
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

   2.01=   م2020معامل التأثير العربي لعام                                      0.2456=  م2020"أرسيف" لعام  التأثير معامل
 2021 مارس /  يناير  - الثالثون الحادي و العدد- التاسعةالسنة  -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي من دورية علمية محكمة 

 

 

 
 

 بحوث باللغة العربية: 
 
 

 في صحافة المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية لصحيفة "ُعكاظ"  2030اإلعالمية لرؤية  التغطية ▪

               ( الملك عبد العزيزجامعة )أحمد علي الزهراني. دأ.م.

   9...  ص( الملك عبد العزيزجامعة ) سالمنمحمد رضوان دراجي د. أ.م.
 

إلى يناير   م2013خالل الفترة من يناير ) واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصرمعالجة الصحف الورقية  ▪
 دراسة تحليلية مقارنة (:م2018

         

  57... ص  ( جامعة المنوفية ) أ.م.د. عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق زقزوق  

 نحوها  الجامعيالشباب  المعالجة اإلعالمية لألزمات المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات ▪

 133...  ص (سيناءجامعة ) د. لبنى مسعود عبد العظيم
 

التفاعلي والثابت بمواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب الجامعي بأعراض فيروس   تأثير االنفوجرافيك ▪
 دراســة ميدانيــة  : كورونا المستجد وطرق الوقاية منه

 171ص ( ...  كفر الشيخجامعة ) رعيـمحنفي حنان كامل د. 
 

                                                                  

 األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا وعالقتها بمستوى القلق لديهم ▪
 اإلعالمي في إطار نظرية الثراء 

 223...  ص( بورسعيدجامعة )د. هبة مصطفى حسن مصطفى  
 

 دراسة ميدانية : دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها  ▪

 289ص...    (الملك عبد العزيزجامعة )  أحمد محمد قِّران الزهرانيد. 

 كترونيإللدور اليوتيوب في تنمية وعي المراهقين باألمن ا ▪

    349( ...  صعين شمسجامعة ) أحمد متولي عبد الرحيم عمار د.
 

    

                                 المصري:تأثيرات المشاهدة النهمة لمحتوى منصة نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع    ▪
 الحتمية القيمية دراسة تطبيقية في ضوء نظرية 

 

 ( جامعة بني سويف) إبراهيم السيد  ياسمين محمد د.                                                    
 193( ...  صجامعة بني سويف) منة هللا كمال موسى دياب د.

 

 : ملخصات رسائل علمية 
 البرامج الدراسية للعالقات العامة بالجامعات المصرية وانعكاسها على واقع الممارسة المهنية  ▪

 435( ...  صجنوب الواديجامعة ) الفتوح محمودريم أبو 
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 الهيئة االستشارية 
 

 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)    ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)  محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
   

 (السعودية) العنادعبد الرحمن بن حمود   .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع  .أ.د
   جامعة القاهرة -اإلعالم  العامة بكليةأستاذ العالقات                                   

         

 ( مصر) شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

 

 ( مصر) بركات عبد العزيز محمد عبد هللا  . أ.د      
 جامعة القاهرة  -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالم وكيل   – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 أبو ظبي  – العينجامعة ب واالتصال  أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 ( سوريا) محمد عبد الستار البخاري  ..دأ
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 مساعدو التحرير 

 رزق سعد عبد المعطي .دأ.
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 جامعة مصر الدولية  

 

 )كندا( ثريا محمد السنوسي أ.م.د.
   تا  مشارك بكلية اال صا  

 جامعة الشارقة 
  

 )العراق(. محمد حسن العامري أ.م.د
   تا  مساعد ورئيس قسم العالقات العامة   

 جامعة بغدا   -كلية اإلعالم  
  

 )اليمن(علي سعدان  فؤاد .دأ.م.   
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

العامة العالقات  فى  متخصصة  مصرية  البحث   علمية  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 علمية والتدريب. ال 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرةومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية 

o ا لشروط خاصة  حركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق  تقبل المجلة نشر إعالنات عن م

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي تخصصة فنوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية الم  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  باللغة  الفرنسية(  ملخص  اإلنجليزية  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ت  - تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  ق  تخضع  من  اللجان ب  قييمها  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع أسلوب متسلسل وفق  ا للمنهجية العلمية ب نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

بسيرة ذاتية   مصحوبة  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  البحث    إذا  إرسال  بإعادة  الباحث  من  معدال  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25). وتخفيض  من المصريين والجنسيات األخرى  المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

للتحكيم  يتم بعدها إخضاع البحث     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40البحث عن )ال يزيد عدد صفحات   -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

$. على أن ال يزيد 180للمصريين ولغير المصريين    اجنيه    600ملخص رسالة علمية )الدكتوراه(   -

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، مع شارع األمين  شارع صبري أبو علم  تقاطع   -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
عدًدا متتابعين، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من    ثالثون ليصدر منها  

 مختلف دول العالم. 
ط  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوس    

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق    األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
وى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مست

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

وكذلك  العربية الجامعات  "أرسيف  .  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  "  Arcifنجحت 
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 " وهي الفئة األعلى. Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

لمعايير  أصب المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  حت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
  من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال   الثالثينالحادي و وفي العدد       

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة ولألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر  عدًدا يضم  
لمناقشة  العلمي   الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  بهدف 

 الدكتوراه والماجستير. 
 ، نجـد بحثًـاالملـك عبـد العزيـزففي البداية نجد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة     

فــي صــحافة المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة  2030اإلعالميــة لرؤيــة  التغطيــةتحــت عنــوان: "مشــترًكا 
رضددوا   د.م.أ.و ، السددعود ة، مـن د. أحمددع علددز النيرا ددزأ.م."، وهــو مقـدم مــن: ظُعكــا لصــحيفةتحليليـة 

 .الجنائر، من دراجز محمع سالمن



معالجة    بحًثا بعنوان: "  ،مصر، من  عبع الخالق إبراهيم زقنوق أ.م.د.  م:  ، قد  المنوفيةومن جامعة      
إلى يناير    م 2013خالل الفترة من يناير  )  الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصر

 ".دراسة تحليلية مقارنة (:م2018
جامعة       قد مسيناءومن  العظيم  د.:  ت ،  عبع  مسعود  من  لبنى  بعنوان:مصر،  بحًثا  المعالجة  "  ، 

 ". نحوها الجامعيالشباب  المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات اإلعالمية لألزمات 
  تأثير االنفوجرافيك "  بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  جامعة كفر الشيخمن  ،  حنا  كامل مرعزد.  :  ت وقد م    

كورونا  فيروس  بأعراض  الجامعي  الشباب  توعية  في  االجتماعي  التواصل  بمواقع  والثابت  التفاعلي 
 ."دراســة ميدانيــة: المستجد وطرق الوقاية منه

األدوار االتصالية  بحًثا بعنوان: "،  مصر، من  هبة مصطفى حسند.  ، قد مت:  بورسعيد جامعة  ومن      
التواصل   لديهمللمراهقين عبر مواقع  القلق  بمستوى  وعالقتها  أثناء جائحة كورونا  إطار    االجتماعي  في 

 ".اإلعالمينظرية الثراء 
العزيزجامعة  من    السعود ةومن       عبد  م:  الملك  قد  النيرا زد.  ،  قرا   ميدانية،  أحمع  تحت   دراسة 

 ".دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها"عنوان: 
دور اليوتيوب في "بعنوان:    بحًثا  ،مصرمن    ،أحمع متولز عمار  .د:  ، قد معين شمسومن جامعة  

 ". كترونيإللتنمية وعي المراهقين باألمن ا
  ا ت ، فقد قد ممصر، من  بني سويفمن جامعة    ود. منة هللا كمال د اب،   اسمين محمع السيع  د.أما      

القيميةدراسة تطبيقية   الحتمية  النهمة لمحتوى منصة  "تحت عنوان:    في ضوء نظرية  المشاهدة  تأثيرات 
 ". نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع المصري 

لرسالتها لنيل   املخًص ، مصر، من ريم محمود أبو الفتوح ت استعرض، جنوب الوادي وأخيًرا من جامعة    
تحت   أجيزت  والتي  الماجستير  المصرية  "  عنوان:درجة  بالجامعات  العامة  للعالقات  الدراسية  البرامج 

 ".  المهنيةوانعكاسها على واقع الممارسة 
 

 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  فى  أما  الراغبين  التدريس  هيئة  للترقيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

قبل   ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكم
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   الموفق،وهللا                                                                                                              
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 جامعة سيناء. -والمشرف على قسم االتصاالت التسويقية بكلية اإلعالم   مدرس العالقات العامة واإلعالن



 " بهيئة قناة السويس التفاعليةالعالقات العامة لتكنولوجيا االتصال   ممارسىاستخدام : "د. لبنى مسعود عبد العظيم 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    www.epra.org.eg                                     www.jprr.epra.org.eg                سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -  الثالثونالحادي و العدد  135 ا

              المعالجة اإلعالمية لألزمات المصرية عبر موقع اليوتيوب      

 نحوها الشباب الجامعىواتجاهات 
 

                                               لبنى مسعود عبد العظيم د.   
        

Lopy_star201022@yahoo.com          

                     سيناءجامعة   
 

 :الملخص 
     

العالم نحو    يعتبر موقع اليوتيوب من أهم مظاهر التكنولوجيا الحديثة على شبكة اإلنترنت التي دفعت       
ل اإلعالم التقليدية التي  عصر جديد من التفاعلية والتواصل اإلنساني وحرية الرأي والتعبير، ومنافسة وسائ

كبيـرة لالتصال ودعمت دور المتلقي    لم تستطع مالحقة تطورات وسائل اإلعالم الجديد التي أعطت مرونة 
 د، أو رقابة، ووفقًا للمعايير التي يختارها ويحددها. ليصبح متلقيًا، ومنتجًا، ومرسـاًل في نفس الوقت دون قي

ويعد موقع اليوتيوب واحدًا من أهم مواقع التواصل االجتماعي، ومن أكبر المواقع الستضافة ملفات        
ستوى الشخصي في العالم، ونال شعبية كبيرة وسريعة للغاية حيث إنه أحدث نقلة  الفيديو المنتجة على الم

 االتجاه. يالمواد اإلعالمية المرئية باتصال ثنائنوعية في ثراء 
الجديد عند مواجهة األزمات مثل تنعكس أهمية وسائل اإلعالم  النهضة   :كما  أزمة فيروس    -)أزمة سد 

ل زيادة اعتماد الجمهور عليها كأحد األدوات الفاعلة الجديدة في  أزمة ارتفاع األسعار( من خال  - كورونا
فهي تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات عن األزمة لدى الجمهور وأيضًا في   ؛معرفة تفاصيل تلك األزمة

 تشكيل اتجاهاته نحوها وكيفية إدارتها من خالل المعالجة اإلعالمية لألزمات.
في عدد ونوعية األزمات والتطور التقني لإلعالم الجديد في ظل ثورتي    وبصفة عامة فإن االرتفاع المستمر

ونشر وتداول المعلومات بما يصعب معه إخفاء المعلومات عن رجال اإلعالم    ،المعلومات واالتصاالت 
الجديد  اإلعالم  األزمات عبر  إعالم  ببحوث  االهتمام  زيادة  نحو  يدفع  المصالح  موقع   ،وجماعات  ومنها 

 اليوتيوب.
حيث   ؛مات تبلورت مشكلة الدراسة من خالل تناول أدوات اإلعالم الجديد ومنها موقع اليوتيوب لألز        

القنوات  فقد سارعت  واالتجاهات،  األفكار  المختلفة ومن جهات متعددة  الفيديو  مقاطع  العديد من  يجمع 
ر ما يعجبه من مقاطع حول أزمة ينش  يالتليفزيونية بإنشاء قنوات لها على اليوتيوب، كما أن الجمهور العاد 

و غرضها نشر شائعة من الشائعات بغرض من األزمات وقد تكون هذه المقاطع مفيدة عند تناول األزمة، أ
 الفوضى وارباك الجمهور المشاهد.

كما وجدت الباحثة من خالل دراسة استطالعية تحليلية لمقاطع الفيديو التى تخص األزمات المصرية أن 
 ارتفاع األسعار( تنال مشاهدات عالية من خالل الموقع. -فيروس كورونا  -نهضةأزمات )سد ال
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: ما المعالجة اإلعالمية لألزمات المصرية عبر يالتساؤل الرئيسى التال   يفمشكلة الدراسة    وبالتالى تبلورت 
 نحوها؟  ياتجاهات الشباب الجامع وما ،موقع اليوتيوب ؟

 
 .اليوتيوب ، األزمات ، المعالجة اإلعالمية الكلمات المفتاحية:

 
 :المقدمة

الحديثة على شبكة اإلنترنت التي دفعت العالم   يعتبر موقع اليوتيوب من أهم مظاهر التكنولوجيا        
نحو عصر جديد من التفاعلية والتواصل اإلنساني وحرية الرأي والتعبير، ومنافسة وسائل اإلعالم التقليدية  

 دور ودعمت   ،لالتصال كبيـرة نة مرو  التي لم تستطع مالحقة تطورات وسائل اإلعالم الجديد التي أعطت 
 يختارها التي للمعايير ووفقاً  رقابة، أو قيد، دون  الوقت نفس في ومرسـالً  ومنتجًا،ليصبح متلقيًا،   المتلقي

 ويحددها.
ويعد موقع اليوتيوب واحدًا من أهم مواقع التواصل االجتماعي، ومن أكبر المواقع الستضافة ملفات       

غاية حيث إنه أحدث نقلة المستوى الشخصي في العالم، ونال شعبية كبيرة وسريعة للالفيديو المنتجة على  
 ة المرئية باتصال ثنائى االتجاه.نوعية في ثراء المواد اإلعالمي

تظهر الجهود اإلعالمية كإحدى الدعامات المختلفة   ألزمات ل المصـــــرى المجتمع  تعرض وفى ظل 
ل توقع يعد اإلعالم أداة رئيسية وفعالة من أدوات إدارة األزمة من خالو األساسية في التعامل مع األزمات، 

والتصــــــــــــدي لألكاتيب والشــــــــــــائعات والســــــــــــعي لطمأنة الجمهور   ،األزمة والتنبؤ بها والتحذير من مخاطرها
أو دعم جهود مواجـهة األزمات، وحتى ييـما بـعد انتـهاء األزمة يمكن    ودعوته للمشــــــــــــــاركة في جهود اإلنـقات 

ابيات والســـــــــلبيات وتحديد لوســـــــــائل اإلعالم أن تقوم بمناقشـــــــــة وتقييم وتحليل ما حدث للكشـــــــــ  عن اإليج
  الدروس المستفادة.

ــائل اإلعالم   ــةمثل عند مواجهة األزمات الجديد  كما تنعكس أهمية وســـــ ــد النهضـــــ أزمة   -)أزمة ســـــ
كـأحـد األدوات الفـاعلـة  من خالل زيـادة اعتمـاد الجمهور عليهـا أزمـة ارتفـاع األســــــــــــــعـار(    -س كورونـافيرو 

مصــدر الرئيســي للمعلومات عن األزمة لدى الجمهور مثل الفهي ت ؛في معرفة تفاصــيل تلك األزمةالجديدة 
 .مات وأيضًا في تشكيل اتجاهاته نحوها وكيفية إدارتها من خالل المعالجة اإلعالمية لألز 

  :مشكلة الدراسة
تناول أدوات اإلعالم الجديد ومنها موقع اليوتيوب لألزمات حيث  تبلورت مشكلة الدراسة من خالل         

ومن جهات متعددة األفكار واالتجاهات، فقد سارعت القنوات   ،من مقاطع الفيديو المختلفةيجمع العديد  
التليفزيونية بإنشاء قنوات لها على اليوتيوب، كما أن الجمهور العادى ينشر ما يعجبه من مقاطع حول أزمة  
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الشائعات بغرض   من األزمات وقد تكون هذه المقاطع مفيدة عند تناول األزمة، أو غرضها نشر شائعة من
 اك الجمهور المشاهد.الفوضى وارب

كما وجدت الباحثة من خالل دراسة استطالعية تحليلية لمقاطع الفيديو التى تخص األزمات المصرية أن 
 ارتفاع األسعار( تناول مشاهدات عالية من خالل الموقع. -فيروس كورونا  -أزمات )سد النهضة

المعالجة اإلعالمية لألزمات المصرية عبر   ما  :تساؤل الرئيسى التالىلاوبالتالى تبلورت مشكلة الدراسة فى  
 ؟ اتجاهات الشباب الجامعى نحوهاماو ؟ موقع اليوتيوب 

 أهمية الدراسة:
االهتمام المتزايد للدراسات والبحوث الغربية بدراسة الجوانب اإلعالمية لألزمات، مما أوجد تراثًا نظريًا   -1

ــات العربيــة للتعر  على المتغيرات  ال يحتــاإ إلى  وتطبيقيــًا كبيرًا في هــذا المجــ اختبــاره في الــدراســـــــــــــ
 المختلفة المؤثرة على المعالجة اإلعالمية لألزمات ويرى اختالفها باختال  المجتمعات.

