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محتويات العدد

   ثقافة السالم يف نصوص مسرح الطفل العربي »دراسة حتليلية«                                                                                                                
-  د/ عمرو نحلة

   اجتاهــات النخبــة اإلعالميــة األكادمييــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف اســتخدامات اللغــة العربيــة        -  د/ محمــد هاشــم

   التفاعليــة بــني ُكتــاب املقــاالت الصحفيــة وقرائهــم »دراســة حتليليــة 
لعينــة مــن املقــاالت املنشــورة علــى املواقــع االليكترونيــة للصحافــة 
املصريــة«                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  د/ عبداحلفيــظ درويــش

  العالقــة بــني ممارســة طــالب التدريــب امليدانــي لألنشــطة اإلعالميــة 
املدرســية واجتاهاتهــم نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــالم التربــوي »دراســة 
ميدانيــة«                              -  د/ وائــل مخيمــر

   تأثيــر التابلــت يف تنميــة املهــارات التعليميــة والتربويــة لطالب التعليم 
األساســى- دراســة تطبيقيــة علــى طــالب الصفــني الرابــع واخلامــس 
االبتدائيــني               - د/ شــيرين البحيــرى 

بــوك  الفيــس  يف  اجلامعيــة  اإللكترونيــة  العامــة  العالقــات  أنشــطة    
وعالقتهــا بثقــة الطــالب يف جامعاتهــم                   -  د/ محمــد طاحــون

الــــF.M يف إمــداد الشــباب اجلامعــي باملعلومــات حــول  إذاعــات      دور 
األمــن االجتماعــي            - د. ابتســام محمــود محمــد علــي

  بحوث ضمن متطلبات الدكتوراه: ـ

   خصائــص املتابعــة اإلخباريــة عبــر منصــات الهاتــف املحمــول لــدى كبــار 
الســن »دراســة ميدانية«                                               -  أ/ نهاد محمد
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التواصــل  مواقــع  عبــر  اجلامعــات  لصفحــات  الطــالب  اســتخدام     
املعــداوي كــرمي   أ/    - لديهــم      مبصداقيتهــا  وعالقتــه  االجتماعــي 

  ملخصات رسائل دكتوراه:

    األطــر الصحفيــة للتغطيــة اإلخباريــة للتيــارات السياســية املصريــة 
وعالقتهــا باجتاهــات اجلمهــور املصــري ، دراســة تطبيقيــة يف الفتــرة 
مــن يوليــو 2012م إلــى يونيــو 2015م                -  د/محمــد عبــد احلميــد

   تصميــم املواقــع اإلخباريــة العربيــة واألجنبيــة وعالقتــه بتفضيــالت 
-  د/مصطفــى علــوان مســتخدمي اإلنترنــت »دراســة تطبيقية«

   طـــر التغطية الصحفية ألحداث العنف السياسي يف مصـــر وعالقتها 
بتشــكيل اجتاهات اجلمهور املصري »دراســة تطبيقية«  

-  د/ سامح  عبدالغني
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المستخلص:
اســتهدف البحــث إلــى التعــرف علــى عاقــة اســتخدام الطــاب لصفحــات الجامعــة عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي بمصداقيــة الجامعــة لديهــم، باإلضافــة إلــى معرفــة تصــورات الطــاب لمصداقيــة صفحــات 
الجامعــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، اعتمــد البحــث علــى منهــج المســح بالعينــة، بالتطبيــق علــى 
عينة عمدية قوامها )500( مفردة من طاب الجامعات، مقسمة على الجامعات )الحكومية -  الخاصة 
-  األجنبيــة(، حيــث اســتخدام الباحــث اســتمارة اســتبيان عــن طريــق المقابلــة لطــاب الجامعــات عينــة 
للجامعــة  التواصــل االجتماعــي  لمواقــع  الطــاب  اســتخدام  بيــن  النتائــج وجــود عاقــة  الدراســة، وأثبتــت 
ودرجــة مصداقيــة الجامعــة لديهــم ، تبيــن أن الطــاب األكبــر ســنا فــي المراحــل الدراســية )الثالــث، والرابــع( 
يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي أكثــر مــن الطــاب األصغــر ســنًا فــي المراحــل الدراســية )األول، 
والثانــي(. أكــد الطــاب علــى أن األســلوب الــذي تتعامــل بــه الجامعــة يوضــح اهتمامهــم بالطــاب فــي 

المرتبــة األولــي بمتوســط حســابي )4.16( ووزن مئــوي )83.2(.

ABSTRACT:
The research aimed to identify the relationship of students 'use of the 

University's pages through social networking sites to the credibility of their 
university. In addition to understanding the students' perceptions of the credibility 
of the university's pages through social networking sites, the research relied on a 
sample survey method, based on a sample of 500 students Universities, divided 

by universities (government - private - foreign), where the researcher used a 
questionnaire form by interviewing university students sample study, and the 
results proved a relationship between the use of students to social networking 
sites of the University and the degree of credibility of the university, N older 
students are engaged social networking sites more than younger students. The 
students emphasized that the way in which the university deals shows their 
interest in students in the first rank .
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مقدمة:

لقــد شــهد العالــم تطــوًرا هائــًا لوســائل االتصــال وتقنياتهــا الحديثــة، وشــهدت الشــبكة االلكترونيــة 
قبــااًل مــن قبــل الشــعوب، كمــا  انتشــاًرا واســًعا، إلــى أن أصبحــت مــن أهــم وســائل االتصــال شــيوًعا واإ
أدت التطــورات المتزايــدة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالنترنــت إلــى زيــادة أعــداد المشــتركين لمواقــع 

التواصــل االجتماعــي إلــى أن حولــت العالــم بأكملــه إلــى قريــة صغيــرة.
ومــع انتشــار اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى المســتوى العالمــي، أدى إلــى إيجــاد 
والثقافيــة  االجتماعيــة  ســواء  المجــاالت  مــن  الكثيــر  فــي  األفــراد  علــى  للتأثيــر  جديــدة  فــرص 
واالقتصاديــة وغيرهــا، ممــا اســتعدى توجيــه مزيــد مــن االهتمــام لبحــث كيفيــة اســتغال ذلــك مــن 
قبــل المؤسســات فــي مختلــف المجــاالت، حيــث أصبحــت مواقــع التواصــل االجتماعــي جــزًءا 
مهًمــا مــن االســتراتيجية اإلعاميــة للمؤسســات حيــث أظهــرت الدراســات أن )15%( مــن الوقــت 
الــذى يقضيــه الفــرد علــى األجهــزة هــو عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي )1( .ً  إلــى ذلــك ازداد 

الوصــول عبــر هاتــف المحمــول لمواقــع التواصــل االجتماعــي بنســبة تزيــد عــن )%60(.)2( 
يوجــد إجمــاع بيــن ممارســي االتصــال ودارســيه ومتخــذي القــرار االتصالــي علــى أن مصداقيــة 
االتصــال، هــي مكــون أساســي لنجــاح عملــة االتصــال، وأحــد المعاييــر المهمــة المميــزة بيــن وســيلة 
اتصــال وأخــرى، والتعــرف عليهــا وتبيــن أبعادهــا ومكوناتهــا وأســاليب قياســها عمليــة حتميــة لــكل 

أطــراف عمليــة االتصــال. 
وفي هذا الســياق فإن مصداقية وســائل اإلعام الجديدة، خصوصا مواقع التواصل االجتماعي 
تعتمــد علــى اســتخدام الجمهــور لهــذه الوســائل ومــدى أهميتهــا لــه، خاصــة مــع تزايــد اســتخدام هــذه 

الوســائل عنــد الجمهــور.
لــذا فإننــا نبحــث فــي هــذا البحــث مــدى اســتخدام طلبــة الجامعــات لمواقــع التواصــل االجتماعــي 
عموًمــا، وصفحــات الجامعــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي خاصــة، وعاقــة هــذا االســتخدام 

بمصداقيــة الجامعــة لديهــم.
مشكلة الدراسة:

أصبحــت مواقــع التواصــل االجتماعــي، أكثــر فاعليــة فــي التأثيــر والتغييــر فــي المجتمــع، خاصــة فــي 
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ظــل المنافســة الشــديدة بيــن مختلــف وســائل اإلعــام، حيــث أكــد الباحثــون أنهــا األقــدر علــى اســتقطاب 
الماييــن مــن مســتخدميها خــال ســنوات قليلــة، األمــر الــذي يعكــس قدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات كافــة 
فئــات المســتخدمين وبخاصــة الشــباب، وعلــى الجانــب األخــر تعــد مصداقيــة وســائل اإلعــام أحــد العناصــر 
المهمــة فــي تقييــم األداء اإلعامــي، وركــن مهــم مــن أركان أخاقيــات الممارســة اإلعاميــة، وال شــك أن 
هــذه المصداقيــة لهــا أبعــاد مختلفــة منهــا مــا يتعلــق بالهيئــة اإلعاميــة أو المؤسســة ذاتهــا، ومنهــا مــا يتعلــق 

بالعمليــة اإلعاميــة ذاتهــا.
ومــن هنــا تتحــدد المشــكلة البحثيــة لهــذه الدراســة فــي معرفــة آراء الطــاب حــول مصداقيــة 
الجامعــة لديهــم وذلــك مــن خــال اســتخدامهم لصفحــات الجامعــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:

أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تحققــه المواقــع اإللكترونيــة خصوًصــا مواقــع التواصــل االجتماعــي - 1
فــي خدمــة المؤسســات خاصــة الجامعــات فــي التقديــم واإلعــان عــن الجامعــة وخدماتهــا وتحقيــق 
التواصــل الفعــال بينهــا وبيــن طابهــا، خاصــة مــع تزايــد معــدل اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعي 

مــن قبــل الطــاب.
المصداقيــة كمتغيــر متعــدد - 2 تهتــم بدراســة  التــي  الحديثــة  البحثيــة  التيــارات واالتجاهــات  مواكبــة 

األبعــاد، واألبــرز فــي تحديــد تأثيــر مختلــف وســائل اإلعــام الســيما وســائل اإلعــام الجديــد وفــى 
مقدمتهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى الجمهــور بأنواعــه المختلفــة.

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا فــي محاولــة الكشــف عــن الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه مواقــع - 3
التواصــل االجتماعــي فــي تحقيــق مصداقيــة الجامعــة لــدى الطــاب.

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى: 

التعــرف علــى عاقــة اســتخدام الطــاب لصفحــات الجامعــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي . 1
بمصداقيــة الجامعــة لديهــم.

التعــرف علــى درجــة اســتجابات الطــاب لمقيــاس مصداقيــة صفحــات الجامعــة عبــر مواقــع . 2
التواصــل االجتماعــي.

