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سلوك التماس طالب كليات اإلعالم للمعلومات المتعلقة 
باستراتيجية التنمية الـُمستدامة رؤية مصر 2030 عبر 
شبكات التواصل االجتماعي ودوره في بناء توقعاتهم 

نحو مستقبل الدولة المصرية

يون ذاعة والتليفز املدرس املساعد بقمس الإ

عالم - جامعة القاهرة لكية الإ

ال ماهيتاب �ج

تســتهدف الدراســة احلاليــة رصــد طــرق احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة ابســراتيجية 
االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مواقــع  عــر   2030 مصــر  رؤيــة  املُســتدامة  التنميــة 
وأتثرياهتــا، وذلــك مــن خــال طــرح منــوذج علمــي ُمقــرح يتكــون مــن ثــاث نظــرايت )منــاذج 
علميــة( يــؤدي اجلمــع بينهــا إىل تقــدمي رؤيــة شــاملة يف حتليــل دور شــبكات التواصــل االجتماعــي 
يف بنــاء التوقعــات املســتقبلية ملســتخدميها، وذلــك ابلتطبيــق علــى عينــة متاحــة قوامهــا 150 
مفــردة، مت ســحبهم ابلتســاوي بواقــع 50 مفــردة مــن طــاب كليــات اإلعــام بثــاث جامعــات 
هــي: جامعــة القاهــرة، جامعــة األهــرام الكنديــة، جامعــة األزهــر؛ الختبــار أتثــري منــط التعليــم 
علــى متغــريات الدراســة احلاليــة، وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن 
بينهــا: أن درجــة إدراك طــاب كليــات اإلعــام ألمهيــة تلــك االســراتيجية بــن 
أفــراد اجملتمــع املصــري وصلــت إىل %40 فقــط أي أقــل مــن نصــف العينــة، 
مــن جهــة أخــرى جــاءت املــدركات بشــأن التغطيــة اإلعاميــة هلــذه االســراتيجية 
بوســائل اإلعــام التقليديــة متحيــزة لتقتصــر علــى أتييدهــا فقــط، وهــو مــا كان 
لــه أتثــري علــى إدراك العوامــل املؤثــرة علــى تقييــم مصداقيــة مصــادر املعلومــات 
مبواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــأن تلــك االســراتيجية، والــي جــاء يف 
مقدمتهــا موقــع الفيــس بــوك، والــذي بلغــت نســبة اســتخدامه %78,7، أمــا 
ســلوكيات التمــاس املعلومــات مــن خــال ذلــك املوقــع فكانــت إجيابيــة يف اجملمــل 
لصــاحل طــاب اإلعــام األزهــري، ممــا كان لــه األثــر علــى توقعاهتــم املســتقبلية 
ــع اإلجيــايب؛ حيــث توقــع 54%  ــة، والــي ســيطر عليهــا الطاب ــة املصري حنــو الدول
مــن الطــاب االرتقــاء جبــودة حيــاة املصريــن كافــة حبلــول عــام 2030، أمــا عــن 
ســلوكياهتم املســتقبلية احملتملــة فتبــنَّ ارتفــاع نســبة احتماليــة قيامهــم بســلوكيات 

إجيابيــة داعمــة للدولــة.
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املقدمة:
العــامل،  أحنــاء  خمتلــف  مــن  املســتخدمني  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  تســتقطب 
خاصــة بعــد انتشــار تطبيقــات هــذه الشــبكات علــى اهلواتــف احملمولــة، والــي وصــل عــدد 
مســتخدميها يف عــام 2020م إىل 3,484 بليــون مســتخدم حــول العــامل، مــن بينهــم 
40 مليــون شــخص يف مصــر، منهــم 38 مليــون شــخص مصــري يســتخدمون تطبيقــات 
 ، )Hootsuite, july.2020, pp.12( تلــك الشــبكات مــن خــال اهلواتــف احملمولــة
وهــو مــا يعكــس أمهيــة هــذه الشــبكات، خاصــة يف ظــل مــا دعــا إليــه البعــض إىل اعتبارهــا 
وســائل إعاميــة ميكنهــا أن حتــل حمــل وســائل اإلعــام التقليديــة بســبب مــا تتيحــه مــن 
حريــة النشــر وتبــادل األخبــار واملعلومــات املختلفــة بــني اجلميــع، لتاحــظ الباحثــة وجــود 
فيــض مــن املعلومــات واألخبــار غــر الدقيقــة املخلوطــة مبعلومــات صحيحــة، وهــو مــا 
قــد يكــون لــه عواقــب خطــرة خاصــة إذا كانــت هــذه املعلومــات بشــأن القضــااي املتعلقــة 
ابملســتقبل، ويف الوقــت ذاتــه يلقــي ابملســئولية علــى مســتخدميها وســلوكياهتم يف احلصــول 
علــى املعلومــات مــن خاهلــا، وخاصــة شــرحية الشــباب اجلامعــي، الــي تتميــز ابســتخدام 
شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكل مكثــف، وإذا نظــران للســلوكيات احلاليــة لطــاب 
كليــات اإلعــام يف التعامــل مــع شــبكات التواصــل االجتماعــي كمصــادر للمعلومــات 
بشــأن القضــااي املختلفــة، وخباصــة القضــااي املتعلقــة مبســتقبل وطنهــم والــي مــن بينهــا 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 والــي تعــدُّ مــن أهــم قضــااي التنميــة يف 

ُ
اســراتيجية التنميــة امل

مصــر خــال الفــرة القادمــة، فرمبــا يكــون لــه مــردود علــى مســتوى ســلوكياهتم املســتقبلية يف 
جمــال العمــل اإلعامــي حنــو الدولــة ابإلجيــاب أو ابلســلب.

حتديد املشكلة البحثية:
يف ظــل التحــوالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة الــي تشــهدها مصــر اآلن تظهــر 
الدقيقــة وكذلــك  وغــر  واملغلوطــة  الصحيحــة  واآلراء  واألخبــار  املعلومــات  مــن  الكثــر 
اخلاطئــة وغــر الكافيــة بشــأن خمتلــف القضــااي واألحــداث علــى مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي الــي أصبحــت وســائل إعاميــة تنافــس وســائل اإلعــام التقليديــة وتصــل إىل 
كل املســتخدمني يف أي وقــت وأي مــكان، خاصــة بعــد انتشــار تطبيقاهتــا علــى اهلواتــف 

الذكيــة.
وبعد الرجوع إىل العديد من الدراســات الســابقة املتعلقة بدور مواقع شــبكات التواصل 
االجتماعــي يف التأثــر علــى درجــة معرفــة اجلمهــور، يتبــني وجــود اختــاف يف النتائــج؛ 
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فتشــر بعــض الدراســات إىل أن تلــك الشــبكات تــؤدي إىل ختبطهــم حنــو الكثــر مــن 
القضــااي، يف حــني تشــر دراســات أخــرى إىل أهنــا تــؤدي إىل زايدة حصيلتهــم املعرفيــة 
ومشــاركتهم يف الشــئون العامــة، وهــو مــا يثــر عــدًدا مــن التســاؤالت لــدى الباحثــة بشــأن 
أســباب ذلــك االختــاف، وطبيعــة أتثــر كل مــن ســلوك مســتخدمي تلــك الشــبكات 
ابملعلومــات  واألخــذ  التصديــق  يف  ومعايرهــم  الســلب،  أو  ابإلجيــاب  األمــر  ذلــك  يف 
الــواردة هبــذه الشــبكات، إىل جانــب رصــد التأثــرات احملتملــة هلــذه األمــور علــى توقعاهتــم 
ســتدامة رؤيــة 

ُ
املســتقبلية إزاء الكثــر مــن القضــااي، والــي مــن بينهــا اســراتيجية التنميــة امل

مصــر 2030، وذلــك ابلتطبيــق علــى مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن 
طــاب كليــات اإلعــام احلكوميــة واخلاصــة واألزهريــة.

أمهية موضوع الدراسة:
األمهيــة العلميــة: اختبــار منــوذج علمــي ُمقــرح مــن قبــل الباحثــة يبحــث يف العاقــة 	 

بــني العوامــل املؤثــرة يف تقييــم مصداقيــة املعلومــات الــواردة بشــبكات التواصــل االجتماعــي 
وأتثرهــا علــى ســلوكيات التمــاس املعلومــات، وبــني توقعاهتــم املســتقبلية، وذلــك ابلتطبيــق 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030، وذلــك يف ضــوء حتقيــق التكامــل 

ُ
علــى اســراتيجية التنميــة امل

يف الكشــف عــن دور شــبكات التواصــل االجتماعــي يف الــزايدة أو التقليــل مــن مســتوى 
معرفــة مســتخدميها، إىل جانــب تفســر ســلوك احلصــول عــن املعلومــات املتعلقــة هبــذه 

االســراتيجية عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي وأتثراتــه.
األمهيــة اجملتمعيــة: إلقــاء الضــوء علــى إحــدى القضــااي الــي حتظــى ابهتمــام مــن قبــل 	 

ســتدامة رؤيــة مصــر 2030؛ وذلــك حماولــة 
ُ
الدولــة املصريــة أال وهــي اســراتيجية التنميــة امل

لفهــم طبيعــة التغطيــة اإلعاميــة لتلــك االســراتيجية بوســائل اإلعــام التقليديــة، وكذلــك 
طبيعــة مــا يُنشــر حوهلــا مــن معلومــات بشــبكات التواصــل االجتماعــي، وهــو مــا قــد يقــدم 
فهًمــا حقيقيًّــا لــكل مــن املســئولني ووســائل اإلعــام التقليديــة للتعامــل مــع احملتــوايت 
واملضامــني الــي تقدمهــا هــذه الشــبكات بشــأن تلــك االســراتيجية، وكيفيــة الــرد عليهــا 

مبعلومــات دقيقــة وصحيحــة.

أهداف الدراسة:
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 	 

ُ
تقديــر حجــم األمهيــة الــي حتظــى هبــا اســراتيجية التنميــة امل

كمــا يدركهــا طــاب كليــات اإلعــام، مــع البحــث يف أتثراهتــا.
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 	 

ُ
تقييــم التغطيــة اإلعاميــة لقضيــة اســراتيجية التنميــة امل
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بوســائل اإلعــام التقليديــة مــن منظــور طــاب كليــات اإلعــام، مــع البحــث عــن أتثراهتــا 
يف طبيعــة اســتخدامهم لشــبكات التواصــل االجتماعــي.

بشــأن 	  قدمــة 
ُ
امل املعلومــات  عــن  احلصــول  اإلعــام يف  طــاب كليــات  طــرق  رصــد 

ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي 
ُ
اســراتيجية التنميــة امل

كوســيلة إعاميــة والتعامــل معهــا. 
املســتقبلية 	  التوقعــات  بنــاء  يف  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  دور  عــن  الكشــف 

ملستخدميها، وذلك بطرح منوذج علمي يهدف إىل حتليل دور بعض العوامل اإلعامية 
وغر اإلعامية يف تلك التوقعات، مع حتديد طبيعة هذه التوقعات والبحث يف أتثراهتا 
حتملــة مــن خــال التطبيــق علــى موضــوع الدراســة احلــايل. 

ُ
علــى الســلوكيات املســتقبلية امل

الدراسات السابقة:
مصــر  رؤيــة  ســتدامة 

ُ
امل التنميــة  الســراتيجية  اإلعاميــة  التغطيــة  تقييــم  األول:  احملــور 

.2030
ممــا ال شــك فيــه أن هــذه االســراتيجية تُعــدُّ أول اســراتيجية تنمويــة تتــم صياغتهــا وفًقــا 
ملنهجيــة التخطيــط االســراتيجي بعيــد املــدى والتخطيــط ابملشــاركة؛ حيــث مت إعدادهــا 
والــوزارات  اخلــاص  والقطــاع  املــدين  اجملتمــع  مرئيــات  راعــت  واســعة  جمتمعيــة  مبشــاركة 
واهليئــات احلكوميــة، كمــا القــت دعًمــا ومشــاركة فعالــة مــن شــركاء التنميــة الدوليــني، 
ــا شــاملة لكافــة مرتكــزات الدولــة املصريــة وقطاعاهتــا  األمــر الــذي جعلهــا تتضمــن أهداًف
)حنــان يوســف، 2019، صفحــة 67(؛ فأطلقتهــا احلكومــة املصريــة علــى هامــش مؤمتــر 
دعــم وتنميــة االقتصــاد املصــري مبدينــة شــرم الشــيخ يف مــارس 2015، لتعكــس املامــح 
األساســية ملصــر اجلديــدة خــال األعــوام العشــرة القادمــة وتتضمــن عــدًدا مــن احملــاور 
واألبعــاد واألهــداف وفًقــا للشــكل التــايل: )النظــام اإليكولوجــي للبيــاانت يف مصــر لدعــم 

التنميــة، 2018، صفحــة 29(.
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شكل رقم )1( رؤية وأبعاد وحماور وأهداف اسراتيجية التنمية املُستدامة رؤية 
مصر 2030

الدراســات  بعــض  فــإن  االســراتيجية،  بتلــك  تتعلــق  أبعــاد  عــده  مــن وجــود  وابلرغــم 
العربيــة – يف حــدود علــم الباحثــة – أوضحــت وجــود تركيــز مــن قبــل وســائل اإلعــام 
التقليديــة وابألخــص القنــوات التليفزيونيــة علــى البعــد االجتماعــي بشــكل خــاص، فتشــر 
دراســة )حنــان الشــبيين، 2019( إىل احتــال قضــااي التنميــة االجتماعيــة املرتبــة األوىل 
ــاًء علــى  يف التنــاول، واســتبعاد كل مــن قضــااي التنميــة االقتصاديــة والسياســية، وذلــك بن
حتليــل مضمــون 3 برامــج تليفزيونيــة مــن قنــوات مصريــة حكوميــة وخاصــة، أمــا فيمــا 
يتعلــق بطبيعــة التغطيــة اإلعاميــة لذلــك البعــد مــن منظــور عينــة عشــوائية طبقيــة مــن 
اجلمهــور املصــري قوامهــا 400 مفــردة، فُتظهــر النتائــج االعتمــاد بدرجــة كبــرة علــى 
)القائــم  قــدم 

ُ
امل يعرضــه  مــا  علــى  االعتمــاد  الضيــوف دون  قبــل  مــن  املعلومــات  تقــدمي 

ابالتصــال( مــن معلومــات، كذلــك فــإن دراســة )حممــود ذكــي، 2018( الــي حللــت 
يف  تنــدرج  موضوعــات  تتنــاول  الــي  التليفزيونيــة  املضامــني  مــن  خُمتــارة  عينــة  مضمــون 
http://( إطــار تلــك االســراتيجية عــر املوقــع اإللكــروين الرمســي لتلــك االســراتيجية

sdsegypt2030.com( وصفــت التغطيــة التليفزيونيــة لتلــك االســراتيجية ابلتنــوع 
يف الشــكل أكثــر مــن اتصافهــا ابالمتــداد الزمــين، إىل جانــب اعتمادهــا بشــكل أساســي 