مما تبرز معه  وما يدور فى المجتمع المصــرى،دور حلقة االتصــال بين األفراد  موقع اليوتيوب  يؤدى -2
ــيلة   لألزمات خاصـــة  أهمية المعالجة اإلعالمية في ظل االنتشـــار الســـريع لإلعالم الجديد ما جعله وسـ

 .التغيير االجتماعي علىشعبية قادرة 
وموقع  تبرز أهمـية تـلك اـلدراســــــــــــــة ييمـا تثيره من تســــــــــــــاؤالت حول أبعـاد المعـالجـة اإلعالمـية لألزـمات  -3

ي تكوين  الم)الجديد( ف، ومدى اعتمادهم على وسـائل اإلعنحوها الشـباب الجامعيواتجاهات    اليوتيوب 
 آرائهم ووجهات نظرهم في ظل التطور السريع لوسائل االتصال الجماهيرية وتكنولوجيا االتصال.

 أهداف الدراسة:
 أهداف الدراسة التحليلية: -أ

من خاللها مقاطع الفيديو بموقع  األزمات المصرية  أهم القوالب الفنية التي تناولت  التعر  على   -1
 اليوتيوب. 

  .اليوتيوب موقع  علىالتي استخدمتها البرامج في تناولها لألزمات  الوسائطعلى التعر   -2

في اإلدالء بالمعلومات    -محل الدراسة    -المصادر التي اعتمدت عليها مقاطع الفيديو  التوصل إلى   -3
 الواردة عن األزمات. 

 .بموقع اليوتيوب   لألزمات  -  محل الدراسة  –أهم األسباب التي طرحتها مقاطع الفيديو  التعر  على   -4
 .بموقع اليوتيوب  لألزمات  -محل الدراسة –أهم الحلول التي طرحتها مقاطع الفيديو  الكش  عن  -5

 أهداف الدرسة الميدانية: -ب
 التعر  على أنماط استخدام المبحوثين لموقع اليوتيوب. -1
 متابعة من المبحوثين. المصرية األزمات أكثر  التعر  على -2

 .على اليوتيوب  األزمات مشاهدة المبحوثين لمضامين اب أسبالكش  عن  -3   
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 مع مضـــــــــــــــامين األزمـات   المنـاقشـــــــــــــــة(  -التعليق  –)التقييم  التعر  على مـدى تفـاعليـة المبحوثين  -4
 .المصرية

 على المبحوثين.المصرية باألزمات فيديوهات اليوتيوب المتعلقة  التعر  على اتجاهات  -5
 حــدود الــدراسـة: 

ــباب   :الموضوووو ية( الحدود أ)  المعالجة اإلعالمية لألزمات المصــــرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات الشــ
 .الجامعى نحوها

  -أزمة ســـد النهضـــة )  األزمات المصـــريةتم تطبيق الدراســـة التحليلية على مضـــامين  )ب( الحدود الزمنية:  
الفترة الممتــدة من  ( المنشــــــــــــــورة على موقع اليوتيوب في  أزمــة ارتفــاع األســــــــــــــعــار  -أزمــة فيروس كورونــا

ج الدراسة الميدانية على الفترة التي طبقت فيها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما انسحبت نتائ،  (م29/2/2020-م 1/2/2020)
 (.م31/3/2020) ( إلىم1/3/2020) الدراسة في الفترة الممتدة من

 ( الحدود المكانية: )ج 
 أكتوبر.  6شمس و األربعة من جامعتى عين الفرق  الب من ط عشوائية متاحةطبقت الدراسة على عينة  

 
 .  (نظرية المجال العاماإلطار النظرى للدراسة: )

 

)ميدان منطقي يعد بيتًا لجدال المواطنين وتشـــــــــــاورهم    بأنهالمجال العام    "هيبرماس"يعر  الفيلســـــــــــو       
رائهم من خالل عملية  آالمشــــــــــــاركة بحرية إلبداء    علىواتفاقاتهم وســــــــــــلوكياتهم، حيث يكون األفراد قادرين 

  (  Jorgen Habermas:1989,9) .بين األفراد(ر عن ديمقراطية المشاركة تعبي
    

  عناصر رئيسية ة"هيبرماس"يتضمن ثالثعند  العاممفهوم المجال ف
ــأ من خالل المناقشــــات بل ومن الضــــروري دائمًا أن تتخلله المناقشــــات فلو لم   .1 أن المجال العام قد ينشــ

 لعام.وجد المجال ايمناقشات لم  أيتكن هناك 
ة لكي ينقلوا  المجال العام يســـــمح لألشـــــخا  الذين تم اســـــتبعادهم من مناقشـــــة القضـــــايا المتعلقة بالدول .2

 أصواتهم.
ــاحـب الفكرة   علىيم األفكـار المطروحـة للنـقات تتم بـناء  يعملـية تق .3 أهميتهـا بغ  النظر عن هوـية صــــــــــــ

 وحرية التعبير عن اآلراء.دون أي تدخل من جهة خارجية كنوع من الممارسة العقلية للديمقراطية 
 (,2005,36 Nathiel poor) 

   

 :بالدراسة الحاليةعالقة نظرية المجال العام 
إال أنو  ممكن أ  ننع   أن نظريــة المجــال العــام ليس لهــا فروض محــددة ألنهــا نظريــة نقــديــة،    من  رغمبــال

 التالية: المهمة الفروض الخاصة بها من الخصائص 
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بحرية عرض ومناقشـة كافة القضـايا دون قيود بموقع اليوتيوب  لمجال العام  يتمتع المشـاركون داخل ا .1
 .االختيار علىتحد من قدرتهم 

وإـبداء رأـيه   ،بموقع اليوتيوب وجود الـقدرة واإلمكـانـيات ألي شــــــــــــــخص للوصــــــــــــــول لهـذا المجـال العـام   .2
 ووجهة نظره تجاه القضايا المطروحة.

ــتمرارية المناقشـــــة وطرن وجهات النظر المختل .3 المطروحة في المجال العام يمكن   األزمات فة تجاه  اســـ
 قناعات مشتركة. إلى، وأيضًا الوصول ئهوثرا تطور الحوار إلىأن تؤدي 
 : (األزمات ووسائل اإلعالم الرقمية)ي اإلطار المعرف

وهو ما يجعل أي   ،حدث إعالمي إلىاألزمة مشـكلة إدارية باألسـاس إال أنها سـرعان ما تتحول  تعد        
الرأي العام  ىمســتوي البي ة الداخلية أو الخارجية لبع  المنظمات معروفة وشــائعة لد   علىشــكلة تحدث م

 وتمكنه من مراقبة أدائها وإصدار األحكام عليه.
ــالح المنظمة التي تتعرض لها بما قد تؤدي إليه من    علىوهنا يكون لألزمة تأثيراتها الواضـــحة         مصـ

ويتطـلب تـلك من المنظمـات االهتـمام    ،الصــــــــــــــورة اـلذهنـية للمنظمـة علىنعكس  نـتائج إيجـابـية أو ســــــــــــــلبـية ت
ــاليـة  زمـات المختلفـة التي قـد جـاـنب االهتمـام ـبالجواـنب اإلدارـية عنـد التعـامـل مع األ  إلىـبالجواـنب االتصــــــــــــ

 أقل حد ممكن. إلىتتعرض لها بهد  التقليل من تأثيراتها السلبية 
تمام سـلبي واسـع هي موق  يتسـبب في جعل المنظمة محل اهوفى المنظور اإلعالمي نجد أن األزمة 

سـيين  ومن جماعات أخرى كالمسـتهلكين والعاملين والسـيا ،النطاق من وسـائل اإلعالم المحلية والعالمية
     (49, م2005:عماد مكاوي حسن) .والنقابيين والتشريعيين

زمة من خالل الدور الذي تقوم به وسائل وتبرز أهمية البعد اإلعالمي في المراحل المختلفة لمواجهة األ   
دراية   علىجمهور بقدر كبير من المعلومات والبيانات المسـتمرة حتى يكون الرأي العام  اإلعالم في إمداد ال
حلية لمجابهة األزمة، وكحلقة اتصــال تنشــيط المنظمات والكيانات الم  علىوالمســاعدة  ،كاملة بأبعاد األزمة

مما جعل من الجهود اإلعالمية أحد  ؛إدارة األزمة علىرار الســـياســـي والقائمين  بين الجماهير وصـــانعي الق
  .الدعامات األساسية في التعامل مع األزمات 

لة اإلعالمية  وتمثل التغطية اإلعالمية لألزمات حالة اسـتثنائية في العمل اإلعالمي، إت تسـتجمع الوسـي    
 .تجداتهكل طاقاتها وتحشد كل جهودها لمتابعة الحدث ومس

  :فاإلعالم مهمت  مزدوجة في إدارة األزمة وهما
ومحاوالت التصدي   ،مواجهتها  ج: يتم عن طريق متابعة أخبار األزمة والتعريف بنتائجانب إخعاري  -

 النجان في تلك. ىالتطور أو مد  ىومد  ،لها
في الكـيان   فمتخـذ القرار  اإلعالمـية،وهـذا الجـاـنب أهم وأخطر الجواـنب في العملـية   :نوجيهيجوانوب  -

دعم وتأييد كافة القوي المحيطة باألزمة، ومن خالل المعرفة  إلىداري يكون في حاجة ماســــــــــة  اإل
وتنمـية اإلدراك بخطورة    ،تشــــــــــــــكـيل ثقـافـة الفرد والمجتمع  علىالمخططـة جـيدًا أو الـتأثير اإليجـابي  
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محسنننن  )  لوك معين.القيام بســـــــــــ إلىاألزمة وتتكون لدي أفراد المجتمع قناعة معينة تدفعهم   وأبعاد 

     (228,م2003حمد الخضيري:أ
تــه من  تتزايــد أهميالجــديــد    أن ادوات االعالم الرقمى  واألزمــات نجــد وعنــد الربط بين االعالم الرقمى       

ــاـئل اإلعالم    حالل اآلنيـة والفورـية لألزمـات، عنـد مواجهـة األزمـات من خالل الرقمى  وتنعكس أهميـة وســــــــــــ
لك األزمة، فهي تمثل  خالل زيادة اعتماد الجمهور عليها في معرفة تفاصـــــــــــــيل ت  زيادة اعتماد الجمهور من

تلك المعلومات دورًا أســــــــــاســــــــــيًا في تشــــــــــكيل    تؤدى ث األزمات، حيالمصــــــــــدر الرئيســــــــــي للمعلومات وقت  
ــلوكية ألفراد الجمهور نحو تلك  ــتجابات المعريية والوجدانية والســـ , م2004صوووالل الدين: . )خالداألزمات االســـ

217)    
 
 لدراسات السابقة:ا
الجامعى الكردى الشباب    تعرض تأثيرات    التعر  على(  2019) دراسة سوزان سليمان صالح  تناولت        

االجتماعىلمضامين   التواصل  بمواقع  بالمصداقية  األزمات  الدراسات و   ،وعالقتها  من  الدراسة  هذه  تعد 
مجتمع الدراسة الميدانية من الطالب   دد تح، وقد  منهج المسح اإلعالمى الميداني  استخدمت الوصفية، و 

بالفرق ا الجامعات  بإقليم كردستان من طلبة  الكرديين  بإجراء    ،لدراسية األربعةالجامعيين  الباحثة  وقامت 
مفردة( مناصفة بين الذكور 400الدراسة الميدانية على عينة عشوائية من الشباب الجامعي الكردى قوامها )

ية  وجامعات  دهوك( ممثلة للجامعات الحكوم  –ن جامعات  )صالن الدين  ( عامًا م21-18واإلناث سن ) 
وقد توصلت الدراسة  االستبيانصحيفة    خالل أداة   من خاصة األهلية  كومارى( ممثلة للجامعات ال  -)جيهان 

كما أن  ،    %62.5بنسبة    دائمًا""   اليوتيوب األزمات  مقاطع فيديو  المبحوثون    يشاهد لعدد من النتائج أهمها:  
الكردى    المختلفة تأثيرات  لا الجامعى  الشباب  كردستان  لمشاهدة  اإلخباريةبإقليم  الفيديو  المتعلقة    لمقاطع 

التعر  على    باألزمات   يليها    األزمات " تمكننى من  يليه فى  الجارية"  بالجاتبية نحو مشاهدتها"  "أشعر 
 (م2019: مان صالحليس )سوزا  ." األزمات الترتيب الثالث " توفر الفرصة لدى للتفاعلية مع 

 
الفيديو علي اليوتيوب في   على   ( التعر م2019)   Matt Evansدراسة  هدفت  بينما        دور مقاطع 

اعالم الجماهير بالقضايا واألخبار الدولية بعد أن أصبحت وسائل اإلعالم االجتماعية مصدرا من مصادر  
يق  خالل أداة تحليل المضمون عن طر   واستخدمت الدراسة منهج المسح من  األخبار بالنسبة للمواطنين،

ال بالصراع  الخاصة  الفيديو  مقاطع  اإلسرائيليتحليل  المعلومات   ،فلسطيني  نقل  في  دورها  إلي  والتوصل 
 واألخبار للجماهير. 

ن الطرق التجريبية تستخدم لتأطير المعلومات في مقاطع  إوقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: 
فيديو التي  أن مقاطع ال إلىوافق مع الروايات التي تدعمها. كما تشير النتائج ب بما يتاليوتيو  علىالفيديو  

يشاهدها الشباب والجمهور العام من المحتمل أن تتجاوز التعرض االنتقائي وتقوم بتقديم معلومات وأخبار  
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 Matt) . حول القضية للجماهير كما تقوم بتقديم وجهات النظر المختلفة حول القضية ةجديد 

Evans:2019,325-343) 

دور اليوتيوب في مســـــــــــاعدة   على  ( التعر م2019) وآخرون  Reddick, C تناولت دراســـــــــــةوقد         
ــلوكيات ييما بينهم عبر موقعي  ــباب المواطنين من التفاعل وتبادل المعلومات والســـــــــ الحكومة لتمكين الشـــــــــ

وتلك  والمواطنين،عملية توعية الشـباب  اليوتيوب وتويتر، وتلك السـتجابة الحكومة السـتخدام اليوتيوب في
ــالتطبيق   ــد تو   علىبـ ــادل المعلومـــات من قبـــل موقع التغريـ ــة تبـ ــدام قنوات اليوتيوب في عمليـ يتر واســــــــــــــتخـ

 المستخدمين.
ــلت الدراســـــــة لعدد من النتائج أهمها:   ــتخدام الحكومة الجديدة وقد توصـــــ ــكل عام يدعم اســـــ أن المجتمع بشـــــ

نوات اليوتيوب من أجل تســـهيل الخدمات واســـتجابة من الحكومات لر بات  لوســـائل اإلعالم التكنولوجية وق
التواصــــــــــــل  مواقعالحكومة الجديدة بمخاطبة الشــــــــــــباب والمواطنين عبر منصــــــــــــات ت ااهتمكما مواطنين  ال

االجتماعي من خالل مبادرة الشــفايية وتلك ســ يًا من الحكومة لتحقيق النتائج الســياســية المرغوبة من قبل 
 (Reddick, C., Chatfiled, A. T., & Brajawidagda, U:2019) المواطنين.

