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 بحوث باللغة العربية: 
 

 

 اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة الكتساب المعلومات حول فيروس كورونا   ▪

              ( اليرموكجامعة )  تحسين منصور رشيد منصورد. أ.
 11ص( ...  جامعة الملك محمد األول بالمغرب)مرام محمد ناجي عوض مناجرة 

 

 

 تجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا: دراسة تحليلية من المستوى الثانيالا ▪

 39ص( ...  القاهرةجامعة ) سماح محمد محمديد. أ.م.                                                                   
 

 

  في العامة العالقات موظفي مهارات تطوير في  ودورها التدريبية المنصات في جرافيك الموشن تقنية وظيفت ▪
 المستخدمين القرى أم بجامعة العامة العالقات إدارة موظفي على ة ميداني دراسة :السعودي الحكومياع القط

   إثرائي لمنصة

                  (أم القرىجامعة )  رشا محمد أحمد مرسي د. أ.م. 

  103... ص  جامعة أم القرى() روان سراج عمر بخش    

 

الفيسبوك في توعية الجمهور  على دور الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية ▪
 دراسة ميدانية   :بجائحة كورونا المصري

 141ص ( ...  المنصورةجامعة ) منى طه محمد طهد. أ.م.

 

فاعلية االستراتيجيات االتصالية للوزارات المصرية عبر وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز المشاركة   ▪
 الرقمية للجمهور في الشئون العامة 

 215ص ( ...  المنوفيةجامعة ) نها أنور سليماند. 

 

 المصري الجدد من منظور الشباب  الرأيفى صناعة قادة  االجتماعيدور وسائل التواصل  ▪

 330( ...  ص القاهرةجامعة ) السيد محمد أبوشعيشعد. 

 

 وعالقته بمعارفهم واتجاهاتهم نحو فيروس كورونا  االجتماعيلشبكات التواصل  المصرياستخدام الشباب  ▪

 355ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجياجامعة ) د. مها مدحت محمد كمال
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

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

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  

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

   

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

  

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

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
  جامعة القاهرة -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   -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

        
  
  

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

  
       

  

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

  

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

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - كلية اإلعالم وعميد 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  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  

 

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

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط   

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

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

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

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

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

للعال  مطبوعاتوالمجلة ضمن      العربية  التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  قات 

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

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

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

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


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

ا لإلشارة إلى المرجع 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    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

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

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

 أسرع وقت. ي له ف

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

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

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

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

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

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    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

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

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

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

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

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

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

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

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

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

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

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

 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  

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

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

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

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

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

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

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

لت الم للدوريات    (AIF)جلة على أول معامل تأثير عربي  وكذلك من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العلمية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر 

م، والمعامل تابع  2020في عام    2.01م، ومعدل  2016في عام    1.34محتوًى باللغة العربية بمعدل =  
العالمية   األمريكية  النشر  الطبيعية(  (NSPلمؤسسة  العلوم  نشر   Natural Publishing  دار 

Sciences   معامل  العربية الجامعات  واتحاد اعتماد  الحصول على معايير  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .
عددها  Arcif"أرسيف   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  المتوافقة  في   31"  المجلة  وصنفت  معياًرا، 
  ".Q1على المستوى العربي "األولى "اإلعالم واالتصال" تخصص 

كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        
ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تفي الدورة اللجامعات في مصر، والذي اعتمدها 

( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)
لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 

قواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  االنضمام ل
 القرى. 

دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -

العدد       المجلة  والثالثين  الرابعوفي  والثانييه  أبجز   من  اإلعالمية    األول  الدراسات  في  للباحثين  نقدم 
بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين،  عدًدا يضم    والمهتمين بهذا المجال

مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين  
 ه والماجستير.لمناقشة الدكتورا 

" مـن المجلـة، ومـن والثالثـين الرابـعالعـدد "بـالجزء األول بففي البداية نجـد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة    
ــالمغر   اليرمـــو  تيجـــامع ــاألردن ممحمـــد األول بـ ا ،بـ ــً ــد بحثـ ــترًكا  نجـ ــاد الجمهـــور تحـــت عنـــوان: "مشـ اعتمـ

