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إلــى التعــرف علــى دور شــبكات التواصــل االجتماعــي يف إمــداد اجلمهــور  ســعت الدراســة 

باملعلومــات واألخبــار أوقــات األزمــات، ومــدى اعتمادهــم عليهــا كمصــدر للمعلومــات واإلخبــار 

ــم  ــردة، مت الوصــول إليه ــى 400 مف ــت الدراســة عل ــارة، وأجري ــا املث ــة باألحــداث والقضاي املتعلق

باســتخدام االســتبيان اإللكترونــي، وانتهــت الدراســة إلــى اعتمــاد املبحوثــن علــى شــبكات التواصــل 

ــوك قائمــة  ــار املتعلقــة باألزمــات، وتصــدر الفيــس ب ــى املعلومــات واألخب االجتماعــي للحصــول عل

شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي يعتمــد عليهــا املبحوثــون للحصــول علــى املعلومــات بنســبة 

%100، يليــه الوتــس آب، ثــم تويتــر.
- أهــم األســباب العتمــاد املبحوثــن علــى الفيــس بــوك فقــد متثلــت يف كل مــن : الســرعة واألنيــة 

يف نقــل األخبــار واملســتجدات، التواصــل مــع األهــل واألصدقــاء، وحريــة التعبيــر جتــاه األزمــة.

الكلمات املفتاحية: شبكات التواصل االجتماعي، املعلومات، األزمات.

The study issue is identifying the role of the social networks in providing 
users with information at times of crises.applied on 400 users of the social 
networks. 

The Main Results of the Study:
The study confirmed the importance of social media networks as sources 

of information and news, especially at the time of crises, and conflicts. The 
study also confirmed the public dependence on social media networks as the 
primary source for information and news.
- The field study showed that Facebook is at the top of the social media net-

works’ list, for100%, followed by WhatsApp, Twitter, and then YouTube.
With regard to the motives and reasons of the respondents’ dependence on 

Facebook as a source for information at the time of crises, the main reasons 
are as follows:

- Speed and immediacy in the transfer of news and updates, communication 
with family and friends and making new friends, and that Facebook pro-
vides scope for expressing opinion towards the current crisis and events 
and complete freedom of discussion.
Keywords: social networks, information, crises.

ملخص الدراسة
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 أحدثت شـبكات التواصـل االجتـاعي ثـورة يف عـالم االتصـال والتواصـل واملعلومـات.
ات، ســمحت  َرت املســافات بــني النــاس والــدول، ألغــت اجلغرافيــا، عــّززت احلريــّ فقــد قصــّ
رت ثالثـة أمـور يف حياتنـا ة كبيـرة، وفـّ  :باحلصول على املعلومات، بالتعبير عـن اآلراء بحريـّ

  واملال، واُجلهد.  ،الوقت
وتكمــن أهميــة هــذه الشــبكات يف القيمــة املعلوماتيــة، وســرعة إيصــالها للمعلومــات، 
وضمان وصولها للشرائح املستهدفة، فضًال عـن التفاعليـة، واهتمـام جميـع أفـراد املجتمـع 
بها، وقدرتها على مشاركة الصور ومقـاطع الفيـديو واألراء واألحـداث، وأصـبح بإمكـان أي 

أن يصور ما يقع أمامه من أعمال عنف وإرهـاب وغيرهـا   مواطن متواجد يف موقع احلدث
 من األحداث بواسطة هاتفه املحمول، ثم بثها عبر شبكات التواصل االجتماعي للعالم.  

املصـدر األول  -والسـيما موقـع الفـيس بـوك وتـويتر-أصـبحت هـذه الشـبكات  حيث  
ميزهـا بسـرعة نقـل لشريحة واسعة من الناس لتلقي املعلومة األولـى ألي خبـر أو حـدث، لت

اخلبــر وتدعيمــه بالصــورة احليــة واملعبــرة، وســرعة مواكبــة األحــداث علــى مــدار الســاعة، 
  ونقلها مباشرة من مكان حدوثها.

كما أدت سـرعة االتصـال علـى هـذه الشـبكات، مـع مشـاركة التغريـدات واملنشـورات 
ولعـب مسـتخدامي ، ةعلى الفور يف جميع أنحاء العالم، إلى تسريع دورة املعلومات اإلخباري

شبكات التواصل االجتماعي دورًا بارًزا بشكٍل مباشـر وغيـر مباشـر يف كثيـر مـن األحـداث 
واألزمات، منها أحداث بلدان الربيع العربـي، وغيـره مـن األحـداث والصـراعات السياسـية 

  والعسكرية، التي يشهدها العالم.
  أوًال: مشكلة الدراسة:

مع أهمية الدور الفاعـل واحليـوي الـذي تقـوم بـه وسـائل اإلعـالم املختلفـة أوقـات   
األزمات يف تغطية األحداث ونقلها، وارتفاع نسبة اعتمـاد اجلمهـور عليهـا يف هـذه أوقـات، 
وباعتبار الشبكات االجتماعية مصدرًا من مصـادر املعلومـات واألخبـار؛ ونظـًرا لكـون هـذه 

جيــات االتصــال انتشــارًا وتــأثيرا، يــدل علــى ذلــك تزايــد عــدد الشــبكات تعــد أكثــر تكنولو
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املســتخدمني لهــا علــى الصــعيد الــدولي واملحلــي. حيــث يقــدر عــدد مســتخدمي الشــبكات 
  .)1(2020مليار مستخدم لعام  4االجتماعية يف العالم أكثر من 

ويف ضوء ما سـبق، تتحـدد مشـكلة الدراسـة يف التعـرف علـى دور شـبكات التواصـل 
اعي يف إمداد اجلمهور باملعلومات واألخبار أوقات األزمات، ومدى اعتمادهم عليهـا االجتم

كمصدر للمعلومات واألخبـار حـول األحـداث والقضـايا أوقـات األزمـات، ومعرفـة فيمـا إذا 
كانت هناك عالقة بني استخدام شبكات التواصل االجتماعي مـن قبـل اجلمهـور وإدراكهـم 

  ع.لألزمات التي مير بها املجتم
  ثانًيا: أهمية الدراسة:

االعتمــاد املتزايــد للجمــاهير علــى املســتويني املحلــي والعــاملي علــى شــبكات التواصــل  .1
كمـا أشـارت إليـه معظـم الدراسـات السـابقة املتعلقـة بهـذا الشـأن يف   ،االجتماعي

احلصــول علــى املعلومــات وتفســير األحــداث، وتزايــد أهميتهــا لتميزهــا بالفوريــة 
  والتفاعلية واحلرية وارتفاع تعرض اجلمهور لها.

رصد التحوالت التي يعيشها املشهد اإلعالمي اليوم يف ظل التغيرات املتســارعة  .2
لتطــورات املتالحقــة التــي تشــهدها البيئــة اإلعالميــة واالتصــال مــن جــراء ا

 اليوم.
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها حيث تعد األزمات من أهــم مــا تواجــه  .3

 كافة الدول من صعوبات وحتديات يف الوقت احلاضر.
كثافة االهتمام اإلعالمي باألزمــات والــدور الفاعــل لوســائل اإلعــالم املختلفــة يف  .4

 أحداث األزمات وأثرها الواضح يف تكوين رأي العام. تغطية
  ثالًثا: أهداف الدراسة:

معرفة مدى استخدام املبحوثني لشبكات التواصل االجتماعي، وأهـم الشـبكات األكثـر  .1
  استخداًما، ومعدالت االستخدام وكثافته.

 األزمات.معرفة مدى اعتماد املبحوثني على شبكات التواصل االجتماعي أوقات  .2
الكشف عن أهمية شـبكات التواصـل االجتمـاعي كمصـدر لألخبـار وتبـادل املعلومـات،  .3

أثناء واألزمات، والدور الفاعـل لهـذه الشـبكات يف تغطيـة األحـداث والقضـايا، وأثرهـا 
 الواضح يف تكوين رأي عام حولها.

واالقتصادية وقضـايا التعرف على أهمية املعلومات املتعلقة بأخبار األزمات السياسية   .4
اإلرهـــاب املوجـــودة علـــى الشـــبكات االجتماعيـــة مـــن وجهـــة نظـــر املبحـــوثني، ومـــدى 

 اهتمامهم مبتابعتها.
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  رابًعا: الدراسات السابقة:
مســتويات تفاعــل طلبــة اجلامعــة مــع بعنــوان  )2()2019محمــود محمــد أحمــد، دراســة ( .1

"دراســة ميدانيــة علــى  اعتــداءات مســجدي نيوزيالنــدا عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي
" األملانية عربــي" ومســتوى DW" عربي"، قناة BBCعينة من ُمستخدمي صفحتي قناة  

التفاعــل معهــا. هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى ُمســتويات تفاعــل الطلبــة اجلــامعيني 
ومت مــع اعتــداءات مســجدي نيوزيالنــدا عبــر شــبكة التواصــل االجتمــاعي، "فــيس بــوك"، 

جمع البيانات عن طريق صحيفة استبيان، وطبقت الدراسة على عينة عمديـة قوامهـا 
: 18طــالب جــامعتي "القــاهرة، واملنيــاَ" يف مصــر، تتــراوح أعمــارهم مفــردة مــن  400

ا، وتوصـلت الدراسـة إلـى 40 وجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائية بـني متابعـة  عامـً
" DW" عربـي"، قنـاة  BBCاملبحوثني العتداءات مسجدي نيوزيالندى بصـفحتي قنـاة  

  األملانية عربي" ومستوى التفاعل معها.
دور شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي يف  بعنـــوان )udSara Mahmo( )3,2018(دراســـة  .2

، وذلــك بــالتطبيق علــى تشــكيل معــارف واجتاهــات الشــباب املصــري نحــو األزمــات املحليــة
أزمتني، وهما أزمة تيران وصنافير، وأزمة الدواء، التي حدثت يف األشهر األخيـرة مـن 

ي علــى شــبكات ، وحاولــت الدراســة تقصــي مــدى اعتمــاد الشــباب املصــر2016عــام 
التواصل االجتماعي خالل األزمات مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى، والـدور الـذي 

املحليــة،  تؤديــه هــذه الشــبكات يف تشــكيل معــارف الشــباب واجتاهــاتهم نحــو األزمــات
ومــدى ثقــتهم بهــا، وكيفيــة تفــاعلهم علــى هــذه الشــبكات خــالل األزمــات، واســتخدمت 

مفردة، من فئة الشباب املصـري   420الباحثة منهج املسح على عينة حصصية قوامها
سـنة، واعتمـدت الدراسـة   35-18من مستخدمي الفيس بوك، تتراوح أعمـارهم بـني  