علــى مشــاركات كل مــن املســئولني واخلــراء.
ســتدامة، فتظهــر 

ُ
أمــا فيمــا يتعلــق ابلتغطيــة اإلعاميــة الصحفيــة للمشــروعات التنمويــة امل

دراســة )مظهر أبو احلســن، 2018( الي اســتهدفت حتديد مســتوى معرفة عينة عمدية 
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قوامهــا 420 مفــردة مــن املراهقــني مبشــروعات الدولــة التنمويــة ومســتوى اعتمادهــم علــى 
جــاء يف  الصحفــي  اخلــر  متابعتهــا، أن  مــن  وأهدافهــم  اإللكرونيــة  واملواقــع  الصحــف 
مقدمــة األشــكال اإلخباريــة املفضلــة للمراهقــني عنــد متابعتهــم لألخبــار املتعلقــة بتلــك 
املعلومــات  علــى  احلصــول  يف  اإللكرونيــة  للمواقــع  تفضيلهــم  تبــني  املشــروعات، كمــا 
املتعلقــة بتلــك املشــروعات وذلــك إلمكانيــة تعليقهــم حبريــة عليهــا، وتضيــف دراســة )حنــان 
يوســف، 2019، صفحــة 67( ســبًبا آخــر مــن أســباب تفضيــل املواقــع اإللكرونيــة 
املصــادر  وجــود  وهــو  خــاص،  بشــكل  االجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  عــام  بشــكل 
املعارضــة الــي يفتقــدون وجودهــا يف القنــوات التليفزيونيــة املصريــة احلكوميــة واخلاصــة عنــد 
ســتدامة، ولعــل مــا يزيــد مــن خطــورة ذلــك األمــر مــا أوضحتــه 

ُ
تغطيتهــا لقضــااي التنميــة امل

بشــأن   )43 صفحــة   ،2019 شــعبان،  احلســني  )عبــد  قدمهــا  الــي  البحثيــة  الورقــة 
عــدم اســتهداف تلــك الشــبكات لفئــة بعينهــا إمنــا تســتهدف مجيــع مــن يســتخدموهنا، 
ســتدامة وليســت انقلــة 

ُ
لتصبــح هــذه الشــبكات منتًجــا للمعرفــة املتعلقــة بقضــااي التنميــة امل

الكثــر مــن املعلومــات املغلوطــة وغــر  مــا أدى إىل نشــر  للمعلومــات فحســب، وهــو 
الدقيقــة واملرفوعــة مــن قبــل مســتخدمني عاديــني وغــر متخصصــني، والــي أصبحــت تتنشــر 
بــني اجلميــع يف أقــل مــن ســاعة بســبب انتشــار تطبيقــات تلــك الشــبكات علــى اهلواتــف 

احملمولــة، وامتــاك الشــخص الواحــد أكثــر مــن هاتــف.

االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مــع  اجلامعــات  طــاب  تعامــل  طــرق  الثــاين:  احملــور 
للمعلومــات.  كمصــادر 

يف الوقت الذي تتنوع فيه درجة دقة املعلومات الواردة بشــبكات التواصل االجتماعي 
مــا بــني املعلومــات الصحيحــة الدقيقــة، واملعلومــات الصحيحــة غــر الدقيقــة، واملعلومــات 
اخلاطئــة ولكــن هبــا بعــض الصحــة، واملعلومــات اخلاطئــة متاًمــا، إال أن تلــك الشــبكات تُعــد 
لعــدد كبــر مــن املســتخدمني وابألخــص الشــباب اجلامعــي أداة فاعلــة يف نشــر املعلومــات 
وســهولة تداوهلــا، ومــن مث تصديقهــا واالعتقــاد بصحتهــا، بــل بنــاء األفــكار والــرؤى علــى 
بــل   ،)Gathegi John, 2014, pp. 101-108( دقتهــا  عــن  النظــر  بغــض  أساســها 
وصــل األمــر إىل أن احتلــت تلــك الشــبكات املرتبــة األوىل يف تفضيــل هــؤالء الشــباب هلــا 
كمصــدر أساســي ملعلوماهتــم، وذلــك وفًقــا لنتائــج دراســة )هنــا عبــد املعطــي، 2013( 
ســتخدم 

ُ
الــي مت تطبيقهــا علــى عينــة عشــوائية قوامهــا 400 مفــردة مــن الشــباب املصــري امل

لإلنرنــت.
ومل يتوقف األمر على جمرد االعتماد والتفضيل لشبكات التواصل االجتماعي كمصدر 
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للمعلومــات، بــل امتــد إىل اعتبــار تلــك الشــبكات مــن أكثــر مصــادر املعلومــات مصداقيــة 
مقارنــة ابلوســائل التقليديــة لــدى الشــباب ومــن بينهــم الشــباب اجلامعــي، وذلــك وفًقــا 
ملــا أشــارت إليــه دراســة )عمــرو عبــد احلميــد، 2006( الــي أجــرت مســًحا لعينــة بلغــت 
400 مبحــوث مــن املهتمــني ابلشــئون السياســية املصريــة مشلــت ثــاث حمافظــات متثــل 
قطاعــات اجلمهوريــة الثــاث )القاهــرة الكــري، الوجــه البحــري، الوجــه القبلــي(، واتفقــت 
 Deborah Grimes & Carl Boening, 2011, pp.( معها نتائج دراسة
22-11( الــي أشــارت إىل إن تلــك الشــبكات مل تكــن جمــرد مصــدر ملعلوماهتــم العامــة 
حــول القضــااي واألحــداث مــن حوهلــم، ولكنهــا أيًضــا مصــدر رئيــس إلجــراء األحبــاث 
والتكليفــات املطلوبــة منهــم يف إطــار دراســتهم اجلامعيــة، ابلرغــم مــن عــدم قدرهتــم علــى 
تقييــم مــا هبــذه الشــبكات مــن معلومــات؛ وذلــك بنــاًء علــى إجــراء مقابــات متعمقــة مــع 

50 طالًبــا وطالبــة يف الســنة األوىل مــن مرحلــة البكالوريــوس.
مبــا  ســتدامة 

ُ
امل التنميــة  املتعلــق ابســراتيجية  احلــايل  الدراســة  وابلتطبيــق علــى موضــوع 

تتضمنــه مــن قضــااي، فعلــى الرغــم مــن أن مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي الــي 
تناولــت تلــك القضــااي مل تقتصــر علــى موقــع الفيــس بــوك فقــط، بــل مشلــت كل مــن 
موقــع اليوتيــوب وموقــع تويــر اللذيــن متكنــا مــن الوصــول إىل عقــل املســتخدمني يف مجيــع 
ســتدامة؛ وذلــك بنشــر 

ُ
أحنــاء العــامل وجعلتهــم يلعبــون دورًا مســئواًل لدعــم قضــااي البيئــة امل

املعلومــات املختلفــة الــي توصلــوا إليهــا بــني أصدقائهــم ومــن خــال حســاابهتم الشــخصية 
)Ramesh Palvai, 2019, pp. 264-271(، فــإن دراســة )قويــدر صرينــة، 
2018( كشــفت عــن أن موقــع الفيــس بــوك كان يف مقدمــة مواقــع شــبكات التواصــل 
االجتماعــي الــي اعتمــدت عليهــا عينــة عمديــة قوامهــا 60 مفــردة مــن طــاب جامعــة 
اجليــايل ابجلزائــر قســم علــوم اإلعــام واالتصــال يف التعــرف علــى األخبــار واملعلومــات 

ســتدامة.
ُ
البيئيــة امل

درجــة  بشــأن  الســابقة  الدراســات  بعــض  نتائــج  إليــه  أشــارت  عمــا  النظــر  وبغــض 
 Sylvia( دقــة املعلومــات الــي تتضمنهــا شــبكات التواصــل االجتماعــي، فــإن دراســة
 )Owiny, Audrey Maretzki, & Khanjan Mahta, 2016, pp. 234-247
ســتدامة )التغــرات املناخيــة، 

ُ
الــي أجــرت دراســة حالــة علــى معاجلــة قضــااي التنميــة امل

واالســتدامة البيئيــة(، ليتــم حتليــل البيــاانت أبداة الدراســات القياســية ضمــن مشــروع بيــو 
لإلنرنــت واحليــاة األمريكيــة، توصلــت إىل أن شــبكات التواصــل االجتماعــي تــؤدي إىل 
ســتخِدم لتلــك الشــبكات 

ُ
زايدة مســتوى املعلومــات والوعــي لــدى الشــباب اجلامعــي امل

ستدامة يف الشرق األوسط؛ والسبب يف ذلك كان حرية الوصول 
ُ
حول قضااي التنمية امل
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واملشــاركة يف النقاشــات املتعلقة بتلك القضااي، والي مل تقتصر فقط على من يتشــاركون 
  )Reter Lauren, 2016( نفــس االهتمــام ابلصفحــات، كذلــك اتفقــت معهــا دراســة
الشــباب  تعــرض  بــني معــدل  أثبتــت وجــود عاقــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة  الــي 
ســتدامة، وذلــك 

ُ
اجلامعــي  لشــبكات التواصــل االجتماعــي ومنــو الوعــي بقضــااي التنميــة امل

بعــد  التطبيــق  علــى عينــة قوامهــا 783 شــاابًّ وفتــاة مت جتميعهــم إلكرونيًّــا عشــوائيًّا عــر 
إرســال اســتمارة اســتطاع الــرأي.

التأثــر علــى طــاب  الــي مــن شــأهنا  ويف الســياق ذاتــه تتعــدد األســباب واملتغــرات 
اجلامعــات الســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي كمصــادر ملعلوماهتــم، ومــن بينهــا 
مــا ذكرتــه دراســة كل مــن )لوجــني عفيفــي، 2017(، و )أكــرم عيســاوي، 2016( 
بشــأن ســهولة اســتخدام تلــك الشــبكات مــن تطبيقــات اهلواتــف الذكيــة، إىل جانــب 
ســرعة نقــل املعلومــات وإاتحتهــا للجميــع دون أي قيــود، مــن انحيــة أخــرى كشــفت 
دراســة )العــريب بوعمامــة، 2013، الصفحــات 93-114( عــن أســباب أخــرى تتعلــق 
إبمكانية اســتخدام تلك الشــبكات يف القراءة واملشــاهدة واالســتماع والتعليق واملشــاركة، 
كذلــك تســهم هــذه الشــبكات يف الســماح بتبــادل اآلراء ومناقشــة مجيــع القضــااي الــي 
يصمــت عنهــا اإلعــام الرمســي التقليــدي بوصفــه إعاًمــا انطًقــا ابســم الســلطة، يف حــني 
أثبتت دراســة )Micheal Chan, 2015, pp. 340-451( وجود ســبب يتعلق 
يف كــون هــؤالء الطــاب ميكنهــم التعامــل مــع األفــراد الذيــن حيملــون التوجهــات واآلراء 
ذاهتــا، بــل يبحثــون عــن اآلراء الــي تدعــم آراءهــم وتوجهاهتــم، ويكتســبون هــذه املعلومــات 

لاخنــراط يف مناقشــات مــع مــن يتشــاركون معهــم االجتاهــات ذاهتــا.
ومــن جهــة أخــرى أعربــت دراســة )Challen Stephens, 2014( عــن وجــود 
التواصــل  الــواردة بشــبكات  املعلومــات  الطــاب ملصداقيــة  تقبــل  مــدى  اختافــات يف 
االجتماعــي طبًقــا للنــوع لصــاحل اإلانث، وهــو مــا اختلفــت معــه دراســة )هديــل الطوالبــة، 
 )2017 عفيفــي،  )لوجــني  دراســة  فأوضحــت  وأتثــره  العمــر  متغــر  أمــا   ،)2014
املنشــورة علــى شــبكات  للشــائعات  قبولــه  قــل احتمــال  املبحــوث  أنــه كلمــا زاد عمــر 
التواصــل االجتماعــي، كمــا اتضــح كذلــك أن املســتوى الدراســي ميكنــه التأثــر علــى ذلــك 
االســتخدام، فكلمــا كان الطالــب يف مســتوى دراســي مرتفــع ارتفــع مســتوى وعيــه يف 
التعامــل مــع املعلومــات الــواردة بتلــك الشــبكات، وذلــك حبســب مــا ذكرتــه دراســة كل 
 king luu & John( ودراسة ،)من )زايد بركات، 2012، الصفحات 11-50

.)Freeman, 2011, pp. 1072-1082
 ،2017 الدوســري،  )إهلــام  دراســة  مثــل  الدراســات  بعــض  نتائــج  فــإن   كذلــك 
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 )king luu & John Freeman, 2011, الصفحات 161-213(، ودراسة
 Robert Schroeder & Ellysa( دراســة  وأيًضــا   ،pp. 1072-1082(
Cahoy, 2010, pp. 126-147(، وكذلــك دراســة )داليــا الشــافعي، 2005(، 
إىل جانــب دراســة )أمنيــة خــر، 2004( أثبتــوا وجــود أتثــر ملتغــر التخصــص التعليمــي 
علــى مســتوى املعرفــة العامــة لــدى الطــاب ومســتوى التعامــل بشــكل أكثــر دقــة مــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي كمصــادر للمعلومــات، وذلــك لصــاحل التخصــص العلمــي 
أكثــر مــن التخصــص األديب، وهــو مــا قــد يعــين أن طبيعــة املقــررات الدراســية ميكنهــا 
التأثــر يف طريقــة تعامــل الطــاب مــع هــذه الشــبكات كمصــادر للمعلومــات وفًقــا ملــا 
أوضحتــه إحــدى نتائــج دراســة )عبــر حممــد، 2014، الصفحــات 102-147(، ويف 
الســياق ذاتــه تبــني أن املعــدل الراكمــي للطــاب لــه كذلــك نفــس التأثــر الــذي حيدثــه 
متغــر التخصــص التعليمــي وذلــك لصــاحل الطــاب املتفوقــني حبســب مــا ذكرتــه دراســة 
 ،)Robert Schroeder & Ellysa Cahoy, 2010, pp. 126-147(
و دراســة )هــدى العمــودي، 2008، الصفحــات 161-224(، إال أن نتائــج دراســة 
)Rebecca Van, 2011, pp. 170-175( مل تتفــق معهمــا يف تلــك النتيجــة. 