االجتماعي  الشباب والتغيير  التعر  على اتجاهات    Caron. C, Raby. R (2018)دراسة  وسعت      
من خالل اسـتخدام دراسـة تجريبية علي أشـرطة الفيديو الموجهة للتغيير االجتماعي والتي يتم    علي يوتيوب 

 ن قبل بع  المراهقين الكندين علي موقع اليوتيوب.انتاجها وتداولها م
شــأن قضــية  أن القضــايا الفنية والعلمية أثارت مخاو  أخالقية بوتوصــلت الدراســة لعدد من النتائج أهمها:  

اإلنترنت ييما    علىهناك بع  القيود المفروضــــــــة ، كما أن  صــــــــوت الشــــــــباب الموجهة للتغير االجتماعي
ــ ــذل القيود من قبــل ك تم وضــــــــــــــع بع  األهــدا  التكتيكــة لمواجهــة هــذه  يتعلق ببع  كلمــات البحــث ول

 (Caron, C. Raby:2018) الشباب.
ــعت        ــة نهلة عبد المنعم المحروق )وســــــ على دور يوتيوب في امداد المراهقين    التعر (  م2016دراســــــ

اهقين لقياس  عينة من المر   علىقامت الباحثة بتطبيق اسـتمارة اسـتبيان    العربية، وقد بالمعرفة حول القضـايا  
ــكل في كثافة التعرض لليوتيوب ب ــداقية اليوتيوب وكذلك  ىومد  ،ع  من معدالت اليوتيوب والتي تتشـ مصـ

 رأسهم دوره في أمدادهم بالمعرفة حول القضايا العربية. وعلىين دور اليوتيوب في حياة المراهق
ــة لعدد من النتائج أهمها ــلت الدراسـ ــتخدم  :  وتوصـ ــبة  ، اليوتيوب دائما  من إجمالي العينة  %69.5يسـ وأن نسـ

 (م2016:عبد المنعم المحروق نهلة) .%26.91من يستخدمون اليوتيوب أقل من ثالثة أيام أسبوعيًا بلغت 
التعر  على الدور الذى يقوم به موقع اليوتيوب   إلى  (م2012دراسة دينا محمد محمود عسا  )وسعت     
الجارية،  فى االحداث  تجاه  المراهقين  أولويات  كما    ترتيب  الوصفية،  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  وتنتمى 

اعتمدت على منهج المسح بالعينة، واستخدام الباحث استمارة االستبيان لتطبيقها على عينة ميدانية متعددة 
إجمالى العينة يستخدمون موقع  من    %75نسبة  نتائج الدراسة إلى أن  مفردة، وتوصلت    200المراحل قوامها  
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مقابل    %61.7تفوق نسبة الذكور المستخدمين لليوتيوب عن اإلناث ، وتلك بنسبة  كما أكدت    اليوتيوب 
 ( م2012)دينا محمد عساف:.من اإلناث 38.3%

 يلي:وقد تمثلت اإلفادة من عرض الدراسات السابقة في العديد من المجاالت منها ما 
دراسـة مقارنة بالدراسـات  والتحديد الدقيق ألهمية ال الحالية،تحديد وصـياغة مشـكلة وتسـاؤالت الدراسـة  -1

  ربية واألجنبية.الع
ــتبيان من خالل االطالع على    ةالباحث  ت تمكن -2 ــتمارة االسـ ــمون واسـ ــتمارة تحليل المضـ ــميم اسـ من تصـ

  البحثية.الدراسات السابقة والتي ساعدت في تحديد التساؤالت 
سة وهو منهج المسح وتحديد المنهج المستخدم في الدرا  ومصطلحاتها،حديد أهدا  الدراسة الحالية  ت -3

ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بكل من موضــوع هذه الدراســة   مالئمة،يعد من أنســب المناهج  اإلعالمي الذي  
  وأهدافها.

 مفاهيم الدراسة:

ــل االجتماعي المتخصــــــــــــص فى إنتاإ مقاطع الفيديو االحترايية   د أح  :اليونيوبموق     -1 مواقع التواصــــــــــ
من خالل مشــاهدة مقاطع الفيديو  ليه للحصــول على المعلومات  يه االعتماد عيمكن لمســتخدم  والجماهيرية،

 .والتفاعل معها من خالل المشاهدة والتقييم والتعليق والنقات المتبادل  المتعددة،للموضوعات 
هي موق  تحول مفـاج  يمس المجتمع والنظـام االجتمـاعي ويؤثر في مجرى حيـاة   : األزموةاألزموات  -2

ــادية واألمنية وغيرها مما يتطلب اتخات القرارات واإلجراءات الســـــريعة الناس كاألزمات  ــية واالقتصـــ ــياســـ الســـ
  ادة التوازن، وهو ما يتســـبب في االهتمام الواســـع والســـلبي من وســـائل اإلعالم ومن جماعات المصـــالحإلع

ــريعيين ــيين والنقابات والتشـ ــياسـ ــة  ، واألزمات فى هذه األخرى والسـ ــد النهضـــة  أزمة)الدراسـ زمة فيروس أ  -سـ
 أزمة ارتفاع األسعار(. -وناكور 

هي العمليـة التي يتم من خاللهـا تنـاول وعرض المعلومـات واألفكـار واألحـداث    :اإلعالميوةالمعوالجوة    -3 
 .والقضايا المختلفة عبر الوسيلة اإلعالمية

وســــــــــــــيلـة تشــــــــــــــمـل كـل من المواق  والطريقـة واألهـدا  التي توظفهـا ال  :لألزمواتالمعوالجوة اإلعالميوة  -4
وقد يتعدى تلك    ،صر الهد  على مجرد اإلحاطة واإلبالغاإلعالمية في تناولها لألزمات المختلفة، فقد يقت

 وتغيير المواق  والتصورات لدى الجمهور. ،إلى السعي لتشكيل االتجاهات 
 الجامعي:الشعاب  -5

 سنة. 21-18راسة في طالب الجامعات المصرية سن يتمثل في هذه الد  
 



    www.epra.org.eg                                     www.jprr.epra.org.eg                سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -  الثالثونالحادي و العدد  143 ا

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  متغيرات الدراسة:
 ( 1جدول )

 متغيرات الدراسة 

 التاب   المتغير الوسيط المتغير المتغير المستقل
المعالجة اإلعالمية لألزمات  
 المصرية عبر موقع اليوتيوب

 الديموجرايية:ويشمل المتغيرات 
 إناث(.  –النوع )تكور  -

 المستوى االقتصادى االجتماعى  -
 منخف ( –متوسط  -)مرتفع 

 تاتجاها
الشباب الجامعى نحو األزمات  

 المصرية
 

 

 فروض الدراسة:
ــطات درجات متابعة المبحوثين لمقاطع   :الفرض األول • ــائيًا بين متوســ توجد عالقة ارتباطية دالة احصــ

 األزمات المصريةمضامين الفيديو على موقع اليوتيوب واتجاهاتهم نحو 

ياس اتجاهاتهم  وســــــــــطات درجات المبحوثين على مقيوجد فرق دال إحصــــــــــائيًا بين مت:  الثانىالفرض  •
ــامين  االجتمـاعى    المســــــــــــــتوى   -وفقـًا للمتغيرات الـديموغراييـة: )النوع  األزمـات المصــــــــــــــريـةنحو مضــــــــــــ

 واالقتصادى(.

ــطات  : يوجدالثالثالفرض  • ــائيًا بين متوســـ تعليق المبحوثين على مقاطع الفيديو   معدلفرق دال إحصـــ
( أزمة ارتفاع األســـعار  -أزمة فيروس كورونا  – د النهضـــةة ســـأزم) األزمات المصـــريةمضـــامين   حول

 المستوى االجتماعى واالقتصادى(. -وفقًا للمتغيرات الديموغرايية: )النوع

  اليوتيوب فرق دال إحصـــــائيًا بين متوســـــطات درجات مناقشـــــة المبحوثين لمقاطع   : يوجدالراب الفرض  •
األســـعار( أزمة ارتفاع    -مة فيروس كوروناز أ  – أزمة ســـد النهضـــة) المصـــرية األزمات حول مضـــامين  

 المستوى االجتماعى واالقتصادى(. -للمتغيرات الديموغرايية: )النوع وفقاً 

 نوع ومنهج الدراسة:
اســـــتخدمت منهج المســـــح اإلعالمي بشـــــقيه التحليلى  التى    تعد هذه الدراســـــة من الدراســـــات الوصـــــفية     

 المصــــــــــــريةباألزمات  وقع اليوتيوب المرتبطة  ة من مقاطع الفيديو بموتلك من خالل مســــــــــــح عين والميدانى
من    عشــوائية متاحةوكذلك مســح لعينة    (أزمة ارتفاع األســعار  -أزمة فيروس كورونا –  أزمة ســد النهضــة)

  -عين شمس ممثلة للتعليم الحكومى   )جامعةبالجامعات المصرية  عامًا،(  21-18)  الشباب الجامعى سن
 .من الذكور واإلناث ممثلة للتعليم الخا (  اكتوبر 6وجامعة 
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 :وعينة الدراسةمجتمع 
ــامين : تحدد مجتم  الدراسوووووة)أ(   ــة التحليلية في مضـــــ ــد ) األزمات المصـــــــريةمجتمع الدراســـــ أزمة ســـــ

، بينما تحدد المجتمع األصلي  بموقع اليوتيوب   (أزمة ارتفاع األسعار  -فيروس كوروناأزمة    –  النهضة
 .اكتوبر 6 شمس وجامعةجامعة عين الجامعات المصرية الميدانية من طالب للدراسة 

 :عينة الدراسة)ب(
األزمات مضــــــــامين  لمضــــــــامين    % 10عينة عشــــــــوائية منتظمة بنســــــــبةتم تحليل  : عينة الدراسوووووة التحليلية

ــرية ــة) المصـــ ــد النهضـــ ــعار  -أزمة فيروس كورونا  – أزمة ســـ ــورة على الموقع من  (أزمة ارتفاع األســـ   المنشـــ
لمفـتاحـية فى محرك البحـث بموقع اليوتيوب، وـكذـلك تحلـيل ـمدى التـفاعـل " النـقات"  خالل البحـث ـبالكلـمات ا
  وســـمات هذا التفاعل حول بع  التعليقات النصـــية المرســـلة حول مقاطع الفيديو بين المعلقين وبعضـــهم  

عات الدراســــة التى حصــــلت بتتبع جميع مقاطع الفيديو المرتبطة بموضــــو   ةالباحث ت عينة الدراســــة، وقد قام
ب عدد المشــاهدات لمقطع الفيديو من خالل البحث عنها بالكلمات المفتاحية ومنها على ترتيب متقدم حســ

واسـتخراإ عينة عشـوائية منتظمة بنسـبة   (أزمة ارتفاع األسـعار  -أزمة فيروس كورونا  –  زمة سـد النهضـةأ)
ــــــوتلك بتحديد حجم مفردات العينة التى تمثل نسبة    10% فى كل موضوع من خالل) ضرب العدد  %10الــ

(  100اتج  على ثم قسـمة الن  x  10امل فى كل موضـوعالكلى لمقاطع الفيديو التى أسـفر عنها المسـح الشـ
فى كل مرة الختيار مقطع الفيديو التالى، والجدول   10ثم اختيار مقطع الفيديو األول عشـــــــــوائيًا وإضـــــــــافة  

وتلك لكي تســــتطيع الباحثة اســــتخال  أبعاد  ،لتى تم تحليلها بالدراســــةالتالى يوضــــح عدد مقاطع الفيديو ا
ــباب  ــية الثالث)األســــــــــ الحلول( لكل أزمة ،وبالتالي    -المعالجة اإلعالمية لألزمات وتحديد الجوانب الرئيســــــــــ

، وتـلك في الفترة من) تلفـة المترتـبة علي تـلك المعـالجـةالمخ االتجـاهـات وضــــــــــــــع المقـاييس المختلفـة لقـياس 
 (.م29/2/2020وحتى ) (م1/2/2020

ــة الميدانية على  ةالباحث  ت قام  الميدانية:الدراسووووة   عينة ــباب عينة    بإجراء الدراســـ ــوائية متاحة من الشـــ عشـــ
- 18) مفردة( مناصــفة بين الذكور واإلناث، في ســن250من مســتخدمي موقع اليوتيوب قوامها )الجامعى 

 (.م31/3/2020)إلى  م1/3/2020)من اختيارهم من في الفترة الممتدة  تمعامًا ( 21
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 :وفقا لمتغيرات النوع، المستوى االجتماعى االقتصادى خصائص عينة الدراسة
 ( 2جدول )

 توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع، المستوى االجتماعى االقتصادى 

 % التكرار المجموعات المتغير
 50 125 ذكور النوووع 

 50 125 إناث
 100 250 المجموع

عى المستوى االجتما
 االقتصادى 

 31.6 79 منخفض 
 44.8 112 متوسط
 23.6 59 مرنف 

 100 250 المجموع

 مبررات اختيار عينة الدراسة الميدانية:
 .وآمالهم وخططهم وأفكارهم الشباب  على تؤثر التي العوامل أهم  من اإلعالم وسائل تعد  - 
  إمداده  في  ُتسهم  والتي  مضامين  من  المعاإل  وسائل  عبر  ُيقدم  بما  المرحلة  هذه  في  الشباب   تأثر  يزداد  - 

  الفضاء   وعصر  المعلوماتية  الثورة   ظل  في  خاصة  المختلفة  والقضايا  األحداث األزمات و   عن  بالمعلومات 
  ت.واإلنترن المفتون
 الدراسة:أدوات 

 تحليل المضمون.صحيفة  التحليلية:أداة الدراسة   -أ
 .اناالستبيصحيفة  الميدانية: أدوات الدراسة -ب

 الدراسة:مقاييس 
 ( 3)جدول 

 ( 250) =توزيع العينة وفقاً لتوصيف مقاييس الدراسة 

 المقياس 
العبددا/ات    عدددد 

 البدائل
 مدى الد/جات

 توزيع المبحوثين

 % ك

 معدل النقاش حول مقاطع األزمات المصرية 

 مرتفع

4 

(13: 15) 58 23.2 

 42.4 106 (12 :9) متوسط 

 34.4 86 (8 :5) منخفض 

 اتجاه المبحوثين نحو مقاطع أزمة سد النهضة 

 مؤيد 

5 

(20: 23) 82 32.8 

 49.2 123 (18 :14) محايد 

 18.0 45 (12 :8) معا/ض 

 اتجاه المبحوثين نحو مقاطع أزمة فيروس كو/ونا  

 18.4 46 (23 :20) 5 مؤيد 

 55.6 139 (18 :14) محايد 

 26.0 65 (12 :8) /ض معا

 اتجاه المبحوثين نحو مقاطع أزمة ا/تفاع األسعا/  

 20.0 50 (23 :20) 5 مؤيد 

 64.0 160 (18 :14) محايد 

 16.0 40 (12 :8) معا/ض 

اتجاه المبحوثين نحو دو/ اليوتيوب فى االمداد  

 بالمعلومات حول األزمات المصرية  

 15.2 38 (12 :10) 4 مؤيد 

 48.8 122 (9 :7) ايد ح م

 36.0 90 (6 :4) معا/ض 
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 أساليب المعالجة اإلحصائية:
ــائي   ــتخدام البرنامج اإلحصــ ــة قامت الباحثة باســ ــتخراإ نتائج الدراســ ــتخدم بع  (  spss)الســ حيث اســ

 مثل:األساليب اإلحصائية التى تتالءم وطبيعة البيانات المطلوبة 
 سب الم وية.التكرارات البسيطة والن -1
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية. -2
 لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من المستوى األسمى.لجداول التوافق  2اختبار كا -3
( الذي يقيس شــــــدة العالقة بين متغيرين اســــــميين  Contingency Coefficientمعامل التوافق ) -4

 . 2×2في جدول أكثر من 
 " لدراسة معنوية الفرق بين نسبتين م ويتين. Test Z “.اختبار  -5
شــــــدة واتجاه العالقة االرتباطية بين   لدراســــــة  Spearman Correlationمعامل ارتباط ســــــبيرمان -6

 متغيرين من متغيرات الدراسة.
للمجموعات المسـتقلة لدراسـة الفروق بين المتوسـطين الحسـابيين لمجموعتين    T. Testاختبار "ت"  -7

 أحد متغيرات الدراسة. علىين من المبحوث
ــة داللة   One Way Analysis of Variance ANOVAتحليل التباين أحادى االتجاه   -8 لدراســ

 الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية للمجموعات في أحد متغيرات الدراسة.

