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 سنة: دراسة ميدانية  12-9لألطفال من ي أفالم الرعب وتأثيرها على السلوك العدوان ▪
 379ص( ...  كفر الشيخجامعة ) سعاد محمد المصريد. أ.م.                                                                   

 :يالتنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمالعالقة بين أنماط القيادة  ▪

 مصر  فيدراسة ميدانية على شركات المحمول العاملة     

 437ص...   (المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث) د. نعم محي الدين عبد الغفار                        
 

 للمنظمة كأداة اتصالية من أدوات العالقات العامة:تقييم فاعلية عناصر الموقع اإللكتروني  ▪
 دراسة تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية 

 509ص ( ...  الملك عبد العزيزجامعة ) عيسى بن صالح الكثيريد.                                                   
 

 
 
 

 

                                                                                   لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهاإدراك الصحفيين  ▪

 549ص...   (معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال) د. هالة حمدي غرابة                                           

الرقمية: دراسة ميدانية في ضوء  ▪ للتطبيقات  العامة واستخدامهم  العالقات  قبول ممارسي  المؤثرة في  العوامل 
  (UTAUT) النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها

 583ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) اليحيى بن صالح هديل بنت عليد. 
 

لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم  إدراك الشباب  ▪
 االجتماعية: دراسة ميدانية في ضوء نظريتي تأثر الشخص الثالث والواقع المدرك

 621ص...   (بورسعيدجامعة ) سمر إبراهيم عثماند.                                                                    
 

 

 لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا  يالتحليل السيميولوج  ▪

 681ص( ...  المنصورةجامعة ) حنان عبد هللا عبد الصمدد.                                                                 
 

ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركزدور العالقات  ▪ ة الرَّ  الجديد  االتصال واإلعالم العامَّ

 بوزارة الخارجية        

 (أم القرىجامعة ) فيصل هالل الهذلي                                                            

 725( ...  صأم القرىجامعة ) سعيدبن عبد الرحمن صالح عبد الحفيظ 
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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
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  - اإلعالم كلية بأستاذ العالقات العامة 

  

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

  

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

         

 (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   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (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  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( 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. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

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

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

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 العميد السابق لكلية تنمية المجتمع في جامعة وادي النيل بالسودان  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة  اإلعالم أستاذ 

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

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

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

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

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة 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

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

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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

 يلتزم بها المعلن.

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

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  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  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  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.  

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

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

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

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

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

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

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 ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

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

 ، وملخصين باللغة العربية واإلنجليزية للبحث.مختصرة عنه

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

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

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

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

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

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

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     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

 .ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10مصر وللمقيمين بالخارج واألجانبللمصريين داخل  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 

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

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

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

 إرسال عدد

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

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

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

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة 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 اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

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

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

بريدي:   بريدي:    –  32111رمز  اإللكتروني   ،66صندوق  من    والبريد   المجلةالمعتمد 

jprr@epra.org.egرئيس مجلس إدارة المجلة  ل  اإللكتروني   البريد  ، أو ceo@apr.agency     بعد

 تفيد ذلك. ي وإرسال صورة اإليصال الت البحثتسديد قيمة 
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 االفتتاحية
 

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

 من مختلف دول العالم.  
عالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث ال   

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

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

لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
لعربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  ا

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  مجلة األعلى، وال" وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالمQ1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

ي مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  للجامعات ف
)7بـ ) درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

المستوف العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  لمعايير  أصبحت  ية 
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  -األربعين  الثاني و  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثينواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    المشاركين والمساعدين وكذلك 
ال العالقات  "حمالت  واإلعالن"؛موضوع:  من    عامة  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
واألربعين" من المجلة، نجد    الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية  دور ن:"تحت عنوامشترًكا  بحًثا  عة الملك عبد العزيزمن جام السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

، من جامعة حلوان، فقدَّمت دراسة بعنوان: "الشعبوية  مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.  أما      
 : دراسة أثنوجرافية افتراضية". (ماتيو سالفيني) الرقمية للسياسي اإليطالي 

 ، دراسة تحليلية مقارنة بعنوان: مصر، من أم.د. طارق محمد الصعيدي ومن جامعة المنوفية، قّدم:    
 االتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم". " 

،  السعودية، من  غادة خالد اللحياني،  مصرمن  أ.م.د.عزة جالل حسين،  ومن جامعة أم القرى قّدمتا      
الوع بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات  بعنوان:  بالعالمة  دراسة  ي 

 ".التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م  ا بعنـــوان: مصااارمـــن ، مـــن جامعـــة كفـــر الشـــي  أساااامة عباااد الحمياااد محمااادد. وقـــدَّ "محـــددات ، بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
"َعالقة   ، تحت عنوان:مصر، من  هبة هللا صالح السيد  د.نجد دراسة مسحية لـ    ومن جامعة حلوان

 تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن". 
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    مند. منة هللا كمال موسى دياب،    قدَّمت،  ومن جامعة بني سويف     

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصربانغ" عبر   :ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

م      قدَّ األزهر،  جامعة  من  إبراهيم    وأخيًرا  رمضان  من  عطيةمحمد  د.  تأثير    ،مصر ،  بعنوان:  بحًثا 
اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية: المواقع  

 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية". 
من       نجد  متنوعة،  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  العدد  من  الثاني  الجزء               ، مصرأما 

أفالم الرعب وتأثيرها على  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  المصري د. سعاد محمد  أ.م.
 . سنة" 12-9السلوك العدواني لألطفال من 

لتكنولوجيا اإلعالم  ،  مصرمن    ،ِنعم محي الدين عبد الغفارد.    مت وقدَّ     من المعهد الكندي العالي 
فيالحديث،   العاملة  المحمول  شركات  على  ميدانية  القيادة  مصر    دراسة  أنماط  بين  "العالقة  بعنوان: 

 ". التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمي
م     بحًثا بعنوان:السعودية،  مند. عيسى بن صالح الكثيري،  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ

العامة: العالقات  أدوات  من  اتصالية  كأداة  للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  دراسة   "تقييم 
 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية

، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     
    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "مشترًكا بعنوان:بحًثا    ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

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  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

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

حوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب الب
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  

 





 

 

 

 

إدراك الشباب لتأثريية املضامني املقدمة عرب حسابات املؤثرين مبواقع  
 التواصل االجتماعي وعالقته مبدركاتهم االجتماعية 

 " "دراسة ميدانية يف ضوء نظريتي تأثر الشخص الثالث والواقع املدرك
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إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين بمواقع  
 التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية
 المدرك" "دراسة ميدانية في ضوء نظريتي تأثر الشخص الثالث والواقع

 

 سمر إبراهيم أحمد عثمان د.                                                                                      
        

           drsamrosman79@gmail.com         
 جامعة بورسعيد                                                                                                                   

                                              
 

 ملخص:
 

إلى        الدراسة  هذه  الشباب  تنتمي  إدراك  "مدي  على  التعرف  إلى  تسعي  حيث  الوصفية،  الدراسات 
وعالقته   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المؤثرين  حسابات  عبر  المقدمة  المضامين  لتأثرية  الجامعي 
بمدركاتهم االجتماعية"، باستخدام المسح اإلعالمي آلراء عينة من شباب الجامعات ممن تتراوح أعمارهم  

( ع21:18بين   )( قوامها  بلغ  إلى 374اًما  الدراسة  توصلت  وقد  بورسعيد،  جامعة  طالب  من  مفردة   )
 مجموعة من النتائج من أهمها:

مواقع   -1 على  المؤثرين  لصفحات  واآلخرين  وأصدقائهم  الجامعي  الشباب  تعرض  مستوى  ارتفاع 
أنفسهم   الشباب  نسبة  جاءت  حيث  االجتماعي،  تعرض %93.6التواصل  مستوى  جاء  بينما   ،

بنسبة   المبحوثين  نظر  وجهة  من  تعرض  %97.1األصدقاء  مستوى  جاء  حين  في  من    اآلخرين ، 
 ال يتعرضون على اإلطالق.   %7.5مقابل   %92.5وجهة نظر المبحوثين بنسبة 

وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين معدل تعرض الشباب لحسابات المؤثرين عبر   -2
 مواقع التواصل االجتماعي ومستوى إدراكهم لواقعهم االجتماعي. 

ي يقدمه المؤثرون بمواقع  وجود فروق دالة إحصائًيا في مستوى إدراك الشباب لتأثيرات المحتوى الذ  -3
 من ناحية أخرى".  اآلخرينالتواصل االجتماعي على أنفسهم من ناحية وعلى أصدقائهم وعلى 

لحسابات   -4 الشباب  تعرض  دوافع  مستوى  بين  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود 
 المؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي ومستوى إدراكهم لواقعهم االجتماعي.

وجود عالقة ارتباطية طردية بين معدالت تعرض الشباب للمضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين   -5
 بمواقع التواصل االجتماعي ومدي تأييدهم لفرض رقابة عليها. 

 

 -مواقع التواصل االجتماعي -الواقع المدرك -المؤثرون  -اآلخرينتأثرية  الكلمات المفتاحية:
 الشباب الجامعي. -تأثير الشخص الثالث                    
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 مقدمة:
  اإلعالمتزايد معه نفوذ وسائط  تتطور المتسارع لتقنيات االتصال وتطبيقات الهواتف الذكية  في ظل ال  

إلكترونية خصبة متعددة المزايا لما تتمتع به من سهولة االستخدام والمرونة  الجديد، التي أصبحت بيئة  
استخدام   نطاق  اتساع  ومع  المتعددة،  الوسائط  واستخدام  وهيمنة    اإلنترنت والتفاعلية  اليومية  الحياة  في 

التواصل   أدى    االجتماعي مواقع  جمهو   إلى مما  القرن  و وه  ةلتقليدي ا  اإلعالم وسائل  ر  انحسار  جعل  ما 
والعشر  هيالحادي  التواصل  ون  نما  االجتماعي  عصر وسائل  بظاهرة   إلى،  يعرف  ما  المشهد اإلعالمي 

 "المؤثرين". 
 " أو  المحتوى "اإلنفلونسر"  خالل  صناع  انتشرت  مصطلحات  كلها  ميديا"،  السوشيال  "مشاهير  أو   "

على مواقع التواصل االجتماعي واعتمادهم عليها  السنوات األخيرة مع توجه الجمهور لقضاء وقت أطول  
والتسوق،  المالية  التعامالت  إلى  معلومات  على  والحصول  والترفيه  التسلية  من  بدًءا  شئونهم  معظم  في 

المؤثر  هم  هنا  و هؤالء  اإلشارة  ويجب  نقصدهم،  الذين  االجتماعيون  نجوم    إلىن  أن  يعتقد  البعض  أن 
ألنهم    مفهوم خاطئ  وهو  العلماء ضمن المؤثرين االجتماعين  أوكتاب  ال  أوالعبي كرة القدم    أوالسينما  

اكتسبوا شهرتهم من خالل ما يقدمونه من أعمال تنم عن موهبة في مجال فنهم وعلى صفحاتهم الخاصة  
التواصل   المؤثر االجتماعيعبر مواقع  ولكن  االجتماعي ي ،  نقصد ي ن  الذين  هنا هم أشخاص عاديون    همن 

مما يجعلها تؤثر في نفوس  أو تدوينه،    وبالفيدي   أوبالصورة     أويخوضون تجارب حياتية وينقلونها بالكلمة  
  ( 1) أنهم "صناع المحتوى". باختصارالجديد الذي يقدمونه  دائًماالجمهور فيتابعونهم وينتظرون 

قنواتهم  االجتماعيالتواصل  و   وتتنوع محتويات مؤثر يختصون في مجاالت محددة على  فمنهم من   ،
، ومنهم من يشارك  ترفيهية متنوعة  أوية  إلى ترويج منتجات تجميل  وألعاب فيديكالموضة واألزياء والعلوم و 

 محتوي متنوًعا وال يحصر نفسه في مجال معين. 
طويلة في متابعة    اأطفالنا أوقاتً شبابنا و ويقضي    ويلعب المؤثر دوًرا مهًما في تشكيل الذوق والرأي العام

تؤثرومراقبة   ذهنية  مكونين صورًا  وثقتهم    محتواهم  نظرتهم  وعلى  اليومي  سلوكهم  وربما    ،بأنفسهمعلى 
 ،ا للمشورة والمعلومات ثوقً ا مو اتخاذ بعض هؤالء المؤثرين قدوة يحتذي بها ومصدرً   إلى  تصل مرحلة التأثر

 (2) الشخصية.اهتماماتهم  ومعرفة القدرة على فهمهم أن هؤالء لديهم ظانين
تغلغل وسائل االتصال الرقمي في حياتنا المعاصرة بما  و   اإلعالمهذا التعدد والتنوع في أشكال وسائل  و 

مثل تواصلية  إمكانات  من  دعا  :تحمله  الخ(،  التفاعلية…..  الالتزامنية،  نظرة   إلى)الفورية،  في  تحول 
مجال   في  الجمهور  الفاعل   اإلعالمبحوث  الدور  على  لتؤكد  التلقي  دراسات  جاءت  حيث  واالتصال، 

مع تعامله  في  وسائل    للمتلقي  الجمهور    ،اإلعالممحتويات  تكوين  في  ومؤثرة  جديدة  عوامل  برزت  وقد 
قادرً أالذي   المحتوى والمصدرا  صبح  التفاعلاإل  على اختيار  له وقادرًا على  يتعرض  الذي    معه   عالمي 

 ( 3) واالنتشار.منتج للمضامين اإلعالمية بما يمتلكه من تقنيات ذات قدرة عالية على النفاذ  إلىوالتحول 
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 الدراسات السابقة:
 دراسات تتعلق بنظرية تأثيرية الشخص الثالث..  -*المحور األول

أحمد)دراسةهدفت    إدراك  على  اإللكترونية  ةفالصحل  تعرض   أثر  قياس  إلى  (م2021  أيمن،  رانيا 
 مفردة (300)قوامها  عشوائية  عينة   على  الدراسة  ت طبق   وقد   ،األطفال  على  عتداءاال   جرائم   لمخاطر  الوالدين

  زيد ي  الثالث   الشخص   تأثير   أن  إلى  الدراسة  وتوصلت   والمنيا(،  والقاهرة  الدقهلية)  ات بمحافظ  الوالدين  من
  ، العمل  زمالء  ،الجيران  ،األصدقاء  ،األقارب )  األخرى   عات امللج  االجتماعية  المسافة  زادت   كلما

  ائم جر   محتوى   تأثيرات ل  ينالوالد   إدراك  بين  ارتباطية  عالقة  وجود   على  أكدت   كما  (،عام  بشكل  المصريين
  الصحف   محتوى   على  رقابة  لفرض   همواتجاهات  اإللكترونية   بالصحف  األطفال   على  عتداءاال

 (4)اإللكترونية.
  تأثريةل  المصريين  إدراك  مدى  عن  الكشف  (م2021الدهراوي،  محمد  فؤاد  محمد  )دراسة  استهدفت   -

جائحة  تطبيقالب   االجتماعي  التواصل  مواقع  علىبالشائعات    اآلخرين   اختبار   خالل  من  كورونا  على 
 من   مفردة  (600امها)قو   صصيةح  عينة  على  الدراسة  وطبقت   ،الثالث   الشخص تأثر    نظرية  فروض 

  بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق   وجود   على  النتائج  أكدت   حيث   االجتماعي،  تواصلال  مواقع  مستخدمي
  إدراكهم   مستوى ب  مقارنة   اجتماعي   التواصل  مواقع  على  الشائعات أثرهم ب ت  المصري   الجمهور  إدراك  مستوى 

وتأثرية  الف  مساحة  اختالف  على  أكدت   كما   ،اآلخرين  على  تأثيرهال الذات  تأثيرية  بين  اإلدراكية  جوة 
 (5).للمبحوثين الديموغرافية الخصائص  اختالفب  اآلخرين

  غير   محتوى بال  المراهقين  تأثيريةمدي    على  التعرف  إلى  (م2021  ،يالناغ  )والء  دراسةوهدفت    -
 نموذج  إطار  في  اآلمن  االستخدامو  نح   التربوي   اإلرشاد ب  وعالقتها  TikTok  تطبيق  على  فيه  المرغوب 

  ي مستخدمالمراهقين    من  مفردة(  200)  من  مكونة  عمدية  عينة  على   الدراسة  تطبيق   تمو   ،اآلخرين  أثيريةت
  المراهقين   إدراك  في  إحصائًيا  الةد   فرق   وجود   :أهمها  من  النتائج  من  العديد   إلى  الدراسة  وتوصلت   ،لتطبيقا

وعلى   وعلى  ناحية  من  أنفسهم   على  TikTok  على  فيه  المرغوب   غير   المحتوى   لتأثيرات    أصدقائهم 
 تعرض   معدل  بين   طردية  ارتباطية   عالقة  وجود   وكذلك  ، اآلخرين  لصالح  أخرى   ناحية   من   اآلخرين 
  على   المحتوى   هذا  لتأثيرات ومستوي إدراكهم    TikTok  تطبيق  على  فيه  المرغوب   غير  للمحتوى   المراهقين
ذات  اآلخرين  علىو   أصدقائهم ارتباطية  عالقة  وجود  مع    هقين المرا   إدراك  مستوى   بين  إحصائية  داللة، 

لفرض   مستوى   وبين  اآلخرين  على و   همأصدقائ   علىو   أنفسهم   على  TikTok  تطبيق  تأثيرات ل   تأييدهم 
 ( 6).للتطبيق السلبية التأثيرات  من للحد  رقابية إجراءات 

وتحليل    إلىم(  2021ر،بكيمحمد  )دراسة  وسعت    - الواقع   إدراكرصد  لتأثيرات  المصري  الشباب 
المتضمن   التيكفيديوهاب االفتراضي  الذات وعلى  و ت  -ت  تأثر  من خالل فروض نظرية    اآلخرينك على 

وقد أكدت نتائج    ،مفردة(  300)وذلك من خالل التطبيق علىي،  والسلوك  يالشخص الثالث بشقيه اإلدراك
االفتراضي    إلىالدراسة   الواقع  السلبي  التأثير  تأثيرها    اآلخرينعلى  توك  -التيك فيديوهات لأن  من  أكبر 
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الشباب المصري   إدراكبين مستوى    إحصائًياوجود فروق دالة  بوقد خرجت الدراسة    ،السلبي على أنفسهم
  اآلخرين على  توك مقارنة بمستوي إدراكهم لتأثيرها  -التيك  فيديوهات ب الواقع االفتراضي المتضمن  ب   لتأثرهم
عدم رضا الشباب المصري عن الواقع   إلىكما أكدت نتائج الدراسة  ض اإلدراكي،  صحة الفر ثبتت    وبذلك

فيديوهات  المتضمن  تأييده االفتراضي  وأظهرت  توك،  اإلجراءات ل  اتيك  واتخاذ  عليها  الرقابة  فرض 
 (7)مو تيك توك.مستخد يلتزم بها  ةالقانونية تجاه المخالفين ووضع معايير أخالقي 

تعرض    تحليل  م(2020  ،الحميد  عبد  أسامة)دراسة  وتناولت   -  للصفحات   العربي  الجمهورأنماط 
 وقت   واآلخرين،  أنفسهم  على  لتأثيرها  وإدراكهم  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  العربية  باللغة  اإلسرائيلية

 على   الدراسة  نتائج  أكدت   العربية، وقد   الشعوب   من  مفردة  (300قومها)  عمدية  عينة  على  طبقت الدراسة
المبحوثين  التواصل   مواقع  على  العربية   باللغة  اإلسرائيلية  بالصفحات   تأثراً   أكثر  اآلخرين  بأن  اعتقاد 

  إجراء   التخاذ   وتأييد المبحوثين  اإلدراكية  الفجوة  مساحة  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  ثبت   كما  ،االجتماعي
 ( 8).االجتماعي التواصل مواقع على الصفحات  تلك ضد 

 النتخابات   االنتخابية   الدعاية  تأثير مدى على التعرف إلىم(  2020  ،الدين  جمال  سمر)  وتسعي دراسة-
(  300) ى  عل  الدراسة  طبقت   حيث   ،اآلخرين  وتأثرية  ي السياس  باالغتراب   وعالقتها  م 2015  النواب   مجلس
  تأثرية   ارتفاع  إلى  الدراسة  توصلت   وقد   والمنيا،  اإلسكندرية  القاهرة  بمحافظات   المصري   الشباب   من  مفردة

  والتحالفات،  حزاب ألوا  للمرشحين   االنتخابية  بالدعاية  واألصدقاء  الذات   عن  الزمالء  في   متمثلة  اآلخرين 
 ( 9).والزمالء الذات  بين االجتماعية المسافة لبعد  وذلك
  ن واألكاديميي   وةالصف  اتجاهات   على  التعرف  في  ( م2020لطفي،  عادل  )رشادراسة    مشكلة  دت تحد و   -
  تأثير   نظرية  ضوء  في  اجتماعًيا  للمستبعدين  السياسي  االستقطاب   في  ودورها  الحوارية  البرامجو  نح

  بني   بجامعة  مومعاونيه   التدريس  هيئة  أعضاء  من  مفردة(  100)  على  بالتطبيق  وذلك   ،الثالث   الشخص 
 درجة   اختالف  على  الدراسة  نتائج  أكدت  وقد  (،خاصة  جامعة)  النهضة  وجامعة  (حكومية  جامعة)  سويف
  المصرية   الفضائيات   على   الحوارية  البرامج  قبل  من   السياسي  االستقطاب   بعملية  الثالث   الشخص   تأثير

 قبول   درجة  ارتفعت   حيث اجتماعًيا(،    بعدينالمست  -األهل-)الذات   االجتماعية   المسافة  باختالف
في    بعدينللمست  السياسي  االستقطاب   معدالت   الرتفاع   األكاديميين   امحدودً   تأثيرها  كان  حيناجتماعًيا 

 (10).عليهم
  تأثيرات ل   ينالمراهقإدراك    مدى   على  التعرف  (م2019  السيد،  محمد  على  )إيمان  دراسة  استهدفت   -

، الثالث  الشخص تأثير  نظرية تطبيق إطار في ئهمأصدقاوعلى  عليهم هاونمارسي التي اإللكترونية األلعاب 
اإلعدادية  طالب   من  عينة  على  الدراسة  تطبيقتم    وقد  )بمحافظ  الثانويةو   المرحلة    والجيزة   القاهرةات 

 بتأثيرات   المراهقين   وعي  زيادة  إلى  الدراسة  خلصت   وقد   ،سنة18-11  أعمارهم  تتراوح   ممن   (والقليوبية
السلبية  يرون   أنهم  أكدت   اكم  ئهم،أصدقا  علىو   أنفسهم  على  اإللكترونية  األلعاب  التأثيرات   تلك ل  أن 
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  اإلدراكي   الفرض   مع  يتفق  مما   أصدقائهمأو    اتهمذ   من  أكثر  اآلخرين  على  كبير  بشكل  يقع  األلعاب 
 (11) .للنظرية

  كيفية   وتحليل  رصد   إلى(  Michal Dahlstrom &Sonny Rosenthal  ,2018)دراسة    عت سو -
 علمي  سردذات    اهماإحد   ؛المناخ  تغيرات   عن  اإلعالمية  الرسائل  من  نوعين  تأثير  لدرجة  الجمهور  تقييم
  عينة   على  الدراسة  طبقت   وقد   ،واآلخرين  أنفسهم  على  ةمقنع  وغير  علمية  غير  رسائل  واألخرى   مقنع
  أن   على  الدراسة  نتائج  أكدت   وقد   ،األمريكية  المتحدة  والواليات   سنغافورةب  ا جامعيً   اطالبً (  396)قوامها

  تأثيرأن    على  أكد المبحوثون   كما  ،اإلعالمية  الرسائل  بتلك  منهم  اتأثرً   أكثر  اآلخرين  أن  ون يعتقد   الطالب 
 (21) .العلمية غير والرسائل المقاالت  من كبرأ يالقصص يسردال لب االق ذات  العلمية مقاالت لل تعرضهم

 المصري   الجامعي  الشباب   إدراك  مدى  على  التعرف  إلى  (م2018نوير،  على  )ريهام  دراسةت  هدفو   -
طبقت    وقد ،  اآلخرين  علىو   ذواتهم  على االجتماعي  التواصل  لمواقع  التعرض   عن   الناتجة  األمنية  للمخاطر
ارتفاع    على  الدراسة  نتائج   أكدت   وقد   ،عات الجام  شباب   من  مفردة  (400)من  مكونة  عينة   عن   الدراسة
أشارت  ، االجتماعي  تواصلال  مواقعل   الشباب   ماستخد ا  معدالت  ي اإلدراك  الفرض  إلى  الدراسة  نتائج  كما 

  على   أكبر  تأثير  لها  االجتماعي  التواصل  مواقع  مضامين  أن  أكدت   حيث ،  الثالث   الشخص   تأثير  نظريةل
 وسائل   خالل  من  يقدم  ما  على  الرقابة  فرض   ضرورة   الدراسة  نتائج  أيدت   كما  ،الذات   عن  اآلخرين
 ( 13) .المواقع لتلك السلبية التأثيرات  من للوقاية االجتماعي التواصل االتصال

  عن   المعتقدات   ليةاعف  على  التعرف  إلى(  Sonny Rosental, et.al.,2018)  دراسةهدفت    وقد   -
وقد  باألفالم  المقدم  ي الجنس   بالمحتوى   يتعلق  فيما  الثالث   الشخص   تأثيرات   إدراك  في  واآلخرين  الذات   ،
 21  من  أعمارهم  تتراوح  الذين  الجمهور  من  مفردة(  1012)من  مكونة  عشوائية  عينة  على  الدراسةطبقت  
  للمحتوى  منهم تعرضاً  أكثر  اآلخرين يرون  مبحوثينعلى أن ال الدراسة نتائج وأكدت  ،ذلك  فوق  ما إلى سنة

  المقدم   يالجنس  للمحتوى   السلبية  التأثيرات   من  أنفسهم   حماية  على  قدرة  أكثر  مأنه   حين  في  ،الجنسي
  فعاليته   من  عليهم فاعلية  أكثر  ألنه  اآلخرين   على الرقابة  فرض   ضرورة  إلى  واوأشار   ،اآلخرين  عن  باألفالم
 (14) .معهم
  التعرض   تأثيرات   كانت   إذا  ما  اختبار  إلى  (Jang S.M.& Kim J.K., 2018)  دراسة  ت هدف-

  السياسية   المجموعات   أو  الذات   على  تأثيرهاب  مقارنة  السياسية  المنظمات   على  اتأثيرً   أكثر  الزائفة  لألخبار
  المتحدة   بالواليات   البالغين  األشخاص   من  مفردة  (1299)من  الدراسة  عينة  تكونت   وقد   ،لهم  المساندة
الدراسة  حيث ،  سنة  48-24  من  أعمارهم  تتراوح  والذين  األمريكية   تأثير  على  المترتبة  نتائج ال  حددت 
 ت الذا  من  للتأثير  ةقابلي  أكثر  األفراد   اعتبار  إلى  يميلون   األفراد   بأن  النتائج  أظهرت   كما   ،الثالث   الشخص 

  الممكنة   التفسيرات   حد كأ  الذات   تعزيز  فرضية  يدعم  وذلك  الزائفة  األخبار  منالسلبية    السياسية  التأثيرات ب
 ( 15).الثالث  الشخص  تأثير ث و لحد 
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  الشباب   إدراك   مدى   على   التعرف  إلى (م2017وفاطمة أسيري،    آمين،  الواحد  عبد  )رضا وسعت دراسة-
  عينة  على  الدراسة  وطبقت   ،آلخرينوا  ذاتها  على  اإلباحية   اإللكترونية  مواقعلل  التعرض   مخاطرل  الخليجي
أكدوا   بحوثينالم   غالبية  أن  الدراسة  أكدت   وقد   ،مفردة(  413)  بلغت   الخليجية  ات الجامع  شباب   منطبقية  
تؤثر اإللكترونياإلباحي    للمحتوى   همبتعرض  سلباً   اآلخرين   ر تأث  على وأنها    االجتماعي   سلوكهم  على   ، 
  لنظرية   والسلوكية  اإلدراكية  الفرضية  يؤكد   ماو وه  الصحية  وحالتهم  األسرية  وحياتهم   الدراسي  تحصيلهمو 

 (16) .الثالث  الشخص  تأثير
  التي  اإللكترونية الدعاية لتأثير الجمهور إدراك مدى على التعرف إلى(  Golan,2016) دراسة هدفت  -

  على   قيود   لوضع  المبحوثين  تأييد   ومدى  ،اآلخرين  وعلى  أنفسهم  على   األفراد   لتجنيد   داعش   تنظيم  بها   يقوم 
  وتوصلت   مفردة،(  1035)قوامها  األمريكيين   البالغين  من  عينة  على   الدراسة  وطبقت   اإلعالمية،  المنصات 
  باآلخرين،   مقارنة  أنفسهم  على  اإللكترونية  الدعاية  لهذه  المنخفض   للتأثير  المبحوثين  إدراك   إلى  الدراسة

  تأييدهم   وما  المبحوثين   لدى  اإلدراكي   التحيز   بين  إيجابية  ارتباطية   عالقة  وجود   على   النتائج  أكدت   كما
 وكذلك   ،اآلخرين  تجنيد   داعش  تنظيم  محاولة  لمقاومة  اإللكترونية  اإلعالمية  المنصات   على  القيود   لفرض 
 (17) .التنظيم به يقوم  بما اآلخرين  لتوعية اإلنترنت  عبر مضادة حمالت  لوجود  المبحوثين تأييد 
  اإللكترونيةلمواقع لفي قياس تعرض الجمهور العربي  (م2016  ،البطريقادة  غ)مشكلة دراسة  ت تبلور  -