اإلطار النظري: 
تنطلــق هــذه الدراســة مــن منــوذج ُمقــرح يتكــون مــن ثــاث نظــرايت )منــاذج علميــة( 
متداخلــة ومرابطــة، ويــؤدي اجلمــع بينهــا إىل التكامــل وتقــدمي رؤيــة شــاملة يف حتليــل 
دور شــبكات التواصــل االجتماعــي يف بنــاء التوقعــات املســتقبلية ملســتخدميها، وتلــك 
 Information Seeking Theory النظــرايت هــي: نظريــة التمــاس املعلومــات
الي تفسر وحتدد طبيعة سلوك األفراد يف احلصول عن املعلومات من مصادرها املختلفة 
 ،)Dattatray Sankpal & Sunil Punwatkar, 2015, pp. 1-7(
وتســتفيد منهــا الباحثــة يف حتديــد األبعــاد الــي علــى أساســها يتــم حتديــد طبيعــة ذلــك 
 Warranting Theory الســلوك ســواء كان إجيابيًّــا أم ســلبيًّا، ونظريــة التحقــق
والــي تتعلــق ابلعناصــر املؤثــرة يف تقييــم األفــراد ملصداقيــة املعلومــات الــي يتعرضــون لــه 
االتصاليــة  العمليــة  أثنــاء  لألفــراد  االجتماعيــة  األدوار  ومســتوى  درجــة  علــى  وأتثراهتــا 
)Jian Raymod, 2018, pp. 331-348(، وتســتفيد منهــا الباحثــة يف حتديــد 
األبعــاد الــي علــى أساســها يصــدق طــاب كليــات اإلعــام ويثقــون فيمــا يُقــدم هلــم مــن 
 Theمعلومــات عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي، إىل جانــب منــوذج تصــور املســتقبل
 Model of Future Orientation الــذي يشــر إىل املســتقبل واملتغــرات 
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 )Rachel Seginer & Willy بشــأنه  والتصــورات  التوقعــات  بنــاء  يف  املؤثــرة 
بنــاء  متغــر  قيــاس  يف  الباحثــة  منــه  وتســتفيد   ،Lens, 2014, pp. 287-304(
التوقعــات، وفهــم بعــض العوامــل واملتغــرات الــي ميكنهــا التأثــر عليــه، واختبــار عاقتهــا 

مبتغــرات أخــرى.

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نــوع الدراســة: تُعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة الــي تســتهدف وصــف 	 

دور شــبكات التواصــل االجتماعــي، وســلوك التمــاس املعلومــات مــن خاهلــا يف بنــاء 
التوقعــات املســتقبلية، ومــا يرتــب عليهــا.

منهــج الدراســة وأدواهتــا: تســتخدم الدراســة املنهــج املســحي بشــقه امليــداين، ابتبــاع 	 
حتــوي  الــي  اإللكرونيــة  االســتبيان  اســتمارة  أداة  ابســتخدام  ابلعينــة،  املســح  أســلوب 
14ســؤاال تعكــس أهــداف الدراســة، مت عرضهــا علــى عــدد مــن احملكمــني األكادمييــني 
للتأكــد مــن قــدرة املقاييــس املوضوعــة علــى اإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة والتحقــق مــن 

فروضهــا.
جمتمــع الدراســة: يتمثــل يف كل طــاب كليــات اإلعــام احلكوميــة واخلاصــة واألزهريــة 	 

املســتخدمني لشــبكات التواصــل االجتماعــي.
عينة الدراسة: هي عينة متاحة قوامها 150 مفردة، يتم سحب مفرداهتا ابلتساوي 	 

بواقــع 50 مفــردة مــن طــاب كليــات اإلعــام بثــاث جامعــات هــي: جامعــة القاهــرة، 
التواصــل  لشــبكات  املســتخدمني  الكنديــة، وكذلــك جامعــة األزهــر،  األهــرام  وجامعــة 
االجتماعــي؛ الختبــار أتثــر منــط التعليــم علــى متغــرات الدراســة احلاليــة؛ حيــث مت وضــع 
اســتمارة إلكرونيــة علــى الصفحــات الرمسيــة لطــاب كليــات اإلعــام ابجلامعــات الثــاث 
خــال الفــرة مــن  17-22 أكتوبــر 2020م؛ وذلــك نظــرًا للظــروف احلاليــة املتعلقــة 

بفــروس كــوروان املســتجد كوفيــد 19.
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جدول رقم )1( خصائص عينة الدراسة من طاب كليات اإلعام
الجملةخصائص عينة الدراسة

%ك

نمط التعليم

5033.3جامعة حكومية

5033.3جامعة خاصة

5033.3جامعة أزهرية

النوع

6140.7ذكور

89إناث

59.3

محل اإلقامة
2919.3ريف

12180.7حضر

تساؤالت الدراسة:  
التســاؤل الرئيســي: كيــف يؤثــر ســلوك مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن 
ســتدامة 

ُ
طــاب كليــات اإلعــام بشــأن التمــاس املعلومــات املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة امل

رؤية مصر 2030 على توقعاهتم حنو مســتقبل الدولة املصرية؟ وينبثق من هذا التســاؤل 
جمموعــة مــن التســاؤالت الفرعيــة:

ما درجة أمهية تلك االسراتيجية وفًقا إلدراك طاب كليات اإلعام؟. 1
االجتماعــي . 2 التواصــل  لشــبكات  اإلعــام  طــاب كليــات  اســتخدام  أســباب  مــا 

االســراتيجية؟ هــذه  بشــأن  للمعلومــات  كمصــدر 
طــاب كليــات . 3 يســتخدمها  الــي  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مواقــع  أكثــر  مــا 

االســراتيجية؟ بتلــك  املتعلقــة  املعلومــات  علــى  للحصــول  اإلعــام 
مــا العوامــل املؤثــرة علــى تقييــم طــاب كليــات اإلعــام ملصداقيــة املعلومــات الــواردة . 4

مبواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي حنــو تلــك االســراتيجية؟
هبــذه . 5 املتعلقــة  للمعلومــات  اإلعــام  طــاب كليــات  التمــاس  ســلوك  طبيعــة  مــا 

تيجية؟ االســرا
ما توقعات طاب كليات اإلعام بشأن مستقبل الدولة املصرية؟ . 6
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علــى . 7 املصريــة  الدولــة  مســتقبل  بشــأن  اإلعــام  طــاب كليــات  توقعــات  أتثــر  مــا 
احملتملــة؟ املســتقبلية  ســلوكياهتم 

فروض الدراسة:  
الفــرض األول: خيتلــف إدراك طــاب كليــات اإلعــام للعوامــل املؤثــرة علــى تقييمهــم 
ملصداقيــة املعلومــات الــواردة بشــبكات التواصــل االجتماعــي بشــأن اســراتيجية التنميــة 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 ابختــاف إدراكهــم لــكل مــن )أمهيــة تلــك االســراتيجية – 

ُ
امل

التغطيــة املتحيــزة لوســائل اإلعــام التقليديــة بشــأن تلــك االســراتيجية(.
الفــرض الثــاين: يتأثــر ســلوك التمــاس طــاب كليــات اإلعــام يف البحــث عــن املعلومــات 
التواصــل  شــبكات  عــر   2030 مصــر  رؤيــة  ســتدامة 

ُ
امل التنميــة  ابســراتيجية  املتعلقــة 

االجتماعــي إبدراكهــم للعوامــل املؤثــرة علــى تقييــم مصــادر املعلومــات بتلــك الشــبكات. 
التمــاس طــاب  بــني ســلوك  الثالــث: توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًّــا  الفــرض 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 

ُ
كليــات اإلعــام للمعلومــات املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة امل

وطبيعــة توقعاهتــم بشــأن مســتقبل الدولــة املصريــة.
الفــرض الرابــع: تؤثــر توقعــات طــاب كليــات اإلعــام بشــأن مســتقبل الدولــة املصريــة يف 

ســلوكياهتم املســتقبلية احملتملة إزاء الدولة املصرية. 
الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــني طــاب كليــات اإلعــام يف متغــرات 
ســتدامة رؤية مصر 2030 – إدراك التغطية 

ُ
الدراســة )إدراك أمهية اســراتيجية التنمية امل

املتحيــزة لوســائل اإلعــام التقليديــة بشــأن هــذه االســراتيجية – إدراك العوامــل املؤثــرة 
ســلوك  االجتماعــي –  التواصــل  بشــبكات  املعلومــات  مصــادر  تقييــم مصداقيــة  علــى 
التمــاس املعلومــات املتعلقــة بتلــك االســراتيجية عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي – 
طبيعــة التوقعــات بشــأن مســتقبل الدولــة املصريــة – الســلوكيات املســتقبلية احملتملــة( بــني 
شــرائح املتغــرات التاليــة: )النــوع »ذكــور، إانث« -  حمــل اإلقامــة »ريــف، حضــر« - 

منــط التعليــم »حكومــي، خــاص، أزهــري«(.
قــرح 

ُ
ويف ضــوء تســاؤالت الدراســة احلاليــة وفروضهــا، ميكــن صياغــة النمــوذج التــايل امل

ســتدامة رؤيــة مصــر 
ُ
للعاقــة بــني ســلوك التمــاس املعلومــات املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة امل

2030 عــر مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، وبنــاء التوقعــات حنــو مســتقبل الدولــة 
املصريــة، وانعكاســاهتا علــى الســلوكيات املســتقبلية احملتملــة.
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شكل رقم )2( النموذج املُقرح للعاقة بن سلوك التماس املعلومات عر 
شبكات التواصل االجتماعي وبناء التوقعات املستقبلية

التعريفات اإلجرائية ملتغريات الدراسة:  
• دركــة للقضيــة: هــي درجــة األمهيــة الــي حتظــى هبــا القضيــة حمــل الدراســة لــدى 	

ُ
األمهيــة امل

أفــراد اجملتمــع املصــري مــن منظــور إدراك املبحوثــني، وتُقــاس مــن خــال ســؤال مباشــر 
ســتدامة رؤية 

ُ
وهو: وفًقا إلدراكك الشــخصي، إىل أي مدى حتظى اســراتيجية التنمية امل

مصــر 2030 أبمهيــة لــدى أفــراد اجملتمــع املصــري؟ ليختــار املبحوثــون مــن بــني البدائــل 
التاليــة: )حتظــى أبمهيــة كبــرة، حتظــى أبمهيــة نســبية، توجــد قضــااي أخــرى أكثــر أمهيــة 
دركــة )هامــة – 

ُ
منهــا(، ليتــم توزيعهــم علــى املقيــاس وفًقــا لثاثــة مســتوايت مــن األمهيــة امل

متوســطة – غــر هامــة(.
• إدراك التغطيــة املتحيــزة لوســائل اإلعــام التقليديــة: ويُقصــد بــه حتديــد اجتــاه وســائل 	

اإلعــام التقليديــة مــن صحــف، وقنــوات تليفزيونيــة، وحمطــات إذاعيــة مســموعة كمــا 
يدركــه املبحوثــون حنــو التغطيــة اإلعاميــة للقضيــة حمــل الدراســة بتلــك الوســائل، وذلــك 
من خال ســؤال مباشــر وهو: ما رأيك يف تغطية وســائل اإلعام التقليدية الســراتيجية 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030؟ ليختــار املبحــوث مــن البدائــل التاليــة: )تؤيــد تلــك 

ُ
التنميــة امل

االســراتيجية– تنتقــد تلــك االســراتيجية – تقــف علــى احليــاد وال تتبــى موقًفــا حمــدًدا(. 
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• إدراك العوامــل املؤثــرة علــى تقييــم مصداقيــة مصــادر املعلومــات بشــبكات التواصــل 	
االجتماعــي: يُقصــد بــه املتغــرات الــي يعتقــد الطالــب مــن خاهلــا أن صفحــات مواقــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي كمصــادر للمعلومــات املتعلقــة ابلقضيــة موضــع الدراســة 
مــن معلومــات  لــه  يُقــدم  مــا  ويثــق  هــو، وعلــى أساســها يصــدق  الواقــع كمــا  تعكــس 
بواســطتها، وتلــك املتغــرات والعوامــل تشــمل: )بُعــد تقــين، بُعــد متعلــق بطبيعــة احملتــوى، 
ُوبعــد شــخصي(، وتقيســه الباحثــة بســؤال مباشــر وهــو: أمامــك جمموعــة مــن العبــارات 
تصنــف العوامــل املؤثــرة علــى تقييمــك ملصداقيــة املعلومــات املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 بصفحــات شــبكات التواصــل االجتماعــي، أرجــو حتديــد 

ُ
امل

الثاثيــة )موافــق – حمايــد –  رأيــك يف كل منهــا؟ ليجيــب املبحــوث بطريقــة ليكــرت 
معــارض( علــى عــدد مــن العبــارات الــي تشــمل تلــك األبعــاد. 

• ســلوك التمــاس املعلومــات عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي: هــو املراحــل واألنشــطة 	
الــي ميــر هبــا املبحوثــون للحصــول علــى املعلومــات املتعلقــة ابلقضيــة موضــع  املختلفــة 
الدراســة مــن خــال صفحــات مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي والــي تشــمل بُعــد 
الشــروع أو البــدء بنــاًء علــى احتياجــات معلوماتيــة، مث بُعــد االختيــار، ومــن بعدهــا بُعــد 
اجلمــع، يليــه بُعــد الصياغــة، وأخــرًا بُعــد التقــدمي أو العــرض، ومــن مث فــإن قيــاس ذلــك 
املتغــر يتــم مــن خــال مقيــاس جتميعــي يتضمــن 5 أســئلة، ليتــوزع املبحوثــون علــى ذلــك 
املقيــاس وفًقــا لنوعــني مــن الســلوك مهــا: ســلوك إجيــايب يف التمــاس املعلومــات، وســلوك 

ســليب يف التمــاس املعلومــات.
• التوقعات املستقبلية: هي تنبؤات يف ذهن املبحوثني يصفون من خاهلا االحتماالت 	

الــي ســتكون عليهــا دولتهــم يف املســتقبل، وذلــك مــن جــرّاء معلوماهتــم عــن القضيــة حمــل 
الدراســة، وتُقــاس مــن خــال ســؤال مباشــر موجــه للمبحوثــني وهــو: مــن واقــع معلوماتــك 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030، مــا توقعاتــك بشــأن مســتقبل الدولــة 

ُ
ابســراتيجية التنميــة امل

املصريــة خــال الســنوات القادمــة؟ ليختــاروا بــني عــدد مــن العبــارات اإلجيابيــة والســلبية، 
مــع مراعــاة ذلــك األمــر عنــد التكويــد، ومــن املقــرر توزيعهــم علــى املقيــاس وفًقــا لنوعــني مــن 

التوقعــات مهــا: توقعــات إجيابيــة، وتوقعــات ســلبية. 
• مســتقبًا 	 املبحوثــني  قيــام  احتماليــة  مــدى  هــي  حتملــة: 

ُ
امل ســتقبلية 

ُ
امل الســلوكيات 

مبجموعــة مــن األنشــطة أو األفعــال أو املمارســات حنــو دولتهــم بشــكل عــام ســواء عــر 
املتغــر  الباحثــة ذلــك  الفعلــي، وتقيــس  الواقــع  التواصــل االجتماعــي أو عــر  شــبكات 
بســؤال مباشــر وهو: ما مدى احتمال قيامك ابلســلوكيات التالية مســتقبًا حنو دولتك؟ 
ليختــار املبحوثــون مــن بــني البدائــل التاليــة: )احتمــال كبــر - احتمــال متوســط - احتمــال 
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ضعيــف( مــا ينطبــق علــى عــدد مــن العبــارات، ليتــم توزيعهــم علــى املقيــاس إىل نوعــني مــن 
الســلوكيات احملتملــة حنــو الدولــة ومهــا: ســلوكيات مســتقبلية إجيابيــة، وســلوكيات مســتقبلية 

ســلبية.