تحسييي   د. أ."، وهـــو مقـــدم مـــن: فيـــروو كورونـــااألردنـــي علـــى قنـــاة المملكـــة الكتســـا  المعلومـــات حـــول 
 .األردنمن  مناجرةعوض محمد ناجي مرام  ،منصور رش د منصور



القاهرةومن   قد  جامعة  المستوى    ،مصر، من  سماح محمد محمديد.  أ.م.:  ت م،  تحليلية من  دراسة 
 ". االتجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا"بعنوان:   الثاني

القرى جامعة    ومن مأم  قد  مرسي    د.أ.م.:  تا،  محمد  بخش    ،مصر  منرشا  عمر  سراج   من روان 
جرافيك في المنصات التدريبية ودورها    توظيف تقنية الموشن"   تحت عنوان:مشتركة  دراسة    السعودية

على   ميدانية  دراسة  السعودي:  الحكومي  القطاع  في  العامة  العالقات  موظفي  مهارات  تطوير  في 
 ". موظفي إدارة العالقات العامة بجامعة أم القرى المستخدمين لمنصة إثرائي

دور  "  بعنوان:  دراسة ميدانية:  ت ، قد ممصرمن  ،  المنصورةمن جامعة    منى طه محمد طهد.  أما      
الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على الفيسبو  في توعية الجمهور  

 ".المصري بجائحة كورونا

سليماند.    قد مت ،  المنوفيةجامعة  من  و      أنور  من  نها  فاعلية  "  :عنوانتحت    بحًثا،  مصر، 
االتصالية   المشاركة االستراتيجيات  تعزيز  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  المصرية  للوزارات 

 ". الرقمية للجمهور في الشئون العامة
"مصر، من  القاهرة من جامعة    الس د محمد أبوشعيشعد.  أما        م بحًثا بعنوان:  دور وسائل ، قد 

 ". صناعة قادة الرأي الجدد من منظور الشبا  المصري   فيالتواصل االجتماعي 
بحًثا    ،مصر  ، منمصر للعلوم والتكنولوجيا، من جامعة  مها مدحت محمد كمالد.    قد مت بينما        

بمعارفهم واتجاهاتهم نحو  "ا  بعنوان: التواصل االجتماعي وعالقته  المصري لشبكات  الشبا   ستخدام 
 ". فيروو كورونا

الثانيوفي        )  الجزء  العدد  والثالثينمن  "الرابع  بعنوان:  بحًثا  نجد  الترويجية  (  الحمالت  دور 
مته  للمشروعات القومية في تعزيز سمعة مصر الداخلية جامعة  ، من  د. مايسة حمدي زكي شلبي" قد 

 . مصر، من المنصورة
الدارومن       قد مت  جامعة  معوض،  محمد  منة  من  د.    هيئة   أعضاء  على  ميدانية   دراسة،  مصر، 

  المقررات   تدريس  في  االجتماعي   التواصل  شبكات   استخدامات   واقعبعنوان: "  ، العربية  بالجامعات   التدريس
 "كورونا جائحة ظل في اإلعالمية

تأثيرات حمالت  ، من مصر، بحًثا بعنوان: "جامعة المنوفية، من  د. نهى عادل هريديبينما قد مت      
 ".التليفزيونية على تبني المصريين السلوكيات الصحيةفيروو كورونا 

"مصر، من  شرف  منصور  د. إيناسقد مت    جامعة كفر الشيخومن       متابعة الشبا   ، بحًثا بعنوان: 
 ". الجامعي لألخبار والفعاليات الرياضية في الصحف اإللكترونية وعالقتها بالقيم األخالقية لديهم

دراسة  ،  مصر، من  جامعة أس وط، من  عبد العال  د. حنان موسى  قد مت وفي إطار بحوث كورونا      
"  ميدانية  أثناء بعنوان:  المصري  للجمهور  الوعي الصحي  الحكومية في تشكيل  الحمالت اإلعالمية  دور 

 ". جائحة كورونا
بورسع دوأخيًرا من       دينا محمد عسافقدم ت    جامعة  ثراء    في  دراسة،  مصر، من  د.  نظرية  إطار 

   ".ن نحو استخدام المنصات التعليميةي اتجاهات المراهق" بعنوان:  وسائل اإلعالم



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  والطال    التقدم  األعلى  للدرجة 