لللمنطبإدراكهم    وعالقته   فكرًياالمتطرفة   الدعائي  تأث ق  نظرية  إطار  في  وذلك  اإلرهابية  ر  يلتنظيمات 
مفردة من الشباب العربي موزعين على    (300)وقد طبقت على عينة عمدية مكونة من،  الشخص الثالث 

القاهرة)  ات ثالث جامع بن سعود ،  جامعة  األمام محمد  بالبحرين(،  خلي ال  امعةوالج  ،جامعة  وأشارت جية 
الدراسة   المواقع  تارتفاع معدالت    إلىنتائج  العربي  الشباب    79بنسبة    فكرًياالمتطرفة    اإللكترونيةعرض 

تأثر سلوكهم  ب أفراد العينة    إدراكجود فروق ذات داللة إحصائية بين  كما أكدت النتائج على عدم و %،  
بينما يوجد فروق ذات داللة   ذات، ا للوالذي يعد امتدادً   مأقرب صديق لديه  وإدراكهم لتأثر سلوكالشخصي  

بدرجة    اآلخرين  تأثرلصالح    اآلخرينسلوك  وإدراكهم لتأثر  الشخصي    مسلوكه  تأثرإحصائية بين إدراكهم ل
  وكل من إدراكهم  فكرًياالمتطرفة    اإللكترونيةبين دوافع استخدام المواقع    طرديةوجود عالقة ارتباط  و   ،أكبر
المشاهدة وإدراكهم    ،السلوك الشخصي وسلوك أقرب صديق  لتأثر بين دوافع  لم توجد عالقة    لتأثر بينما 

تعرض الشباب لتلك المواقع ومدى  كثافة    وكذلك وجود ارتباط عكسي بين  ،بصفة عامة   اآلخرينسلوك  
 (18) .التأييد لفرض الرقابة عليها

المراهقين  على  التعرف  إلى  (م2016حسن،  الصادق  )عبد  دراسةهدفت    المضمون   لمخاطر  إدراك 
 المدرسة  طالب   من  ( مفردة262قوامها )  بسيطة  عشوائية  عينة  على  التطبيقب  الخلوي   بالهاتف  اإلباحي
  في   المراهقين  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجود   إلى  الدراسة  توصلت   وقد   ، والبحرين  مصر  في  الثانوية
اإلنترنت   اإلباحية  المواد   على  الرقابة  فرض   ضرورة  على  البحرينيةو   مصريةال  المدارس   لصالح   على 

 (19) .البحرينيةارس المد 
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  على   اآلخرين  تعليقات   لتأثيرات   المبحوثين  إدراك  مدى   على  التعرف  (Chen, 2016)  دراسة  وتناولت -
  من   عينة على  الدراسة  وطبقت   ، اآلخرين  وعلى  انفسهم  على  اإللكترونية  المواقع  في  اإلخبارية   الموضوعات 
  لدى   إدراكية  فجوة  حدوث   إلى  الدراسة  وتوصلت   ،مبحوًثا(  301)  قوامها  اإللكترونية  المواقع  مستخدمي
  على   تأثيرها  من  أكبر  بدرجة   لآلخرين  السياسية  االتجاهات   على  التعليقات   هذه  بتأثير  وقناعتهم  المبحوثين
  السياسي   التوجه  في  االختالف  مسافة  زادت   كلما  الثالث   للشخص   أعلى  تأثيرات   وجود   اتضح  كما  أنفسهم،

 (20).واآلخرين الذات  بين
  وعلى   فسهمأن  على  Facebook  ال  لمستخدمي  دركةالم  التأثيرات   (Tsay,2016)  دراسة تناولت  
لتأثير   ةالديموغرافي  املو الع  بين  العالقة  واختبار   ، اآلخرين إدراكهم  ومدي    تواصل ال  قعامو   للمبحوثين 

  Facebook  ال  مستخدمي  من  مفردة  (375)  على   الدراسة  وطبقت   ،اآلخرين  علىو   عليهم  االجتماعي
الفجوة    بين  ارتباطية  عالقة  هناك  أن  إلى  الدراسة  توصلت   وقد   ا،عامً   55-18  بين  أعمارهم  تتراوح  ممن

للمبحوثين،  ومتغيري   اإلدراكية العمرية  والفئة    اإلعالمية   الرسائلب  الذكور  تأثر  نسبة  جاءت   حيث   النوع 
  مبحوثين ال  لدى  اتساع الفجوة اإلدراكية  على  النتائج  أكدت   كما،  اإلناث   من  أعلى   Facebook  ال  على
 (21).اإلعالمية الرسائلب  تأثيًرا أقل أنفسهم يعدون  حيث   العمرية ئةالف بزيادة

دراسة    - على  إلى  (م2015السقا،    )همتهدفت    لوسائل   الخليجي  الشباب   استخدام  تأثير  التعرف 
،  اآلخرين  على  الوسائل  تلك   ها تحدث  أن  يمكن  التي  مخاطرلل  الشباب   إدراك  ومدى   االجتماعي،  التواصل
 الة د   موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود   :النتائج  أهم  من  وكانت   مفردة  (247)  الدراسة  عينة  بلغت   حيث 

وهوما    االجتماعي  التواصل  وسائل  على  الرقابة  فرض وتأييد    الثالث   الشخص   تأثير  إدراك  بينإحصائًيا  
 ( 22) .الثالث  الشخص  تأثير في "لدافيسون " يالسلوك ض الفر  يؤيد 
  عبر   المعلومات   محتوى   تأثير  (Antonopoulos, Veglis, At all, 2015)  دراسة  اختبرت -

  قوامها   عينة  على   الدراسة  طبقت   وقد   ،اآلخرين  واألصدقاء  الذات   على   اإللكترونية  اإلعالمية  المواقع
  تأثيًرا   المعلومات   لهذه  أنه   إلى  الدراسة  توصلت   حيث   ،اإللكترونية  المواقع  مستخدمي  من   مفردة(  9150)

-  العمر)  في  التأثيرات   تلك   في  المؤثرة  العوامل  وتمثلت   الذات،  من  واألصدقاء  اآلخرين  على  أكبر
  اإليجابي   التأثير  فإن  أكثر  بالمصداقية  اتسمت   كلما  األخبار  أن  على  وأكدت   ،(المصداقية-  المشاركة

 (32) .اآلخرين من  أكبر الذات  لصالح يكون 
  والعوامل   المبحوثين  لدى   اإلدراكي  التحيز  بين  العالقة  (  Kamal, 2014)  دراسة  وناقشت -

 ، اآلخرين  وعلى  انفسهم  على  للمدونات   التعرض   لتأثير  إدراكهم  قياس  خالل  من  وذلك  الديموغرافية،
  نسبوا   المبحوثين  أن  إلى  وتوصلت   والشباب،  المراهقين  من  مفردة(  328)قوامها  عينة  على  الدراسة  وطبقت 
  ألنفسهم   أعطوا  حيث   الذات،  تقدير  إطار  في  وذلك  بأنفسهم   مقارنة  اآلخرين  على   للمدونات   أعلى  تأثيرات 
  ارتباطية   عالقة  وجود   إلى  الدراسة  توصلت   كما  للمدونات،  السلبية   التأثيرات   من  حمايتها  على  القدرة

 (24) .األعلى العمرية الفئة لصالح  تأثيرات  وحدوث  السن متغير بين  إيجابية
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 Facebook  ال  لموقع  التعرض   بين  العالقة  على  الضوء  لتسلط(  Paradise,2012)  دراسة  وجاءت -
 تأثيرات   لحدوث   المبحوثين  إدراك  أن  إلى  وتوصلت   المبحوثين،  على  الثالث   الشخص   تأثيرات   وحدوث 
  Facebook ال موقع أن  أكدوا حيث  التعرض  بكثافة ارتبطت  Facebook ال التعرض  عن  ناتجة سلبية
 (52) .فيهم يؤثر  لم بينما العمل على قدراتهم  وفي لآلخرين الشخصية العالقات  في سلبي بشكل أثر

الكحك  دراسةسعت  و   - نح  إدراكقياس    إلى  (م2008،  ي)عزة  واتجاهاته  العربي  القنوات   والجمهور 
الثالث،  الشخص  تأثر  نظرية  إطار  في  والغيبية  الروحية  المضامين  ذات  عينة    الفضائية  بالتطبيق على 

القطري مكونة من) الجمهور  الدراسة  مفردة،  (400عمدية من  نتائج  أكدت  دالة    ولقد  على وجود فروق 
بالمضامين المقدمة بالقنوات الفضائية مع وجود عالقة ارتباط   واآلخرين  تأثر الذات   إدراكإحصائية بين  

بتأثر    إيجابي مقارنة  الذات  )تأثر  الثالث  الشخص  لتأثر  وإدراكهم  الفضائية  للقنوات  التعرض  كثافة  بين 
 (26) .من تأثرهم بالمضامين المقدمة في القنوات الفضائية أكثر اآلخرينتأثر  إدراك، حيث جاء (اآلخرين

 

 : االجتماعيدراسات تتناول المؤثرين في مواقع التواصل  -المحور الثاني
 

الضوء  ب  (S.Farivar, F.Wang, O.Turel,2022)دراسةقامت    - وسائل    رات تأثي   علىإلقاء 
ل  االجتماعيالتواصل   جديدة  طرق  المؤثرينزيادة  وتقديم  التواصل    ومتابعيهم   تفاعل  وسائل  على 
التعرف    االجتماعي  ومتابعيه  أهم  علىمن خالل  المؤثر  بين  العالقة  في  تتحكم  التي  الرئيسية   العوامل 

بالتطبيق   مستخدم  500)  علىوذلك  النتائج  اإلنستجرام  على(  وأشارت  الجسدية،  أن    إلى،  الجاذبية 
عناصر جذب المتابعين لما يقدمه المؤثرون من مضامين    أهم من    والجاذبية االجتماعية، والوجود الذاتي

 (27) .اإلنستجرام على
 ,M.L.Cheung, W.K.S. Leung, E.Cheng- Xi Aw& K.Y.Koay)دراسة  وسعت   -

  فاعلية  أكثر أنفسهم بجعل االجتماعي التواصل مواقع على  المؤثرين قيام كيفية على التعرف إلى (2022
  الخاص   االجتماعي  التواصل  بصفحات   محتوى   تقديم  خالل  من  التجارية  المنتجات و   للعالمات   الترويج  في
 التواصل  وسائل  مستخدمي  من  مفردة(  263)  من  مكونة  عينة  على  تجريبية   دراسة  خالل  من  وذلك  بهم

  التأثير  نظريةو   التدفق  نظرية  بين  التكامل  على  قائم  مفاهيمي  نموذج  اقتراح  تم  حيث   ،االجتماعي
  واإلبداع   التكنولوجيا  وجودة  التصميم  جودة  ان  على  الدراسة  نتائج  أكدت   قد و    القوة،  نظريةو   االجتماعي

  على   التجارية  العالمات   في  المتعلقة  المؤثرين  ألنشطة  المتابعين  لجذب   المؤثرة  العوامل  مقدمة  في  تأتي
 (28) .االجتماعي التواصل مواقع
 األوسباط ببين المبؤثرين ظباهرة انتشبار أسبباب   عن  لكشفا  (م2022حليم،  رمزي   رانيا)  دراسة  وتناولت   -

 المترتبببة االجتماعيببة االنعكاسببات  علببى والوقببوف للشببباب  اليوميببة الحيبباة فببي دورهببم عببن والكشببف الشببابية،
 مفببردة( 562) مبن عينبة علبى الدراسبة تطبيبق تبم وقببد  المبؤثرون، يقدمبه لمبا الجبامعي الشبباب  متابعبة علبى
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 طقوسبية دوافبع ببين مبا للمبؤثرين الشبباب  متابعبة دوافبع تنبوع عن الدراسة كشفت  وقد  الجامعي، الشباب   من
 مرحلبة خصبائص  ببين عالقبة وجبود  عبن الدراسبة كشبفت  كمبا جديدة، حياتية خبرات   واكتساب   نفعية  ودوافع
 ةيبالحقيق اإلشبباعات  وبين والمهارات  المعارف من  الجديد   اكتساب   في  والرغبة  بالنشاط  تميزت  التي  الشباب 

 وتعلبببم الحياتيبببة الخببببرات  واكتسببباب  ،الجديبببدة والمعلومبببات  المعبببارف بنببباء مبببن المحتبببوى  صبببناع متابعبببة مبببن
 (29).والخدمات  المنتجات  وتسويق القرارات  واتخاذ  السلوكيات  توجيهو  االتجاهات  وتغيير وتكوين المهارات 

التعببرف علببى العالقببة بببين مسببتوى اسببتخدام المببؤثرين فببي  إلببى (م2022عسااا ،)دينااا هببدفت دراسببة  -
فببي ضببوء  المسببتهلكين لببدىبببين مسببتوى االسببتجابة الشببرائية و  االجتمبباعيالتسببوق عبببر مواقببع التواصببل 

قببببد طبقببببت الدراسببببة علببببى عينببببة ميدانيببببة عشببببوائية بلببببغ و  ،اسببببتخدام التكنولوجيبببباو النظريببببة الموحببببدة لقبببببول 
وجبببود عالقبببة ارتباطيبببة طرديبببة ببببين مسبببتوى اسبببتخدام  نتبببائج الدراسبببة فبببي أهبببمقبببد تمثلبببت و  (،600قوامهبببا)

 علبى، كما أكدت وبين مستويات االستجابة الشرائي االجتماعيالمؤثرين في التسويق عبر مواقع التواصل  
مسبببتوى التبببأثير  –مسبببتوى الجهبببد المتوقبببع –مسبببتوى األداء المتوقبببع )وجبببود عالقبببة ارتباطيبببة طرديبببة ببببين 

 لبببدىوببببين مسبببتويات االسبببتجابة الشبببرائية  االجتمببباعيمبببن المبببؤثرين عببببر وسبببائل التواصبببل ( االجتمببباعي
أسببباليب اإلقنببباع والبرهنبببة التبببي اعتمبببد عليهبببا ت االسبببتماالت العاطفيبببة فبببي مقدمبببة جببباء، وقبببد المسبببتهلكين

( فبي إنسبتجرامجاء موقبع ) ، وقد % 62.4بنسبة  جتماعياالن في إعالناتهم عبر وسائل التواصل و المؤثر 
 االجتمباعين في التسويق عبر مواقع التواصل و استخدامها المؤثر التي  االجتماعيمقدمة وسائل التواصل 

 (30).%15.6( بنسبة اليوتيوب ، ثم)%27.7( بنسبة الفيس بوك، تاله ) %41.6بنسبة 
دراسة  - استخدام    (F.Pedalino, A.L.Camerini,2022)اختبرت  بين  كأحد    اإلنستجرامالعالقة  

استخدامًا بين الفتيات والمراهقات )تصفح الملفات الشخصية لآلخرين،   االجتماعيمنصات التواصل    أكثر
الصور  اآلخرينوالتعليق على مظهر   التي  أو  ، ونشر  المثالية  الجسد  بالفرد( وصورة  الخاصة  القصص 
ال على  مشاركتها  ومؤثرين  تمت  بعيدين  وأقران  مقربين  أقران  مع  االجتماعية  المقارنة  عن طريق  منصة 
  اإلنستجرام ، ولقد أظهرت النتائج أن تصفح  ( مراهقة291االجتماعي بالتطبيق على)على وسائل التواصل  

الجسد وعدم  تناقض صورة  الجسد )أي  الرضا عن  الجسم وبعدم  تقدير  أقل من  بمستويات  كان مرتبطًا 
التواصل  تقدير   وسائل  على  المؤثرين  مع  أكبر  بصورة  المقربين    االجتماعيالجسم(  األقران  أو  وليس 

الحاجة لتدخالت الصحة العامة لزيادة الوعي حول ممارسات النشر   إلىالبعيدين، وسلطت النتائج الضوء  
التواصل   وسائل  على  ال  االجتماعيللمؤثرين  الشابات  بين  اإليجابية  الجسم  صورة  معرضات ولتعزيز 

 ( 31) لعمليات المقارنة االجتماعية.
حين    - دراسة  في  صالح،) سعت  نوري  عن    إلى  :(م2021أسمي  في   أهم الكشف  الجذب  عناصر 

التواصل   بمواقع  للمؤثرين  اإلعالمي  المجتمع    االجتماعيالمحتوى  سلوكيات  على  التأثير  في  ودورها 
سنة، وقد    50  إلى  18مفردة من فئات عمرية تمتد من    400العراقي وعاداته، من خالل التطبيق على  

ارتفاع نسبة المتابعة للمشاهير وقد جاء المحتوى اإلخباري والسياسي كأفضل    إلىتوصلت نتائج الدراسة  
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ءت الشهرة كأول عناصر الجذب للمحتوى اإلعالمي الذي يقدمونه، المحتويات التي يتابعها الجمهور، وجا
نوع المحتوى  و تالها قوة  شخصية المؤثرين وعقلهم ومنطقهم وبساطتهم، كما أكدت الدراسة أن المصداقية  

 (32) يقدمه المؤثرون. الذيعناصر الجذب لمتابعة المحتوى   أهممن 
  العربي   الجمهور  متابعة  في  المؤثرة  العوامل  أهم  تحديد   (م2021  سالمة،  على  حسام)  وتناولت دراسة  -

حيث اإلنستجرام  على  المؤثرين  لحسابات    التكلفة )  االجتماعي  التبادل  نظرية  على  الدراسة  اعتمدت   ، 
على    للمؤثرين  المتابعين  دوافع  مقدمة  في  والترفيه  االستمتاع  أن  إلى  الدراسة  توصلت   وقد   ،(المكاسب و 

  حتى ة  المعتاد   الحياة  في  االجتماعية  بعالقاتي  الخاص   الوقت   من  استقطع)  وجاء  ،%20  بنسبة  اإلنستجرام
  جاءت   كما  ،%69,44  نسبي  بوزن   األول  الترتيب   في(  اإلنستجرام  على  المؤثرون   ينشره  ما  متابعة  ستطيعأ
  المكاسب  مقدمة  في(  جديدة  بثقافات   معرفتي  من  زادت  اإلنستجرام  على  المؤثرون   يعرضها  التي  المواد   أن)

  أن  الوالء مكاسب  وعن ،%71,25  نسبي بوزن  اإلنستجرام على  المؤثر ينشرها  التي المواد  لمتابعة المعرفية
  يقومون   التي  المواد  متابعة   واستمرار  متابعتهم  إلى   ميالً   أكثر  يجعلني  تعليقاتي  مع  المؤثرين  تفاعل)

  أثق   جعلني  المؤثرين  أداء  بها  يتسم  التي  الشفافية  وأن  ،%67,67  نسبي  بوزن   األول  الترتيب   في(  بنشرها
  بوزن   اإلنستجرامعلى    للمؤثرين  المتابعين  جمهور  حققها   التي  الثقة  مكاسب   مقدمة  في(  بنشره  ون يقوم  فيما
  التحليل   على   قدراتي  من   زاد   مختلف  منظور  من   لقضايا   المؤثرين   مناقشة)  جاءت   وأخيًرا  ،%70,25  نسبي 
 (33)%.68,25  نسبي بوزن  االجتماعية  الفاعلية مكاسب  مقدمة في( الموضوعات  لمختلف والنقد 
سعودي على مدى حرص الشباب الجامعي ال (م2021،هيثم محمد يوسف يونس)دراسة  أوضحت   وقد   -

، حيبث بلغبت نسببة مبن يتابعونهبا بشب ل االجتمباعيمتابعة إعالنبات المبؤثرين مبن خبالل وسبائل التواصبل 
ا( مببن طببالب وإناثببً  اذكببورً مببن خببالل إجببراء دراسببة مسببحية علببى عينببة مببن الشببباب ) كوذلبب(، %74.6دائببم )

الدراسببة أن إعالنببات المالبببس واألزيبباء جبباءت  ، وقببد أكببدت العربيببة السببعودية بالمملكببةسببعود  كجامعببة الملبب
ثببببم إعالنببببات األغذيببببة  األفببببراد  لببببدىالترتيببببب األول لقائمببببة المنتجببببات والخببببدمات المفضببببل متابعتهببببا فببببي 

للتعبرض إلعالنبات  عناصر جذب الشباب  تأتي في مقدمةالدراسة أن مصداقية المؤثر   وتؤكد  والمأكوالت،
الثقة في الترتيب األول بالنسبة ألبعاد قياس المصداقية، جاءت  حيث  ،االجتماعيمؤثري وسائل التواصل 

ن اسببتخدام المببؤثرين فببي اإلعببالن عببن العالمببات التجاريببة أالنتببائج  ، وتؤكببد ُبعببد الخبببرة وأخيببًراثببم الجاذبيببة 
  (34) .االجتماعيرة ووسيلة فعالة للتسوق والشراء من خالل وسائل التواصل كللمنتجات والخدمات ف

دراسة  م( إلى  Samantha Kay, Rory Mulcahy& Joy Parkinson  ،2020)وقد هدفت دراسة    -
استخدام  )   المؤثرين   أثر  المتابعين  من  األكبر  العدد  والمؤثرين  macro influencersأصحاب   )

العدد   )   األقل أصحاب  المتابعين  في  influencers  microمن  وفاعليتهم  ل (  بر  ع   لمنتجات التسويق 
أن    االجتماعي التواصل    مواقع  النتائج:  أظهرت  وقد  للمنتجات،  المستهلكين  تقييمات  على 

تعرضوا   الذين  لديهم المستهلكين  المؤثرون  يقدمه  الترويج    بالمنتج، أكبر    معرفة   مستويات   لما  وأن 

https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=242908&_au=%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3


 www.epra.org.eg                         www.jprr.epra.org.eg                سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثاني واألربعون/ الجزء الثاني العدد  633 ا

            

المباشر   غير  بالترويج  مقارنة  للمستهلكين  الشرائية  النوايا  من  زاد  للمنتجات  قبل  المباشر  من 
 (35) ين. المؤثر 

التعبرف علبى مبدى تبأثير التسبويق ببالمؤثرين عببر مواقبع  (م2020،حناان آماال العر اي)تناولبت دراسبة  -
مبببن متعببباملي ( مفبببردة 62عينبببة قوامهبببا) علبببى، ببببالتطبيق المسبببتهلك اتجاهبببات علبببى  االجتمببباعيالتواصبببل 
، التبويتر، اإلنسبتجرامجازي حيث شبمل أدوات التسبويق ببالمؤثرين )وسبائل التواصبل : الفيسببوك ،   مؤسسة

، وقببببد )المكببببون المعرفببببي ، المكببببون السببببلوكي ، المكببببون الشببببعوري( االتجاهببببات )وكببببذا مكونببببات  اليوتيببببوب 
 جاهببات اتداللببة إحصببائية للتسببويق بببالمؤثرين علببى مختلببف مكونببات ي وجببود أثببر ذ  إلببىتوصببلت الدراسببة 
  (36)جازي.متعاملي مؤسسة 

دراسة كما    -   ( Samantha Kay, Rory Mulcahy& Joy Parkinson, 2020) هدفت 
التواصل    على التعرف    إلى  وسائل  على  المؤثرين  المنتجات    االجتماعي تأثير  تأييد  في  وفاعليتهم 

المتابعين)  من  األكبر  العدد  أصحاب  المؤثرين  أصحاب  macro influencersواستخدام  (والمؤثرين 
المتابعين)   األقل العدد   المستهلكين  influencers  microمن  تقييمات  ( في اإلعالنات المحلية على 

عن   أبلغوا  الدقيقة  المؤثرات  لحالة  تعرضوا  الذين  المستهلكين  أن  النتائج:  أظهرت  وقد  للمنتجات، 
أقرها   التي  اإلفصاح  لشرط  تعرضوا  الذين  المستهلكين  وأن   ، بالمنتج  المعرفة  من  أعلى  مستويات 

أفادوا   للمنتج   المنتجات  المؤثرون عن رعايتهم  من    أكثر أن  أعلى  مستويات  لديهم  ويكون  جاذبية 
 ( 37) نوايا الشراء مقارنًة بالمنتجات التي ال يتم الكشف عن رعايتها من قبل المؤثرين. 

   وسائل   عبر   المؤثرين   إعالنات   على   التعرف   إلى   ( م 2020سالمة،   وليد   )مي   دراسة   سعت كما    -
  االعتماد   خالل   من   السعودي   الجامعي   الشباب   لدى   ي الشرائ   بالسلوك   وعالقتها   االجتماعي   التواصل 

  ة عين   مسح   خالل   من   وذلك   التطابق،   ونموذج   التأثير   إطار   ونموذج   المصدر   مصداقية   نموذج   على 
  نسبة   زيادة   إلى   الدراسة   توصلت   حيث   السعودي،   الجامعي   الشباب   من   مفردة ( 400) من   مكونة 
  أثبتت   كما   ، االجتماعي   التواصل   وسائل   مؤثري   إعالنات   بسبب   العينة   أفراد   قبل   من   الفعلي   الشراء 
  وسائل   مؤثري   لصفحات   المبحوثين   تعرض   بين   إحصائية   داللة   ذات   عالقة   وجود   الدراسة   نتائج 

 (38) . المؤثرين   هؤالء   عبر   تتم   التي   التسويق   ألساليب   وتقييمهم   االجتماعي   التواصل 
  المؤثرين   عبر   ي التأثير   التسويق   مفهوم   تحديد   إلى   ( م 2020محرم،   مصطفى   )محمد   دراسة وسعت    -

  دراسة   كذلك   االجتماعي،   التواصل   مواقع   عبر   أو االجتماعي   السياسي أو    التجاري   المجال   في   سواءً 
  الطالب  نظر   وجهة   من   مختلفة ال   ه واستراتيجيات   ي التأثير   التسويق   أساليب   يم ي وتق   المؤثرين   ت ا سم 

  سيناء   جامعة و   القاهرة   جامعة   ( والخاصة   الحكومية )   المصرية   الجامعات   من   عينة   في   الجامعيين 
  كيفية   دراسة   خالل   من   وذلك   ، لإلعالم   العالي   الكندي   المعهد و   القاهرة   فرع   المفتوحة   العربية والجامعة  

  ي التأثير   التسويق   لمفهوم   الطالب   أغلبية   إدراك   على   الدراسة   نتائج   سفرت أ   وقد   ، مجموعات 10خالل 
ل متابعت   خالل   من  ،  Instagramو   Facebookموقعي   على   خاصة   للمؤثرين   الممولة   إلعالنات هم 
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الغندور   في   الدراسة   عينه   بمتابعة   يحسون   الذين   المؤثرين   أهم   مثل وت  هيكل -أحمد  أحمد    -حسام 
وغيرهم،    استخدام   خالل   من   المنتج   تسويق )   كفاءة   األكثر   التسويقية   األساليب   وتمثلت   حجاج..... 