الدراسات السابقة:
فيمــا يلــي ســيتم عــرض ألهــم الدراســات األجنبيــة والعربيــة التــي تــم االطــاع عليهــا والتــي فــي 

نفــس الوقــت ذات صلــة بموضــوع الدراســة وبالمتغيــرات التــي تبحثهــا الدراســة:
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دراسة محمد عبد العزيز سيد طه )2017( )3(. 1
الحواريــة  والبرامــج  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر  المواطــن  إعــام  “ مصداقيــة  بعنــوان 

.“ المصــري  الشــباب  يدركهــا  كمــا  المصريــة  الفضائيــة  بالقنــوات 
ســعت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتويات مصداقيــة إعــام المواطــن عبــر مواقــع التواصــل 
ومــدى  الجامعــي،  الشــباب  لــدى  المصريــة  الفضائيــة  بالقنــوات  الحواريــة  والبرامــج  االجتماعــي 
اعتمادهــم عليهــا كمصــدر للمعلومــات حــول األحــداث والقضايــا المتاحقــة خــال فترتــي االنتخابــات 
الرئاســية 2014واإلنتخابات البرلمانية 2015، وهي دراســة وصفية اعتمدت على منهجي المســح 
اإلعامــي والمنهــج المقــارن، وتمثلــت عينــة الدراســة التحليليــة علــى مواقــع الفيديــو األكثــر مشــاهدة 
بموقعــي )الفيــس بــوك، يوتيــوب(، وحلقــات برنامجــي )العاشــرة مســاًء، وبرنامــج صبــاح الخيــر يــا 

مصــر(.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

مقارنــة -  اليوتيــوب  لقنــوات  الفيديــو  بمقاطــع  الــواردة  المضاميــن  مؤشــر مصداقيــة  ارتفــاع 
بــوك. الفيــس  موقــع  علــى  للمبحوثيــن  الشــخصية  بالصفحــات 

جــاءت فــي صــدارة ترتيــب أهــم العوامــل التــي تدعــم المصداقيــة بوســائل إعــام المواطــن - 
مصــدر  وضــوح  )مــدى  التالــي  النحــو  علــى  المصــري  الشــباب  لــدى  الحواريــة  والبرامــج 
المضاميــن اإلخباريــة والثقــة فيهــا - احتــواء المضمــون علــى مقطــه فيديــو لتدعيــم المصداقيــة 
- مــدى تمتــع القائــم باالتصــال بالثقــة – مــدى حاليــة وأهميــة القضايــا واألحــداث المطروحــة 

للنقــاش(.
دراسة عمرو محمد محمود عبد الحميد )2016( )4(. 2

بعنــوان “ اتجاهــات الــرأي العــام المصــري نحــو مصداقيــة القنــوات التليفزيونيــة ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي فــي تنــاول القضايــا السياســية “ 

اختبــرت الدراســة العاقــة بيــن مســتوى االعتمــاد علــى القنــوات التليفزيونيــة المصريــة الحكوميــة 
والخاصــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي كمصــادر للمعلومــات حــول األحــداث السياســية المصريــة 
دراك المبحوثيــن لمصداقيتهــا فــي تنــاول القضايــا السياســية، وشــملت الدراســة تحليــل مضمــون  واإ
عينــة مــن حلقــات البرامــج الحواريــة الجماهيريــة بالقنــوات الفضائيــة المصريــة، وكذلــك الصفحــات 

اإلخباريــة علــى موقــع الفيــس بــوك. 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 أن مواقــع التواصــل االجتماعــي أكثــر مصــادر األخبــار مصداقيــة مــن بيــن وســائل اإلعــام - 

التقليديــة والجديــدة فــي تنــاول األحــداث السياســية المصريــة لــدى المبحوثيــن.
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التواصــل -  بيــن مســتويات االعتمــاد علــى مواقــع  دالــة إحصائيــة  ارتباطيــة  وجــود عاقــة 
األحــداث  تغطيــة  فــي  لمصداقيتهــا  المبحوثيــن  دراك  واإ لألخبــار،  كمصــادر  االجتماعــي 

السياســية.
3 .)5( )2016( Evn Go , et All دراسة 

بعنــوان “ دوافــع اســتخدام مواقــع الشــبكات االجتماعيــة والمواقــع اإلخباريــة وبوابــات االنترنــت 
وعاقتهــا بــكل مــن مصداقيــة المعلومــات عبــر االنترنــت والثقــة فــي الصحافــة”

اســتهدفت الدراســة التعرف على طبيعة اســتخدام الجمهور لشــبكة االنترنت، ودوافع اســتخدامها 
المعلومــات علــى  ذلــك بمصداقيــة  اســتهدفت تحديــد عاقــة  التواصــل االجتماعــي، كمــا  لمواقــع 
االنترنــت والثقــة فــي الصحافــة، تــم التطبيــق علــى عــدد )996( مشــارك مــن ســكان كوريــا الجنوبيــة 

فــي يوليــو 2012.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن مســتخدمي المواقــع اإلخباريــة يقيمــون المعلومــات عبــر االنترنــت أنهــا ذات مصداقيــة - 
أعلــى مــن الذيــن ال يســتخدمون هــذه المواقــع، بينمــا لــم تثبــت تلــك العاقــة مــع المواقــع 

االجتماعيــة.
وجــود عاقــة ســلبية بيــن الثقــة فــي المؤسســات الصحفيــة ومــدى مصداقيتهــا ومصداقيــة مــا - 

تنشــره عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
دراسة فوزى عبد الرحمن الزعباوي )2016( )6(. 4

التواصــل  بمواقــع  الخبريــة  المضاميــن  علــى  الجامعــي  المصــري  الشــباب  اعتمــاد   “ بعنــوان 
 .“ مصداقيتهــا  نحــو  واتجاهاتــه  الجاريــة  األحــداث  متابعــة  فــي  االجتماعــي 

اســتهدفت الدراســة بشــكل رئيســي التعــرف علــى رأى الشــباب الجامعــي المصــري واتجاهاتــه 
نحــو مصداقيــة المضاميــن الخبريــة بمواقــع التواصــل االجتماعــي عنــد اعتمادهــم عليهــا فــي متابعــة 
األحــداث الجاريــة، وقــد تــم تطبيــق أســلوب العينــة الحصيصــة فــي اختيــار مفــردات عينــة الدراســة 
التــي بلــغ حجمهــا )450( طالبــا جامعًيــا موزعــة بالتســاوي بيــن الجامعــات المصريــة الحكوميــة 
والخاصــة وجامعــة األزهــر، بمقــدار )150( طالــب مــن كل جامعــة وذلــك فــي الفتــرة النصــف الثانــي 

مــن العــام الدراســي 2015.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن غالبيــة أفــارد العينــة بنســبة )75%( أكــدوا مصداقيــة المضاميــن الخبريــة بمواقــع التواصــل - 
االجتماعــي عنــد تناولهــا لألحــداث الجاريــة ســواء كانــت بدرجــة كبيــرة أو متوســطة.

جاء موقع الفيس بوك على رأس مواقع التواصل االجتماعي من حيث درجة المصداقية.- 
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جــاءت أهــم معاييــر المصداقيــة لــدى أفــراد العينــة، الشــمولية، واكتمــال التغطيــة الصحفيــة، - 
وضــوح اللغــة، ومراعــاة الــذوق واآلداب العامــة.

دراسة أحمد على إبراهيم )2015( )7(. 5
بعنــوان »اعتمــاد الشــباب علــى مواقــع الصحــف اإللكترونيــة أثنــاء األزمــة الســورية وعاقتــه بإدراكهــم 

لمصداقيتهــا« 
ســعت الدراســة إلــى معرفــة اعتمــاد الشــباب علــى مواقــع الصحــف اإللكترونيــة الســورية أثنــاء 
األزمــة الســورية وعاقتــه بإدراكهــم لمصداقيتهــا، وذلــك مــن خــال رصــد وتوصيــف معــدل تعــرض 
المبحوثيــن لمواقــع الصحــف اإللكترونيــة الســورية وتحديــد أســباب اعتمــاد المبحوثيــن علــى مواقــع 
الصحــف اإللكترونيــة الســورية كمصــدر للمعلومــات عــن األزمــة الســورية،  وذلــك بالتطبيــق علــى 

عينــة عشــوائية مــن الشــباب الســوري المســتخدم لمواقــع الصحــف اإللكترونيــة.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

تمثلــت أســباب اعتمــاد أفــراد العينــة علــى الصحــف اإللكترونيــة الســورية كمــا أظهرتهــا - 
النتائــج باألســباب النفعيــة إذ حصلــت علــى العبــارات الخاصــة بهــا علــى أعلــى نســبة لــدى 
المبحوثيــن، فجــاءت معرفــة مــا هــو جديــد فــي المرتبــة األولــي بنســبة )61%(، بينمــا جــاءت 

أســباب دوافــع التســلية والترفيــه فــر المرتبــة األخيــرة.
أشــارت النتائــج أن الفوريــة فــي نقــل األحــداث تعتبــر أهــم العوامــل التــي تزيــد مــن مصداقيــة - 

الصحــف اإللكترونيــة وذلــك بــوزن نســبى )96.2%(، يليهــا الدقــة فــي نقــل المعلومــات بــوزن 
نســبى )95.4%( بينمــا جــاءت العوامــل المتعلقــة بالتصميــم فــي المرتبــة األخيــرة.