نتائج الدراسة: 
النتائج العامة للدراسة املسحية:	 

ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 لــدى أفــراد اجملتمــع . 1
ُ
درجــة أمهيــة اســراتيجية التنميــة امل

املصــري كمــا يدركهــا طــاب كليــات اإلعــام.
جدول رقم )2( درجة أمهية املُدركة السراتيجية التنمية املُستدامة رؤية مصر 

2030
     نمط التعليم

  اإلجابة

الجملةأزهريخاصحكومي

%ك%ك%ك%ك

1. تحظى بأهمية 
كبيرة

1326255022446040

2. تحظى بأهمية 
نسبية

2550122416325335.3

3. توجد قضايا 
أخرى أكثر أهمية 

منها.
1224132612243724.7

501005010050100150100المجموع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن نســبة إدراك تلــك األمهيــة بشــكل عــام بــني طــاب 
اإلعــام مل تتجــاوز %50، وهــو مــا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )حممــود ذكــي، 
2018( بشــأن احتيــاج تلــك االســراتيجية إىل املزيــد مــن التغطيــات اإلعاميــة حــى 
تصبــح أكثــر حضــورًا يف أذهــان املواطنــني، وهــو مــا قــد يُعــزى إىل أن تلــك االســراتيجية 
مت اإلعــان عنهــا منــذ عــام 2015 أي منــذ 5 ســنوات، إىل جانــب بــروز قضــااي أخــرى 
علــى الســطح يف الوقــت احلــايل لعــل مــن أبرزهــا تداعيــات انتشــار فــروس كــوروان، وهــو مــا 

قــد يكــون لــه أتثــر علــى االنتبــاه إىل تلــك االســراتيجية يف الوقــت احلــايل.
التنميــة . 2 التقليديــة الســراتيجية  اإلعــام  بوســائل  اإلعاميــة  التغطيــة  طبيعــة 

اإلعــام. طــاب كليــات  يدركهــا  2030 كمــا  مصــر  رؤيــة  ســتدامة 
ُ
امل
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جدول رقم )3( طبيعة التغطية اإلعامية املُدركة السراتيجية التنمية املُستدامة 
رؤية مصر 2030 بوسائل اإلعام التقليدية

           نمط التعليم

    اإلجابة

الجملةأزهريخاصحكومي

%ك%ك%ك%ك

 .1
الصحف 
احلكومية.

43863672438612281.3تؤيد االسراتيجية
24242464تنتقد االسراتيجية
51012245102214.7تقف على احلياد

 .2
الصحف 
احلزبية.

20404815303926تؤيد االسراتيجية
1122153011223724.7تنتقد االسراتيجية
1938316224487449.3تقف على احلياد

 .3
الصحف 
اخلاصة.

2754224421427046.7تؤيد االسراتيجية
61281610202416تنتقد االسراتيجية
1734204019385637.3تقف على احلياد

 .4
القنوات 

التليفزيونية 
احلكومية.

41823570357011174تؤيد االسراتيجية
4824612128تنتقد االسراتيجية
51013269182718تقف على احلياد

 .5
القنوات 

التليفزيونية 
اخلاصة.

2856265222447650.7تؤيد االسراتيجية
7147148162214.7تنتقد االسراتيجية
1530173420405234.7تقف على احلياد

 .6
القنوات 

التليفزيونية 
احلزبية.

193881620404731.3تؤيد االسراتيجية
1020132611223422.7تنتقد االسراتيجية
2142295819386946تقف على احلياد

 .7
احملطات 
اإلذاعية 
احلكومية.

38763162346810368.7تؤيد االسراتيجية
7145107141912.7تنتقد االسراتيجية
51014289182818.7تقف على احلياد

 .8
احملطات 
اإلذاعية 
اخلاصة.

2448214224486946تؤيد االسراتيجية
8166126122013.3تنتقد االسراتيجية
1836234620406140.7تقف على احلياد
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 .9
احملطات 
اإلذاعية 
احلزبية

234681610204127.3تؤيد االسراتيجية
816132617343825.3تنتقد االسراتيجية
1938295823467147.3تقف على احلياد

501005010050100150100اجملموع

يتبــني مــن اجلــدول الســابق أن الصحــف احلكوميــة كانــت هــي األكثــر أتييــًدا لتلــك 
االســراتيجية وذلك بنســبة %81,3، ومن بعدها الصحف اخلاصة بنســبة 46,7%، 
يف حــني كانــت الصحــف احلزبيــة تقــف علــى احليــاد وذلــك مــن منظــور %49,3 مــن 
هــؤالء الطــاب، كذلــك القنــوات التليفزيونيــة احلكوميــة مل ختتلــف نتيجتهــا كثــرًا عــن 
الصحــف احلكوميــة، فكانــت هــي األكثــر أتييــًدا هلــذه االســراتيجية بنســبة %74، ومــن 
بعدهــا جــاءت القنــوات التليفزيونيــة اخلاصــة بنســبة %50,7، أمــا القنــوات التليفزيونيــة 
احلزبيــة فكانــت كذلــك تقــف علــى احليــاد وفًقــا لرؤيــة %46 مــن الطــاب، ونفــس 
الوضــع انطبــق علــى احملطــات اإلذاعيــة، فتشــر النتائــج إىل أن احملطــات اإلذاعيــة احلكوميــة 
كانــت هــي األكثــر أتييــًدا هلــذه االســراتيجية بنســبة %68,7، تليهــا احملطــات اإلذاعيــة 
اخلاصــة بنســبة%46، يف حــني جــاءت احملطــات اإلذاعيــة احلزبيــة لتقــف علــى احليــاد يف 

تغطيــة تلــك االســراتيجية بنســبة 47,3%. 
وممــا ســبق يتبــني أن مــدركات طــاب كليــات اإلعــام عــن التغطيــة اإلعاميــة لوســائل 
اإلعــام التقليديــة ابختــاف خصائصهــا واختــاف ملكياهتــا ســواء كانــت حكوميــة أو 
خاصــة، كانــت متحيــزة يف تغطياهتــا إزاء تلــك االســراتيجية لتقتصــر علــى أتييدهــا فقــط، 
وهو ما يتفق مع نتائج دراســة )حنان يوســف، 2019، صفحة 67( الي أشــارت إىل 
افتقــاد اجلمهــور يف تلــك الوســائل إىل املصــادر املعارضــة واحملايــدة يف التغطيــة اإلعاميــة 
ســتدامة، وذلــك خبــاف وســائل اإلعــام اململوكــة لألحــزاب 

ُ
املتعلقــة بقضــااي التنميــة امل

الــي اتســمت ابلوقــوف علــى احليــاد إزاء تلــك االســراتيجية.
طــاب كليــات . 3 ِقبــل  مــن  اســتخداًما  األكثــر  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات 

ستدامة رؤية مصر 2030.
ُ
اإلعام يف التماس املعلومات املتعلقة ابسراتيجية التنمية امل
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جدول رقم )4( شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداًما يف التماس 
املعلومات املتعلقة ابسراتيجية التنمية املُستدامة رؤية مصر 2030

                          
نمط التعليم

         اإلجابة

الجملةأزهريخاصحكومي

%ك%ك%ك%ك

1. الفيس 
بوك.

37744590367211878.7دائًما
122451014283120.7أحيااًن
12000010.7اندرًا

 .2
انستغرام.

2652265221427348.7دائًما
1122173419384731.3أحيااًن
132671410203020اندرًا

 .3
ويكيبداي.

2448214223466845.3دائًما
1122142820404530أحيااًن
153015307143724.7اندرًا

4. توير.

2142153020405637.3دائًما
1122132620404429.3أحيااًن
1836224410205033.3اندرًا

 .5
اليوتيوب.

265215309185033.3دائًما
48488161610.7أحيااًن
2040316233668456اندرًا

6. ورد 
بريس.

3624612117.3دائًما
8161212242114أحيااًن
39784794326411878.7اندرًا

7. بلوجر.

36244896دائًما
816112213263221.3أحيااًن
39783774336610972.2اندرًا

8. فليجر.

24004864دائًما
612128161510أحيااًن
42844998387612986اندرًا
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9.ماي 
سبيس.

24120032دائًما
6124813262315.3أحيااًن
4284459037412482.7اندرًا

501005010050100150100اجملموع

مواقــع شــبكات  بــوك أييت يف مقدمــة  الفيــس  موقــع  أن  الســابقة  النتائــج  مــن  يتبــني 
التواصــل االجتماعــي الــي يســتخدمها طــاب كليــات اإلعــام بشــكل دائــم يف التماســهم 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 وذلــك بنســبة 

ُ
للمعلومــات املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة امل

%78,7، وعلــى الرغــم مــن اختــاف نطــاق تطبيــق الدراســة احلاليــة عــن دراســة )قويــدر 
صرينــة، 2018( الــي مت تطبيقهــا يف اجلزائــر، فإهنمــا اتفقــا علــى تصــدر موقــع الفيــس 
بــوك ملواقــع التواصــل االجتماعــي األكثــر اســتخداًما يف احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة 
ســتدامة، وهــو مــا يعكــس أمهيــة ذلــك املوقــع كمصــدر مهــم للمعلومــات، 

ُ
بقضــااي التنميــة امل

ويليه موقع إنســتغرام الذي يســتخدمه هؤالء الطاب دائًما بنســبة %48,7، أما املرتبة 
الثالثــة فكانــت مــن نصيــب موقــع ويكيبــداي الــذي حظــي ابســتخدام دائــم مــن قبــل هــؤالء 
الطــاب بنســبة %45,3، وجــاء يف املرتبــة الرابعــة مــن ذلــك االســتخدام الدائــم موقــع 
تويــر وذلــك بنســبة %37,3، أمــا املرتبــة اخلامســة فحصدهــا موقــع اليوتيــوب بنســبة 
%33.3، وابلنســبة للمرتبــة األخــرة فحصــل عليهــا موقــع مــاي ســبيس وذلــك بنســبة 

 .2%
املعلومــات . 4 املؤثــرة علــى تقييــم طــاب كليــات اإلعــام ملصداقيــة مصــادر  العوامــل 

ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 مبواقــع شــبكات التواصــل 
ُ
املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة امل

يســتخدموهنا. الــي  االجتماعــي 
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جدول رقم )5(
العوامل الي على أساسها يقيم طاب كليات اإلعام مصداقية مصادر 
املعلومات املتعلقة ابسراتيجية التنمية املُستدامة رؤية مصر 2030 مبواقع 

شبكات التواصل االجتماعي
                              

نمط التعليم

         اإلجابة

الجملةأزهريخاصحكومي

%ك%ك%ك%ك

قدم 
ُ
1. جودة احملتوى امل

بتلك الصفحات.

2754326435709462.7موافق
2142142813264832حمايد

24482485.3معارض

2. حتديث الصفحة 
ابستمرار وذكر أحداث 
التطورات املتعلقة بتلك 

االسراتيجية.

3570234632649060موافق
1428214216325134حمايد

126122496معارض

3. سهولة تصفح 
واستخدام الصفحة.

2958244834688758موافق
1734204016325335.3حمايد

4861200106.7معارض

4. توظيف الصفحة 
للصوت والصورة 

والفيديو.

3060234633668657.3موافق
1938255017346140.7حمايد

12240032معارض

 Links 5. وجود روابط
تنقلك إىل مصادر معلومات 
آخري غرها سواء صفحات 

على نفس ذات املوقع، أو 
صفحات على مواقع أخرى.

2958244832648556.7موافق
1836173417345234.7حمايد

3691812138.7معارض

6. إاتحة الصفحة 
املشاركة ابلرأي حول 

املنشورات املتعلقة هبذه 
االسراتيجية.

2346285630608154موافق
2244173415305436حمايد

5105105101510معارض

7. اهتمام الصفحة 
إبعان سياسات 

اخلصوصية وأخاقيات 
املشاركة.

2754244830608154موافق
1836183619385536.7حمايد

51081612149.3معارض
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نمط التعليم

         اإلجابة

الجملةأزهريخاصحكومي

%ك%ك%ك%ك

8. هوية املؤسسة أو 
األشخاص مؤسسي 

الصفحة.

2550275429588154موافق
2142214217345939.3حمايد

482448106.7معارض

9.شهرة الصفحة ومسعتها.

2856265226528053.3موافق
1734214222446040حمايد

5103624106.7معارض

10.وجود وسائل 
للتواصل مع املسئولني عن 

الصفحة.

2652193832647751.3موافق
2040234616325939.3حمايد

4881624149.3معارض

11. خرتك السابقة يف 
التعامل مع الصفحة.

2142265228567550موافق
2244193818365939.3حمايد

714510481610.7معارض

12. االجتماع على 
مصداقية الصفحة من قبل 

اآلخرين من حويل.

2142214229587147.3موافق
1938163221425637.3حمايد

10201326002315.3معارض

13. سرعة حتميل 
الصفحة.

2142234626527046.7موافق
2652193817346241.3حمايد

368167401812معارض

14. تفاعل الصفحة 
وتواصلها معك ابستمرار سواء 

من خال الرسائل أو الرد 
على تعليقاتك.

1734244820406140.7موافق
2652153027546845.3حمايد

7141122362114معارض

15.اإلجراءات الي تطلبها 
الصفحة الستخدامها 

)تسجيل البياانت الشخصية، 
دفع رسوم.