 

 التحليلية:نتائج الدراسة 

 المصرية: األزمات (You tube)و بموق  القوالب الفنية التي نناولت من خاللها مقاط  الفيدي  -1
 ( 4) جدول 

 األزمات  (You tube)القوالب الفنية التي تناولت من خاللها مقاطع الفيديو بموقع 

 القالب الفني 
 اإلجمالي  ( You tube)موقع 

 ا/تفاع األسعا/  فيروس كو/ونا  سد النهضة 

 %  ك % ك % ك % ك

 16.7 36 33.3 14 8.1 10 24.0 12 حديث مباشر 

 6.5 14 د د 11.3 14 د د  خبر

 36.1 78 47.6 20 27.4 34 48.0 24 تقرير 

 د د د د د د د د تحقيق

 15.7 34 14.3 6 19.4 24 8.0 4 مناقشة 

أفالم  

 تسجيلية وثائقية 

 10.2 22 د د 12.9 16 12.0 6

 14.8 32 4.8 2 21.0 26 8.0 4 حوا/ 

 100 216 100 42 100 124 100 50 اإلجمالي 

يتضح من بيانات الجدول السابق: أن القوالب الفنية التي تناولت من خاللها مقاطع الفيديو بموقع        
(You tube األزمات جاءت كما )يلي: 
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(، لألزمات )مجتمعة  ة( بالنسب%36.1)بنسبة  التقارير الحية في الترتيب األول    علىجاء االعتماد  
(، ثم قالب المناقشات في الترتيب الثالث  %16.7)بنسبة ذيع قالب الحديث المباشر الذي يقوم به الم اتاله

ئقية في الترتيب الخامس  (، وجاءت األفالم التسجيلية/الوثا%14.8) بنسبة  (، ثم قالب الحوار  %15.7) بنسبة  
(، في حين لم يتم تناول األزمات  %6.5)بنسبة  (، وأخيرًا جاء الخبر في الترتيب األخير  %10.2)بنسبة  

 ل التحقيقات التليفزيونية المصورة. الموقع من خال على

 حدة يتضح اآلتي:  علىمستوي كل أزمة  وعلى**    

(، تاله قالب"الحديث المباشر" %48)بنسبة  تأتي "التقارير الحية" في الترتيب األول    :أزمة سد النهضة  -أ
  م(، ث%12)بنسبة    (، ثم"األفالم التسجيلية/الوثائقية" في الترتيب الثالث %24)بنسبة  في الترتيب الثاني  

 (.%8)بنسبة يأتي قالبي"الحوار"و"المناقشات" في الترتيب الرابع واألخير 

كو   -ب  فيروس  األول  رونا أزمة  الترتيب  في  الحية"  جاءت"التقارير  ث %27.4)بنسبة  :  يأتي    م(، 
الثالث، الترتيب    ي( ف %19.4)بنسبة  (، تاله قالب"المناقشات"  %21)بنسبة  قالب"الحوار" في الترتيب الثاني  

جاء قالب"الحديث   (، وأخيراً %11.3)بنسبة "الخبر"  م(، ث%12.9)بنسبة "األفالم التسجيلية/الوثائقية"  ثم
 (، في حين لم يتم عرض مقاطع فيديو بقالب"التحقيق" تتناول أزمة فيروس كورونا.%8.1)بنسبة  لمباشر"  ا

يأتي "الحديث    م(، ث% 47.6)ة  بنسب"التقارير الحية" الترتيب األول    ت : تصدر األسعارأزمة ارنفاع    -إ
(، %14.3)بنسبة  ، ثم يأتي قالب"المناقشات" في الترتيب الثالث  (%33.3)بنسبة  المباشر في الترتيب الثاني  

قالب"الحوار" جاء  فيديو  %4.8)بنسبة  وأخيرًا  مقاطع  عرض  يتم  لم  حين  في   ،)
 . ررتفاع األسعاقية" تتناول أزمة ابقالب"الخبر"و"التحقيق"و"األفالم التسجيلية/الوثائ

 : ألزمة سد النهضةمصادر اإلدالء بالمعلومات التي اعتمدت عليها مقاط  الفيديو في نناولها   -2
 ( 5) جدول 

 ألزمة سد النهضة مصادر اإلدالء بالمعلومات التي اعتمدت عليها مقاطع الفيديو في تناولها 

 مصاد/ االدالء 
 سعا/ أزمة ا/تفاع األ أزمة فيروس كو/ونا  أزمة سد النهضة 

 ( You tubeبموقع )

 % ك % ك % ك

 29.0 18 34.7 50 29.4 20 مسئولون 

 38.7 24 6.9 10 2.9 2 مواطنون 

 12.9 8 15.3 22 10.3 7 صحفيون 

 9.7 6 22.2 32 23.5 16 خبراء 

 9.7 6 11.1 16 17.6 12 مراسلون 

 د د 9.7 14 16.2 11 شهود عيان 

 0 0 د د 0 0 أخرى

ــح من بيانات   ــابق أيتضـــــ ن مصـــــــادر اإلدالء بالمعلومات التي اعتمدت عليها مقاطع  الجدول الســـــ
ــبة )  ألزمة سوووود النهضووووةالفيديو في تناولها   ــ ولين بنســـ ــبة  (، ثم الخبراء وتلك  %29.4تمثلت في المســـ بنســـ

( ثم جاء %16.2)بنســـــــبة  (، في حين يأتي شـــــــهود ال يان  %17.6)بنســـــــبة  ن  و (، تالهم المراســـــــل23.5%)
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كما يتضــــــح من بيانات الجدول   (.  %2.9)بنســــــبة  وأخيرًا يأتي المواطنون   (،%10.3)  بنســــــبةالصــــــحفيون  
ألزمة فيروس  الســــــــــــــابق أن مصــــــــــــــادر اإلدالء بالمعلومات التي اعتمدت عليها مقاطع الفيديو في تناولها 

 تركزت مصــــادر اإلدالء بالمعلومات التي اعتمدت عليها وســــائل اإلعالم في تناولها ألزمة فيروس كورونا
(، تالهم الصــــــــــــــحفيون  %22.2(، ثم الخبراء وتـلك بنســـــــــــــــبة)%34.7ن بنســـــــــــــــبة )يالمســــــــــــــ ول ىكوروـنا عل

ــبة)  ( وأخيرًا جاء% 9.7(، في حين يأتي شــــهود ال يان بنســــبة)% 11.1ثم المراســــلون بنســــبة)  (،% 15.3بنســ
ــبة) ــادر اإلدالء بالمعلومات اكما   ،(% 6.9المواطنون بنســـ ــابق أن مصـــ ــح من بيانات الجدول الســـ لتي يتضـــ

ــادر اإلدالء بالمعلومات التي تركزت  : ألزمة ارنفاع األسووعاراعتمدت عليها مقاطع الفيديو في تناولها   مصـ
ــائل اإلعالم في تناولها ألزمة ــعار علي المواطن  اعتمدت عليها وســــــ ــبة )يارتفاع األســــــ (، ثم  %38.7ن بنســــــ

(،  % 9.7بنســبة)ولون والمســ   الخبراء(،ثم  %12.9بنســبة)  الصــحفيون (، تالهم  %29وتلك بنســبة)  نيالمســ ول
 أخري ضمن معالجة الموقع لألزمة. ف ةو في حين لم يأت شهود ال يان 

 األسعاب التي طرحتها مقاط  الفيديو ألزمة سد النهضة:   -3
 ( 6) جدول 

 األسباب التي طرحتها مقاطع الفيديو ألزمة سد النهضة 

 أزمة سد النهضة  األسباب 

 ( You tubeموقع )

 % ك

 29.5 62 الدول األخرى  مام بشئونعدم االهت

 9.5 20 ثيوبيا ألى إ انحياز السودان 

 7.6 16 إعالن مبادئ سد النهضة تراجع أثيوبيا عن  

 34.3 72 تعنت الحكومة األثيوبية فى المفاوضات 

 8.6 18 عدم وجود ضمانات إلجراء الد/اسات بحيادية 

 10.5 22 االثيوبيين  لحشد للماليينحمد  أخطاب أبى 

 10.4 210 جمالي إلا

الفيديو محل الدراســة ألزمة ســد يتضــح من بيانات الجدول الســابق أن األســباب التي طرحتها مقاطع        
ــة أن " عدم   (، ثم"% 34.3"في الترتيب األول بنســـــــــبة)  نعنت الحكومة األثيوبية فى المفاوضووووووات النهضـــــــ

حمد أخطاب أبى ي حين يأتي  (، ف% 29.5" في الترتيب الثاني بنســـــــــــبة)  االهتمام بشووووووووو  الدول األخرى 
"  ثيوبياألى إانحياز السوووودا  (، وجاء أن" % 10.5في الترتيب الثالث بنســـــبة)  لحشووود  للماليين االثيوبيين

ــبة) ــات بحياديةتاله   (،%9.5في الترتيب الرابع بنســ ــمانات إلجراء الدراســ ــبة)"عدم وجود ضــ (،  % 8.6"  بنســ
 (.%7.6"بنسبة)   معادئ سد النهضةبيا عن إعال نراج  أثيو وفي الترتيب السادس واألخير جاء " 
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 :(19-كوفيد ) مقاط  الفيديو ألزمة فيروس كوروناالتي طرحتها  األسعاب -4
 ( 7) جدول 

 فيروس كورونا التي طرحتها مقاطع الفيديو ألزمة األسباب 

 األسباب 
 أزمة فيروس كو/ونا 

 ( You tubeموقع )

 % ك

 اختالط السياح بالمصريين 
55 24.3 

 الشائعات والتضليل  
36 15.8 

انتشا/ الفيروس بشكل مرعب فى الصين بسسب  

 سوق الحيوانات 
86 37.9 

مستوى االلتزام بالحماية ال يتناسب مع مستوى  

 22 50 التهديد بالفيروس 

 100 227 اإلجمالي 

فيروس  يتضـــــح من بيانات نتائج الجدول الســـــابق أن األســـــباب التي طرحتها مقاطع الفيديو ألزمة
"في الترتيب األول  انتشوووار الفيروس بشوووكل مرعب فى الصوووين بسوووسوووب سوووو  الحيوانات"  يكورونا: يأت

يأتي  (، في حين  %24.3)بنســــبة  " في الترتيب الثاني   اختالط السووويال بالمصوووريين(، ثم"  %37.9)بنســــبة  
(،  %22)بنســـبة  لثالث " في الترتيب ابالفيروس  التهديد  مسووتوى   م  يتناسووب  ال بالحمامة االلتزام  مسووتوى "

 (.  %15.8)بنسبة " في الترتيب الرابع الشائعات والتضليل" ت وجاء
 :األسعاب التي طرحتها مقاط  الفيديو ألزمة ارنفاع األسعار -5

 ( 8) جدول 
 مقاطع الفيديو ألزمة ارتفاع األسعار األسباب التي طرحتها 

 األسباب 
 أزمة ا/تفاع األسعا/ 

 ( You tubeموقع )

 % ك

الرقابة الحكومية في مواجهة المما/سات االحتكا/ية في  ف ضع

 21.9 100 السلع. العديد من  

 جشع التجا/ 
85 18.7 

 ا/تفاع األسعا/ العالمية في كافة السلع والمنتجات. 
120 26.4 

 تعويم الجنيه 
135 29.7 

 3.3 15 أخري

 100 455 اإلجمالي 

ــباب التي ــابق أن األسـ طرحتها مقاطع الفيديو ألزمة ارتفاع األســـعار   يتضـــح من نتائج الجدول السـ
ــبة  "في الترتيب األول  نعويم الجني يأتي"   ارنفاع األسوووووعار العالمية في كافة السووووول  (، ثم"  %29.7)بنســـــ

ضووووورق الرقابة الحكومية في مواجهة  (، في حين يأتي"  %26.4)بنســــــــبة  " في الترتيب الثاني    والمنتجات
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 التجار  جشو (، وجاء " %21.9)بنســبة  " في الترتيب الثالث من السول     الممارسوات االحتكارية في العديد
 (. %3.3) ( وأخيرًا جاءت ف ة أخري بنسبة%18.7)بنسبة " في الترتيب الرابع 

 الحلول التي طرحتها مقاط  الفيديو ألزمة سد النهضة  -6
 ( 9) جدول 

 ألزمة سد النهضة   مقاطع الفيديوالحلول التي طرحتها 

 الحلول 
 ضة د النهأزمة س

 ( You tubeموقع )

 % ك

يؤكد أن الدولة المصرية ملتزمة بحماية الحقوق المائية    السيسى

 المصرية فى مياه النيل 
26 24.1 

 14.8 16 لحل األزمة   واشنطن تستضيف وفود الدول الثالث

 ضرب سد النهضة عسكريا 
6 5.6 

 األطراف  ينفذها جميع ىءاالتفاق على مباد

30 27.8 

 تنطلق منه المفاوضات / بمصالح شعوب السد كأساس إلضرا عدم ا 
20 18.5 

 أخري
10 9.3 

 3.9 108 اإلجمالي 

يتضـــح من نتائج الجدول الســـابق أن الحلول التي طرحتها مقاطع الفيديو محل الدراســـة ألزمة ســـد 
ول "في الترتيـــب األ  االنفووا  على معووادى ينفوومهووا  جمي  األطراف  موويني  "  النهضــــــــــــــــة جـــاءت كمـــا يلى:

السووويسوووى ي كد أ  الدولة المصووورية ملتزمة بحمامة الحقو  المائية المصووورية فى   (، ثم"%27.8بنســــبة)
عدم اإلضوووورار بمصووووالل دووووعوب السوووود (، في حين يأتي" % 24.1" في الترتيب الثاني بنســــــبة) مياه النيل

ف وفود  وادوونطن نسووتضوويءت (، وجا%18.5"في الترتيب الثالث بنســبة) كيسوواس ننطلم من  المفاوضووات
(، وفي %9.3"  بنســــــــــبة) أخري تالها "   (،% 14.8"  في الترتيب الرابع بنســــــــــبة)لحل األزمة   الثالث الدول

 (. %5.6"بنسبة) ضرب سد النهضة عسكريا: الترتيب السادس واألخير

 :الحلول التي طرحتها مقاط  الفيديو ألزمة فيروس كورونا -7
 ( 10) جدول 

 ألزمة فيروس كورونا ديو  مقاطع الفي الحلول التي طرحتها 

 الحلول 
 أزمة فيروس كو/ونا 

 ( You tubeموقع )

 % ك

 تأجيل الد/اسة فى مصر 
20 9.5 

تشديد اجراءات الحماية واال/شادات فى المطا/ات  

 ماكن اقامة السياح أوالفنادق و
88 41.9 

مصاب بأعراض مثل السخونة والرشح   عدم االختالط بأى

 والسعال 
64 30.5 

 عة از المناتقوية جه
32 15.2 

 2.9 6 عدم السفر للدول المنتشر بها المرض 

 20.6 210 اإلجمالي 
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يتضـــــــــح من نتائج الجدول الســـــــــابق أن الحلول التي طرحتها مقاطع الفيديو محل الدراســـــــــة ألزمة 
ماكن أنشوديد اجراءات الحمامة واالردوادات فى المطارات والفناد  و   يأتي"  :يليفيروس كورونا جاءت كما 

مصواب بيعراض مثل السوخونة   عدم االختالط بيى  (، ثم"%41.9)بنسبة  "في الترتيب األول  قامة السويالإ
"في الترتيب  نقوية جهاز المناعة(، في حين يأتي"  %30.5)بنســبة  " في الترتيب الثاني   والردول والسوعال

عدم  تاله "  (،%9.5)بة  بنســ" في الترتيب الرابع  مصوور فى الدراسووة  نيجيل(، وجاء" %15.2)بنســبة  الثالث 
 (.%2.9)بنسبة " السفر للدول المنتشر بها المرض

 الحلول التي طرحتها مقاط  الفيديو ألزمة ارنفاع األسعار: -8
 ( 11) جدول 

 الحلول التي طرحتها مقاطع الفيديو ألزمة ارتفاع األسعار 

 الحلول 
 أزمة ا/تفاع األسعا/ 

 ( You tubeموقع )

 % ك

 حمالت المقاطعة 

 31.6 334 ا تصدى يه خل

 زيادة الحد األدنى ألجو/ العاملين في القطاع الحكومي. 
102 9.6 

 الرقابة على األسواق 
386 36.5 

 قيام الدولة بإيقاف تصدير السلع الغذائية األساسية وخاصة األ/ز. 
232 21.9 

 تحقيق االكتفاء الذاتي لتوفير المواد الغذائية من اإلنتاج المحلي  
4 0.4 

 51.2 1058 لي جما اإل

يتضح من نتائج الجدول السابق أن الحلول التي طرحتها مقاطع الفيديو محل الدراسة ألزمة ارتفاع  
يلى:يأتي" كما  جاءت  بنسبة)األسوا   على  الرقابة  األسعار  األول  الترتيب  ثم"  %36.5"في  حمالت  (، 

بإمقاف نصدير  قيام الدولة  أتي"  (، في حين ي%31.6" في الترتيب الثاني بنسبة)   المقاطعة خليها نصدى
زيادة الحد األدنى ألجور (، وجاء"  %21.9"في الترتيب الثالث بنسبة)السل  الغمائية األساسية وخاصة األرز

نحقيم االكتفاء الماني لتوفير المواد (،تاله "  %9.6" في الترتيب الرابع بنسبة) العاملين في القطاع الحكومي
 . (%0.4وتلك بنسبة) "الغمائية من اإلنتاج المحلي 
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 :نتائج الدراسة الميدانية
 :مدى استخدام المعحوثين لموق  اليونيوب -1

 ( 12)جدول 

 توزيع مدى استخدام المبحوثين لموقع اليوتيوب وفقاً للنوع 

 النوع                   

 االستخدام

 اإلجمالى إناث ذكو/ 

 % ك % ك % ك

 60.00 150 60.80 76 59.20 74 أحيانا  

 40.00 100 39.20 49 40.80 51 دائما  

 100 250 100 125 100 125 اإلجمالى

 الداللة = غير دالة     0.016معامل التوافق =       1د.ح =    0.670= 2كا
 :لجدول السابما بياناتنتائج  يتضل من

  موزعة  %40راســـة بلغت مفردات عينة الد  من إجمالى "دائما  يســـتخدمون موقع اليوتيوب "أن نســـبة من   •
  ،اإلنـاث إجمـالى مفردات عينـة   %39.20من إجمـالى مفردات عينـة الـذكور فى مقـابـل    %40.80بين  
ــبة من   ت وبلغ ــتخدمون موقع اليوتيوب نســـــ ــكل يســـــ ( من إجمالى مفردات عينة  أحيانا  )  منتظمغير    بشـــــ

من إجمالى   %59.2فى مقابل    اإلناث مفردات عينة    من إجمالى  %60.8موزعة بين    %60الدراســـــــــــــة 
 الذكور.مفردات عينة 

دالة غير  قيمة    وهي  0.670وجد أنها =    ،1من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كاو  •
ــائيــًا، وجود عالقــة دالــة عــدم    علىممــا يؤكــد    تقريبــًا،0.016وقــد بلغــت قيمــة معــامــل التوافق    إحصـــــــــــــ

من إجمالى مفردات   ين لموقع اليوتيوب اســــــــــتخدام المبحوثإناث( ومدى  -إحصــــــــــائيًا بين النوع )تكور
 .عينة الدراسة