 Social-mediated crisis -جتماعيـةمنوذج اتصال األزمة عبـر الوسـائل االعلى(
communication model.وتوصـلت الدراسـة إلـى أن  )، ومدخل معلومات األزمة

ــد وقــت األزمــات عــن  ــدل اســتخدام املبحــوثني لشــبكات التواصــل االجتمــاعي يزي مع
األوقات العادية. كما جاء موقع الفيس يف مقدمة شـبكات التواصـل االجتمـاعي الـذي 

أوقات األزمـات، يليـه موقـع  املعلومات واألخبار اب املصري يف معرفةيعتمد عليه الشب
أن األزمات السياسية واالقتصـادية هـي   -أيًضا  -تويتر، ثم انستجرام. وكشفت النتائج

أكثـــر أنـــواع األزمـــات التـــي تفضـــل مفـــردات العينـــة متابعتهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 
 االجتماعي.
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اعتمــاد الشــباب املصــري علــى حــول ) 4()8201دراســة (منــة اهللا مجــدي محمــد بهجــت،  .3
الصفحات اإلخبارية يف مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات حول األحــداث 

، سعت الدراسة إلى التعرف على دور الصفحات اإلخبارية، يف إمداد الشـباب اجلارية
 باملعلومات السياسية، ومدى اعتمادهم عليها للحصول علـى املعلومـات حـول األحـداث
اجلارية، باإلضافة إلى التعرف على مستويات التفاعليـة يف هـذه الصـفحات وتأثيرهـا 
علــى اجتاهــات الشــباب وآرائهــم حــول القضــايا املختلفــة. واســتخدمت الدراســة مــنهج 
املسح، وُطبقت على عينة عمدية من الشباب املصري من مستخدمي الفيس بوك، بلـغ 

ا. وتوصــلت الدراســة 25-18ابني مفــردة، تتــراوح أعمــارهم مــ 400حجــم العينــة عامــً
النســـبة األكبــــر مـــن الشــــباب املصـــري "عينـــة الدراســــة" يتـــابعون األخبــــار أن  إلـــي

واملوضوعات املقدمة من خالل الصفحات اإلخبارية على مواقع التواصل االجتمـاعي، 
% يعتمــد علــى 50.3%. كمــا أن نســبة مــن الشــباب حــوالي 83.5حيــث بلغــت نســبتهم 

اإلخباريــة علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي كمصــدر لألخبــار واملعلومــات الصــفحات 
% منهم يؤكدون أنهم ميكنهم االعتماد عليها بدرجة كبيرة، وأكدت الدراسـة أن 37.4و

مواقـع التواصـل التـي يـزداد االعتمـاد عليهـا   أكثر مميـزات الصـفحات اإلخباريـة علـى
اث، وارتفـــاع درجـــة مصـــداقيتها التغطيـــة الفوريـــة لألحـــد وقـــت األزمـــات، متثلـــت يف

واجلـرأة يف تنـاول األخبـار واملوضـوعات  وموضوعيتها يف تقدمي األخبار واملوضوعات،
 املختلفة، وتنفردها بعرض أخبار وحقائق ومعلومات ال تعرض يف املصادر األخرى.

بعنــوان اعتمــاد أســاتذة وطــالب اجلامعــة علــى  )5()2017دراســة (إســالم أحمــد عثمــان،  .4
، وك كوســيلة للتواصــل األكــادميي بيــنهم وعالقتــه بصــورة كــل مــنهم لــدى اآلخــرالفيس بــ 

أجرى الباحث الدراسة امليدانية على عينتني من أساتذة وطالب اجلامعة، كالهما من 
مفـردة، بهـدف التعـرف  200مستخدمي موقع الفيس بوك؛ بلغ حجم كل عينة منهمـا 

ــى الفــيس بــوك ك ــى درجــة اعتمــاد أســاتذة وطــالب عل وســيلة للتواصــل األكــادميي عل
بينهما، والصورة الذهنية املشـكلة لـدى كـل مـنهم عـن األخـر داخـل البيئـة االفتراضـية 
التفاعليــة للموقــع ذاتــه. وتوصــلت الدراســة إلــى أن ارتفــاع كثافــة اســتخدام غــالبيتهم 
للفيس بوك بوجٍه عام، وتوسط درجة استخدامهم لهذا املوقع يف التواصل األكـادميي، 

عن ارتفاع مستوى إدراك الغالبية العظمـى مـن أفـراد عينتـي األسـاتذة وطـالب   فضًال 
 اجلامعة خلصائص موقع الفيس بوك كوسيط اتصالي.

ــة (أحمــــد محمــــد فهمــــي،  .5 حــــول اعتمــــاد الشــــباب علــــى وســــائل اإلعــــالم ) 6( )2016دراســ
سعت  التقليدية واحلديثة يف احلصول على املعلومات السياسية يف أوقات األزمات، حيــث
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الدراسة إلى التعرف على الوسائل اإلعالمية "التقليدية واحلديثة" األكثر تفضـيًال لـدى 
يعتمـــد عليهـــا كمصـــدر للمعلومـــات يف مختلـــف األزمـــات  والـــذيالشـــباب املصـــري، 

واألحداث، ومعرفة أسباب االعتمـاد عليهـا، وكـذلك رصـد وجـود أو عـدم وجـود عالقـة 
أوقات األزمات، وبعض اخلصـائص الدميوجرافيـة بني اختيار وتفضيل وسيلة معينة يف  

 400للمبحوثني. واستخدمت الدراسة منهج املسح، وطبقت علـى عينـة متاحـة قوامهـا  
ــة  ــة العمريـ ــباب يف املرحلـ ــن الشـ ــردة مـ ــة  18-35مفـ ــتويات اجتماعيـ ــن مسـ ا، مـ ــً عامـ

 واقتصادية مختلفة. وتوصلت الدراسة إلى تفوق وسائل اإلعالم احلديثة علـى الوسـائل
اإلعـالم التقليديـة يف احلصـول علـى املعلومــات أوقـات األزمـات التـي حتـدث يف مصــر، 
ا يعتمـد عليـه الشـباب يف احلصـول علـى املعلومـات أوقـات  حيث أضحت مصـدرًا رئيسـً
األزمــات. وجــاء الفــيس بــوك يف مقدمــة ترتيــب وســائل اإلعــالم احلديثــة. كمــا أكــدت 

ل اإلعالم احلديثة أنها جريئة يف طرح وتناول الدراسة أن أكثر العوامل اإليجابية لوسائ
مختلف األزمات، كما أنها تتسم بالفورية واآلنية يف متابعـة األزمـات املثـارة، فضـًال عـن 

 تنوعها يف تناولها لألزمات املصرية.
ــبان،  . 6 ــة (أســـــماء ســـــعيد غضـــ ــول  )7()2015دراســـ ــع حـــ ــوري ملواقـــ ــباب الســـ اســـــتخدام الشـــ

ســعت الدراســة للكشــف التواصــل االجتمــاعي يف متابعــة األحــداث السياســية يف ســوريا، 
مـدى اسـتخدام الشـباب السـوري ملواقـع التواصـل االجتمـاعي وحتديـًدا اسـتخدام   عن

الفــيس بــوك وتــويتر، وطبيعــة ودوافــع هــذا االســتخدام، واإلشــباعات املتحققــة منهــا، 
يف تعـــاملهم مـــع األحـــداث املختلفـــة، وتكـــوين أراء اجتاههـــا، واعتمـــدت  وتـــأثير ذلـــك

 302الدراسة منهج املسـح، وأجريـت علـى عينـة متاحـة مـن الشـباب السـوري قوامهـا 
الغالبيـة العظمـى مـن إلـى أن  مفـردة، مـن داخـل سـوريا وخارجهـا. وتوصـلت الدراسـة

). كمــا شــكلت 83.4%عينــة الدراســة تســتخدم مواقــع التواصــل االجتمــاعي بنســبة (
مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي حلقـــة الوصـــل بـــني الشـــباب الســـوري يف داخـــل ســـوريا 
وخارجهــا. وجــاءت أكثــر األنشــطة التــي ميارســها املبحوثــون أثنــاء اســتخدام مواقــع 
التواصل االجتماعي متابعة األخبار، للتعرف على آخر املستجدات وتطورات األحـداث 

 ء حول األحداث املختلفة.  يف سوريا، ثم املشاركة باآلرا
جيـــل األلفيـــة حـــول،  )Pew Research Center()8, 2015دراســـة مركـــز بيـــو لألبحـــاث ( . 7

ــي ــون املحلــ ــاعي والتليفزيــ ــل االجتمــ ــبكات التواصــ ــر شــ ــية عبــ ــار السياســ ــد واألخبــ ، وتعــ
الدراســة جـــزًءا مـــن سلســلة دراســـات للمركـــز تهــدف إلـــى فهـــم تعامــل الـــرأي العـــام 
األمريكي مع وسائل اإلعالم وحصـوله علـى املعلومـات واألخبـار السياسـية منهـا، وقـد 



 

 
3180 3180 

أجريت الدراسة على عينة عشوائية متثل الرأي العام األمريكي على الصـعيد الـوطني 
الفــيس بــوك قــد احتــل دراســة إلــى أن موقــع مفــردة. وتوصــلت ال 2901بلــغ حجمهــا 

-18املرتبة األولى يف قائمة املصادر التي يعتمد عليهـا الشـباب ومتوسـطي األعمـار (
ســنة) يف احلصــول علــى املعلومــات واألخبــار السياســية، فيمــا جــاء التليفزيــون  49

سـنة) يف احلصـول   68-50املحلي يف قائمة املصادر التـي يعتمـد عليهـا كبـار السـن (
النسبة األكبر مـن الشـباب على املعلومات واألخبار السياسية. كما كشفت الدراسة أن  

تثق يف مصادر املعلومات السياسية، فيما النسبة األكبـر مـن متوسـطي وكبـار السـن ال 
 تثق مبصادر املعلومات السياسية.