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

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

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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فرع  -جامعة سيناء بكلية اإلعالم  فيالمشرف على قسم اإلذاعة والتليفزيون ، وجامعة القاهرةب  كلية اإلعالم  فيمدرس بقسم اإلذاعة والتليفزيون  
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 :الملخص
 

على       التعرف  إلى  الدراسة  هذه  التواصل  سعت  وسائل  تغي  االجتماعىدور  الرأى  يفى  قادة  مفهوم  ر 
لتحويل أشخاص    االجتماعية استخدمتها هذه المنصات    يالعام لدى الشباب المصرى وتحديد اآلليات الت

المجتمع   جدد فى  قادة رأى  إلى  تتعلق  New Opinion Leadersعاديين  اآلليات  هذه  كانت  ، سواء 
 . أو الوسيلة نفسها ( Influencers) اإلجتماعىبالمبحوث أو صناع المحتوى على مواقع التواصل 

ا      فى  ستندت وقد  على    الدراسة  النظرى  األولإطارها  نظريين؛  الرأى هو    :مدخلين  قيادة    نظرية 
Opinion Leadership Theory    من    شكل مستحدث ك  (م 2020)  وآخرون إليزابيث دوبوا  والتى قدمتها

مرحلتين" على  المعلومات  "تدفق  هونظرية  والثاني     Innovations Theory المبتكرات نتشار  ا:  . 
Diffusion of    والذى العام(  الرأى  قيادة  كل من روجرز وشوميكر الخصائص التى  فيه  حدد  )مدخل 

 فى المجتمعات الحديثة. يتمتع بها قادة الرأى العام الجدد 
باس       المسح  منهج  على  الدراسة  ا تواعتمدت  على    ستبيانالخدام  طبق  عشوائية  والذي  غير  عينة 

  االجتماعية تقوم به المنصات اإللكترونية    فى الدور الذي  رأيهملمعرفة    ا مبحوث    319)متاحة( مكونة من  
 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:ة قادة الرأى الجدد فى المجتمع. صناع يف

إحصائياً   .1 دالة  عالقة   ي قادة رأ  هممدى اعتبار و   صل اإلجتماعي بين كثافة استخدام مواقع التوا وجود 
 .New Opinion Leadersجدد 

التواصل    عالقة ارتباطية بين السمات الشخصية وجود   .2  Influencers  اإلجتماعيلمشاهير مواقع 
 .New Opinion Leadersجدد    ي ومدى اعتبارهم قادة رأ 

مدى اعتبار مشاهير  و   اإلجتماعيتتيحها مواقع التواصل    ي عالقة ارتباطية بين التكنولوجيا الت  ثبوت  .3
 .New Opinion Leadersجدد  يقادة رأ Influencers اإلجتماعيمواقع التواصل 

بين   .4 االرتباطية  العالقة  التواصل  وجود  مواقع  مشاهير  اعتبار  قادة    Influencers  اإلجتماعيمدى 
 ه من محتوى للجمهور. ن ودرجة الثقة فيما يقدمو  New Opinion Leadersجدد  يرأ

 ي في صناعة قادة رأ   االجتماعي تأكد العالقة االرتباطية بين مدى االعتقاد فى دور مواقع التواصل   .5
 .صناعتهم   ى دور وسائل اإلعالم التقليدية فى االعتقاد فومدى  New Opinion Leaders جدد
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معنوية   .6 داللة  ذات  فروق  خصائصهم  بين  وجود  بحسب  الدراسة  عينة  فى   الديموغرافية المبحوثين 
 .االجتماعي افة استخدام مواقع التواصل  كث 

مدى  المبحوثين عينة الدراسة بحسب خصائصهم الديموغرافية، و بين  وجود فروق ذات داللة معنوية   .7
      .New Opinion Leadersقادة رأي جدد  Influencersاعتبار مشاهير مواقع التواصل اإلجتماعى 

 

المفتاحية: المؤثرون على المنصات    -مشاهير مواقع التواصل االجتماعي    -  الجدد  يقادة الرأ   الكلمات 
 االجتماعية. 