6 .)8( )2015( Ruohan Lia, Ayoung Suhb دراسة
بعنوان “العوامل المؤثرة في مصداقية المعلومات على منصات مواقع التواصل االجتماعي“

اســتهدفت الدراســة رصــد كيفيــة تقييــم مصداقيــة المعلومــات علــى منصــات مواقــع التواصــل االجتماعــي 
والعوامــل المؤثــرة بهــا، وذلــك مــن خــال التطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن 135 مبحــوث مــن مســتخذى 

الفيــس بــوك.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 أظهرت النتائج وجود عاقة ارتباط دالة احصائًيا بين كل من مستوى تفاعل المتصفحين - 
ومســتوى اعتمادهما على مواقع التواصل االجتماعي، وبين تقييمهم لمصداقية المعلومات 

عليها.
التــي -  المعلومــات  و)جــودة  اإلقناعيــة(،  الحجــج  )قــوة  أن عوامــل  إلــى  الدراســة  توصلــت 

االجتماعــي. التواصــل  مواقــع  لمصداقيــة  المبحوثيــن  تقييــم  فــي  يؤثــران  الرســالة(  تتضمنهــا 
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التعليق على الدراسات السابقة:
بعــد اســتعراض التــراث العلمــي الخــاص بموضــوع الدراســة وعــرض الدراســات الســابقة المتصلــة 
بموضــوع الدراســة الحظنــا أن معظــم الدراســات ركــزت علــى دراســة العاقــة بيــن اســتخدام مواقــع 
الزعبــاوي  فــوزى  كدراســة  الخبريــة  المضاميــن  يخــص  فيمــا  والمصداقيــة  االجتماعــي  التواصــل 
 2015(  Ruohan Lia. Ayoung Suhb وأيضــا مصداقيــة المعلومــات كدراســة ،)2016(

(، ودراســة Evn Go . et All    )2016(  بينمــا الدراســة الحاليــة ســعت لدراســة مصداقيــة 
المؤسســات الجامعيــة مــن خــال صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ونجــد أن أغلــب 
الدراســات الســابقة اهتمــت بدراســة موقعــي ) الفيــس بــوك وتويتــر ويوتيــوب(، وتضمنــت معظــم 
الدراســات  عينــة قوامهــا مــن الشــباب مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي وهــو مــا يتفــق مــع 
الدراســة الحاليــة فــي اســتهداف فئــة الشــباب الجامعــي، واعتمــدت كل الدراســات الســابقة علــى منهــج 
المســح باســتخدام االســتبيان منهــا مــا هــو تــم تطبيقــه الكترونيــا ومنهــا مــا تــم تطبيقــه عــن طريــق 
المقابلــة ، وهــو مــا اعتمــد الباحــث عليــه فــي الدراســة الحاليــة فــي اســتخدام منهــج المســح وتطبيــق 

االســتبيان عــن طريــق المقابلــة.
اإلفادة من الدراسات السابقة:

بعــد االطــاع علــى الدراســات الســابقة والتعــرف علــى أهــم االتجاهــات الحديثــة التــي تتعلــق 
العامــة بوصفــه اســتراتيجية هامــة  العاقــات  فــي مجــال  التواصــل االجتماعــي  باســتخدام مواقــع 
لتكويــن العاقــات مــع الجماهيــر ودورهــا فــي تعزيــز مصداقيــة المؤسســات؛ يمكــن أن نــدرج افاداتهــا 

للدراســة الحاليــة فــي النقــاط اآلتيــة:
ساعدت في صياغة األهداف والتساؤالت والفروض.- 
ساعدت في بناء أدوات الدراسة ومقاييسها.- 
ساعدت في االنطاق من زاوية جديدة لم تتم دراستها.- 

التعريفات اإلجرائية للدراسة:
فيمــا يلــي ســيتم تحديــد أهــم مصطلحــات الدراســة، وســيكتفي الباحــث بعــرض التعريفــات اإلجرائيــة 

التــي يأخــذ بهــا فــي هــذا البحــث.
1 ):)Credibility( المصداقية

مكانيــة  هــي” مجــرد قابليــة الوســيلة للتصديــق أو االعتقــاد فــي صدقهــا، أو الثقــة فــي الوســيلة واإ
االعتمــاد عليهــا، واحترامهــا واالعتمــاد عليهــا كمصــدر للمعلومــات، أو هــي رضــا الجمهــور عــن 

أداء الوســيلة”
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2 ): )Social Media( مواقع التواصل االجتماعي
هــي مجموعــة مــن المواقــع اإللكترونيــة الموجــودة علــى شــبكة اإلنترنــت، وهدفهــا الرئيســي تيســير 
التواصــل والتعــاون بيــن مجموعــة مــن األشــخاص، فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وهــي شــبكات تفاعليــة 

تجمع شــمل األفراد ذوي المصالح الشــخصية واألنشــطة المشــتركة”. 
تساؤالت الدراسة:

تسعي الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل اآلتي:
مــا درجــة اســتجابات الطــاب لمقيــاس مصداقيــة صفحــات الجامعــة عبــر مواقــع التواصــل - 

االجتماعــي، فــي أبعــاده المختلفــة )الثقــة – الســمعة – الدقــة – الخبــرة – التفاعليــة وســرعة 
اإلنصــاف  الشــفافية –  التزامــن والحداثــة –  الحيــز –  الموضوعيــة وعــدم  االســتجابة - 

والخصوصيــة - جــذب االنتبــاه(؟ 
فروض الدراسة:

بنــاء علــى مــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســات والبحــوث الســابقة واإلطــار النظــري فــي هــذا البحــث 
فقــد تــم صياغــة الفــروض اآلتيــة:

توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائًيــا بيــن اســتخدام الطــاب عينــة الدراســة لمواقــع التواصــل - 1
االجتماعــي للجامعــة ودرجاتهــم علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة(.

توجــد فــروق ذات داللــه إحصائيــة بيــن درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة - 2
الكلية( حســب المتغيرات الديموغرافية )النوع – العمر – نوع الجامعة – نوع الكلية – المســتوى 

الدراســي(.

متغيرات الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار العاقة بين متغيرين أساسين هما:

المتغير المستقل: ويتمثل في استخدام مواقع التواصل االجتماعي )صفحات الجامعة(.
المتغير التابع: ويتمثل هذا المتغير في مصداقية الجامعة لدى الطاب.

المتغيــرات الوســيطة: وتتمثــل فــي )النــوع – العمــر – نــوع الجامعــة – نــوع الكليــة – المســتوى 
الدراســي(.
 نوع الدراسة ومنهجها: 

تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة، تهــدف إلــى وصــف ورصــد مســتويات مصداقيــة 
الجامعــة لــدى الطــاب وقــد اعتمــدت علــى منهــج المســح بالعينــة.
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عينة الدراسة:
الجامعــات  الجامعــات، مقســمة علــى  هــي عينــة عمديــة قوامهــا )500( مفــردة مــن طــاب 

الدراســة: لعينــة  يلــي توصيــف  الخاصــة - األجنبيــة( وفيمــا  )الحكوميــة - 
جدول )1( توصيف عينة الدراسة

متغيرات العينة
أفراد العينة 

نسبةتكرار

50%250ذكرالنوع
50%250أنثي

العمر 

11%55من 18 ألقل من 19 
13.8%69من 19 ألقل من 20
57.2%286من 20 ألقل من 21

18%2190 فأكثر

المستوى الدراسي

11%55األول
--------الثاني
38%194الثالث
18.2%91الرابع

32%160الخامس

50%250نظرية نوع الكلية 
50%250عملية 

نوع الجامعة 

40%200حكومية 
40%200خاصة 

20%100اجنبية تعمل في مصر 

أداة الدراسة:
استخدام الباحث استمارة استبيان للطاب لجمع البيانات وفق أهداف وفروض الدراسة.

إجراءات الصدق والثبات الستمارة االستبيان:
للتأكــد مــن صــدق اســتمارة االســتبيان قــام الباحــث باســتخدام الصــدق الظاهــري حيــث تــم عــرض 
االســتمارة على عدد من المحكمين المتخصصين في مجال اإلعام للحكم على تحقيق االســتمارة 
ألهــداف الدراســة وقدرتهــا علــى قيــاس متغيــرات الدراســة، ثــم تــم إجــراء التعديــات التــي اقترحهــا 
المحكمــون والخبــراء، وقــد تــم حســاب ثبــات اســتمارة االســتبيان مــن خــال معامــل ألفــا كرونبــاخ 
ــا حيــث يزيــد  وتبيــن أن قيمــة المعامــل بلغــت )0.823(، وهــو معامــل ثبــات مقبــول ودال إحصائًي

عــن )0.7(.
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اإلطار المعرفي للدراسة:
مصداقية مواقع التواصل االجتماعي:

تحتــل شــبكات التواصــل االجتماعــي قائمــة المواقــع اإللكترونيــة األكثــر شــعبية خــال ســنوات 
العقــد األخيــر، خاصــة فــي ظــل التغييــرات السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة التــي تشــهدها بلــدان 
العالــم أجمــع، وفــي هــذا الصــدد أكــد الباحثــون أنهــا األقــدر علــى اســتقطاب الماييــن مــن مســتخدميها 
خــال ســنوات قليلــة، األمــر الــذي يعكــس قدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات كافــة فئــات المســتخدمين 

وبخاصــة الشــباب.
ونشــأت شــبكات التواصــل االجتماعــي لســد فــراغ اجتماعــي صاحــب اســتخدام اإلنســان للحاســب 

اآللــي فــي جميــع أنشــطته، وتأثيــر اســتخدام هــذا الحاســب علــى الحيــاة االجتماعيــة. )9(
حيــث تختلــف مواقــع التواصــل االجتماعــي عــن وســائل اإلعــام التقليديــة األخــرى، ألنهــا مفتوحــة 
االســتخدام مــن مختلــف المســتويات واألجنــاس والــدول، وتمكنهــم مــن تبــادل األخبــار والمعلومــات 
واآلراء بحريــة دون أي رقيــب، حيــث تتميــز مواقــع التواصــل االجتماعــي بالمســاواة االجتماعيــة.)10(

ولفتــت مواقــع الشــبكات االجتماعيــة )Social Networking( أنظــار الكثيــر مــن النــاس فــي 
جميــع أنحــاء العالــم بصفــة عامــة، وفــي الوطــن العربــي علــى وجــه الخصــوص، وجذبــت انتبــاه 
العديــد مــن الفئــات علــى كافــة ومختلــف المســتويات السياســية، واالجتماعيــة، واالقتصاديــة، وحتــى 
الرياضيــة، وخاصــة مــع وجــود عــدد مــن الشــبكات التــي تقــدم محتوياتهــا بالعديــد مــن اللغــات، مثــل 

موقــع الفيــس بــوك، الــذي قــام بترجمــة محتــواه إلــى العديــد مــن اللغــات.
وقــد أدى ذلــك إلــى وجــود نــوع مــن االهتمــام مــن جانــب المتابعيــن والمهتميــن بموقــع التشــابك 
االجتماعــي، والمطوريــن فــي عالمنــا العربــي، وعمــدوا إلــى إنتــاج مواقــع شــبكات اجتماعيــة عربيــة 
ولكنهــا فــي حقيقــة األمــر ال ترتقــي لمنافســة الشــبكات االجتماعيــة الكبــرى، مــن حيــث الخدمــات 
والتقنيــة العاليــة، التــي تتمتــع بهــا العديــد مــن الشــبكات االجتماعيــة العالميــة، مثــل )تويتــر(، و )فيــس 

بــوك(، و )مــاي ســبيس(، و )لينكــدإن(، وغيرهــا مــن المواقــع التشــابكية. )11(
وتعــد الشــبكات االجتماعيــة مــن أكثــر المواقــع التــي يســتخدمها اإلنســان فــي اآلونــة األخيــرة لمــا 
لهــا مــن مميــزات وانتشــار وتفاعــل، وتســتخدم للتعبيــر الحــر عمــا يــراه اإلنســان وتشــجعه علــى رصــد 
أفكاره بصفة مســتمرة واشــتراكه مع اآلخرين في نفس األفكار، أو تشــجيع فكر معين أو رأي معين 

