؼـةحؽبافـظام ذم افتلثر ظذ األ

ة لـاحب ادؾـف ذم موؿـع افتوالـل افـاس ظذ هويـ

 هذهشتخدام اأكه ذم حافة  جتيظي- ـي يدخل حؿـاً ات

ــتخدمغ  ــل ادس ــن ؿب ــة م ــة اآلفق ــع أو األكظؿ ادواؿ

ن هــاك ن، ؾـشتعالم ظن ؿضقة أو صخصـقة معقــةفال

مـن هـذه  ةتؼبل ومصداؿقة أـز فتؾك افرشالل ادـتجـ

 ادواؿع-

أن   Boyd(2004)و   Donath يـرىوذم كػس اإلضـار 

جتيظـي ات افتي تؼدمفا وشـالل افتوالـل اتادعؾوم

 ظـن مؽاكـة مصـدر مـا، فقـاً آ ادـتجـةهي ادعؾومـات 

صخاص أو افؼـات ظذ تـويس يؿؽـن أن ؾؿواؿع األ

تســتخدم ـؿصــادر فؾؿعؾومــات ظــن هــمتء افـــاس 

 ةجتيظقاتوافؼـات- وـي هو معروف أن اف بؽات 
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شاشًا ظذ واؿع أن ادستخدمغ يؼومـون بنك ـاء أتؼوم 

ادستخدمغ اآلخـرين، إػ ة فؾولول مواؿعفم اخلال

، وافتــي هــي مــن معفــم "اتصــال ظؾـــي"وتؽــوين 

 اتجتيظقة- دواؿع اف بؽات  األشاشقةاخلصالص 

، وذم تويس حتديدًا، وظـد افبحـث ظـن مصـدر مـا

يل ذم ادوؿــع يســؿح ن أن افـظــام اآلاي ــر افباحثــ

فؾؿستخدم باحلصول ظذ معؾومات حول صبؽة ذفك 

شـتخدامفا إلضـالق اادصدر، وهذه ادعؾومات يؿؽن 

ــعبق ــداؿقته وص ــل مص ــدر مث ــن ادص ــام ظ ه تاألحؽ

 ه-توجاذبق

ى ظويضقف دوكاث وبويد أن موحوع ادصداؿقة و

إػ جتيظـي ، وتسعى مواؿـع افتوالـل اتـبرة بلمهقة

افـظـام شـتخدام اذه اد ؽؾة من خـالل افتغؾب ظذ ه

ن هــاك حقـث أ ذ تؾـك ادواؿـع-لي ظـحصااآليل اإل

ظن ضريأ ادوؿع كػسه ومهـا  ن آفقاً ان يـػذن مفياشؾوبا

ظدد ادتابعغ فؾؿصـدر وظـدد افــاس افـذي يتـبعفم 

شافقبًا م ـاهبة اخرى تستخدم أادصدر- وهـاك مواؿع 

ع افـجـوم أو ذم تؼققم مواؿعفا أو لػحا،ا مثـل وحـ

لػر ان معقـة مثل األمحر أو األخرض أو األافسمقز بلفو

وذفك فؾتدفقل ظذ مدى إؿبال أو توجـه ادسـتخدمغ 

 فم هـا أن تؾك افـدتتت ادسـتخدمةهلذا ادوؿع- واد

ؽـر  وأمن افـظام اآليل ظذ ادوؿع تمثر ب ؽل مبـاذ 

ــتخدمغ و ــه ادس ــاذ ذم توج ــقؿفم آمب ــم وتؼق رالف

، وتؽون فتؾك در أو لاحب ادوؿع أو افصػحةفؾؿص

 افدتتت مصداؿقة ظافقة فدهيم-

 

 مـفج البحث

وافذي  ،شتخدم افباحثان ادـفج افولػي افتحؾقعا

اع بقاكات ومعؾومـات ـاؾقـة ودؿقؼـة ظـن إػ هيدف 

ومن ثم دراشـة وحتؾقـل مـا تـم اعـه  ،حجم افظاهرة

تؾك إػ ثرة افعوامل ادمإػ  ولوتً  ،بطريؼة موحوظقة

ــات ادػصــؾة فؾظــاهرة افظــاهرة ، وافــذي يــوؾر افبقاك

)افؼــا   وافتػســر افــواؿعي فؾعوامــل ادرتبطــة هبــا

 (-7113، وافبقال

أن ( 7113)صــار افــدـتور ظــامر ؿـــديؾجي أـــي 

افدراشـات افولـػقة، وافـذي  إػمـفج ادسح يـتؿي 

يؼوم ظذ اع ادعؾومات األشاشقة من ظقــة افدراشـة 

وتواجدها ذم  ضبقعتفاف ولف افظاهرة من حقث هبد

إبراز اعواكـب افعؾؿقـة  إػـي يسعى  جمتؿع افدراشة،

تغــرات وادــدفوتت اخلالــة وافعالؿــات بــغ اد

وحتؾقؾفا وتػسرها ب ـؽل موحـوظي يبـغ  بافدراشة

 حجم وصؽل تؾك افظاهرة حمل افدراشة-

إػ شتخدم افباحثـان هـذا ادــفج فؾولـول اوؿد 

افبـات اعامعـات  ذوـة ممؽــة مـن ضـالب وضأـز
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، وذفك فؾخروج بـتالج دؿقؼة حول احلؽومقة بافرياض

تـويس ـلحـد أهـم توجفات ادبحوثغ ظن مصـداؿقة 

 جتيظي- وشالل افتوالل ات

ويرى افباحثـان أن اشـتخدام األشـؾوب ادسـحي 

شتباكة، ـلداة روريـة فؾحصـول ظـذ اتوادتؿثل ذم 

خالة  ،شقة هلذه افدراشة، مـاشب متاماً افبقاكات األشا

ــذكا ذم اتذا إ ــول أخ ــعوبة افول ــار ل ــك إػ ظتب تؾ

ــالح  ــتفدؾةافؼ ــة أو  ادس ــرى ـادؼابؾ ــافقب أخ بلش

 ادالحظة أو ؽرها-

 