 

 :مقدمة
يعرف العصر الراهن بعصر الثورة العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية، عصر المعلومات والتالحم بين       

حيث غزت هذه الحاسبات كل مجاالت النشاط اإلنسانى المعاصر،  ي؛لكترونية والعقل البشر إلالحاسبات ا
  .(2م، ص  2002)عثمان،  ي"  اإلعالم "االنفجار  هذا العصر بعصر    يحتى سم  ،تصالالبما فيها مجال ا

االتصاالت  مجال  فى  أخرى  ثورة  والمعلومات  التكنولوجيا  ثورة  يسرت  فى    ،وقد  تختلف  أصبحت  والتى 
تضمنت تقدم  وبدايات القرن الواحد والعشرين؛ حيث    تطور أنظمتها خالل الربع األخير من القرن العشرين

األ بين  التواصل  تقنيات  وتسريع  وتسهيل  واألمموانتشار  والجماعات  السلكى   ،فراد  االتصال  وسائل  من 
البث   إلى  األقمار   يوالتليفزيوناإلذاعي  والالسلكى  عبر  والبث  المتعددة  الوسائط  تقنيات  إلى  وصوال  

واإلنترنت  من   زةقفالوهذه    .الصناعية  العديد  اختزلت  وا  قد  اللغوية  إلى  الحواجز  عالمنا  وحولت  لسياسية 
 " يتمتع فيها اإلعالم بوسائله المختلفة بقوة ونفوذ أكبر.  لكترونية صغيرةإ"قرية 
الرقمية       الوسائط  مثل:  الجديدة  االتصالية  المفاهيم  من  عددا   ،  Digital Media   فاستخدمت 

، وغير ذلك Social Networkingي جتماعالا، والتشبيك  Virtual Societies فتراضيةالالمجتمعات ا
 تكشف عن تحوالت فى سمات وخصائص اإلعالم فى هذا العصر.  يوالمفاهيم التمن المصطلحات 

ف       جذرية  تغيرات  العشرين  القرن  من  التسعينيات  فى  وانتشارها  اإلنترنت  شبكة  ظهور  أحدث    ي وقد 
ا عملية  وسمات  ومكونات  بين    ؛تصالال مفاهيم  التقليدية  والفواصل  الحواجز  إلزالة  المجال  فتحت  حيث 

خرى، وقادت نمطا  اتصاليا  جديدا   أمن جهة واالتصال الشخصى من جهة    تصال الجماهيرى الوااإلعالم  
وهو   االتصال  أنماط  لكل  التفاعلىال ا"اتسع  المرسل   "تصال  بين  والمباشر  الحر  التفاعل  على  القائم 

القدرة على الوصول إلى   لديهختيار بعد أن صار  ال فى ا  يوالمستقبل فضال  عن اتساع وتنوع حرية المتلق 
  نترنت فى الوقت الذى يريده وبالتتابع الذى يريحه وبالمضمون الذى يغريه إلما يريده من رسائل على ا 

 تكلفة. قل أوب
ا      شبكة  على  المتالحقة  التطورات  ازدياد  عليه  إل ومع  أطلق  اإلعالم  من  جديد  شكل  برز  نترنت 

الجديد" و "اإلعالم  الشبكات    ي الذ ،  والمجموعات    جتماعية الايشمل  اإللكترونية  والمنتديات  والمدونات 
تعتمد   التى  االتصالية  األشكال  من  وغيرها  الرقمية  واإلذاعات  والتليفزيون  اإللكترونية  والصحافة  البريدية 
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اآلل الحاسب  فى    يعلى  االتصالية  األشكال  هذه  تفوقت  ثم  عملياته،  جميع  تتوسط  تها  مكانا إكتقنية 
واإلذاعة   والتليفزيونية  المطبوعة  كالصحف  التقليدية  االتصال  وسائل  على  انتشارها  وسعة  وديناميكيتها 

بل إنها تضمنت مضامين    ،التقليدية من خالل استخدامها للهواتف الذكية كوسيلة للوصول إلى الجمهور
 للجمهور من خالل هذه الهواتف الذكية. امن كل الوسائل التلقيدية السابقة وقدمته