توصل فيها إلى  والتى (1)  (2012دراسة أحمد حسين محمدين )ما توصلت إليه  مع هذه النتيجة    نتفمو   
أن موقع اليوتيوب جــاء فى الترتيــب الثــانى من حيــث كونــه أكثر المواقع االلكترونيــة التى تحظى بتعرض 

 . ةكثيف من قبل أفراد العين
 
 
 
 
 
 

 
  المؤتمر العلمى الدولى  و، دو االحداث السييياسييية فى مصييرأحمد حسيييم مدمديم. ودور كيي كات التواالييل االجتماعى فى توجيى الرام العام    (1)

 .220(، ص2012يوليو  3 – 1  اإلعالم، كلية   القاهرة:)جامعة   ، الثانىوبناء الدولة الحديثة الجزء   عشر، اإلعالمالثامن  
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 :على اليونيوب لألزمات المصريةمدى متابعة المعحوثين عينة الدراسة  -2
 ( 13)جدول 

 وفقاً للنوع  على اليوتيوب لألزمات المصريةمدى متابعة المبحوثين عينة الدراسة توزيع 

 االتجاه  االنحراف المتوسط اإلجمالى إناث ذكو/  النوع 

 % ك % ك % ك مدى المتابعة

فدددددديددددددروس  

 ناكو/و

 35.20 88 33.60 42 36.80 46 دائما  

 33.60 84 32.00 40 35.20 44 أحيانا   محايد  0.816 1.04

 31.20 78 34.40 43 28.00 35 ال

  100 250 100 125 100 125 اإلجمالى

 28.40 71 34.40 43 22.40 28 دائما   سد النهضة

 34.40 86 34.40 43 34.40 43 أحيانا   محايد  0.807 0.91

 37.20 93 31.20 39 43.20 54 ال

  100 250 100 125 100 125 اإلجمالى

ا/تدددددددفددددددداع  

 األسعا/

 36.40 91 32.00 40 40.80 51 دائما  

 32.00 80 33.60 42 30.40 38 أحيانا   محايد  0.825 1.05

 31.60 79 34.40 43 28.80 36 ال

   100 250 100 125 100 125 اإلجمالى

  بمتوســــــــــــــطالترتـيب األول    فى"    فيروس كورونن "    متـابعـة أزمـة  ت جـاء  السوووووووووابقوة:يتضووووووووول من النتوائج  
  فى الترتيب الثانى " ارتف ع األسننننع ر"  أزمةمتابعة    جاءت و ،  0.816وانحرا  م ياري    1.04حســـــــــــابى

سود ة" متابعة أزمجاءت   ابينم  ،0.807وانحرا  م ياري    0.91" بمتوسـط حسـابى  موافقبمعدل اسـتجابة "
 0.825وانحرا  م ياري  1.05" بمتوسط حسابى موافقبمعدل استجابة " فى الترتيب الثالث "  النهضة
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 :على اليونيوب األزمات المصريةالمعحوثين لمضامين  متابعةأسعاب  -3

 ( 14)جدول 

 وفقاً للنوع  على اليوتيوب األزمات المصرية المبحوثين لمضامين  متابعةأسباب توزيع 

                                   

 النوع  

 األسباب

 اإلجمالى  إناث  ذكو/

 % ك  % ك  % ك  الداللة  Zقيمة 

الموقع يوفر مقاطع فيديو  

يمكن    األزمات المصريةحول 

 مشاهدتها فى أى وقت 

 غير دالة  الفر  52.00 130 52.00 65 52.00 65

واإللمام   األزمات لمتابعة 

 بخلفيتها 
 غير دالة  0.759 50.40 126 55.20 69 45.60 57

نظر  ووجهاتمعرفة آ/اء 

األزمات  اآلخرين حول 

 المصرية 

 غير دالة  0.745 50.00 125 55.20 69 44.80 56

يمكننى التعبير بحرية من  

 خالل التعليقات 
 غير دالة  0.739 49.60 124 55.20 69 44.00 55

مع   والنقاشلتبادل التعليقات 

المستخدمين اآلخرين فى  

األزمات  حول  الموقع

 المصرية 

 غير دالة  1.138 35.20 88 42.40 53 28.00 35

    250 125 125 ا جملة من سئلو

 السابم:الجدول  نتائج بياناتيتضل من 
 أىمشدداهدتها فى يمكن   األزمات المصددريةالموقع يوفر مقاطع فيديو حول  " جاء فى الترتيب األول  •

من    %52جـمالى مفردات عيـنة اـلذكور فى مـقاـبل  من إ  %52موزعـة بين    %52بنســـــــــــــــبة بلـغت  "  وقدت
 .إجمالى مفردات عينة اإلناث 

موزعـة بين   %50.40بنســــــــــــــبــة بلغــت    "  واإللمن م بخففيتان   األزمن  لمتن بعن   "  وجـاء فى الترتيــب الثــاني   •
 .من إجمالى مفردات عينة اإلناث  %55.20من إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل  45.6%

، بنســـــــــــبة  "  معرفة آراء و وجهات نظر اآلخرين حول األزمات المصووووووورية"" ثالث وجاء فى الترتيب ال •
من إجمـالى   %55.20من إجمـالى مفردات عيـنة اـلذكور فى مـقاـبل    %44.80موزعـة بين    %50بلغـت  

، بنســـــــــبة   "ممكننى التعبير بحرية من خالل التعليقات""  الرابعمفردات عينة اإلناث، وجاء فى الترتيب  
من إجمـالى   %55.20من إجمـالى مفردات عيـنة اـلذكور فى مـقاـبل    %44زعـة بين مو   %49.60بلغـت  

 .مفردات عينة اإلناث 
مع المسنننننتخندمي  افخري  فى المو ع حو   والنان  لتبن د  التعفيان    ""    الخـامسوجـاء فى الترتـيب  •

من إجمالى مفردات عينة الذكور فى   %28موزعة بين    %35.20بنســــــــبة بلغت   ،"األزم   المصنننري 
 .من إجمالى مفردات عينة اإلناث  %42.40مقابل 
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 األزمات المصرية:مدى اهتمام المعحوثين بتقييم مقاط  الفيديو حول  -4

 ( 15)جدول 

 وفقاً للنوع  األزمات المصريةمدى اهتمام المبحوثين بتقييم مقاطع الفيديو حول توزيع 

 النوع                    
 مدى األهتم م

 اإلجم لى إن ث ذكور 

 % ك % ك % ك

 76.40 191 73.60 92 79.20 99 أحيا ا   اهتم بالتقييم

 18.00 45 23.20 29 12.80 16 اهتم بالتقييمال 

 5.60 14 3.20 4 8.00 10 دائما بالتقييماهتم 

 100 250 100 125 100 125 اإلجمالى

 0.05الة عند = د   الداللة 0.160معامل التوافق =      2د.ح =        6.584= 2كا
 السابم:الجدول  نتائج بياناتيتضل من 

من إجمالى مفردات عينة الدراسـة بلغت  " غير منتظم )أحيانا(  بالتقييم بشوكل يهتمون "أن نسـبة من    •
من إجمـالى    %73.60من إجمـالى مفردات عينـة الـذكور فى مقـابـل    %79.20موزعـة بين   ،76.40%

 .مفردات عينة اإلناث 
من    %12.8موزعة بين    %18من إجمالى مفردات عينة الدراســـة يهتمون بالتقييم   من الوبلغت نســـبة    •

 .من إجمالى مفردات عينة اإلناث  %23.20ت عينة الذكور فى مقابل إجمالى مفردا
ــبة من    • ــة  "يهتمون بالتقييم دائما"بينما بلغت نســــ موزعة بين    %5.60من إجمالى مفردات عينة الدراســــ

 من إجمالى مفردات عينة اإلناث. %3.2ة الذكور فى مقابل من إجمالى مفردات عين 8%
ــابق عنـد درجـة حريـة =من    2بحســــــــــــــاب قيمـة كـاو  قيمـة دالـة   وهي  6.584وجـد أنهـا =    ،2الجـدول الســــــــــــ

ــائيًا   وجود  علىتقريبًا مما يؤكد 0.160، وقد بلغت قيمة معامل التوافق  0.05 داللة  عند مســـــــــــتوى إحصـــــــــ
ــائـيًا بين النوع ) ونوعـية الفـيديوهـات المفضـــــــــــــــلة التى يقيمونهـاعلى موقع إـناث(   -تكورعالـقة داـلة إحصــــــــــــ

 اليوتيوب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " بهيئة قناة السويس التفاعليةالعالقات العامة لتكنولوجيا االتصال   ممارسىاستخدام : "د. لبنى مسعود عبد العظيم 156 

 

األزمووات  موودى قيووام المعحوثين بووالتعليم على مقوواط  الفيووديو المنشوووووووووورة على اليونيوب حول    -5
 المصرية:

 ( 16)جدول 

 وفقاً للنوع   األزمات المصرية مدى قيام المبحوثين بالتعليق على مقاطع الفيديو المنشورة على اليوتيوب حول توزيع 

 النوع                      

 

 التعليق  

 االتجاه االنحراف المتوسط اإلجمالى إناث ذكو/ 

 % ك % ك % ك

ا/تدددددددفددددددداع  

 األسعا/

 51.60 129 46.40 58 56.80 71 دائما  

 28.80 72 32.00 40 25.60 32 أحيانا   مؤيد 0.782 1.33

 19.60 49 21.60 27 17.60 22 ال

  100 250 100 125 100 125 اإلجمالى

فدددددديددددددروس  

 كو/ونا

 27.20 68 34.40 43 20.00 25 دائما  

 33.20 83 29.60 37 36.80 46 أحيانا   محايد  0.809 0.88

 39.60 99 36.00 45 43.20 54 ال

  100 250 100 125 100 125 اإلجمالى

 21.20 53 19.20 24 23.20 29 دائما   سد النهضة

 38.00 95 38.40 48 37.60 47 أحيانا   محايد  0.764 0.81

 40.80 102 42.40 53 39.20 49 ال

   100 250 100 125 100 125 اإلجمالى

لتعليم على مقاط  الفيديو ل  المعحوثين بالنسووعةاسووتجابات يتضوول من بيانات الجدول السووابم أ        
 :جاءت كالتالى زمات المصريةاأل المنشورة على اليونيوب حول 

 ، 0.782وانحرا  م ياري  1.33بمتوسط حسابى  فى الترتيب األول"  ارتف ع األسع ر" جاء  •
  0.809وانحرا  م ياري  0.88بمتوسط حسابى  الترتيب الثانىفى  " فيروس كورون "  جاءثم  •
 0.764را  م ياري ، وانح0.81بمتوسط حسابى  فى الترتيب الثالث "  سد الناض "  جاءوأخيرا  •
 :باألزمات المصريةمدى مناقشة المعحوثين حول مضمو  مقاط  الفيديو الخاصة  -6

   (17)جدول 

 وفقاً للنوع   باألزمات المصريةمدى مناقشة المبحوثين حول مضمون مقاطع الفيديو الخاصة توزيع 

 النوع                     

 مدى التناقش

 اإلجمالى إناث ذكو/ 

 % ك % ك % ك

 49.60 124 48.80 61 50.40 63 دائما  

 36.80 92 34.40 43 39.20 49 أحيانا  

 13.60 34 16.80 21 10.40 13 ال

 100 250 100 125 100 125 اإلجمالى

 الداللة = غير دالة      0.096معامل التوافق =           2د.ح =           2.306= 2كا
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 السابم:لجدول ا نتائج بياناتيتضل من     
،  % 49.60مفردات عينة الدراسـة بلغت  من إجمالى يناقشـون مضـامين الفيديوهات "دائمًا"أن نسـبة من  •

من إجمــالى مفردات    %48.80من إجمــالى مفردات عينــة الــذكور فى مقــابــل    %50.40موزعــة بين  
ًا( من إجمالى )أحيان  منتظمغير   من يناقشـــون مضـــامين الفيديوهات بشـــكلوبلغت نســـبة  ،  عينة اإلناث 

ــة   إجمـالى مفردات عيـنة اـلذكور فى مـقاـبل  من   %39.20موزعـة بين    %36.80مفردات عيـنة اـلدراســــــــــــ
ينــاقشــــــــــــــون مضــــــــــــــــامين  بينمــا بلغــت نســــــــــــــبــة من ال  ،  من إجمــالى مفردات عينــة اإلنــاث   34.40%

من إجمــالى   %10.4موزعــة بين   %13.60من إجمــالى مفردات عينــة الــدراســـــــــــــــة    "مطلقــاً الفيــديوهــات"
 من إجمالى مفردات عينة اإلناث. %16.8ات عينة الذكور فى مقابل مفرد 

ــاب قيمة كاو      ــابق عند درجة حرية = 2بحســـــــ غير  قيمة   وهي  2.306وجد أنها =    ،2من الجدول الســـــــ
ــائيــًا،دالــة   وجود عالقــة دالــة عــدم    علىتقريبــًا ممــا يؤكــد  0.096وقــد بلغــت قيمــة معــامــل التوافق    إحصـــــــــــــ

 األزمات المصـــــــــرية  مناقشـــــــــة المبحوثين لمضـــــــــامين فيديوهات إناث( ومدى  -ورإحصـــــــــائيًا بين النوع )تك
 .الدراسةمحل  المعروضة على موقع اليوتيوب 

 بيزمة سد النهضة:المتعلقة انجاهات المعحوثين نحو مشاهدة مقاط  الفيديو  -7
 ( 18)جدول 

 وفقاً للنوع   لنهضةبأزمة سد االمتعلقة اتجاهات المبحوثين نحو مشاهدة مقاطع الفيديو 

                                            

 النوع                       

 

مدى االتفاق مع كل 

 عبا/ة 

 اإلجمالى إناث ذكو/ 

 االتجاه  االنحراف المتوسط
 % ك % ك % ك

  تساعدنى

على فهم  

األزمة  

بشكل 

 متعمق 

 32.40 81 36.80 46 28.00 35 موافق

 36.40 91 34.40 43 38.40 48 محايد  ؤيدم 0.799 2.01

 31.20 78 28.80 36 33.60 42 معا/ض 

القيادة  

المصرية 

 ستحمي

مصر 

  وشعبها فى

حالة تنفيذ  

اثيوبيا  

لمزاعمها 

 بشأن السد 

 32.40 81 32.80 41 32.00 40 موافق

 محايد  0.816 1.98

 33.60 84 36.00 45 31.20 39 محايد 

 34.00 85 31.20 39 36.80 46 معا/ض 

التنوع فى  

مضامين 

األزمة فى  

وقت قصير  

يجعلنى  

عندى المام  

 باألزمة 

 28.40 71 28.80 36 28.00 35 موافق

 محايد  0.791 1.94

 37.60 94 40.00 50 35.20 44 محايد 

 34.00 85 31.20 39 36.80 46 معا/ض 
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اثيوبيا ال 

تريد  

الوصول  

التفاق النها  

عة مقتن

بفائدة السد  

 لهم 

 29.60 74 31.20 39 28.00 35 موافق

 محايد  0.813 1.93

 33.60 84 36.80 46 30.40 38 محايد 

 36.80 92 32.00 40 41.60 52 معا/ض 

اشاهدها فى  

  الذيالوقت 

 ا/يده 

 27.60 69 22.40 28 32.80 41 موافق

 34.00 85 32.80 41 35.20 44 محايد  محايد  0.807 1.89

 38.40 96 44.80 56 32.00 40 معا/ض 

  100 250 100 125 100 125 اإلجمالى فى كل عبا/ة 

 السابم:الجدول  نتائج بياناتيتضل من 
"  موافقبمعدل اســـــــتجابة "الترنيب األول فى "   تسننن عدنى عفى فام األزم  ب نننك  متعم " جاءت ال بارة   •

 0.799وانحرا  م ياري  2.01بمتوسط حسابى

"  السندثيوبي  لمزاعما  ب نن  أمصنر و نعبا  فى ح ل  تنفيذ    سنتحم الاي دة المصنري   " وجاءت ال بارة   •
 0.816وانحرا  م ياري  1.98" بمتوسط حسابى موافقبمعدل استجابة "الترنيب الثانى فى 

رنيب  التفى " لم م ب ألزم   إ يالتنوع فى مضننن مي  األزم  فى و    صنننير يجعفنى عند" جاءت ال بارة   •
 0.791وانحرا  م ياري  1.94" بمتوسط حسابى موافقبمعدل استجابة "الثالث  

بمعدل الترنيب الراب  فى " ثيوبي  ال تريد الوصنننو  التف ن النا  ماتنع  بف  دة السننند لامأ"  جاءت ال بارة •
 0.813وانحرا  م ياري  1.93" بمتوسط حسابى موافقاستجابة "

ــتجابة "الترنيب الخامس فى "  ريدهأ  الذي    نن هده  فى الو أ" جاءت ال بارة   • " بمتوســـــط  موافقبمعدل اســـ
 0.807وانحرا  م ياري . 1.89حسابى 
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 :بيزمة فيروس كوروناالمتعلقة انجاهات المعحوثين نحو مشاهدة مقاط  الفيديو  -8

 ( 19)جدول 

 للنوع وفقاً  بأزمة فيروس كوروناالمتعلقة اتجاهات المبحوثين نحو مشاهدة مقاطع الفيديو 