أو تقديــم مجــال اهتمــام واحــد. )12(
كمــا أن مــن أهــم ســمات وســائل اإلعــام الجديــدة: هــو اهتمــام الباحثيــن بدراســة عاقــة هــذه 
الوســائل بالجمهــور فلقــد أضفــت هــذه الوســائل أنماطــا جديــدة وممارســات مســتحدثة فــي الحقــل 
اإلعامــي ممــا حــدا بأســاتذة االتصــال الختبــار العاقــات الناشــئة بيــن اســتخدام الجمهــور لهــذه 
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الوســائل وتأثيراتهــا المحتملــة ومجــال نقاشــنا اآلن مفهــوم المصداقيــة وكمــا يعرفهــا Burgoon فهــي 
مفهــوم متعــدد األبعــاد )13( يرتبــط بمعاييــر الثقــة والمســئولية واالعتمــاد ويمثــل ذلــك اتجاهيــن بحثيــة 
جديــدة فــي دراســات العديــد مــن أســاتذة االتصــال فلقــد تنــاول “Bles . White . Hahn” العوامــل 
المحتــوى  مــع  للتفاعــل  الجمهــور  اتجــاه  اإلنترنــت وباألخــص  الجمهــور الســتخدام  تجــذب  التــي 
اإلعامــي المطــروح علــى اإلنترنــت ومــن أهــم هــذه العوامــل إدراك الجمهــور المصداقيــة المواقــع 
اإلخباريــة. بيــد أنــه هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر فــي انتشــار وســائل اإلعــام الجديــدة وســط الجمهــور 
مثــل تلــك التــي يحددهــا “Sedman” وتشــتمل علــى تســويق الوســيلة الجديــدة ومواصفاتهــا ومــدى 
ماءمــة ذلــك الحاجــة الســوق لــذا يمكننــا اختبــار هــذه العوامــل لبيــان عاقــة انتشــار اســتخدام المواقــع 

اإلخباريــة بمســتقبل الصحافــة المطبوعــة داخــل الســعودية.
ومن هنا تنبثق أهمية مناقشة قضية المصداقية في المستقبل القريب حيث أن مواقع التواصل 
االجتماعــي، تــؤدي دورة جوهريــة فــي نقــل المعلومــات واآلراء والصــور الخاصــة باألحــداث، ويمكنــه 
الوثــوق فيهــا كمصــدر أساســي لألخبــار المختلفــة، خصوصــا التــي تملــك مصداقيــة عاليــة ودقــة 
متميــزة، كمــا أن: »هنــاك مصــادر لألخبــار عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، تتميــز بالســرعة 
والمصداقيــة وتملــك مصداقيــة عاليــة عنــد المتابعيــن والنــاس، فهــي تنقــل األخبــار بشــكل ســريع 

وتتجــاوب مــع المتابعيــن )14(.
أن الوظيفــة األهــم لكافــة الوســائل اإلعاميــة هــي اإلخبــار أو اإلعــام؛ ويعــرف بأنــه إحاطــة 
الفــرد علمــا بمــا يــدور حولــه مــن أحــداث، بدقــة وموضوعيــة حتــى يســتطيع أن يتخــذ القــرار الصائــب 
فيمــا يتعــرض لــه مــن قضايــا صغــرت أم كبــرت، كمــا تعــد المصداقيــة مــن أهــم مقومــات المــادة 

الخبريــة التــي يجــب تداولهــا.
أن  التواصــل االجتماعــي، فضــا عــن  تتجــاوزه وســائل  أن  تســتطع  لــم  الــذي  التحــدي  وهــو 
المصداقيــة كذلــك هــي البــاب الواســع الــذي يهــدد ســطوة هــذه الوســائل، والتــي القــت إقبــاال كبيــرا فــي 
بدايتهــا مــن شــرائح اجتماعيــة مختلفــة، غيــر أنــي أســتطيع أن أدعــي أنــه إذا تــم إجــراء مســح علــی 
عينــة مــن المهتميــن والمســتخدمين لتلــك الوســائل، ســنجد أنهــا فقــدت قطاعــا يعتــد بــه مــن جمهورهــا 
بعــد أن أضحــت مصداقيتهــا علــى المحــك، كمــا أنــه يصعــب التأكــد مــن مصــادر المعلومــات ودقتهــا، 
بعــد أن يســرت أســاليب التصويــر والمونتــاج التاعــب فــي الصــورة الفوتوغرافيــة والصــوت والمــادة 

الفيلميــة )15(.
إن المهنيــة تقتضــي التعامــل مــع الخبــر المســتند إلــى مصــدر موثــوق ولــه مصداقيــة عاليــة، ونقــل 
رأي شــخص لــه عاقــة بالحــدث ســواء أكان مواليــة أم معارضــة شــريطة االســتماع إلــى رأي الطــرف 
اآلخــر، وهــذا األمــر يســاعد أيضــا علــى حمايــة المؤسســة اإلعاميــة والحفــاظ علــى مصداقيتهــا 

بعــاد تهمــة التحيــز عنهــا. واإ
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إال أن مــا يضــر بالتــوازن هــو مــا تســتخدمه بعــض وســائل اإلعــام والــذي يعــرف ب “مدافــع 
االحتجــاج“. هــذه المدفعيــة تســتخدم عــادة فــي حــاالت الصــراع حيــث تندفــع “الراميــات اإلعاميــة 
“بشــكل مكثــف للــرد علــى تصريــح مــا أو مقــال مــا أو برنامــج مــا، ولترجيــح وجهــة نظــر أو إقنــاع 
الــرأي العــام بهــذه الوجهــة. هــذا األســلوب ال يعطــي حــق الــرد، وهــو بالتالــي يخــل بالتــوازن ويقتــرب 

مــن مفهــوم الدعايــة الســوداء.
والمصداقيــة تقتضــي التنبــه إلــى حــاالت التســرب، فالبيئــة التنافســية القائمــة بيــن وســائل اإلعــام 
تســاعد علــى تســريب بعــض المعلومــات التــي تضــر بالمفهــوم المهنــي لإلعــام الــذي يوجــب التقصــي 

والتحقق. 
نتائج الدراسة:

أوال: النتائج العامة للدراسة الميدانية 
درجات الطاب على مقياس المصداقية

جدول )2( مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي 
البعد األول )الثقة(

بعد الثقة 
أرفضمحايدأوافقأوافق بشدة

أرفض 
بشدة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الوزن الم
المئوي %ك%ك%ك%ك%ك

الجامعة تحافظ على 
وعودها وتنفذها.

501024048120249018--3.50.970

الجامعة تصمم 
صفحاتها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي 
بطريقة تزيد من ثقتي 

فيها؟

2551603231563----3.420.5968.4

الجامعة تحافظ على 
نشر المعلومات 
واألخبار الحديثة .

15931.816132.218036----3.960.8279.2

وضوح هوية مصدر 
المضامين اإلعالمية 

المنشورة على 
صفحات الجامعة.

20440.81603212625.2102--4.120.8582.3

توافر مصادر موثوق 
بها تثبت دقة وصحة 
المعلومات المنشورة.

70141855714529----3.850.6461

الجامعة تركز على 
الحقائق وتتفادي 
االختالق والتزييف

2054114629.214929.8----4.110.8382.2

باســتقراء بيانــات الجــدول الســابق رقــم )2(، فيمــا يخــص ترتيــب عبــارات مقيــاس مصداقيــة 
الجامعــة لــدى الطــاب مــن خــال التواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي داخــل الجامعــة، فيمــا 
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يتعلق بعبارات بعد الثقة حســب المتوســط الحســابي والوزن المئوي، فقد جاء )وضوح هوية مصدر 
المضاميــن اإلعاميــة المنشــورة علــى صفحــات الجامعــة( فــي المقدمــة بمتوســط حســابي )4.12( 
ووزن مئــوي )82.3(، بينمــا جــاء )تركيــز الجامعــة علــى الحقائــق وتفــادى االختــاف والتزييــف( فــي 
المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي)4.11( ووزن مئــوي )82.2(، فــي حيــن جــاءت )الجامعــة تحافــظ 
علــى نشــر المعلومــات واألحبــار الحديثــة( فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي)3.96( ووزن مئــوي 
)79.2(، بينمــا جــاءت مصداقيــة الجامعــة فــي المحافظــة علــى وعودهــا وتنفيذهــا فــي المرتبــة الرابعــة 

بمتوســط حســابي )3.5( ووزن مئــوي )70( وأخيــًرا جــاء مصداقيــة الجامعــة فــي تصميــم صفحاتهــا 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي بطريقــة تزيــد مــن ثقتــي فيهــا بمتوســط )3.42( ووزن مئــوي 
)68.4(، و )توافــر مصــادر موثــوق بهــا تثبــت صحــة ودقــة المعلومــات المنشــورة علــى صفحــات 

الجامعــة، بمتوســط حســابي )3.85( ووزن مئــوي )61(.
جدول )3( مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي

البعد الثاني )السمعة(

بعد السمعة 
أرفض بشدةأرفضمحايدأوافقأوافق بشدة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم

وي
لمئ

ن ا
وز

ال

%ك%ك%ك%ك%ك

الجامعة لديها صورة 
محترمة.

30060125257515----4.450.7488

ارتباط موقع الجامعة 
بمواقع اخري موثوق بها 

وذات مصداقية.
120241553122545----3.790.875.8

تتوقف صفحات الجامعة 
عن العمل لفترات معينة 

لسبب ما.
--55111703417034105213.650.9373

توفير روابط لمؤسسات 
أخرى ذات السمعة.

10921.828156.211022----40.6680

كفاءة القائمين على إدارة 
صفحات الجامعة عبر 

موقع التواصل .
13426.823647.213026----4.010.7380.2

صفحات الجامعة تحظى 
بمتابعة عدد كبير من 

الطالب.
1503019539100205511--3.880.9677.6

مقيــاس مصداقيــة  ترتيــب عبــارات  يخــص  فيمــا  الســابق رقــم)3(،  الجــدول  بيانــات  باســتقراء 
الجامعــة لــدى الطــاب مــن خــال التواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي داخــل الجامعــة، فيمــا 
يتعلــق بعبــارات بعــد الســمعة حســب المتوســط الحســابي والــوزن المئــوي، فقــد جــاء )الجامعــة لديهــا 
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صــورة محترمــة( فــي المقدمــة بمتوســط حســابي )4.45( ووزن مئــوي )88(، بينمــا جــاء )كفــاءة 
القائميــن علــى إدارة صفحــات الجامعــة عبــر موقــع التواصــل( فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي 
)4.01( ووزن مئــوي )80.2(، فــي حيــن جــاءت )توفيــر روابــط لمؤسســات أخــرى ذات الســمعة( 

في المرتبة الثالثة بمتوســط حســابي)4( ووزن مئوي )80(، بينما جاءت)صفحات الجامعة تحظى 
بمتابعــة عــدد كبيــر مــن الطــاب( فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي )3.88( ووزن مئــوي 
)77.6( وأخيــرا جــاء )تتوقــف صفحــات الجامعــة عــن العمــل لفتــرات معينــة لســبب مــا(، بمتوســط 

)3.65( ووزن مئــوي )73(. 