ترنت فى سرعته وتفاعليته وقدرته على الوصول من أفراد  إلن يجابيات اإلعالم الجديد عبر ا إ وتكمن       
كانت ثقافية أو سياسية أو اجتماعية، فضال    إلى أفراد عديدين مع تحرره من القيود التقليدية سواء    صغيرة

للمتلق  يمنحه  سلطات   يعما  هو    ،مطلقة  من  المتلقى  هذا  صار  أن  الموقف"بعد  وينظم    "سيد  يتفاعل 
ا يرغبه. مما فتح المجال أمام الجميع للتمتع بمزيد    الذيتصالية على النحو  ال ويختار ويحدد احتياجاته 

المت لهذا  أن صار  بعد  خاصة  التعبير  اال  ي لقمن حرية  المضمون  إنتاج  على  برز   يتصالالقدرة    وبذلك 
الصحفى""الموامفهوم   )"أو    طن  النحن"  أتاح مساحات اتصالية للمغمورين    والذي  (We Mediaإعالم 

  –يوتيوب    –  فيسبوكمن )  ياإلجتماع صة مواقع التواصل  ا للتعبير عن آرائهم عبر فضاء اإلنترنت وخ
   .تليجرام ...( وغيرها –لينكيدإن   –تويتر  

 االتجاهات المعرفية للدراسة:

 التواصل االجتماعي: أواًل: انتشار مواقع 
م      الجديد  تعتبر  أشكال اإلعالم  أهم  من  االجتماعي  التواصل  تعتمد فى    New Mediaواقع  والتي 

المجتمعتقديم محتواها على ما يمكنه تسميته بــ    على ينتشر بدأي  الذ ، و "  Society Media  "إعالم 
 عبر وبثه بإنتاجه الجمهور أو المجتمع أفراد  يقوم ىالذ  ياإلعالم المحتوى  ذلك إلى ليشير واسع نطاق

 :مثل هإنتاج أدوات  انتشار اإلعالم  من  النوع  هذا انتشار ى ف ساعد قد  و  الشبكية،  االتصالية  الوسائل
فيما  النقالة الهواتف وأجهزة الرقمية، والكاميرات  الفيديو كاميرات  بعد  فيما  الصحافة  استخدمته  ما  وهو   ،

  على  المقاطع  هذه وبث  بإرفاق تسمح يالت  اإللكترونية المواقع انتشار بعد  "الفيديو  صحافة" عليه أطلق
 .م(2009)أمين، شبكة اإلنترنت 

القول  والتى يمكن   االتصال، وسائل تطورل  حمرحلة من مرا  يجتماع الالتواصل ا  ومثل ظهور مواقع     
 األبجدية، والحروف الكتابة  ظهور ىف ت مثلتوالتى   األولى الثورة  :وهي،  أساسية ثورات  أربعب بأنها مرت 

 اللغات  توحيد  إلى ت أد و  المطبعة؛ بظهور حدثت  ى والت الثانية الثورةثم    .للكلمة  المبكرة التقنية وكانت 
 االتصال ظهور إلى أدى  ما ؛ياإلعالم البث  بفعل  حدثت  ىوالت الثالثة  الثورةثم    .وحروفها  وقواعدها

 امم الحاسبات؛ ظهور نتيجة جاءت  والتي الرابعة الثورةي. وأخيرا  العالم المستوى  على المباشرى ر ياهمالج
 أخرى  اعات مبج اعات م ج واتصال اعة،مبالج الفرد  اتصال  بإتاحة وانفراده  ،ي جتماعالا اإلعالم  عنه نتج
 . م(2017)بالنافز وآخرون،  شخصية شبكات  خالل من
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 ى الت من أكثر الوسائلاآلونة األخيرة؛ أصبحت  ىف يجتماعالالكبير لمواقع التواصل ا بعد االنتشارو      
مست وأصبح  بل  المجتمعات.  جميع  على  سيطرتها  وأفرضت  المليارات  يتجاوزون  وسيلة   ضحت خدموها 

التأثير   الكبيرة   ىفشديدة  القدرة  هذه  أسباب  أهم  إرجاع  ويمكن  كبير،  بشكل  العربية  واألسر  المجتمعات 
ومن    متابعيها من جميع الفئات   تستهوي   يفه  ؛ها تستخدم أساليب جذب ال حصر لهاعلى التأثير إلى أن