  من   المنتج   وتسويق   التسويقي،   المحتوى   في   للماضي   الفطري   الحنين   واستثمار   المتعددة،   الوسائط 
  المنتج   وجعل   -واألعياد   بالمناسبات   المنتج   وربط   -واإلنجازات   السعيدة   األخبار و   التفاؤل   نشر   خالل 
  التسويق   أن   األغلبية   فرأت   التسويقي   النمط   لهذا   الدراسة   لتقييم   وبالنسبة   ، ( المؤثر   حياة   نمط   ضمن 

  األهداف   في   مؤثر   وغير   خادع   تسويق   أنه   األقلية   يري   حين   في   تسويقًيا،   جديده   أداة  التأثيري 
 (39) . التجارية   للعالمة   مبيعات   يحقق   وال   التسويقية 

  يلعبه   الذي   الدور   ظهار إ   ( م 2020، على   محمد   وطارق   جواهرة،   ياسمينة   دراسة ) وتناولت    -
  والسلبية   اإليجابية   التأثيرات   أهم   رصد   ومحاولة   اجتماعي   التواصل   مواقع   عبر   التسويق   في   المؤثرون 

(  120)   من   عمدية   عينة   على   الدراسة   اعتمدت   حيث   متابعيهم،   سلوكيات   في   المؤثرون   يتركها   التي 
  في   والجمال   الموضة   مجال   جاء   حيث   ،   Instagram  ال   عبر   ريا   أميرة   صفحة   متابعي   من   مفردة 
  كشفت   كما   والديكور،   والطبخ   الثقافة   يليها   المؤثرون   يقدمه   فيما   العينة   أفراد   اهتمامات   صدارة 
  التسويقية   للمحتويات   يتعرضون   يجعلهم   الفضول   من   عالية   درجة   لديهم   المبحوثين   غلبية أ   أن   الدراسة 
  تعتبر   المؤثرون   يعرضها   التي   للمنتجات   المباشر   غير   الترويج   طريقة   جاءت   كما   ن، ي المؤثر   لهؤالء 
 (40) . المباشر   الترويج   بطريقة   مقارنة   فعالية   أكثر 
  بها   يقوم   التي   الترويجية   األدوار   على   للتعرف   ( م 2019  إبراهيم،   نافع   )شريف   دراسة   ت سع   -

  من   الشخصية منصاتهم    على   المقدم   المحتوى   وطبيعة   االجتماعي   التواصل   مواقع   عبر   رون المؤث 
 .E. Fischer, A.R)  نموذج   وكذلك   المصدر مصداقية    طيب   تي نظري   على   االعتماد   خالل 

Reuber ) ،   على   الدراسة   نتائج   أكدت   وقد   ، المؤثرين   من (  50)   قوامها   عينة   على   تطبيق ال ب   وذلك  
  لية اع ف   ومدى   االجتماعي   التواصل   مواقع   على   المؤثرين   ظهور   عوامل   بين   طردية   عالقة   وجود 
  تعظيم   أجل   من   المؤثرين   على   االعتماد   زيادة   الشركات   رغبة   ظهرت   كما ،  المواقع   تلك   على   المؤثر 

  المصدر   مصداقية   نظرية   عناصر   ضوء   وفي   آخر   جانب   ومن   المتابعين،   على   تأثيرهم   من   االستفادة 
  أثبتت   العينة   نتائج   فإن   بالخبرة   ويتمتع   للثقة   ا مصدرً   باعتباره   إليه   النظر   يمكن   المؤثر   بكون   والمتعلقة 

  التشابه و   باأللفة   والشعور   واإلعجاب   الجاذبية   : مثل   ، الصفات   من   بالعديد   يتمتعون   ن ي المؤثر   أن 
  المنشورات   مع   والتفاعل   ن و المؤثر   يقدمها   التي   للنصائح   االستجابة   معدل   من   يزيد   مما   معهم   والتماثل 
 (41) . للنشر   وإعادة   وتعليقاً   إعجاباً 

الحريري )هدفت دراسة    - التسويق من خالل    إلى(م2019،  خالد  فبي  المستخدمة  الوسائل  أببرز  تحديد 
، وتحديد أثبر هذه الوسائل علبى أبعاد قيمة العالمة التجارية من  االجتماعيالمؤثبريبن علبى مواقع التواصل  

من خالل التطبيق    ،من طالب الجامعات اليمنية  االجتماعي منظور العمالء المستخدميبن لمواقع التواصل  
، وأظهرت نتائج  االجتماعي( مفردة من طالب الجامعات اليمنية المستخدميبن لمواقع التواصل  532)  على
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هم    -أفراد العينة    لدىالمفضليبن    -الدراسة أن األصدقاء وزمالء العمل والدراسة ومشاهيبر الرياضة والفن 
العي   أكثر أفراد  واتجاهات  مواقف  فبي  المؤثبرة  نح الفئات  التواصل    ونة  مواقع  علبى  التجارية  العالمات 

وجود عالقة تأثيبر إيجابية ذات داللة إحصائية بيبن وسائل التسويق    علىنتائج  ال  كدت ، کما أاالجتماعي
مجتمعة ومجمل أبعاد قيمة العالمة   االجتماعي للعالمة التجارية من خالل المؤثبريبن علبى مواقع التواصل  

 .(42)عمالءالالتجارية من منظور 
 علبى المبؤثرين إعالنات  مصداقية على التعرف الدراسة استهدفت  (م2018 حامد،  سعيد  مروي )  دراسة  -

 علبببى الدراسبببة واسبببتندت  ،المصبببري  المسبببتهلك لبببدى الشبببرائية بالنيبببة وعالقتهبببا االجتمببباعي التواصبببل وسبببائل
 عينببة علببى الدراسببة تطبيببق خببالل مببن وذلببك المببؤثر، مببع المنببتج توافببق المصببدر ونمببوذج مصببداقية نمبوذج
 صبفحات  متابعبة معبدالت  ارتفباع الدراسة  نتائج  أظهرت   حيث   مفردة،(400)  قوامها  المستهلكين  من  عمدية

 المواقببع مببن بببين األول الترتيببب  فببي Facebook جبباء حيببث  ،االجتمبباعي التواصببل مواقببع علببى المببؤثرين
  MySpace  ثم  Instagram ال  ثم  YouTube تاله  المؤثرين  صفحات   ن و المبحوث  خاللها من  يتابع  التي
 البدوافع علبى تفوقبت  الطقوسبية البدوافع نأ علبى النتبائج أكبدت  وقبد   ،Google Plus اوأخيبرً  Twitter ثبم

 إببداء نمبط وجباء ،االجتمباعي التواصبل مواقع على  المؤثرين  لصفحات   المبحوثين  متابعة  دوافع  في  النفعية
 ، كمببااالجتمبباعي التواصببل مواقببع علببى الشببركات  صببفحات  مببع شببيوًعا التفاعببل أنمبباط أكثببر مببن اإلعجبباب 

 نظببر وجهببة مببن( والجاذبيببة والثقببة الخبببرة)  المببؤثر لببدى المصببداقية أبعبباد  تببوافر علببى الدراسببة نتببائج أكببدت 
 مواقبببع عببببر المبببؤثرين صبببفحات  متابعبببة علبببى يقبلبببون  تجعلهبببم التبببي  األسبببباب  أهبببم مبببن وكانبببت  المبحبببوثين
 المسبببتهلك تعبببرض  ببببين إحصبببائية ذات  ارتبببباط عالقبببة وجبببود  علبببى الدراسبببة ، وأكبببدت االجتمببباعي التواصبببل
 وكببذلك صبفحاتهم، علببى اإلعبالنو نحب االتجبباه وببين االجتمبباعي التواصبل مواقبع علببى المبؤثرين لصبفحات 

 الشبرائية النية وبين( والخبرة الثقة-الجاذبية) المؤثر مصداقية  بين  إحصائية  داللة  ذات   ارتباط  عالقة  وجود 
 (43) المصري. المستهلك لدى
 وسببائل عبببر الشخصببية حيبباتهم يعرضببون  الببذين المببؤثرين بدراسببة (Chae,J.,2018) دراسببة اهتمببت  -

 اسبببتخدام يبببؤثر أن خاللهبببا مبببن يمكبببن التبببي النفسبببية العمليبببة الدراسبببة حللبببت  حيبببث  ،االجتمببباعي التواصبببل
 مسبح إجبراء خبالل مبن وذلبك اإلنباث، مبن الجمهبور مشباعر علبى الشخصبية وسبمات   االجتماعية  الوسائط
ا 39-20مبن العمريبة الفئة في اإلناث  من الذكية الهواتف مستخدمي من مفردة( 782) قوامها  لعينة  ،عامبً

 جاذبيبة :أهمها العوامل من عدد  إطار في المؤثرين ناحية تتشكل اإلناث   مشاعر  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
 وكبذلك باهتمامباتهن، المحتبوى  هبذا وارتبباط للمؤثرين االجتماعية المنصات   عبر  عرضه  يتم  التي  المحتوى 

 (44) .الذات  وتقدير النفس في الثقة وخاصة للفتيات  الشخصية والسمات  بالمتغيرات  ارتباطه مدى
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 :السابقة  الدراسات  على التعليق
 االجتمبباعي التواصببل مواقببع علببى المببؤثرين تناولببت ظبباهرة والمصببرية العربيببة الدراسببات  أن يالحبب  -

 فبي بهبا القيبام يمكبنهم التبي واإلعالنات، وتناولت األدوار التسويقية  االتصاالت   مجال  في  كظاهرة
 االجتماعيببة التببأثيرات  قيبباس أهملببت  حببين فببي المجببال، هببذا فببي تببأثيرهم وقيبباس التسببويقية البيئببة

 االجتمبباعي التواصببل مواقببع رواد  لحيبباة اليببومي الواقببع فببي المببؤثرين ظبباهرة انتشببار علببى المترتبببة
 .وصغار السن الشباب  خاصة

 فكبان ،البحثيبة أهبدافها لتحقيبق السابقة الدراسات ظفتها و   التي  البحثية  المناهج  وتنوعت   تعددت   لقد  -
 اتجاهبات  واسبتطالع قياس بهدف استخداماً   األكثرو  ه  المسحية  الدراسات   خالل  من  الكمي  الطبع

اًء سببو  االستقصبباء خببالل مببن البيانببات  جمببع وأسبباليب  أدوات  تنوعببت  كمببا ،المببؤثرينو نحبب الجمهببور
 العشبببوائية العينبببات  ببببين العينبببات  تنوعبببت  كمبببا (،المقابلبببةأو ب اإللكترونبببيأو  يالبريبببد أو  ميبببداني)

 والعمدية.
 المقبدم المحتبوى  نوعيبة رصبد  علبى التعبرف فبي المتعلقبة النقباط مبن العديد   الدراسات   افتقار  يالح  -

 .بينهم التفاعل طوأنما متابعين في المؤثرين عالقات  وتحديد  ،المؤثرين صفحات  على
 الواجبببب  السبببمات  مبببن مجموعبببةل رصبببد  خبببالل مبببن ثرينالمبببؤ  فاعليبببة الدراسبببات  مبببن العديبببد  تناولبببت  -

 ديومب والثقبة ذبيبةاوالج والمصبداقية رةهالشب: )مثبلالتبأثيري  ببدوره  للقيبام  رؤثالم  شخص   في  فرهااتو 
 (.الواقعية الحياة مع يقدمه ام هباتش

 مسبتخدمي علبى الثالبث  لشبخص تبأثير ا  نظريبة  فبروض   اختببار  والمصبرية  العربيبة  الدراسات   غفلت أ  -
 نسببببة ارتفببباع مبببن البببرغم علبببى صبببات صبببناع المحتبببوى(من) وخاصبببة االجتمببباعي التواصبببل مواقبببع

 المنصات. هذه استخدام
 ي،والسبلوك ياإلدراكب ض الفبر  صبحة علبى الثالبث  الشبخص  بنظريبة الخاصبة الدراسبات  نتائج  اتفقت  -

 تحقيببق فببي الببديموغرافي المتغيببرات  وبعببض  االجتماعيببة المسببافة إدراك متغيببر إلببى دور باإلضببافة
 .النظرية  فروض 

و"الواقبع المبدرك" استفادت الباحثة من الدراسات السابقة الخاصة بنظريتبي "تبأثر الشبخص الثالبث"  -
 في صياغة األهداف والتساؤالت والفروض العلمية للدراسة الحالية.

 
 :مشكلة الدراسة

، ولقد أصبح تحديث مفهوم قادة االجتماعيعصر وسائل التواصل    ون هو يعد القرن الحادي والعشر 
والتي   المتسارعة  والتكنولوجية  التقنية  التطورات  ظل  في  أمرًا ضروريًا  مفهوم الرأي  ظهور  في  انعكست 

لهم قنوات إعالمية وحسابات شخصية    المحتوى من صناع    Influencersالمؤثرين منصات    علىالذين 
اليوتيوب    االجتماعيالتواصل   فيديوهات والتيك توك..... وغيرها،    واإلنستجراممثل  ينشرون من خاللها 
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عهم من الشباب ويتمتعون بقدر كبير من  لطريقة حياتهم ومقترحاتهم وأفكارهم، ومن الالفت للنظر أن جمي
 . هم جمهور بعض المؤسسات اإلعالميةقد تخطي عدد متابعيو المصداقية والقبول 

كالموضة   المختلفة  المجاالت  في  العربي  والعالم  مصر  في  المؤثرين  ألعداد  المستمر  التزايد  ومع 
 شباب لهم من الجمهور بصفة عامة والوالكوميكس والطب والتنمية البشرية وغيرها يتزايد أعداد المتابعين  

من قبل المؤثرين، خاصة مع    ومقاطع الفيدي   ات محتويمع  بشكل شبه دائم    الشباب بصفة خاصة، فيعيش  
الجمهور الذي يشاركونه  إلىالمقروء والمسموع والمرئي وسرعة المشاركة والوصول   المحتوى سهولة تكوين 

حرية التعبير والتعليق تجاه ما يحدث في كل المجاالت    إلىتجاربهم الشخصية بشكل مباشر، باإلضافة  
التقليدية، مما    اإلعالما عن برتوكوالت وسائل  السياسية واالقتصادية واالجتماعية دون قيود رقابية وبعيدً 

)المؤثرين( تأثير  قوة  حول  الجدل  لواقعهم  إدرا  علىيزيد  الذي    االجتماعيكهم  الواقع  مع  مشابهة  بصورة 
تشير   حديثة  نظرية  اتجاهات  وجود  مع  خاصة  المؤثرون،  هؤالء    إلى ينظرون    األفراد أن    إلى يقدمه 

 أنفسهم.   علىمنها   اآلخرين على تأثيًرا أكثرباعتبارها  اإلعالممضامين وسائل 
عرض الجمهور للمحتوي اإلعالمي الذي يقدمه المؤثرون  ت  علىفهذه اإلشكالية حول اآلثار المترتبة        

لتأثيرية المضامين المقدمة    الشباب  إدراكمدي  ما دعا الباحثة لمحاولة الكشف عن و ، هشباب وخاصة ال
المؤثرين   حسابات  التواصل    علىعبر  االجتماعي   االجتماعيمواقع  بمدركاتهم  خالل     ةوعالقته  من 

باالعتماد   وذلك  والمنهجي"،  النظري  والتداخل  المعرفي  التكامل  "    على "منهج  متكاملين  نظريين  مدخلين 
ا التي تهتم بالجوانب النفسية واالجتماعية  تأثر الشخص الثالث" وهي من المداخل النظرية الحديثة نسبيً 

ؤااًل كيف يفسر المتلقي تأثير المضامين  الفرد في تلقيه للمضامين، والتي تطرح س  إدراك  على التي تؤثر  
والسلبية   اإليجابية  وه  وعلىنفسه    علىاإلعالمية  في  و غيره؟  واالستخدام  التلقي  دراسات  مع  يتناسب  ما 

المداخل التي تهتم   أهمعد أحد  ي  لذياإلعالم" االميديا الجديدة، وكذلك مدخل "الواقع المدرك من وسائل  
لوسائل   التراكمي  وسائل  الماإلعبالتأثير  تعد  حيث  منها    اإلعالم،  يطل  التي  النافذة  المفهوم  هذا  وفق 

نتيجة التعرض لمضامين    االجتماعيالجمهور للواقع    إدراكتقارب    إلىما يؤدي  و الواقع وه  على الجمهور  
 . اإلعالموسائل 

   

 :الدراسة أهمية
 تكتسب هذه الدراسة أهميتها من ... 

  الدراسات صعيد  على كبير بشكل وتناولها االجتماعي التواصل مواقع  على المؤثرين ظاهرة اثةحد  -1
 . العربية بالدراسات   مقارنة األجنبية

ن مضامين  م المؤثرون    هيقدم  مال  امعيالج   الشباب   متابعة  على  المترتبة  التأثيرات   على  التعرف -2
علىحسابات  عبر  دور   تناولت   التي   الدراسات   غالبية  أن  حيث   االجتماعي،  التواصل  مواقع  هم 

رصد    الحالية  الدراسة  تحاول  لذا  إعالناتهم،  مصداقية  ومدى  للماركات   التسويق  في  المؤثرين
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حي  المؤثرين جدد،  رأي    للشباب   اليومية  والحياة  الواقع  على  هانفس  مضامينهم  فرضت   ث كقادة 
 . بهم المحيطاالجتماعي  م اقعهلو  نظرتهم على  وتأثيرها

 المقدمة   ضامينالم  لتأثيرات   الشباب   إدراك  بين  العالقة  تناولت   التي   العربية  الدراسات   ندرة -3
 .الثالث  الشخص  نظرية  إطار في واآلخرين الذات  على  المؤثرين ابات بحس

 ، خاصة  بصفة  الشبابية  طاواألوس  الجمهور  بين  اواسعً   اانتشارً   حققت   التي   المؤثرين  ظاهرة  دراسة   -4
  مواقع  عبر  ايوميً   معه  يتفاعلون و   مضامين  من  لشبابنا  هؤالء المؤثرون   يقدمه  لما  االنتباه  وجب   لذا

  بعض   اتخاذ   يستوجب   قد   مما  ،وقيمهم  وسلوكهم   مأفكاره  على  يؤثر  مما  االجتماعي،  التواصل
 تلك   عبر  تنتشر  قد   التي  السلبية  المضامين  لمواجهة  األسرة  أو  الدولة  من  الرقابية  اإلجراءات 
 .الصفحات 

 

 :الدراسةأهداف 
الجامعيال   إدراكمدي  "   علىتسعي هذه الدراسة للتعرف        عبر  يلتأث  شباب  المقدمة  المضامين  رية 

المؤثرين   التواصل    علىحسابات  بمدركاتهم    االجتماعيمواقع  وذلك من خالل "،  االجتماعيةوعالقته 
 مجموعة من األهداف الفرعية:

 . االجتماعيمواقع التواصل  علىالكشف عن مدي متابعة الشباب الجامعي لحسابات المؤثرين   -1
مواقع    علىمتابعتها بحسابات المؤثرين    علىنوعية المضامين التي يحرص الشباب    علىالتعرف   -2

 . االجتماعيالتواصل 
 . االجتماعيمواقع التواصل   علىدوافع تعرض الشباب لحسابات المؤثرين   أهمرصد  -3
 . االجتماعيمواقع التواصل  علىأبرز أسماء المؤثرين الذين يتابعهم الشباب   علىلتعرف ا -4
التواصل   إدراك  مستوى قياس   -5 المؤثرين عبر مواقع  المقدمة بحسابات  بالمضامين  لتأثرهم  الشباب 

 . االجتماعي
الشخصي  -6 )سلوكهم  من  كل  بتأثر  الشباب  اعتقاد  مدي  عن  أصدقائهم -الكشف  سلوك   -سلوك 

 . االجتماعي( بالمضامين المقدمة بحسابات المؤثرين عبر مواقع التواصل اآلخرين
المضامين المقدمة بحسابات المؤثرين عبر    علىتأييد فرض الرقابة    و رصد اتجاهات الشباب نح -7

 . االجتماعيمواقع التواصل 
الفجوة   -8 مساحة  بين  العالقة  الرقابة    اإلدراكية قياس  فرض  تأييد  المقدمة    علىودرجة  المضامين 

 . االجتماعيبحسابات المؤثرين عبر مواقع التواصل 
بين   -9 العالقة  بحسا  إدراكقياس  المقدمة  المضامين  لتأثيرية  مواقع  الشباب  عبر  المؤثرين  بات 

 . االجتماعي( ومدركاتهم عن واقعهم اآلخرين  -أصدقائهم  -)أنفسهم على  االجتماعيالتواصل 
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 :تساؤالت الدراسة
 ؟ االجتماعيمواقع التواصل  علىما مدي متابعة الشباب الجامعي لحسابات المؤثرين   -1
مواقع   علىحسابات المؤثرين    علىمتابعتها    علىما نوعية المضامين التي يحرص الشباب   -2

 ؟ االجتماعي التواصل 
 ؟ االجتماعي مواقع التواصل  علىدوافع تعرض الشباب لحسابات المؤثرين  أهمما  -3
 ؟ االجتماعي مواقع التواصل  علىن  و ما أشكال تفاعل الشباب مع ما يقدمه المؤثر  -4
 التي يتابع من خاللها الشباب حسابات المؤثرين؟  االجتماعيتواصل ما أبرز مواقع ال -5
 ؟ االجتماعي مواقع التواصل  علىي يتابعها الشباب  ت ما أبرز أسماء المؤثرين ال -6
 ؟ االجتماعيمواقع التواصل  علىما أنماط استخدام الشباب لحسابات المؤثرين  -7
 الشباب؟ لدىن و ما مدي المصداقية التي يتمتع بها المؤثر  -8
(  اآلخرين سلوك    -سلوك أصدقائهم -ما مدي اعتقاد الشباب بتأثر كل من )سلوكهم الشخصي -9

 ؟ االجتماعي بالمضامين المقدمة بحسابات المؤثرين عبر مواقع التواصل 
 

 :فروض الدراسة
مواقع   -1 عبر  المؤثرين  لحسابات  الشباب  تعرض  معدل  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

 .االجتماعيوإدراكهم لواقعهم  االجتماعيالتواصل 
المقدم بحسابات المؤثرين    االجتماعيالشباب لواقعهم    إدراكتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين   -2

 . اآلخرين وعلىأصدقائهم  علىثيرها ومستوي إدراكهم لتأ  االجتماعيمواقع التواصل  على
التواصل   -3 بمواقع  المؤثرين  لحسابات  الشباب  تعرض  دوافع  بين  داللة إحصائية  ذات  توجد عالقة 

 . االجتماعيوإدراكهم لواقعهم   االجتماعي
 .ؤثرين باختالف النوعتوجد فروق ذات داللة إحصائية في معدل تعرض الشباب لحسابات الم -4
الشباب لتأثيرات المضامين المقدمة بحسابات    إدراك  مستوى صائية في  توجد فروق ذات داللة إح  -5

 أصدقائهم واآلخرين باختالف النوع.  وعلىأنفسهم  على  االجتماعيمواقع التواصل  علىالمؤثرين 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت تعرض الشباب للمضامين المقدمة عبر حسابات   -6

 ومدي تأييدهم لفرض رقابة عليه.  تماعياالجالمؤثرين بمواقع التواصل 
  على الشياب فيما يقدم بحسابات المؤثرين    لدىالثقة    مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين   -7

التواصل   المضامين    االجتماعي مواقع  هذه  لتأثيرات  إدراكهم  وأصدقائهم    على ومستوي  أنفسهم 
 واآلخرين.  
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 :اإلطار النظري 
 ":اآلخرين رية"تأث الثالث الشخص نظرية *

الثالث        الشخص  تأثر  نظرية  على  الدراسة  فكرتها    طرح  التي  Third Person Effectتعتمد 
  القرن من    ات ي الثمانين  بداية  مع  "Philips Davison  دافيسون   فيليب "  األلماني  االجتماع  المعالرئيسية  
  تأثيرات   عن اعتقادهم  في  الجمهور  أفراد   لدى  إدراكية  فجوة  هناك  أن  مفادها فرضية  ، حيث قدمالماضي
  قرانهم أ  وعلى  عليهم  كبير  تأثير  وجود   بعدم  يعتقدون   أنهم  حيث   ،غيرهم  وعلى   عليهم  اإلعالم  وسائل
  الشخص   تأثر"  "دافسون "  عليه  أطلق  ماو وه  يشبهونهم   ال  الذين  األفراد   بقية   عكس  يشبهونهم  الذين
 ( 45)".الثالث 
  فروضها  ن أو   العام  الرأي  دراسات   في   امبتكرً   امنظورً   باعتبارها  النظرية   هذه  إلى   الباحثين  بعض   وينظر
حيث صنفت مؤخًرا كواحدة من نظريات االتصال  (64)اإلعالم،  وسائل  تأثيرات   لقياس  ارئيسيً   مدخالً   تعد 

مام بالرأي العام  األكثر قوة في القرن الحادي والعشرين، نظرًا العتمادها على المنظور اإلدراكي واالهت
في القيام بالعديد   اآلخرين المدرك بداًل من الرأي العام الفعلي، ألن األفراد يعتمدون على إدراكهم آلراء  

المحتوى   من  وكٍل  السياسات  واضعي  بين  للعالقة  تفسيريًا  نموذجًا  تقدم  أنها  كما  السلوكيات،  من 
 اإلعالمي والجمهور العام. 

 : رئيسين فرضين على النظرية هذه وتقوم
  اآلخرين   على  تأثير  له  سيكون   االتصال  أن  يتوقعون   األفراد   أن  إلى  ويشير  :االدراكي  الفرض -1

  ولكن   You  عليكأو    Me  على  يكون   لن  اإلعالم  لوسائل  األكبر  التأثير  أن  أي  بأنفسهم  مقارنة
 ( 74) الثالث. الشخص  وهم Them عليهم
  بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد   :يلي  كما  صحته  الختبار  ياإلدراك  الفرض   صياغة  يمكن

أخرى،   ناحية   من  اآلخرين  وعلى  ناحية   من  ذات ال  على   اإلعالم   وسائل  تأثيرات ل  األفراد   إدراك  مستوى 
 (84) .بأنفسهم  مقارنة اآلخرين على  كبراأل التأثير األفراد  سب ين بحيث 

  بالرسالة  اتأثرً   أكثر  اآلخرين  أن  األفراد   اعتقاد   أن  إلى  السلوكي  الفرض   يشير  السلوكي:  الفرض  -2
  التي   اإلعالمية  المضامين  على  الرقابة  فرض أو    قيود   بوضع  المطالبة  إلى  سيدفعهم  بهم  مقارنة  اإلعالمية
 يتجسد  الذي  السلوكي الفرض  ويأتي ،اآلخرين على  سلبية تأثيرات  لهاأو  ،اآلخرين على ضارة أنها يعتقدون 
  الذي   األبوي   التدخل  أشكال   من  كشكل  ومراقبتها  اإلعالم   وسائل  مضامين  على  قيود  فرض   تأييد   غالبًا في

 ( 94)  اإلعالمية. للمضامين السلبية اآلثار من اآلخرين لحماية  يعمل رقيب  وجود  على  يقوم
  فجوة  يدركون   الذين  األشخاص   :يلي  كما  صحته  الختبار ي  قير أمب  بشكل  السلوكي  الفرض   صياغة  ويمكن 

  الظاهرة   تلك  حيال  سلوك  اتخاذ   إلى  يميلون س   اآلخرين  وعلى  نفسهمأ  على اإلعالم  وسائل  تأثيرات  بين  أكبر
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  قبل   من   إجراءأو    سلوك  واتخاذ   اإلدراكية  الفجوة  بين  يةطرد   ارتباطية  عالقة  توجد   أي  ،البحث   محل
 (50) .المبحوثين

 الثالث:  الشخص في المؤثرة الوسيطة العوامل *
 (51) :ومنها الثالث  الشخص  تأثر مدى في تؤثر التي الوسيطة العوامل من العديد  هناك 
  أن   إلى  الدراسات   بعض   نتائج  تشير:  (به   الثقة   ودرجة  المصدر  تحيز)  بالمصدر  تتعلق   عوامل -1

أو    معين  لموضوع  سلبي  بشكل  متحيز  أنه  على  الرسالة  مصدر  إلى  النظر  يتم  حينما  تزداد  االدارية  الفجوة
 . صحيح والعكس به  الثقة أهل غير أنه
 نظرية  ركزت   لقد   (اجتماعًيا  قبولها  ومدى  الرسالة  موضوع)  بالرسالة  الخاصة   والعوامل  المتغيرات  -2

: مثل  اجتماعًيا  مرغوبة  غيرأو    ضارةأو    سلبية  نتائج  لها  التي  والمضامين  الرسائل  على  اآلخرين  تأثيرية
 ،....الفضائح  أخبار  تغطية و   ،السلبية  السياسية  اإلعالنات   ،الجنسية  البرامج  ،العري   أفالم  ،العنف  مواد 
  بين   اإلدراكية  الفجوة  اتساع  من  يزيد   قد   اجتماعًيا  مقبول  الغير  السلبي  المضمون   أن  النظرية  كدت أ  وقد 

  الفجوة   هذه  ويضيق  يلغي   قد   اجتماعًيا  المقبول  اإليجابي   المضمون   أن  حين   في  واآلخرين  الذات   تأثيرية
 .اإلدراكي الفرض  يعكس قد أو 
 ..(الجمهور) بالمستقبل المتعلقة والعوامل المتغيرات  -3
  كماً   يكسبهم  بموضوعات   األفراد   اهتمام  أن     :(القضية  في  االستغراق)المعرفة    /االهتمام  مستوى   -أ

  أن   األفراد   فيدرك  غيرهم،  من  ومعرفة  خبرة  أكثر  بأنهم  يعتقدون   ويجعلهم  حولها،  المعلومات   من   كبيراً 
 . اإلعالم بوسائل  للتأثر عرضة أكثر لمعرفة األقل من اآلخرين

لدى األفراد    تزداد   واآلخرين  األنا  تأثيرية  بين  اإلدراكية  الفجوة  ن: إ(التعليم  مستوى )  المعرفة  مستوى  -ب 
 تأثراً   أقل  أنهم  يعتقدون   فإنهم   ثم   ومن  تعلمهم،  بسبب   وةالصف  جماعة  نفسهمأ  يعتبرون   حيث   ًا،تعليم  كثرألا

 . باآلخرين مقارنة اإلعالم بوسائل
 الفرد   يحدد   خاللها   من  التي  الطريقة  إلى  االجتماعية  المسافة  مفهوم  يشير   االجتماعية  المسافة -ج

 الشخص  تأثر حدوث  في  األساسية العوامل من عامالً  هذا ويعتبر المقارنة، بعملية يقوم عندما أقرانه موقع
 الثالث،  الشخص   تأثير  يزيد   واآلخرين  الذات   بين  المدركة  االجتماعية  المسافة  زادت   كلما  حيث   الثالث،
 . األخرى  الجماعات  أعضاء عن جماعاتهم أعضاء مع ما يتشابهون  عادة فاألفراد 

 : ثرون ؤ ** الم 
  الذين   فهم  حاليًا،  االجتماعي  التواصل  وسائل  تجتاح  التي  الظواهر  أهم   من  المؤثرين  ظاهرة  تعد 
 السلع  تسويق  في  يساهمون   كما  بالفيديو،أو    بالصورةأو    بالكلمة  وينقلونها  حياتية  تجارب   يخوضون 
  حجم   من  %43  بزيادة  م2018  عام  في  إعالن  مليون   3,7  تسويق  في  ساهموا  حيث   والخدمات 
  أن   دون   من  لها  يروجون   التي  المواد   من  هائل  إضافي  عدد   جانب   إلى  هذا ،األسبق  العام  في  تسويقهم
 (52).2028  عام  مليون  6.8  إلى يصل  ألن  مرشح الحجم وهذا إعالنية كمواد  تظهر
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  في  الرأي  وصناع  القياديين  على  يطلق  المصطلح  كان  حيث   كلًيا  جديًدا  ليس  المؤثر  ومفهوم
  من   جديدة  حقبة  بدأت   م1991  عام  في  العنكبوتية  الشبكة  ظهور  مع  أنه  إال  االختصاصات،  مختلف
  االفتراضي،   العالم  في  إال  بهم  يلتقوا  لم  وأفراد   الجمهور   بين  عالقات   بناء  في   ساهم  والتفاعل  االتصال

  مالية   عائدات   تدر  مهنة  إلى  الجديد   واإلعالم  االجتماعي  التواصل  عصر  في   المؤثر  صفة  حول  مما
 .خيالية