جدول )4( مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
البعد الثالث )الدقة(

بعد الدقة 
أرفضمحايدأوافقأوافق بشدة

أرفض 
بشدة

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم

وي
لمئ

ن ا
وز

ال

%ك%ك%ك%ك%ك

محتوى الرسالة 
المنشور من الجامعة 

دقيق وواضح؟
16432.830661.2306----4.270.5685.4

الجامعة تهتم بإثبات 
المصدر والتواريخ 

واالحصائيات، 
واالستناد إلى األدلة 

والوثائق.

12925.822645.212024255--3.920.8378.4

الشمولية في تغطية 
األحداث داخل 

الجامعة .
397.82454919639.2153513.590.7671.9

الجامعة تقدم المعلومات 
واخبار الجامعة دون 

تحريف أو تشويه.
23446.8801618537.2----4.10.9181.8

كفاءة ممارس العالقات 
العامة في اعداد 

التقارير اإلخبارية داخل 
الجامعة.

6412.834168.27515204--3.90.6578

القدرة على الفصل بين 
اإلعالنات و األخبار.

6913.82955912124.2153--3.840.6976.7

باستقراء بيانات الجدول السابق رقم)4(، فيما يخص ترتيب عبارات مقياس مصداقية الجامعة 
لــدى الطــاب مــن خــال التواصــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي داخــل الجامعــة، فيمــا يتعلــق 
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بعبــارات بعــد الدقــة حســب المتوســط الحســابي والــوزن المئــوي، فقــد جــاء )محتــوى الرســالة المنشــور 
مــن الجامعــة دقيــق وواضــح؟( فــي المقدمــة بمتوســط حســابي )4.27( ووزن مئــوي )85.4(، بينمــا 
جــاء )الجامعــة تقــدم المعلومــات وأخبــار الجامعــة دون تحريــف أو تشــويه( فــي المرتبــة الثانيــة 
بمتوســط حســابي )4.1( ووزن مئــوي )81.8(، فــي حيــن جــاءت )الجامعــة تحافــظ علــى نشــر 
والتواريــخ  المصــدر  بإثبــات  تهتــم  )الجامعــة  الثالثــة  المرتبــة  فــي  الحديثــة(  المعلومــات واألحبــار 
واالحصائيــات، واالســتناد إلــى األدلــة والوثائــق(. بمتوســط حســابي )3.92( ووزن مئــوي )78.4(، 
بينمــا جــاءت مصداقيــة الجامعــة فــي اهتمــام الجامعــة بإثبــات المصــدر والتواريــخ واالحصائيــات، 
واالســتناد إلــى األدلــة والوثائــق. المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي )3.9( ووزن مئــوي )78(، يليهــا 
فــي المرتبــة الخامســة القــدرة علــى الفصــل بيــن اإلعانــات واألخبــار )بمتوســط )3.84( ووزن مئــوي 
)76.7(، وجــاء فــي المرتبــة األخيــرة )الشــمولية فــي تغطيــة األحــداث داخــل الجامعــة(، بمتوســط 

حســابي )3.59( ووزن مئــوي )71.9(. 
جدول )5( مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي

البعد الرابع )الخبرة(

بعد الخبرة 

أرفضمحايدأوافقأوافق بشدة
أرفض 

بشدة

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم

وي
لمئ

ن ا
وز

ال

%ك%ك%ك%ك%ك

منشورات الجامعة 
تحتوي على أفضل 

المعلومات عن 
سياساتها التعليمية؟ 

110221452922545204--3.690.8673.8

الجامعة تلتزم بالمهنية 
على صفحات مواقع 
التواصل االجتماعي .

10921.828156.21052151--3.990.6879.8

صفحات الجامعة 
على مواقع التواصل 

االجتماعي تتسم 
بالجاذبية.

30633466.813627.2----3.790.5475.8

الجامعة تعتمد على 
الخبراء والمتخصصين 

في أنشطة 
الجامعة والدورات 

والمؤتمرات.

160322054113527----4.050.7781

وضوح تاريخ المؤسسة 
وتاريخ إنشاء الصفحة 
على مواقع التواصل 

االجتماعي

701433066951951--3.930.678.6

تشــير بيانات الجدول الســابق رقم )5( إلي تقييم طاب الجامعة لمصداقية الجامعة من خال 
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تواصلهــم معهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فيمــا يخــص بعــد )الخبــرة(، وأظهــرت النتائــج أنــه 
جــاءت )الجامعــة تعتمــد علــى الخبــراء والمتخصصيــن فــي أنشــطة الجامعــة والــدورات والمؤتمــرات( 
الثانيــة  المرتبــة  فــي  يليهــا  مئــوي )81(،  بمتوســط حســابي )3.79( ووزن  األولــي  المرتبــة  فــي 
)الجامعــة تلتــزم بالمهنيــة علــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي( بمتوســط حســابي )3.99( 
ووزن مئــوي )79.8(، وفــي المرتبــة الثالثــة )وضــوح تاريــخ المؤسســة وتاريــخ إنشــاء الصفحــة علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي( بمتوســط حســابي )3.93( ووزن مئــوي )78.6(، وتاهــا فــي المرتبــة 
الرابعــة )صفحــات الجامعــة علــى مواقــع التواصــل الجامعــة تتســم بالجاذبيــة( بمتوســط حســابي 
)3.79( ووزن مئــوي )75.8(، بينمــا جــاء فــي المرتبــة األخيــرة )منشــورات الجامعــة تحتــوى علــى 

أفضــل المعلومــات عــن ساســتها التعليميــة( بمتوســط حســابي )3.69( ووزن مئــوي )73.8( . 
جدول )6( مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي

البعد الخامس )التفاعلية وسرعة االستجابة(

بعد التفاعلية 
وسرعة االستجابة 

أرفضمحايدأوافقأوافق بشدة
أرفض 

بشدة

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا

ري
عيا

الم
ف 

را
نح

اال

وي
لمئ

ن ا
وز

ال

%ك%ك%ك%ك%ك

األسلوب الذي تتعامل 
به الجامعة يوضح 
اهتمامهم بالطالب

180362204410020----4.160.7383.2

الجامعة تأخذ رأى 
الطالب في بعض 
القضايا التي تخص 

الطالب 

50102555118036153--3.680.6973.6

أشعر بالراحة واأللفة 
عند التفاعل مع صفحات 

الجامعة .
651316132.224949.8255--3.530.7870.6

تبادل مستخدمي 
الموقع ألدوار المرسل 

والمستقبل
35728456.818136.2----3.710.5974.2

الجامعة تستجيب بسرعه 
ألسئلة واستفسارات 

الناس
6913.812625.228557204--3.490.7869.8

تشــير بيانات الجدول الســابق رقم )6( إلي تقييم طاب الجامعة لمصداقية الجامعة من خال 
تواصلهــم معهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فيمــا يخــص بعــد )التفاعليــة وســرعة االســتجابة(، 
وأظهــرت النتائــج أنــه جــاءت )األســلوب الــذى تتعامــل بــه الجامعــة يوضــح اهتمامهــم بالطــاب( فــي 
المرتبــة األولــي بمتوســط حســابي )4.16( ووزن مئــوي )83.2(، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة )تبــادل 
مســتخدمي الموقــع ألدوار المرســل والمســتقبل( بمتوســط حســابي )3.71( ووزن مئــوي )74.2(، 
التــي تخــص الطالــب(  الثالثــة )الجامعــة تأخــذ رأى الطــاب فــي بعــض القضايــا  وفــي المرتبــة 
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بمتوســط حســابي )3.68( ووزن مئوي )73.6(، وتاها في المرتبة الرابعة )أشــعر بالراحة واأللفة 
عنــد التفاعــل مــع صفحــات الجامعــة( بمتوســط حســابي )3.53( ووزن مئــوي )70.6(، بينمــا جــاء 
فــي المرتبــة األخيــرة )الجامعــة تســتجيب بســرعة ألســئلة واستفســارات النــاس( بمتوســط حســابي 

)3.49( ووزن مئــوي )69.8( . 

جدول )7( مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
البعد السادس )الموضوعية وعدم التحيز(

بعد الموضوعية 
وعدم التحيز 

أرفضمحايدأوافقأوافق بشدة
أرفض 

بشدة

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا

ري
عيا
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ف 

را
نح

اال

وي
لمئ

ن ا
وز

ال

%ك%ك%ك%ك%ك

تلتزم صفحات الجامعة 
بالحياد والموضوعية في 
نقل األحداث والوقائع 

المختلفة.

1703421142.211923.8----4.10.7582

الجامعة ال تفضل 
وجهة نظر معينة دون 

األخرى.
501024148.219939.8102--3.660.6873.2

الجامعة تستخدم لغة 
محايدة تظهر الحقائق .

4082354720040255--3.580.7171.6

صفحات الجامعة تنقل 
األخبار والمعلومات 
التي تختلف معها .

20430460.816633.2102--3.660.5973.4

عدم تحيز الجامعة أو 
انتقاص بعض العناصر 

المؤثرة على اكتمال 
الحقائق .