من شأنها زيادة ثقافة الفرد وحثه على العديد من    يحدين. فه  اذ   اما يجعلها سالح  مختلف الثقافات وهو  
اإليجابية  جهة،   القيم  بشكل  ولكن  من  ساهمت  النقيض  على  السلوكيات    نشر   ىف  ملحوظ ها  من  الكثير 

انتشار العنف والجريمة مثل:  المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية    ت تعاني منهاأصبح  يالسيئة والت
 . م(2000)عبد الرؤوف،  لشباب العربيير فكر اي غتالعربية و تفكك األسر و 

ا      بدأ  التواصل  الوقد  لمواقع  العالمى  العام    اإلجتماعىنتشار  نهاية  مو   م 2007فى  قع  امثل 
Facebook,  Myspace,  ASmallWorld,  Bebo,  Tagged, XING, IRC, Yammer,  

Diaspora, Hi5, LinkedIn, Orkut, Plaxo,  عرفة مخرين و آل تميزت بسهولة التواصل مع ا  والتى
نقل األحداث مع تدعيمها بالصور الحية والمعبرة على مدار الساعة. وقد   األحداث الجديدة والسرعة فى

اعدت على المساهمة  سطموحاته بشكل أكثر فاعلية، كما    مكنت هذه المواقع الجمهور من التعبير عن
 . (Brintzenhoff, 2011) فى صناعة وإدارة المضامين اإلعالمية وجعلها أكثر تفاعال  فى مختلف القضايا

  Go Gulfنشرتها مؤسسة  يأظهرت نتائج الدراسة اإلقليمية الت ما على مستوى الشرق األوسط فقد أ      
  ي ف  ي جتماعالااستخدام شبكات التواصل  "حملت عنوان    يمجال الويب والتطبيقات والت  ىة ف المتخصص

األوسط الشرق  واال  ؛"منطقة  ا  يمستخدمقاعدة  ل  الكبير  تشارالنتوّسع  التواصل    ى ف  يجتماعالشبكات 
العربية مستخدم  حيث   .المنطقة  عدد  ارتفاع  الدراسة  ا  يقدرت  التواصل  شبكة    ي جتماعالشبكات  على 

وهو    .م2013عام  حتى منتصف    ي مليون مستخدم عرب  70.3  إلىك، تويتر، لينكد إن(  نترنت )فيسبو اإل
عام  ة سابقة لنفس المؤسسة فى منتصف  قدرته دراس  والذيعدد المستخدمين    يما يمثل إرتفاعا  كبيرا  ف 

أن العدد ارتفع    ىيعن   ما   م2012مليون مشترك في نهاية النصف األول من عام    52يبلغ    بأنه  م2012
 .شهرا   12% خالل   35بنسبة 
أن        الدراسة؛  شعبية  هو  Facebook  موقعوذكرت  من    استحوذ   حيث   األكثر  األسد  حصة  على 

ا  ىمستخدم  مجموع التواصل  نسبة  شكلحيث  الثالث    جتماعىالشبكات  بعدد   82.5  مستخدموه   %
جاء والذي  للتدوين المصّغر 'التغريدات'    Twitter  ، تاله موقعمليون مستخدم  58دمين يقّدر بنحو  مستخ

الثانية    ىف وبحوالي    8.3  بنسبة  LinkedIn  ثم  %،  9.3  بنسبة المرتبة  مستخدم   %5.8    مليون 
(Aitnews, 2013) . 

اإلنترنت فى    يكشف الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت أن عدد مستخدما على مستوى مصر فقد  أم     
يستخدمون مواقع التواصل   امليون    40مليون شخص، منهم    49.23  حواليبلغ    م2020مصر فى عام  

 .  يجتماعالا
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 وعالقته بمواقع التواصل االجتماعي:  ثانيًا: مفهوم قادة الرأى
على أنه اتجاهات   Leonard Dobليونارد دوب   ه، حيث يعرفي العامعدد التعريفات لمصطلح الرأتت     

 واحد   ي جتماعاومواقف الناس إزاء موضوع يشغل بالهم، ولكنه اشترط أن تكون هذه الجماهير فى مستوى  
(Doob, 1949).  العام فى    يإال أننا لو نظرنا إلى هذا التعريف سنجد أنه ال ينطبق بشكل كامل على الرأ