 النوع                       

 

 مدى االتفاق مع كل عبا/ة 

 اإلجمالى إناث ذكو/ 
 االتجاه  االنحراف المتوسط

 % ك % ك % ك

أزمة فيروس 

كو/ونا خطيرة  

 على العالم كله

 32.40 81 36.80 46 28.00 35 موافق

 36.40 91 34.40 43 38.40 48 محايد  مؤيد 0.799 2.01

 31.20 78 28.80 36 33.60 42 معا/ض 

زادت 

معلوماتى عن  

 الفيروس  

 28.40 71 28.80 36 28.00 35 موافق

 37.60 94 40.00 50 35.20 44 محايد  محايد  0.791 1.94

 34.00 85 31.20 39 36.80 46 معا/ض 

حاول بعد  أ

ن أ يمشاهدت

/شادات إلتبع اأ

الصحية 

د  نللنظافة وع

االختالط فى  

كن  األما

 المزدحمة

 29.60 74 31.20 39 28.00 35 موافق

 محايد  0.811 1.93

 34.00 85 36.80 46 31.20 39 محايد 

 36.40 91 32.00 40 40.80 51 معا/ض 

شعر بالخوف  أ

صاب بهذا أن أ

 الفيروس 

 28.40 71 27.20 34 29.60 37 موافق

 32.80 82 25.60 32 40.00 50 محايد  محايد  0.815 1.91

 38.80 97 47.20 59 30.40 38 معا/ض 

جراءات  إ

الحماية فى  

 مصر ضعيفة

 30.40 76 30.40 38 30.40 38 موافق

 29.60 74 34.40 43 24.80 31 محايد  محايد  0.835 1.91

 40.00 100 35.20 44 44.80 56 معا/ض 

  100 250 100 125 100 125 اإلجمالى فى كل عبا/ة 

 السابم:الجدول  تائج بياناتنيتضل من 
"  موافقبمعدل استجابة "الترنيب األول  فى  "    أزم  فيروس كورون  خطيرة عفى الع لم كفه"  جاءت ال بارة   •

 0.799وانحرا  م ياري  2.01بمتوسط حسابى

ــتجابة "الترنيب الثانى فى " زاد  معفوم تى ع  الفيروس  " وجاءت ال بارة   • " بمتوســـــــــط  موافقبمعدل اســـــــ
 0.791وانحرا  م ياري  1.94حسابى 

د االختالط فى األم ك  نر نن دا  الصننحي  لفنظ ف  وعإلتبع اأ  أح و  بعد م نن هدتى  أ" وجاءت ال بارة   •

 0.811وانحرا  م ياري    1.93" بمتوسط حسابى  موافقبمعدل استجابة "الترنيب الثالث  فى  "   المزدحم 

ــتجابة "الترنيب الراب  فى "  صنن ب باذا الفيروسأ  أ ننعر ب لخو   أ" وجاءت ال بارة   • "  موافقبمعدل اســــ
 0.835وانحرا  م ياري . 1.91بمتوسط حسابى 
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"  موافقبمعدل اســـــــــــتجابة "الترنيب الخامس فى "   جراءا  الحم ي  فى مصننننر ضننننعيف إ" جاءت ال بارة   •
 0.835وانحرا  م ياري  1.91بمتوسط حسابى 

 بيزمة ارنفاع األسعار:  متعلقةالالمعحوثين نحو مشاهدة مقاط  الفيديو  انجاهات -9
 ( 20)جدول 

 وفقاً للنوع  بأزمة ارتفاع األسعار المتعلقة اتجاهات المبحوثين نحو مشاهدة مقاطع الفيديو 

 النوع                               

 

 مدى االتفاق مع كل عبا/ة 

 اإلجمالى إناث ذكو/ 
 االتجاه  االنحراف المتوسط

 % ك % ك % ك

ب أزمة فهمت أسعا
ارنفاع األسعار واآلثار  

 المترنعة عليها 

 32.40 81 36.80 46 28.00 35 موافق 

 36.40 91 34.40 43 38.40 48 محايد  مؤيد  0.799 2.01

 31.20 78 28.80 36 33.60 42 معا/ض 

أحاول نو ية  
المواطنين لمواجهة 

  نالتجار الميجش  
يبيعو  السل   

والمنتجات في السو   
ء بضرق ثمنها  السودا

 باالمتناع عن الشراء 

 28.40 71 28.80 36 28.00 35 موافق 

 محايد  0.791 1.94

 37.60 94 40.00 50 35.20 44 محايد 

 34.00 85 31.20 39 36.80 46 معا/ض 

أدعر بالعغض  
والكراهية للتجار  

والمسوولين عن أزمة  
 ارنفاع األسعار. 

 29.60 74 31.20 39 28.00 35 موافق 

 محايد  0.811 1.93
 34.00 85 36.80 46 31.20 39 محايد 

 36.40 91 32.00 40 40.80 51 معا/ض 

ساعدنني في نكوين  
رأي وانجاهاني نحو  
 مختلق أبعاد األزمة 

 29.60 74 31.20 39 28.00 35 موافق 

 34.00 85 36.80 46 31.20 39 محايد  محايد  0.811 1.93

 36.40 91 32.00 40 40.80 51 معا/ض 

ادعر بالخوف والقلم  
من عدم نوفير  
احتياجاني نتيجة  
 الرنفاع األسعار 

 30.40 76 30.40 38 30.40 38 موافق 

 محايد  0.835 1.91
 29.60 74 34.40 43 24.80 31 محايد 

 40.00 100 35.20 44 44.80 56 معا/ض 

  100 250 100 125 100 125 اإلجمالى فى كل عبا/ة 

 السابم:الجدول  نتائج بياناتيتضل من 
بمعدل الترنيب األول  فى "  فهمت أسوووووعاب أزمة ارنفاع األسوووووعار واآلثار المترنعة عليها" جاءت ال بارة   •

 0.799وانحرا  م ياري  2.01" بمتوسط حسابىموافقاستجابة "

السوووووووول  والمنتجات في  يبيعو    نأحاول نو ية المواطنين لمواجهة جشوووووووو  التجار المي" جاءت ال بارة   •
"  موافقبمعدل اســـــــتجابة "الترنيب الثانى  فى  "   السوووووو  السووووووداء بضووووورق ثمنها باالمتناع عن الشوووووراء

 0.791وانحرا  م ياري  1.94بمتوسط حسابى 
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الترنيب  فى "  العغض والكراهية للتجار والمسووووووولين عن أزمة ارنفاع األسوووووعارأدوووووعر ب" جاءت ال بارة   •
 0.811وانحرا  م ياري  1.93" بمتوسط حسابى موافق" بمعدل استجابةالثالث  

الترنيوب الراب  فى  "    سوووووووووواعودنني في نكوين رأي وانجواهواني نحو مختلق أبعواد األزموة"  جــاءت ال بــارة   •
 0.811وانحرا  م ياري . 1.93" بمتوسط حسابى موافقبمعدل استجابة "

الترنيب  فى "  نتيجة الرنفاع األسوووووعاردوووووعر بالخوف والقلم من عدم نوفير احتياجاني  أ" جاءت ال بارة   •
 0.835وانحرا  م ياري  1.91" بمتوسط حسابى موافقبمعدل استجابة "الخامس 

 اليونيوب: لألزمات بموق انجاه المعحوثين نحو أسلوب المعالجة اإلعالمية  -10
 ( 21جدول )

 قاً للنوع وف  اليوتيوب لألزمات بموقعاتجاه المبحوثين نحو أسلوب المعالجة اإلعالمية 

 النوع 

 مدى االتفاق 

 اإلجمالى  إناث  ذكو/ 
 االتجاه  االنحراف  المتوسط 

 % ك % ك % ك

يعرض وجهات  
النظر المختلفة  

فى األزمة  
 المطروحة 

 35 موافق 
28.0

0 
46 

36.8

0 
81 

32.4

0 

 48 محايد  مؤيد 0.799 2.01
38.4

0 
43 

34.4

0 
91 

36.4

0 

 42 معا/ض 
33.6

0 
36 

28.8

0 
78 

31.2

0 

يهتم بتقديم  
معلومات عن 

األزمة المطروحة  
وليس مجرد 
 وجهات نظر 

 35 موافق 
28.0

0 
36 

28.8

0 
71 

28.4

0 

 محايد  0.791 1.94
 44 محايد 

35.2

0 
50 

40.0

0 
94 

37.6

0 

 46 معا/ض 
36.8

0 
39 

31.2

0 
85 

34.0

0 

يساهم فى تشكيل 
باألزمات  الوعي

فى المجتمع 
 المصرى 

 35 موافق 
28.0

0 
39 

31.2

0 
74 

29.6

0 

 39 محايد  محايد  0.811 1.93
31.2

0 
46 

36.8

0 
85 

34.0

0 

 51 معا/ض 
40.8

0 
40 

32.0

0 
91 

36.4

0 

تغطى األزمات  
 واقعيبشكل 

 38 موافق 
30.4

0 
38 

30.4

0 
76 

30.4

0 

 31 محايد  محايد  0.835 1.91
24.8

0 
43 

34.4

0 
74 

29.6

0 

 56 معا/ض 
44.8

0 
44 

35.2

0 

10

0 

40.0

0 

 اإلجمالى فى كل عبا/ة 
12

5 
100 

12

5 
100 

25

0 
100  

 السابم:الجدول  بياناتنتائج يتضل من 
بمعدل استجابة  الترنيب األول  فى "    معرض وجهات النظر المختلفة فى األزمة المطروحة" جاءت ال بارة   •

 0.799وانحرا  م ياري  2.01" بمتوسط حسابىموافق"
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الترنيووب  فى    علومووات عن األزمووة المطروحووة وليس مجرد وجهووات نظريهتم بتقوودمم م"  جـــاءت ال بـــارة   •
 0.791وانحرا  م ياري  1.94" بمتوسط حسابى موافقبمعدل استجابة "  الثانى

بمعدل الترنيب الثالث فى " باألزمات فى المجتم  المصوووووورى  الوعيمسوووووواهم فى نشووووووكيل  "جاءت ال بارة   •
 0.811ياري وانحرا  م  1.93" بمتوسط حسابى موافقاستجابة "

ــتجابة "الترنيب الراب  فى "  واقعينغطى األزمات بشووكل  "جاءت ال بارة   • ــابى  موافقبمعدل اسـ " بمتوســـط حسـ
 0.835وانحرا  م ياري  1.91
 -الدراسة: نتائج التحقم من صحة فروض  -ثانيا  

مقاط  نوجد عالقة ارنعاطية دالة احصووووووائيا  بين متوسووووووطات درجات متابعة المعحوثين لل:  الفرض األو
فيروس    -النهضووووووة سوووووود) المصووووووريةاألزمات  مضووووووامين  الفيديو على موق  اليونيوب وانجاهانهم نحو  

 ارنفاع األسعار( -كورونا
 ( 22)جدول 

متابعة المبحوثين لمقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب واتجاهاتهم نحو   مدىبين لبيان داللة العالقة  نتائج معامل ارتباط سبيرمان

 ة األزمات المصري 

انجاه   متابعة المعحوثين لمقاط  الفيديو على اليونيوب  مدى
 الداللة  العالقة

 االنجاه نحو ازمة سد النهضة 
 العدد 

معامل االرنعاط 
S. R 

 0.01دالة عند  إيجابية
250 0.249** 

 0.01دالة عند  إيجابية **0.276 250 االنجاه نحو أزمة فيروس كورونا

 0.05دالة عند  إيجابية *0.128 250 ألسعاراالنجاه نحو أزمة ارنفاع ا

 مدىبين  أن نتائج معامل ارتباط ســـــــــبيرمان لبيان داللة العالقة يتضـــــــــح من بيانات الجدول الســـــــــابق 
ــامين ــرية متابعة المبحوثين لمقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب واتجاهاتهم نحو مضـــــــ   األزمات المصـــــــ

ــبة  بالن S.Rجاء معامل االرتباط  جاءت كالتالى: ــةســ ــد النهضــ ــتوى داللة 0.249  ألزمة ســ ** عند مســ
االتجــاه  ممــا يؤكــد على وجود عالقــة ايجــابيــة بين متــابعــة المبحوثين لمقــاطع الفيــديو بــاليوتيوب و 0.01
**عند  0.276 ألزمة فيروس كورونابالنســـــــــــبة   S.R.وجاء معامل االرتباط  أزمة ســـــــــــد النه ، نحو  

ايجــابيــة بين متــابعــة المبحوثين لمقــاطع الفيــديو    ممــا يؤكــد على وجود عالقــة0.01مســــــــــــــتوى داللــة  
تفــاع  ألزمــة ار بــالنســــــــــــــبــة    S.Rوجــاء معــامــل االرتبــاط  أزمــة فيروس كورونــا،  بــاليوتيوب واالتجــاه نحو  

مما يؤكد وجود عالقة ايجابية بين متابعة المبحوثين    0.05*عند مســـــــــــــتوى داللة  0.128 األســـــــــــــعار
 مة ارتفاع األسعار.أز لمقاطع الفيديو باليوتيوب واالتجاه نحو 

حصوووائيا  إنوجد عالقة ارنعاطية دالة ينص على أن :"  الميفقد ثبتت صوووحة الفرض األول  يوبالتال     
مضوامين  بين متوسوطات درجات متابعة المعحوثين لمقاط  الفيديو على موق  اليونيوب وانجاهانهم نحو  

 ارنفاع األسعار( -فيروس كورونا -النهضة سد) المصريةاألزمات 
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يوجد فر  دال إحصوووائيا  بين متوسوووطات درجات المعحوثين على متياس انجاهانهم :  الثانىلفرض ا
االجتماعى   المسووووووووتوى   -وفقا  للمتغيرات الدمموغرافية: )النوع  األزمات المصووووووووريةنحو مضووووووووامين 

 واالقتصادى(.

 -النوع: وفم متغير  -أ
 ( 23)جدول 

 درجات المبحوثين  ( لداللة الفروق بين متوسطى T-testنتائج اختبار )ت 

 األزمات المصرية اتجاهاتهم نحو مضامين إناث( على مقاييس  –وفق متغير النوع )ذكور 

االنووووحووووراف   المتوسط العدد المجموعات  المتياس
 المرياري 

درجووووووووووووة  قيمة ت
 الحرية

 الداللة

االنجاه نحو أزمة  
 غير دالة 248 0.090 0.715 2.14 125 ذكور سد النهضة

 0.685 2.15 125 إناث

االنجاه نحو أزمة  
 غير دالة 248 1.908 0.567 1.97 125 ذكور فيروس كورونا

 0.625 2.11 125 إناث

االنجاه نحو أزمة  
دالدة عندد   248 *2.015 0.640 1.84 125 ذكور ارنفاع األسعار

 0.678 2.01 125 إناث 0.05

( لداللة الفروق بين متوســـــــــطى  T-testنتائج اختبار )ت يتضـــــــــح من بيانات الجدول الســـــــــابق أن       
األزمــات إنــاث( على مقــاييس اتجــاهــاتهم نحو مضـــــــــــــــامين    –درجــات المبحوثين وفق متغير النوع )تكور

 جاء كالتالى: المصرية
درجات المبحوثين  وفق متغير النوع    ( لداللة الفروق بين متوســــــــــــــطىT-testنـتائج اختـبار )ت  جاء  -

وهى    248عند درجة حرية   0.090حيث بلغت قيمة ت   نهضــةألزمة ســد البالنســبة  إناث(   –)تكور
  أزمة ســــد النهضــــةغير دالة ، وبالتالى لم تثبت صــــحة الفرض فى متغير النوع بالنســــبة لالتجاه نحو  

درجـات المبحوثين على مقيـاس    يوجـد فرق دال إحصـــــــــــــــائيـًا بين متوســــــــــــــطـات ال    ممـا يـدل على أنـه
ــامين   ــةاتجاهاتهم نحو مضـــــــ ــد النهضـــــــ ( لداللة T-testنتائج اختبار )ت جاء  ، و   لنوعلًا وفق  أزمة ســـــــ

أزمة  بالنســـبة لالتجاه نحو  إناث(   –الفروق بين متوســـطى درجات المبحوثين  وفق متغير النوع )تكور
وهى غير دالــة، وبــالتــالى لم    248عنــد درجــة حريــة    1.908حيــث بلغــت قيمــة ت    فيروس كورونوا

ــبة لال ــحة الفرض فى متغير النوع بالنســــ ال    تجاه نحو أزمة فيروس كورونا مما يدل على أنهتثبت صــــ
مضامين أزمة يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس اتجاهاتهم نحو  

 . لنوعلوفقًا  فيروس كورونا

متغير النوع    المبحوثين وفق( ـلدالـلة الفروق بين متوســــــــــــــطى درجـات  T-testنتـائج اختـبار )ت  جـاء   -
عند درجة   *2.015حيث بلغت قيمة ت   أزمة ارنفاع األسوووعاربالنســــبة لالتجاه نحو    إناث( –)تكور
أزمة  ثبوت صوووووووووحوة الفرض فى متغير النوع بالنسوووووووووعوة لالنجواه نحو  وبالتالى    دالة.  وهي  248حرية 
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ــائيًا بين متوســــــطات  مما يدل على أنه ألسووووعارارنفاع ا درجات المبحوثين على    يوجد فرق دال إحصــــ
 للنوع.وفقًا  أزمة ارتفاع األسعارمضامين نحو مقياس اتجاهاتهم 