2040193820405939.3موافق
2040214219386040حمايد

1020102011223120.7معارض
501005010050100150100اجملموع
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يعكــس اجلــدول الســابق عــدًدا مــن األبعــاد املختلفــة الــي مت ترتيبهــا حســب درجــة 
موافقــة طــاب كليــات اإلعــام عليهــا كمعايــر يصدقــون علــى أساســها مــا يُقــدم هلــم 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 مبواقــع شــبكات 

ُ
مــن معلومــات تتعلــق ابســراتيجية التنميــة امل

التواصــل االجتماعــي الــي يســتخدموهنا كمصــادر ملعلوماهتــم، فيــأيت علــى رأس قائمــة 
قــدَّم يف تلــك 

ُ
قــدم الــي تتعلــق بُبعــد طبيعــة احملتــوى امل

ُ
موافقتهــم عبــارة جــودة احملتــوى امل

الصفحــات؛ حيــث حصــدت نســبة موافقــة بلغــت قدرهــا %62,7، أمــا الُبعــد التقــين 
فجــاء يف مقدمــة عباراتــه ســهولة تصفــح واســتخدام الصفحــة، وذلــك بنســبة موافقــة 
%58، إال أنــه مــن واقــع مراجعــة الدراســات الســابقة – يف حــدود علــم الباحثــة – يتبــني 
اختــاف ترتيــب األبعــاد الــي يثــق علــى أساســها طــاب اجلامعــات يف مصداقيــة مواقــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي، ففــي دراســة كل مــن )لوجــني عفيفــي، 2017(، و 
)أكــرم عيســاوي، 2016( كان الُبعــد التقــين وخاصــة عبــارة ســهولة االســتخدام هــي 
املســيطرة، أمــا اآلن وحبســب الدراســة احلاليــة جنــد تراجــع ذلــك الُبعــد نســبيًّا مقارنــة بُبعــد 
طبيعــة احملتــوى وجودتــه، رمبــا جــاء ذلــك االختــاف بســبب اختــاف طبيعــة الدراســة يف 
الكليــات الــي ينتمــي إليهــا الطــاب الــي مت تطبيــق تلــك الدراســات عليهــم، فالدراســة 
احملتــوى  التعمــق  مــن  مبزيــد  يدرســون  الــذي  اإلعــام  دارســي  علــى  تطبيقهــا  احلاليــة مت 
اإلعامــي ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه، أمــا الدراســات األخــرى فتــم تطبيقهــا علــى طــاب 

اجلامعــة بشــكل عــام.
ابلــرأي حــول  املشــاركة  الصفحــة  إاتحــة  عبــارة  الشــخصي حصلــت  للُبعــد  وابلنســبة 
املنشــورات املتعلقــة هبــذه االســراتيجية علــى نســبة موافقــة وصلــت إىل %54، لتتقــدم 
على بقية عبارات هذا الُبعد، لتتفق بذلك مع نتيجة دراسة )العريب بوعمامة، 2013، 
الصفحــات 93-114(، ورمبــا كان الســبب يف املوافقــة علــى تلــك العبــارة يف الدراســتني 
هــو أن هــؤالء الطــاب مييلــون للتعبــر عــن آرائهــم الــي ال ُيســمح هلــم ابلتعبــر عنهــا حبريــة 
بوســائل اإلعــام الرمسيــة، أو رمبــا تســمح هلــم مواقــع تلــك الشــبكات ابلتعــرف علــى آراء 
اآلخريــن مــن حوهلــم إزاء تلــك االســراتيجية بشــكل أكثــر مــن وســائل اإلعــام التقليديــة، 
يف حــني أضافــت دراســة )Micheal Chan, 2015, pp. 340-451( تفســرًا 
آخــر ميكــن األخــذ بــه يف التعليــق علــى تلــك النتيجــة وهــو أن مواقــع هــذه الشــبكات 
متكنهــم مــن التعــرف والتعامــل مــع األفــراد الذيــن حيملــون نفــس توجهاهتــم وآرائهــم، ومــن 

مث يشــعرون ابلثقــة يف هــذه املواقــع ويصدقــون مــا تقدمــه مــن معلومــات. 
األســباب املختلفــة الــي تدفــع بطــاب كليــات اإلعــام اللتمــاس املعلومــات املتعلقــة . 5

ستدامة رؤية مصر 2030 عر مواقع شبكات التواصل االجتماعي. 
ُ
ابسراتيجية التنمية امل
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جدول رقم )6( أسباب التماس املعلومات املتعلقة ابسراتيجية التنمية 
املُستدامة رؤية مصر 2030 من مواقع شبكات التواصل االجتماعي 

نمط التعليم

اإلجابة
الجملةأزهريخاصحكومي

%ك%ك%ك%ك

1. شبكات  التواصل  االجتماعي 
وسيلة  سهلة  االستخدام  ابلنسبة 
يل  يف  احلصول على ما أريده من 
معلومات  بشأن  تلك  االسراتيجية.

34683876377410972.7موافق
1224112213263624حمايد

48120053.3معارض

2. أفضل احلصول على املعلومات 
املتعلقة بتلك االسراتيجية برغبي الذاتية 

يف الوقت واملكان املناسبني يل.

3468306032649664موافق
1224142816324228حمايد

4861224128معارض

3.متكنين شبكات التواصل 
االجتماعي من التفاعل واملشاركة 

والتعبر عن رأيي حبرية إزاء كل ما يتعلق 
بتلك االسراتيجية يف هذه الشبكات.

3162244837749261.3موافق
1428224411224731.3حمايد

5104824117.3معارض

4. استمتع ابحملتوى الذي تقدمه 
شبكات التواصل االجتماعي عند 

تغطيتها لتلك االسراتيجية.

2448326434689060موافق
1836163212244630.7حمايد

8162448149.3معارض

5. تتيح يل تلك الشبكات 
االطاع على كافة اآلراء املتعلقة هبذه 

االسراتيجية.

2346336630608657.3موافق
1632142818364832حمايد

112236241610.7معارض

6.حبكم العادة والروتني اليومي 
الستخدامي لتلك الشبكات.

3366316221428556.7موافق
1530142825505436حمايد

2451048117.3معارض

7. التسلية وقضاء وقت الفراغ يف 
االطاع على املعلومات املرتبطة بتلك 

االسراتيجية من خال شبكات 
التواصل االجتماعي.

2142377417347550موافق
1632112228565536.7حمايد

1326245102013.3معارض
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نمط التعليم

اإلجابة
الجملةأزهريخاصحكومي

8. وسائل اإلعام التقليدية ال تقدم 
يل املعلومات املتعلقة بتلك االسراتيجية 

بشكل متكامل ومتطور.

2346204031627449.3موافق
1836173413264832حمايد

91813266122818.7معارض

9.معظم عائلي وأصدقائي وزمائي 
وأساتذيت يفضلون استخدام شبكات 

التواصل االجتماعي كوسيلة يف 
احلصول على املعلومات املتعلقة 

ابالسراتيجية.

2550204025507046.7موافق

1836193823466040حمايد

7141122242013.3معارض

10. احلضور واجلاذبية الي متيز مذيعي 
ومقدمي املعلومات املتعلقة بتلك 

االسراتيجية هبذه الشبكات.

1938153028566241.3موافق
2652255017346845.3حمايد

51010205102013.3معارض

11. مصداقية املعلومات وموضوعية 
الطرح ألبعاد وحماور تلك االسراتيجية.

1428214220405536.7موافق
2856275428568355.3حمايد

8162424128معارض

2. ال أثق يف تغطية وسائل 
اإلعام التقليدية ألبعاد وحماور تلك 

االسراتيجية.

2346142811224832موافق
1632306027547348.7حمايد

112261212242919.3معارض
501005010050100150100اجملموع

وفًقــا لنتائــج اجلــدول الســابق تتنــوع الدوافــع الــي مــن شــأهنا التأثــر علــى اســتخدام 
طــاب كليــات اإلعــام ملواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي يف التمــاس املعلومــات 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030، فبالنســبة للدوافــع املتعلقــة 

ُ
املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة امل

ابلتســهيات الــي تتيحهــا هــذه الشــبكات، تتصــدر عبــارة شــبكات التواصــل االجتماعــي 
وســيلة ســهلة االســتخدام ابلنســبة يل يف احلصــول علــى مــا أريــده مــن معلومــات بشــأن 
تلــك االســراتيجية قائمــة ذلــك النــوع مــن الدوافــع بنســبة موافقــة بلغــت قيمتهــا 72,7% 
وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج دراســة كل مــن )لوجــني عفيفــي، 2017(، و )أكــرم عيســاوي، 
2016(، ابلرغــم مــن وجــود فــارق زمــين بــني تلــك الدراســات والدراســة احلاليــة، ممــا قــد 
يعكــس جنــاح قــدرة تلــك الشــبكات يف احلفــاظ علــى ســهولة اســتخدامها منــذ البدايــة 
وحــى اآلن رغــم مــا تشــهده مــن تطــورات خمتلفــة، أمــا الدوافــع الداخليــة فكانــت يف 
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مقدمتهــا الرغبــة الذاتيــة لطــاب كليــات اإلعــام يف احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة 
بتلك االسراتيجية يف الوقت واملكان املناسبني هلما بنسبة موافقة م وصلت إىل 64%، 
تليهــا احلريــة الــي يشــعرون هبــا يف التفاعــل واملشــاركة والتعبــر كذلــك عــن أرائهــم إزاء تلــك 
قيــود وذلــك بنســبة موافقــة %61,3، وفيمــا يتعلــق ابلدوافــع  االســراتيجية دون أي 
قــدَّم يف تلــك الشــبكات إزاء تلــك االســراتيجية كان 

ُ
الطقوســية فاالســتمتاع ابحملتــوى امل

املسيطر على نسب موافقة الطاب والي بلغت %60، يف حني وافق فقط 56,7% 
مــن الطــاب علــى أن العــادة والروتــني اليومــي يف اســتخدام تلــك الشــبكات كانــت أحــد 
أســباب التماســهم للمعلومــات مــن خاهلــا، أمــا التســلية وقضــاء وقــت الفــراغ كأحــد 
أســباب التمــاس هــذه املعلومــات مــن خــال تلــك الشــبكات، فكانــت نســبة املوافقــة 
عليهــا مــن قبــل الطــاب ال تتجــاوز %50، أمــا الدوافــع املتعلقــة مبشــكات وســائل 
اإلعــام التقليديــة فوافقــت نســبة قدرهــا %49,3 مــن طــاب كليــات اإلعــام علــى 
أن عــدم عــرض تلــك الوســائل للمعلومــات املتعلقــة بتلــك االســراتيجية بشــكل متكامــل 
ومتطــور دفعهــم اللتمــاس املعلومــات مــن خــال مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
يف حــني تراجعــت نســبيًّا نســب موافقتهــم علــى الدوافــع اخلارجيــة املتعلقــة بتفضيــل العائلــة 
املعلومــات  علــى  للحصــول  الشــبكات كوســيلة  هــذه  والزمــاء الســتخدام  واألصدقــاء 
املتعلقــة بتلــك االســراتيجية والــي بلغــت %49,3 فقــط، ومــن جهــة أخــرى وافقــت 
نســبة بلغــت %36,7 مــن هــؤالء الطــاب علــى أن مصداقيــة املعلومــات وموضوعيــة 
الطــرح ألبعــاد وحمــاور تلــك االســراتيجية بتلــك الشــبكات كانــت مــن أســباب التماســهم 
املعلومــات مــن خــال هــذه الشــبكات، يف حــني أعربــت نســبة %32 مــن الطــاب عــن 
ســبب آخــر يتعلــق بعــدم ثقتهــم يف تغطيــة وســائل اإلعــام التقليديــة لتلــك االســراتيجية، 
إال أن هــذه األســباب ميكــن تفســرها يف ضــوء نتائــج دراســة )حنــان يوســف، 2019، 
صفحــة 67( الــي أشــارت إىل افتقــاد بعــض وســائل اإلعــام التقليديــة وخاصــة القنــوات 
التليفزيونيــة املصريــة احلكوميــة واخلاصــة إىل وجــود مصــادر معارضــة يف تغطيــة القضــااي 
املتعلقــة بتلــك االســراتيجية، ورمبــا هــذا األمــر أفقدهــم الثقــة يف تلــك الوســائل التقليديــة 
وجعلهــم يصدقــون مــا يتــم طرحــه مــن معلومــات تتعلــق بتلــك االســراتيجية علــى مواقــع 

هــذه الشــبكات. 
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التنميــة . 6 ابســراتيجية  املتعلقــة  املعلومــات  مجــع  يف  اإلعــام  طــاب كليــات  طــرق 
االجتماعــي.  التواصــل  شــبكات  مواقــع  عــر   2030 مصــر  رؤيــة  ســتدامة 

ُ
امل

جدول رقم )7( طرق مجع املعلومات املتعلقة ابسراتيجية التنمية املُستدامة 
رؤية مصر 2030 من مواقع شبكات التواصل االجتماعي 

منط التعليم

اإلجابة

اجلملةأزهريخاصحكومي
%ك%ك%ك%ك

1.أقوم بكتابة كلمات 
 )Key Words(مفتاحية
هلا عاقة بتلك االسراتيجية 
على حمرك البحث املتوفر يل.

3366275425508556.7موافق
1224204023465536.7حمايد

5103624106.7معارض

2. أتوجه مباشرة إىل الصفحات 
الرمسية لوسائل اإلعام الي أثق 
يف تغطيتها على مواقع شبكات 
التواصل االجتماعي، وأحبث 
بداخلها عن تلك املعلومات.

2550193831627550موافق

2040214215305637.3حمايد

5101020481912.7معارض

3. أتوجه مباشرة إىل 
الصفحات الرمسية للحكومة 

والدولة املصرية على 
مواقع شبكات التواصل 

االجتماعي، وأحبث بداخلها 
عن تلك املعلومات.

2244275425507449.3موافق

2346132620405637.3حمايد

51010205102013.3معارض

4. أتوجه مباشرة إىل 
صفحة رؤية مصر 2030.

2448163218365838.7موافق
1428153020404932.7حمايد

1224193812244328.7معارض
5.أحدد موقع بعينه 
من مواقع التواصل 

االجتماعي وأقوم بكتابة 
 )Key كلمات مفتاحية

 )Words هلا عاقة بتلك 
االسراتيجية.

1938204018365738موافق

2652193828567348.7حمايد

5101122482013.3معارض

6.أحبث عن األشخاص 
املسؤولني عن اإلعان عن تلك 
االسراتيجية أو تطبيقها بكتابة 

أمسائهم يف اخلانة اخلاصة ابلبحث 
بشبكات التواصل االجتماعي.

1530173418365033.3موافق
2346153029586744.7حمايد

12241836363322معارض
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منط التعليم

اإلجابة

اجلملةأزهريخاصحكومي
%ك%ك%ك%ك

7. أكتفي مبا يظهر يل 
من معلومات تتعلق بتلك 
االسراتيجية ابلصدفة عند 
استخدامي ملواقع شبكات 

التواصل االجتماعي.

102071410202718موافق
2652265223467550حمايد

1428173417344832معارض

8.أعتمد على ما يقوم 
أصدقائي مبشاركته أو نشره 
من معلومات تتعلق بتلك 

االسراتيجية على صفحاهتم 
الشخصية.

81651013262617.3موافق
2040211216325738حمايد

2244244821426744.7معارض
501005010050100150100اجملموع

يتبــني مــن اجلــدول الســابق أن النســبة الكــرى مــن طــاب كليــات اإلعــام والــي بلغــت 
هلــا عاقــة   )Key Words(  يعتمــدون علــى كتابــة كلمــات مفتاحيــة  56.7%
بتلــك االســراتيجية علــى حمــرك البحــث املتوفــر هلــم، أمــا العبــارة الــي تلتهــا فكانــت تفيــد 
بتوجههــم إىل الصفحــات الرمسيــة لوســائل اإلعــام الــي يثقــون يف تغطيتهــا علــى مواقــع 
تلــك الشــبكات والبحــث بداخلهــا عــن تلــك املعلمــات وذلــك بنســبة %50، وعلــى 
الرغــم مــن ســهولة الوصــول إىل الصفحــات الرمسيــة للحكومــة والدولــة املصريــة علــى مواقــع 
تلــك الشــبكات وإمكانيــة البحــث بداخلهــا عــن هــذه املعلومــات، فــإن نســبة موافقتهــم 
لتلــك  الرمسيــة  للصفحــة  املباشــر  التوجــه  أمــا   ،49.3% بلغــت  الطريقــة  تلــك  علــى 
االســراتيجية فحظــي بنســبة موافقــة وصلــت إىل %38.7، وهــو مــا مل تتوقعــه الباحثــة 
خصوًصــا أن هــؤالء الطــاب يدرســون طــرق التعامــل مــع مصــادر املعلومــات املختلفــة، 
ومــن مث كان املنطقــي أن يذهبــوا إىل املصــادر املباشــرة للمعلومــة، وهــو مــا قــد يكــون ســببه 
وجــود مشــاكل ابلصفحــات الرمسيــة لتلــك املعلومــات تتعلــق إمــا تصميمهــا وشــكلها أو 
 Kenneeth Laudon &( دراســة  وأن  هبــا، خاصــة  الــواردة  املعلومــات  بطبيعــة 
Jane Laudon, 2008, p. 138( أشارت إىل أمهية شكل املعلومات وتصميمها 
يف هــذا الشــأن، أو رمبــا كان الســبب يف ذلــك استســهال هــؤالء الطــاب ورغبتهــم يف 
الوصــول ســريًعا إىل معلومــات مت حتريرهــا مــن قبلهــم، أو رمبــا أن طبيعــة دراســتهم تركــز 
بشــكل أساســي أكثــر علــى التعامــل الصحيــح مــع وســائل اإلعــام التقليديــة مقارنــة 
بوســائل اإلعــام احلديثــة، أمــا االكتفــاء مبــا يظهــر هلــم مــن معلومــات صدفــة، أو االعتمــاد 
علــى مــا يشــاركه أصدقاؤهــم، فراجعــت نســب موافقــة الطــاب عليهــم كطــرق للبحــث 
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عــن املعلومــات املتعلقــة بتلــك االســراتيجية، ممــا قــد يــدل علــى ســيطرة رغبتهــم الذاتيــة يف 
االعتمــاد علــى أنفســهم يف عمليــة البحــث.