 الدراسةإجراءات 

  يدود الدراسة

حؿن حدودها ادوحوظقة افدراشة هذه اؿترصت  

 وضافبـات اعامعـاتدماهـات ضـالب اشتؼصاء اظذ 

ـلحــد  مصــداؿقة تــوتر حــول ،احلؽومقــة بافريــاض

جتيظــي اهلامــة ذم ادجتؿــع وشــالل افتوالــل ات

ؾدراشة ظذ ت احلدود ادؽاكقة فاؿترصوؿد  افسعودي-

اعامعات احلؽومقة ذم وضافبات ضالب راء آاشتطالع 

شتؼصـاء اوؿد صؿؾت هـذه افدراشـة ، افرياضمديـة 

افوريوس افســة افتحضـرية وافبؽـضالب وضافبـات 

ذم ــل مـن جامعـة ادؾـك شـعود  عؾقـاافوافدراشات 

وجامعـة  وجامعة اإلمام حمؿد بـن شـعود اإلشـالمقة

 ظبـد افعزيـزامعـة ادؾـك شـعود بـن وج األمرة كورة

افصحقة واعامعة افسعودية اإلفؽسوكقة بؿديـة فؾعؾوم 

ظـذ ظقــة تـم تطبقـأ افدراشـة احلافقـة وؿد  ،افرياض

ذـورة فبـات اعامعـات ادـضـالب وضامـن ظ والقة 

 هـ-1838.1832افدراد عام خالل اف

  عقـة الدراسة

افعقــة افع ـوالقة ظـذ أشـؾوب اشتخدم افباحثان 

ضـالب اعامعـات احلؽومقـة افسـعودية جمؿوظة مـن 

جامعة ادؾك شعود، جامعـة تتؿثل ذم  بؿديـة افرياض

جامعـة األمـرة واإلمام حمؿد بن شـعود اإلشـالمقة، 

جامعة ادؾـك واإلفؽسوكقة،  افسعودية امعةاعو، ةكور

اشتباكة  1811وتم توزيع  ،فعزيز فؾعؾوم افصحقةظبدا

ظذ اعـسغ افذـور واإلكـاث وـاكـت اتشـتجابة فــ 

 -اشتباكة 1181

  الدراسة ةأدا

تتضـؿن ظـدًدا مـن  اشـتباكةبنظـداد ان ؿام افباحثـ

 رةادـ ومصداؿقة ادعؾومات وادتغرات دعرؾة ادحاور 

وؿـد تـم تؼسـقم  ،أخرىمرة  اوإظادة إرشاهل ،ذم توتر

ــتباكة  ــك اتش ــورينتؾ ـــفي  ،إػ حم ــؿن األول م تض

ـــقة ) افديؿ ـــالص اف خص ـــة ؽراؾقة(فواخلص ؾدراش

أمـا  ،)افعؿر، اعــس، ادسـتوى افتعؾقؿـي، اعامعـة(

 ،ادحور افثاي ؾ ؿل األشئؾة اخلالة بؿصداؿقة تـويس
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فالشـتباكة اف ـؽل ادغؾـأ  اذم إظدادمه انتبـى افباحثو