الحال والذ يالوقت  خالصا يمكن    ي،  أنه:  على  الرأعتباره  أو  الناس،  من  مجموعة  آراء  أو   ية  الغالب، 
أو قضية   غالبية فئات الجمهور تجاه ظاهرة ما أو موضوع  ىلد   يتفاق الجماعالعتقادات السائدة أو االا

أو    يقتصادية أو سياسية، كما يمكن أن تكون ذات طابع محلاقد تكون اجتماعية أو    يمن القضايا والت
 . م(1998)حجاب،  ويثور الجدل حولها يأو دول يأو إقليم يقوم

 : (299م، ص 2017)شداد، هي: ويقسم الباحثون الرأى العام إلى درجات وأنواع 
 العام المسيطر.  الرأى .1
 .المستنير أو القارى الرأى العام  .2
 الرأى العام المنقاد. .3
الباحثون أيضا  فى الكيفية التي يتكون بها الرأي العام، ولكن    اختلففقد    العام  يطريقة تكوين الرأوعن  

الرأى تكوين  مراحل  أن  إلى  دافيسون  مثل  الباحثين  بعض  التالي    أشار  النحو  على  تتم  )كافي،  العام 
 : م(2015

البذرة األولى فى .1 التى تضع  الجماعات األولية: وهي  أكثر   دور  أو  المجتمعات من خالل فرد واحد 
 يحتضنون فكرة من األفكار تعد النواة والتي تظل تنمو لتغطى المساحة الكاملة للمجتمع.

ظهور الزعامة والقيادة: فحين تحوز الفكرة على اهتمام جماعات صغيرة يتبعها ظهور قيادات تعمل  .2
 الجمهور.على تبسيط الفكرة األصلية بطريقة يفهمها أكبر عدد من  

من   .3 كبير  عدد  فيها  ويشترك  النقاش  دائرة  فيها  تتسع  التى  المرحلة  وهي  االتصاالت  دائرة  اتساع 
لها  وداعم  للفكرة  مؤيد  بين  الجمهور  ينقسم  المرحلة  هذه  وفي  البعض،  بعضهم  يعرفون  ال  الجمهور 

 ومدافع عنها وبين رافض لها أو غير مهتم.
ا موافقة اآلخرين وسلوكياتهم: وتأتي هذ  .4 ه المرحلة بعد مناقشات واسعة ومشاركة عامة مما يجعل عدد 

 كبير ا من الجمهور يقبلون الفكرة.
كمثال نجد أنها    Tik Tokوبتطبيق هذه المراحل على مواقع التواصل االجتماعي، فلو أخذنا منصة      

فق األفراد  بعض  يتبناها  كان  "ميوزكلي"  تطبيق  شكل  في  لظهورها  األولى  المرحلة  المجتمع  فى  فى  ط 
غالبيتهم من المراهقين، وما أن استحوذت شركة تيك توك عليها وتم دمجهما فى شركة واحدة بدأ التطبيق  
لوسائل   فيها  الجمهور  استخدام  زاد  والتي  الصحي  الحجر  فترة  مع  ذلك  تزامن  أنه  وخصوصا   ينتشر، 

مس فانتشر  الوقت.  معظم  المنزل  فى  التواجد  بسبب  االجتماعي  حد  التواصل  إلى  المنصة  هذه  تخدمو 
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بعضهم   تعرض  عند  ذلك  ظهر  وقد  الشباب،  بعض  جانب  من  ويقّلد  به  يحتذى  مثال   بعضهم  اعتبار 
 للمساءلة القانونية من خالل تعاطف الكثير من متابعيهم ودفاعهم المستمر عنهم. 