140281292523146.2----3.820.8476.4

صفحات الجامعة تحافظ 
على التعددية في طرح 

اآلراء المختلفة .
1603217935.816132.2----40.880

تشــير بيانــات الجــدول الســابق رقــم )7( إلــى تقييــم طــاب الجامعــة لمصداقيــة الجامعــة مــن 
خــال تواصلهــم معهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فيمــا يخــص بعــد )الموضوعيــة وعــدم 
التحيــز(، وأظهــرت النتائــج أنــه جــاءت )تلتــزم صفحــات الجامعــة بالحيــاد والموضوعيــة فــي نقــل 
األحــداث والوقائــع المختلفــة.( فــي المرتبــة األولــي بمتوســط حســابي )4.1( ووزن مئــوي )82(، 
يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة )صفحــات الجامعــة تحافــظ علــى التعدديــة فــي طــرح اآلراء المختلفــة( 
بمتوســط حســابي )4( ووزن مئــوي )80(، وفــي المرتبــة الثالثــة )عــدم تحيــز الجامعــة أو انتقــاص 
بعــض العناصــر المؤثــرة علــى اكتمــال الحقائــق( بمتوســط حســابي )3.82( ووزن مئــوي )76.4(، 
وتاهــا فــي المرتبــة الرابعــة )صفحــات الجامعــة تنقــل األخبــار والمعلومــات التــي تختلــف معهــا( 



أ. كرمي  املعداوي

677 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع  48 /  ج 2

بمتوســط حســابي )3.66( ووزن مئــوي )73.4(، وفــي المرتبــة الخامســة )الجامعــة ال تفضــل وجهــة 
نظــر معينــة دون األخــرى( بمتوســط حســابي )3.66( ووزن مئــوي)73.2(، بينمــا جــاء فــي المرتبــة 
األخيــرة )الجامعــة تســتخدم لغــة محايــدة تظهــر الحقائــق( بمتوســط حســابي )3.58( ووزن مئــوي 

 . )71.6(

جدول )8( مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
البعد السابع )التزامن والحداثة(

بعد التزامن والحداثة 

أرفضمحايدأوافقأوافق بشدة
أرفض 

بشدة

بي
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ط ا
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لمت

ا
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عيا
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ف 

را
نح

اال
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لمئ

ن ا
وز

ال

%ك%ك%ك%ك%ك

الجامعة منظمة دائمة 
االبتكار والتجديد

5511205411152312525--3.380.9867.6

صفحات الجامعة 
تهتم بالتحديث الحالي 
للمعلومات واألخبار.

8016330669018----3.980.5879.6

صفحات الجامعة 
تهتم بوضوح تاريخ 
المعلومات والخدمات.

1753530060255----4.30.5686

البث الحي والمباشر 
لألحداث المختلفة 
داخليا ً وخارجيًا .

306165331853712024--3.20.8864.2

التحديث المستمر 
لتطورات 

الموضوعات داخل 
الجامعة.

40841983.8367.251--3.990.4479.8

تشــير بيانــات الجــدول الســابق رقــم )8( إلــي تقييــم طــاب الجامعــة لمصداقيــة الجامعــة مــن 
خــال تواصلهــم معهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فيمــا يخــص بعــد )التزامــن والحداثــة(، 
وأظهــرت النتائــج أنــه جــاءت )صفحــات الجامعــة تهتــم بوضــوح تاريــخ المعلومــات والخدمــات( فــي 
المرتبــة األولــي بمتوســط حســابي )4.3( ووزن مئــوي )86(، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة )التحديــث 
المســتمر لتطــورات الموضوعــات داخــل الجامعــة( بمتوســط حســابي )3.99( ووزن مئــوي )79.8(، 
وفــي المرتبــة الثالثــة )صفحــات الجامعــة تهتــم بالتحديــث الحالــي للمعلومــات واألخبــار( بمتوســط 
دائمــة  منظمــة  )الجامعــة  الرابعــة  المرتبــة  فــي  وتاهــا   ،)79.6( مئــوي  حســابي )3.98( ووزن 
االبتكار والتجديد( بمتوســط حســابي )3.38( ووزن مئوي )67.6(، بينما جاء في المرتبة األخيرة 
)البــث الحــي والمباشــر لألحــداث المختلفــة داخليــاً  وخارجًيــا( بمتوســط حســابي )3.2( ووزن مئــوي 

 .)64.2(
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جدول )9( مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
البعد الثامن )الشفافية(

بعد الشفافية 

أرفض بشدةأرفضمحايدأوافقأوافق بشدة
بي

سا
لح

ط ا
وس

لمت
ا

ري
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ف 
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ن ا
وز
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%ك%ك%ك%ك%ك

تتعامل بوضوح 
حول الدورات 
والمسابقات .

9619.210921.829559----3.60.7972

تهتم بتبادل 
المعلومات بحرية 

وبصراحة مع 
الطالب.

13927.81653317134.2255--3.840.8976.7

تعترف باألخطاء 
وتوصبها بصورة 
مستمرة كالتزام 

مهني تجاه 
الطالب .

50102705415030306--3.680.7373.6

صفحات الجامعة 
تهتم بعدم التعميم 
أو تجاهل األخبار 
حتى لو كانت ضد 
مصلحة الجامعة.

11022185372004051--3.80.7976

ال تبرز وجهات 
النظر المختلفة 
لجمع األطراف .

----24949.813627.2115233.730.8174.6

الجامعة 
تهتم بعرض 

تفاصيل األخبار 
والموضوعات .

40821442.824649.2----3.590.6371.8

 تشــير بيانــات الجــدول الســابق رقــم )9( إلــي تقييــم طــاب الجامعــة لمصداقيــة الجامعــة مــن 
خــال تواصلهــم معهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فيمــا يخــص بعــد )الشــفافية(، وأظهــرت 
النتائــج أنــه جــاءت )تهتــم بتبــادل المعلومــات بحريــة وبصراحــة مــع الطــاب( فــي المرتبــة األولــي 
بمتوســط حســابي )3.84( ووزن مئــوي )76.7(، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة )صفحــات الجامعــة 
تهتــم بعــدم التعميــم أو تجاهــل األخبــار حتــى لــو كانــت ضــد مصلحــة الجامعــة( بمتوســط حســابي 
)3.8( ووزن مئــوي )76(، وفــي المرتبــة الثالثــة )ال تبــرز وجهــات النظــر المختلفــة لجمــع األطــراف( 

بمتوســط حســابي )3.73( ووزن مئــوي )74.6(، وتاهــا فــي المرتبــة الرابعــة )اتعتــرف باألخطــاء 
وتوصبهــا بصــورة مســتمرة كالتــزام مهنــي تجــاه الطــاب( بمتوســط حســابي )3.68( ووزن مئــوي 
)73.6(، وتاهــا فــي المرتبــة الخامســة )تتعامــل بوضــوح حــول الــدورات والمســابقات( بمتوســط 
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حســابي )3.6( ووزن مئــوي )72(، بينمــا جــاء فــي المرتبــة األخيــرة )الجامعــة تهتــم بعــرض تفاصيــل 
األخبــار والموضوعــات( بمتوســط حســابي )3.59( ووزن مئــوي )71.8(. 

جدول )10( مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
البعد التاسع )اإلنصاف والخصوصية(

بعد اإلنصاف 
والخصوصية 

أرفض بشدةأرفضمحايدأوافقأوافق بشدة

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا

ف 
را

نح
اال

ري
عيا

الم

وي
لمئ

ن ا
وز

ال

%ك%ك%ك%ك%ك

تحافظ على خصوصية 
الطالب في نشر 

األخبار الخاصة بهم .
10621.230460.86513255--3.980.7479.6

تحافظ على خصوصية 
أي بيانات يتم إرسالها 
عبر الموقع وبيانات 

المشتركين .

1853720140.211422.8----4.140.7682.8

تمارس دور الوسيط 
األمين بين الجامعة 
والطالب وتراعي 
المصالح الشخصية 

ألفراد الجمهور..

70142104219639.2244.8--3.650.7873

تحافظ للطالب من 
حقهم في االطالع على 

التفاصيل الكاملة.
601214128.223947.86012--3.40.8568

تهتم بالعدالة واإلنصاف 
بين جميع األطراف في 
عرض الموضوعات.

901821543951910020--3.59171.8

تخترق خصوصية 
األفراد بنشر أمور 

شخصية .
----651329158.214428.84.160.6383.2

تشــير بيانــات الجــدول الســابق رقــم )10( إلــي تقييــم طــاب الجامعــة لمصداقيــة الجامعــة مــن 
خال تواصلهم معها عبر مواقع التواصل االجتماعي فيما يخص بعد )اإلنصاف والخصوصية(، 
وأظهــرت النتائــج أنــه جــاءت )تختــرق خصوصيــة األفــراد بنشــر أمــور شــخصية( فــي المرتبــة األولــي 
بمتوسط حسابي )4.16( ووزن مئوي )83.2(، يليها في المرتبة الثانية )تحافظ على خصوصية 
أي بيانــات يتــم إرســالها عبــر الموقــع وبيانــات المشــتركين( بمتوســط حســابي )4.14( ووزن مئــوي 
)82.8(، وفــي المرتبــة الثالثــة )تحافــظ علــى خصوصيــة الطــاب فــي نشــر األخبــار الخاصــة بهــم( 

بمتوســط حســابي )3.98( ووزن مئــوي )79.6(، وتاهــا فــي المرتبــة الرابعــة )تمــارس دور الوســيط 
األميــن بيــن الجامعــة والطــاب وتراعــي المصالــح الشــخصية ألفــراد الجمهــور( بمتوســط حســابي 
)3.65( ووزن مئــوي )73(، وتاهــا فــي المرتبــة الخامســة )تهتــم بالعدالــة واإلنصــاف بيــن جميــع 

األطــراف فــي عــرض الموضوعــات.( بمتوســط حســابي )3.59( ووزن مئــوي )71.8(، بينمــا جــاء 
فــي المرتبــة األخيــرة )تحافــظ للطــاب مــن حقهــم فــي االطــاع علــى التفاصيــل الكاملــة.( بمتوســط 
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حســابي )3.4( ووزن مئــوي )68(. تفســير عبــارة ســلبية 
جدول )11(

 مقياس مصداقية الجامعة لدى الطاب من خال التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي
البعد العاشر )جذب االنتباه(

بعد جذب االنتباه 

أرفض بشدةأرفضمحايدأوافقأوافق بشدة

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا

ري
عيا

الم
ف 

را
نح

اال

وي
لمئ

ن ا
وز

ال

%ك%ك%ك%ك%ك

صعوبة الدخول 
والتصفح والحصول 

على المعلومات .
----6412.83156312124.24.110.682.3

عدم االهتمام بالتصميم 
الجذاب والمتناسق بما 
في ذلك من رسومات 

وشعارات وألوان .

51--601222044215434.280.7585.6

مراعاة صفحة الجامعة 
للتوازن بين النص 

والصور والفيديوهات.
215431452914028----4.150.8383

لغة المحتوى وما 
ينشر عبر صفحات 

الجامعة واضحة ودقيقة 
ومدعومة بالوسائط 

المتعددة.

551134669.29919.8----3.910.5578.2

تستخدم عالمات 
ورموز تشير الى خبرة 
مشتركة بين المصدر 

والمستقبل.