  وعي   تشكيل  على   تعمل  ات الشرك  بدأت   افتراضية  مجتمعات   إلى  المستخدمين  انضمام  ومع
  مؤسس   بدأ  م2004  عام  ففي   لها،  للترويج  الشهيرة  المنتديات   في  منتجاتهم  وضع  خالل  من  الجمهور
 في   مؤثرين  شبكة  أول  تعد   والتي(  Blog Star)  شبكة"  IZEA"  اسم  تحمل  والتي  Mind Com  شركة
 (53).التسويق عالم

  على   التأثير  في  كبيراً   دوًرا  يلعبون   االجتماعي  التواصل  منصات   على   المؤثرون   أصبح  ولقد 
  السياسية   األنشطة  مختلف  في  يمتد   قد   بل  ،والتجارة  السلع  مجال  في  فقط  ليس  المجتمع  أفراد   توجهات 

 . اليومية الحياة مظاهر كافةو  والبيئية واالجتماعية
 :نيالمؤثر  أنواع -

  وسائل   على متابع  آالف  عشرة  أدنى  وبحد   الجمهور  من  ماليين  يتابعه  الذي  الشخص و  ه  المؤثر
 التواصل  شبكات   على   لهم  المتابعين  لعدد   وفًقا  نيالمؤثر   تأثير  قوة  تتوقف  حيث   ،االجتماعي  التواصل

  (45) :فهناك االجتماعي
 التواصل  مواقع  على   نسبًيا  صغير  جمهور  لديهم  (:Nano)  التأثير  ومحدود  المؤثرون   -1

 .متابع  10,000 إلى 1000 من  لهم المتابعين عدد   ويتراوح قليلة خبراتهمو  االجتماعي
  األولى   الفئة  من  بقليل   أكثر  متابعة  نسبة  لديهم  (:  Micro)  المنخفض  التأثير وو  ذ  المؤثرون   -2

 . متابع 50,000 إلى متابع 10,000  بين لهم المتابعين عدد  ويتراوح الخبرات  بعض  ولديهم
  ويتراوح   تخصصه  مجال  مع  التعامل  في  الماهر  النوعو  ه   (:Mid)  التأثير  و متوسط  المؤثرون   -٣

 . متابع 500,000  إلى 50,000 بين  له المتابعين عدد 
  مجاله   في   محترًفا   ويعد  العالية بالكفاءة يتمتع النوع  هذا (:Macro)  العالي  تأثيروو الذ  المؤثرون -٤

 . متابع 1,000,000  إلى 50,000 بين بهم الخاص  المتابعين عدد  ويتراوح
  من   أكثر  لديهم  من   وهم  ،جًدا  العالي  التأثيرات  ذ   الفئة  وهي(:  Mega)  المشاهير  المؤثرون   -5

 هذا  ويتضمن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  جًدا  محترفين  يكونون   ما  عادة  ،متابع  1,000,000
 (الخ… والموضة األزياء وعارضي والرياضيين والممثلين المطربين) النوع

 ن: ريخصائص المؤث -
  الذين  المحتوى   وصناع  المبدعين  من  مجموعة   هم  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  المؤثرون 

 التواصل   مواقع  عبر  حساباتهم  على  لهم  المتابعين  الجماهير  من  كبيرة  أعداد   مع  اجتماعًيا   يتواصلون 
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  يستطيع   ولكي  المتابعين،  من  الكبير  القطاع  هذا  في  التأثير  على  قادرين  ميجعله  مما  االجتماعي،
  يتمتع   أن  البد   الذي يقدمه  للمحتوي   للتعرض   نتيجة   السلوك  من  جديدة  أشكاالً   الجمهور  كساب إ  المؤثر

 ( 55): منها  بذلك القيام على تساعده التي الخصائص  من بمجموعة

 على   موقعه  خالل   فمن  ،رأي  قائد أو    اسفيرً   يكون   فقد   نشاطه  مجال  في  مختص :  خبير  المؤثر -1
 . وبمصداقية مفصلة بطريقة  ونظرته مواقفه ينقل  خبرته  مستوى و  االجتماعية الشبكة

و  والفيدي   (Podcast)  البودكاست   وإخراج  كتابة  خالل  من  وذلك:  محتوى   صانعو  ه  المؤثر -2
 . االجتماعي التواصل مواقع عبر ومشاركتها

 جديد و  ه  ما  كل  ومواكبة  والتنوع  االبتكار  ألن  وذلك:  نوعها  من  فريدة  شخصيةو  ذ   المؤثر -3
 . العاديين األشخاص  باقي  عن  يتميز بأن للمؤثر تسمح جوانب  هي والقيادة  والمصداقية والشغف

و  ه   فاألهم  المجتمع   حجم  وكبر  المتابعين  عدد   حسب   دائًما  ليست   المؤثر  فقوة  ،مجتمع  لديه  -4
  تفاعل   حجم  من   تأتي  المؤثر  فقيمة  والمواضيع  االهتمامات   نفس  وإياه   يشترك  مجتمع  كسب 

 .متابعيه
 . االجتماعي التواصل مواقع  على مستمرة بصفة لتواجدهم نظراً  رقميون  أشخاص  هم -5

 :  المؤثرين في تتوافر  أن البد   التي الخصائص  من مجموعة استنتاج يمكن   السابقة العناصر ومن
 . ممتابعيه واختيارات  وسلوكيات  النظر وجهات  في التأثير على وقدرتهم المؤثرين شخصية قوة-1
 .  المتابعين من اكبيرً  اعددً   تضم واسعة جماهيرية  قاعدة ن و المؤثر  يمتلك  -2 
 . وقيم هادف محتوى  بتقديم  المؤثرين قيام -3
 . معيشتهم  ونمط اليومية حياتهم لتفاصيل نيالمؤثر  عرض  خالل  من االجتماعي التأثير  -4
  على  يعملون   يجعلهم  مما  أكثر  متابعيهم  جذب   لمحاولة  تدفعهم  المؤثرين  بين  المنافسة  شدة  -5

 بين ما يحبونه وما يحبه متابعوهم.  الموازنة
بيئة خصبة للمؤثرين للتواصل الجماهيري وتوظيف تقنيات    االجتماعيلقد وفرت منصات التواصل       

  المستخدمين، وبما يحقق أغراض   إلىتلك الشبكات بما يسهم في وصول الرسالة االتصالية بشكل مباشر  
 (56)الذي يتم من خالل مجموعة عوامل هي: االجتماعيالمؤثرين في وسائل التواصل 

القضايا اآلنية وما يح -1 الجمهور في  المباشر مع  يحدث في    من وقائع وأحداث كما  دث التفاعل 
الحوا تزرع  أو    ر،غرف  التي  الرأي  حوارات  في  الجمهور  مع  وأفكار أو  الدخول  قناعات  تفند 

 معينة. 
الجمهو  -2 مخيلة  في  اإليجابية  الذهنية  الصور  يعملون  أو عنهم شخصيًا،    رغرس  التي  الجهة  عن 

 في تصحيح الصور السلبية السابقة. أو لحسابها 
متخيلة في أذهان الجمهور فيما  غرس األفكار والقيم والثقافات الجديدة وتحقيق عنصر المكافأة ال -3

 اقتنعوا بذلك. ول
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األساليب   -4 واستخدام  لها،  يرّوجون  التي  والخدمات  بالسلع  الخاصة  والفوائد  المميزات  عرض 
السلعة   اقتناء  لغرض  التخويف  واستماالت  والعقالنية،  العاطفية  واالستماالت  أو اإلقناعية 

 الحصول على الخدمة.
واإلغ -5 الخداع  أساليب  ه استخدام  ما  بين  تخلط  عملية  في  والتمويه  والتفاوض  ذ   وواء    و عاطفي 

  أو ربحي، من خالل مفاهيم كثيرة مثل المسؤولية االجتماعية    أواجتماعي    و مسحة إنسانية وما ه
 الجمهور. المشاركة العاطفية والوجدانية وذلك لتحقيق التأثير المطلوب على

 

 :نوع ومنهج الدراسة
 : علىفي إطار التكامل المنهجي تعتمد الدراسة 

المنهج الوصفي باستخدام المسح اإلعالمي في جمع وتصنيف وتحليل البيانات والربط بينها، وذلك   -1
من خالل مسح آلراء عينة من شباب الجامعات للكشف عن مدي إدراكهم لتأثيرية المضامين المقدمة  

المؤثرين   حسابات  التواصل    علىعبر  بمدركاتهم    على  االجتماعيمواقع  وعالقته  واآلخرين  أنفسهم 
 . اآلخرينضوء نظرية تأثيرية االجتماعية في  

الجامعي   -2 الشباب  أنماط ودوافع استخدامات  بين  المقارنة  الدراسة عليه في  المقارن: وتعتمد  المنهج 
لتأثيرات ، وكذلك المقارناالجتماعيمواقع التواصل    على لحسابات المؤثرين   ة بين مستويات إدراكهم 
للمتغيرات الديموغرافية)النوع(، وذلك في ضوء المقارنة   وفًقاتلك الحسابات    على المضامين المقدمة  

 أنفسهم وأصدقائهم واآلخرين.  علىبين مستويات إدراكهم لتأثيرية تلك المضامين 
 

 :مصطلحات الدراسة
اليين، وبحد أدنى  يتابعهم عدة م  نصناع المحتوى هم األشخاص الذي  أوالمؤثرون االجتماعيون:   -

متاب   10 التواصل  ع  آالف  وسائل  عادي    ،االجتماعيعلى  أشخاص  تجاربهم  و وهم  يشاركون  ن 
فيس  ال:  مثل  االجتماعي عبر وسائل التواصل    والفيدي   أوفي الصورة    أو الحياتية وينقلونها بالكلمة  

وتويتر،  بوك واإلنستجرام  الجمهور   يؤثرون   مهد تفر و   م وقوتهلصدقهم  و   واليوتيوب  نفوس  في 
 .فيتابعونهم

  تأثيرية   نموذج  من  النظري   أساسها  الدراسة  هذه  تستمد :  اآلخرينالمضامين على أنفسهم و   تأثيرية -
  لقياس   رئيسًيا  مدخاًل   تعد   والتي(  دافيسون   فيلبيس)  األلماني  االجتماع  عالم  وضعها  التي  اآلخرين
  الكثير  له  األحداث   عن  ومفاهيمهم  األفراد   مدركات   أن  على  تؤكد   حيث   ،اإلعالم  وسائل  تأثيرات 

  السياسية   األفراد   تصرفات   من  كثيًرا  أن  تفترض   كما  عام،  رأي  لتكوين   بالنسبة  األهمية  من
  بنائهم   ولطريقة  االتصالية  البيئة  عن  وافتراضاتهم  الواقع  عن  لمدركاتهم  نتاج  هي  واالجتماعية 
 . واالجتماعية السياسية لألحداث 

 عاًما، وهي تقابل مرحلة الدراسة الجامعية. 21:18الشباب: الشباب الجامعي من سن   -
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 :مجتمع وعينة الدراسة
في   الدراسة  مجتمع  الجامعييتمثل  أعمارهم    الشباب  تتراوح  ممن  واإلناث  الذكور  من 

 . ا(عامً 21:18بين)
اختيار  وقد طبقت الدراسة على عينة من الشباب الجامعي من طالب جامعة بورسعيد، وقد تم  

العينة باألسلوب غير االحتمالي عن طريق العينة الشبكية )كرة الثلج(، حيث يساعد هذا األسلوب من 
المبحوثين بصورة أسرع وأيسر، حيث تم إرسال استمارة االستبيان    إلىالعينات في تحقيق الوصول  

  WhatsAppال  و   Facebookعبر حساباتهم على ال    الشباب الجامعيلمجموعة من    اإللكترونية
ألصدقائهم إرسالها  منهم  حيث ،  وُطلب  بالكليات،  الطالب  رعاية  إدارات  مع  التنسيق  قاموا   وكذلك 

مفردة ممن  (374)حيث بلغت العينةا،  (عامً 21:18بين) ممن تتراوح أعمارهم    ا لطالب كلياتهمبإرساله
 Forms Google.أجابوا على االستبيان اإللكتروني عبر  

 ( 1جدول )
 توزيع عينة الدراسة من شباب جامعة بورسعيد وفقًا للمتغيرات الديموجرافية 

 % ك المتغيرات الديمجرافية 

 النوع 
 65.5 255 أنثى 

 34.5   129 ذكر

 الكلية 
 

 21.1 79 طب 

 15 56 تجارة

 13.6 51 صيدلة 

 8.6 32 تربية رياضية 

 72 27 تربية نوعية

 7 26 هندسة

 5.6 21 تربية

 4.8 18 الطفولة المبكرة 

 4.8 18 حقوق 

 4.5 17 علوم

 4.5 17 آداب 

 3.2 12 تكنولوجيا االدارة ونظم المعلومات 

 100 374 العينة  إجمالي

 
 :أدوات جمع البيانات

األكثر        األداة  تعتبر  التي  وهي  اإللكتروني  االستبيان  استمارة  في  البيانات  جمع  أدوات  تتمثل 
الرقمي وتعتبر الطريقة المثلى لجمع البيانات من المبحوثين بطريقة منهجية    اإلعالم يلمستخدممة ءمال

 من أجل التحقق من فروض الدراسة والتساؤالت، وقد اشتملت على: 
ودوافع    -1 معدل  لقياس  المؤثرينأسئلة  لصفحات  الجامعي  الشباب  التواصل ب  تعرض  مواقع 

 عبارة(.  16)مكون من   االجتماعي
 عبارات(.  8للتعرف على أهم المعايير التي يجب توافرها لدى المؤثرين )مكون من  مقياس -2
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على    مقياس -3 المؤثرون  يعرضه  لما  الجامعي  الشباب  يوليها  التي  الثقة  درجة  على  لالستدالل 
 عبارات(.  8مكون من  )صفحاتهم بمواقع التواصل االجتماعي 

على حسابات المؤثرين    الجامعي لواقعية المضمون المقدممقياس للتعرف على مدي إدراك الشباب   -4
 عبارات(.  9مكون من  )عبر مواقع التواصل االجتماعي 

لالستدالل   -5 لتأثيرات    إدراك  علىمقياس  مواقع    علىالمقدم    المحتوى الشباب  عبر  المؤثرين  حسابات 
عبارة لقياس    13يتضمن  عبارة   25مكون من  )أنفسهم وأصدقائهم واآلخرين  على  االجتماعيالتواصل 

 . عبارة لقياس التأثيرات السلبية( 12التأثيرات اإليجابية، و 
 

 :نتائج الدراسة الميدانية

 ( 2جدول )
الشباب المبحوثين واألصدقاء واألخرين  لصفحات المؤثرين ) مشاهير السوشيال ميديا( على مواقع التواصل   مدى تعرض 

 االجتماعي من وجهة نظر المبحوثين 

 التعرض مدى 
 اآلخرين  األصدقاء  المبحوثين أنفسهم 

 % ك % ك %  ك
 58.0 217 47.6 178 40.4 151 دائًما
 34.5 129 46.5 174 53.2 199 أحياًنا
 7.5 28 5.9 22 6.4 24 اإلطالق  علىال يوجد تعرض 

 100 374 100 374 100 374 االجمالى
مشباهير السوشبيال لصبفحات المبؤثرين )تعرض الشبباب جاء مستوى الجدول السابق: أن   يتضح من

، ثبم فبي الترتيبب الثباني %53.2( فبي الترتيبب األول بنسببة أحياًنا)  االجتماعيميديا( على مواقع التواصل  
 .%6.4( بنسبة اإلطالق على عرض ال أت، وفي الترتيب الثالث واألخير )%40.4( بنسبة دائًما)

ا) فببي الترتيببب األولاألصببدقاء مببن وجهببة نظببر المبحببوثين، جبباء مسببتوى تعببرض  بينمببا ( بنسبببة دائمببً
 علبى يتعرضبون ، وفي الترتيب الثالث واألخيبر )ال %46.5( بنسبة  أحياًنا، ثم في الترتيب الثاني )47.6%

 .%5.9( بنسبة اإلطالق
ا) فبي الترتيبب األول مبن وجهبة نظبر المبحبوثين اآلخبرينجباء مسبتوى تعبرض   في حبين ( بنسببة دائمبً

ا، ثببم فببي الترتيببب الثبباني )58%  علببى يتعرضببون ، وفببي الترتيببب الثالببث واألخيببر )ال %34.5( بنسبببة أحيانببً
 .%7.5( بنسبة اإلطالق

 ببين االجتمباعي التواصبل نصبات م علبى  المبؤثرين  صبفحات   متابعبة  معبدالت   ارتفاع  وهوما يشير إلى
وهوما يمكن تفسبيره بزيبادة اسبتخدام الشبباب للهواتبف الذكيبة وتبوافر خبدمات   ،خرينواآل  وأصدقائهم  الشباب 

 (. م2019 حامد، السعيد )مروي  دراسة مع يتفق ماو وهاإلنترنت وتطبيقاته، 
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 ( 3جدول )
 مدى انتظام الشباب في متابعة صفحات المؤثرين 

 % ك مدى انتظام المتابعة 

 45.4 159 ساعات   9-6من 

 31.4 110 ساعات  6-3من 

 23.1 81 ساعات  9أكثر من 

 100 350 االجمالي 

لصف     الشباب  متابعة  معدل  جاء  أن  السابق:  الجدول  من  السوشيال  يتضح  على  المؤثرين  حات 
بنسبة    (ساعات   9-6من  )ميديا األول  الترتيب  الثاني%45.4في  الترتيب  في  ثم    (ساعات   6-3من  )، 

، وهوما يشير إلى بروز %23.1بنسبة    (ساعات 9  ن أكثر م)رالترتيب الثالث واألخي، وفي  %31.4بنسبة  
ظاهرة المؤثرين على منصات التواصل االجتماعي وتزايد أعداد متابعيها مع مرور الوقت وهوما أكدته 

 (.م2017)أسمي نوري صالح،دراسة 
 ( 4جدول )

 ين في متابعة المؤثرين  أهم مواقع التواصل االجتماعي المفضلة لدى الشباب المبحوث 
 350)أكثر من بديل( ن = 

 % ك الوسيلة 

 54.3 190 إنستجرام

 52.9 185 الفيس بوك 

 42.0 147 اليوتيوب

 22.3 78 التيك توك

 7.7 27 تويتر 

الشبببباب فبببي متابعبببة  لبببدىالمفضبببلة ( فبببي مقدمبببة وسبببائل التواصبببل االجتمببباعي إنسبببتجرامجببباء موقبببع )
، وفبببي الترتيبببب الثالبببث  %52.9( بنسببببة الفبببيس ببببوك، ثبببم فبببي الترتيبببب الثببباني ) %54.3بنسببببة  المبببؤثرين

 خبببامس، وفبببي الترتيبببب ال%22.3( بنسببببة التيبببك تبببوك) راببببعثبببم فبببي الترتيبببب ال،  %42( بنسببببة اليوتيبببوب )
) ديناااااااا     ، (م2022)رانياااااااا رمااااااازي، ، وهومبببببببا يتفبببببببق مبببببببع دراسبببببببة%7.7واألخيبببببببر )تبببببببويتر( بنسببببببببة 

كتطبيببق مجبباني يحظببى بعببدد كبيببر مببن المتببابعين فببي  ممببا يوضببح أهميببة اإلنسببتجرام (م2022عسااا ،
مختلف الفئات العمرية ويتعاظم نسب استخدامه بين المؤثرين والمشاهير وقادة الرأي لما له من قدرة كبيرة 

، لمببا يتيحببه مببن مشبباركة لألفكببار والمشبباعر مببن خببالل تبببادل الصببور، حيببث  اآلخببرينعلببى التببأثير علببى 
لتقبباط الصببور وتصببوير مقبباطع الفيببديو ثببم مشبباركتها عبببر منصببات التواصببل يمببنح المسببتخدمين إمكانيببة ا

 االجتماعي. 
( حيبث جباء اليوتيبوب فبي الترتيبب 2021)أسامي ناوري، ما يختلف مع ما توصلت لبه دراسبة    وهو 

ثبم اإلنسبتجرام فبي الترتيبب الثالبث ثبم جباء اختيبار اسبتخدام )كبل  ،األول ثم الفيس بوك في الترتيبب الثباني
ا مبببن أصبببل  115اقبببع( فبببي الترتيبببب الراببببع، حيبببث تببببين أن المو   %28.75مبحبببوث بنسببببة  400مبحوثبببً

يستخدمون جميع هذه المواقع، وهو ما ال يعد اختالفًا نظرًا لتشابه وسائل التواصل االجتماعي فبي الهبدف 
 وطبيعة االستخدام ويمكن إرجاع ذلك االختالف إلى التفضيالت الفردية للمستخدم. 
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 ( 5جدول )
 )المشاهير( الذين يتابع الشباب المبحوثين حساباتهم   عدد المؤثرين

 %  ك عدد المؤثرين 
 40.9 143 6أقل من  إلى 1من 

 32.9 115 10من  أكثر
 26.3 92 10ألقل من  6من 

 100 350 اإلجمالي 
عبببر مواقببع التواصببل الببذين يتببابع الشببباب حسبباباتهم  عببدد المببؤثرينجبباء الجببدول السببابق: أن  يتضببح مببن  

مببن  أكثبر، ثبم فببي الترتيبب الثبباني )%40.9( بنسببة 6أقبل مببن  إلببى 1مبن فبي الترتيببب األول ) االجتمباعي
 يؤكببد  مبباهببو و ، %26.3( بنسبببة 10ألقببل مببن  6من )واألخيببر، وفببي الترتيببب الثالببث %32.9( بنسبببة 10
 التبي الجذب  عناصر أهم من واصبحأ حيث  االجتماعي، التواصل وسائل في  ينؤثر الم  ظاهرة  انتشار  على
أو  ةالموضبب فببيأو  االجتماعيببة وأ اإلنسببانية اياالقضبب فببي مختلببف المجبباالت سببواًء فببي إليهببا لجببوءال يمكببن

 ألسباب إعالنية أو تسويقية.
 ( 6جدول )

  350أهم المؤثرين الذين يحرص الشباب على متابعتهم )أكثر من بديل( ن =  

 % ك المؤثرين  %  ك المؤثرين 
 14.9 52 أنس وأصالة  66.6 233 أحمد الغندور)الدحيح( 

 13.1 46 زيد و أحمد أب  58.0 203 القيصر 
 12.9 45 حسام هيكل  38.0 133 أحمد سمير )ايجيكولوجي(

 9.4 33 عمر عبد الرحيم  35.7 125 الزتونة(مايكل راشد )
 9.1 32 أندروا أشرف )سفير الشغل( 34.3 120 السبتالية(اايمان اإلمام )

 8.6 30 أحمد حسن وزينب 30.3 106 هيكل توينز)حسن وحسين(
 2.6 9 مصطفى حسني 24.9 87 حليم وأمل
 2 7 يوسف عماد 85 24.3 (EStubeإي إس تيوب )

 1.4 5 ريم وبربري  24.3 85 نور ستارز 
 0.8 3 جرجس ورامي  16.9 59 حمدي ووفاء 
 0.6 2 عمر السنباري  15.7 55 يحيي رضوان 

أكثر) السابق عن  الجدول  نتائج  الجامعي عينة    (22كشفت  الشباب  نظر  متابعة من وجهة  مؤثر 
االستفتاءات التي أجرتها ونشرتها  الدراسة، حيث جاءت تلك النتائج متقاربة ومتشابهة إلى حد كبير مع  

ومنها: المختلفة،  اإللكترونية  ،(57)م(2018)دلوفينوس،  المواقع   ،m,2020)3lam.co(e(85 )  
،m,2021)lookinmena.co)(95)،م(: 2022، )رانيا رمزي 

احتل) الغندور*فلقد  التواصل   الدحيح(  -أحمد  مواقع  على  الشباب  يتابعهم  الذين  المؤثرين  مقدمة 
بنسبة   األمريكية    ، %66.6االجتماعي  الجامعة  في  العلوم  كلية  في  األحياء  علم  ويقدم  درس  بالقاهرة، 

مليون متابع على السوشيال    2يتابع الغندور أكثر من  ،  المحتوى العلمي والتاريخي بشكل بسيط وكوميدي
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موقع  قناتهأنشأ  ميديا،   على  الغندور    م،2014عام   يوتيوب  »الدحيح«  اسم  األشخاص  أدرج  قائمة  في 
لعام   العربي  العالم  في  تأثيًرا  قبلم2018األكثر  من  واختير  "رّواد   ،  قائمة  في  العربي  الشباب  مركز 

وهي قائمة تتضمن "مجموعة من الشباب الذين ال    ألكثر الشباب المؤثرين في اإلعالم  الشباب العربي"
 . من مختلف الدول العربية عاًما  35تتجاوز أعمارهم الب 

بدأ في موقع يوتيوب عندما كان    ،%58القيصر( بنسبة    -*وجاء في الترتيب الثاني )أحمد ياسر
بصعوبة وبعد ذلك تم غلق القناة الخاصة   مشترك عاًما، وأنشأ صفحة خاصة وجمع ألفي  13في عمر  

مليون متابع على تيك توك، حيث بدأ فيه   11ميديا، لديه    به، ولكنه أصبح اآلن من مشاهير السوشيال
 .كينمن المشتر  اكبيرً  امبكًرا وجمع عددً 

  في   الميكانيكية  سة الهند  في   معيد  (%38يجيكولوجي( بنسبة)إ  -وفي الترتيب الثالث )أحمد سمير

  وحتى   والعلمية   والنفسية   الشخصية   حئالنصا  بين  امتنوع    محتوى   يقدم   بالقاهرة،  ية ك ياألمر  الجامعة
  النفسية   األمراض و  التاريخ  وأكاذيب   االصطناعي  كالذكاء  الموضوعات  ضبع  ويناقش  الفلسفية

 . .فقط  يوتيوب  على متابع   مليون من  أكثر  ولديه وممتعة،  مبسطة   بطريقة الفيزياء، وعجائب
شاب مصري    و ه   ،%35.7الزتونة( بنسبة    -)مايكل راشد اليوتيوبر الشهير  وفي الترتيب الرابع جاء

نفسه   لم يجد  لكنه  أدوية عديدة  يترك    فيتخرج في كلية الصيدلة وعمل بشركات  العمل. فقرر أن  هذا 
 وكانت البداية من  القراءة وتلخيص الكتب على اليوتيوب،  ومجال الصيدلة ويتفرغ للعمل الذي يحبه وه

"العادات السبع للناس األكثر    "برنامج الزتونة" لتلخيص الكتب، وفى أولى الحلقات قدم للمشاهدين كتاب 
 .ألف مشترك 63مليون و  وفاعلية"، وواصل مشواره حتى وصل عدد المشتركين بقناته على اليوتيوب نح 

  درست   مصرية  طبيبة  هيو   ،%34.3( بنسبة  االسبتالية -يمان اإلمام وجاءت في الترتيب الخامس )إ 
  وتوعية   لشرح مختلف  طبي  محتوى   مي تقد ل   اليوتيوب  على  قناة  بتأسيس   قامت   المنصورة  جامعة   في  الطب 
 عدد  وصل  حيثُ   ،اكبيرً   انجاحً   القناة   حققت   وقد   االسبتالية”،  “  باسم  القناة  ٌتعرف  النادرة   باألمراض   الناس

 التي  القنوات   أفضل  من   كواحدة  م2016  عام  القناة  ُاختيرت   كما،  مشترك  مليون   ونح  إلى  للقناة المتابعين
  األبحاث   من  العديد   بنشر  قيامها  إلى  باإلضافة  اليوتيوب،  على  قناة  360  بين   من  اهادفً   محتوى   تقدم

 بيديا. الويكي موقع على الطبية والتقارير
  سابع ثم في الترتيب ال،  %30.3( بنسبة  هيكل توينز) حسن وحسين()  سادسوجاء في الترتيب ال 

)نور ستارز(  و( (  EStube)إي إس تيوب )كل من    من، وفي الترتيب الثا% 24.9)حليم وأمل( بنسبة  
ا%24.3بنسبة   الترتيب  وفي  بنسبة  لتاسع،  ووفاء(  ال%16.9)حمدي  الترتيب  في  وجاء  )يحيي    عاشر، 

، ثم في الترتيب %14.9بنسبة  (  )أنس وأصالة  الحادي عشر، وجاء في الترتيب  %15.7رضوان( بنسبة  
، وفي %12.9عشر )حسام هيكل( بنسبة    ، وفي الترتيب الثالث %13.1)أحمد أبوزيد( بنسبة  عشرالثاني  

أندروا أشرف )  عشر )  س، وجاء في الترتيب الخام%9.4الترتيب الرابع عشر )عمر عبد الرحيم( بنسبة  
، ثم في  %8.6بنسبة  (أحمد حسن وزينب )، وجاء في الترتيب السادس عشر% 9.1( بنسبة  سفير الشغل(
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الترتيب الثامن %2.6بنسبة    (مصطفى حسنيعشر )  الترتيب السابع  بنسبة  يوسف عماد عشر )  ، وفي   )
)جرجس ورامي(    ينشر تيب العالتر وجاء في  ،  %1.4( بنسبة  ريم وبربري )  عشر  ، وفي الترتيب التاسع2%

   .%0.6)عمر السنباري( بنسبة   واألخير ينعشر وال، وجاء في الترتيب الحادي %0.8بنسبة 
ما يؤكد    و وه  اهادفً   ى الح  من الجدول السابق ارتفاع نسبة المتابعة للمؤثرين الذين يقدمون محتو يو     

ثناء  أ  اإليجابيةالروح    إلىالمحتوى الجيد والهادف، باإلضافة    وأن سر النجاح والحصول على المتابعين ه 
أرض  على  المتخصصة  والمناسبات  االجتماعية  الفعاليات  في  الفعالة  ومشاركاتهم  المحتوى  مشاركتهم 