(Closed Questionnaire) ــدد ات ــذي و ــتجابات اف ش

 تم اشـتخدام مؼقـاس فقؽـرتادحتؿؾة فؽل شمال، و

(Likert)  ظقـة افدراشة-وؾأ تدرج مخاد تشتجابات 

ذم لــور،ا  اتشــتباكةـــي ؿــام افباحثــان بعــرض 

ــة  ــاتذة اعامع ــن اخلــزاء وأش ــدد م ــذ ظ ــة ظ األوفق

وبعد افتعديالت  اإلظالمقة، افدارشات ادتخصصغ ذم

 تـال ادبـدلي،ذم صـؽؾفا  اتشـتباكةخراج إادؼسحة تم 

ـبـر  إػ حـدذفك توزيعفا ظذ ظقـة ظ والقة م ـاهبة 

 ،(Pilot Study)أو ما يطؾأ ظؾقـه فعقـة افدراشة افػعؾقة 

ــدد ) ــتجاب ظ ــث اش ــاً 32حق ــذ  ،( مبحوث ــم أخ ت

وبافتــايل تــم  ،شــتباكةحــول ات فــملراآومالحظــا،م 

وؿد تم توزيـع  جفا ذم صؽؾفا افـفالي- اخرإتعديؾفا و

ــة ظ ــوالقة ذم اعامعــات 1811) ( اشــتباكة ظــذ ظقـ

شـتباكة لـاحلة ا 1184ظذ  احلؽومقة األربع وحصال

بعد اع افبقاكات ؿام افباحثـان بؿراجعتفـا و ،فؾتحؾقل

فؾتلـد من خؾوها من األخطـاء وحلـذف اتشـتيرات 

، ثم تم ترمقزها وإدخاهلا ذم احلاشب اآليل ؽر ادؽتؿؾة

ــامج اإل ــتخدام افزك ــاباش ــم  ،SPSSلي حص ــث ت حق

لقة مثـل افـسـب حصـاجمؿوظة من احلزم اإلدام اشتخ

ــاري  ــراف ادعق ــايب واتكح ــط احلس ــة، وادتوش ادئوي

 لقة-إحصافؾخروج بـتالج ذات دتفة 

 الصدق والثبات 

ؿام  ة،فالشتباكتساق افداخع فؾتحؼأ من لدق ات

افباحثان بحساب معامل اترتباط )برشون( بغ ــل 

ــارات األداة وافدرجــة افؽؾقــة عؿقــع  ظبــارة مــن ظب

افعبارات، فؾتلـد من لدق اتشتباكة، وأهنا تؼقس مـا 

ن ذفك أن اقع ظبارات ــل ظلؿؿت فؼقاشه- وكتج 

لقة ظــد إحصـاحمور من حمـاور اتشـتباكة ذات دتفـة 

افؽؾقـة فعبـارات ادحـور مـع افدرجـة  11-1مستوى 

ـي أن اقع ظبارات اتشتباكة ترتبط ارتباضـا ذا  كػسه،

مـع افدرجـة  11-1لقة ظـد مستوى دتفة إحصادتفة 

يـدل ظـذ - وهذا افؽؾقة فعبارات اقع حماور اتشتباكة

ــد وأن  أن اتتســاق ــارات اتشــتباكة جق ــداخع فعب اف

ح أن ــي اتضـ افصدق افداخع ألداة افدراشـة ممتـاز-

ؿقؿة معامالت اترتباط اقعفا موجبة وتساوح ما بغ 

ــات ،(313-1( و )1-117) ــن ثب ــد م ــم افتلـ ــي ت ـ

 Cronbach‟s) اتشتباكة باشتخدام معامل أفػا ـروكباخ

Alph) ، حقث ذــرSantos (1999 )مثافقـة ضريؼـة  اأهنـ

ظتيد ظــذ معــدل اترتبــاط بــغ فتؼــدير افثبــات بــات

أؾضل افتؼديرات اخلالة بحساب وتعد من  ،ادػردات

افدراشـة قاكـات بيتضح من و افثبات وأـثرها صقوظا-

ــغ ــساوح ب ــوبة ت ــا ادحس ــل أفػ ــقم معام  22-1أن ؿ

أن األداة إػ وهـذا ي ـر  ،وهي ؿقؿة مرتػعة،24-1و
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يؿؽن افوثوق هبا فتحؼقأ أؽـراض افدراشـة وتسـؿح 

 بتعؿقم كتالجفا-

 

 كاائج الدراسة ومـاقشافا

ا افػصل ظـرض اخلصـالص اف خصـقة يتـاول هذ

وافتـي اتضـحت مـن خـالل  ،ألؾراد جمتؿع افدراشـة

ــي يتــاول ظـرض   -كوظقة ادتغـرات افديؿوؽراؾقـة

ــا  ــة وحتؾقؾف ــا افدراش ــؾت إفقف ــي تول ــات افت افبقاك

أن أـثر من كصف أؾـراد أوححت افـتالج  -وتػسرها

وافبـاؿي  ذـور%( ــاكوا مـن افـ2-12ظقـة افدراشـة )

ـي اتضح أن أؽؾبقة أؾراد ظقـة   -كاثمن اإل %(37-2)

شـة(  13,77افدراشة ـاكت أظيرهم تساوح ما بغ )

%(، ثم تؾتفـا افػئـة افعؿريـة )مـن 7-18بـسبة مئوية )

%(، وبؾغت كسـبة افـذين 1-72بـسبة )شـة(  77,71

%(، 8-2شـــة( ) 71,31مــا بــغ )اظيرهــم تــساوح 

 31 ألـــز مــنـاكــت كســبة افػئــة افعؿريــة اوأخــرًا 

 -(1)%(- ـي هو واحح ذم اعدول رؿم 3-8شـة)

 

 .عقـة الدراسة تبعًا ملاغري العؿر .(1) رقم جدول

 الـسبة الاؽرار العؿر

 7-18 127 شـة 13,77من 

 1-72 713 شـة 77,71من 

 8-2 21 شـة 71,31من 

 3-8 21 شـة ؾي ؾوق 31من 

118 ادجؿوع

1 

111-1 

 كصـف من أـثر ( أن7رؿم ) اعدول من يتضح ـي

 مرحؾــة ضــالب مــن %( ـــاكوا1-12افدراشــة ) ظقـــة

 بـسـبة افتحضـرية افســة جـاءت ؾقي يوس،رافبؽافو

افعؾقـا  افدراشـات ضالب كسبة ـاكت بقـي %(،74-7)

 %( ؾؼط-3-2)

 

 .عقـة الدراسة تبعًا ملاغري املساوى الاعؾقؿي .(2) رقم جدول

 ةالـسب الاؽرار املساوى الاعؾقؿي

 1-12 217 بؽافوريوس

 7-74 312 افسـة افتحضرية

 2-3 34 دراشات ظؾقا

 1-111 1181 ادجؿوع

 

( أن 3)رؿـم دول ذم اعأوححت افـتالج أيضا  ـي

اؽؾبقة أؾراد ظقــة افدراشـة ــاكوا مـن جامعـة ادؾـك 

%(، تؾتفـا جامعـة ادؾـك 1-33بـسبة مئويـة ) ،شعود

%(، ثـم جامعـة 3-71بـسـبة ) قةصحشعود فؾعؾوم اف

%(، ذم 4-12اتمام حمؿد بن شعود اإلشالمقة بـسـبة )

وبؼقـت  ،%(1-17حغ ـاكت جامعـة اتمـرة كـوره )

 %( ؾؼط-1-11ؿل كسبة )فؽسوكقة ـلاعامعة اإل
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 .عقـة الدراسة تبعًا ملاغري اجلامعة .(3)رقم  جدول  

 الـسبة الاؽرار اجلامعة

 1-33 344 جامعة ادؾك شعود

ة ادؾك شعود فؾعؾوم جامع

 افصحقة

773 71-3 

 4-12 132 جامعة اإلمام

 1-17 171 ةمرة كوراألجامعة 

 1-11 111 اعامعة اتفؽسوكقة

 1-111 1181 ادجؿوع

 