ــة ( .8 ــدر  )Kamau Elizabeth()9, 2014دراســ حــــول دور اإلعــــالم االجتمــــاعي كمصــ
وقــد هــدفت الدراســة إلــى  كينيــا،    –لــدى الشــباب يف نيروبــي  ، للمعلومــات السياســية

معرفــة الــدور الــذي تؤديــه وســائل التواصــل االجتمــاعي يف إمــداد الشــباب باملعلومــات  
السياسية، وحتديًدا استخدام موقع الفيس بـوك وتـويتر كمصـادر للمعلومـات السياسـية  

ــني اســتخدام  يف   ــة ب ــاك عالق ــت هن ــا إذا كان ــة فيم ــا، ومعرف ــاطق احلضــرية يف كيني املن
شبكات التواصل االجتماعي من قبل الشباب وإدراكهم للقضايا السياسية، وقـد أجريـت  

شـاًبا، مت    60سـنة، وبلـغ حجـم العينـة    40- 20الدراسة علـى الشـباب يف عمـر مـا بـني  
غالبيـة الشـباب يف أن  ودية. وتوصلت الدراسة  اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية العنق 

%، وأكثـر مـن 95املناطق احلضرية من نيروبي مشتركني يف موقع الفـيس بـوك بنسـبة 
ــة  ــة 58نصــف العين ــر مــن نصــف العين ــويتر، أكث ــع ت % مــن 56.7% مشــتركني يف موق

الشباب يستخدمون شبكات التواصـل االجتمـاعي يف عمليـة احلصـول علـى املعلومـات 
املواقــع وســائل جيــدة ميكــن تســخيرها للمشــاركة واألخبــار السياســية، مــا يجعــل هــذه 

يعتمـد مـا يقـارب نصـف املبحـوثني علـى  والتفاعل بني الشباب والنخبة السياسية. كمـا  
  املحتوى املنشور عبر شبكات التواصل االجتماعي يف عملية النقاش مع اآلخرين. 

ــادق،  . 9 ــبري صــــ ــمر صــــ ــة (ســــ ــبكات  )10()2014دراســــ ــر الشــــ ــات عبــــ ــارك املعلومــــ ــول تشــــ حــــ
اهتمـــت تماعيـــة وقـــت األزمـــات وانعكاســـاته علـــى إدراك الشـــباب املصـــري لألزمـــة، واالج

الدراسة بالبحث يف العالقة بني اسـتخدام الشـباب ملوقـع الفـيس بـوك وقـت األزمـات، 
ومستوى اإلدراك املتحقق لديهم نتيجة استخدامهم املوقع ملتابعة األزمـات مـن خاللـه، 

هي:   2012من عام    األولىيف الستة أشهر    وذلك بالتطبيق على ثالث أزمات اندلعت
أزمة البنزين، أزمة ستاد بورسعيد الرياضية، وأزمة أحدث العباسـية" محاولـة اقتحـام 

مفـردة مـن مسـتخدمي  394وزارة الدفاع". طبقت الدراسة على عينة عمدية قوامهـا 
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سـنة مـن سـكان إقلـيم القـاهرة  30-18موقع الفيس بوك، ممن تتراوح أعمارهم بني  
ــل مح ــرى، ومت حتلي ــوى الكب ــات محــل الدراســة نشــرها  650ت  40رســالة عــن األزم

. وخلصــت الدراســة إلــى 2012مســتخدًما للموقــع يف الســتة أشــهر األولــى مــن عــام 
زيادة استخدام موقع الفيس بوك وقت األزمات مقارنـة باألوقـات العاديـة. كمـا متثلـت 

ل األخبـار، أبرز أسباب متابعة املبحوثني لألزمات عبر موقع الفيس بوك؛ يف سرعة نق
ــه يجمــع املعلومــات مــن مصــادر  ــق املعلومــات بالصــور ومقــاطع الفيــديو، وألن ــه يوث ألن

ــا كشــفت الدراســة  ــار، كم ــة لألخب ــام مختلف ــني درجــة االهتم ــاط طــردي ب وجــود ارتب
 باألزمة، وبني مستوى إدراك الشاب لألزمات الثالث محل الدراسة.

ل مصـــدر القصـــة: تقيـــيم حـــو) et al  ,Tristan Endsley()11, 2014دراســـة ( . 10
ــادر معلومـــات األزمـــات،  ــادر ومصـــداقية مصـ ــة إلـــى الكشـــف عـــن املصـ هـــدفت الدراسـ

اإلعالمية التقليدية واجلديدة التي يعتمد عليها اجلمهور يف احلصول علـى املعلومـات 
مت إجـراء  Typhoon Haiyanحـول األزمـات، وبـالتطبيق علـى أزمـة إعصـار حيـان 

ــى  ــح علـ ــً  85مسـ ا جامعيـ ــً ــة  اطالبـ ــك يف جامعـ ــد أتالنتـ  Amid Atlanticميـ
University  االمريكيـــة، مت اختيـــارهم بأســـلوب العينـــة املتاحـــة.  املتحـــدة بالواليـــات

وخلصــت الدراســة إلــى أن الوســائل اإلخباريــة املطبوعــة احتلــت املرتبــة األولــى كــأكثر 
ل علـى املعلومـات، يليهـا األخبـار املنشـورة الوسائل مصداقية لدى الطـالب يف احلصـو

عبر املواقع اإللكترونية الرسمية، ثم األخبـار املتلفـزة، فيمـا جـاءت املعلومـات املنشـورة 
عبر شبكات التواصل االجتماعي يف املرتبة قبل األخيرة يف املصـداقية لـدى الطـالب. 

ــة شــبكات التواصــل االجتمــاعي كمنصــات لنشــر املعلو ــرغم مــن أهمي مــات، إال أن وب
  مصداقيتها أوقات األزمات منخفضة لدى اجلمهور.

 التعليق على الدراسات السابقة:
بينــت الدراســات الســابقة أن الشــبكات االجتماعيــة تســهم بــدوٍر مهــم يف إثــراء املجــال  .1

اإلعالمــي واملعلومــاتي، حيــث إنهــا أصــبحت ســاحات للنقــاش وتبــادل اآلراء، وتوضــيح 
تكــوين االجتاهــات نحــو القضــايا واألزمــات، إضــافة إلــى أنهــا احلقــائق ممــا يســهم يف 

عززت حرية الرأي والتعبيـر، وأصـبح الصـغير والكبيـر السياسـي أو اإلنسـان البسـيط 
 اجلميع مطلع على األحداث وتفاصيلها الصغيرة والكبيرة.

أكــدت الدراســات عــن ارتفــاع معــدل اســتخدام اجلمهــور للشــبكات االجتماعيــة أوقــات  .2
األزمــات للحصــول علــى معلومــات عميقــة، والتواصــل مــع األهــل واألصــدقاء، كمــا أن 
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الفيس بوك أصبح من األمـور األساسـية يف حيـاة مسـتخدميه، فضـًال عـن مـد جسـور 
  التواصل بني مختلف فئات املجتمع.

لســابقة اجتهــت إلــى دراســة فئــات الشــباب فقــط، باعتبارهــا الفئــة أغلــب الدراســات ا .3
األكثــر اســتخداًما واعتمــاًدا علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي، إال أن هنــاك أهميــة 
كبرى لدراسـة اجلمهـور مبختلـف فئاتـه، كمسـتخدمني لشـبكات التواصـل االجتمـاعي، 

ه وتنوعاتـه، ممـا يسـهم وهو ما استفادت منه الباحثة يف اختيار اجلمهور مبختلف فئات
 يف رفد البحث العلمي بنتائج تكون إضافةً لتلك الدراسات.

 خامًسا: تساؤالت الدراسة:
  ما أهم شبكات التواصل االجتماعي التي يفضل استخدامها املبحوثون؟  .1
 ما معدل استخدام املبحوثني للفيس بوك يومًيا؟  .2
ون يف احلصــول علــى األخبــار مــا أهــم مصــادر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا املبحوثــ  .3

 املتعلقة باألزمات؟  
 القضايا واألزمات التي يتابعها املبحوثون عبر الفيس بوك؟ أهمما  .4
مــا درجــة اعتمــاد اجلمهــور املبحــوثني علــى الفــيس بــوك كمصــدر للمعلومــات املتعلقــة  .5

 باألحداث والقضايا أوقات األزمات؟
للحصـول علـى املعلومـات واألخبـار حـول أسباب اعتماد املبحوثني على الفيس بـوك  ما   .6

 األزمات واألحداث اجلارية؟
 سادًسا: فرض الدراسة:

درجــة اعتمــاد املبحــوثني علــى شــبكات التواصــل  توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف
املســتوى   –السن    -االجتماعي للحصول على املعلومات أوقات األزمات وفًقا ملتغيرات: (النوع

  املستوى االقتصادي االجتماعي). –التعليمي  
  سابًعا: اإلطار النظري للدراسة:(نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم):

مــن قبــل  1976اســتخدم مصــطلح االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم ألول مــرة عــام 
لوصـف العالقـة ثالثيـة األبعـاد  Defleur and Ball-Rokeachديفليـر وبـول روكيـتش 

  بني اجلمهور والوسيلة واملجتمع.
اإلعــالم قيــام الفــرد باالعتمــاد علــى وســيلة وتفتــرض نظريــة االعتمــاد علــى وســائل 

ا يف  االتصال إلشباع احتياجاته من خالل استخدام الوسيلة، وكلما أدت الوسـيلة دورًا مهمـً
همية ومركزية، وبذلك تنشـأ العالقـة بـني حياة الشخص زاد تأثيرها، وأصبح دورها أكثر أ

  .  )12(درجة االعتماد ومستوى تأثير الوسيلة ومركزيتها لدى األشخاص
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  :)13(حيث إن هناك عاملني يحددان كيفية االعتماد على وسائل اإلعالم
االعتماد على الوسـيلة التـي تقـدم معلومـات مهمـة للفـرد، وتلـك التـي تلبـي حاجـات   :األول

  أكثر.
ــي ظــروف عــدم االســتقرار  :الثــاني ــر االجتمــاعي الســائدة، فف درجــة االســتقرار أو التغي

االجتمــاعي وحــاالت الصــراع والتهديــد بأنواعــه، والــذي يولــد شــعورًا بــاخلوف 
والقلــق، وهــو مــا ينشــأ يف األوقــات التــي ميــر فيهــا املجتمــع باألزمــات االقتصــادية 

  والكوارث الطبيعية واالضطرابات السياسية.
كيش وديفلير أن ارتفاع اإلحساس باخلطر أو التهديد يؤدي إلى زيـادة قـوة وتؤكد رو

اعتماد األفراد على وسـائل اإلعـالم سـعًيا وراء احلصـول علـى املعلومـات، فكلمـا زاد توقـع 
األشخاص لتلقى معلومات مفيدة زادت قوة اعتمادهم على وسائل اإلعالم، خاصـة عنـدما 

   .)14(لومات بشكٍل متميز ومكثف أوقات األزماتتقوم هذه الوسائل بوظائف نقل املع
وتؤثر دوافع الفرد نحو قضايا معينة يف درجة اعتماده على وسيلة معينـة مبعنـى أن 

  .)15(قوة الدافع تعزز من درجة االعتماد والعكس صحيح
وينتج عن اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم للحصول على املعلومات مجموعة من 

 كن حتديدها يف تأثيرات معرفية وتأثيرات وجدانية وتأثيرات سلوكية.التأثيرات، ومي
  تاسًعا: تعريف املفاهيم: 

: هي مصطلح يطلق على مجموعة من املواقع علـى شـبكة شبكات التواصل االجتماعي .1
"، يتـيح التواصـل بـني األفـراد يف بيئـة 2.0اإلنترنت ظهرت، مـع اجليـل الثـاني "للويـب  

، مدرسـة، يجمعهم حسب مجموعات اهتمـام أو شـبكات انتمـاء (بلـدمجتمع افتراضي  
ــن خــالل خــدمات التواصــل املباشــر، مثــل إرســال الرســائل، أو  ــة، شــركة...) م جامع
االطالع على امللفات الشخصية لآلخرين، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها 

ودردشـــات خاصـــة وعامـــة مـــن كتابـــات وصـــور وأفـــالم  للعـــرض، كمـــا تضـــم مواضـــيع
  .)16(وتعارف

وهــي أبضــا مواقــع الويــب وبــرامج الكمبيــوتر التــي تســمح للنــاس باالتصــال ومشــاركة 
 .)17(املعلومات على اإلنترنت باستخدام الكمبيوتر أو الهاتف املحمول

  شبكات االجتماعية.: مت التطبيق على الويف الدراسة احلالية  
األزمـة بأنهـا:" ظـرف انتقـالي يتسـم بعـدم  Randomقاموس رانـدام يعرف  ةاألزمــ 

ــر  ــى تغيي ــؤدي إل ــي ت ــل نقطــة حتــول حتــدد يف ضــوئها أحــداث املســتقبل الت ــوازن وميث الت
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عني أخر هي "وقت يّتسم بالّصعوبة واخلطورة والقلـق علـى املسـتقبل ووجـوب مب.  )18(كبير"
  اتخاذ قرار محدد.