   .يؤهلهم ليكونوا مؤثرين ومشاهير في عالم السوشيال ميديا المزدحم، مما الواقع
 ( 7جدول )
 ن على المؤثرين الذين يتابعهم طريقة تعرف الشباب المبحوثي 

 350)أكثر من بديل( ن = 

 % ك المؤثرين  على   طريقة التعرف

 54.0 189 اليوتيوب   علىشاهدت مقطع له منشور 

 49.4 173 ظهر لي من خالل البحث عن الموضوعات التي اهتم بها

 38.3 134 مشاركة من أحد األصدقاء 

 36.0 126 مشاهدة ) تريند(  األعلى

 29.4 103 التيك توك  على وخالل مقاطع فيدي من 

 26.6 93 الفيس بوك  علىعبر حسابه 

 25.7 90 ترجيحات وتشابه مع حسابات أخري  علىبناء 

المببؤثرين  علببىتعببرف الشببباب المبحببوثين  ق طببر فببي مقدمببة جبباءت الجببدول السببابق: أن  يتضببح مببن
مببن إجمببالي  %54( فببي  الترتيببب األول بنسبببة اليوتيببوب  علببىمنشببور  ممقطببع لهبب ةشبباهد م) الببذين يتببابعهم

( ظهببر لببي مببن خببالل البحببث عببن الموضببوعات التببي اهببتم بهبباعينببة المبحببوثين، ثببم فببي الترتيببب الثبباني )
ثببم فببي ،  %38.3( بنسبببة مشبباركة مببن أحببد األصببدقاء، وفببي الترتيببب الثالببث عببن طريببق ) %49.4بنسبببة 

، وجبباء فببي الترتيببب الخببامس )مببن خببالل مقبباطع  %36بنسبببة  (ينببد(مشبباهدة ) تر  األعلببى) رابببعالترتيببب ال
الفبيس ببوك( بنسببة  علبى، وجاء في الترتيب السادس )عبر حسبابه %29.4التيك توك( بنسبة   على  وفيدي

ترجيحبببات وتشبببابه مبببع حسبببابات أخبببري( بنسببببة  علبببى )بنببباءً  واألخيبببر، ثبببم فبببي الترتيبببب السبببابع  26.6%
25.7% . 
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 ( 8جدول )
 أهم الموضوعات التي يحرص الشباب على متابعتها على حسابات المؤثرين )المشاهير(  

 350)أكثر من بديل( ن = 

 % ك الموضوعات 

 60.3 211 موضوعات تتعلق باألحداث التي تدور في المجتمع

 58.0 203 بسلوكيات المجتمع وأفكاره موضوعات تتعلق 

 53.4 187 التفاصيل الحياتية للمؤثر )المشهور( نفسه 

 52.3 183 موضوعات علمية وطبية 

 50.6 177 السفر والرحالت 

 45.4 159 التحفيز والتنمية البشرية 

 45.1 158 األزياء والموضة 

 44.9 157 السلع والمنتجات  على الخصومات 

 42.6 149 حساباته  علىمناقشات وتعليقات المتابعين حول مايقوم المؤثر)المشهور( نفسه بنشره  

 42.6 149 العناية بالبشرة والجسم والماكياج 

 36.9 129 الصور والمناظر الجميلة 

 35.1 123 وصفات الطهي

 29.4 103 التكنولوجيا

 23.1 81 المواقف الطريفة 

 9.7 34 القصص والحكايات 

 8.6 30 أنماط الحياة 

الموضببوعات التببي ( فببي مقدمببة تتعلببق باألحببداث التببي تببدور فببي المجتمببع التببي موضببوعات ال) ت جبباء
المبحبوثين، ثبم عينبة  إجمباليمبن  %60.3بنسببة   حسبابات المبؤثرين علبىمتابعتهبا   علبىيحرص الشبباب  

، وفببببببي الترتيببببببب  %58بنسبببببببة  (وأفكببببببارهموضببببببوعات تتعلببببببق بسببببببلوكيات المجتمببببببع )فببببببي الترتيببببببب الثاني
موضوعات علميبة ، وفي الترتيب الرابع )%53.4( بنسبة  نفسه)المشهور(  رالتفاصيل الحياتية للمؤث)ث الثال

، وجباء فبي الترتيبب %50.6( بنسببة السبفر والبرحالت ، وجاء في الترتيب الخامس )%52.3( بنسبة  وطبية
، %45.1بنسببة (األزياء والموضة)، ثم في الترتيب السبابع%45.4بنسبة  (التحفيز والتنمية البشرية)السادس

كببببل  ، وفبببي الترتيببببب التاسبببع%44.9( بنسبببببة  السببببلع والمنتجبببات  علبببىالخصببببومات )وفبببي الترتيبببب الثامن
العنايببة )و (حسبباباته علببىيقببوم المؤثر)المشببهور( نفسببه بنشببره  مناقشببات وتعليقببات المتببابعين حببول مببا)من

( بنسبببة الصببور والمنبباظر الجميلببة)، وجبباء فببي الترتيببب العاشر%42.6( بنسبببة والماكيبباجبالبشببرة والجسببم 
، ثببببم فببببي الترتيببببب الثبببباني %35.1( بنسبببببة وصببببفات الطهببببي)، وجبببباء فببببي الترتيببببب الحببببادي عشر36.9%
، وفبببي %23.1( بنسببببة المواقف الطريفبببة)، وفبببي الترتيبببب الثالبببث عشبببر%29.4( بنسببببة التكنولوجياعشبببر)

( أنماط الحيبباة)، وجبباء فببي الترتيببب الخببامس عشببر%9.7بنسبببة (القصببص والحكايات )ابببع عشرالترتيببب الر 
 .%8.6 بنسبة

 أن علببببى الدراسببببة أكببببدت  حيببببث  1(م2019 إبااااراهيم، ناصاااار )شااااريف دراسببببة مببببع يتوافببببق مبببباو وهبببب
 ،تهماباحسببب ببببرعون المبببؤثر  يتناولهبببا التبببي الموضبببوعات  مبببن %88 بنسببببة تبببأتي االجتماعيبببة موضبببوعات ال

 الرياضبببية ثبببم الترويجيبببة ثبببم %86 بنسببببة التكنولوجيبببة الموضبببوعات  ثبببم %80بنسببببة العلميبببة الموضبببوعات 
 

 . 196-168ص  مرجع سابق،شريف نافع إبراهيم.  1
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)رانياااااااااا ، وكببببببببذلك دراسببببببببة%74 بنسبببببببببة الدينيببببببببة الموضببببببببوعات  ت ءجببببببببا اوأخيببببببببرً  االقتصبببببببباديةو  الفنيببببببببةو 
 علببى الشببباب  يحببرص  التببي الموضببوعات  مقدمببة فببي العلميببة لموضببوعات اجبباءت حيببث 2(م2022رماازي،

 ن و الفاشبببب ثببببم (%40.6)بنسبببببة الشخصببببية النصببببائح  ثببببم( %44.3)بنسبببببة مببببؤثرينال صببببفحات ب متابعتهببببا
والتقبببارير السببباخرة الكوميديبببة ثبببم المطببباعم واألمببباكن  والبببرحالت  السبببفر ثبببم الحياتيبببة الخببببرات  ثبببم ةوالموضببب

رع المصبري ثبم الحيوية وتخزين عالجية ثم إعالنات عن المنتجات والخدمات ثم المواقف اليومية فبي الشبا
األمبباكن والمعببالم السبببياحية ثببم المبببأكوالت الغريبببة والجديبببدة ثببم القضبببايا االجتماعيببة ثبببم تسببويق الماركبببات 

 (.%6.2الوظائف وفرص العمل بنسبة) وأخيًرا
وتنامي تأثيرها في تشبكيل البرأي  االجتماعيوتطور وسائل التواصل  ويتضح من ذلك أنه مع انتشار

آالف وماليبين،  إلبىالعام المجتمعي، تنامي دور المؤثرين على هذه المواقع تجاه متبابعيهم البذين يصبلون 
مجباالت أخبري ثقافيبة واجتماعيبة، ببل أصببح  إلبىحدود الدعايبة والتسبويق ويتخطباه   يتعدىفأصبح دورهم  

  .التقليدية إلعالمادورهم يساوي وربما يزيد أهمية على وسائل 
 ( 9جدول )

 دوافع الشباب لمتابعة صفحات المؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي

 االتجاه 
 

 العبارة 

 معارض  محايد  موافق  

ط  
وس

لمت
ا

جح 
مر

ال
را   

نح
اال

ي    ر
عيا

الم
 % ك % ك % ك 

 670. 2.54 10.0 35 25.7 90 64.3 225 الموضوعات التي تدخل في اهتماماتي علىللتعرف  
 628. 2.51 7.1 25 34.9 122 58.0 203 للتسلية وقضاء وقت الفراغ

 692. 2.47 11.4 40 30.6 107 58.0 203 اإللمام بخلفية عن األحداث الجارية
 653. 2.46 8.9 31 36.6 128 54.6 191 تطرح الموضوعات بطريقة شبابية معاصرة 

 695. 2.41 12.0 42 34.9 122 53.1 186 تريند( بدافع الفضولأتابع المنشورات األكثر شهرة ومشاهدة ) 
 709. 2.33 14.0 49 39.1 137 46.9 164 سلبيات الواقع الذي نعيش فيه علىالتعرف  

 716. 2.31 14.9 52 39.1 137 46.0 161 الصفحة على( التي يتم نشرها باستمرار Postsمشاهدة المنشورات)
 729. 2.31 15.7 55 37.1 130 47.1 165 ومشكالتهاالهروب من ضغوط الحياة  

 711. 2.21 16.9 59 45.1 158 38.0 133 الجرأة في طرح الموضوعات  
 748. 2.21 19.7 69 40.0 140 40.3 141 تسمح للجمهور بالمشاركة وإبداء الرأي 

 698. 2.20 16.3 57 47.4 166 36.3 127 تنقل واقع حقيقي غير مفتعل   
 764. 2.13 23.4 82 40.0 140 36.6 128 االستفادة من التجارب الحياتية التي يعرضها

 784. 2.03 29.4 103 38.6 135 32.0 112 تنشر أنماط جديدة في المجتمع
 785. 2.00 30.9 108 38.6 135 30.6 107 مشاركة المتابعين له من أصدقائي في النقاش

 784. 1.87 38.3 134 36.9 129 24.9 87 واألفكار من خالل نشرها وعرضهاإتاحة الفرصة لتنوع اآلراء  
 730. 1.79 39.1 137 42.6 149 18.3 64 متابعتي لصفحات المؤثرين مجرد عادة
 350 جملة من سئلوا 

دوافع الشباب لمتابعة صفحات المؤثرين على مواقع    مقدمة  في  جاءيتضح من الجدول السابق: أن        
اهتمامات  علىلتعرف  ا)االجتماعيالتواصل   في  تدخل  التي  ،  2.54  مرجح  بمتوسط  ي(  الموضوعات 

 
 .582، صمرجع سابقرانيا رمزي.  2
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اإللمام بخلفية عن األحداث )، ثم2.51  مرجح  الثانية بمتوسط  مرتبة ال  في(  للتسلية وقضاء وقت الفراغ)ثم
بمتو   في(  الجارية الثالثة  الرابعة،    2.47مرجح  سط  المرتبة  المرتبة  في  بطريقة  )ثم  الموضوعات  تطرح 

بمتوسط  شبابية معاصرة الخامسة، و   2.46مرجح  (  المرتبة  المنشورات األكثر شهرة ومشاهدة فى  )أتابع 
بمتوسط الفضول(  بدافع  السادسة2.41مرجح    )تريند(  المرتبة  الذي    على )التعرف  ، وفى  الواقع  سلبيات 

( التي يتم  Postsمشاهدة المنشورات)، ثم في المرتبة السابعة كل من )2.33نعيش فيه( بمتوسط مرجح 
، ثم في  2.31( بمتوسط مرجح  الهروب من ضغوط الحياة ومشكالتها( و)الصفحة  علىنشرها باستمرار  
( بمتوسط ر بالمشاركة وإبداء الرأيتسمح للجمهو ( و) الجرأة في طرح الموضوعات )كل من  المرتبة الثامنة  

التاسعة)2.21مرجح   المرتبة  ثم  واقعً ،  مفتعل  احقيقيً   اتنقل  مرجح  غير  بمتوسط  دافع    2.20(  وجاء   ،
، وفي المرتبة  2.13( في المرتبة العاشرة بمتوسط مرجح   االستفادة من التجارب الحياتية التي يعرضها)

عشر) أنماطً الحادية  المجت  اتنشر  في  مرجح  معجديدة  بمتوسط   )2.03( ثم  من  ،  له  المتابعين  مشاركة 
الثانية عشر بمتوسط مرجح  أصدقائي في النقاش إتاحة الفرصة لتنوع  ، وجاء دافع)  2.00( في المرتبة 

، وفي المرتبة  1.87( في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط مرجح  اآلراء واألفكار من خالل نشرها وعرضها
 .1.79( بمتوسط مرجح  متابعتي لصفحات المؤثرين مجرد عادة)واألخيرة الرابعة عشر

التواصل   وسائل  عبر  المؤثرين  لمتابعة  الشباب  دوافع  تنوع  إلى  السابق  الجدول  نتائج  وتشير 
دراسة منها:  الدراسات  من  العديد  مع  يتفق  وهوما  طقوسية  ودوافع  نفعية  دوافع  بين  ما                االجتماعي 

(، وهوما يؤكد على أن حسابات المؤثرين  م2019)مروي السعيد حامد، ودراسة(  م2021مة،) حسام سال
الترفيه والتسلية، لذا يجب أال يبحث المؤثر على الشهرة فقط   نافذة للمعرفة والتعلم إلى جانب  أصبحت 

 ولكن عن تقديم محتوي هادف ونموذج يحتذي به. 
 ( 10جدول )

 )المشاهير( على صفحاتهم  المؤثرونينشره  مدى تفاعل الشباب مع ما

 %  ك مدى التفاعل 
 68.9 241 أحياًنا
 18.9 66 ال
 12.3 43 دائًما

 100 350 اإلجمالي 
 علبببببى ينشبببببره المبببببؤثرون  ع مبببببامبببببتفاعبببببل الشبببببباب مسبببببتوى إلبببببى أن  الجبببببدول السبببببابق تشبببببير بيانبببببات 

، %18.9أتفاعببل( بنسبببة  الالترتيببب الثبباني )، ثببم فببي %68.9( فببي الترتيببب األول بنسبببة أحياًنا)صببفحاتهم
 .%12.3( بنسبة دائًما)واألخيروفي الترتيب الثالث 
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 ( 11جدول )
 )المشاهير( على صفحاتهم   ينشره المؤثرون أشكال تفاعل الشباب مع ما

 350)أكثر من بديل( ن = 

 %  ك أشكال التفاعل 
 58.9 206 ( فقط Like) اإلعجاب إبداء

 42.6 149 األصدقاء  إلى ى المحتو إرسال 
 36.9 129 قراءة التعليقات 
 27.1 95 االجتماعي صفحتي الشخصية بمواقع التواصل  على ى مشاركة المحتو 

 21.4 75 أكتفي بالمشاهدة فقط
 12.6 44 الرأي وكتابة التعليقات إبداء علىأحرص 

عببن تعببدد أشببكال تفاعببل الشببباب الجببامعي مببع المحتببوى الببذي يقدمببه  الجببدول السببابق تكشببف بيانببات 
بنسبببة أشببكال تفاعببل الشببباب ( فببي مقدمببة ( فقببطLike) اإلعجبباب  إبببداء) المببؤثرون علببى صببفحاتهم فكببان

واسبببتخدامًا بمنصبببات  شبببيوًعاأن البببنمط األكثبببر  إلبببىيمكبببن إرجاعببه  مببباو وهببب، عينبببةال إجمببباليمببن  58.9%
 المحتبوى إرسبال  ثبم فبي الترتيبب الثباني )االجتماعي هو إببداء اإلعجباب فقبط،   وتطبيقات وسائل التواصل

، وفي الترتيب الرابع %36.9( بنسبة قراءة التعليقات ) ، وفي الترتيب الثالث %42.6( بنسبة  األصدقاء  إلى
، وجببباء فبببي %27.1( بنسببببة االجتمببباعيصبببفحتي الشخصبببية بمواقبببع التواصبببل  علبببى المحتبببوى مشببباركة )

 علبىأحبرص )واألخير، وجاء في الترتيبب السبادس %21.4( بنسبة أكتفي بالمشاهدة فقط)خامسلالترتيب ا
مااااي وليااااد ، وتتفببببق تلببببك النتببببائج مببببع دراسببببة كببببًل مببببن)%12.6( بنسبببببة الببببرأي وكتابببببة التعليقببببات  إبببببداء

 . م(2019)مروي السعيد حامد،( وم2020سالمة،
 ( 12جدول )

 المواصفات التي يجب أن تتوفر لدى شخص ما لنطلق عليه مؤثر )مشهور( من وجهة نظر الشباب المبحوثين  
 350)أكثر من بديل( ن = 

 %  ك المواصفات 
 80.6 282 بأسلوب وطريقة جذابة ومشوقة  المحتوى يقدم 

 73.1 256 الذي يقدمه يحمل معلومات ذات قيمة  المحتوى 
 68.6 240 المتابعين  لدىيتمتع بمصداقية 

 64.3 225 لديه معرفة واسعة بموضوعات مختلفة 
 63.1 221 متخصص في الموضوعات التي يناقشها 
 47.4 166 أسئلتهم وتعليقاتهم  علىيتفاعل مع المتابعين له من خالل الرد 

 27.1 95 له معدل نشر دوري 
 13.1 46 لديه عدد كبير من المتابعين 

بأسببلوب وطريقببة جذابببة ومشببوقة( فببي  المحتببوى مهببارة )تقببديم  ت يتضببح مببن الجببدول السببابق: أن جبباء
من   %80.6مقدمة المواصفات التي يجب أن تتوفر في المؤثرين من وجهة نظر الشباب المبحوثين بنسبة  

بنسببببة  يمبببة(ذي يقدمبببه يحمبببل معلومبببات ذات قالببب المحتوى )ينبببة البحبببث، ثبببم فبببي الترتيبببب الثبببانيع إجمبببالي
يببه )لد ، وفببي الترتيببب الرابع%68.6اقية لببدى المتببابعين( بنسبببة )يتمتع بمصببد فببي الترتيببب الثالببث ، و 73.1%
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تخصببببببص فببببببي )م، وجبببببباء فببببببي الترتيببببببب الخامس%64.3ة بنسببببببب معرفببببببة واسببببببعة بموضببببببوعات مختلفببببببة(
ل المتبابعين لبه مبن خبال)يتفاعل مع  ، وجاء في الترتيب السادس%63.1بنسبة  الموضوعات التي يناقشها(

، %27.1بنسبة  ، ثم في الترتيب السابع)له معدل نشر دوري(%47.4بنسبة    الرد على أسئلتهم وتعليقاتهم(
، وهومببا يببدل علببى ضببرورة %13.1بنسبببة  لديببه عببدد كبيببر مببن المتببابعين( )وفببي الترتيببب الثببامن واألخيببر

ال المبحبوثين علبى متابعبة صبفحاتهم، وهومبا أكدتبه توافر أبعاد الثقة والمصداقية لدى المؤثر كي يزداد إقبب
 .م(2019)مروي السعيد حامد،

 ( 13جدول )
 مدى ضرر المحتوى الذي يقدمه المؤثرون على متابعيهم من وجهة نظر الشباب المبحوثين

 %  ك المحتوى مدى ضرر 
 72.6 254 حد ما  إلىضار 

 14.9 52 غير ضار 
 12.6 44 جًدا ضار 

 100 350 اإلجمالي 
متبابعيهم مبن  علبىالبذي يقدمبه المبؤثرون  المحتبوى ضبرر  مسبتوى    جاءالجدول السابق: أن    يتضح من    

، ثم في الترتيب الثاني %72.6( في الترتيب األول بنسبة حد ما إلىضار )  وجهة نظر الشباب المبحوثين
 .%12.6( بنسبة جًداضار ر)واألخي، وفي الترتيب الثالث %14.9( بنسبة غير ضار)

 ( 14جدول )
 تأثير المحتوى الذي يقدمه المؤثرون )المشاهير( على الشباب المبحوثين واألصدقاء واألخرين    ىمد

 أثير تالمدى 
 اآلخرين  األصدقاء  المبحوثين أنفسهم 

 % ك % ك % ك

 36.0 126 34.6 121 37.1 130 تأثير قوي 

 38.3 134 58.0 203 58.3 204 تأثير متوسط

 25.7 90 7.4 26 4.6 16 تأثير ضعيف

 100 350 100 350 100 350 االجمالى 
 

  أنفسهم   الشبابالذي يقدمه المؤثرون على    تأثير المحتوى مستوى    أن  تكشف نتائج الجدول السابق     
متوسط) بنسبة  تأثير   )58.3%( ثم  قوي ،  بنسبة  تأثير   )37.1%( وأخيًرا  وفي  ضعيف،  بنسبة  تأثير   )

4.6% . 
 فيمن وجهة نظر المبحوثين،    األصدقاء  على  الذي يقدمه المؤثرون   المحتوى تأثير  مستوى    جاء  كما   

األول الثاني    ،%58  بنسبةمتوسط(  )تأثير    الترتيب  الترتيب  في  قوي(  ثم  وفي %34.6بنسبة  )تأثير   ،
 . %7.4بنسبة )تأثير ضعيف( الترتيب الثالث واألخير

مستوى  و     على  المحتوى تأثير  جاء  المؤثرون  يقدمه  المبحوثين  اآلخرين  الذي  نظر  وجهة  في    من 
متوسط(    األولالترتيب   الترتيب  %38.3بنسبة  )تأثير  في  ثم  قوي(    الثاني،  وفي  %36بنسبة  )تأثير   ،

 . %25.7بنسبة )تأثير ضعيف(  واألخيرالترتيب الثالث 
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 ( 15جدول )
 درجة ثقة الشباب المبحوثين في المؤثرين بالسوشيال ميديا  

 االتجاه 
 

 العبارة 

 معارض  محايد  موافق  

ط  
س
تو
لم
ا

ح 
ج
مر
ال

ف 
را
ح
الن
ا

ي  
ار
عي
لم
ا

 % ك % ك % ك 

الموواد التوي ينشورها   ؤثرالبساطة التي يعرض بها الم
تغييور بعوض ااراء والسولوكيات التوي   علىساعدتني  
 أمارسها

216 61.7 118 33.7 16 4.6 2.57 .581 

 إلووىدفعنووي  ؤثردقووة المعلومووات التووي يقوودمها الموو
 االستمرار في متابعته

209 59.7 116 33.1 25 7.1 2.53 .627 

 ؤثرتأكيد مصادر أخري للموضوع الذي يعرضوه المو
 زاد من ثقتي فيما يقدم من معلومات

204 58.3 122 34.9 24 6.9 2.51 .623 

 570. 2.50 3.7 13 42.3 148 54.0 189 يتوافر لديه خلفية معرفية ومعلوماتية قوية
للممارسات الخاطئة التوي قوام بهوا فوي   ؤثرعرض الم

حياتووه وكيووف تخلووص منهووا زادت موون ر بتووي فووي 
 االستمرار في متابعة المواد التي ينشرها

183 52.3 122 34.9 45 12.9 2.39 .705 

ما اكتسبته من معلوموات وأفكوار مون خوالل متوابعتي 
 دفعني لدعوة  يري لمتابعته ؤثرالم

173 49.4 126 36.0 51 14.6 2.35 .721 

إقنواعي بموا يقدموه مون آراء   علوىالقودرة    ؤثرالم  لدى
 وأفكار باألدلة والحجج والبراهين

140 40.0 190 54.3 20 5.7 2.34 .584 

استفسواراتهم   علوىمع الجمهوور والورد    ؤثرتفاعل الم
 يزيد من اقتناعي بما يقدم من معلومات وأفكار وآراء

136 38.9 168 48.0 46 13.1 2.26 .675 

 2.432 المتوسط المرجح للمقياس  350 جملة من سئلوا 

المواد التي ينشرها  ؤثر  )البساطة التي يعرض بها المت عبارة  يتضح من الجدول السابق: أن جاء     
درجة ثقة الشباب عبارات مقياس    مقدمة  في  (تغيير بعض اآلراء والسلوكيات التي أمارسها  علىساعدتني  

ميديا بالسوشيال  المؤثرين  يقدمها 2.57  مرجح  بمتوسط   المبحوثين في  التي  المعلومات  )دقة  ثم عبارة   ،  

إلى االستمرار في متابعته(  ؤثرالم بمتوسطال  مرتبةال  في،  دفعني  ثم )تأكيد مصادر 2.53  مرجح  ثانية   ،
يعرضه   الذي  للموضوع  معلومات(    ؤثرالمأخري  يقدم من  فيما  ثقتي  من  بمتوسط    فيزاد  الثالثة  المرتبة 

،  2.50مرجح  المرتبة الرابعة )يتوافر لديه خلفية معرفية ومعلوماتية قوية( بمتوسط    فيثم  ،  2.51مرجح  
المرتبة الخامسة )عرض المشهور للممارسات الخاطئة التي قام بها في حياته وكيف تخلص منها    يثم ف

مرجح   بمتوسط  ينشرها(  التي  المواد  متابعة  في  االستمرار  في  رغبتي  من  المرتبة  2.39زادت  وفى   ،
من   اكتسبته  )ما  متابعتي  السادسة  خالل  من  وأفكار  لمتابعت  لمؤثرمعلومات  غيري  لدعوة  ه(  دفعني 

السابعة )2.35بمتوسط مرجح    المرتبة  في  ثم  القدرة    لدى،  آراء    علىالمشهور  من  يقدمه  بما  إقناعي 
والبراهين  وأفكار والحجج  مرجح  باألدلة  بمتوسط  الثامنة  2.34(  المرتبة  في  ثم  تفاعل  )  عبارة  واألخيرة، 

والرد   الجمهور  مع  من  علىالمشهور  يقدم  بما  اقتناعي  من  يزيد  وآراء  استفساراتهم  وأفكار  (  معلومات 
 . 2.26بمتوسط مرجح 

المرجح  و       المتوسط  فيلجاء  الشباب  ثقة  ميديا    مقياس  بالسوشيال  يعادل و وه،  2.432المؤثرين  ما 
الوافق  م  اتجاه ليكرت  مقياس  و ثالثيعلى  مستوى   إلى  يشير  هوما،  المؤثرين    ثقة   ارتفاع  في  الشباب 
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ميديا ابالسوشيال  الدور  على  يؤكد  مما  األفكار  ،  ونشر  تبني  في  المؤثرون  هؤالء  يلعبه  الذي  لمحوري 
الهادفة والبناءة في مختلف المجاالت بشكل مبسط يسهل فهمه مما يثري الفكر ويقوي المهارات الشخصية  

 . (م2021سالمة، على)حسام  ويقدم المتعة والفائدة معًا، وهوما يتفق مع دراسة 
 
 ( 16جدول )

 ( على صفحاتهم )المشاهيرمدي تأييد الشباب المبحوثين لفرض رقابة على ما ينشره المؤثرون 

 % ك رقابة المدي تأييد فرض  

 62 217 موافق 

 34.3 120 محايد

 3.7 13 معارض

 100 350 اإلجمالي 

بيانات  السابق: أن    تكشف  المبحوثين على  الجدول  ينشره    علىرقابة  الفرض  جاءت استجابات  ما 
)  صفحاتهم  على (  )المشاهيرالمؤثرون   األول  الترتيب  بنسبة  موافقفي  الثاني  62%(  الترتيب  في  ثم   ،

 . %24.4( بنسبة  معارض ) واألخير، وفي الترتيب الثالث %34.3( بنسبة  محايد )
 ( 17جدول )

 ( على صفحاتهم من وجهة نظر المبحوثين)المشاهيرأشكال الرقابة على ما ينشره المؤثرون 
 350)أكثر من بديل( ن = 

 % ك أشكال الرقابة 

 80.6 282 ( المؤثرون)المشاهيروضع معايير أخالقية يلتزم بها 

 62.0 217 مراقبة ما يقدم واتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه المخالفين 

 57.7 202 هواتفهم على البد من متابعة األسرة لما يتابعه أبناؤهم من تطبيقات 

 47.7 167 ما يقدمه المؤثرون من محتوى  علىفرض رقابة 

قيام رجال الدين والدعاة بتوعية الشباب بمخاطر االنقياد وراء مايقدمه هؤالء المؤثرون من  
 مضامين  ير مر وب فيها 

63 18.0 

أشكال ( في مقدمة  أخالقية يلتزم بها المؤثرون   وضع معاييرالجدول السابق: أن جاء )يتضح من  
المؤثرون    علىالرقابة   ينشره  المبحوثين    علىما  الشباب  نظر  وجهة  من    %80.6بنسبة  صفحاتهم من 
ال  إجمالي الثانيحث بعينة  الترتيب  ثم في  المخال)،  تجاه  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  يقدم  ما  (  فينمراقبة 
(  هواتفهم  على البد من متابعة األسرة لما يتابعه أبناؤهم من تطبيقات  ، وفي الترتيب الثالث )%62بنسبة  
،  %47.7( بنسبة  ما يقدمه المؤثرون من محتوى   على فرض رقابة  ، وفي الترتيب الرابع )%57.7بنسبة  

الخامس   الترتيب  في  الد )واألخيروجاء  رجال  بتوعية  قيام  والدعاة  بمخاطرين  ما   الشباب  وراء    االنقياد 
 . %18( بنسبة  يقدمه هؤالء المؤثرون من مضامين غير مرغوب فيها

( السابقين  الجدولين  نتائج  الناغي،  من  كلٍ   دراسة  مع  (16،17وتتفق    )محمد و  (م2021  )والء 
  (دافيسون )صاغه  الذي  اآلخرين   تأثيرية  نظريةل  السلوكي  ض الفر   صحة  ؤكد ي  ما و وه  (م2021بكير،   عبده

 سوف  اإلعالمية  الرسائلب  أكثر تأثراً   اآلخرين  كون   في  الفرد   اعتقاد   بزيادة  أنه  إلى  يشير  والذي  م1983
  ا سلبيً  اتأثيرً  لها أن يعتقدون   التي اإلعالمية المضامين على رقابة فرضو  قيود  وضعب المطالبة يدفعهم إلى

 . اآلخرين على
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نجد    (15رقم  جدول)  من مضامين  ن و المؤثر   ما يقدمهالشباب في  ثقة  مستوى   الرغم من ارتفاع  وعلى
في نسبة الموافقة على فرض الرقابة على ما يقدمونه من محتوي، وهوما يمكن تفسيره إلى أن   اارتفاع  

الرقابة   فرض  يفضلون  االشباب  بشكل    حرص  البناءة  واألفكار  والترفيه  المتعة  تقديم  زيادة  منهم على 
ن العشوائية والمحتوي الغير مرغوب فيه خاصة مع اتساع عالم منصات التواصل منظم وهاد  بعيدا  ع

يقدمه   لما  الشباب  تعرض  عن  الناتجة  التأثيرات  من  يزيد  مما  عليه  السيطرة  وصعو ة  االجتماعي 
 المؤثرون بشكل ال يستهان به.  