ن أ( 8دول رؿـم )ذم اعكتالج افدراشة  وأوححت

 ،قةاإلكساككصف أؾراد ظقـة افدراشة ـاكوا من افؽؾقات 

م تؾتفـا افؽؾقـات افصـحقة %(، ث2-21وبـسبة مئوية )

%(، ـي ـاكـت كسـبة ـؾقـات احلاشـبات 1-72بـسبة )

ــات ) ــ1-18وادعؾوم ــغ ـاك ــات  ت%(، ذم ح افؽؾق

 %( من افعقـة-3-2افعؾؿقة )
 

 

 .عقـة الدراسة تبعًا ملاغري الؽؾقة .(4)رقم  جدول

 الـسبة الاؽرار الؽؾقة

 2-21 273 قةاإلكساكافؽؾقات 

 1-72 734 افؽؾقات افصحقة

 1-18 182 حاشبات ومعؾومات

 3-2 37 افؽؾقات افعؾؿقة

 1-111 1181 ادجؿوع

 

  تويرتمصداققة 

أن  (2اعـدول رؿـم ) ذم أوححت كتالج افدراشـة

ادتوشط افعام فعبارات حمـور مصـداؿقة تـويس ـاكـت 

أن ظقــة  إػممـا ي ـر  ،أي بدرجة )أحقاكـًا( ،(3-71)

 - هذه افوشقؾةيرد ذم فدهيا صك ذم ـل ما افدراشة

 

 .مصداققة تويرت.  (5) رقم جدول

 االكحراف سطاملاو ال أبداً  كادراً  أيقاكاً  غالباً  دائامً  مصداققة تويرت

أثأ ذم ادعؾومات افتي تصؾـي 

ظز تويس من أصخاص معروؾغ 

 ـافعؾيء وادػؽرين

 87 21 771 332 338 ك

3-33 1-12 
% 

37-1 32-1 71-1 2-8 8-1 

دالًي ظن تلـقد دا يرد ذم أبحث 

تويس من مصادر أخرى 

ـافصحف أو اإلذاظة أو 

 افتؾػزيون

 47 171 773 727 333 ك

3-11 1-73 
% 

31-4 71-1 71-3 11-2 3-3 
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  .  (5رقم ) جدولتابع 

ادعؾومات  أهتم ـثرًا بؿصادر

 ذم تويس

 31 173 711 722 317 ك
3-22 1-73 

% 73-4 71-3 72-8 11-3 2-1 

 ي ؽل تويس مصداؿقة ظافقة
 32 42 811 317 43 ك

3-32 -34 
% 3-4 38-1 88-1 4-1 3-3 

وجود معارذم وألدؿالي ذم 

 تويس يساهم ذم زيادة مصداؿقته

 121 121 721 724 138 ك
3-17 1-37 

% 12-1 78-3 71-8 18-4 11-3 

 أثأ بي َيرد ذم تويس
 43 738 822 717 11 ك

7-41 1-11 
% 2-2 14-3 83-2 77-8 3-4 

أؿوم بنظادة إرشال ادعؾومات 

 افتي تصؾـي ظز تويس

 123 722 328 142 37 ك
7-31 1-18 

% 2-3 13-3 33-3 78-8 12-1 

فدي ظالؿات مفؿة وواشعة ذم 

 تويس

 773 733 711 714 171 ك
7-23 1-31 

% 11-1 71-1 78-4 77-3 71-3 

 3.26 املاوسط العام

 

فقـًا ظبارات مصداؿقة تويس مرتبة ترتقبـًا تـاز ـاكت

 ،كحـراف معقـاريحسب أـز متوشط حسايب وأؿـل ا

)أثأ ذم ادعؾومـات افتـي تصـؾـي  ظبارة حقث تبغ أن

وادػؽـرين( ظز تويس من أصخاص معروؾغ ـافعؾيء 

%( مـن ظقــة 14، حقث أجـاب )جاء ذم ادرـز اتول

ات ادـ ـورة ظـز تـويس مـن افدراشة بثؼتفم بادعؾوم

ـافعؾيء وادػؽـرين،  ،مصادر ذوي مؽاكة ظافقة فدهيم

 يعطون أمهقة فتؾك ادصادر-%( ت 8-4وبادؼابل ؾنن )

ــاص ــا، وب ــؽل خ ــرأي ، وهـ ــادة اف ــلل دور ؿ ي

ؾػـي  فؾؿعؾومات فعدد مـن ادتـابعغ، ـؿصادر مفؿة

، وشالل افتوالل اتجتيظـي األخـرى وـذفكتويس 

، بعغ هلـمدور ؿادة افرأي ـثرا وؾؼًا فعدد ادتـا يتعاطم

وؿد ي ـؽل افعـدد افؽبـر مـن ادعجبـغ أو ادتـابعغ 

ف خص معغ دتفة ـبرة ظذ مصداؿقة ذفك ادصـدر 

 -أو ادتبوع

يطؾـأ مصـطؾح ( 7111) وؾؼا دحؿـد حجـابو

م ب ؽل أو بـخخر ذم كؼـل ؿالد افرأي ـنصارة دن يتحؽ

ــات ــتعؿل ،ادعؾوم ــد اش ــاحثغ  وؿ ــن افب ــد م افعدي
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تسـؿقات  واتجـتيعواألـاديؿقغ ذم ظؾوم اتتصـال 