املجتمعي، وقد ينجم عنها تغييـرات مؤملـة أو قد حتدث على املستوى الشخصي أو  و
ضاغطة يف حياة الشخص، قد يتعرض الوضع االجتماعي ذاته لنوع من االضطراب وعدم 
االستقرار يف الشؤون السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية على حد السواء، أو 

علـى تغييـر وشـيك أو تكون حدًثا بينًيا على نطاٍق واسٍع، وخاصـة إذا انطـوى هـذا احلـدث  
  مفاجئ، وهو ما ُيطلق عليه اصطالًحا وقت االختيار، أو حاالت الطوارئ.

ــة احلاليــــة:  ــاويف الدراســ ــد بهــ ــداث  يقصــ ــادية واألحــ ــية واالقتصــ ــة السياســ األزمــ
  اإلرهابية.

  عاشًرا: اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية:
   :أ) نوع الدراسة

تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تسـتهدف وصـف الظـاهرة وعناصـرها 
واحلاجــات واســتخدامات وســائل اإلعــالم  الــدوافعوعالقتهــا يف وضــعها الــراهن، ووصــف 

. وتتمثـل هـذه الظـاهرة موضـع البحـث يف )19(والتفضيل واالهتمـام واألحـداث واألشـخاص
مســـتخدميها باملعلومـــات واألخبـــار حـــول األحـــداث تزويـــد شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي 

والقضايا واألزمات التي ميـر بهـا املجتمـع، ومعرفـة مـدى اعتمـاد اجلمهـور عليهـا كمصـدر 
  للمعلومات واألخبار أوقات األزمات.

  ب) منهج الدراسة:
تعتمد الدراسـة علـى مـنهج املسـح للحصـول علـى بيانـات ومعلومـات حـول الظـاهرة 

منهج املسح يف الدراسات التي تهدف إلى جمع معلومات عـن األفـراد   املدروسة، ويستخدم
أو التعرف على وجهة نظرهم، وما يعتقدونه ويفكرون فيه، وهو من أفضـل املنـاهج عنـدما 

، وقد مت االعتماد علـى )20(يكون الهدف احلصول على معلومات من عدد كبير من األفراد  
ن يســتخدمون شــبكات التواصــل االجتمــاعي، املســح اإللكترونــي لعينــة مــن اجلمهــور الــذي

بهدف جمع بيانات ومعلومات عن مدى اعتمادهم عليها كمصـدر لألخبـار واحلصـول علـى 
  .اعتمادهم عليها.  وتأثيراتاملعلومات أوقات واألزمات،  

 ج) مجتمع الدراسة وعينتها:
، ممـن لهـم حسـابات نشـطة علـى الفـيس اليمنيمتثل مجتمع الدراسة من اجلمهور  

ــاء إجــراء هــذه الدراســة،  ــوك أثن ــة املتاحــة أو وب ــة الدراســة بأســلوب العين ــار عين مت اختي
املالئمــة، ويقــوم هــذا األســلوب علــى اختيــار األفــراد الــذين ميكــن الوصــول إلــيهم؛ بحيــث 
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مبحــوث مــن الــذكور واإلنــاث، مـــن  400وقــد بلغــت العينـــة  ،)21( ميثلــون عينــة الدراســة
  عاًما فأكثر). 18اجلمهور، والتي تتراوح أعمارهم (

  أدوات جمع البيانات:
طبقـــت هـــذه الدراســـة باالســـتبيان اإللكترونـــي، حيـــث مت إرســـال رابـــط االســـتبيان 

آب"، كمـا اإللكتروني إلى املبحوثني عبر موقع "الفيس بوك"، وكـذلك عبـر تطبيـق "الـواتس  
  اعتمدت الدراسة على االستبيان باملقابلة مع اجلمهور يف محافظة القاهرة. 

  ومت تصميم أسئلتها يف أربعة جوانب: 
عالقة اجلمهور بشبكات التواصل االجتماعي (الشـبكات االجتماعيـة األكثـر تفصـيًال،   )أ

كثافــة اســتخدامهم لشــبكات التواصــل االجتمــاعي، درجــة اهتمــامهم مبتابعــة أحــداث 
  األزمات، واهتمام، أسباب االعتماد..الخ).

  مستويات االعتماد والتأثيرات الناجتة عن هذا االعتماد.  ) ب
  ه املبحوثون أثناء وبعد حصولهم على املعلومات.النشاط الذي يقوم ب  ) ج
  اخلصائص الدميوغرافية والشخصية للمبحوثني.  ) د

  اختبار الصدق والثبات:
  الصدق:

بعــد وضــع األســئلة واملقــاييس والعبــارات التــي تقــيس متغيــرات الدراســة املســحية 
للجمهــور (عينــة الدراســة)، قامــت الباحثــة بعــرض االســتمارة علــى مجموعــة مــن اخلبــراء 

للحكم على صالحيتها، والتأكد من صدق استمارة املسح يف قيـاس متغيـرات   *)(واملحكمني

 
  ):أبجدًيا(مرتبة أسماؤهم  السادة املحكمون) *(

  .جامعة حلوان –كلية اآلداب–أ. د. آمال كمال، أستاذ بقسم الصحافة  _

  جامعة القاهرة. –كلية اإلعالم-بركات عبد العزيز، أستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون -أ. د -

  جامعة القاهرة. -كلية اإلعالم-أ. د. خالد صالح الدين، أستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون  -

  جامعة حلوان. –كلية اآلداب-ستاذ بقسم اإلعالمأ. د. سحر فاروق، أ -

  جامعة القاهرة.  –كلية اإلعالم–أ. د. سلوى إمام، أستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون  -

  جامعة دمياط. –كلية اآلداب–أ. د عبدالرحيم درويش، أستاذ ورئيس اإلعالم  -

  جامعة القاهرة. –إلعالمكلية ا-أ. د. علي عجوة، أستاذ بقسم العالقات العامة واإلعالم  -

  جامعة القاهرة.  –هويدا مصطفى، عميد كلية اإلعالمأ. د.  -
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اء واملالحظــات مت تعــديل بعــض األســئلة واختصــار الدراســة وتســاؤالتها، وبعــد جمــع اآلر
  بعضها وإضافة أخرى.

 اختبار الثبات:
% 5مفردة، مبـا يعـادل  20مت تطبيق االستبيان مرة أخرى بعد مرور أسبوعني على 

من حجم العينة، ومت حساب معامل الثبات بني الدراسـة األصـلية والدراسـة البعديـة، وقـد 
  وهي قيمة عالية تعكس ثبات األداة (االستبيان).% 87بلغت قيمة معامل الثبات 

  احلادي عشر: املعاجلة اإلحصائية للبيانات:
بعد االنتهاء من جمـع بيانـات الدراسـة امليدانيـة، مت ترميـز البيانـات وإدخالهـا إلـي  

النتــائج اإلحصــائية، وذلــك باســتخدام  واســتخراجاحلاســب اآللــي، ثــم معاجلتهــا وحتليلهــا 
 SPSS" (Statistical Package forاإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة " احلزمـةبرنـامج "

Social Science) . اإلحصائية بني متغيـرات اسـمية  املتغيراتوقد تنوعتNominal ،
، وعلــى هــذا فقــد قــام الباحــث Scale، ومتغيــرات وزنيــة Ordinalترتيبيــة متغيــرات و

وذلـك مـن خـالل بتطبيـق املعـامالت اإلحصـائية التـي تالئـم كـل متغيـر مـن هـذه املتغيـرات 
 استخدام االختبارات واملعاجلات اإلحصائية التالية:

 .التكرارات البسيطةFrequency    والنسب املئويةPercent. 
   املتوسط احلسابيMean واالنحراف املعياري .Std. Deviation.  
  اختبـار(Independent Samples T Test) مسـتقلتني  عينتـني متوسـطي قارنـةمل

  .(T- Test) واملعروف اختصارًا باختبار "ت" أو
  اختبـار حتليـل التبـاين يف اجتـاه واحـد(One Way ANOVA)  واملعـروف اختصـارًا

ANOVA  ،.وذلك لقياس الفروق بني املتوسطات بني أكثر من مجموعتني  
  معامــل ارتبــاط بيرســون(Pearson Correlation)  لدراســة شــدة واجتــاه العالقــة

االرتباطية بني متغيرين مـن مسـتوى املسـافة أو النسـبة. وقـد اعتبـرت العالقـة ضـعيفة 
ــن  ــل مـ ــل أقـ ــة املعامـ ــت قيمـ ــني 0.300إذا كانـ ــا بـ ــت مـ ــطة إذا كانـ : 0.300، ومتوسـ

 .0.600، وقوية إذا كانت أكثر من 0.600
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 ئص عينة الدراسة ملستخدمي شبكات التواصل االجتماعي:خصا
  )1جدول رقم (