 ( 18جدول )
 استجابات المبحوثين على مقياس إدراك الواقع االجتماعي 

  إدراكأبعاد  

واقعية  

 المضمون 

 االتجاه

 

 العبارة

 معارض محايد موافق  
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التعلم والمنفعة 
 

ول  
أل
ح للبعد ا

ج
ط المر

س
و
المت

 =
2

.5
9

4
 

أمتتاكن جديتتدة فتتي  علتت تعرفتت  

العتتتالن متتتن الممأتتتن ا  أ  تتتط 

لزيارتهتتتا متتتن  تتتال  متتتتابعتي 

 لحسابات المشاهير

 موافق  571. 2.67 5.1 18 23.1 81 71.7 251

الذي يعرضه المشاهير   المحتوى

 زاد معرفتي بثقافات جديدة
 موافق  579. 2.59 4.6 16 32.3 113 63.1 221

األحتدا  االقاتايا  علت تعرف   

 الموجودة بالمجتمع من  ال  متا

 يعرضه المشاهير

 موافق  599. 2.53 5.4 19 36.0 126 58.6 205
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تعلمتتت  الأثيتتتر متتتن األفأتتتتار 

 االمهارات الحياتية الجديدة
 موافق  666. 2.45 9.7 34 35.4 124 54.9 192

تأوين رأي حتو    عل ساعدتني  

العديد من الموضوعات االتدفا  

 عنه بالحجج االبراهين

 محايد 747. 2.25 18.6 65 38.3 134 43.1 151

أتناقش مع أصدقائي حو  الأثير 

متتن الموضتتوعات االمشتتأالت 

 التي يقدمها المشاهير

 محايد 686. 2.23 14.6 51 47.7 167 37.7 132
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متتتابعتي لمتتا يعرضتته المشتتهور 

حسابه زاد متن رببتتي فتي   عل 

التواصتتم معتته ب تتورة ااقعيتتة 

 اليس افتراضية

 محايد 790. 2.06 28.3 99 37.4 131 34.3 120

 أصتتتتتبح  متابعتتتتتة ماينشتتتتتره

المتتتونرا  جتتتزي أساستتتي متتتن 

 برنامجي اليومي

 محايد 785. 1.79 43.7 153 34.0 119 22.3 78

أحاا  تقليد العديد من السلوكيات 

التتتي يقتتوم بهتتا المتتونرا  فتتي 

 حياتي اليومية

 محايد 724. 1.74 42.3 148 41.1 144 16.6 58

 محايد  2.255 المرجح للمقياس المتوسط  350 جملة من سئلوا 

والمنفعة(جاء بعد  يتضح من الجدول السابق: أن        في مقدمة أبعاد إدراك الواقع االجتماعي    )التعلم 
( مرجح  عبارة  2.594بمتوسط  جاءت  حيث  الممكن    علىتعرفت  )(،  من  العالم  في  جديدة  ن  أأماكن 

المشاهير لحسابات  متابعتي  لزيارتها من خالل  ف( أخطط  المبحوثين  مقدمة    يجاءت    بمتوسط استجابات 
  المرتبة الثانية بمتوسط   ي( فالذي يعرضه المشاهير زاد معرفتي بثقافات جديدة  المحتوى )، ثم2.67  مرجح
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  في (  يعرضه المشاهير  األحداث والقضايا الموجودة بالمجتمع من خالل ما  علىتعرفت  ) ، ثم2.59  مرجح
بمتوسط   الثالثة  بعد    ثم ،  2.53مرجح  المرتبة  السحرية)جاء  أبعاد    (النافذة  لقياس  الثاني  الترتيب  في 

( مرجح  بمتوسط  االجتماعي  الواقع  عبارة    (،2.309إدراك  جاءت  األفكار  )حيث  من  الكثير  تعلمت 
تكوين رأي    علىثم )ساعدتني    ،2.45مرجح بمتوسط  في الترتيب األول للبعد  (  والمهارات الحياتية الجديدة

الموضوعا من  العديد  والدفاعحول  والبراهين(  ت  بالحجج  المرتبة 2.25مرجح    بمتوسطعنه  وفى   ،
اثالثةال والمشكالت  الموضوعات  من  الكثير  حول  أصدقائي  مع  المشاهير( )أتناقش  يقدمها  بمتوسط  لتي 

بعد    ثم،  2.23مرجح بمتوسط    (التوحد)جاء  االجتماعي  الواقع  إدراك  أبعاد  لقياس  الثالث  الترتيب  في 
( عبارة  1.862مرجح  جاءت  المشهور  (،حيث  يعرضه  لما  في    على )متابعتي  رغبتي  من  زاد  حسابه 
افتراضية(التواصل   وليس  واقعية  بصورة  للبعد    معه  األول  الترتيب  مرجح  في  ثم  2.06بمتوسط   ،

ما متابعة  المؤثر   )أصبحت  جزءً و ينشره  اليومي(  ا أساسيً   ان  برنامجي  وفى  1.79مرجح    بمتوسط من   ،
بها المؤثرون في حياتي اليومية(بمتوسط مرجح   )أحاول تقليد العديد من السلوكيات التي يقومثالثةالمرتبة ال
1.74 . 
المرجح        المتوسط  االجتماعي  إدراكمقياس  لوجاء  يعادل  و وه،  2.255الواقع  على    حايد م تجاه  اما 

 . االجتماعي هملواقعالشباب دراك إل  مستوى متوسط إلى، وذلك يشير ثالثيمقياس ليكرت ال
 ( 19جدول )

 مقياس تأثير المحتوى الذي يقدمه المؤثرون على السوشيال ميديا على المبحوثين أنفسهم

 االتجاه 
 العبارة 

 معارض  محايد  موافق  
المتوسط 
 المرجح 

  االنحراف
 المعياري 

االتجاه 
 العام 

 % ك % ك % ك

 موافق 627. 2.48 7.1 25 37.4 131 55.4 194 جعلت الثراء السريع هدف الكثير من الشباب 
الموجود   السلبيات  من  الكثير  المؤثرون في عرض  نجح 

 اإلعالم في حياتنا ولم يتم تناولها في وسائل 
 موافق 658. 2.46 9.1 32 35.7 125 55.1 193

 موافق 670. 2.41 10.3 36 38.3 134 51.4 180 انتشار ظاهرة التقليد األعمي بين الشباب  علىتساعد 
إضافية حول الموضوعات تدفعني للبحث عن معلومات  

 واألحداث المطروحة 
 موافق 621. 2.41 7.1 25 44.9 157 48.0 168

 موافق 621. 2.38 7.4 26 46.9 164 45.7 160 اآلخرين ساعدتني في تبني مبادرات إيجابية أساعد بها 
التعرف    لدىأثارت   والقضايا   علىمتعة  الموضوعات 

 واألحداث االجتماعية 
 موافق 678. 2.38 11.1 39 39.7 139 49.1 172

مناقشة المؤثرين للموضوعات والقضايا االجتماعية المحيطة بنا  
 ساعدني في تحليل ونقد لمختلف الموضوعات

 محايد  677. 2.32 12.0 42 44.3 155 43.7 153

وبين   لدىشكلت   الواقع  بين  المعرفي  التكامل  من  نوع 
 مايتم تقديمه 

 محايد  684. 2.30 12.9 45 44.6 156 42.6 149

المختلفة   الواقعية  الحياتية  المهارات  من  المزيد  عرض 
اكتساب   الفشل وساعدني في  التي يقدمها المؤثر جنبني 

 تلك المهارات في حياتي الشخصية
 محايد  655. 2.29 11.1 39 48.9 171 40.0 140

خالل   من  أفضل  بشكل  لحياتي  أخطط  كيف  عرفت 
 عرض التجارب الحياتية لآلخرين

 محايد  634. 2.28 10.0 35 52.3 183 37.7 132

والسلوكيات    على   المحتوى يشجع   العادات  اكتساب 
 مجتمعنا  علىالغريبة 

 محايد  726. 2.28 16.3 57 39.7 139 44.0 154
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يدع  المحتوى مشاركة    على  دائًمااحرص    إلى  والذي 
 سلوكيات وأخالقيات وقيم اجتماعية

 محايد  689. 2.25 39.4 138 46.3 162 14.3 50

في نشر العادات والتقاليد والقيم اإليجابية   المحتوى يساعد 
 والمرغوب فيها في المجتمع 

 محايد  711. 2.24 16.0 56 43.7 153 40.3 141

في   المشاركة  في  واألحداث  ساعدتني  الموضوعات 
 الموجودة في المجتمع 

 محايد  704. 2.23 39.1 137 45.1 158 15.7 55

موضوعات  من  تطرحه  ما  بشأن  موقف  التخاذ  دفعتني 
 اجتماعية

 محايد  708. 2.23 38.9 136 44.9 157 16.3 57

 محايد  705. 2.22 16.3 57 45.7 160 38.0 133 الترفيه والبعد عن الواقع الحقيقي علىتركز 
واألخالقية    على  المحتوى ساعد   االجتماعية  القيم  تراجع 

 أمام القيم المادية
 محايد  717. 2.20 17.7 62 44.9 157 37.4 131

الكثير   آرائي واتجاهاتي وقراراتي تجاه  الكثير من  شكلت 
 من الموضوعات االجتماعية المحيطة بي 

 محايد  695. 2.19 16.3 57 48.0 168 35.7 125

االجتماعية   األحداث  في  المشاركة  في  رغبتي  تثير 
 المحيطة بي

 محايد  715. 2.16 18.9 66 46.6 163 34.6 121

حول  التعليقات  خالل  من  المتابعين  بين  تتم  التي  الحوارات 
 محايد  716. 2.15 19.1 67 19.1 67 34.3 120 الموضوعات التي يعرضها المؤثر جنبني الحرج

في نشر العادات والتقاليد والقيم السلبية والغير   المحتوى يساعد  
 مرغوب فيها في المجتمع 

 محايد  721. 2.14 20.0 70 46.3 162 33.7 118

 محايد  719. 2.07 22.6 79 48.0 168 29.4 103 أزالت شعوري بالوحدة والعزلة 
 محايد  704. 2.01 24.0 84 50.6 177 25.4 89 تقدم األحداث كما هي في الواقع 

يدع  المحتوى مشاركة    على   دائًماأحرص   سلوكيات   وإلىالذي 
  علىوأخالقيات وقيم جديدة تختلف مع عادات وتقاليد مجتمعنا  

 صفحتي الشخصية 
 محايد  778. 1.87 37.4 131 38.0 133 24.6 86

 على عرضتني لكثير من اإلحباط وخيبة األمل نتيجة الحصول  
 األموال والثراء السريع للمؤثرين )المشاهير( 

 محايد  769. 1.82 40.3 141 37.7 132 22.0 77

 محايد 2.2305   المرجحالمتوسط   350 جملة من سئلوا 

تأثير  لالمتوسط المرجح    كشفت نتائج الجدول السابق أن      المؤثرون   المحتوى مقياس  يقدمه  الذي 
أنفسهم  على المبحوثين  على  ميديا  على مقياس ليكرت   حايد متجاه  اما يعادل  و وه،  2.23  السوشيال 
متوسط  إلىيشير  وهو  ،  ثالثيال ب   مستوى  المبحوثين  الشباب  المؤثرون  لتأثر  يقدمه  الذي    على المحتوي 

جعلت الثراء السريع هدف الكثير من  )عبارةمن وجهة نظرهم نحو أنفسهم، حيث جاءت    السوشيال ميديا
المبحوثين  مقدمة    في  (الشباب  )2.48  بمتوسطاستجابات  ثم  من  ،  الكثير  عرض  في  المؤثرون  نجح 

  تالهم ،  2.46  المرتبة الثانية بمتوسط  في(  اإلعالمالسلبيات الموجود في حياتنا ولم يتم تناولها في وسائل  
تدفعني للبحث عن معلومات إضافية  و)(  بين الشباب   ىانتشار ظاهرة التقليد األعم  علىتساعد  )كل من  

المطروحة واألحداث  الموضوعات  الرابعة    فيثم  ،  2.41سط  بمتو (  حول  منالمرتبة  في  )كل  ساعدتني 
بها   أساعد  إيجابية  مبادرات  التعرف    لدىأثارت  و)(  اآلخرينتبني  والقضايا    علىمتعة  الموضوعات 

االجتماعية الخامسة  ،2.38ط  بمتوس(  واألحداث  المرتبة  والقضايا  )ثم في  المؤثرين للموضوعات  مناقشة 
بنا   المحيطة  الموضوعات االجتماعية  لمختلف  ونقد  تحليل  في  بمتوسط  ساعدني  المرتبة  2.32(  وفى   ،

، ثم في  2.30( بمتوسط  يتم تقديمه  من التكامل المعرفي بين الواقع وبين ما  انوعً   لدىشكلت  السادسة )
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عرض المزيد من المهارات الحياتية الواقعية المختلفة التي يقدمها المؤثر جنبني الفشل المرتبة السابعة )
، ثم في المرتبة الثامنة كل من  2.29( بمتوسط  ساعدني في اكتساب تلك المهارات في حياتي الشخصيةو 
  المحتوى يشجع  و)(  عرفت كيف أخطط لحياتي بشكل أفضل من خالل عرض التجارب الحياتية لآلخرين)

الغريبة    على والسلوكيات  العادات  المرتبة  2.28بمتوسط  (  مجتمعنا  علىاكتساب  ثم  حرص أ)التاسعة، 
يدع  المحتوى مشاركة    على  دائًما اجتماعية  إلى  و الذي  وقيم  وأخالقيات  بمتوسط  سلوكيات   )2.25 ،  
في نشر العادات والتقاليد والقيم اإليجابية والمرغوب فيها في المجتمع(   المحتوى )يساعد    ت عبارةوجاء

)ساعدتني في المشاركة    كل من   ، وفي المرتبة الحادية عشر2.24في المرتبة العاشرة بمتوسط مرجح   
المجتمع(   في  الموجودة  واألحداث  الموضوعات  من  و)في  تطرحه  ما  بشأن  موقف  التخاذ  دفعتني 

الترفيه والبعد عن الواقع الحقيقي( في   على)تركز عبارة ، ثم  2.23بمتوسط مرجح ( موضوعات اجتماعية
تراجع القيم االجتماعية    على  المحتوى   ساعد )  ت عبارة، وجاء  2.22المرتبة الثانية عشر بمتوسط مرجح  

المادية القيم  أمام  مرجح  واألخالقية  بمتوسط  عشر  الثالثة  المرتبة  في  الرابعة  2.20(  المرتبة  وفي   ،
( شكلت الكثير من آرائي واتجاهاتي وقراراتي تجاه الكثير من الموضوعات االجتماعية المحيطة بي)عشر

مرجح   الخا2.19بمتوسط  المرتبة  في  ثم   ،( عبارة  جاءت  عشر  في  مسة  المشاركة  في  رغبتي  تثير 
الحوارات التي تتم بين  ، ثم في المرتبة السادسة عشر)2.16( بمتوسط  األحداث االجتماعية المحيطة بي

الحرج جنبني  المؤثر  يعرضها  التي  الموضوعات  حول  التعليقات  خالل  من  مرجح  (  المتابعين  بمتوسط 
السا   ،2.15 المرتبة  في  والغير    المحتوى )يساعد  عشر  بعةثم  السلبية  والقيم  والتقاليد  العادات  نشر  في 

بالوحدة والعزلة(  عشر  ثامنةثم في المرتبة ال،  2.14مرغوب فيها في المجتمع( بمتوسط   )أزالت شعوري 
ثم في  ،  2.01( بمتوسط  تقدم األحداث كما هي في الواقع)عشر  تاسعةثم في المرتبة ال  ،2.07بمتوسط  
يدع  المحتوى مشاركة    على  دائًماأحرص  )نالعشري المرتبة   جديدة   إلى  و الذي  وقيم  وأخالقيات  سلوكيات 

مجتمعنا   وتقاليد  عادات  مع  الشخصية  علىتختلف  بمتوسط  صفحتي  المرتبة  ،  1.87(  في  الحادية  ثم 
األموال   علىعرضتني لكثير من اإلحباط وخيبة األمل نتيجة الحصول  ) جاءت عبارة    واألخيرة  والعشرين

  .1.82( بمتوسط  راء السريع للمؤثرين )المشاهير(والث
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 ( 20جدول )
 المبحوثين أصدقاء  مقياس تأثير المحتوى الذي يقدمه المؤثرون على السوشيال ميديا على

 االتجاه 
 العبارة 

 معارض  محايد  موافق  
المتوسط 
 المرجح 

  االنحراف
 المعياري 

االتجاه 
 العام 

 % ك % ك % ك
للبحث عن معلومات إضافية حول الموضوعات واألحداث  تدفعهم 

 المطروحة 
 موافق  611. 2.40 6.6 23 46.6 163 46.9 164

 موافق  587. 2.38 5.4 19 51.4 180 43.1 151 الترفيه والبعد عن الواقع الحقيقي علىتركز 
مناقشة المؤثرين للموضوعات والقضايا االجتماعية المحيطة بنا 

 تحليل ونقد لمختلف الموضوعات ساعدهم في 
 موافق  575. 2.37 4.9 17 53.7 188 41.4 145

نجح المؤثرون في عرض الكثير من السلبيات الموجود في حياتنا 
 اإلعالم ولم يتم تناولها في وسائل 

 موافق  596. 2.37 6.0 21 50.6 177 43.4 152

 موافق  603. 2.36 6.6 23 50.6 177 42.9 150 االجتماعية المحيطة بهم تثير ر بتهم في المشاركة في األحداث 
الموضوعات والقضايا واألحداث   علىأثارت لديهم متعة التعرف 

 االجتماعية 
 موافق  593. 2.36 6.0 21 51.7 181 42.3 148

في نشر العادات والتقاليد والقيم اإليجابية  المحتوى يساعد 
 والمر وب فيها في المجتمع

 موافق  568. 2.36 4.6 16 54.9 192 40.6 142

سلوكيات    ىو إليدع الذي  المحتوىمشاركة   على دائًمايحرصون  
 وأخالقيات وقيم اجتماعية 

 موافق  613. 2.35 7.4 26 50.6 177 42.0 147

المشاركة في الموضوعات واألحداث الموجودة في  ساعدتهم في 
 المجتمع 

 موافق  572. 2.34 5.1 18 56.0 196 38.9 136

الحوارات التي تتم بين المتابعين من خالل التعليقات حول  
  الموضوعات التي يعرضها المؤثر جنبهم الحرج

 موافق  597. 2.34 6.6 23 52.9 185 40.6 142

 محايد 597. 2.32 6.9 24 54.0 189 39.1 137 بشأن ما تطرحه من موضوعات اجتماعية دفعتهم التخاذ موقف 
 مما يتشكلت لديهم نوع من التكامل المعرفي بين الواقع وبين 

 تقديمه
 محايد 572. 2.32 5.4 19 57.1 200 37.4 131

عرفتهم كيف يخططون لحياتهم بشكل أفضل من خالل عرض  
 لآلخرينالتجارب الحياتية 

 محايد 624. 2.32 8.6 30 51.1 179 40.3 141

عرض المزيد من المهارات الحياتية الواقعية المختلفة التي يقدمها 
المؤثر جنبهم الفشل وساعدهم في اكتساب تلك المهارات في  

 حياتهم الشخصية
 محايد 617. 2.31 8.3 29 52.3 183 39.4 138

 محايد 594. 2.30 7.1 25 56.0 196 36.9 129 ااخرين ساعدتهم في تبني مبادرات إيجابية يساعدون بها 
 محايد 646. 2.29 10.6 37 50.0 175 39.4 138 بين الشباب األعمىانتشار ظاهرة التقليد   علىتساعد 

واتجاهاتهم وقراراتهم تجاه الكثير من   شكلت الكثير من آراهم 
 الموضوعات االجتماعية المحيطة بهم

 محايد 634. 2.28 10.0 35 52.3 183 37.7 132

  علىاكتساب العادات والسلوكيات الغريبة   على المحتوىيشجع 
 مجتمعنا 

 محايد 600. 2.27 8.0 28 56.6 198 35.4 124

  621. 2.27 9.4 33 54.3 190 36.3 127 الشباب جعلت الثراء السريع هدف الكثير من 
 محايد 643. 2.25 11.1 39 52.3 183 36.6 128 أزالت شعورهم بالوحدة والعزلة 

في نشر العادات والتقاليد والقيم السلبية والغير   المحتوى يساعد 
 مر وب فيها في المجتمع

 محايد 698. 2.24 15.1 53 45.7 160 39.1 137

  على تعرضهم لكثير من اإلحباط وخيبة األمل نتيجة الحصول 
 األموال والثراء السريع للمؤثرين )المشاهير( 

 محايد 664. 2.20 14.0 49 52.0 182 34.0 119

تراجع القيم االجتماعية واألخالقية أمام القيم   على المحتوىساعد 
 المادية

 محايد 655. 2.19 13.7 48 53.7 188 32.6 114

الغير مر وب فيه والذي   المحتوىمشاركة   على دائًمايحرصون  
عادات وتقاليد مجتمعنا   علىسلوكيات وأخالقيات جديدة   وإلىيدع
 صفحاتهم الشخصية  على

 محايد 681. 2.15 16.6 58 51.4 180 32.0 112

 محايد 666. 2.08 18.3 64 55.1 193 26.6 93 تقدم األحداث كما هي في الواقع 

 محايد 2.2970 المرجح  المتوسط   350 جملة من سئلوا 

أن أفبببراد العينببببة يعتقببببدون بدرجبببة متوسببببطة تبببأثر أصببببدقائهم بمتابعببببة  الجبببدول السببببابق توضبببح نتببببائج     
مببا و وه، 2.297المتوسببط المببرجح  حيببث جبباء، دمااه المااؤثرون علااى السوشاايال مياادياالااذي يق المحتااوى 
تببدفعهم للبحبث عببن معلومبات إضببافية )عبارة فقبد احتلبت ، ثالثببيعلبى مقيبباس ليكبرت ال حايببد متجباه ايعبادل 

تركببز )عبببارة ، ثببم 2.40 بمتوسببطاسببتجابات المبحببوثين ( مقدمببة واألحببداث المطروحببةحببول الموضببوعات 
مناقشة المبؤثرين )كل من تالها، 2.38 المرتبة الثانية بمتوسط ي( فالترفيه والبعد عن الواقع الحقيقي  على

نجببح و) (الموضببوعات للموضببوعات والقضببايا االجتماعيببة المحيطببة بنببا سبباعدهم فببي تحليببل ونقببد لمختلببف 
بمتوسبط ( اإلعبالمالمؤثرون في عرض الكثير من السلبيات الموجود في حياتنا ولم يبتم تناولهبا فبي وسبائل 

تثير رغبتهم في المشاركة في األحداث االجتماعية المحيطبة )جاءت عبارات المرتبة الرابعة  فيثم  ،  2.37
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 المحتبوى يسباعد )(، ويا واألحبداث االجتماعيبةالموضوعات والقضا  علىأثارت لديهم متعة التعرف  و)(  بهم
المرتبببة  فببيثببم  ،2.36بمتوسببط ( فببي نشببر العببادات والتقاليببد والقببيم اإليجابيببة والمرغببوب فيهببا فببي المجتمببع

سبلوكيات وأخالقيبات وقبيم  إلبى والبذي يبدع المحتبوى مشباركة  على دائًمايحرصون جاءت عبارة )  الخامسة
عببببدتهم فببببي المشبببباركة فببببي الموضببببوعات أ )كببببل منوفببببى المرتبببببة السادسببببة  ، 2.35( بمتوسببببط اجتماعيببببة

الحببببوارات التببببي تببببتم بببببين المتببببابعين مببببن خببببالل التعليقببببات حببببول و) (واألحببببداث الموجببببودة فببببي المجتمببببع
جباءت عببارات رتببة السبابعة ، ثبم فبي الم2.34بمتوسبط (  الموضوعات التي يعرضها المؤثر جنبهم الحبرج

مببن التكامبببل  اشبببكلت لببديهم نوعبببً و)( دفعببتهم التخببباذ موقببف بشبببأن مببا تطرحبببه مببن موضبببوعات اجتماعيببة)
عببرفتهم كيببف يخططببون لحيبباتهم بشببكل أفضببل مببن خببالل (، و)يببتم تقديمببه المعرفببي بببين الواقببع وبببين مببا

عبببرض المزيبببد مبببن )عببببارة ، ثبببم فبببي المرتببببة الثامنبببة 2.32بمتوسبببط ( عبببرض التجبببارب الحياتيبببة لآلخبببرين
المهارات الحياتية الواقعية المختلفة التي يقدمها المؤثر جنبهم الفشبل وسباعدهم فبي اكتسباب تلبك المهبارات 

سباعدتهم فبي تبنبي مببادرات إيجابيبة يسباعدون )، ثبم المرتببة التاسعة2.31( بمتوسط في حياتهم الشخصية
بببين  ىانتشببار ظبباهرة التقليببد األعمبب علببىتسبباعد )ثببم فببي المرتبببة العاشببرة ، 2.30بمتوسببط ( اآلخببرينبهببا 

هببم واتجاهبباتهم وقببراراتهم تجبباه الكثيببر مببن ئشببكلت الكثيببر مببن آرا) ت عبببارةوجبباء ،2.29( بمتوسببط الشببباب 
، وفبي المرتببة 2.28( فبي المرتببة الحاديبة العاشبرة بمتوسبط مبرجح الموضوعات االجتماعيبة المحيطبة بهبم

جعلبت ، و)(مجتمعنا علىاكتساب العادات والسلوكيات الغريبة  على المحتوى يشجع ) كل من  الثانية عشر
( فببي أزالببت شببعورهم بالوحببدة والعزلببة)عبببارة ، ثببم 2.27بمتوسببط ( الثببراء السببريع هببدف الكثيببر مببن الشببباب 

فبببي نشبببر العبببادات والتقاليبببد والقبببيم  المحتبببوى يسببباعد )ت عبارة، وجببباء2.25ة عشبببر بمتوسبببط المرتببببة الثالثببب
الخامسبة ، وفبي المرتببة 2.24( في المرتبة الرابعة عشبر بمتوسبط السلبية والغير مرغوب فيها في المجتمع

ثرين األمببوال والثببراء السببريع للمببؤ  علببىتعرضببهم لكثيببر مببن اإلحببباط وخيبببة األمببل نتيجببة الحصببول عشببر )
تراجبع القبيم  على المحتوى ساعد ، ثم في المرتبة السادسة عشر جاءت عبارة)2.20( بمتوسط  )المشاهير(

ايحرصبون عشبر ) بعةالسبا، ثبم فبي المرتببة 2.19( بمتوسط االجتماعية واألخالقية أمام القيم المادية  دائمبً
عادات وتقاليد  علىسلوكيات وأخالقيات جديدة  إلى والغير مرغوب فيه والذي يدع  المحتوى مشاركة    على

تقبدم األحبداث ) واألخيبرةعشبر  الثامنبة ثم في المرتبة  ،2.15بمتوسط  (  صفحاتهم الشخصية  علىمجتمعنا  
  .2.08( بمتوسط كما هي في الواقع
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 ( 21) جدول 
 ااخرينمقياس تأثير المحتوى الذي يقدمه المؤثرون على السوشيال ميديا على 

 االتجاه 
 العبارة 

 معارض  محايد  موافق 
المتوسط 
 المرجح 

  االنحراف
 المعياري 

االتجاه 
 العام 

 % ك % ك % ك
 موافق  584. 2.46 4.6 16 45.1 158 50.3 176 بين الشباب األعمىانتشار ظاهرة التقليد   علىتساعد 

 موافق  594. 2.46 5.1 18 43.4 152 51.4 180 جعلت الثراء السريع هدف الكثير من الشباب 
نجح المؤثرون في عرض الكثير من السلبيات الموجود  

 اإلعالم في حياتنا ولم يتم تناولها في وسائل 
 موافق  601. 2.43 5.7 20 45.4 159 48.9 171

 موافق  585. 2.42 4.9 17 48.0 168 47.1 165 الترفيه والبعد عن الواقع الحقيقي علىتركز 
الموضوعات والقضايا  علىأثارت لديهم متعة التعرف 