خمتؾػة دصطؾح ؿادة افرأي، مثل )رالد افػؽر( و )ؿالـد 

ؾفــا تعــز ظــن بعــض افســيت افػؽــر(، وهــي ذم جمؿ

صــطؾح ؿالــد افــرأي بؿعـــاه واخلصــالص د واألدوار

افوشــقط  إػ، وي ــر مصــطؾح ؿالــد افــرأي افتػــاظع

فذي من خالفه تـتؼل وتػرسـ ادعؾومـات، ا اتجتيظي

 من افسيت واخلصـالص افتـي ووؿل بافرضورة ؿدراً 

ؾراد-وتواؾــأ هــذه األ ظــذدمعؾــه ذا ؿــدرة ذم افتــلثر 

دعؾومـات ذم ظقــة افدراشـة بؿصـادر ا اهتيمافـتقجة 

%( مـن أؾـراد افعقــة 7-22) تويس حقث أبدت كسـبة

تـويس، وبادؼابـل ـبرًا بؿصادر ادعؾومـات ذم  اهتيما

- اً اهتيمـ%( ت تعر تؾـك ادصـادر 8-14ـاكت كسبة )

هذه افـتقجة توحح مـرة اخـرى مـدى أمهقـة مصـادر 

ادعؾومات فدى مستخدمي تويس من ضالب وضافبات 

إن اعامعات احلؽومقة حمل افدراشة- ويؿؽـن افؼـول 

ـبـرة ؾـقي  وفقةمهذه افـتقجة حتؿـل ؿـادة افـرأي مسـ

ظـن  حقـث ذــر حجـاب كؼـالً  ،تـابعقفميغردون به د

 اتجتيظقـة)روجرز( أن ؿادة افرأي يؾتزمون بادعـاير 

أـثر ممـا يػعـل  اتجتيظيافسالدة ذم افتـظقم وافسقاق 

 ص افعادي أو افتابع-اف خ

أن كظريــة ؿـادة افـرأي أو اكتؼــال  ويمــد حجـاب

ـــاتز  ـــوم )ـ ـــا دػف ـــرحؾتغ تبع ـــذ م ـــة ظ ادعؾوم

لن ؿادة افـرأي هـم األصـخاص ترى ب ،وتزارشػقؾد(

ن اتتصـال ظـذ اافذين يؼومون بدور مزدوج ذم رسيـ

مرحؾتغ، من خالل تعرحـفم دصـادر اتتصـال ثـم 

يـؼؾون هذه ادعؾومات افتي حصؾوا ظؾقفـا مـن تؾـك 

رين تـربطفم ظالؿـات إجيابقـة آخ إػ مواضـغادصادر 

ؾفم يعؿؾون ظذ حتويـل اتتصـال اعيهـري  ،وؿوية

فراديو وافتؾػاز وافصحف وذم دراشاتـا هذه ظـز ظز ا

فتــلثرا،م  مبــاذ ومــواجفي تبعــاً  إػ اتصــالتــويس 

اف خصـقة، مـن خـالل افـؼـل  اتجتيظقة وؿـدرا،م

مما يزيد ويسـاكد ويػاظـل  5وافتػسر دضؿون افرشالل

وؿع تؾك ادعؾومـات فـدى األؾـراد واعيظـات افتـي 

افرأي تـزداد يومـًا بعـد ن أمهقة ؿادة نفذفك ؾ تتابعفم-

ـي أن مصـداؿقة مـا يؽتبـون متثـل أمهقـة ــزى  يوم،

خالة ظــدما كعـرف أن فـدى بعضـفم اداليـغ مـن 

ادتابعغ من افداخل وظذ مستوى افعام- وذم ادجتؿـع 

أن "( 1838)ذــر افـدـتور ظـع افؼــري  افسـعودي،

ؾرز ذم ادجتؿع افسعودي ظذ وجـه اخلصـوص أ تويس

ؿادة افرأي افعام اعدد، وألبحوا هم افـذين  ظددًا من

ادسالقة ظذ افعام ادتابع يػرحون أجـد،م افصباحقة و

ـي أن ألحاب احلسابات افؽبـرة دمـد لـداهم  ،هلم

 - "يسدد ذم ـل األماـن حوفـا
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وحتى إظداد هـذه  ،(weeparT) دوؿع تويبار ووؾؼاً 

ذم  يةسـعوداف خصـقات افن من بغ أظذ نؾ ،افدراشة

ذم تويس هم اف ـق   ،حتى إظداد هذه افدراشة ،ادتابعة

 ـوأمحـد اف ـؼري بـ ،(4,222,371) ـحمؿد افعريػي ب

ــ، (2-314-121) ــري ب ــايض افؼ ــق  ظ ــه اف   ـيؾق

ــــ (2,727,873) ــــودة ب ــــؾين افع ــــق  ش  ـواف 

 ،(123-827-8)ـب وضارق احلبقب ،(2-218-744)

ــ ــافؽي ب ــايز اد ح اف ــق  لــاف،و(238-332-3)ـوؾ

 (- 214-371-3)ـبادغاميس 

أن متغـر ظـدد ادتـابعغ ( 1838) ويمـد افؼـري

فقس هو ادتغر احلاشم حقث هــاك متغـرات أخـرى 

تمشس حلجم افتلثر افذي وؿؾـه لـاحب احلسـاب- 

ووذر افؼري أن ما يتم تداوفه ظز صبؽة تويس يػوق ذم 

اإلظـالم األمهقة واخلطـورة ربـي مـا تتداوفـه وشـالل 

افرشؿقة من موحوظات وؿضايا، ويعتؼد أن اد ـؽؾة 

فقست ذم افعدد افؽبر، وفقسـت ذم حضـور تـويس ذم 

ــؽؾة ذم  ــن اد  ــة، وفؽ ــافقة ذم ادؿؾؽ ــاحة اتتص افس

مصداؿقة ادضؿون افذي يمثر ويتلثر بـه افـرأي افعـام 

أن افدراشة من جاكب آخر أوححت كتالج - افسعودي

%( ـاكـت تبحـث 4-22كسبة ـبرة من أؾـراد افعقــة )