  خصائص عينة الدراسة ملستخدمي شبكات التواصل االجتماعي

 %  ك  خصائص العينة 

 النوع 
 67.5 270  ذكر 

 32.5 130 أنثي 

 الفئة العمرية 

 38.5 154  عاًما  30إلى 18من 

 40.25 161 عاًما 40إلي أقل من  30من 

 14.75 59 عاًما  50إلي أقل من  40من 

 6.5 26 عاًما فأكثر  50

 احلالة االجتماعية
 64.0 256  متزوج 

 36.0 144 غير متزوج 

 املستوى التعليمي 

 23.5 94  مؤهل متوسط 

 47.25 189 مؤهل جامعي 

 29.25 117 مؤهل فوق اجلامعي

 اإلقامة 
 93.5 374  مدينة 

 6.5 26 ريف

 االقتصادي االجتماعي املستوى 

 31.5  126  مرتفع 

 50.75  203 متوسط 

 17.75  71  منخفض 

 من خالل توزيع عينة الدراسة من اجلمهور يتبني أنها:
ا ملتغيــر النــوع .1 %، يف مقابــل 67.5أن نســبة املبحـوثني مــن الـذكور بلغــت إلـى  تتــوزع وفقــً

يتعلق بقلة اسـتخدام اإلنـاث % من اإلناث. وهذا التوزيع قد يكون مقبوًال، فيما    32.5
إلـى أن  We Are Social and Hootsuiteللفيس بوك، وهـذا أشـار إليـه املوقـع العـاملي

ا بشـكٍل كبيـر يف معظـم أنحـاء إفريقيـا الوسـطى  النساء ما زلن ممـثالت متثـيًال ناقصـً
   .)22(والشرق األوسط وجنوب آسيا

ــة .2 ــات العمريـ ا للفئـ ــً ــة وفقـ ــة الدراسـ ــع عينـ ــى  توزيـ ــن 38.5إلـ ــة (مـ ــة العمريـ % يف املرحلـ
ا) 40إلـي أقـل مـن   30عاًما)، يليها أفراد العينة بالفئة العمرية (من    30إلى  18 عامـً

 40%، ويف املرتبة الثالثة الفئة العمريـة (مـن   40.25والتي سجلت أعلى النسب وهي
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ا) بنسـبة    50إلي أقل مـن   ا   50%، فيمـا جـاءت الفئـة العمريـة (مـن  14.75عامـً عامـً
أن هنـاك ومن هنا ميكن اســتخالص مالحظــة:  %.  6.5باملرتبة األخيرة وبنسبة    فأكثر)

وهـو مـا يتفـق مـع دراسـة أسـامة عبـد   .عالقة عكسية بني العمر ومعدالت االستخدام
فكلما زاد العمر قل االستخدام؛ وذلك النشـغال الفئـات املتقدمـة يف العمـر   ،)23(الباري

 ادتها استخدام اإلنترنت أو ألسباب صحية.بشؤون األسرة أو العمل، أيًضا لعدم إج
ا للمســتوى التعليمــي .3 أن فئــة اجلــامعيني قــد احتلــوا املرتبــة األولــي يف إلــى  توزيــع وفقــً

%، وجاء يف املرتبة الثانية فئـة احلاصـلني 47.25مجال استخدام الفيس بوك، بنسبة  
جـاء حملـة %، يف حـني  29.25دكتـوراه) بنسـبة    -على مؤهل فوق اجلامعي (ماجستير

  %.23.5الثانوية أو ما يعادلها من شهادات متوسطة يف املرتبة الثالثة بنسبة  
ويتضح مما سبق أن هناك عالقة بني استخدام الفـيس بـوك واملسـتوى التعليمـي، 
ــة املســتجيبة،  ــى بــني أفــراد العين ــة األول ــى املرتب ــة اجلــامعيني حصــلت عل حيــث إن فئ

سـتخداًما لشـبكات التواصـل االجتمـاعي، وأكثـر ويرجع ذلك إلى أن الشباب هم أكثر ا
  مهارة وشغف يف التعامل مع التقنيات احلديثة وإتقانها.

  أوًال: النتائج العامة للدراسة امليدانية:
  أ) النتائج املتعلقة باستخدام املبحوثني لشبكات التواصل االجتماعي:

هـذا السـؤال سـمح للمبحـوث أن يختـار أكثـر مـن .شبكات التواصل االجتماعي األكثر تفضـيًال  .1

 إجابة.
  )2جدل رقم (

 شبكات التواصل االجتماعي األكثر تفضيًال 

 % ك شبكات التواصل االجتماعي 

 Facebook( 400 100فيس بوك (
 Whatsapp ( 325 81.25واتس آب (
 Twitter 149 37.25)تويتر (
 YouTube ( 120 30يوتيوب (

قائمـة شـبكات التواصـل االجتمـاعي   "الفيس بوك"  يتبني من اجلدول السابق تصدر
%، وتتفــق هــذه النتــائج 100حيــث احتــل املرتبــة األولــى، بنســبة  املبحــوثنياألكثــر تفضــيال 

بوجٍه عاٍم مع ما يحظى به موقع الفيس بوك كأحد مواقع التواصل االجتماعي من انتشـار 
وجماهيرية واسعة النطاق، كما تشير إلى شعبية هذا املوقع لدى مختلف فئـات وقطاعـات 
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%، ثــم 37.25موقــع "تــويتر" بنســبة %، ثــم 81.25واســعة، يليــه تطبيــق"واتس آب "بنســبة 
 %. 30موقع "يوتيوب" بنسبة  

وهــذه النتيجــة مشــابهة للعديــد مــن الدراســات الســابقة التــي عرضــنا لهــا يف اإلطــار 
ــار  النظــري للدراســة، والتــي أظهــرت احــتالل موقــع الفــيس بــوك يف املرتبــة األولــى الختي

علــى اســتخدامه مقارنــة املبحــوثني كأفضــل موقــع يف شــبكة التواصــل االجتمــاعي يحــرص 
، )24(أميـرة محمـد أحمـدببقية املواقـع وتطبيقـات شـبكات التواصـل األخـرى، منهـا دراسـة  

الرتيب األول بالنسبة السـتخدام اجلمهـور املصـري لشـبكات التواصـل حيث تصدر الفيس  
، حيـث جـاء الفـيس بـوك يف الترتيـب األول )25(االجتماعي، ودراسـة داليـا محمـد عبـد اهللا

% للشــبكات االجتماعيــة التــي تفضــلها املنظمــات عينــة الدراســة اســتخدامها 100بنســبة 
وغيـرهم  ،)26(لالتصال بجماهير املنظمة، كما تتفق مع ما انتهـت إليـه دراسـة أحمـد فهمـي
  إلى تصدر الفيس بوك قائمة شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداًما.

  معدل استخدام املبحوثني للفيس بوك: . 2

الشـــكل التـــالي معــدالت اســـتخدام املبحـــوثني للشــبكات االجتماعيـــة يف الظـــروف  وضــحي
  العادية.

  )3جدول رقم (

  معدل استخدام املبحوثني للفيس بوك

 االنحراف املعياري املتوسط احلسابي  النسبة املئوية  ك  معدل االستخدام 

 70.75 283  دائًما 

 25.5 102 أحياًنا 0.545 2.67

 3.75 15 نادرًا 

  100.0 400 اإلجمالي 

تشير بيانات اجلدول السابق إلـى أن معـدالت املبحـوثني للفـيس بـوك قـد توزعـت بـني 
%، والدرجة الثانية (أحياًنا) بنسبة 70.75(دائًما) بنسبة بلغت    األولىاالستخدام الدرجة  

  % فقط.3.75%، مقابل نسبة ضعيفة لالستخدام (نادرًا) بلغت  25.5بلغت  
وهذه النتيجة تدل على ارتفاع معدل اسـتخدام شـبكات التواصـل بشـكٍل عـام والفـيس 

األحـداث واألخبـار الدراسة؛ فقداستطاعت الشبكات أن تنقل    عينةبوك بوجٍه خاص لدي  
ور ومقــاطع الفيــديو والتــي مكنــت اجلمهــور مــن  حــال وقوعهــا، عبــر تبــادُل املعلومــات والصــّ
متابعــة األحــداث املهمــة والقضــايا الســاخنة بســبب االنتشــار الســريع للمعلومــات واألخبــار 
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ا يف تشـكيل الـرأي  ا مهمـً عبرها، وبهذا فرضـت شـبكات التواصـل االجتمـاعي نفسـها العبـً
  بشكٍل واضح ومن ُمختلف اجلوانب، حول األحداث واألشخاص. العام 

  عدد ساعات استخدام الفيس بوك يومًيا: .3

  )4جدول رقم (

  عدد ساعات استخدام املبحوثني الفيس بوك يومًيا

 املتوسط احلسابي  النسبة املئوية  ك عدد الساعات
االنحراف  

 املعياري

 21.0 84 أقل من ساعة 

2.17 0.750 
 41.0 164 إلى ثالث ساعات من ساعة 

 38.0  152 ثالث ساعات فأكثر

 100.0  400 اإلجمالي 

% مــــن اجلمهــــور عينــــة الدراســــة،  41.0تشــــير بيانــــات اجلــــدول الســــابق إلــــى أن 
% مـــن 38.0يســـتخدمون املوقـــع مبعـــدل "مـــن ســـاعة إلـــى ثـــالث ســـاعات" يف اليـــوم، وأن 

إجمالي العينة يستخدمونه من "ثـالث سـاعات فـأكثر" يف اليـوم، أمـا االسـتخدام "أقـل مـن 
  % فقط.21.0ساعة" فقد جاءت بنسبة ضعيفة بلغت  

تتعلق مبعدالت اسـتخدام املبحـوثني للفـيس بـوك عـن وتعكس البيانات السابقة، والتي  
كثافة استخدام عينـة الدراسـة للموقـع، وأن النسـبة الكبيـرة مـنهم يقضـون سـاعات طويلـة 
تراوحت ما بني معدالت استخدام متوسطة (من ساعة إلى ثالث) ومرتفعة (ثالث ساعات 

  . فأكثر)، حيث جاءت يف مرتبتني متقدمتني
مـا انتهـت إليـه بعـض الدراسـات السـابقة يف هـذا اخلصـوص   وتتفق هـذه النتيجـة مـع

األكبر مـن الشـباب اجلـامعي املصـري يسـتخدم   النسبةبأن  ،  )27(اسحاق"  منها دراسة "منية
   .الفيس بوك من ساعة إلى ثالث ساعات يومًيا
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معـــدل اســـتخدام الفـــيس بـــوك عنـــد وقـــوع حـــدث سياســـي مهـــم أو تصـــاعد أحـــداث  .4

  األزمات:

  )5رقم (جدول 

 معدل استخدام الفيس بوك عند وقوع حدث سياسي مهم أو تصاعد أحداث األزمات 

 االنحراف املعياري املتوسط احلسابي  النسبة املئوية  ك  معدل االستخدام 

 76.5 306 دائًما 

2.75 0.480 
 21.5 86 أحياًنا

 2.0 8 نادرًا 

 100.0 400 اإلجمالي 

السابقة إلى ارتفاع نسبة تعرض املبحوثني واسـتخدامهم للفـيس تشير بيانات اجلدول  
%) وإن تفاوتـت 98بوك عند وقوع حدث سياسي مهم أو تصاعد أحداث األزمـات بنسـبة (