 واألحداث االجتماعية 
 موافق  552. 2.38 3.4 12 55.4 194 41.1 144

اكتساب العادات والسلوكيات الغريبة    على المحتوىيشجع 
 مجتمعنا  على

 موافق  648. 2.38 9.1 32 43.4 152 47.4 166

  وإلىالذي يدع  المحتوىمشاركة   على دائًمايحرصون  
 سلوكيات وأخالقيات وقيم اجتماعية 

 محايد 599. 2.37 6.3 22 50.9 178 42.9 150

مناقشة المؤثرين للموضوعات والقضايا االجتماعية 
 المحيطة بنا ساعدهم في تحليل ونقد لمختلف الموضوعات 

 محايد 581. 2.37 5.1 18 52.6 184 42.3 148

المشاركة في األحداث االجتماعية تثير ر بتهم في 
 المحيطة بهم

 محايد 563. 2.36 4.3 15 55.4 194 40.3 141

ساعدتهم في المشاركة في الموضوعات واألحداث  
 الموجودة في المجتمع

 محايد 550. 2.35 3.7 13 57.7 202 38.6 135

تدفعهم للبحث عن معلومات إضافية حول الموضوعات  
 المطروحة واألحداث  

 محايد 545. 2.35 3.4 12 58.3 204 38.3 134

دفعتهم التخاذ موقف بشأن ما تطرحه من موضوعات  
 اجتماعية 

 محايد 607. 2.34 7.1 25 51.7 181 41.1 144

تعرضهم لكثير من اإلحباط وخيبة األمل نتيجة الحصول  
 األموال والثراء السريع للمؤثرين )المشاهير( على

 محايد 645. 2.33 9.7 34 47.7 167 42.6 149

في نشر العادات والتقاليد والقيم السلبية   المحتوى يساعد 
 والغير مر وب فيها في المجتمع

 محايد 637. 2.30 9.7 34 50.6 177 39.7 139

 محايد 570. 2.29 6.0 21 59.4 208 34.6 121 ااخرين ساعدتهم في تبني مبادرات إيجابية يساعدون بها 
في نشر العادات والتقاليد والقيم اإليجابية  المحتوى يساعد 

 والمر وب فيها في المجتمع
 محايد 597. 2.28 7.7 27 56.6 198 35.7 125

المتابعين من خالل التعليقات حول  الحوارات التي تتم بين 
  الموضوعات التي يعرضها المؤثر جنبهم الحرج

 محايد 566. 2.27 6.0 21 60.6 212 33.4 117

واتجاهاتهم وقراراتهم تجاه الكثير   مائهرآ شكلت الكثير من 
 من الموضوعات االجتماعية المحيطة بهم

 محايد 580. 2.26 7.1 25 59.7 209 33.1 116

عرفتهم كيف يخططون لحياتهم بشكل أفضل من خالل 
 عرض التجارب الحياتية لآلخرين

 محايد 617. 2.26 9.4 33 55.4 194 35.1 123

المهارات الحياتية الواقعية المختلفة التي  عرض المزيد من 
يقدمها المؤثر جنبهم الفشل وساعدهم في اكتساب تلك 

 المهارات في حياتهم الشخصية 
 محايد 580. 2.26 7.1 25 59.7 209 33.1 116

تراجع القيم االجتماعية واألخالقية  على المحتوىساعد 
 أمام القيم المادية

 محايد 609. 2.25 9.1 32 56.9 199 34.0 119

 شكلت لديهم نوع من التكامل المعرفي بين الواقع وبين ما
 يتم تقديمه 

 محايد 627. 2.25 10.3 36 54.6 191 35.1 123

 محايد 640. 2.17 13.4 47 56.3 197 30.3 106 أزالت شعورهم بالوحدة والعزلة 
الغير مر وب فيه   المحتوىمشاركة   على دائًمايحرصون  
عادات    على سلوكيات وأخالقيات جديدة   إلى و والذي يدع

 صفحاتهم الشخصية  علىوتقاليد مجتمعنا 
 محايد 700. 2.17 17.4 61 48.3 169 34.3 120

 محايد 655. 2.12 16.0 56 55.7 195 28.3 99 تقدم األحداث كما هي في الواقع 

 محايد 2.3149 المرجح  المتوسط   350 جملة من سئلوا 

نتائج       السابق  توضح  تأثر    الجدول  متوسطة  بدرجة  يعتقدون  العينة  أفراد  بمتابعة    اآلخرينأن 
ما يعادل  و وه، 2.31المتوسط المرجح   حيث جاء،  دمه المؤثرون على السوشيال ميدياالذي يق  المحتوى 

ال  حايد متجاه  ا ليكرت  فقد جاءت كل من  على مقياس  التقليد    علىتساعد  ) عبارة  ثالثي،  انتشار ظاهرة 
الشباب   ىاألعم الشباب )  عبارةو (  بين  من  الكثير  هدف  السريع  الثراء  استجابات  مقدمة    في  (جعلت 

على   تأثير  المبحوثين  المؤثرون    المحتوى مقياس  يقدمه  ميديا  علىالذي   اآلخرينعلى    السوشيال 
نجح المؤثرون في عرض الكثير من السلبيات الموجود في حياتنا ولم يتم تناولها في  )، ثم2.46  بمتوسط
الترفيه والبعد عن    علىتركز  المرتبة الثالثة )  ي، ثم ف2.43  المرتبة الثانية بمتوسط  ي( فاإلعالموسائل  
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الحقيقي ف،  2.42بمتوسط  (  الواقع  الرابعة    يثم  التعرف  )من    كلٍ المرتبة  متعة  لديهم    على أثارت 
اكتساب العادات والسلوكيات الغريبة  على  المحتوى يشجع و)( الموضوعات والقضايا واألحداث االجتماعية

ف  ،2.38  بمتوسط(  مجتمعنا  على الخامسة    يثم    المحتوى مشاركة    على  دائًما يحرصون  )من  كلٍ المرتبة 
يدع اجتماعية  إلى  والذي  وقيم  وأخالقيات  والقضايا  و،  (سلوكيات  للموضوعات  المؤثرين  )مناقشة 

الموضوعات(   لمختلف  ونقد  تحليل  في  ساعدهم  بنا  المحيطة  المرتبة  2.37بمتوسط  االجتماعية  وفى   ،
، ثم في المرتبة  2.36( بمتوسط تثير رغبتهم في المشاركة في األحداث االجتماعية المحيطة بهم)السادسة

المجتمع)من  كلٍ ابعة  الس في  الموجودة  واألحداث  الموضوعات  في  المشاركة  في  و)(ساعدتهم  تدفعهم  ، 
المطروحة الموضوعات واألحداث  المرتبة  2.35بمتوسط  (  للبحث عن معلومات إضافية حول  ثم في   ،

اجتماعية)الثامنة موضوعات  من  تطرحه  ما  بشأن  موقف  التخاذ  ثم  2.34بمتوسط  (  دفعتهم  المرتبة  ، 
األموال والثراء السريع للمؤثرين    علىتعرضهم لكثير من اإلحباط وخيبة األمل نتيجة الحصول  التاسعة )
بمتوسط  )المشاهير( عبارةوجاء  ،2.33(  السلبية    المحتوى يساعد  )  ت  والقيم  والتقاليد  العادات  نشر  في 

  عبارة   وفي المرتبة الحادية عشر،  2.30( في المرتبة العاشرة بمتوسط  والغير مرغوب فيها في المجتمع
  المحتوى يساعد  ) عبارة  ، ثم  2.29بمتوسط  (  اآلخرينساعدتهم في تبني مبادرات إيجابية يساعدون بها  )

( في المرتبة الثانية عشر بمتوسط  في نشر العادات والتقاليد والقيم اإليجابية والمرغوب فيها في المجتمع
وجاء2.28 عبارة،  التي  )  ت  التي  الحوارات  الموضوعات  حول  التعليقات  خالل  من  المتابعين  بين  تتم 

جاءت ، وفي المرتبة الرابعة عشر  2.27( في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط  يعرضها المؤثر جنبهم الحرج
هم واتجاهاتهم وقراراتهم تجاه الكثير من الموضوعات االجتماعية المحيطة  ئشكلت الكثير من آرا)عبارات  

لآلخرينعرفتهم  و)  (بهم الحياتية  التجارب  عرض  خالل  من  أفضل  بشكل  لحياتهم  يخططون  (  كيف 
يقدمها المؤثر جنبهم الفشل وساعدهم في  و) عرض المزيد من المهارات الحياتية الواقعية المختلفة التي 

كل  ، ثم في المرتبة الخامسة عشر جاءت  2.26بمتوسط    (اكتساب تلك المهارات في حياتهم الشخصية
المادية  على  المحتوى ساعد  )عبارة  من   القيم  أمام  واألخالقية  االجتماعية  القيم  )تراجع  وعبارة  شكلت ( 

، ثم في المرتبة السادسة  2.25( بمتوسط  يتم تقديمه  من التكامل المعرفي بين الواقع وبين ماا  لديهم نوعً 
الغير    المحتوى شاركة  م  على  دائًمايحرصون  ( وعبارة )أزالت شعورهم بالوحدة والعزلة)عبارة    كل منعشر  

يدع  والذي  فيه  وأخالقيات جديدة    إلى  ومرغوب  مجتمعنا    علىسلوكيات  وتقاليد  صفحاتهم    علىعادات 
السا  ، 2.17بمتوسط  (  الشخصية المرتبة  في  عبارة  عشر    بعةثم  في  )واألخيرة  هي  كما  األحداث  تقدم 

   .2.12( بمتوسط الواقع
  بمواقع   المؤثرين  ظاهرة  بروز  لنا  يتضح  (21،20،19)السابقة  الجداول  نتائج  استعراض   خالل  من
  من   متابعيها  على  واالجتماعية  ميةالعاإل   يرات أثالت  من  العديد   تمارس  جعلها  مما  االجتماعي  التواصل
  يتطرق   محتوى   تقديم  خالل  من  المؤثرين  نشاط  في  التوسع  إلى  اعهرجإ  يمكنما    وهم  ،والمراهقين  الشباب 
  محتوى   يقدمون   المؤثرون   كان  أن  فبعد   ،واإلعالمية  ةثقافيالو   واالقتصادية  السياسية  الحياة  جوانب   لمختلف
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 الرأي   وتكون   يالمتلق  وعي  على  التأثير  صار  ،تسويقية و   يةويجتر   هدفأ   وتحقيق  والشهرة  المال  بهدف
  المؤثرين  أولويات   ضمن  من  الماضية  العشر  السنوات   خالل  الجمهور  تهم  التي  القضايا  حول  العام

  من   والقريبة   البسيطة   واللغة  المستهدف  الجمهور  تهم  التي   للموضوعات   اختيارهم  ذلك  على  وساعدهم 
  تعكس   بصورة   همظهور   إلى  إضافة   ،تفضيالت الو   االهتمامات و   بالعمر  الخاصة  المشتركة  والسمات   الشارع
  عدد   يزيد   مما ،  التقليدية  اإلعالم   وسائل ب  تظهر  التي  الرسمية  االستديوهات   عن   بعيداً   الواقعية  حياتهم
 . المراهقينو  الشباب  فئات  قبل من صةخا  يوم بعد  يوماً   متابعيهم

 ( 22جدول )
 )مشاهير( السوشيال ميديا المبحوثين للمؤثرين أسباب عدم متابعة الشباب 

 %  ك أسباب عدم المتابعة
 100 24 وتقاليد المجتمع المصري والعربي يعرض تفاصيل الحياة الشخصية لصناعها مما يتنافى مع عادات  

 75.0 18 ألفاظ تخرج عن نطاق األدب وتخدش الحياء  يستخدمون 
 70.8 17 تقدم مضمون غير هادف

 66.7 16 ال تنقل مضمون حقيقي عن واقع المجتمع المصري 
 16.7 4 ألنها غير مجدية

 2٤ن =   أكثر من بديل()

 للمبؤثرين  أفبراد العينبة ابعبة الشبباب أسبباب عبدم متجاءت فبي مقدمبة الجدول السابق: أن   يتضح من     
( عببرض تفاصببيل الحيبباة الشخصببية لصببناعها ممببا يتنببافى مببع عببادات وتقاليببد المجتمببع المصببري والعربببي)

مبببن إجمبببالي األفبببراد البببذين ال يتعرضبببون للمضبببامين التبببي يقبببدمها المبببؤثرون علبببى مواقبببع  %100بنسببببة 
( تخببرج عببن نطبباق األدب وتخببدش الحيبباء األفاظببً  واصببل االجتمبباعي، ثببم فببي الترتيببب الثاني)يسببتخدمون الت

ال )رابببعثببم فببي الترتيببب ال، %70.8( بنسبببة غيببر هببادف اتقببدم مضببمونً ، وفببي الترتيببب الثالث)%75بنسبببة 
ألنهبا واألخيبر ) خبامس، وفبي الترتيبب ال%66.7( بنسببة عن واقع المجتمع المصبري  احقيقيً   اتنقل مضمونً 
 .%16.7( بنسبة غير مجدية

 مواقع على للمؤثرين  الغير متابعين الشباب   نسبة  انخفاض  من  الرغم على  أنه إلى  النتائج تلك  وتشير     
 عاداتنببا مببع يتماشببى مببا متابعببة علببى الحببريص  الشببباب  مببن فئببة هنبباك الزال أنببه إال االجتمبباعي التواصببل
 نوري  و)أسميم( 2021سالمة، )حسام دراسة كٍل من تؤكده ماو وه ذلك، دون و ه بما يرضى وال  وتقاليدنا
 مصبداقية مبا عدم االجتماعي التواصل مواقع على  نريمتابعة المؤث  عدم  أسباب   من  ( أنهم2021صالح،  

 وتقاليبدنا عاداتنا يخالف ينشرونه وأن ما وربحية، تجارية أهداف  ينشرونه، وأنهم يديرون حساباتهم لتحقيق
  يشبهوننا. وال
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 :فروض الدراسة
لحسابات المؤثرين  الجامعي  الفرض األول: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل تعرض الشباب

 .  االجتماعيإدراكهم لواقعهم  ومستوى  االجتماعيعبر مواقع التواصل 
 ( 23جدول )

 الشباب لحسابات المؤثريننتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين معدل تعرض 
 عبر مواقع التواصل االجتماعي ومستوى إدراكهم لواقعهم االجتماعي 

 المتغيرات 
 معدل التعرض 

 الداللة  معامل االرتباط
 غير دالة 102. البعد األول: التعلم والمنفعة 

 0.01 **150. النافذة السحرية  البعد الثاني:
 دالةغير  104. البعد الثالث: التوحد 

 0.01 **142. االجتماعيالواقع  إدراكمقياس مستوى 
 مسببتوى عنببد  إحصببائًيا( وهببي قيمببة دالببة  (**142.( بلغاات ر)قيمببة  أن يتبببين مببن الجببدول السببابق:     
 (.0.01داللة )
بببين حيببث وجببود عالقببة ارتباطيببة طرديببة ذات داللببة إحصببائية  صااحة الفاارض األولوبببذلك يببتم قبببول     

ومسبببتوى إدراكهبببم لبببواقعهم  االجتمببباعيمعبببدل تعبببرض الشبببباب لحسبببابات المبببؤثرين عببببر مواقبببع التواصبببل 
 . االجتماعي

والتبي أكبدت علبى وجبود عالقبة  (60)(م2015نايف بن ثنيان آل سعود،وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )    
ية بببببين حجبببم تعببببرض الشبببباب فبببي المجتمببببع السبببعودي للمضببببامين اإلعالميبببة بمواقببببع ذات داللبببة إحصبببائ

 التواصل االجتماعي ومدي إدراكهم لواقعهم االجتماعي بصورة مشابهة مع الواقع المقدم في هذه المواقع.
يطبل  وهوما يمكن إرجاعه إلى اآلثار اإليجابية العديدة لمواقع التواصل االجتمباعي، فهبي تعبد النافبذة التبي

منهببا الشببباب للتعببرف علببى عببادات وأنمبباط جديببدة فببي المجتمببع والعببالم مببن حولببه، ويسببتطيع أن يعلببن عببن 
نفسه ويعبر عن ذاته بحرية تامة دون أدني قيود مما يساهم في تشكيل واقع اجتماعي جديد تفرضه علينبا 

مي وبصببورة شبببه دائمببة مواقببع التواصببل االجتمبباعي وتطبيقببات الهواتببف الذكيببة، فيعببيش الشببباب بشببكل يببو 
لمحتببوي مقبباطع الفيببديو التببي تبببث مببن قبببل المببؤثرين علببى منصببات التواصببل االجتمبباعي، ممببا يسبباهم فببي 

ا ذهنيببة، وقببد تصببل مرحلببة التببأثير إلببى اتخبباذ بعضببهم قببدوة يحتببذي بهببا ومصببدًرا تكببوين اهتمامببات وصببورً 
 موثوًقا به للمعلومات، مما يؤثر على سلوكهم وتصرفاتهم ونظرتهم إلى المجتمع من حولهم. 
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ال توجد  ثانيالفرض  دالة  :  مستوى    إحصائي افروق  يقدمه    إدراكفي  الذي  المحتوى  لتأثيرات  الشباب 
بمو  التواصل  المؤثرون  ناحية وعلى أصدقائهم وعلى   االجتماعياقع  أنفسهم من  على 

 . أخرى من ناحية  اآلخرين
 ( 24جدول )
 

 المتغيرات 

إدراك الشباب لتأثيرات المحتوى الذي يقدمه  
 المؤثرون 

درجة  قيمة )ت(
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

االنحرا    المتوسط  العدد 
 المعياري 

 على أنفسهم
 اصدقائهمعلى 

350 
350 

2.2305 
2.2970 

.38013 

.36647 3.865- 349 0.01 

 على أنفسهم
 اآلخرين على 

350 
350 

2.2305 
2.3149 

.38013 

.36310 4.652- 349 0.01 

 على أصدقائهم
 اآلخرين على 

350 
350 

2.2970 
2.3149 

.36647 

 غير دالة 349 -1.052 36310.

الشباب لتأثيرات المحتوى    إدراك  في  إحصائًياوجود فروق دالة    إلىتشير نتائج تطبيق اختبار"ت":       
التواصل   بمواقع  المؤثرون  يقدمه  أصدقائهم الذي  وعلى  أنفسهم  على  قيمة  االجتماعي  بلغت  حيث   ،

 .لصالح أصدقائهم( 0.01داللة ) مستوى عند   إحصائًيا، وهي قيمة دالة (-3.865)"ت"
تشي النتائج  كما  دالة    إلىر  فروق  متوسطات    إحصائًياوجود  الذي   إدراكفي  المحتوى  لتأثيرات  الشباب 

، (-4.652")، حيث بلغت قيمة "ت اآلخرينعلى أنفسهم وعلى  االجتماعييقدمه المؤثرون بمواقع التواصل 
 . اآلخرين( لصالح 0.01داللة ) مستوى عند   إحصائًياوهي قيمة دالة 

الشباب   إدراكمستوى  في    إحصائي ادالة  فروق  بوجود  "القائل  ثانيالفرض ال  قبول صحةيتم وبذلك      
التواصل   بمواقع  المؤثرون  يقدمه  الذي  المحتوى  وعلى   االجتماعيلتأثيرات  ناحية  من  أنفسهم  على 

 ."أخرى من ناحية  اآلخرينأصدقائهم وعلى 
  األفراد   أن  حيث   ،الثالث   الشخص   تأثير  يةنظر ل  اإلدراكي   الفرض  صحة  ثبوت   إلى  يشير   ماو  وه     

  على  الوسائل  تلك  تأثير  من  كبرأ  بدرجة  اآلخرينو   األصدقاء  في  اإلعالم  وسائل  تأثير  تقدير  في  لغون ايب
  يث ح”  Weinstein"    صاغه  الذي  التفاؤلو  نح  (تحيز)ال  الميل  ضوء  في  تفسيرها  يمكن  ماو وه  أنفسهم،
للتأثر    احتماالً   أكثر  أنهم   ويعتقدون   باآلخرين  مقارنة  السلبيةللتأثر بالمضامين    احتماالً   أقل  أنهم  يعتقدون 

ال  لالختراق  ةقابلي  أقل  أنه  ويعتقدون   ،باآلخرين  مقارنة   اإليجابيةبالمضامين     مقارنة   ألخطارل  تعرض أو 
 ."الزائف" الخادع التفوق  بدوام تسميته  يمكن  ماو وه ،باآلخرين
ما يتفق مع العديد من الدراسات اإلعالمية التي طبقت الفرض اإلدراكي لنظرية تأثير الشخص   وهو

)محمد بكير،  (،  م 2021)والء الناغي،  ،م(2021)محمد الدهراوي،، (م2021)رانيا أيمن،الثالث ومنها: 
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  إدراك   في  إحصائًيا دالة    فروق   وجود   إلى  توصلت   والتي،  (م2020الحميد،    عبد  )أسامة  ،(م2021
 األصدقاء و   أنفسهم  على  الجديد   اإلعالم  وسائلو   اإللكتروني  المعباإل   المقدم  المحتوى   لتأثيرات   الجمهور

 . اآلخرينو 
دوافع تعرض الشباب لحسابات  مستوى  ذات داللة إحصائية بين  ارتباطية  : توجد عالقة  لثالفرض الثا

 .  االجتماعيإدراكهم لواقعهم مستوى و   االجتماعيالمؤثرين بمواقع التواصل 
 ( 25جدول )

 نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين مستوى دوافع تعرض الشباب لحسابات المؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي
 ومستوى إدراكهم لواقعهم االجتماعي 

 المتغيرات 
 مستوى دوافع التعرض 

 الداللة  معامل االرتباط
 0.01 685.** البعد األول: التعلم والمنفعة 

 0.01 800.** النافذة السحرية  البعد الثاني:
 0.01 697.** البعد الثالث: التوحد 

 0.01 872.** االجتماعيالواقع  إدراكمقياس مستوى 

وجببود عالقببة ارتباطيببة طرديببة ذات داللببة إحصببائية بببين مسببتوى دوافببع  يتبببين مببن الجببدول السببابق:
لمقيبببباس إدراك الواقببببع البعااااد األول و االجتمبببباعيتعببببرض الشببببباب لحسببببابات المببببؤثرين بمواقببببع التواصببببل 

داللبة  مسبتوى عنبد  إحصبائًياوهبي قيمبة دالبة ( 685.**ر )قيمبة  ت حيث بلغب (،التعلم والمنفعةاالجتماعي)
وجببود عالقببة ارتباطيببة طرديببة ذات داللببة إحصببائية بببين مسببتوى دوافببع تعببرض الشببباب  ، وكببذلك(0.01)

النافااذة لمقيبباس إدراك الواقببع االجتمبباعي ) ثااانيالبعااد الو االجتمبباعيلحسببابات المببؤثرين بمواقببع التواصببل 
يوجبد  ، كمبا(0.01داللبة ) مسبتوى عنبد  إحصبائًياوهي قيمة دالبة  (  800.**(قيمة ر  ت حيث بلغ  (السحرية

عالقة ارتباطية طردية ذات داللبة إحصبائية ببين مسبتوى دوافبع تعبرض الشبباب لحسبابات المبؤثرين بمواقبع 
                 ر قيمببببة ت حيببببث بلغببب (التوحاااادلمقيببباس إدراك الواقببببع االجتمببباعي ) ثالااااثالبعااااد الو االجتمببباعيالتواصبببل 

وجبود عالقبة ارتباطيبة ، ممبا يتضبح معبه (0.01داللبة ) مسبتوى عنبد  إحصبائًياوهبي قيمبة دالبة  )697.**)
طرديببببة ذات داللببببة إحصببببائية بببببين مسببببتوى دوافببببع تعببببرض الشببببباب لحسببببابات المببببؤثرين بمواقببببع التواصببببل 

 إحصبائًيا( وهبي قيمبة دالبة 872.**(، حيبث بلغبة قيمبة ر  االجتماعيومستوى إدراكهم لواقعهم    االجتماعي
 (.0.01داللة ) مستوى عند 

حيبث وجبود عالقبة ارتباطيبة طرديبة ذات داللبة إحصبائية ببين  لاثصاحة الفارض الثاوبذلك يتم قببول 
ومسببتوى إدراكهببم لببواقعهم  االجتمبباعيمسببتوى دوافببع تعببرض الشببباب لحسببابات المببؤثرين بمواقببع التواصببل 

 . االجتماعي
 دوافع بين ارتباطية عالقة وجود  على أكدت  التي (م2015)نايف بن ثنيان،  دراسة  مع  تتفق  ما  ووه
 وببين االجتمباعي التواصبل بمواقبع ميبةعالاإل للمضبامين السبعودي المجتمبع في لشباب ( لالنفعية)  التعرض 
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 أنبه ت إلبىشبار أ حبين فبي ،المضبامين هبذه فبي المقبدم الواقبع مبع ةمشابه بصورة  االجتماعي  لواقعل  همدراكإ
 تلبكب المقبدم المضبمون  يبةقعاو  دراكوإ طقوسبيةال التعبرض  البدوافع ببين إحصبائية  داللبةذات    عالقة  توجد   ال

 .المواقع
 الشبباب  واهتمبام انبدماج مسبتوى  زاد  كلمبا أنه (61)م(2020)سماح محمد محمدي،   دراسة  ت أظهر   كما
 إدراك ارتفبباع إلببى ديؤ تبب اياللقضبب االجتمبباعي التواصببل مواقببع تقببدمها التببي اإلعالميببة المعالجببةب والمببراهقين
 ".االفتراضي الواقع" المواقع تلك تقدمه ما قعيةاو ل والمراهقين الشباب 
 التعببرض  دوافببع بببين ارتباطيببة عالقببة وجببود  علببى (26) م(2021،فتحببي محمببد  أكببدت دراسببة )مهببا كمببا 
 .االجتماعية للقيم إدراكهم وبين "TikTok" فيديوهات ل الجامعي الشباب 

الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية في معدل تعرض الشباب لحسابات المؤثرين باختال   
 النوع.  