دالًي ظن تلـقد دـا يـرد ذم تـويس مـن مصـادر أخـرى 

بقـي ـان أؿل مـن  افتؾػزيون،ـافصحف أو اإلذاظة أو 

%( م تؽــن فتفــتم بــذفك األمــر- 3-71ربــع افعقـــة )

ــة  ــدم ثؼ ــود فع ــك يع ــبب ذف ــول أن ش ــن افؼ ويؿؽ

ويمــد هـذه  افوشـقؾة،ادستخدمغ ؾقي يـؼ ظز هذه 

%( تـرى أن 2-83من كصـف افعقــة )افـتقجة أن أؿل 

بقـي ـاكت كسـبة  تويس وؿل درجة ظافقة من ادصداؿقة

ـــي أن  مصــداؿقته،%( مــن افعقـــة ت ــؽك ذم 88-1)

%( ت يؿثل تويس هلم اي مصداؿقة بتاتًا- وهـذا 17-8)

يمـد أن مستخدمي تويس متلثرين بافعـرص األول مـن 

رأي يمعتؿـد هذه افدراشة وافتي متثـل ذم وجـود ؿـادة 

وؾئة أخرى تبحث ظن تلـقـد  األخبار،ظؾقفم ذم تؾؼي 

ومصادر أخرى هلذه األخبار ادتداوفة بغ ادستخدمغ 

ـي يصؾوا حلد افثؼة بي جاء ذم تـويس، بقــي ؾئـة ثافثـة 

فتؾؼـي األخبـار أو  اً وهي األؿل ت تعتز تويس مصـدر

 افوثوق بي جاء به-

ج أظاله أن كسبة ـبرة وذم كػس اإلضار اثبتت افـتال

%( تــرى أن وجــود معــارؾفم 8-87مــن ادبحــوثغ )

 ،وألدؿالفم ذم تويس يساهم ذم زيادة مصداؿقته فدهيم

%( أن ذفـك 8-71بقـي يـرى ربـع ادبحـوثغ تؼريبـًا )

ــاً  ــم أحقاك ــث اد ــارـغ و ،وــدث هل فؽــن كســبة ثؾ

ظدم تلثر ذفك افعـرص ظؾـقفم-  إػصاروا أ%( 31-7)

ـتقجة تمـد أمهقة وجود ادعارف واأللدؿاء ذم وهذه اف

ــدى  ــويس ـؿصــدر اخــر مــن مصــادر مصــداؿقته ف ت
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و وشـالل أؾفا ذم ذفك مثل ؿادة افـرأي مث مستخدمقه،

أظاله- ويمـد هـذا  إثبا،ااعيهرية وافتي تم اإلظالم 

افتوجه إجابات ادبحوثغ حول ثؼتفم بي يرد ذم تـويس 

%( بـلهنم 1-72غ )دبحـوثحقث أجـاب ؾؼـط ربـع ا

، بقـي ـاكت افـسبة األـز من ظقـة افدراشة ذم يثؼون به

، وفؽن ثؾـث %( تثأ بتويس أحقاكاً 2-83عـرص )هذا اف

ــغ 3-31اد ــارـغ ) ــويس- وهــذا يب ــون بت %( ت يثؼ

 ،تذبذب إجابات ظقـة افدراشة حـول ثؼـتفم ذم تـويس

ــث إن  ــبة )حق ــوم2-34كس ــال  %( ت تؼ ــادة إرش بنظ

بقــي ـاكـت كسـبة  ،ومات افتي تصؾفم ظز تـويسادعؾ

وربـع اد ـارـغ ؾؼـط  ،%( تؼوم بذفك أحقاكاً 33-3)

ويتضح مما شبأ من  %( هم من يؼومون بذفك-71-1)

كتالج أن مصداؿقة تويس ـعامل أشاد بافدراشة جـاء 

 جزلقـاً  وافذي يؿثل تلثراً  ،(71-3بـؿتوشط حسايب )

كتقجـة فـذفك تعتـز  -قةذم ظقـة افدراشة كحو ادصـداؿ

 اتجتيظـيمصداؿقة تـويس ـلحـد وشـالل افتوالـل 

وترتػــع هــذه  -حــد مــا بــغ أؾـراد افعقـــةإػ  ةحـعقػ

 :ثـالث حـاتت هـيادصداؿقة فدى ادسـتخدمغ ذم 

أو أحـد  ،ـون ادصـدر أحـد ؿـادة افـرأي ذم ادجتؿـع

 ادعؾومـاتتؾـك  أو ظـد تلـقد ،و األلدؿاءأاألؿارب 

اعيهريـة األخـرى مـن اإلظـالم لل حدى وشـامن إ

 لحاؾة وإذاظة وتؾػزيون-

 فروقات عقـة الدراسة 

يتضح من كتالج افدراشـة ان هــاك ؾروؿـات ذات 

لقة بغ ظدة متغـرات وكظـر،م دصـداؿقة إحصاأمهقة 

ت وافؽؾقات وافتخصصات وأظـير تويس مثل اعامعا

حقث يتضـح مـن اعـدول  ارـغ ذم هذه افدراشة-اد

 ويتضـح، دافة دتغر اعامعات (ف)أن ؿقؿة  (1) رؿم

فصافح جامعـة ادؾـك  لقاً إحصاأن مصداؿقة تويس دافة 

وهـي دافـة ظــد  871-4ؿة ف= ـاكت ؿق، ؾؼد شعود

 -1ؿل من أمستوى 

 

 

 .اغري اجلامعةوفؼًا ملصداققة تويرت ملالػروقات بني عقـة الدراسة   .(6)جدول 

 العدد اجلامعات املحاور
وسط املا

 احلسايب

االكحراف 

 املعقاري
 ققؿة ف

مساوى 

 الداللة

 مصداؿقة تويس

 22- 33-3 344 جامعة ادؾك شعود

 21- 11-3 773 افصحقةجامعة ادؾك شعود فؾعؾوم  111- 4-871

 12- 88-3 132 جامعة اتمام
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 .( 6)جدول تابع 