التنميــة . 7 ابســراتيجية  املتعلقــة  املعلومــات  تنقيــح  يف  اإلعــام  طــاب كليــات  طــرق 
التواصــل  شــبكات  مواقــع  عــر  عليهــا  حصلــوا  الــي   2030 مصــر  رؤيــة  ســتدامة 

ُ
امل

االجتماعــي. 

جدول رقم )8( طرق تنقيح املعلومات املتعلقة ابسراتيجية التنمية املُستدامة 
رؤية مصر 2030 من مواقع شبكات التواصل االجتماعي 

 منط التعليم

  اإلجابة

اجلملةأزهريخاصحكومي
%ك%ك%ك%ك

1. أطلع على 
املعلومات دون 
أن أخندع آبراء 

اآلخرين.

35703264357010268دائًما
1122122412243523.3اندرًا
4861236138.7أحيااًن

2. أحلل 
املعلومات الي 
أجدها وفًقا 

للمنطق واحلجج 
الداعمة.

3060326437749966دائًما
1530112212243825.3اندرًا
51071412138.7أحيااًن

3. أقارن بني 
املعلومات املتوافرة 

يف املصادر 
املختلفة.

2448255033668254.7دائًما
1734173417345134اندرًا
918816001711.3أحيااًن

4. أستطيع 
حتديد الثغرات 

يف املعلومات الي 
أتوصل إليها.

2346153025506342دائًما
2448234623467046.7اندرًا
361224241711.3أحيااًن

5. أسعى 
ملقابلة اخلراء 

املتخصصني يف 
املعلومات الي 
أصل إليها أو 
التواصل معهم.

122491811223221.3دائًما
1938214230607046.7اندرًا

193820409184832أحيااًن

501005010050100150100اجملموع

يســتعرض اجلــدول الســابق الطــرق املختلفــة الــي يعتمــد عليهــا طــاب كليــات اإلعــام 
ســتدامة رؤيــة مصــر 

ُ
لتنقيــح مــا يتعرضــون لــه مــن معلومــات تتعلــق ابســراتيجية التنميــة امل
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مــن   68% عــن  تقــل  نســبة ال  فــرى  االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  عــر   2030
حــني  اآلخريــن، يف  آبراء  ينخدعــوا  أن  دون  املعلومــات  علــى  يطلعــون  أهنــم  الطــاب 
أعربــت نســبة %66 عــن قدرهتــم علــى حتليــل املعلومــات املتعلقــة بتلــك االســراتيجية 
وفًقــا للمنطــق واحلجــج الداعمــة، وتقــارن نســبة %54.7 بــني املعلومــات املتعلقــة بتلــك 
االســراتيجية يف عــدد مــن املصــادر املختلفــة دون االكتفــاء ابملصــدر األساســي الــذي 
حصلــوا مــن خالــه علــى تلــك املعلومــات، كمــا تســتطيع نســبة %42 حتديــد الثغــرات 
والنواقــص املوجــودة يف تلــك املعلومــات، إال أن %21 فقــط هــم مــن يســعون للتواصــل 
مــع اخلــراء املتخصصــني يف املعلومــات املتعلقــة بتلــك االســراتيجية الــي يتعرضــون هلــا 
عــر مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، ووفًقــا للنســب الســابقة ميكــن االســتدالل 
علــى ارتفــاع درجــة إدراك طــاب كليــات اإلعــام لطــرق التعامــل مــع املعلومــات املتاحــة 
مبواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي إزاء تلــك االســراتيجية بشــكل صحيــح، لتختلــف 
 )Gathegi John, 2014, pp. 101-108(  نتيجة الدراســة احلالية عن دراســة
يف هــذا الشــأن، ورمبــا يكمــن ســبب ذلــك االختــاف يف طبيعــة التخصــص الدراســي 
ومعايــر  وأنواعهــا  املعلومــات  ملصــادر  يتطرقــون ابلدراســة  اإلعــام  فطــاب  للطــاب، 
احلكــم علــى مصداقيتهــا، وهــو مــا قــد خيتلــف عــن بقيــة طــاب اجلامعــات، أمــا طــاب 
جامعــة كومينيــوس الــي مت تطبيــق الدراســة عليهــم كانــوا عينــة متاحــة مــن طــاب الدكتــوراه 

ابجلامعــة ومل يتــم األخــذ يف االعتبــار ختصصهــم الدراســي وأتثــره.
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اســتجاابت طــاب كليــات اإلعــام للمعلومــات الــي قامــوا بتجميعهــا وتنقيحهــا عــر . 8
ســتدامة رؤيــة مصــر 

ُ
مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــأن اســراتيجية التنميــة امل

.2030

جدول رقم )9( االستجاابت املختلفة للمعلومات الي مت جتميعها وتنقحيها عر 
شبكات التواصل االجتماعي بشأن اسراتيجية التنمية املُستدامة رؤية مصر 2030

منط التعليم

اإلجابة

اجلملةأزهريخاصحكومي
%ك%ك%ك%ك

1. أفتح النقاش مع من 
حويل يف الواقع الفعلي 
بشأن تلك االسراتيجية.

2040153024485939.3دائًما
1938265219386442.7اندرًا
11229187142718أحيااًن

2. أتناقش مع أصدقائي 
على مواقع شبكات 
التواصل االجتماعي.

1632193819385436دائًما
2448193828567147.3اندرًا
10201224362516.7أحيااًن

3. أهتم ابلتعليق على 
املنشورات املتعلقة بتلك 

االسراتيجية.

918112221424127.3دائًما
2142234615305939.3اندرًا
2040163214285033.3أحيااًن

4. أحاول إقناع اآلخرين 
بوجهة نظري بشأن تلك 

االسراتيجية.

132681615303624دائًما
2550214226527248اندرًا
122421429184228أحيااًن

5. أقوم إبعادة نشر 
التعليقات واآلراء اخلاصة 
بتلك االسراتيجية على 

صفحي الشخصية.

510112215303120.7دائًما
2244132626526140.7اندرًا
234626529185838.7أحيااًن

6. أجتنب النقاش مع 
مستخدمي مواقع شبكات 

التواصل االجتماعي.

1428487142516.7دائًما
2652204032647852اندرًا
1020265211224731.3أحيااًن

501005010050100150100اجملموع
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وفًقــا للجــدول الســابق تتفــوق االســتجاابت املتعلقــة ابالخنــراط يف املناقشــات املختلفــة 
ذات الصلــة هبــذه االســراتيجية بشــكل دائــم، فأعربــت نســبة %39,3 مــن الطــاب 
عــن قيامهــم بفتــح النقــاش مــع مــن حوهلــم يف الواقــع الفعلــي، يف حــني أشــارت نســبة 
%36 إىل  إجرائهم ملناقشــات مع أصدقائهم على مواقع تلك الشــبكات أي يف الواقع 
Sylvia Ow- )االفراضــي، وهــو مــا ميكــن تفســره يف ضــوء نتيجــة دراســة كل مــن 
iny, Audrey Maretzki, & Khanjan Mahta, 2016, pp. 234-

247(، و )Micheal Chan, 2015, pp. 340-451( اللتــني توصلتــا إىل أن 
التواصــل االجتماعــي  املختلفــة مبواقــع شــبكات  املعلومــات واآلراء  الوصــول إىل  حريــة 
مــن شــأهنا إمــداد الطــاب ابلقــدر الــكايف مــن تلــك املعلومــات والــي تســمح هلــم إبجــراء 
ابملناقشــات، وذلــك بغــض النظــر عــن درجــة دقــة أو صحــة هــذه املعلومــات، خاصــة 
أن نتيجــة دراســة )العــريب بوعمامــة، 2013، الصفحــات 93-114( كشــفت عــن 
مســامهة هــذه الشــبكات يف الســماح بتبــادل اآلراء الــي يصمــت عنهــا اإلعــام الرمســي 
التقليــدي، وإبمكانيــة القــراءة واملشــاهدة واالســتماع والتعليــق واملشــاركة، لتشــر نســبة ال 
تقــل عــن %27,3 إىل اهتمامهــم ابلتعليــق علــى املنشــورات املتعلقــة هبــذه االســراتيجية 
بشــكل دائــم، إال أن نســبة %24 فقــط حياولــون دائًمــا إقنــاع اآلخريــن بوجهــة نظرهــم 
التعليقــات واآلراء  يقــوم %20,7 إبعــادة نشــر  تلــك االســراتيجية، يف حــني  بشــأن 
اخلاصــة بتلــك االســراتيجية علــى صفحاهتــم الشــخصية دائًمــا، إال أن نســبة مــن يتجنبــون 
النقــاش مــع مســتخدمي مواقــع تلــك الشــبكات بشــأن تلــك االســراتيجية بشــكل دائــم 

كانــت األقــل اســتجابة ومل تتجــاوز نســبتهم 16.7%.
توقعــات طــاب كليــات اإلعــام بشــأن مســتقبل الدولــة املصريــة مــن واقــع املعلومــات . 9

الــي قامــوا جبمعهــا وتنقيحهــا مــن مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي.
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جدول رقم )10( التوقعات املتعلقة مبستقبل الدولة املصرية
                        منط التعليم

       اإلجابة

اجلملةأزهريخاصحكومي
%ك%ك%ك%ك

12448265231628154. ترتقي جودة حياة املصريني كافة.
2. تصبــح مصــر مــن بــني أفضــل 30 دولــة مــن 

1938214231627147.3حيــث حجــم االقتصــاد واالســتثمار.

3. يتــم القضــاء علــى أشــكال الفســاد املختلفــة 
1734244825506644بــكل قطاعــات الدولــة املصريــة.

4. ســتتعرض الدولــة لعــدد مــن املخاطــر الطبيعيــة 
والتغــرات املناخيــة دون وجــود نظــام بيئــي متكامــل 

يســتطيع التعامــل مــع هــذه املخاطــر واملتغــرات.
153071419384127.3

5. لــن حيــدث تغيــر حقيقــي، وســنظل علــى مــا 
1632102013263626حنــن عليــه اآلن مــن أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة.

6. تراجــع مكانــة مصــر االقتصاديــة والسياســية 
71461213262617.3بــني الــدول العربيــة والعامليــة.

7. ترتقــي جــودة حيــاة املصريــني، ويتــم القضــاء 
00360032علــى الفســاد ولكــن ليــس بشــكل كلــي.

505050150عدد املستجيبني

يوضــح اجلــدول الســابق ارتفــاع نســبة التوقعــات اإلجيابيــة مقارنــة ابلتوقعــات الســلبية، 
وهــو مــا يتفــق مــع نتيجــة دراســة )حممــود ذكــي، 2018(، فوفًقــا للدراســة احلاليــة أتيت 
يف مقدمــة تلــك التوقعــات أنــه حبلــول عــام 2030 ترتقــي جــودة حيــاة املصريــني كافــة 
مــن  الطــاب أن تصبــح مصــر  مــن   47,3% توقــع  %54، كذلــك  بنســبة  وذلــك 
أفضــل30 دولــة مــن حيــث حجــم االقتصــاد واالســتثمار، وفيمــا يتعلــق ابلقضــاء علــى 
أشــكال الفســاد املختلفــة بــكل قطاعــات الدولــة املصريــة فوصلــت توقعــات الطــاب 
بشــأنه إىل %44، أمــا التوقعــات الســلبية فــرأي %27,3 أن الدولــة ســتتعرض لعــدد 
بيئــي متكامــل يســتطيع  املناخيــة دون وجــود نظــام  الطبيعيــة والتغــرات  مــن املخاطــر 
عــدم  إىل   26% نســبة  أشــارت  حــني  يف  واملتغــرات،  املخاطــر  هــذه  مــع  التعامــل 
حــدوث تغيــر حقيقــي وأن األوضــاع ســتبقي علــى مــا هــي عليــه، وأضــاف 17,3% 
توقــع براجــع مكانــة مصــر االقتصاديــة والسياســية بــني الــدول العربيــة والعامليــة، إال أن 
%2 فقــط مــن الطــاب كتبــوا أبنفســهم أبهنــم يتوقعــون ارتقــاء جــودة احليــاة والقضــاء 

علــى الفســاد ولكــن ليــس بشــكل كلــي.
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10 . السلوكيات املستقبلية احملتملة لطاب كليات اإلعام حنو للدولة املصرية.