النسبة ما بني املتابعة املنتظمة واملتابعة غير املنتظمة، مبا يؤكد اهتمـام املبحـوثني مبتابعـة 
داعيات خطيـرة علـى مسـتقبل الـوطن واملـواطنني، أحداث األزمات وتطوراتها، ملا لها من تـ

 %) فقط.2.0وجاءت املتابعة نادرًا بنسبة ضعيفة (
وتظهــر النتــائج اســتقطاب الفــيس بــوك ملســتخدميه عنــد وقــوع أزمــة مــا يف املجتمــع 
مقارنــة باألوقــات العاديــة، فاألزمــات تخلــق احلاجــة للمعلومــات، فيلجــأ مســتخدمو املوقــع 

ــى معلومــ ــه عل ــا ينشــره للحصــول من ــة حــول أحــداث، مــن خــالل م ــارفهم املختلف اتهم ومع
أصدقاؤهم، أو بعض الصفحات، أو املجموعات من معلومات تتعلق بهـذه األزمـات وكـل مـا 
ا  ــً ــائع اجلاريـــة، فهـــو اإلعـــالم األســـرع واألكثـــر عرضـ يجـــري حولهـــا مـــن األحـــداث والوقـ

قـد يلجـأ املسـتخدمون الجتاهات وآراء عديدة حول قضـية مـا أو حـدث مـا يف آن واحـد، و
الستخدام املوقع وقت األزمات رغبـة مـنهم يف تبديـد حالـة عـدم التأكـد أو لتقليـل تـوترهم 
ا عــن الــدعم املعنــوي مــن أصــدقائهم أعضــاء صــفحاتهم عبــر  ــً النــاجت بســبب األزمــة وبحث

  الفيس بوك، أو ألسباب نفسية تتعلق بقرب األزمة من حياة الفرد وارتباطه بها.
 ، وغيرهم، والتي)29(، النحاسSara Mahmoud,(28)لنتيجة مع دراسة  وتتفق هذه ا

أظهـرت ارتفــاع معــدل تعــرض املبحـوثني للفــيس بــوك عنــد وقـوع أزمــات وأحــداث وقضــايا 
سياســية مثيــرة كاملظــاهرات واإلضــرابات واحلــوادث اإلرهابيــة واالعتصــامات واألحــداث 

بأنــه ، )30(املختلفــة، وتتفــق هــذه التنيجــة إجمــاًال مــع مــا انتهــت إليــه دراســة أحمــد رضــوان
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االضطراب السياسي واالقتصـادي واألمنـي، هـي فتـرات ظروف عدم االستقرار والتغيير و
  اعتماد اجلمهور على مصادر املعلومات ومنها وسائل اإلعالم املختلفة.  يزيد فيها

  درجة اعتماد املبحوثني على الفيس بوك يف متابعة األزمات واألحداث املختلفة: . 5
  )6جدول رقم (

  واألحداث املختلفة االعتماد على الفيس يف متابعة األزمات 

 االنحراف املعياري املتوسط احلسابي  النسبة املئوية  ك  درجة االعتماد 

 31.75 127 بدرجة كبيرة 

2.16 0.674 
 52.25  209 بدرجة متوسطة 

 16.0  64 بدرجة ضعيفة 

 100.0 400 اإلجمالي 

تشير بيانات اجلدول السـابقة أن غالبيـة أفـراد عينـة الدراسـة يعتمـدون علـى الفـيس 
بوك كمصدر للمعلومات واألخبار عن األزمات واألحداث املختلفة بدرجـة متوسـطة بنسـبة 

%، ونسـبة 31.75من يعتمد عليه بدرجة كبيـرة يف املرتبـة الثانيـة    ونسبة%،  52.25بلغت  
 %. 16.0 املرتبة الثالثة  من يعتمد عليه بدرجة ضعيفة يف

ز الفيس بوك وغيره من شبكات التواصل االجتماعي من قـيم املشـاركة املجتمعيـة،  عزَّ
ا-وخاصــة حــني تتعــرض البلــدان لهــزات سياســية وأحــداث مقلقــة. فالكــل أصــبح  -تقريبــً

ق، ويرســـل ل، ويعلــِّ ا، يتـــابع، ويقــرأ، ويشــاهد، ويحلــِّ ا ومجتمعيــًّ  مشــارًكا، وناشــًطا سياســّيً
ر عن رأيـه بشـتى صـنوف التعبيـر املختلفـة، يف ضـوء أدوات املشـاركة  ر، ويعبِّ ويستقبل وميرِّ
اللحظية التي تتيحها هذه الشبكة، من خالل الفيديوهات القصـيرة لتعزيـز رسـائل معينـة، 

  .  )31(أو إبالغ أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  



                3193 

  أسباب اعتماد املبحوثني على الفيس بوك كمصدرللمعلومات حول القضايا واألزمات: . 6
  )7جدل رقم (

 أسباب االعتماد على الفيس بوك أوقات األزمات 

  الدوافع 

 درجة االعتماد 
املتوسط  
 احلسابي 

االنحراف  
 املعياري

الوزن  
 النسبي 

 نادرًا  أحياًنا دائًما 

 % ك % ك % ك

يف نقــــــــــل األخبــــــــــار  واآلنيــــــــــةســــــــــرعة ال 
 82 0.674 2.46 10.3 41 34.0 136 55.8 223 واملستجدات

التواصــــــــــل مــــــــــع األهــــــــــل واألصــــــــــدقاء  
 81 0.621 2.43 7.0 28 43.5 174 49.5 198 وتكوين صداقات جديد

يتــيح الفــيس بــوك لــي مجــاًال للتعبيــر  
عــن رأيــي جتــاه األزمــة والنقــاش بحريــة 

 تامة
214 53.5 130 32.5 56 14.0 2.40 0.721 80 

يتنـــاول قضـــايا مهمـــة يف املجتمـــع بكـــل  
 79 0.678 2.37 11.3 45 40.3 161 48.5 194 حرية

وســـــــــيلة إعالميـــــــــة جديـــــــــدة ومصـــــــــدر  
لألخبـــــار اليوميـــــة ال ميكـــــن االســـــتغناء 

 عنه
193 48.3 161 40.3 46 11.5 2.37 0.681 79 

ــف عــــن االجتاهــــات العامــــة جتــــاه   تكشــ
 76 0.703 2.28 14.5 58 42.8 171 42.8 171 األحداث واألزمات

ألشــــارك اآلخــــرين يف وطنــــي همــــومهم  
 75.3 0.780 2.26 20.8 83 32.8 131 46.5 186 وأزماتهم

التواصــــــل مــــــع شخصــــــيات معروفــــــة ال  
ميكن أن يكــون بيننــا تواصــل لــوال وجــود 

 الفيس بوك كوسيلة لالتصال  
175 43.8 145 36.3 80 20.0 2.24 0.763 74.7 

 72 0.719 2.16 19.0 76 45.8 183 35.3  141 للتسلية وقضاء وقت الفراغ

 

استخدامهم الفـيس بـوك وقـت توضح بيانات اجلدول السابق ترتيب املبحوثني لدوافع  
األزمات، وهي دوافع نفعية وتتعلق باملعلومـات واملعرفـة ولتحقيـق منفعـة شخصـية، ودوافـع 

مع األهـل واألصـدقاء، وعـن الـدوافع النفعيـة   والتواصلطقوسية "تعودية" تتعلق بـ التسلية  
يف نقل األخبار واملستجدات" حل يف املرتبـة األولـى مبتوسـط   واآلنية  واخلاصة بـ "السرعة

%، حيث إن التغطية الفورية لألحداث ومتابعة تطوراتها 82) ووزن نسبي،  2.46حسابي (
إضـافة إلـى أن بعـض يو،  وانفراد الفيس بوك بالعديد من األخبـار والصـور ولقطـات الفيـد

نشــطاء منصــات التواصــل االجتمــاعي الــذين يتــابعون مســتجدات األحــداث ويطلعــون علــى 
ــرة  ــأول، ومــن مســتخدم آلخــر تتســع دائ ــة وينشــرونها األول ب ــار مــن مصــادر مختلف األخب
مشاركة املعلومات. وجاء دافع الطقوس بفارق نسبي ضئيل يف املرتبة الثانية "التواصل مـع 

%، 81) بـوزن نسـبي  2.43ألصدقاء وتكوين صداقات جديدة" مبتوسط حسابي (األهل وا
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حيث يعد موقع الفيس بوك وغيره من شـبكات التواصـل االجتمـاعي وسـيلة فعالـة يف نقـل 
األخبار واملعلومات، فيمكن للمستخدم إرسال املعلومات واألخبار لعدد كبير مـن األصـدقاء 

هل واألصـدقاء حلظـة بلحظـة بكـل سـهولة، إضـافة يف وقت واحد، وأيًضا معرفة أخبار األ
إلى أن غالبية مستخدمي الفيس بوك لديهم رغبة قوية يف تكـوين عالقـات جديـدة وزيـادة 

  عدد األصدقاء لتحقيق شعبية بني املستخدمني.
.تأثيرات االعتماد على شبكات  التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات املتعلقة  7

  باألزمات. 
  )8جدول (

 تأثيرات االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات املتعلقة باألزمات.