 العدد اجلامعات املحاور
املاوسط 

 احلسايب

االكحراف 

 رياملعقا
 ققؿة ف

مستتتتتتتاوى 

 الداللة

 
 21- 77-3 171 جامعة اتمرة كوره

  
 33- 14-3 111 اعامعة اتفؽسوكقة

 11-1** دافة ظـد مستوى 

 

وجود ؾـروق دافـة ( 2)رؿم دول اعمن يتضح ـي 

قة وافصحقة وادعؾوماتقة اإلكساكلقة بغ افؽؾقات إحصا

ت ؿقؿـة قة حقث ـاكاإلكساكوافعؾؿقة فصافح افؽؾقات 

 -11-1وهي دافة ظـد مستوى اؿل من  37-13ف= 

 

 .اغري الؽؾقاتمل وفؼا  صداققة تويرت ملالػروقات بني عقـة الدراسة  .(7جدول )

 العدد الؽؾقات املحاور
املاوسط 

 احلسايب

االكحراف 

 املعقاري
 مساوى الداللة ققؿة ف

 مصداؿقة تويس

 27- 34-3 273 قةاإلكساكافؽؾقات 

13-37 -111** 

 27- 11-3 734 افؽؾقات افصحقة

 23- 14-3 182 حاشبات ومعؾومات

 افؽؾقات افعؾؿقة

37 3-11 -24 

 

حـادي فدراشـة يتضـح مـن حتؾقـل افتبـاين األ ـي

ومصـداؿقة تـويس  ،ادمهل افدراد افػروق تبعًا دتغر

حقـث  ،لقاً إحصـادافـة ( أن ؿقؿـة ف 3باعدول رؿم )

فصـافح 11-1= سـتوى افدتفـةمظـد  232-4ـاكت 

 . ضالب افدراشات افعؾقا
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 .اغري املههل الدرادوفؼا  ملصداققة تويرت ملالػروقات بني عقـة الدراسة  .(8)جدول   

 العدد املههل العؾؿي املحاور
املاوسط 

 احلسايب

 االكحراف

 املعقاري
 مساوى الداللة ققؿة ف

 مصداؿقة تويس
 28- 11-3 312 افسـة افتحضرية

4-232 -111** 
 22- 31-3 217 بؽافوريوس

 دراشات ظؾقا 

34 3-21 -24 

  

 11-1** دافة ظـد مستوى 12-1* دافة ظـد مستوى 

 

ف ؽر دافة  بافـسبة دتغر افعؿر ؾؼد ـاكت ؿقؿةأما 

ظــير ظقـــة افدراشــة حــول أأكــه يوجــد تؼــارب بــغ 

 مصداؿقة تويس- 

 

 ةتتتاخلامت

 اشـتخدامـاأهم ادعـاير ظــد حد أتعتز ادصداؿقة 

وذفـك دـا ت ـفده افسـاحة  5ادختؾػةاإلظالم فوشالل 

من وشالل ظديـدة ومتجـددة حتؿـل وظـذ  اإلظالمقة

، ممـا ب ـؽل ـبـرمدار افساظة رشالل ـثرة متعارحة 

فتؾك افوشالل يؼع ذم حـرة جيعل ادتؾؼي أو ادستخدم 

 ك افوشـالل-تؾـظز زاء ادعؾومة افتي يتؾؼاها إصديدة 

لقات األخـرة هـو حصـاتوتر وحسب اإلوحقث إن 

ـــيوشـــقؾة افتوالـــل  ـــع  اتجتيظ األوػ ذم ادجتؿ

% 11كسبة أـثـر مـن وافذي يؿثل اف باب  افسعودي،

ؽـوار هـذه أ أمهقة هذه افدراشة فسز تلل ،من اف عب

، افتي ،م ذوة ـبرة من ادجتؿعو ،افؼضقة احلساشة

رة وشـؾبقة ذم كػـس افوؿـت- ؿد يؽون هلا آثار خطـو

أن ضـالب وضافبـات تضح اومن خالل هذه افدراشة 

م درجـة فـدهي اعامعات احلؽومقة ذم مديــة افريـاض

ترتػـع وفؽـن  ،ظافقة من اف ك حول مصداؿقة تـويس

ظذ هذا ادوؿع ظـدما يؼوم  درجة ادصداؿقة دا يؼرؤوكه

ؿادة افرأي ادػضـؾغ فـدهيم وادوجـودين ظـذ تـويس 

فتغريد بلي معؾومات أو أخبار ظـن بافتغريد أو إظادة ا

ــاياأ ــن افؼض ــقة م ــي  ،ي ؿض ــارف ـ ــود ادع أن وج

آخـر مـن مصـادر  اً عتـز مصـدريواأللدؿاء ذم تويس 

تولؾت افدراشة اػ أن و - مصداؿقته فدى مستخدمقه

ـان فألخبـار أو ـؾي درجة ادصداؿقة بغ افطؾبة ترتػع 

مصـادر ه افوشقؾة تلـقـد مـن ادعؾومات افواردة ذم هذ
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ـافصحف واإلذاظة وافتؾػزيـون ذم ادجتؿـع  ،رشؿقة