 ( 26جدول )
 معدل تعرض الشباب لحسابات المؤثرين وفقًا للنوع  ينتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسط 

 النوع 
 المتغيرات 

 إناث  ذكور 

 قيمة )ت( 
درجة  
 الحرية 

مستوى  
 المتوسط  العدد  الداللة 

االنحراف  
 المعياري

 المتوسط  العدد 
االنحراف  
 المعياري

 0.01 372 -3.492 502. 2.42 245 719. 2.19 129 تعرض المعدل 

    " نتائج تطبيق اختبار  دالة    إلى":  T-Testتشير  بين متوسطي معدل تعرض   إحصائًيا وجود فروق 
عند    إحصائًيا(، وهي قيمة دالة  -3.492، حيث بلغت قيمة "ت")للنوع  وفًقاالشباب لحسابات المؤثرين  

 .، كما تشير النتائج التجاه الفروق لصالح اإلناث  (0.01داللة ) مستوى 
 معدل تعرض الشباب فروق ذات داللة إحصائية في  حيث وجود  صحة الفرض الرابعوبذلك يتم قبول     

 . لصالح اإلناث  لحسابات المؤثرين باختالف النوع
بينهما)النوع(    وهو     من  الديموغرافية  العوامل  من  تأثير مجموعة  الدراسات حول  من  العديد  أكدته  ما 

أسماء محمد  على استخدام الجمهور لمواقع التواصل االجتماعي وتطبيقاتها المتعددة، حيث أكدت دراسة )
النوع )ذكورم2016مصطفي،  بين  داللة إحصائية  ذات  الشباب   -( على وجود عالقة  واستخدام  إناث( 

( التي توصلت إلى وجود  م2015نايف بن ثنيان آل سعود،  لمواقع التوصل االجتماعي، وكذلك دراسة)
إناث( وحجم تعرض الشباب للمضامين اإلعالمية بمواقع    -عالقة ذات داللة إحصائية بين النوع )ذكور 

التوصل االجتماعي، وعن تعرض الجمهور لحسابات المؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي أشارت 
( يونس،  دراسة  يوسف  الخصائص م2020هيثم  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى   )

النوع  الدراسي  -الديموغرافية)  التعرض    الدخل(  -التخصص   -العمر  -المستوي  السعودي وأبعاد  للشباب 
عن وجود تأثير   (م2021حسام سالمة،)إلعالنات مؤثري وسائل التواصل االجتماعي، كما كشفت دراسة

على   المؤثرين  لحسابات  العربي  الجمهور  متابعة  على  الديموغرافية  المتغيرات  من  لمجموعة  قوي 
 اإلنستجرام. 
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ال في    :خامسالفرض  إحصائية  داللة  ذات  فروق  المضامين    إدراك  مستوى توجد  لتأثيرات  الشباب 
المؤثرين   بحسابات  التواصل    علىالمقدمة    وعلىأنفسهم    على  االجتماعيمواقع 

 . أصدقائهم واآلخرين باختال  النوع
 

 ( 27جدول )
 معدل تعرض الشباب لحسابات المؤثرين وفقًا للنوع  ينتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسط 

 النوع 
   إدراك

 تأثيرات  

 إناث ذكور 

 قيمة )ت( 
درجة  
 الحرية 

مستوى  
 المتوسط  العدد الداللة 

  االنحراف 
 المعياري

 المتوسط  العدد
  االنحراف 
 المعياري

  ير دالة  348 662. 37854. 2.2216 244 38480. 2.2509 106 أنفسهم على

  ير دالة  348 -2.862 36523. 2.3336 244 35694. 2.2128 106 أصدقائهم وعلى

  ير دالة  348 -773. 34986. 2.3248 244 39266. 2.2921 106 ااخرين على 

الشباب    إدراك  مستوى في    إحصائًياعدم وجود فروق دالة   إلى":  T-Testتشير نتائج تطبيق اختبار " 
المؤثرين   بحسابات  المقدمة  المضامين  التواصل    علىلتأثيرات    باختالف أنفسهم    على  االجتماعيمواقع 

 .(0.05إحصائًيا عند مستوى داللة )دالة غير (، وهي قيمة  662.النوع، حيث بلغت قيمة "ت")
 إدراك  توى مسفي    إحصائًياعدم وجود فروق دالة    : إلى"T-Testتشير نتائج تطبيق اختبار "كما  

لتأثيرات المضامين المقدمة بحسابات المؤثرين     صدقائهم على أ  االجتماعيمواقع التواصل    علىالشباب 
"ت")  باختالف قيمة  بلغت  حيث  قيمة  (،  -2.862النوع،  داللة دالة  غير  وهي  مستوى  عند  إحصائًيا 

(0.05). 
"و  اختبار  تطبيق  نتائج  إلى"T-Testتشير  دالة    :  فروق  وجود    إدراك   مستوى في    إحصائًياعدم 

المؤثرين   بحسابات  المقدمة  المضامين  لتأثيرات  التواصل    علىالشباب    اآلخرين على    االجتماعيمواقع 
"ت"  باختالف قيمة  بلغت  حيث  قيمة    (،-773.)النوع،  داللة  دالة  غير  وهي  مستوى  عند  إحصائًيا 

(0.05). 
قبول صحة  يتم  ذلك  وب العدم    مستوى فروق ذات داللة إحصائية في  حيث ال توجد    خامسالفرض 
المؤثرين    إدراك بحسابات  المقدمة  المضامين  لتأثيرات  التواصل    على الشباب    على   االجتماعيمواقع 

 . أصدقائهم واآلخرين باختالف النوع وعلىأنفسهم 
 الشخص   إدراكهم لتأثير  بدرجة  يتعلق  ما  في  واإلناث   الذكور  بين  واضحة  فات اختال  توجد   ال  أنه  أي
الشخص  الثالث  بتأثرية  االعتقاد  أن  أي    من   كلٍ   مع  النتيجة  تلك   وتتفقع،  النو   تغيرمب  تتأثر  لم  الثالث ، 

  توصلت   والتي (  م 2021الناغي،   والء(، و)م2018  نوير،  ريهام) وكذلك م(2018فؤاد الدهراوي،  محمد)
  الذات  بين  الفجوة اإلدراكية  مساحة  بين  إحصائية  فروق   إيجاد   في  الد   غير  النوع  متغير  إلى أن  منهما  كل
، (63)(Aliya, Anila,2014( و)2021بكير،  عبده  محمد)  من  كلٍ   دراسة  مع   يختلف  ماو وه،  اآلخرينو 

  على   يؤكد   مما  بالذكور،  مقارنة   ثالث ال  الشخص   تأثيرل  كبرأ  بدرجة  تتعرض   ناث اإل  أن  إلى   اشار أ  حيث 
  أن   إلى  توصلت التي  (Tsay,2016)، وكذلك دراسة  الثالث   الشخص   تأثير  إدراك  في  النوع  متغير  داللة
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اإلدراكية   بين   ارتباطية  عالقة  هناك للمبحوثين،  ومتغيري   الفجوة  العمرية  والفئة    نسبة   جاءت   حيث   النوع 
 .اإلناث  من أعلى Facebook ال على اإلعالمية الرسائلب  الذكور تأثر

ال معدالارتباطية  توجد عالقة    :سادسالفرض  بين  إحصائية  داللة  للمضامين   تذات  الشباب  تعرض 
التواصل   بمواقع  المؤثرين  عبر حسابات  لفرض   االجتماعيالمقدمة  تأييدهم  ومدي 

 . ارقابة عليه
 ( 28جدول )

 حسابات المؤثرينعبر   بين معدالت تعرض الشباب للمضامين المقدمةنتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة      
 بمواقع التواصل االجتماعي ومدي تأييدهم لفرض رقابة عليها 

 المتغيرات  
 معدالت التعرض 

 الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **184.   فرض الرقابة 

 

 (. 10.0داللة ) مستوى عند   إحصائًيا( وهي قيمة دالة 184.**(قيمة ر أن يتبين من الجدول السابق      
السادسوبذلك يتم قبول   الفرض  بين معدالت تعرض الشباب حيث وجود عالقة ارتباطية طردية    صحة 

 .  ومدي تأييدهم لفرض رقابة عليها االجتماعيللمضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين بمواقع التواصل 
 فرض   يريدون   األفراد   أن  حيث   الثالث،  الشخص   تأثير  في  "لدافيسون "  السلوكي  الفرض  صحة  تثبت   وبذلك
  مجردو  ه  الرقابة  لفرض   األفراد   تأييد   وأن  ،اآلخرين  على  سلبي  تأثير  لها  التي   المضامين  على  رقابة

  ما   غالباً   الرقابة  لفرض   األفراد   تأييد   وأن  الوسائل،  هذه  تمثله  الذي  التهديد   مع  التعامل  في  تكيفية  استجابة
  للمضامين   السلبية  التأثيرات   من  حصانة  لديهم   وأن  أخالقياً   األعلى  أنهم  يعتقدون   الذين  هؤالء  بين  يسود 
  " الوالدية  مفهوم"  يسمى  ما  إطار  في  تفسيره  يمكن  ماكاالجتماعي،    التواصل  وسائل   خالل  من  تقدم  التي
 أن  إلى  تشير  حيث   ،الرقابة  فرض   د أييوت  األخالقية  غير  الرسائل  بين  للعالقة  التبرير العقالني  يقدم  الذي
  تأثر بالمضامين لل  ةقابلي  أنهم أكثر  إلى  النظر   يتم  الذين )  اآلخرينلتحمي    ةتصحيحي  بأفعال  يقومون   األفراد 
 بأنفسهم(.  األخالقية غير

السقا،  )  :منها  الدراسات  من  العديد  نتائج  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد       ريهام  م( و)2015همت 
و)2020الدهراوي،  فؤاد  محمد و)  (م2018نوير، و)م2020الحميد،  عبد   أسماءم(    رانيا( 
الناغي،و)  م(،2021أيمن، و)م2021والء  ح2021بكير،  عبده  محمد(    الدراسات  هذه  أثبتت   يث (، 
  اإلدراكية   الفجوة  مساحة  بين  ارتباطية  عالقة  وجود و  وه  الثالث   الشخص   لنظرية  السلوكي  الفرض   صحة
   .الرقابة فرض  وتأييد 
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اب فيما يقدم بحسابات  بالش  لدىالثقة    مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين    :سابعالفرض ال
التواصل    علىالمؤثرين   المضامي  االجتماعيمواقع  هذه  لتأثيرات  إدراكهم  ن  ومستوي 

 .على أنفسهم وأصدقائهم واآلخرين
 ( 29)جدول 

بين مستوى الثقة لدى الشياب فيما يقدم بحسابات المؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي  نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة  
 ومستوي إدراكهم لتأثيرات هذه المضامين على أنفسهم وأصدقائهم وااخرين

 لتأثيرات ا  إدراكمستوى 
 ة مستوى الثق

 الداللة  معامل االرتباط 

 0.01 **486. على أنفسهم  

 0.01 **466. على أصدقائهم 

 0.01 **472. ااخرين على 

الشياب    لدى الثقة    مستوى بين    دالة إحصائًيا  يتبين من الجدول السابق: وجود عالقة ارتباطية طردية    
المحتوى على  ثيرات هذا  أ دراكهم لتإمستوى  و   االجتماعي مواقع التواصل    على فيما يقدم بحسابات المؤثرين  

 (.0.01داللة )  مستوى عند   إحصائًياهي قيمة دالة و  (**486.) رقيمة  ت أنفسهم، حيث بلغ
الشياب   لدىالثقة    مستوى بين    إحصائًياوجود عالقة ارتباط طردية دالة    إلى كما تشير نتائج الجدول  
ثيرات هذا المحتوى على  أ دراكهم لتإمستوى  و   االجتماعي مواقع التواصل    على فيما يقدم بحسابات المؤثرين  

 (.0.01داللة ) مستوى عند   إحصائًيا( وهي قيمة دالة **466.قيمة ر) ت أصدقائهم، حيث بلغ
الشياب   لدىالثقة    مستوى بين    إحصائًياوجود عالقة ارتباط طردية دالة    إلىكما تؤكد نتائج الجدول  
هذا المحتوى على  ثيرات  أ دراكهم لتإمستوى  و   عي االجتمامواقع التواصل    على فيما يقدم بحسابات المؤثرين  

 (.0.01داللة ) مستوى عند   إحصائًياوهي قيمة دالة ( **472.قيمة ر) ت ، حيث بلغاآلخرين
يتم قبول   الفرض  وبذلك  اب  بالش  لدى الثقة    مستوى حيث وجود عالقة ارتباطية بين    السابعصحة 

هذا الموقع على  ثيرات  أدراكهم لت إمستوى  التواصل االجتماعي و ن على مواقع  دم بحسابات المؤثريق  فيما يُ 
  .اآلخرينئهم وعلى على أصدقاأنفسهم و 

الناغي،وتتفق تلك النتيجة مع دراسة   حيث أكدت على وجود عالقة ارتباطية دالة    (م2021)والء 
إحصائًيا بين مستوى الثقة لدى المراهقين على تطبيق "التيك توك" ومستوي إدراكهم لتأثيرات هذه المواقع  

 .  اآلخرينعلى أنفسهم وعلى أصدقائهم وعلى 
  االجتماعي   التواصل  مواقع  عبر  المؤثرين  أن  من (  Tehrani, Tara, 2013)  دراسة  أكدته  ماهو و  
 سلبيات   لمواجهة  الهادفة  االجتماعية   والحركات   المجتمعي  ير يالتغ  حمالت   إدارة  في  كبيرة   همية أ   لهم

 ط.وأنش كبر أ المجتمعي التأثير دائرة لتصبح  بهم  المستخدمين لثقة  نتيجة  المعاصرة المجتمعات 
  من  العديد بها    واشترك  المصري   المجتمع  في  مؤخًرا  حدثت   التي  للحمالت وهناك العديد من األمثلة   

  على   المحتوى   عا صن  تأثير  أهمية  خاللها  من  يتضح  والتي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  المؤثرين
  مقدما -  الجوهري"  حسينو"  "القيصر"    به  قام  ماو وه  ،لهم  بالنسبة  ومصداقية  ثقة  مصدر  منه أل  الجمهور
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 تبرعات   لجمع  إعالمية  حملة  إدارة  في  االشتراكب  -االجتماعي  التواصل  صات من   حد أ  على  مصري   محتوى 
 خالل  من  وذلك   تكلفة عالجها،  جنيه  مليون 40  تبلغ  الشوكي  العضالت ابة بضمور  المص  "رقية"  ةللطفل
 ما و وه  ،مصري   جنيهمليون    45  جمع  خالل  من  وااستطاع  ساعة  48  لمدة  استمر  مباشر  بث ب   قيامهم
 (64).التقليدين بالمشاهير  مقارنة المختلفة الجمهور فئات  على متأثيره  وقوة المؤثرين  دور ثقل على يؤكد 
  المتابعين  امعيالج الشباب  بين فجوة وجود ( إلى م2020  محرم،  مصطفى  محمد) دراسةأشارت  حين في
  االفتراضي   لمهماع  من  خيالية  مبالغ  بون س يك  ينيرقم  جوًمان  أصبحوا  يرونهم  حيث ثر ذاته،  والمؤ   لمؤثرينل

بالثراء  ةحيا  نمط  ولهم )  يتسم    الشباب   يعيشه  الذي  للواقع  مخالف  هم(مالبسو   منازلهم  شكلالفاحش 
  ما   على  المترتبة  التأثيرات   ضعف  إلى  يؤديو   ، ثقةالو   مصداقيةال  في  فجوة  يخلق  مام  ،احاليً   اديون الع

 . محتوى  من يقدمونه
 

 النتائج العامة للدراسة:
لصببفحات المببؤثرين  واآلخبرين وأصببدقائهم الجببامعي )عينبة الدراسببة( تعبرض الشببباب ارتفباع مسببتوى  -1

% ال 6.٤لمقابببب %9٣.6، حيبببث جببباءت نسببببة الشبببباب أنفسبببهم االجتمببباعيعلبببى مواقبببع التواصبببل 
مقابببل  %97.1 بنسبببةاألصببدقاء مببن وجهببة نظببر المبحببوثين جبباء مسببتوى تعببرض  بينمببايتابعونهببا، 

مبن وجهبة نظبر  اآلخبرينجباء مسبتوى تعبرض  فبي حبين ،اإلطبالق علىال يتعرضون  %5.9  نسبة
 .اإلطالق علىال يتعرضون  %7.5 مقابل %92.5بنسبة  المبحوثين

مؤثر متابعة من وجهة نظر الشباب الجامعي عينة الدراسبة،  (22كشفت نتائج الدراسة عن أكثر)  -2
حببد كبيببر مببع االسببتفتاءات التببي أجرتهببا ونشببرتها  إلببىمتقاربببة ومتشببابهة حيببث جبباءت تلببك النتببائج 

أحمببببببد سببببببمير  -القيصببببببر -الببببببدحيح( -)أحمببببببد الغنببببببدورومببببببنهم:  المختلفببببببة اإللكترونيببببببةالمواقببببببع 
 -هيكل تبوينز) حسبن وحسبين( -ن اإلمام )االسبتالية(يماإ -مايكل راشد )الزتونة(  -يجيكولوجي(إ)

 .....وغيرهميحيي رضوان -حمدي ووفاء -نور ستارز -(EStubeإي إس تيوب ) -حليم وأمل
تتعلبق باألحبداث التبي تبدور فبي المجتمبع( فبي مقدمبة الموضبوعات التبي   التبي  موضوعات ال)ت جاء -3

عينبببببة  إجمبببباليمببببن  %60.3حسبببببابات المببببؤثرين  بنسبببببة  علببببىمتابعتهببببا  علببببىيحببببرص الشببببباب 
 رالتفاصببيل الحياتيببة للمببؤث -تتعلببق بسببلوكيات المجتمببع وأفكببارهالتببي موضببوعات الالمبحببوثين، ثببم )

مناقشبات  -السبلع والمنتجبات   علبىالخصومات  -نمية البشريةالتحفيز والت  -السفر والرحالت   -نفسه
العنايبببة بالبشبببرة والجسبببم  -حسببباباته علبببىنفسبببه بنشبببره  يقبببوم المبببؤثر وتعليقبببات المتبببابعين حبببول مبببا

القصبص  -المواقبف الطريفبة-التكنولوجيبا-وصبفات الطهبي-الصور والمنباظر الجميلبة    -والماكياج
 ة.أنماط الحيا-والحكايات 

دوافع الشباب لمتابعة المؤثرين عببر وسبائل التواصبل االجتمباعي مبا ببين دوافبع نفعيبة ودوافبع تنوع   -4
دوافع متابعبة  مقدمة فيي( الموضوعات التي تدخل في اهتمامات  علىلتعرف  ا)جاء، حيث  طقوسية
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ثبببم فبببي ، (اإللمبببام بخلفيبببة عبببن األحبببداث الجاريبببة) ، ثبببم(للتسبببلية وقضببباء وقبببت الفبببراغ)، ثمالمبببؤثرين
)أتابع المنشورات فى المرتبة الخامسة، و (تطرح الموضوعات بطريقة شبابية معاصرة)المرتبة الرابعة

سبلبيات الواقبع  علبى)التعرف ، وفبى المرتببة السادسبةاألكثر شهرة ومشاهدة )ترينبد( ببدافع الفضبول(
 .الذي نعيش فيه(

 صببفحاتهم علببى ينشببره المببؤثرون  ع مببامببمسببتوى تفاعببل الشببباب   ارتفبباع كشببفت نتببائج الدراسببة إلببى -5
مقدمبة بنسببة ال( فقبط( فبي Like) اإلعجباب  إبداء) تفاعل فكانهذا ال  عدد أشكالتتو   ،%81.2بنسبة
واستخدامًا بمنصات وتطبيقات وسائل  شيوًعاأن النمط األكثر  إلىيمكن إرجاعه    ماو وه،    58.9%

، وفبي الترتيبب (األصبدقاء إلبى المحتبوى ثم )إرسبال  فقط،  اإلعجاب  و إبداءه  االجتماعيالتواصل  
صببفحتي الشخصببية بمواقببع  علببى المحتببوى ، وفببي الترتيببب الرابببع )مشبباركة (الثالببث)قراءة التعليقببات 

 على)أحرص جاء وأخيًرا، (لمشاهدة فقط، وجاء في الترتيب الخامس)أكتفي بااالجتماعي(التواصل  
 (.الرأي وكتابة التعليقات  إبداء

بأسبلوب وطريقببة جذاببة ومشببوقة( فبي مقدمببة المواصبفات التببي يجببب  المحتببوى مهببارة )تقبديم  ت جباء -6
ذي يقدمبه يحمببل البب المحتبوى ، ثبم )(%80.6)أن تتبوفر فبي المببؤثرين مبن وجهبة نظببر الشبباب بنسبببة

)لديبببه معرفبببة واسبببعة بموضبببوعات ثم، اقية لبببدى المتبببابعين()يتمتبببع بمصبببد ثم، معلومبببات ذات قيمبببة(
وجاء فبي الترتيبب  ،صص في الموضوعات التي يناقشها(مختلفة(، وجاء في الترتيب الخامس)متخ

)لبببه معبببدل نشبببر ، ثمأسبببئلتهم وتعليقببباتهم( علبببىالسبببادس)يتفاعل مبببع المتبببابعين لبببه مبببن خبببالل البببرد 
ضببببرورة تببببوافر أبعبببباد الثقببببة  علببببىمببببا يببببدل و وه ،لديببببه عببببدد كبيببببر مببببن المتببببابعين( )وأخيببببًرادوري(، 

 .متابعة صفحاتهم على الشباب المؤثر كي يزداد إقبال  لدىوالمصداقية 
تبببأثير ) أنفسبببهم الشااابابالبببذي يقدمبببه المبببؤثرون علبببى  المحتبببوى تبببأثير مسبببتوى  أننتبببائج ال كشبببفت  -7

مببن  األصاادقاء علببى البذي يقدمببه المببؤثرون  المحتببوى مسبتوى تببأثير  جبباءو ، %58.3( بنسبببة متوسبط
البذي يقدمبه  المحتبوى جباء مسبتوى تبأثير ، كمبا %58بنسببة  )تبأثير متوسبط(وجهة نظبر المبحبوثين  

)تبببأثير متوسبببط( بنسببببة  فبببي الترتيبببب األول مبببن وجهبببة نظبببر المبحبببوثين اآلخبببرينالمبببؤثرون علبببى 
38.3%. 

بنسبببة  صببفحاتهم علببى مببا ينشببره المببؤثرون  علببىرقابببة الفببرض تأييببد الشببباب ل علببىأكببدت النتببائج  -8
 التبي أيبدهاأخالقيبة يلتبزم بهبا المبؤثرون( فبي مقدمبة أشبكال الرقاببة  )وضبع معبايير  جاءوقد    ،62%
)البد من متابعة األسبرة ثم، ()مراقبة ما يقدم واتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه المخالفين  ، ثمب الشبا

مببا يقدمببه المببؤثرون مببن  علببى)فرض رقابببة تالهببا، (هببواتفهم علببىلمببا يتابعببه أبنبباؤهم مببن تطبيقببات 
يقدمببه هببؤالء  االنقيبباد وراء مببا )قيببام رجببال الببدين والببدعاة بتوعيببة الشببباب بمخبباطراوأخيرً  (،محتببوى 

 .المؤثرون من مضامين غير مرغوب فيها(
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 ثبم (،2.594بمتوسط مرجح ) االجتماعيالواقع  إدراكفي مقدمة أبعاد    )التعلم والمنفعة(عد  جاء بُ  -9
بمتوسببط  االجتمبباعيالواقببع  إدراكفببي الترتيببب الثبباني لقيبباس أبعبباد  (النافذذذة السذذحرية)عببد جبباء بُ 

 االجتمباعيالواقبع  إدراكفبي الترتيبب الثالبث لقيباس أبعباد   (التوحد)عبد  جاء بُ   ثم  (،2.309مرجح )
، 2.255الواقببببع االجتمبببباعي إدراكمقيبببباس لوجبببباء المتوسببببط المببببرجح  (،1.862بمتوسببببط مببببرجح )

 .االجتماعي هملواقعالشباب دراك إل متوسطمستوى  إلىما يشير و وه
وجود عالقة ارتباطيبة طرديبة ذات داللبة إحصبائية ببين معبدل تعبرض الشبباب   توصلت النتائج إلى -10

 .االجتماعيومستوى إدراكهم لواقعهم  االجتماعيلحسابات المؤثرين عبر مواقع التواصل 
النتائج على   -11 الذي   إدراكمستوى  في    إحصائًيادالة  فروق  وجود  أكدت  المحتوى  لتأثيرات  الشباب 

التواصل   بمواقع  المؤثرون  وعلى    االجتماعييقدمه  أصدقائهم  وعلى  ناحية  من  أنفسهم  على 
 . "أخرى من ناحية  اآلخرين

وجببود عالقببة ارتباطيببة طرديببة ذات داللببة إحصببائية بببين مسببتوى دوافببع تعببرض  كشببفت النتببائج عببن -12
 .االجتماعيومستوى إدراكهم لواقعهم  االجتماعيالتواصل الشباب لحسابات المؤثرين بمواقع 

بين معدالت تعرض الشباب للمضامين المقدمة وجود عالقة ارتباطية طردية    أشارت النتائج إلى -13
 يؤكد   ماو وه،  ومدي تأييدهم لفرض رقابة عليها  االجتماعيعبر حسابات المؤثرين بمواقع التواصل  

  إلى   يشير  والذيم1983  ()دافيسون   صاغه  الذي  اآلخرين   تأثيرية  لنظرية  السلوكي  الفرض   صحة
 المطالبة  إلىيدفعهم    سوف  اإلعالمية  بالرسائل  تأثراً   أكثر  اآلخرين  كون   في  الفرد   اعتقاد   بزيادة  أنه

  على   اسلبيً   اتأثيرً   لها  أن  يعتقدون   التي  اإلعالمية   المضامين   على  رقابة  وفرض   قيود   بوضع
 .  اآلخرين

 :الدراسة توصيات
  المزيد   إجراء  إلى  بحاجة  فهي  االجتماعي،  التواصل   مواقع  على   المؤثرين   هرةظا  أهمية و   حداثةل  نظراً  -1

 ،المجتمع  في  المؤثرين   بها   يقوم   التي  واألدوار  وتأثيراتها   ماهيتها   عن   للكشف  الدراسات   من
 .السن وصغار الشباب  خاصة الجمهور بين  مضامينهم وانتشار شهرتهم مزايا من الستفادةل
و   دراسة   ضرورة  على  التأكيد  -2 الجذب    لزيادة   المؤثرين  يستخدمها  التي  اإلقناعية  األساليب عناصر 

  العام   الرأي  تشكيل  في  ودورها  يقدمونها  التي   مين ضاالم  هم أل   وتحليل  رصد   وكذلك  ، متابعيهم
 . واجتماعية سياسية ألحداث  والترويج الجماهير سلوكو  اتجاهات  على  والتأثير

  واألخالقي  القيمي  البناء  على  التأثير  في  ين مؤثر ال  دور  حول  المستقبلية  الدراسات   من  المزيد   إجراء -3
 . والعربي المصري  مجتمعنا على  دخيلةسلوكيات  من ضمنهتت  مال ،السن وصغار للشباب 

 بحمالت   القيام  في  وتوظيفها  الشباب   بين  وذيوع صيتهم  موشهرته   المؤثرين  من  االستفادة  ضرورة -4
 . المجاالت  مختلف في هادفه  إعالمية
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  عبر   المؤثر  يقدمها  التي  مضامينلل  اإللكتروني  والنشر  العمل  تنظم   التي  والتشريعات   القوانين   سن -5
  السلبية   المضامين  من  وهويته  الجمهور  على   الحفاظ  يضمن  بما  االجتماعي  التواصل  ت امنص

 .المؤثرين بعض   يقدمها قد  التي واإلباحية
 هوامش ومصادر الدراسة:

للأتابة،  -1 الوطني  دبي  برنامج  االجتماعي،  التواصم  ع ر  في  بشخ يتك  المرتب ة  اإلعالمية  ال ورة  بناي  بريتاني.  هينيسي، 

 م.2020، مارس ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

 Safeازارة المواصالت ااالت االت دالة ق ر. ظاهرة المونرين عل  مواقع التواصم االجتماعي بين الفائدة اال ور: من ة   -2

Space م.28/6/2021م، اآ ر تعديم في 3/9/2020، نشرت في 

 . (6، العدد )مجلة الرواقمحراز، سعاد. "التلقي مفهومه اأشأاله انماذج مقارباته في اإلعالم الجديد"،  -3

انيا. "أنر تعرض لل حف اإللأترانية عل  إدراك الوالدين لمخاطر جرائن االعتداي عل  األطفا : دراسة في تأنير ، رأيمن محمد -4

 م. 2021(، يناير1(، الجزي )56العدد ) جامعة األزهر،الشخص الثالث"، مجلة البحو  اإلعالمية، 

بالشائعات عل  مواقع التواصم االجتماعي بالت بيق عل  جائحة   ريناآلفواد محمد الدهرااي، محمد. "إدراك الم ريين لتأنرية  -5

 م. 2021(، يناير4(، الجزي )56العدد ) جامعة األزهر،مجلة البحوث اإلعالمية،  كورانا"، 

  توك اعالقته باإلرشاد التربوي نحو -محراس النابي، االي. "تأنيرية المراهقين بالمحتوى بير المربوب فيه عل  ت بيق التيك -6

(،  33العدد )  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق االوسط،"،  اآل ريناالستخدام اآلمن: دراسة ميدانية في إطار نموذج تأنيرية  

 م. 2021يونيو-أبريم 

عل  الذات ااآل رين في إطار نظرية تأنير تيك توك   عبده بأير، محمد. "إدراك الشباب التأنيرات الواقع االفتراضي فيديوهات -7

 .م2021، الجزي األا ، أكتوبر59، العدد مجلة البحوث اإلعالمية جامعة األزهرالشخص الثالث"، 

االجتماعي     -8 التواصم  مواقع  عل   العربية  باللغة  اإلسرائيلية  لل فحات  العربي  الجمهور  "تعرض  أسامة.  محمد،  الحميد  عبد 

 م.2020(، يوليو1(، الجزي )54، جامعة األزهر، العدد )لة البحوث اإلعالميةمج )دراسة ميدانية("، 

اعالقتها باالبتراب السياسي لدى    2015بالدعاية االنتخابية لمجلس النواب لعام    اآل رينعبد الحلين جما  الدين، سمر. "تأنرية   -9

 م.2020(، الجزي الخامس، يوليو54، جامعة األزهر، مجلد )مجلة البحوث اإلعالميةالشباب"، 

اال -10 في  ادارها  الم رية  الفاائيات  في  الحوارية  البرامج  نحو  األكاديمية  ال فوة  "اتجاهات  رشا.  ل في،  ستق اب  عاد  

 م. 2020(،20، جامعة القاهرة، العدد )المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتلفزيونالسياسي للمستبعدين اجتماعيًا"، 

عل  محمد السيد، إيما . "مدي إدراك المراهقين لتأنيرات األلعاب اإللأترانية عليهن مقارنة بذايهن من ممارسي األلعاب   -11

المستقبلشخص الثالث"،  اإللأترانية اذلك في إطار نظرية ال الناعمة وصناعة  القوي  اآلداب  لكلية  السنوي  الدولي  ،  المؤتمر 

 .م2019جامعة عين شمس، المجلد الثاني، مارس 

12- Michel.D.& Sonny.R. “Third- Person Perception of science Narratives: The Case of Climate 

change Daniel”, Science communication Research,45(4),2018. 

عل  نوير، ريهام. "استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصم االجتماعي اعالقتها باتجاهاتهن نحو المخاطر االمنية الناتجة  -13

إطار   في  الثالث"،  عنه  الشخص  تأنير  والتلفزيون،نظرية  اإلذاعة  لبحوث  العلمية  العدد    المجلة  القاهرة،  جامعة  اإلعالم،  كلية 

 .م2018(، 16)
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Research, 45(4),2018 . 
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الشباب   -38 لدى  الشرائي  بالسلوك  اعالقتها  االجتماعي  التواصم  اسائم  عبر  المونرين  "إعالنات  مي.  سالمة،  اليد 

 م. 2020يونيو -(، يناير 19العدد)   المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن، ودي"،  الجامعي السع 
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Abstract 

        This study belongs to the descriptive studies, as it seeks to identify “the 

extent to which university youth perceive the impact of the content presented 

through the accounts of influencers on social networking sites on themselves 

and others and its relationship to their social perceptions”, using the media 

survey of the views of a sample of university youth aged (18-21) years, totaling 

(374) students from Port Said University. The study reached a number of 

results, the most important of which are : 
1-The high level of exposure of university youth, their friends and others to the 

pages of influencers on social networking sites, where the percentage of 

young people themselves was 93.6%, while the level of exposure of friends 

from the respondents’ point of view was 97.1%, while the level of exposure 

of others came from the respondents’ point of view by 92.5% Compared to 

7.5% who are not exposed at all . 
2 -  There is a direct correlation with statistical significance between the rate of 

exposure of young people to the accounts of influencers through social 

networking sites and their level of awareness of their social reality . 
3-There are statistically significant differences in the level of youth awareness 

of the effects of the content provided by social media influencers on 

themselves, on the one hand, and on their friends, and on others, on the other 

hand . 
4 -  There is a direct correlation with a statistical significance between the level 

of motives of youth exposure to the accounts of influencers on social 

networking sites and the level of their awareness of their social reality . 
5 -  There is a direct correlation between the rates of exposure of young people to 

the content presented through the accounts of influencers on social 
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