جدول رقم )11( السلوكيات املستقبلية احملتملة إزاء الدولة املصرية
                          منط التعليم

     اإلجابة

اجلملةأزهريخاصحكومي
%ك%ك%ك%ك

عملــت  إذا   .1
إحــدى  يف  مســتقبًا 
احملطــات  أو  القنــوات 
ســأدافع  املواقــع  أو 
عــن إظهــار املعلومــات 
والدقيقــة  الصحيحــة 
اجلمهــور،  أمــام  دوًمــا 
وســأحرص علــى عــرض 
خمتلــف وجهــات النظــر 
الدولــة  قضــااي  بشــأن 
أي  دون  املصريــة 

ت. حتيــزا

41823468418211677.3احتمال كبر

احتمال 
51010207142214.7متوسط

احتمال 
4861224128ضعيف

وجــود  حالــة  يف   .2
تنشــر  صفحــات 
تتعلــق  شــائعات 
ســأبلغ  الدولــة  بقضــااي 
التواصــل  مواقــع  إدارة 
االجتماعــي وأصدقائــي 
حبــذر التعامــل مــع تلــك 

. ت لصفحــا ا

2856295833669060احتمال كبر

احتمال 
1734183612244731.3متوسط

احتمال 
51036510138.7ضعيف

وجــود  حالــة  يف   .3
أي معلومــات مغلوطــة 
الدولــة  بشــأن  منتشــرة 
بشــبكات  املصريــة 
االجتماعــي  التواصــل 
ابلبحــث  ســأقوم 
املعلومــات  عــن  اجليــد 
علــى  للــرد  الصحيحــة 
املعلومــات  هــذه 

. ملغلوطــة ا

2958275433668959.3احتمال كبر
احتمال 
1530132615304328.7متوسط

احتمال 
6121020241812ضعيف

مــع  أتواصــل   .4
الرمسيــة  الصفحــات 
يف  وأشــرك  للدولــة 
األنشــطة  مــن  عــدد 
ســيتم  الــي  الشــبابية 

عنهــا. اإلعــان 

1734244830607147.3احتمال كبر
احتمال 
2346102015304832متوسط

احتمال 
102016325103120.7ضعيف
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مواقع  أستغل   .5
االجتماعي  التواصل 
فيديوهات  تسجيل  يف 
تسجيات  أو  مرئية 
كتابة  أو  صوتية 
شأهنا  من  منشورات 
احلقائق  توضيح 
املختلفة  واملعلومات 
املتعلقة ابلقضااي املصرية 

بشكل موضوعي

1938204027546644احتمال كبر
احتمال 
1632244820406040متوسط

احتمال 
1530612362416ضعيف

نشــر  أقــوم إبعــادة   .6
الرمسيــة  املنشــورات 
معلومــات  تقــدم  الــي 
الدولــة  قــرارات  بشــأن 
املصريــة علــى صفحــايت 
بشــبكات  الشــخصية 
االجتماعــي التواصــل 

1326173429585939.3احتمال كبر
احتمال 
2346214213265738متوسط

احتمال 
142812248163422.7ضعيف

501005010050100150100اجملموع

تشر النتائج السابقة إىل ارتفاع نسبة احتمالية قيام طاب اإلعام مستقبًا بسلوكيات 
إجيابيــة داعمــة للــدول املصريــة، إال أن هــذه الســلوكيات ستشــمل كاًّ مــن الواقــع الفعلــي، 
والواقــع االفراضــي، فــإذا نظــران لطــاب كليــات اإلعــام فإنــه املتوقــع أن يصبــح بعضهــم مــن 
إعامــي املســتقبل؛ لذلــك وافقــت نســبة %77,3 منهــم علــى احتماليــة ســعيهم بدرجــة 
كبــرة إلظهــار املعلومــات الصحيحــة والدقيقــة وعــرض خمتلــف وجهــات النظــر بشــأن قضــااي 
الدولــة املصريــة دون أي حتيــزات يف حالــة متكنهــم مــن العمــل يف إحــدى احملطــات أو املواقــع، 
وعلــى مســتوى الواقــع االفراضــي تشــر نســبة %60 منهــم إىل قيامهــم إببــاغ إدارة مواقــع 
التواصــل االجتماعــي واألصدقــاء حبــذر التعامــل مــع الصفحــات الــي تنشــر شــائعات تتعلــق 
بقضــااي الدولــة املصريــة، وفيمــا يتعلــق بطــرق تعاملهــم الصحيــح مــع الشــائعات واملعلومــات 
املغلوطــة مســتقًبا فتوضــح نســبة %59,3 قيامهــم ابلــرد عليهــا مــن خــال البحــث اجليــد 
أواًل، أمــا االشــراك يف األنشــطة املتعلقــة ابلدولــة مســتقبًا فتظهــر نســبة ال تقــل 47,3% 
احتماليــة اشــراكهم بنســبة كبــرة يف هــذه األنشــطة مــن خــال التواصــل مــع الصفحــات 
الرمسيــة هلــا عــر مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، ووصــل األمــر لــدى %44 مــن 
هؤالء الطاب إىل قيامهم مستقبًا حبسن االستفادة من خصائص بعض مواقع شبكات 
التواصــل االجتماعــي؛ وذلــك بتســجيل فيديوهــات مرئيــة أو تســجيات صوتيــة أو كتابــة 
منشورات من شأهنا توضيح احلقائق واملعلومات املختلفة املتعلقة ابلقضااي املصرية بشكل 
موضوعــي، وســتكتفي نســبة %39,3 منهــم يف املســتقبل إبعــادة نشــر املنشــورات الرمسيــة 
الــي تقــدم معلومــات بشــأن قــرارات الدولــة املصريــة علــى صفحاهتــم الشــخصية بشــبكات 
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التواصــل االجتماعــي.

نتائج اختبارات الفروض:
الفــرض األول: خيتلــف إدراك طــاب كليــات اإلعــام للعوامــل املؤثــرة علــى تقييمهــم 
ملصداقيــة املعلومــات الــواردة بشــبكات التواصــل االجتماعــي بشــأن اســراتيجية التنميــة 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 ابختــاف إدراكهــم لــكل مــن )أمهيــة تلــك االســراتيجية – 

ُ
امل

التغطيــة املتحيــزة لوســائل اإلعــام التقليديــة بشــأن تلــك االســراتيجية(. 
يتضــح ابســتخدام معامــل ارتبــاط برســون صحــة وجــود عاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة 
إحصائيــة بــني إدراك طــاب كليــات اإلعــام ألمهيــة تلــك االســراتيجية بــني أفــراد اجملتمــع 
املصــري، وإدراكهــم للعوامــل املؤثــرة علــى تقييمهــم ملصداقيــة املعلومــات الــواردة بشــأن تلــك 
االســراتيجية بشــبكات التواصــل االجتماعــي، لتبلــغ قيمــة معامــل االرتبــاط بينهمــا - 
0,235، وكذلــك تبــني وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصائيــة بــني إدراك طــاب 
كليات اإلعام للتغطية املتحيزة لوسائل اإلعام التقليدية هلذه االسراتيجية، وإدراكهم 
تلــك االســراتيجية  الــواردة بشــأن  للعوامــل املؤثــرة علــى تقييمهــم ملصداقيــة املعلومــات 
بشــبكات التواصــل االجتماعــي، لتبلــغ قيمــة معامــل االرتبــاط بينهمــا 0,258، ومــن مث 

فكامهــا قيــم دالــة فيمــا وراء مســتوى 0,05، وهــو مــا يعكــس صحــة الفــرض األول.
الفــرض الثــاين: يتأثــر ســلوك التمــاس طــاب كليــات اإلعــام يف البحــث عــن املعلومــات 
التواصــل  شــبكات  عــر   2030 مصــر  رؤيــة  ســتدامة 

ُ
امل التنميــة  ابســراتيجية  املتعلقــة 

االجتماعــي إبدراكهــم للعوامــل املؤثــرة علــى تقييــم مصــادر املعلومــات بتلــك الشــبكات. 
يتبــني ابســتخدام معامــل ارتبــاط برســون وجــود أتثــر قــوي بــني متغــر ســلوك طــاب 
شــبكات  عــر  االســراتيجية  هبــذه  املتعلقــة  املعلومــات  التمــاس  يف  اإلعامــي  كليــات 
التواصــل االجتماعــي، ومتغــر إدراكهــم للعوامــل املؤثــرة علــى تقييمهــم ملصداقيــة مصــادر 
تلــك املعلومــات؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بينهمــا 0,546، وهــي قيمــة دالــة 

فيمــا وراء مســتوى 0,001، ممــا يوضــح صحــة الفــرض الثــاين.
التمــاس طــاب  بــني ســلوك  الثالــث: توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًّــا  الفــرض 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 

ُ
كليــات اإلعــام للمعلومــات املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة امل

وطبيعــة توقعاهتــم بشــأن مســتقبل الدولــة املصريــة.
بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط برســون بــني متغــر طبيعــة توقعــات طــاب كليــات اإلعــام 
بشأن مستقبل الدولة املصرية، ومتغر سلوكهم يف التماس املعلومات املتعلقة ابسراتيجية 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030 عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي 0,312، 

ُ
التنميــة امل
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وهــي قيمــة دالــة فيمــا وراء مســتوى 0,001، أي توجــد عاقــة دالــة بينهمــا، ومــن مث يتــم 
قبــول الفــرض الثالــث.

الفــرض الرابــع: تؤثــر توقعــات طــاب كليــات اإلعــام بشــأن مســتقبل الدولــة املصريــة يف 
ســلوكياهتم املســتقبلية احملتملة إزاء الدولة املصرية. 

يتضــح ابســتخدام معامــل ارتبــاط برســون وجــود عاقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصائيًّــا 
بــني متغــر توقعــات طــاب كليــات اإلعــام بشــأن مســتقبل الدولــة املصريــة، ومتغــر 
ســلوكياهتم املســتقبلية اإلجيابيــة احملتملــة إزاء الدولــة املصريــة؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل 
االرتبــاط بينهمــا 0,291، وهــي قيمــة دالــة فيمــا وراء مســتوى 0,001، وهــو مــا يعــين 

قبــول الفــرض الرابــع.
الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــني طــاب كليــات اإلعــام يف متغــرات 
ســتدامة رؤية مصر 2030 – إدراك التغطية 

ُ
الدراســة )إدراك أمهية اســراتيجية التنمية امل

املتحيــزة لوســائل اإلعــام التقليديــة بشــأن هــذه االســراتيجية – إدراك العوامــل املؤثــرة 
ســلوك  االجتماعــي –  التواصــل  بشــبكات  املعلومــات  مصــادر  تقييــم مصداقيــة  علــى 
التمــاس املعلومــات املتعلقــة بتلــك االســراتيجية عــر شــبكات التواصــل االجتماعــي – 
طبيعــة التوقعــات بشــأن مســتقبل الدولــة املصريــة – الســلوكيات املســتقبلية احملتملــة( بــني 

شــرائح املتغــرات التاليــة:
النوع:	 

جدول رقم )12( داللة الفروق بن الذكور واإلانث يف متغريات الدراسة
                           العينة       

   املتغريات
مستوىPقيمةإانث )ن=89(ذكور )ن=61(

الداللةValueتاالحنرافاملتوسطاالحنرافاملتوسط

دركة لاسراتيجية.
ُ
1.80.761.90.810.970.331Xاألمهية امل

دركة.
ُ
12.24.20123.760.270.785Xالتغطية املتحيزة امل

إدراك العوامل املؤثرة على تقييم 
22.14.4620.95.111.480.140Xاملصداقية.

47.710.14458.281.790.075Xسلوك التماس املعلومات.
8.82.378.32.341.270.208Xالتوقعات املستقبلية.

8.92.9082.851.790.075Xالسلوكيات املستقبلية احملتملة.

** )0.05( *        )0.01(       X )غر دالة(
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يتضــح ابســتخدام اختبــار )T-Test( الختبــار الفــروق بــني متوســط نســبة الذكــور 
واإلانث يف متغــرات الدراســة عــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــة بينهمــا؛ حيــث 

جــاءت قيمــة ت غــر دالــة إحصائيًّــا. 

حمل اإلقامة:	 
جدول رقم )13( داللة الفروق بن الريف واحلضر يف متغريات الدراسة 

                            العينة
  املتغريات

مستوىPقيمةحضر )ن=121(ريف )ن=29(

الداللةValueتاالحنرافاملتوسطاالحنرافاملتوسط

دركة لاسراتيجية.
ُ
20.821.80.780.900.370Xاألمهية امل

دركة.
ُ
11.73.4112.2التغطية املتحيزة امل

4.05

05.
0.630.527X

إدراك العوامل املؤثرة على تقييم 
20.73.5321.65.150.850.395Xاملصداقية.

44.29.6246.69.011.270.208Xسلوك التماس املعلومات.
7.72.448.62.311.880.062Xالتوقعات املستقبلية.

8.72.698.32.940.680.495Xالسلوكيات املستقبلية احملتملة.
** )0.05( *        )0.01(       X )غر دالة(

يتضــح ابســتخدام اختبــار )T-Test( الختبــار الفــروق بــني متوســط نســبة الريــف 
واحلضــر يف متغــرات الدراســة عــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــة بينهمــا؛ حيــث 

جــاءت قيمــة ت غــر دالــة إحصائيًّــا. 
منط التعليم:	 

جدول رقم )14( داللة الفروق بن أمناط التعليم يف متغريات الدراسة ابستخدام 
حتليل التباين أحادي االجتاه

العينة

املتغريات
درجات مصدر التباين

متوسط جمموع املربعاتاحلرية
املربعات

النسبة 
الفائية)ف(

P
VALUE

داللة
ف

دركة 
ُ
األمهية امل

لاسراتيجية.

21.370.68بني اجملموعات

1.10 داخل 
×14792.100.620.3369اجملموعات

14993.47اجملموع
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دركة.
ُ
التغطية املتحيزة امل

266.6133.30بني اجملموعات

2.19 داخل 
×1472237.6815.220.1158اجملموعات

1492304.29اجملموع

إدراك العوامل املؤثرة

على تقييم املصداقية.

2171.4885.74بني اجملموعات

3.73 داخل 
*1473381.06230.0263اجملموعات

1493552.54اجملموع

سلوك التماس املعلومات.

2890.68445.34بني اجملموعات

5.65 داخل 
**14711594.8278.870.0043اجملموعات

14912485.50اجملموع

التوقعات املستقبلية.

220.4410.22بني اجملموعات

1.85 داخل 
×147810.825.510.1604اجملموعات

149831.26اجملموع

السلوكيات املستقبلية 
احملتملة.

270.3335.16بني اجملموعات

4.390.0141* داخل 
1471177.468اجملموعات

1491247.79اجملموع

** )0.05( *        )0.01(       X )غر دالة(

جدول رقم )15( اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة بن أمناط التعليم يف كل من 
متغري إدراك العوامل املؤثرة على تقييم مصداقية مصادر املعلومات، متغري سلوك 

التماس املعلومات، متغري السلوكيات املستقبلية املُحتملة
االحنرافاملتوسطأزهريخاصحكوميالعيناتاملقاييس

إدراك العوامل املؤثرة 
على تقييم املصداقية.

21.1605.032حكومي

20.2605.078خاص

22.8404.229*أزهري
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سلوك التماس 
املعلومات.

45.6608.448حكومي

43.3608.872خاص

49.2809.302*أزهري

السلوكيات املستقبلية 
احملتملة.

7.8602.806حكومي

7.9602.975خاص

9.3602.701**أزهري

يتبــني مــن اجلــدول رقــم )14( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني أمنــاط التعليــم 
الثاثــة يف كل مــن متغــر إدراك العوامــل املؤثــرة علــى تقييــم مصداقيــة مصــادر املعلومــات 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030، 

ُ
بشــبكات التواصــل االجتماعــي إزاء اســراتيجية التنميــة امل

ومتغــر الســلوكيات املســتقبلية احملتملــة حنــو الدولــة املصريــة وذلــك عنــد مســتوى داللــة 
)0,05(، كذلــك اتضــح وجــود ذات الفــروق الدالــة اإلحصائيــة بــني أمنــاط التعليــم الثاثــة 

ومتغــر ســلوك التمــاس املعلومــات وذلــك عنــد مســتوى داللــة )0,01(.
وابســتخدام اختبار شــيفيه للمقارانت املتعددة يشــر جدول رقم )15( إىل أن الفروق 
ظهــرت بــني منطــي التعليــم األزهــري واخلــاص يف متغــر إدراك العوامــل املؤثــرة علــى تقييــم 
مصداقيــة مصــادر املعلومــات بشــبكات التواصــل االجتماعــي، إال أن ذلــك الفــرق كان 

لصــاحل طــاب اإلعــام األزهــري مبتوســط قــدره )22,840(.
ومن جهة أخرى اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طاب اإلعام األزهري 
املتعلقــة ابســراتيجية  املعلومــات  التمــاس  اإلجيابيــة يف  ســلوكياهتم  مــن حيــث  واخلــاص 
ســتدامة رؤيــة مصــر 2030، إال أن ذلــك الفــارق كان لصــاحل طــاب اإلعــام 

ُ
التنميــة امل

األزهــري مبتوســط قيمتــه )49,280(، كذلــك تبــني وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بني كل من طاب اإلعام احلكومي واخلاص واألزهري يف متغر السلوكيات املستقبلية 
اإلجيابيــة احملتملــة، إال أن تلــك الفــروق كانــت لصــاحل طــاب اإلعــام األزهــري مبتوســط 

حســايب قــدره )9,360(.