يوجد فر  دال إحصوووووووائيا  بين  "أن :ينص على   المي الثانىالفرض لم نثبت صوووووووحة   يوبالتال     
للنوع إال وفقا     األزمات المصريةمتوسطات درجات المعحوثين على متياس انجاهانهم نحو مضامين  

 0.05دال أحصائيا عند مستوى داللةحيث ثبت وجود فر   أزمة ارنفاع األسعار فيما مخص
 -االقتصادى: وفم متغير المستوى االجتماعى  - ب

 ( 24)جدول 

وفق متغير المستوى االجتماعى   لبيان داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين ANOVAالتباين أحادي االتجاه  تحليل

 األزمات المصرية ن اتجاهاتهم نحو مضامي مقاييس  ى منخفض( عل -متوسط   – االقتصادى )مرتفع 

درجوووووووووة  مجموع المربعات مصدر التعاين المتياس
 الحرية

مووووتوووووسوووووووووووووط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

االنجاه نحو أزمة سد  
 النهضة

االنجاه نحو أزمة  
 فيروس كورونا

بوووووووووووووووويوووووووووووووووون 
 المجموعات

 غير دالة 0.273 0.134 2 0.268
داخووووووووووووووووووووووووووول 

 المجموعات
121.256 247 0.491 

 وووو 249 121.524 المجموووع

 
االنجاه نحو أزمة  
 ارنفاع األسعار

بوووووووووووووووويوووووووووووووووون 
 المجموعات

 دالةغير  0.018 0.007 2 0.013
داخووووووووووووووووووووووووووول 

 المجموعات
89.587 247 0.363 

 وووو 249 89.600 المجموووع

االنجاه نحو أزمة سد  
 النهضة

بوووووووووووووووويوووووووووووووووون 
 المجموعات

 غير دالة 0.104 0.046 2 0.092
داخووووووووووووووووووووووووووول 

 المجموعات
109.464 247 0.443 

 وووو 249 109.556 المجموووع

ــابق أن         لبيان داللة الفروق  ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه  يتضـــــــح من بيانات الجدول الســـــ
 -متوســــــــط   –وفق متغير المســــــــتوى االجتماعى االقتصــــــــادى )مرتفع    بين متوســــــــطات درجات المبحوثين

 جاء كالتالى: يةاألزمات المصر على مقاييس اتجاهاتهم نحو مضامين  منخف (
لبيــان داللــة الفروق بين متوســــــــــــــطــات درجــات   ANOVAنتــائج تحليــل التبــاين أحــادي االتجــاه  جــاء   -

ــادى )مرتفع   المبحوثين ــتوى االجتماعى االقتصـ على مقاييس    منخف ( -متوســـط    –وفق متغير المسـ
أحادي نتائج تحليل التباين  وهى غير دالة.وجاء   0.273 =   أزمة ســــــــــــــد النهضــــــــــــــةاتجاهاتهم نحو  

وفق متغير المســــــــــــــتوى    لبيــان داللــة الفروق بين متوســــــــــــــطــات درجــات المبحوثين  ANOVAاالتجــاه  
ــادى )مرتفع   أزمة فيروس على مقاييس اتجاهاتهم نحو    منخف (  -متوســـــــــــط   –االجتماعى االقتصـــــــــ

لبيان داللة   ANOVAنتائج تحليل التباين أحادي االتجاه  وهى غير دالة، وجاء    0.018 =    كورونا
ــطات درجات المبحوثينالفر  ــادى )مرتفع    وق بين متوســــــ ــتوى االجتماعى االقتصــــــ   –وفق متغير المســــــ

 وهى غير دالة.  0.104 =    أزمة ارتفاع األسعارعلى مقاييس اتجاهاتهم نحو    منخف (  -متوسط  
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يوجد فر  دال إحصووووائيا  بين   " أن :ينص على  المي  الثانىلم نثبت صووووحة الفرض  يوبالتال      
وفقا    األزمات المصوووووووووريةلمعحوثين على متياس انجاهانهم نحو مضوووووووووامين متوسوووووووووطات درجات ا

 لمستوى االجتماعى واالقتصادى(.ل

نعليم المعحوثين على مقاط  الفيديو    معدليوجد فر  دال إحصوائيا  بين متوسوطات    :الثالثالفرض 
( األسوعارأزمة ارنفاع  -أزمة فيروس كورونا –  أزمة سود النهضوة) األزمات المصوريةحول مضوامين 

 المستوى االجتماعى واالقتصادى(. -وفقا  للمتغيرات الدمموغرافية: )النوع

 

 -النوع: وفم متغير  -أ
 ( 25)جدول 

  إناث( على مقياس معدل – ( لداللة الفروق بين متوسطى درجات المبحوثين وفق متغير النوع )ذكورT-testنتائج اختبار )ت 

 زمات المصرية األعلى مقاطع الفيديو حول مضامين  همتعليق

االنحراف   المتوسط العدد  المجموعات المتياس
درجة   قيمة ت  المرياري 

 الداللة  الحرية

معدل التعليم على  
 مقاط  سد النهضة

 0.790 1.25 125 إناث غير دالة 248 1.458 0.771 1.39 125 ذكور

معدل التعليم على  
 مقاط  فيروس كورونا

دالة عند  248 *2.124 0.763 0.77 125 ذكور
 0.842 0.98 125 إناث 0.05

معدل التعليم على  
 مقاط  ارنفاع األسعار

 0.753 0.77 125 إناث غير دالة 248 0.744 0.777 0.84 125 ذكور

( لداللة الفروق بين متوســـــــــطى  T-testنتائج اختبار )ت يتضـــــــــح من بيانات الجدول الســـــــــابق أن       
على مقـاطع الفيـديو حول   همتعليق  على مقيـاس معـدلإنـاث(    –)تكور  درجـات المبحوثين وفق متغير النوع

 (أزمة ارتفاع األسعار -كوروناأزمة فيروس  – أزمة سد النهضة) األزمات المصريةمضامين 
( لداللة الفروق بين متوســـــــــــــطى درجات المبحوثين  وفق متغير  T-testنتائج اختبار )ت  جاءت  -

حيـث بلغـت قيمـة ت    أزموة سووووووووود النهضوووووووووةمقواط   ى  ومعـدل التعليق علإنـاث(    –النوع )تكور
وهى غير دالة ، وبالتالى لم تثبت صــحة الفرض فى متغير النوع    248عند درجة حرية    1.458

نتائج  كما جاءت  ،  أزمة سد النهضةعلى مقاطع الفيديو حول    المبحوثين  تعليق على مقياس معدل
 –مبحوثين  وفق متغير النوع )تكوردرجات ال  ( لداللة الفروق بين متوســــــــطىT-testاختبار )ت 

عنــد درجــة   *2.124حيــث بلغــت قيمــة ت    مقواط  فيروس كورونواومعــدل التعليق على  إنــاث(  
  تعليق  وهى داـلة، وـبالـتالى ثـبت صــــــــــــــحـة الفرض فى متغير النوع على مقـياس معـدل  248حرـية  

-Tار )ت  تــائج اختبــنكمــا جــاءت  ،  أزمــة فيروس كورونــا  على مقــاطع الفيــديو حول    المبحوثين
testــطى درجات المبحوثين  وفق متغير النوع )تكور ومعدل إناث(  –( لداللة الفروق بين متوســــــــــ

وهى   248عند درجة حرية    0.744حيث بلغت قيمة ت    مقواط  ارنفواع األسوووووووووعوارالتعليق على 
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  وثينالمبح  تعليق  ، وبالتالى لم تثبت صـــــــــــحة الفرض فى متغير النوع على مقياس معدلغير دالة
الجزء )  الثالث، وبالتالى لم نثبت صووووحة الفرض أزمة ارتفاع األســــــعارمقاطع الفيديو حول على  

نعليم المعحوثين على    معدليوجد فر  دال إحصوووائيا  بين متوسوووطات  أ( المى ينص على أن :" 
 -أزمة فيروس كورونا  –  أزمة سووود النهضوووة)  األزمات المصوووريةمقاط  الفيديو حول مضوووامين  

المسووتوى االجتماعى واالقتصووادى(  -( وفقا  للمتغيرات الدمموغرافية: )النوععارأزمة ارنفاع األسوو
 0.05للنوع. بينما وجد فر  دال بالنسعة ألزمة فيروس كورونا عند مستوى داللةوفقا  

 -االقتصادى: وفم متغير المستوى االجتماعى  - ب

 ( 26)جدول 

 الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين لبيان داللة ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 

على مقاطع الفيديو حول   همتعليق منخفض( على مقياس معدل -متوسط   –وفق متغير المستوى االجتماعى االقتصادى )مرتفع 

 ( ارتفاع األسعار أزمة  -أزمة فيروس كورونا –  أزمة سد النهضة) األزمات المصرية مضامين 

درجوووووووووووووة   عاتمجموع المرب مصدر التعاين المتياس
 الحرية

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات

معدل التعليم على مقاط   
 سد النهضة 

معدل التعليم على مقاط   
 فيروس كورونا 

 غير دالة 0.215 0.133 2 0.265 بين المجموعات
 0.616 247 152.135 داخل المجموعات

 وووو 249 152.400 المجموووع

 
معدل التعليم على مقاط   

 اع األسعار ارنف

 غير دالة 1.199 0.784 2 1.568 بين المجموعات

 0.654 247 161.588 داخل المجموعات

 وووو 249 163.156 المجموووع

معدل التعليم على مقاط   
 سد النهضة 

 دالةغير  0.479 0.281 2 0.562 بين المجموعات

 0.586 247 144.834 داخل المجموعات

 وووو 249 145.396 المجموووع

( لداللة الفروق بين متوســطى درجات T-testنتائج اختبار )ت  يتضــح من بيانات الجدول الســابق أن 
على مقاطع الفيديو    همتعليق  على مقياس معدل  المسـتوى االجتماعى االقتصـادىالمبحوثين وفق متغير  

 (ارتفاع األسعار أزمة -أزمة فيروس كورونا – أزمة سد النهضة) األزمات المصريةحول مضامين 
متغير    المبحوثين وفق( ـلدالـلة الفروق بين متوســــــــــــــطى درجـات  T-testنـتائج اختـبار )ت  جـاءت   -

بلغت قيمة   حيث   النهضــةســد ومعدل التعليق على مقاطع فيديو    المســتوى االجتماعى االقتصــادى
ــتوى االجتماعىوبالتالى لم تثبت صـــــــحة الفرض فى متغير   دالة،غير   وهي  ،0.215 =     المســـــ

 .النهضةأزمة سد على مقاطع الفيديو حول  المبحوثين تعليق على مقياس معدل االقتصادى

متغير    المبحوثين وفق( ـلدالـلة الفروق بين متوســــــــــــــطى درجـات  T-testنـتائج اختـبار )ت  جـاءت   -
حيث بلغت حيث   فيروس كوروناومعدل التعليق على مقاطع    المســـــــــتوى االجتماعى االقتصـــــــــادى

المســــــــتوى  غير دالة، وبالتالى لم تثبت صــــــــحة الفرض فى متغير   وهي  ،1.199بلغت قيمة  = 
أزمــة على مقــاطع الفيــديو حول    ثينالمبحو   تعليق  على مقيــاس معــدل  االجتمــاعى االقتصـــــــــــــــادى

 .كورونافيروس 
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متغير    المبحوثين وفق( ـلدالـلة الفروق بين متوســــــــــــــطى درجـات  T-testنـتائج اختـبار )ت  جـاءت   -
ــ ــتوى االجتماعى االقتصــــ ــعارومعدل التعليق على مقاطع    ادىالمســــ حيث بلغت قيمة    ارتفاع األســــ

ــتوى االجتماعى  لم تثبت صـــــــحة الفرض فى متغير    وبالتالى دالة،غير   وهي  ،0.479 =   المســـــ
 .األسعارأزمة ارتفاع على مقاطع الفيديو حول  المبحوثين تعليق على مقياس معدل االقتصادى

يوجود فر  دال ينص على أنو :"    الومي(  )بزء  الج  الثوالوثلم نثبوت صوووووووووحوة الفرض    يوبوالتوال     
األزمات  نعليم المعحوثين على مقاط  الفيديو حول مضووووووووامين    معدلإحصووووووووائيا  بين متوسووووووووطات  

لمسووووووتوى لوفقا    (أزمة ارنفاع األسووووووعار -أزمة فيروس كورونا –  أزمة سوووووود النهضووووووة) المصوووووورية
 االجتماعى واالقتصادى.

  اليونيوببين متوسوطات درجات مناقشوة المعحوثين لمقاط  فر  دال إحصوائيا   : يوجدالراب الفرض 
األسوعار( أزمة ارنفاع   -أزمة فيروس كورونا  –  أزمة سود النهضوة) األزمات المصوريةحول مضوامين  

 المستوى االجتماعى واالقتصادى(. -للمتغيرات الدمموغرافية: )النوع وفقا  

 -النوع: وفم متغير  -أ
 ( 27)جدول 

  إناث( على مقياس معدل – ( لداللة الفروق بين متوسطى درجات المبحوثين وفق متغير النوع )ذكورT-testاختبار )ت  نتائج

 ( أزمة ارتفاع األسعار  -أزمة فيروس كورونا –  أزمة سد النهضة)  باألزمات المصرية المتعلقة اليوتيوب مقاطع لمضامين  مناقشتهم

االنحراف   المتوسط العدد  المجموعات المتياس
درجة   قيمة ت  المرياري 

 الداللة  الحرية

معدل المناقشة حول 
  المتعلقة مقاط  اليونيوب

 باألزمات المصرية 
 0.749 1.83 125 إناث غير دالة 248 1.178 0.755 1.94 125 ذكور

لداللة الفروق بين متوســـــــــــطى (  T-testنتائج اختبار )ت يتضـــــــــــح من بيانات الجدول الســـــــــــابق أن       
مقـاطع  لمضـــــــــــــــامين   منـاقشــــــــــــــتهم  إنـاث( على مقيـاس معـدل  –ير النوع )تكوردرجـات المبحوثين وفق متغ

غير   وهي،  248ودرجة حرية  1.178حيث بلغت قيمة ت الثالثة   باألزمات المصــــــــــــرية المتعلقة  اليوتيوب 
 مما يثبت عدم صحة الفرض بالنسبة لمتغير النوع. دالة
 - االقتصادى: وفم متغير المستوى االجتماعى  -ب

 ( 28)جدول 

 لبيان داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 

  اليوتيوب مقاطع لمضامين  مناقشتهم منخفض( على مقياس معدل -متوسط   –وفق متغير المستوى االجتماعى االقتصادى )مرتفع 

 ( أزمة ارتفاع األسعار -كورونا  أزمة فيروس  –  أزمة سد النهضة) باألزمات المصرية  المتعلقة المتعلقة

درجة   مجموع المربعات مصدر التعاين  المتياس
 الحرية

متوسط 
 الداللة  قيمة ف  المربعات 

معدل المناقشة حول 
  المتعلقة مقاط  اليونيوب

 باألزمات المصرية 

بين 
 0.170 2 0.340 المجموعات

داخل  غير دالة 0.299
 0.569 247 140.524 المجموعات

 وووو  249 140.864 ووعالمجمو
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لبـيان داللة   ANOVAتحلـيل التـباين أحادي االتجـاه  يتضــــــــــــــح من بـيانات الجـدول الســــــــــــــابق أن       
ــادى )مرتفع   ــتوى االجتماعى االقتصـــــــ ــطات درجات المبحوثين وفق متغير المســـــــ  –الفروق بين متوســـــــ

األزمات ب  المتعلقة  اليوتيوب مقاطع  لمضـــــــــــامين    مناقشـــــــــــتهم منخف ( على مقياس معدل -متوســـــــــــط  
 0.299قيمة  = نأ األسعار(أزمة ارتفاع  -أزمة فيروس كورونا – أزمة سد النهضة) المصرية
يوجد فر  دال إحصووووووووائيا  بين  ينص على أن :"   المي الراب لم نثبت صووووووووحة الفرض  يوبالتال     

أزمة سود )  األزمات المصوريةحول مضوامين    اليونيوبمتوسوطات درجات مناقشوة المعحوثين لمقاط  
 -وفقا  للمتغيرات الدمموغرافية: )النوع (أزمة ارنفاع األسووووووووعار  -أزمة فيروس كورونا  – ضووووووووةالنه

 (.يواالقتصاد يالمستوى االجتماع

 توصيات الدراسة:

  -تباع تغطية )تحليلية االمعلومات من خالل  إلىإشــباع حاجة الجمهور  إلى اإلعالم الجديد   ســعي  -1
المختلفة  األطرا    علىفة لألزمات وتحلل أســبابها وتلقي الضــوء نقدية( تتناول األبعاد المختل  -تفســيرية

 .لها
يتطلب   األزمات، ممامراعاة وســـــائل اإلعالم الدقة والشـــــفايية في إمداد الجماهير بالمعلومات أثناء    -2

ــل ــناع القرار بالدور الذي تل به    ،ة باألزمةالوعي الكامل من قبل جميع األطرا  تات الصـــــــ وكذلك صـــــــ
 التقليدية والجديدة( في تشكيل الرأي العام أثناء األزمات.)م اإلعالوسائل 

ضـــرورة تدريس مقررات إلعالم األزمات في كليات ومعاهد وأقســـام اإلعالم المختلفة إلعداد كوادر   -3
 طيتها إعالميًا.وتغ ،أحدث الطرق لمتابعة األزمات  علىمدربة علميًا 

قية في مجال إعالم األزمات تتعلق بالتغيرات التي ضـــــــــرورة االهتمام بإعداد دراســـــــــات علمية تطبي  -4
ــائل اإلعالم التقليدية    علىطرأت  ــهده وســــــ أبعاد المعالجة اإلعالمية لألزمات في ظل التطور الذي تشــــــ

مختلفة التي تترتب علي اعتماد  نتج عنه مجموعة من التأثيرات ال جديدة، مماوظهور وســــــــــائل إعالمية  
 معلومات أثناء األزمات. علىتلك الوسائل في الحصول  علىالجمهور عامة أو ف ة من ف اته 

 :مراجع الدراسة

 المراجع العربية: -أوال

واتجاهات النخ ة المصرية  دو إدارة القنوات التليفزيو ية اإلخ ارية لألزمات العربية: فى  (،2004)،  الديمخالد الالح    .1

الصراعو،   إدارة  العاشر اإلإطار مدخل  السنوى  العلمى  العربيةالمؤتمر  المعاصر والهوية  القاهرة: كلية  عالم  ، )جامعة 

 .اإلعالم(
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Consequently, the study problem crystallized in the following main question: 

What is media treatment of the Egyptian crises on YouTube? What are the 

university youth trends towards it? 