نوع  
 التأثيرات  التأثيرات

 درجة التأثير 
املتوسط  
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

الوزن 
 نادرًا أحياًنا دائًما النسبي

 % ك  % ك % ك

تأثيرات معرفية 
 

قــــــــــدمت لــــــــــي معلومــــــــــات 
واضـــــــحة عـــــــن األحـــــــداث 
واألزمـــــــــــــــــــــات املحليـــــــــــــــــــــة 

 والعربية والعاملية

107  26.8 226 56.5 67 16.8 2.10 0.653 70 

معرفــــــة أســــــباب األزمــــــات 
 71.7 0.790 2.15 24.8 99 35.5 142 39.8  159 ونتائجها

ا  ــً أصــــــــــبحت أكثــــــــــر إدراكــــــــ
األحـــــــــــــــداث بتفاصـــــــــــــــيل 

 والقضايا املثارة
199 49.8 156 39.0 45 11.3 2.39 0.680 79.7 

تأثيرات وجدانية 
 

اخلــوف مــن وقــوع أحــداث 
وأزمــــات مماثلــــة، وتــــدهور 

 .أمني واقتصادي
332  83.0 54 13.5  14 3.5 2.80 0.483 93.3 

أصـــــــــبحت أكثـــــــــر شـــــــــعورًا 
ــتقبل  ــاه مســــ ــالقلق جتــــ بــــ

 وطني.
254 63.5 120 30.0 26 6.5 2.57 0.613 85.7 

تأييـــــــد جهـــــــود احلكومـــــــة 
 83 0.645 2.49 8.3 33 34.5 138 57.3 229 ملواجهة تداعيات األزمات 

تأثيرات سلوكية 
 

ــي أشـــــــــــــــــــــــارك  جعلتنـــــــــــــــــــــ
ــدقائي يف النقـــــــــــاش  أصـــــــــ
حــول األحــداث السياســية 

 ونتائجها

136 34.0 185 46.3 79 19.8 2.14 0.720  71.3 

متـــــــــــــــــــابعتي لألزمـــــــــــــــــــات 
للمشــــاركة يف أي دفعتنــــي 

ــداني أو  نشــــــــــــــــــــاط ميــــــــــــــــــ
 مظاهرة أو اعتصام

119 29.8 137 34.3 144 36.0 1.94 0.809 64.7 
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  :  أوًال: التأثيرات الوجدانية
تشير بيانات اجلدول السابق إلى تصـدر التـأثيرات الوجدانيـة قائمـة تـأثيرات اعتمـاد 

األخبــار واملعلومــات املبحــوثني علــى شــبكات التواصــل االجتمــاعي كمصــدر للحصــول علــى 
أثناء واألزمات، وقد تصدرت املرتبة األولى بني التأثيرات األخرى، حيث متثلت تلـك اآلثـار 

) 2.80" بنســـبة (.اخلـــوف مـــن وقـــوع أحـــداث وأزمـــات مماثلـــة، وتـــدهور أمنـــي واقتصـــادييف "
 أصــبحت أكثــر شــعورًا بــالقلق جتــاه مســتقبل%، تليهــا يف املرتبــة الثانيــة "93.3ووزن نســبي

تأييد جهود احلكومــة %، يليها يف املرتبة الثالثة "85.7) ووزن نسبي2.57" بنسبة (وطني.
%. وهــو مــا يشــير إلــى أن 83) ووزن نســبي2.49" بنســبة بلغــت(ملواجهــة تــداعيات األزمــات

  االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي أجريت إلى حتقيق تأثيرات وجدانية 

  :ثانًيا: التأثير املعرفية

وجاءت عبارة "أصبحت أكثر إدراًكا بتفاصيل األحداث والقضايا املثارة" الترتيب األول 
معرفــة ، يليهــا يف املرتبــة الثانيــة "%79.7) ووزن نســبي 2.39مــن اآلثــار املعرفيــة بنســبة(
ــا ــت(أســباب األزمــات ونتائجه ــة 71.7) ووزن نســبي2.15" بنســبة بلغ ، وجــاءت يف املرتب

" ت واضــحة عــن األحــداث واألزمــات املحليــة والعربيــة والعامليــةقــدمت لــي معلومــاالثالثــة "
ــأثير %70) ووزن نســبي2.10بنســبة بلغــت ( ــدور املهــم والت ــى ال ، وتشــير هــذه النتيجــة إل

املعــريف لهــذه الشــبكة وإمــدادها للجمهــور باملعلومــات واألخبــار أوقــات األزمــات والتغييــر، 
ا علـــى أن االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــال م املختلفـــة يف أوقـــات واألزمـــات ويـــدلل أيضـــً

واإلضطرابات واحلروب بصورة كثيفة يسهم يف اكتساب الفرد معرفة باألخبـار واملعلومـات 
عن األزمة وطبيعتها واألسباب التـي أدت إلـى حـدوثها وتطوراتهـا املختلفـة، والتعـرف علـى 

  العديد من وجهات النظر والشخصيات التي لم تكن تعرف من قبل. 
ويتفق هذا مـع فـروض نظريـة االعتمـاد يف أن وسـائل اإلعـالم املختلفـة، أثنـاء التغييـر 
والصراعات واألزمات يؤدي االعتماد عليها إلى إزالـة الغمـوض وتخفيـف التـوتر والقلـق أو 

  زيادته.  

  : ثالًثا: التأثيرات السلوكية

ــت يف " ــي متثلـ ــر، والتـ ــب األخيـ ــلوكية يف الترتيـ ــأثير السـ ــاءت التـ ــجـ ــارك جعلتنـ ي أشـ
) 2.14" يف الترتيب األول بنسـبة(أصدقائي يف النقاش حول األحداث السياسية ونتائجها

متــابعتي لألزمــات دفعتنــي للمشــاركة يف أي نشــاط ميــداني أو ، يليهــا "%71.3ووزن نســبي
  .%64.7) ووزن نسبي1.93" بنسبة بلغت (مظاهرة أو اعتصام
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وتدلل هذه النتيجة أن تأثير االعتماد على شبكات التوصل االجتماعي وغيره من  

االعتماد،   لنظرية  وفًقا  املختلفة  اإلعالم  آديوسائل  عن   وقد  والعزوف  اخلمول  إلى 

  املشاركة والقيام بأي سلوًكا فعلي لألفراد. 

أثيرات ، حيــث جــاءت التــ)32(وتوافقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة، ودراســة هبــة شــاهني
الوجدانية قائمة تأثيرات اعتماد املبحوثني على وسـائل اإلعـالم املختلفـة، يليهـا التـأثيرات 
املعرفيـــة، ثـــم التـــأثيرات الســـلوكية. كمـــا اتفقـــت هـــذه النتيجـــة إجمـــاًال مـــع داســـة أحمـــد 

، والتي خلصـت جميعهـا إلـى أن التـأثيرات )34(، ومحمد الفقية وحامت الصاحلي)33(رضوان
لناجتة عن االعتماد علـى الشـبكات االجتماعيـة كمصـادر لألخبـار تـأتي بدرجـة السلوكية ا

  أقل من التأثيرات الوجدانية و املعرفية.  

  ثانًيا: نتائج اختبار الفرض:
درجة اعتماد املبحوثني على الفــيس بــوك للحصــول  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف

ا   املســتوى  –املســتوى التعليمــي  –الســن  -ملتغيــرات: (النــوععلى املعلومات أوقات األزمات وفقــً
  االقتصادي االجتماعي).

  إناث).  -وفًقا ملتغير النوع (ذكور: (أ)الفرض األول  

  )9جدول رقم (

لقياس معنوية الفروق يف درجة اعتماد املبحوثني على الفيس بوك أوقات األزمات   T (T- Testاختبار (

  إناث) -وفًقا ملتغير النوع (ذكور

 النوع   املتغيرات 
 العدد

N  

املتوسط  

 احلسابي 

Mean  

االنحراف  

 املعياري
 Tقيمة

درجات  

 احلرية 

Df  

مستوى  

 املعنوية 

Sig  

 درجة االعتماد 
  65648. 2.14 270 ذكر 

.875 398 .382 
 70875. 2.20 130 أنثى

ــة بــني متوســطات الــذكور  ــة معنوي تشــير البيانــات إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دالل

واإلناث يف درجة اعتمادهم على الفيس بوك يف احلصول على املعلومـات أوقـات األزمـات، 

) وهي قيمة غيـر دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى معنويـة T) ".875حيث بلغت قيمة اختبار "

).382.( 
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ا يف قــيم املتوســط احلســابي لكــل مــن الــذكور  ا ملحوظــً وتظهــر هــذه النتيجــة تقاربــً
متيـــل قلـــيًال إلـــى االرتفـــاع جتـــاه اإلنـــاث، إذ كانـــت قـــيم املتوســـطني  كانـــتواإلنـــاث، وإن 

)، وهــذا يعنــي أن درجــة االعتمــاد علــى 2.20) و(2.14احلســابيني علــى الترتيــب هــي: (
 -أوقـات األزمـات ال تتغيـر بـاختالف النـوع (ذكـورالفيس بوك يف احلصول على املعلومـات  

  إناث).
  وفًقا للفئات العمرية. الفرض األول(ب):

  )10جدول رقم (

ملعرفة الفروق يف درجة االعتماد على   (One Way ANOVA)اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه 

  الفيس بوك وفًقا للفئات العمرية املختلفة للمبحوثني.

 العمر  املتغيرات 
 العدد

N  

املتوسط  

 احلسابي 

Mean  

االنحراف  

 املعياري

درجات  

 احلرية 

Df  

قيمة  

F 

مستوى  

 املعنوية 

Sig  

درجة  
 االعتماد 

 67417. 2.1883 154 عاًما  30أقل من 

3 
396  .500 .682 

 68224. 2.1677 161 عاًما 40إلى أقل من  30من

 69144. 2.0678 59 عاًما  50إلى أقل من  40من

 58835. 2.1154 26 عاًما فأكثر  50

 67367. 2.1575 400 املجموع 

تشير البيانات إلى عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني متوسـطات درجـات اعتمـاد 
ــات  ا للفئ ــً ــى املعلومــات أوقــات األزمــات وفق ــوك يف احلصــول عل ــى الفــيس ب املبحــوثني عل

) وهي قيمـة غيـر دالـة إحصـائًيا عنـد F)".500العمرية املختلفة، حيث بلغت قيمة اختبار"
 ).  682.مستوى معنوية (

ا يف قـــيم املتوســـط احلســـابي للفئـــات العمريـــة  ا ملحوظـــً وتظهـــر هـــذه النتيجـــة تقاربـــً
عاًما(املتوســط  30املختلفــة، وإن كانــت متيــل قلــيًال إلــى االرتفــاع جتــاه الفئــة أقــل مــن 

عاًما(املتوسـط احلسـابي= 40إلى أقل من    30)، يليها الفئة العمرية من2.19احلسابي=  
)، ثـم الفئـة العمريـة 2.12اًما فأكثر(املتوسـط احلسـابي=ع  50)، ثم الفئة العمرية  2.17

)، وهـذا يعنـي أن درجـة االعتمـاد 2.07عاًما(املتوسط احلسابي=  50إلى أقل من    40من
بـوك يف احلصـول علـى املعلومـات أوقـات األزمـات ال تتغيـر بـاختالف الفئـات  الفـيسعلـى 

  العمرية للمبحوثني.
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  يمي.وفًقا للمستوى التعل  الفرض األول(ج):

  )11جدول رقم (

ملعرفة الفروق يف درجة اعتماد املبحوثني على  One Way ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه 

  الفيس بوك يف احلصول على املعلومات أوقات األزمات، وفًقا للمستوى التعليمي.  