مقرحات الدراسة: 
على مستوى االجتاهات البحثية: 	 
تطبيــق الدراســة احلاليــة علــى طــاب الكليــات العمليــة والكليــات النظريــة؛ للبحــث . 1

يف أتثــر متغــر طبيعــة الدراســة علــى كل مــن إدراك العوامــل املؤثــرة علــى تقييــم مصداقيــة 
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مصــادر املعلومــات، وســلوكياهتم يف التمــاس املعلومــات، وكذلــك ســلوكياهتم املســتقبلية.
قــرح للعاقــة بــني ســلوك التمــاس املعلومــات عــر شــبكات . 2

ُ
إعــادة اختبــار النمــوذج امل

التواصــل االجتماعــي وبنــاء التوقعــات املســتقبلية إبضافــة عــدد مــن املتغــرات الــي تعتقــد 
املســتوى  الدراســي،  التخصــص  الراكمــي،  التقديــر  ومنهــا:  تناوهلــا،  أمهيــة  الباحثــة يف 
االقتصــادي االجتماعــي، مســتوى املعرفــة العامــة، احلالــة املزاجيــة، وذلــك ســواء ابلتطبيــق 

علــى موضــوع الدراســة احلاليــة، أو علــى أي قضيــة أخــرى.
البحــث يف خصائــص صفحــات مواقــع شــبكات التواصــل األكثــر فعاليــة يف تنــاول . 3

ســتدامة رؤيــة مصــر 2030، وطريقــة اســتفادهتم 
ُ
القضــااي املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة امل

مــن خصائــص تلــك املواقــع وانعكاســات ذلــك علــى مســتخدميها، إىل جانــب التطــرق 
ابلدراســة التحليلية لتعليقات مســتخدمي مواقع تلك الشــبكات على املنشــورات املتعلقة 

بتلــك االســراتيجية، مــع رصــد أتثراهتــا.
االهتمــام ابلدراســات الكيفيــة وخاصــة املقابــات املتعمقــة مــع اخلــراء مــن القائمــني . 4

هــذه  تقــدم  الــي  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مواقــع  صفحــات  يف  ابالتصــال 
االســراتيجية، وأيًضــا القائمــني علــى السياســات اإلعاميــة ضمــن اهليئــة الوطنيــة لإلعــام، 

وكذلــك مســئويل سياســات التخطيــط الراجمــي بوســائل اإلعــام التقليديــة.
على مستوى اجملال التطبيقي: 

إجراء ورش عمل تعريفية خال اإلجازات الصيفية ملختلف شباب اجلامعات بطرق . 1
التعامــل مــع مصــادر املعلومــات املختلفــة علــى مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
ابإلضافــة إىل تنظيــم مســابقات مــن قبــل وزارة اإلعــام، ووزارة الشــباب والرايضــة، ووزارة 
التخطيــط بــني احلــني واآلخــر ألفضــل املقاطــع املرئيــة واملنشــورات الــي تتضمــن تفنيــد 

للشــائعات املختلفــة املنتشــرة علــى مواقــع تلــك الشــبكات.
الــردع ابلقانــون ملروجــي الشــائعات، وكذلــك الذيــن يقومــون إبعــادة نشــرها علــى . 2

مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي بشــكل عــام أو علــى صفحاهتــم الشــخصية؛ وذلــك 
إبنشــاء مرصــد يتابــع تلــك التجــاوزات ويتكفــل ابلــرد عليهــا وتوضيــح حقيقتهــا ابألدلــة، 
مــع تدريــب اإلعاميــني وقــادة الــرأي ورجــال الديــن بــكل احملافظــات والقــرى علــى الطــرق 
الصحيــة للتصــدي لألخبــار الزائفــة والشــائعات املنتشــرة علــى مواقــع شــبكات التواصــل 

االجتماعــي.
عمل استطاعات رأي إلكرونية دورية كل شهر عن طريق مواقع شبكات التواصل . 3

ســتدامة رؤيــة 
ُ
االجتماعــي؛ لتحديــد درجــة الوعــي املعلومــايت املتعلقــة ابســراتيجية التنميــة امل
مصر 2030، لتدارك الوضع قبل تفاقمه وتصحيح أي معلومات خاطئة.
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إدخــال مفهــوم الربيــة اإلعاميــة يف كل مــن املناهــج املدرســية واملهنيــة واجلامعيــة . 4
اخلاصــة والعامــة واألزهريــة علــى حــد ســواء، وبــكل املراحــل الدراســية املختلفــة، إىل جانــب 
عقــد نــدوات ولقــاءات مــع األهــايل واألســر يف كافــة احملافظــات والقــرى تتضمــن تعريفهــم 

ابلربيــة اإلعاميــة، وتدريبهــم لتحقيقهــا يف املنــزل.
مراجع الدراسة

أواًل: املراجع العربية: 
أ. الرسائل غر املنشورة: 

التواصــل . 1 الشــباب اجلزائــري علــى شــبكات  أكــرم عيســاوي )2016(، »اعتمــاد 
االجتماعي يف احلصول على األخبار«، رســالة ماجســتر غر منشــورة، )اجلزائر: جامعة 

التبســي، كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة(. 
أمنيــة خــر )2004(، »الوعــي املعلومــايت لــدى الباحثــني يف حمافظــة اإلســكندرية«، . 2

رســالة ماجســتر غــر منشــورة، )جامعــة اإلســكندرية: كليــة اآلداب، قســم املكتبــات 
واملعلومــات(.

يف . 3 ســتدامة 
ُ
امل التنميــة  لقضــااي  اإلعامــي  »اخلطــاب   ،)2019( الشــبيين  حنــان 

القنــوات املصريــة واجتاهــات اجلمهــور حنوهــا«، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، )جامعــة 
والتليفزيــون(. اإلذاعــة  قســم  اإلعــام،  القاهــرة: كليــة 

داليــا الشــافعي )2015(، »األميــة املعلوماتيــة يف اجملتمــع اجلامعــي ابلقاهــرة: دراســة . 4
ميدانية«، رســالة ماجســتر غر منشــورة، )جامعة القاهرة: كلية اآلداب، قســم املكتبات 

والواثئــق واملعلومــات(.
مصداقيــة . 5 حنــو  املصــري  العــام  الــرأي  »اجتاهــات   ،)2006( احلميــد  عبــد  عمــرو 

القنــوات التليفزيونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي يف تنــاول القضــااي السياســية«، رســالة 
دكتــوراه غــر منشــورة، )جامعــة القاهــرة: كليــة اإلعــام، قســم اإلذاعــة والتليفزيــون(.

قويــدر صرينــة )2017(، »دور مواقــع التواصــل االجتماعــي يف نشــر الوعــي البيئــي . 6
الطلبــة اجلامعيــني«، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، )اجلزائــر: جامعــة  لــدى  ســتدام 

ُ
امل

علــوم  شــعبة  اإلنســانية،  العلــوم  قســم  واالجتماعيــة،  اإلنســانية  العلــوم  اجليــايل، كليــة 
واإلعــام(. االتصــال 

لوجــني عفيفــي )2017(، »الشــائعات يف مواقــع التواصــل االجتماعــي وعاقتهــا . 7
ابالجتاهــات السياســية لــدى الشــباب املصــري«، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، )جامعــة 

القاهــرة: كليــة اإلعــام، قســم اإلذاعــة والتليفزيــون(.
ســتدامة ورؤيــة . 8

ُ
حممــود زكــي )2018(، التغطيــة التليفزيونيــة الســراتيجية التنميــة امل
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مصر 2030 وعاقتها بتصورات املصريني للمســتقبل«، رســالة ماجســتر غر منشــورة، 
)جامعــة القاهــرة: كليــة اإلعــام، قســم اإلذاعــة والتليفزيــون.

املصريــة . 9 اإللكرونيــة  واملواقــع  الصحــف  »معاجلــة   ،)2018( احلســن  أبــو  مظهــر 
للمشــروعات التنمويــة وعاقتهــا ابجتاهــات املراهقــني حنــو العمــل«، رســالة دكتــوراه غــر 
منشــورة، )جامعــة عــني مشــس: كليــة الدراســات العليــا للطفولــة، قســم اإلعــام وثقافــة 

األطفــال(.
10 . هنــا عبــد املعطــي )2013(، »اجتاهــات الشــباب املصــري حنــو صحافــة املواطــن 
علــى شــبكة اإلنرنــت«، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، )جامعــة املنصــورة، كليــة اآلداب، 

قســم اإلعــام(.
مصداقيــة  حنــو  األردنيــني  الصحفيــني  »اجتاهــات   ،)2014( الطوالبــة  هديــل   .  11
األخبــار علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي«، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، )األردن: 

الرمــوك، جامعــة الرمــوك، كليــة اإلعــام(.

ب. حبوث عربية منشورة يف الدورايت واملؤمترات العلمية املتخصصة: 
العــريب بــو عمامــة )ســبتمر،2013(، »آليــات تشــكيل الوعــي السياســي مــن خــال . 1

مضامــني اجتماعيــة: دراســة اجتاهــات الطلبــة اجلامعيــني«، جملــة الصــورة واالتصــال، جملــد 
2، عــدد5، )اجلزائــر: جامعــة وهــران أمحــد بــن بلــة(.

إهلــام الدوســري )2017(، »مهــارات حمــو األميــة املعلوماتيــة لــدى طلبــة املــدارس . 2
الثانويــة العامــة يف الكويــت: دراســة استكشــافية«، جملــة دراســات اخلليــج واجلزيــرة العربيــة، 

جملــد 43، عــدد167، )الكويــت: جامعــة الكويــت، جملــس النشــر العلمــي(.
ســتدامة«، جلســة حواريــة بشــأن . 3

ُ
حنــان يوســف »رســالة اإلعــام وأهــداف التنميــة امل

ســتدامة 
ُ
امل التنميــة  أبهــداف  الوعــي  تشــكيل  التنمــوي:  لإلعــام  االســراتيجية  اإلدارة 

ومواجهــة التحــدايت، )القاهــرة: مطبعــة جامعــة الــدول العربيــة(.
جامعــة . 4 طلبــة  لــدى  املعلومــايت  الوعــي  »كفــاءة  )أكتوبــر،2012(،  بــركات  زايد 

القــدس املفتوحــة يف منطقــة طولكــرم التعليميــة وفــق املعايــر العامليــة«، جملــة جامعــة القــدس 
املفتوحــة للبحــوث اإلنســانية واالجتماعيــة، جملــد 1، عــدد 28، )فلســطني: جامعــة 

القــدس املفتوحــة(.
الواقــع . 5 والتنميــة:  »اإلعــام  نوفمــر،2019(،   6-3( شــعبان  احلســني  عبــد 

لإلعــام  االســراتيجية  اإلدارة  بشــأن  العوملــة«، جلســة حواريــة  والتحــدايت يف عصــر 
ســتدامة ومواجهــة التحــدايت، )القاهــرة: 

ُ
التنمــوي: تشــكيل الوعــي أبهــداف التنميــة امل
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العربيــة(. الــدول  جامعــة  مطبعــة 
عبــر حممــد )مــارس، 2014(، »قيــاس مــدى كفايــة مهــارات حمــو األميــة املعلوماتيــة . 6

لطلبــة كليــة اآلداب والعلــوم جبامعــة املرقــب وانعكاســاهتا علــى دعــم مبــادئ احلكومــة 
اإللكرونيــة«، جملــة أعلــم، العــدد 13، )ليبيــا: االحتــاد العــريب للمكتبــات واملعلومــات(.

هــدى العمــودي )ســبتمر، 2008(، »الوعــي املعلومــايت يف اجملتمــع األكادميــي: . 7
دراســة تطبيقية على طالبات الدراســات العليا جبامعة امللك عبد العزيز«، جملة دراســات 

املعلومــات، عــدد 3، )اململكــة العربيــة الســعودية: جامعــة امللــك عبــد العزيــز(.
ج. التقارير:

النظام اإليكولوجي للبياانت يف مصر لدعم التنمية )ديســمر، 2018(، )القاهرة: . 1
اجلهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء(، ص 29.

اثنًيا: املراجع األجنبية: 
أ. الرسائل غر املنشورة: 

1. Challen Stephens )2014(, “Credibility Concerns for On-
line Newspapers Do Reporter Comments Influence Per-
ceptions of Credibility, Unpublished Master Thesis, )Co-
lumbia: University of Missouri, The Faculty of the Graduate 
School(.
2. Reter Lauren )2016(, “Investigating the Role of Social 
Networking Sites in Increasing Purchase Intention for Envi-
ronmentally Sustainable Apparel: An Exploratory Study”, Un 
Published PHD Dissertation, )USA: Kansas University, 
College of Human Ecology, Department of Apparel, Textiles, 
and Interior Design(.    

ب. الكتب:
1. Kenneeth Laudon, Jane Laudon )2008(, Management 

Information System, 1st, )USA: Prentice Hall(.
2. Rachel Seginer, Willy Lens )October,2014(, The Moti-
vational Properties of Future Time Perspective Future 
Orientation: Different Approaches, Different Cultures, 
1st, )Germany: Springer International Publishing AG(.
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ج. حبوث عربية منشورة يف الدورايت واملؤمترات العلمية املتخصصة:
1.Dattatry Sankpal & Sunil Punwatkar )August, 2015(, “In-

formation Needs and Information Seeking Behavior in Digi-
tal Era: An Outline”, American Society For Information 
Science& Technology, Vol.3, Issue 10, )India: e-Library 
Science Research Journal(.

2.Deborah Grimes & Carl Boening )January, 2011(, “Wor-
ries with the Web: A Look at Student Use of Web Resourc-
es”, College& Research Libraries, Vol 62, Issue 1, )USA: 
The Association of College & Research Libraries(.

3.Gathegi John )20 - 23 October, 2014(, “Social Media Net-
working Literacy: Replacing Sharing, Privacy, and Legal Ob-
servance”, 2nd European Conference: Lifelong Learning 
and Digital Citizenship in the 21st Century, )European: 
Springer International Publishing(.

4.Jian Raymod )June,2018(, “Information Specificity: Ap-
plying Warranting Theory to Online Information Assess-
ment and Impression Credibility Formation”, Social Sci-
ence Computer Review, Vol 36, Issue 3,) USA: Association 
Computing Science Social(. 

5.king luu , John Freeman )May , 2011(,” An analysis of the 
relationship between information and communication tech-
nology )ICT( and scientific literacy in Canada and Australia”,  
Computer & Education, Vol 56, Issue 4, )USA: Red Else-
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