فؾ ـك  افسعودي- وهذه افـتقجة تمـد بي ت يدع جماتً 

أو أمهقـة ؿــادة افــرأي ذم ادجتؿــع شــواء ـــاكوا ظؾــيء 

م ـفورين فـدى ظامـة اف ـعب أو  اً أؾراد مػؽرين أو

افدور افؽبـر افـذي ، وخاصب ؽل  فدى ؾئة اف باب

و تثؼقـف أو تــاول افعديـد مـن أيؼع ظؾقفم ذم تــوير 

ظـد مـاؿ تفم فؼضايا ذات  أـزوتلل األمهقة  افؼضايا،

ــي - ذم ادجتؿـع افسـعوديضبقعة خالة أو حساشـة 

يؿؽن افؼـول أيضـا أن هــاك حضـور وأمهقـة ــزى 

اعيهرية افتؼؾقديـة ظـذ افـرؽم ممـا اإلظالم فوشالل 

  عديد فؾؿ فد اإلظالمي-ااإلظالم يؼال ظن تسقد 

 

 توصقات الدراسة

ذم حوء ما تولؾت إفقـه كتـالج افدراشـة يـو   

 بي يع:  انافباحث

 اد ارـغ ذم تويس فدورهم  ؿادة افرأيإدراك مهقة أ

 ذم ضرح ؿضايا ادجتؿع افسعودي-حوري اد

  دظوة ؿادة افرأي دـاؿ ة ؿضايا ادجتؿع افسعودي

 فطرح ادثر فؾجدل-بؽل ظؼالكقة وافبعد ظن ا

 كسقاق فؽل ما يرد ذم تويس دظوة اف باب فعدم ات

من معؾومـات دون افتثبـت مـن مصـداؿقة تؾـك 

 ادصادر- 

  فؾتوشـع ذم دظوة ادمشسات احلؽومقـة افرشـؿقة

 (،فتواجــد ظــذ هــذه افوشــقؾة افعرصــية )تــويسا

 ؾتوالل مع جقل اف باب افسعودي- وذفك ف

 ــدظوة فؾبــاحثغ ــه اف ــام واأل توجق ـــاديؿقغ فؾؼق

حؼة ظن هـذا ادحـور اهلـام ذم اقـع بدراشات ت

 مـاضأ ادؿؾؽة-

 

 املراجع العربقة

- افؼـاهرة: دار اتتصـالكظريات . مـري يجاب، حمؿد

 م-7111، افػجر فؾـؼ وافتوزيع

 اإلظــالم اإلشــالمي كظريــات-مـتتري يجتتاب، حمؿتتد 

 افعامـــة اإلشـــؽـدرية:اهلقئة- وافتطبقـــأ ادبـــادئ

 م-1437، بفؾؽتا

افعوامل ادمثرة ظذ مصـداؿقة ".الشؾفوب، عبداملؾك

افصحف افسعودية فدى اف باب ذم ادؿؾؽة افعربقة 

ـؾقـة اإلظـالم بجامعـة افؼـاهرة جمؾـة - "افسعودية

(، 78)افعــدد  ادجؾــة ادرصــية فبحــوث اإلظــالم،

 - 87 ,1 (، ص7112يوكقه  –يـاير )

ة ػحق، لــاإلظــالم اكػجــار -الطريتتري، عبتتدالر ن

م 8.11.7117، تاري   1418افعدد   ،اتؿتصادية

http://www.aleqt.com/2012/11/04/article_706746.ht

ml( ،7117-) 

 م[-12.7.7118]ذم اخلز تصػح تم        

http://www.aleqt.com/2012/11/04/article_706746.html
http://www.aleqt.com/2012/11/04/article_706746.html


 333 هـ(1831م.7112افرياض ) جامعة ادؾك شعود،، 1، ع72جمؾة اآلداب، م                                                              

ــدى " العتتريب،عثامن. ــة ف ــداؿقة افصــحاؾة افعربق مص

ــة  ــحقة مؼارك ــة مس ــعودي: دراش ــور افس اعؿف

دصداؿقة وشالل اإلظالم واشتخدامات افصـحاؾة 

ـــة ـــؾة افبحـــوث افدراشـــات -"اإلفؽسوكق شؾس

ــرة فؾصــحاؾة  ــرد لــحقػة اعزي ــة، ـ اإلظالمق

ـــة ـــة - افدوفق ـــاض: جامع ـــعود،افري ـــك ش  ادؾ

 - م(7114)

مـفجقـة وأشـافقب  -الؼايض، دالل، والبقتا،، حمؿتود

ــي : ــات  افبحــث افعؾؿ ــل افبقاك ــتخداموحتؾق  باش

دار احلامد فؾـؼـ - ظين: SPSSافزامج اإلحصالي 

 -11ص  م،7113 وافتوزيع،

: مـن افصـحاؾة افتؼؾقديـة اإلعالم اجلديد- الؼرين، عيل

الرياض  - إػ افتوالل اتجتيظي لحاؾة ادواضن

 م.2111، جامعة املؾك سعود

ــال - عتتيل الؼتترين، ــة ذم اد"مؼ ــة افتويسي ــع احلاف جتؿ

ــــــــعودي ــــــــرة،"افس ــــــــدة اعزي  - جري

ـــــدد ـــــاري   (،18227)افع  م-4.3.7113ت

http://www.al-

jazirah.com/2013/20130309/ar6.htm ،

تاري  تصـــــــػح ادوؿـــــــع  هــــــــ(-1838)

[18.11.7113- ] 

ــي  -قـتتديؾجي، عتتامر ــتخداماتافبحــث افعؾؿ  واش

- ظـين: ادعؾومات افتؼؾقدية واإلفؽسوكقـة صادرم

 -174ص م(، 7113، )دار افقازوري افعؾؿقة

ـــاض،ادوؿع  -مصتتتؾحة اإليصتتتاءات العامتتتة افري

ـــة اإلفؽـــسوي  دصـــؾحة اإلحصـــاءات افعام

http://www.cdsi.gov.sa/http://www.cdsi.gov.sa/so

candpub/resd   ـــــع ـــــػح ادوؿ ـــــاري  تص ت

[18.11.7113].  

تاري  تصػح ادوؿـع   .http://tweepar.comموقع تويبار

 [11.4.7113]- 
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