 التعليم  املتغيرات 
 العدد

N  

املتوسط  

 احلسابي 

Mean  

االنحراف  

 املعياري

درجات  

 احلرية 

Df  

 Fقيمة 

مستوى  

 املعنوية 

Sig  

درجة  
 االعتماد 

 66035. 2.19 94 ما يعادلها ثانوية عامة أو 

2 
397  .375 .688 

 68008. 2.13 189 مؤهل جامعي 

 67741. 2.18 117 مؤهل فوق اجلامعي

 67367. 2.16 400 املجموع 

تشير البيانات إلى عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني متوسـطات درجـات اعتمـاد 
ا ملسـتوياتهم   علىاملبحوثني   الفيس بوك يف احلصـول علـى املعلومـات أوقـات األزمـات، وفقـً

) وهي قيمـة غيـر دالـة إحصـائًيا عنـد F.)"375التعلمية املختلفة، حيث بلغت قيمة اختبار"
 ).688.مستوى معنوية (

ــات املســتويات و ــيم املتوســط احلســابي لفئ ا يف ق ا ملحوظــً ــً ــر هــذه النتيجــة تقارب تظه
التعليمية املختلفة، وإن كانت متيل قليًال إلى االرتفاع جتـاه املسـتوى التعليمـي ثانويـة عامـة 

ــا ( ــا يعادلهــ ــطأو مــ ــابي= املتوســ ــوق 2.19احلســ ــل فــ ــي مؤهــ ــتوى التعليمــ ــا املســ )، يليهــ
)، يليهــا املســتوى التعليمــي مؤهــل جامعي(املتوســط 2.18اجلامعي(املتوســط احلســابي=

)، وهــذا يعنــي أن درجــة االعتمــاد علــى الفــيس بــوك يف احلصــول علــى 2.13احلســابي=
  املعلومات أوقات األزمات ال تتغير باختالف املستويات التعليمية.

  
  
  
  
  

  وفًقا للمستوى االقتصادي االجتماعي.الفرض األول(د):  
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  ) 12جدول رقم (

ملعرفة الفروق يف درجة اعتماد املبحوثني على  (One Way ANOVA)حتليل التباين أحادي االجتاه 

  الفيس بوك يف احلصول على املعلومات أوقات األزمات، وفًقا للمستوى االقتصادي االجتماعي

  املتغيرات 

املستوي  

  االقتصادي

 االجتماعي 

 العدد

N  

املتوسط  

 احلسابي 

Mean  

االنحراف  

 املعياري

درجات  

 احلرية 

Df  

 Fقيمة 
 مستوى املعنوية 

Sig  

 درجة االعتماد 

 65707. 2.13 126 مرتفع 

2 
397  .493 .611 

 70453. 2.15 203 متوسط 

 61405. 2.23 71 منخفض 

 67367. 2.1575 400 املجموع 

تشير البيانات إلى عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني متوسـطات درجـات اعتمـاد 
ا ملسـتوياتهم   علـىاملبحوثني على الفيس بوك يف احلصـول   املعلومـات أوقـات األزمـات، وفقـً

ــة املختلفــة، حيــث بلغــت قيمــة " ــة F) ".493االقتصــادية االجتماعي ــر دال ) وهــي قيمــة غي
 ).611.إحصائًيا عند مستوى معنوية (

ا يف قـــيم املتوســـط احلســـابي لفئـــات املســـتوى  ا ملحوظـــً وتظهـــر هـــذه النتيجـــة تقاربـــً
إلـــى االرتفـــاع جتـــاه املســـتوى املـــنخفض  قلـــيًال ل االقتصـــادي االجتمـــاعي، وإن كانـــت متيـــ

)، يليهـا 2.15)، يليهـا املسـتوى املتوسـط (املتوسـط احلسـابي=2.23(املتوسط احلسابي=
)، وهــذا يعنـي أن درجــة االعتمــاد علــى الفــيس 2.13املسـتوى املرتفع(املتوســط احلســابي=

 سـتويات التعلميـةبـوك يف احلصـول علـى املعلومـات أوقـات األزمـات ال تتغيـر بـاختالف امل
  للمبحوثني.

وبناًء على ما سبق، يتم رفض الفرض األول القائل: بوجود فروق ذات داللـة إحصـائية 
درجة اعتماد املبحوثني علـى الفـيس بـوك يف احلصـول علـى املعلومـات أوقـات األزمـات  يف

ا ملتغيــرات: (النــوع عي)، املســتوى االقتصــادي االجتمــا –املســتوى التعليمــي  –الســن  -وفقــً
وذلك أن حاجة األفراد للمعلومات تزيد خالل فتـرات عـدم االسـتقرار االجتمـاعي، فضـًال 
على أن األزمات التي تشكل تهديدا للفرد واملجتمع كأزمات االحداث اإلرهابيـة والساسـية 
واالقتصادية وما ينبثق عنها من أزمات آخرى تستحوذ على اهتمام ومتابعـة اجلمهـور لهـا، 

جلميع علـى مختلـف خصائصـهم الدميغرافيـة مبـدى اخلطـورة التـي تهـدد حيث يستشعر ا
حياتهم، وبالتالي يتساوى الناس يف اهتمامهم باحلصول على املعلومات التي يعتقدون أنهـا 
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تبدد املخاوف والقلق لديهم نتيجة هذه األزمات، وما متثله لهم من خطورة على مسـتقبلهم 
  ومستقبل وطنهم.

  
  نتائج الدراسة:

ــل  ــبكات التواصـ ــة شـ ــوك" قائمـ ــيس بـ ــدر "الفـ ــى تصـ ــة إلـ ــة امليدانيـ أوضـــحت الدراسـ
%، يليـه 100االجتماعي األكثر تفضيال لدى املبحوثني، حيث احتـل املرتبـة األولـى، بنسـبة  

%، ثـم موقـع "يوتيـوب" 37.25%، ثم موقع "تويتر" بنسـبة  81.25تطبيق"واتس آب "بنسبة  
  %. 30بنسبة  

معدالت املبحـوثني للفـيس بـوك قـد توزعـت بـني االسـتخدام وأشارت الدراسة إلى أن  
ا) بنســبة بلغــت  الدرجــة األولــى ا) بنســبة بلغــت 70.75(دائمــً %، والدرجــة الثانيــة (أحيانــً

  % فقط.3.75%، مقابل نسبة ضعيفة لالستخدام (نادرًا) بلغت  25.5
 أوضحت النتائج إلى أن معظم عينـة الدراسـة يسـتخدمون موقـع الفـيس بـوك مبعـدل
مرتفع "من ساعة إلـى ثـالث سـاعات" يف اليـوم، يليـه االسـتخدام املتوسـط "ثـالث سـاعات 

 فأكثر" يف اليوم، أما االستخدام املنخفض "أقل من ساعة" فقد جاءت بنسبة ضعيفة.
كما أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة تعـرض املبحـوثني واسـتخدامهم للفـيس بـوك عنـد 

%) وإن تفاوتت النسبة مـا 98األزمات بنسبة (وقوع حدث سياسي مهم أو تصاعد أحداث  
  بني املتابعة املنتظمة واملتابعة غير املنتظمة.

ــوك كمصــدر  ــى الفــيس ب ــة أســباب اعتمــاد املبحــوثني عل ــأبرز ثالث ــق ب أمــا فيمــا يتعل
للمعلومات واألخبار حول القضايا واألزمات، فقد تصدر يف املرتبة األولي السـبب اخلـاص 

ة يف نقــل األخبــار واملســتجدات" ويف املرتبــة الثانيــة الســبب اخلــاص بـــ بـــ ـ "الســرعة واآلنيــ
"التواصل مـع األهـل واألصـدقاء وتكـوين صـداقات جديـدة"، وحـل يف املرتبـة الثالثـة "يتـيح 
الفيس بوك لي مجـاًال للتعبيـر عـن رأيـي جتـاه األزمـة واألحـداث اجلاريـة والنقـاش بحريـة 

  تامة".
اد العينـــة يعتمـــدون علـــى الفـــيس بـــوك كمصـــدر أوضـــحت الدراســـة أن غالبيـــة أفـــر

للمعلومات واألخبار عن األزمات واألحـداث املختلفـة متوسـطة يليهـا بدرجـة كبيـرة، مقابـل 
  نسبة ضعيفة من ال يعتمدون عليه.

أظهــرت النتــائج فيمــا يتعلــق بتــأثيرات اعتمــاد املبحــوثني علــى الفــيس بــوك كمصــدر  
ت وجــود ثالثــة تــأثيرات مرتبــة علــى التــوالي تــأثيرات للمعلومــات واألخبــار املتعلقــة باألزمــا

  وجدانية، معرفية، سلوكية.
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  أهم نتائج اختبارات فرض الدراسة:
درجـة  أظهرت النتائج رفض الفرض القائل بوجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف

ا ملتغيـرات  اعتماد املبحوثني على الفيس بوك للحصول علي املعلومات أوقات األزمـات وفقـً
ــ ا -وع (ذكــورالن ــً ــة املختلفــة، وفق ا للمســتويات العلمي ــً ــة، ووفف ــات العمري ا للفئ ــً ــاث)، ووفق إن

  للمستوى االقتصادي االجتماعي.
  التوصيات:

لــم يعــد يعتمــد علــى مصــدر واحــد للمعلومــات تؤكــد هــذه الدراســة علــى أن اجلمهــور  .1
املعلومات للجمهور، وخاصـة الرسمية، ولذلك البد للحكومات أن تقتنع بضرورة إتاحة  

  أوقات األزمات.

يف ظــل املرحلــة احلرجــة التــي ميــر بهــا أي مجتمــع مــن أزمــات متالحقــة ومتعــددة يف  .2
مختلــــف املجــــاالت، وهــــو مــــا يلقــــي علــــى نشــــطاء شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي 
ومســـتخدميها مســـئولية اجتماعيـــة وأخالقيـــة، للقيـــام بـــدورهم يف تقـــدمي املعلومـــات 

 دية واملصداقية.مبنتهي احليا

االهتمــام بفــتح قنــوات للحــوار مــع اجلمهــور عبــر احلســابات الرســمية للمؤسســات  .3
ــوفير  ــور بصــداقية وشــفافية، وت ــى تســاؤالت اجلمه ــة عل ــام باإلجاب ــة، واالهتم املختلف

 املعلومات الصحيحة واألنية بقدر االمكان. 

ومـات الصـحيحة عـن على اإلعالميني والنخب السياسية والفكرية، مد اجلمهـور باملعل .4
 األزمات وتطوراتها ونتائجها.

ضــرورة التفــات كافــة مؤسســات الدولــة كاملؤسســات والــوزارات احلكوميــة واخلاصــة  .5
والنقابات املدنية ألهمية شبكات التواصل االجتماعي، وضرورة أن يكون لـك مؤسسـة 
ــن  ــتفادة مـ ــاعي، واالسـ ــل االجتمـ ــبكات التواصـ ــى شـ ــمي علـ ــاب رسـ ــا ووزارة حسـ منهـ

كانيــات والقــدرات التفاعيلــة لشــبكات التواصــل االجتمــاعي يف مختلــف املجــاالت اإلم
 الثقافية والتعليمية وغيرها.
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