105211402825551----3.70.7974

تصمم الرسالة وتقدم 
بشكل يلفت انتباه 

المستقبل .
1052133967.85611.2----4.10.5682

تشــير بيانــات الجــدول الســابق رقــم )11( إلــي تقييــم طــاب الجامعــة لمصداقيــة الجامعــة مــن 
خــال تواصلهــم معهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي فيمــا يخــص بعــد )جــذب االنتبــاه(، وأظهــرت 
النتائــج أنــه جــاءت )عــدم االهتمــام بالتصميــم الجــذاب والمتناســق بمــا فــي ذلــك مــن رســومات 
وشــعارات وألــوان( فــي المرتبــة األولــي بمتوســط حســابي )4.28( ووزن مئــوي )85.6(، يليهــا 
فــي المرتبــة الثانيــة )مراعــاة صفحــة الجامعــة للتــوازن بيــن النــص والصــور والفيديوهــات( بمتوســط 
حســابي )4.15( ووزن مئــوي )83(، وفــي المرتبــة الثالثــة )صعوبــة الدخــول والتصفــح والحصــول 
علــى المعلومــات( بمتوســط حســابي )4.11( ووزن مئــوي )82.3(، وتاهــا فــي المرتبــة الرابعــة 
)تصمــم الرســالة وتقــدم بشــكل يلفــت انتبــاه المســتقبل( بمتوســط حســابي )1.4( ووزن مئــوي )82(، 
وتاهــا فــي المرتبــة الخامســة )لغــة المحتــوى ومــا ينشــر عبــر صفحــات الجامعــة واضحــة ودقيقــة 
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ومدعومــة بالوســائط المتعــددة( بمتوســط حســابي )91.3( ووزن مئــوي )78.2(، بينمــا جــاء فــي 
المرتبــة األخيــرة )تســتخدم عامــات ورمــوز تشــير الــى خبــرة مشــتركة بيــن المصــدر والمســتقبل( 

بمتوســط حســابي )7.3( ووزن مئــوي )74(. تفســير عبــارة ســلبية
ثانًيا: نتائج اختبار الفروض:

الفرض األول:
والــذي ينــص علــى “ توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائًيــا بيــن اســتخدام الطــاب عينــة الدراســة 

لمواقــع التواصــل االجتماعــي للجامعــة ودرجاتهــم علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة واألبعــاد”(.
وللتحقــق مــن هــذا الفــرض اســتخدام الباحــث كل مــن معاملــي االرتبــاط )بيرســون - ســبيرمان( 
بيــن اســتخدام الطــاب لمواقــع التواصــل االجتماعــي للجامعــة ومصداقيــة  لقيــاس شــدة العاقــة 

الجامعــة لديهــم.
جدول رقم )12( 

ويوضح معامل االرتباط بيرسون بين درجات الطاب على مقياس االستخدام والمصداقية )الدرجة الكلية واألبعاد(
العالقة بين االستخدام ومقياس 

مستوى الداللةنوع االرتباطمعامل بيرسونالعددالمصداقية

دالة عند 0.0000.01طردي متوسط5000.436الدرجة الكلية 

دالة عند 0.0000.01طردي متوسط5000.45الثقة 

دالة عند 0.0000.01طردي منخفض5000.323السمعة

دالة عند 0.0000.01عكسي منخفض-5000.789الدقة 

غير دالة 0.326طردي منخفض جًدا5000.044الخبرة 

غير دالة 0.83طردي منخفض جًدا5000.01التفاعلية وسرعة االستجابة 

دالة عند 0.0000.01طردي منخفض5000.228الموضوعية وعدم التحيز

دالة عند 0.0390.05طردي منخفض جًدا5000.092التزامن والحداثة 

غير دالة 0.054عكسي منخفض جًدا-5000.085التوازن والمصداقية

غير دالة0.179عكسي منخفض جًدا-5000.06الشفافية 

دالة عند 0.0000.01طردي منخفض5000.16اإلنصاف والخصوصية 

دالة عند 0.0000.01طردي منخفض5000.23جذب االنتباه 

مــن بيانــات الجــدول الســابق يتبيــن اســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون بيــن معــدل اســتخدام الطــاب 
عينــة الدراســة لمواقــع التواصــل االجتماعــي للجامعــة ودرجاتهــم علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة - 

األبعــاد( وأظهــرت النتائــج مــا يلــي:



استخدام الطالب لصفحات اجلامعات عبر مواقع ...

682

 -  بالنســبة للدرجــة الكليــة: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي )0.436( وهــو ارتبــاط طــردي 
متوســط حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(.
 -  بالنســبة لبعــد للثقــة: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي )0.45( وهــو ارتبــاط طــردي متوســط، 

حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(.
 -  بالنســبة لبعــد الســمعة: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي )0.323( وهــو ارتبــاط طــردي 
منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(.
 -  بالنســبة لبعــد الدقــة: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي ) - 0.789( وهــو ارتبــاط عكســي 
منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(.
تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي )0.044( وهــو ارتبــاط طــردي  الخبــرة:  لبعــد  بالنســبة    - 

دالــة. قيمــة غيــر  منخفــض جــدا، حقــق مســتوى داللــة )0.326( وهــي 
 -  بالنســبة لبعــد التفاعليــة وســرعة االســتجابة: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي )0.01( وهــو 

ارتبــاط طــردي منخفــض جــًدا، حقــق مســتوى داللــة )0.83( وهــي قيمــة غيــر دالــة.
 -  بالنســبة لبعــد الموضوعيــة وعــدم التحيــز: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي )0.228( وهــو 
ارتبــاط طــردي منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد 

.)0.01( مســتوى 
 -  بالنســبة لبعــد التزامــن والحداثــة: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي )0.092( وهــو ارتبــاط 
طــردي منخفــض جــدا حقــق مســتوى داللــة )0.039( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

.)0.05(

 -  بالنســبة لبعــد التــوازن والمصداقيــة: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي ) -  0.085( وهــو 
ارتبــاط عكســي منخفــض جــدا، حقــق مســتوى داللــة )0.054( وهــي قيمــة غيــر دالــة.

 -  بالنســبة لبعــد الشــفافية: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي ) - 0.06( وهــو ارتبــاط عكســي 
منخفــض جــدا، حقــق مســتوى داللــة )0.179( وهــي قيمــة غيــر دالــة.

 -  بالنسبة لبعد اإلنصاف والخصوصية: تبين أن معامل بيرسون يساوي )0.16( وهو ارتباط 
طــردي منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

.)0.01(

 -  بالنســبة لبعــد جــذب االنتبــاه: تبيــن أن معامــل بيرســون يســاوي )0.23( وهــو ارتبــاط طــردي 
منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(.
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جدول رقم )13( 
ويوضح معامل االرتباط سبيرمان بين درجات الطاب على مقياس االستخدام والمصداقية )الدرجة الكلية واألبعاد(

العالقة بين االستخدام ومقياس 
معامل العددالمصداقية

مستوى الداللةنوع االرتباطسبيرمان

دالة عند 0.0000.01طردي منخفض5000.399الدرجة الكلية 

دالة عند 0.0000.01طردي متوسط5000.438الثقة 

دالة عند 0.0000.01طردي منخفض5000.299السمعة

دالة عند 0.0000.01عكسي منخفض-5000.184الدقة 

غير دالة 0.442طردي منخفض جًدا5000.034الخبرة 

غير دالة 0.821طردي منخفض جًدا5000.034التفاعلية وسرعة االستجابة 

دالة عند 0.0000.01طردي منخفض5000.225الموضوعية وعدم التحيز

غير دالة 0.072طردي منخفض جًدا5000.081التزامن والحداثة 

غير دالة 0.122عكسي منخفض جًدا-5000.069التوازن والمصداقية

غير دالة0.082عكسي منخفض جًدا-5000.078الشفافية 

دالة عند 0.0000.01طردي منخفض5000.174اإلنصاف والخصوصية 

دالة عند 0.0000.01طردي منخفض5000.239جذب االنتباه 

مــن بيانــات الجــدول الســابق يتبيــن اســتخدام معامــل االرتبــاط ســبيرمان بيــن معــدل اســتخدام 
الطــاب عينــة الدراســة لمواقــع التواصــل االجتماعــي للجامعــة ودرجاتهــم علــى مقيــاس المصداقيــة 

)الدرجــة الكليــة - األبعــاد( وأظهــرت النتائــج مــا يلــي:
 -  بالنســبة للدرجــة الكليــة: تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي )0.399( وهــو ارتبــاط طــردي 
منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(.
 -  بالنســبة لبعد للثقة: تبين أن معامل ســبيرمان يســاوي )0.438( وهو ارتباط طردي متوســط، 

حقق مســتوى داللة )0.000( وهي قيمة دالة إحصائية عند مســتوى )0.01(.
 -  بالنســبة لبعــد الســمعة: تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي )0.299( وهــو ارتبــاط طــردي 
منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(.
 -  بالنســبة لبعــد الدقــة: تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي ) - 0.184( وهــو ارتبــاط عكســي 
منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(.



استخدام الطالب لصفحات اجلامعات عبر مواقع ...

684

 -  بالنســبة لبعــد الخبــرة: تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي )0.034( وهــو ارتبــاط طــردي 
منخفــض جــدا، حقــق مســتوى داللــة )0.442( وهــي قيمــة غيــر دالــة.

 -  بالنســبة لبعد التفاعلية وســرعة االســتجابة: تبين أن معامل ســبيرمان يســاوي )0.034( وهو 
ارتبــاط طــردي منخفــض جــًدا، حقــق مســتوى داللــة )0.821( وهــي قيمــة غيــر دالــة.