 

Keywords: Media Treatment - crises – YouTube - Trends of College youth. 
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Abstract 

         YouTube is one of the most important manifestations of modern 

technology on the Internet that has pushed the world into a new era of 

interactivity, human communication, freedom of opinion and expression, and 

competition from traditional media that could not keep pace with developments 

of the new media that gave great flexibility to communication and supported 

role of the recipient to become a recipient and a producer, And sent at the same 

time without restriction, or censorship, and according to the criteria that it 

chooses and specifies. 

    YouTube is one of the most important social networking sites, and one of the 

largest sites for hosting personally produced video files in the world, and it has 

gained great popularity and very fast as it is the latest qualitative shift in the 

richness of visual media with a two-way connection . 

The importance of the new media when facing crises such as (Renaissance Dam 

crisis - Coronavirus crisis - price hike crisis) is also reflected by increasing 

reliance of the public on it, as one of the new effective tools in knowing the 

details of that crisis as it represents the main source of information about the 

crisis for the public and also in shaping His trends towards it, and how to 

manage it through media handling of crises. 

    In general, continuous rise in the number and quality of crises and the 

technical development of new media in light of the information and 

communication revolutions and the dissemination and circulation of information 

in a way that makes it difficult to conceal information from media men and 

interest groups pushes towards increasing interest in crisis media research 

through new media, including YouTube. 

    Problem of the study crystallized by dealing with new media tools, including 

the YouTube Crisis website, as it collects many different video clips from 

multiple ideas and trends. TV channels have rushed to create their own channels 

on YouTube, and the regular audience publishes what they like about clips 

about a crisis of crises. These clips are useful when dealing with the crisis, or 

their purpose is to spread rumors in order to confuse the audience. 

The researcher also found, through an analytical survey of videos related to the 

Egyptian crises, that the crises of (Renaissance Dam - Corona virus - price 

hikes) are highly viewed through the site. 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
https://www.jprr.epra.org.eg/AuthorDetails.aspx?lang=en&Id=1152


Copyright © APRA 2021 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 

 

None of the materials provided on this Journal or the web site may be used, reproduced or transmitted, in 
whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or 
the use of any information storage and retrieval system, except as provided for in the Terms and Conditions 
of use of Al Arabia Public Relations Agency, without permission in writing from the publisher. 

And all applicable terms and conditions and international laws with regard to the violation of the copyrights of 
the electronic or printed copy.  

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  
 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-873X) 

                                                                        

Egyptian National Scientific & Technical Information Network 

(ENSTINET)  

With the permission of the Supreme Council for Media Regulation in Egypt 

Deposit Number: 24380 /2019 

 
 

To request such permission or for further enquires, please contact: 
 

APRA Publications  
 

Al Arabia Public Relations Agency 
 

Arab Republic of Egypt, 

Menofia - Shiben El-Kom - Crossing Sabry Abo Alam st. & Al- Amin st. 

Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 

                              Or  
 

Egyptian Public Relations Association 
 

Arab Republic of Egypt, 
Giza, Dokki, Ben Elsarayat -1 Mohamed Alzoghpy St. 

 
jprr@epra.org.eg  -  ceo@apr.agencyEmail:      

 

Web:     www.apr.agency, www.jprr.epra.org.eg 
 

 (+2) 02-376-20 -818   -    (+2) 0114 -15 -14 -151   -  (+2) 0114 -15 -14 -157 Phone:      

Fax:        (+2) 048-231-00 -73 

The Journal is indexed within the following international digital databases: 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency


- References are monitored at the end of research, according to the methodology of scientific 
sequential manner and in accordance with the reference signal to the board in a way that 
APA Search of America. 

- The author should send an electronic copy of his manuscript by Email written in Word 
format with his/her CV. 

- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 
informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed officially 
by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the manuscript with 
the new modifications during one week after the receipt the modification notes, and if the 
author is late, the manuscript will be delayed to the upcoming issue, but if there are thorough 
modifications in the manuscript, the author should send them after 15 days.  

- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 2800 L.E. and for the Expatriate 
Egyptians and the Foreigners are: 550 $. with 25% discount for Masters and PhD Students.  

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 
manuscript, an amount of 1400 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 275 $ for 
the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- Fees are not returned if the researcher retracts and withdraws the research from the journal for 
arbitration and publishing it in another journal. 

- The manuscript does not exceed 40 pages of A4 size. 30 L.E. will be paid for an extra page  
for the Egyptians and 10 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 25 % discount of the publication fees will be offered  to the Egyptians and the  
Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for any 
number of times during the year. 

- Two copies of the journal and Five Extracted pieces from the author's manuscript after the 
publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 500 L.E. for the 
Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 600 L.E. for the 
Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do  not exceed 8 pages and a 10 % 
discount is offered to the members of the Egyptian Public Relations Association. One copy of 
the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners . 

- One copy of the journal is sent to the author of the book after the publication to his/her 
address.  And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Public Relations 
Association.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 and 
outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 
outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the presented 
research papers not the opinions of the Al-Arabia Public Relations Agency or the Egyptian 
Public Relations Association. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 
   

Address: 

 Al Arabia Public Relations Agency,  

Arab Republic of Egypt, Menofia, Shiben El-Kom, Crossing Sabry Abo Alam st. & Al- Amin st. 

Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 

And also, to the Journal email: jprr@epra.org.eg, or ceo@apr.agency, after paying the publishing fees 

and sending a copy of the receipt.  

 

mailto:jprr@epra.org.eg


Journal of Public Relations Research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public Relations, 

Mass Media and Communication  ,after  peer refereeing  these papers by a number of Professors 

specialized in the same field under a scientific supervision of the Egyptian Public Relations 

Association, which considered the first Egyptian scientific association specialized in public 

relations, (Member of the network of scientific Associations in the Academy of Scientific Research 

and Technology in Cairo). 

     The Journal is part of Al-Arabia Public Relations Agency's publications, specialized in 

education, scientific consultancy and training. 
 

- The Journal is approved by the Supreme Council for Media Regulation in Egypt. It 

has an international numbering and a deposit number. It is classified internationally 

for its both printed and electronic versions by the Academy of Scientific Research 

and Technology in Cairo. In addition, it is classified by the Scientific Promotions 

Committee in the field of Media of the Supreme Council of Universities in Egypt. 

- It is the first arbitrative scientific journal with this field of specialization on the Arab 

world and the Middle East. Also, the first Arab scientific journal in the specialty of 

(media) which obtained the Arab Impact Factor with a factor of 2.01 = 100% in the 

year of 2020G report of the American Foundation NSP "Natural Sciences 

Publishing" Sponsored by the Arab Universities Union. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts  publishing books, conferences, workshops and scientific Arab 

and international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and 

foreign publishing houses according to the special conditions adhered to by the 

advertiser . 

- It also publishes special research papers  of the scientific promotion and for 

researchers who are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books 

specialized in public relations and media and teaching staff members specialized 

scientific essays. 
 

Publishing rules: 

- It should be  an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one-page abstract in English 

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing  unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were part of 

an accepted academic thesis. 

-   The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It should be 

typed, in Simplified Arabic in Arabic Papers, 14 points font for the main text. The main and 

sub titles, in Bold letters. English Manuscripts should be written in Times New Roman. 

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  



Advisory Board ** 
JPRR.ME 

 
 

  
 

Prof. Dr. Aly Agwa (Egypt) 
Professor of Public Relations and former Dean of the Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 
 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

           of Vienna University Professor of Mass Communication at the   
 
 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

Professor of Journalism at the University of Baghdad, Vice Dean of the Faculty of Media and Information 
and Humanities, Ajman University of Science 
  

 

 

  

Prof. Dr. Mohamed Moawad (Egypt) 
Media professor at Ain Shams University & former Dean of Faculty of Mass Communication - Sinai 
University 
  
  

 

Prof. Dr. Abd Elrahman El Aned (KSA) 
Professor of Media and Public Relations Department of the Faculty of Media Arts - King Saud University 
  

 

Prof. Dr. Mahmoud Yousef (Egypt) 
Professor of Public Relations - Faculty of Mass Communication, Cairo University 
  

 

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

Professor and Head of Public Relations Faculty of Mass Communication - Cairo University 
    

 

Prof. Dr. Gamal Abdel-Hai Al-Najjar (Egypt) 
Professor of Media, Faculty of Islamic Studies for Girls, Al-Azhar University 

 
 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

Professor of printing press & Vice- Dean for Community Service at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Barakat Abdul Aziz Mohammed (Egypt) 
 

Professor of radio and television & Vice- Dean of the Faculty of Mass Communication for 
Graduate Studies and Research, Cairo University 
  

 
   

Prof. Dr. Othman Al Arabi (KSA) 
Professor of Public Relations and the former head of the media department at the Faculty of Arts – King 
Saud University  
 

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

Media professor and dean of the College of Arts and Humanities at the University of Zaytuna – Libya 
 
  

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion and Vice- Dean for Student Affairs at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
 

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations at the Faculty of Mass Communication, Yarmouk University 
 
 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Elbokhary (Syria) 
  

Professor, Department of Public Relations and Publicity, School of Journalism, University of MF Uzbek 
national Ulugbek Beck 
  

Prof. Dr. Ali Kessaissia, (Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication, University of Algiers-3. 
 
 
 

Prof. Dr. Redouane BoudJema, (Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication, University of Algiers-3. 
 

Prof. Dr. Hisham Mohammed Zakariya, (Sudan) 
Professor of Mass Communication at King Faisal University – Former Dean of the Faculty of Community 
Development at the University of the Nile Valley, Sudan.  
 

Prof. Dr. Abdul Malek Radman Al-Danani, (Yemen) 
Professor, Faculty of Media & Public Relations, Emirates Collage of Technology, UAE. 
 

 
 

 
 

Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME) ) 
  

Scientific Refereed Journal 
  1220 March/  January - year Ninth - Issue First Thirtieth 

 
 
 
 

Founder & Chairman    
 

  Dr. Hatem Moh’d Atef 
 

EPRA Chairman 
 

 

 

Editor in Chief  
 

Prof. Dr. Aly Agwa  
Professor of Public Relations & former Dean of Faculty      

of Mass Communication - Cairo University 
Head of the Scientific Committee of EPRA 

                            
              

Editorial Manager 
 

Prof. Dr. Mohamed Moawad  
Media Professor at Ain Shams University & former Dean of 

Faculty of Mass Communication - Sinai University 
  

Head of the Consulting Committee of EPRA 
 

 

Editorial Assistants 
 

Prof.Dr. Rizk Abd Elmoaty 
    Professor of Public Relations   
   Misr International University  

  
 

Dr. Thouraya Snoussi (Canada)  
Associate professor of Mass Communication & 

Coordinator College of Communication 
University of Sharjah (UAE) 

 

Dr. Mohamed Alamry (Iraq) 
Associate Professor & Head of Public Relations Dep.            

                   Mass Communication Faculty                           
Baghdad University 

Dr. Fouad Ali Saddan (Yemen) 
Associate Professor & Head Dep. of Public Relations 

 Faculty of Mass Communication  
Yarmouk University (Jordan) 

 
 

Dr. Nasr Elden Othman (Sudan) 
Assistant Professor of Public Relations 

 Faculty of Mass Communication & Humanities Sciences 
Ajman University (UAE) 

 
 

Public Relations Manager 

Alsaeid Salem 
 
 

Arabic Reviewers 
 

Ali Elmehy 
Sayid Sherif 

 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki - Ben Elsarayat - 1 Mohamed Alzoghpy Street 

 

Publications: Al Arabia Public Relations Agency 
 Arab Republic of Egypt 

Menofia - Shiben El-Kom - Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 
 

Mobile: +201141514157 

+20482310073            Fax: 

+2237620818 Tel: 

www.jprr.epra.org.eg 

   Email:  jprr@epra.org.eg  -  ceo@apr.agency  

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
** Names are arranged according to the date of obtaining the degree of a university professor. 

 

https://masscom.ajman.ac.ae/ar/faculty-members/profile/MzcwMQ--.html
https://masscom.ajman.ac.ae/ar/faculty-members/profile/MzcwMQ--.html
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 
 

 

 

 

 

 

Journal of Public Relations Research Middle East 
Scientific refereed Journal - Supervision by Egyptian Public Relations Association - Ninth year - Thirtieth First Issue - January/March 2021 

 

      Arab Impact Factor 2020 = 2.01                                                                   Arcif Impact Factor 2020 = 0.2456       
    

 
                                                                                                            

 

    Abstracts of Arabic Researches: 
 
 

 

▪ Associate Prof. Dr. Ahmed Alzahrani - King Abdul-Aziz University 

            Associate Prof. Dr. Rrdwan Dragi Mohamad Slamene - King Abdul-Aziz University 

      Media Coverage of Vision 2030 in Saudi Press: An Analytical Study of 
      Okaz Newspaper                                                                                                                 7 
 

▪ Associate Prof. Dr. Abdel-Khalik Ibrahim Abdel-Khalik Zakzouk - Menofia University 

Paper and Electronic Newspapers Treatment of Phenomenon of Kidnapping 

 of Children in Egypt: A comparative Analytical Study                                             8 
 

 

▪ Dr. Lobna Masoud Abd El-Azem Salem - Sinai University 

Media treatment of Egyptian crises via YouTube and Trends of College youth 
 towards it                                                                                                                            9 

 

▪ Dr. Hanan Kamel Hanafi Marei - Kafr El-Sheikh University 

      Impact of the Interactive and Static Infographic on Social Media in Awareness 

      University Youth about Symptoms of the Emerging COVID -19 and ways of 

      Prevention                                                                                                                             11                                                                           
 

▪ Dr. Heba Mostafa Hassan Mostafa - Port said University 

      Communication Roles of Adolescents through Social Media during  
      The Corona Pandemic and its Relationship to their Level of Anxiety: 
       Within framework of theory of richness of the media                                              12 
 

▪ Dr. Ahmed Muhammad Qerran Al-Zahrani - King Abdul-Aziz University 
 

       Motives for Saudi University Students' Use of Digital Media and its 
       Gratification: A Survey Study                                                                                        13 
 

 

▪ Dr. Ahmed Metwaly Abdel Rahim Ammar - Ain Shams University        

      Role of YouTube in Developing Teenagers' Awareness of Cybersecurity            15 
 

▪ Dr. Yasmin Mohamed Ibrahim Elsayed - Beni Suef University 
 

Dr. Menna Allah Kamal Moussa Diab - Beni Suef University 

       Impacts of the insatiable watch of Netflix Platform on the Moral Construction of 
       the Egyptian Community: 
      Applied study in light of the Value Determinism Theory                                        16 
                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

(ISSN 2314-8721) 
Egyptian National Scientific & Technical Information Network 

(ENSTINET)  

With the permission of the Supreme Council for Media Regulation in Egypt 

Deposit Number: 24380 /2019 
  

APRA  @2021  Copyright                                                      

 www.jprr.epra.org.eg 


	للطباعة الصفحات التمهيدي عربي نهائي أوك
	نهائي د. لبنى طباعة  133- 169
	E 2 - 30 Issue 
	صفحات تمهيدية انجليزي ok 2020
	Blank Page