 -  بالنســبة لبعــد الموضوعيــة وعــدم التحيــز: تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي )0.225( وهــو 
ارتبــاط طــردي منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد 

مســتوى )0.01(.
 -  بالنســبة لبعــد التزامــن والحداثــة: تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي )0.081( وهــو ارتبــاط 

طــردي منخفــض جــدا حقــق مســتوى داللــة )0.072( وهــي قيمــة غيــر دالــة.
 -  بالنســبة لبعــد التــوازن والمصداقيــة: تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي ) - 0.069( وهــو 

ارتبــاط عكســي منخفــض جــدا، حقــق مســتوى داللــة )0.122( وهــي قيمــة غيــر دالــة.
 -  بالنســبة لبعــد الشــفافية: تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي ) - 0.078( وهــو ارتبــاط عكســي 

منخفــض جــدا، حقــق مســتوى داللــة )0.082( وهــي قيمــة غيــر دالــة.
 -  بالنســبة لبعــد اإلنصــاف والخصوصيــة: تبيــن أن معامــل ســبيرمان يســاوي )0.174( وهــو 
ارتبــاط طــردي، منخفــض حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد 

.)0.01( مســتوى 
 -  بالنســبة لبعد جذب االنتباه: تبين أن معامل ســبيرمان يســاوي )0.239( وهو ارتباط طردي 

منخفــض، حقــق مســتوى داللــة )0.000( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(.
الفرض الثاني:

والــذي ينــص علــى “ توجــد فــروق ذات داللــه إحصائيــة بيــن درجــات المبحوثيــن علــى مقيــاس 
المصداقيــة )الدرجــة الكليــة( حســب المتغيــرات الديموغرافيــة )النــوع – العمــر – نــوع الجامعــة – نــوع 

الكليــة – المســتوى الدراســي(”.
وللتحقــق مــن هــذا الفــرض اســتخدام الباحــث كل مــن اختبــار )t.test( لــكل مــن )النــوع - نــوع 
الكليــة(، واســتخدم اختبــار )ANOVA( لــكل مــن )العمــر - المســتوى الدراســي - نــوع الجامعــة( 

علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة(.
الدرجة الكلية

أوال: اختبار “t-test”للنوع ونوع الكلية:
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جدول )14( ويوضح اختبار “ت” “t-test” للنوع ونوع الكلية على مقياس المصداقية )الدرجة الكلية( 
مقياس المصداقية
اإلنحراف المتوسطالعددالمجموعات(الدرجة الكلية)

درجة قيمة tالمعياري
dF الحرية

مستوى الداللة
SIG

النوع
2502.740.44ذكر

دالة عند 3.386-4980.001
0.01 2502.860.35أنثى

نوع الكلية
2502.70.4نظرية

دالة عند 0.223-4980.000
0.01 2502.80.39عملية 

تشير نتائج تطبيق اختبار “ت” )t.test( حسب البيانات الموجودة في الجدول السابق إلى:
 - وجــود فــروق ذات دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن الذكــور واإلنــاث عينــة الدراســة علــى مقيــاس 
مصداقيــة الجامعــة )الدرجــة الكليــة(، حيــث كانــت قيمــة “ T” )-3.386( وهــي قيمــة دالــة 

إحصائيــا عنــد مســتوى المعنويــة )0.001( لصالــح اإلنــاث.
- وجــود فــروق ذات دالــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة فــي الكليــات النظريــة والعلميــة 
 ”T “ عينــة الدراســة علــى مقيــاس مصداقيــة الجامعــة )الدرجــة الكليــة(، حيــث كانــت قيمــة
)-0.223( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى المعنويــة )0.001( لصالــح الكليــات 

العمليــة.
ثانًيا: اختبار “ANOVA” للعمر والمستوى الدراسي ونوع الجامعة:

جدول )15(ويوضح اختبار “ANOVA” للعمر والمستوى الدراسي ونوع الجامعة
على مقياس المصداقية )الدرجة الكلية(

مقياس 
االنحراف المتوسطالعددالمجموعات االستخدام

قيمة Fالمعياري
درجة 
الحرية 

dF

مستوى الداللة
SIG

العمر

5530.00من 18 ألقل من 19 سنة

دالة عند 6.2054990.000
0.01

692.780.415من 19 ألقل من 20 شنة

2862.760.431من 20 ألقل من 21 شنة

21902.830.374 سنة فأكثر

المستوى 
الدراسي

5530.00األولى

دالة عند 22.0844990.000
0.01

1942.770.423الثالثة

912.560.5الرابعة

1602.910.292الخامسة

نوع الجامعة

2002.80.401حكومية

غير دالة 04991 2002.80.401خاصة

1002.80.402أجنبية تعمل في مصر
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تشــير نتائــج تطبيــق “F“ ANOVA حســب البيانــات الموجــودة فــي الجــدول إلــى صحــة الفــرض 
حســب متغيــري الســن والمســتوى الدراســي ولــم يتحقــق حســب نــوع الجامعــة: 

مقيــاس  علــى  الدراســة  عينــة  المبحوثيــن  درجــات  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود   -
المصداقيــة )الدرجــة الكليــة( حســب متغيــر العمــر؛ حيــث كانــت قيمــة ال “F” )6.205( وهــي 

قيمــة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى المعنويــة )0.01(.
- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة علــى مقيــاس المصداقيــة 
)الدرجة الكلية( حسب متغير المستوى الدراسي؛ حيث كانت قيمة ال “F” )22.084( وهي 

قيمــة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى المعنويــة )0.01(.
- عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة علــى مقيــاس المصداقيــة 
)الدرجــة الكليــة( حســب متغيــر نــوع الجامعــة؛ حيــث كانــت قيمــة ال “F” )صفــر( وهــي قيمــة 

غيــر دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى المعنويــة )0.05(.
وللتعــرف علــى تفاصيــل الفــروق نقــوم بتطبيــق اختبــار )LSD( فــي )العمــر - المســتوى الدراســي( 

علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة(
جدول )16(ويوضح اختبار “ ANOVA“ )LSD( للعمر والمستوى الدراسي 

للتعرف على تفاصيل الفروق على مقياس المصداقية )الدرجة الكلية(

مقياس
المقارنة الثنائية المجموعات االستخدام

بين المجموعتين
الفرق بين 
مستوى الداللةSIGالمتوسطين

العمر

من 18 ألقل من 
19 سنة

دالة عند 0.2170.0020.01من 19 ألقل من 20 سنة

دالة عند 0.2450.0000.01من 20 ألقل من 21 سنة

دالة عند 210.1670.0140.05 سنة فأكثر

من 19 ألقل من 
20

غير دالة0.0270.605من 20 ألقل من 21 سنة

غير دالة0.422-210.051 سنة فأكثر

من 20 ألقل من 
غير دالة0.102-210.078 سنة فأكثر21

المستوى الدراسي

األولى

دالة عند 0.2320.0000.01الثالثة

دالة عند 0.440.0000.01الرابعة

غير دالة0.0940.112الخامسة

الثالثة
دالة عند 0.2080.0000.01الرابعة

دالة عند 0.0010.01-0.138الخامسة

دالة عند 0.0000.01-0.346الخامسةالرابعة
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تشــير نتائــج تطبيــق “F“ ANOVA واختبــار “)LSD(Post Hoc Tests” حســب البيانــات 
فــي الجــدول إلــى التالــي:

- وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة حســب األعمــار )مــن 18 ألقــل مــن 19 ســنة( و 
)مــن 19 ألقــل مــن 20 ســنة( علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة( لصالــح المبحوثيــن 

فــي الفتــرة )مــن 18 ألقــل مــن 19 ســنة(
- وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة حســب األعمــار )مــن 18 ألقــل مــن 19 ســنة( و 
)مــن 20 ألقــل مــن 21 ســنة( علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة( لصالــح المبحوثيــن 

فــي الفتــرة )مــن 18 ألقــل مــن 19 ســنة(.
- وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة حســب األعمــار )مــن 18 ألقــل مــن 19 ســنة( و 
)21 ســنة فأكثــر( علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة( لصالــح المبحوثيــن فــي الفتــرة )مــن 

18 ألقــل مــن 19 ســنة(.
- عــدم وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة حســب األعمــار )مــن 19 ألقــل مــن 20 ســنة( 

و )مــن 20 ألقــل مــن 21 ســنة( علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة(. 
- عــدم وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة حســب األعمــار )مــن 19 ألقــل مــن 20 ســنة( 

و)21 ســنة فأكثــر( علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة(.
- عــدم وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة حســب األعمــار )مــن 20 ألقــل مــن 21 ســنة( 

و)21 ســنة فأكثــر( علــى مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة(.
- وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة فــي المســتوى األول والمســتوى الثالــث علــى مقيــاس 

المصداقيــة )الدرجــة الكليــة( لصالــح المبحوثيــن فــي المســتوى األول.
- وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة فــي المســتوى األول والمســتوى الرابــع علــى مقيــاس 

المصداقيــة )الدرجــة الكليــة( لصالــح المبحوثيــن فــي المســتوى األول.
- عــدم وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة فــي المســتوى األول والمســتوى الخامــس علــى 

مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة(.
- وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة فــي المســتوى الثالــث والمســتوى الرابــع علــى مقيــاس 

المصداقيــة )الدرجــة الكليــة( لصالــح المبحوثيــن فــي المســتوى الثالــث.
- وجــود فــروق بيــن المبحوثيــن عينــة الدراســة فــي المســتوى الثالــث والمســتوى الخامــس علــى 

مقيــاس المصداقيــة )الدرجــة الكليــة( لصالــح المبحوثيــن فــي المســتوى الخامــس.
- وجود فروق بين المبحوثين عينة الدراســة في المســتوى الرابع والمســتوى الخامس على مقياس 

المصداقية )الدرجة الكلية( لصالح المبحوثين في المســتوى الخامس.
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خاصة النتائج:
اتجهــت الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى عاقــة اســتخدام الطــاب لصفحــات الجامعــة عبــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي بمصداقيــة الجامعــة لديهــم، مــن خــال مقيــاس للمصداقيــة لطــاب 

الجامعــات وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا:
جــاء )وضــوح هويــة مصــدر المضاميــن اإلعاميــة المنشــورة علــى صفحــات الجامعــة( فــي مقدمــة 
أولويــات الطــاب لتعزيــز الثقــة فــي الجامعــة مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي بمتوســط 

حســابي )4.12( ووزن مئــوي )82.3(.
جــاء )الجامعــة لديهــا صــورة محترمــة( فــي مقدمــة آراء الطــاب عــن ســمعة الجامعــة بمتوســط 

حســابي )4.45( ووزن مئــوي )88(.
 أكد الطاب على أن األســلوب الذي تتعامل به الجامعة يوضح اهتمامهم بالطاب في المرتبة 

األولي بمتوسط حسابي )4.16( ووزن مئوي )83.2(.
التأكيــد علــى وجــود عاقــة بيــن اســتخدام طــاب الجامعــات المصريــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي 

للجامعــة ودرجــة مصداقيــة الجامعــة لديهــم.
تبيــن أن الطــاب األكبــر ســنا فــي المراحــل الدراســية )الثالــث، والرابــع( يســتخدمون مواقــع التواصــل 

االجتماعــي أكثــر مــن الطــاب األصغــر ســنًا فــي المراحــل الدراســية )األول، والثانــي(.
ثانًيا: توصيات الدراسة:

من واقع نتائج الدراسة السابق ذكرها نوصي بالتالي:
1- التوســع فــي اســتخدام الفيــس بــوك للتواصــل مــع الطــاب لمــا لــه مــن قبــول واســتخدام كثيــف مــن 

جهتهم.
2- اســتخدام ممارســي العاقــات العامــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي وأيضــا لوســائل أخــرى تدعــم 
الحــوار مثــل رســائل )SMS(، وتطبيقــات المحمــول المختلفــة للدعــوة إلــى األنشــطة الطابيــة 

المختلفــة وتدعيــم التفاعــل مــع الطــاب.
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