تعريف        الرأىويمكن  بالتأثير الذي الشخص  :أنه على  قائد  يقوم  أن   سلوك تحويلب أو يستطيع 
بأنهم(2019وهيبة،  )   هدف معين نحو اآلخرين الكبير على معلومات    :. كما يعرف  التأثير  الشخص ذو 

  ى العام ف   ىتشكيل الرأ   ىف  ا مهم اله دور  كما أن  مجتمع ما،    ي آراء ومواقف وسلوك أشخاص آخرين فو 
على اتجاهات   تؤثر  يالمعلومات التصل ألعضاء الجماعة  إليها، إذ يمكنه أن يو   ينتمي  ىالجماعة الت

 . (1962)روجرز،  للجماعة ىاألفراد وتشكيل الرأ
فبعد أن كانت الصحافة    قد اختلفت طبيعة قائد الرأي بعد التطورات المتالحقة فى وسائل اإلعالم؛و      

المجتمع، كان لظهور اإلعالم الجديد   فى  يلطبيعة قادة الرأ  ينالمحدد   موالراديو ومن بعدهم التليفزيون ه 
وا  جتماعيةالاوالشبكات   السياسية  األبعاد  كافة  فى  المجتمع  على  الواسع  واالق أثره  جتماعية  التصادية 

لبروزوالثقافية أدت  حيث  اإللكترونيين    ؛  النشطاء  يستخدمها  جديدة  وآليات    Cyberactivistsأدوات 
 . (Atkin, 2015) م فى مختلف المجاالت للحشد والتعبئة وترويج األفكار الخاصة به 

التواصل    يفتعامل وسائل اإلعالم التقليدية مع مفهوم قادة الرأ     ،  ياإلجتماعكان مختلفا  عن وسائل 
النقاط والبوابات الرقابية الت تقدم للجمهور    يتفحص الرسائل اإلعالمية الت  يمن حيث وجود العديد من 

عالميين حولتهم هذه الوسائل )صحافة إ بالفعل أو    ي كانت هذه الرسائل مقدمة من أفراد هم قادة رأ  سواء  
قادة رأ  –ديو  را  – إلى    –تويتر    –  فيسبوك)   مثل:  المنصات االجتماعيةأما    المجتمع.  يف  يتليفزيون( 

ال اإلعالمية  الرسائل  لتقديم  المجتمع  فى  األفراد  لكل  الفرصة  أتاحت  فقد  بمختلف  يوتيوب(  بهم  خاصة 
 والثقافية والمجتمعية بحرية تامة.  الدينيةقتصادية و المضامينها السياسية وا

المتوفر لهذه المنصات االجتماعية والذي ال يتوقف عن التطور قد مكن   كما أن العامل التكنولوجى     
صناع المحتوى من إنتاج صورة إعالمية تستطيع أن تصل بداللتها األيديولوجية المعلنة أو المضمرة إلى  
اإلعالم   وسائل  فى  المسموع  أو  المكتوب  النص  أيديولوجيا  من  وأيسر  أسهل  بطريقة  الجمهور  وعي 

ف وهذه  التقليدية.  التعليمية،  مستوياتها  بكل  المختلفة  المجتمع  شرائح  تخاطب  اإلعالمية  الصورة  تلك 
الشمولية فى الخطاب جعلت منها هى األقدر على اإلقناع سواء  بالحقيقة الموضوعية أو بالمعاني المزيفة  

 . (39م، ص2008)البشر، التي تحملها 
  يكنتيجة حتمية للتطور التكنولوج  حدث  والذي  جتماعىالانتشار الكبير لوسائل التواصل  وقد كان لال     

ا وسائل  وخاصة  ال فى  ا اتصال  العملية  فى  الذكية  الهواتف  حيث  تصالية  الستخدام  كبير،  إلى  أثر  أدى 
أعدا مزيادة  األفراد  لهؤالء  المتابعيين  وصل  د  حيث  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المحتوى  صناع  ن 

األحيان  بعض  فى  المتابعين  العدد  ماليين  شك  ،إلى  خلق  ما  الرأ  اجديد    ال  وهو  قادة  أشكال  فى    يمن 
 . المجتمع
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وكما أثرت التكنولوجيا في طريقة وصول قادة الرأى الجدد للجمهور، فقد أثرت أيضا  على العالقة       
فتراضية  الفى المجتمعات ا   يتختلف طبيعة عالقة الجمهور بقادة الرأف  أي والجمهور العادي؛بين قادة الر 

والت العادية  المجتمعات  الرأ  يعن  قادة  فيها  شبه    ييكون  عكس  افى  على  الجمهور،  عن  نفصال 
ا التالالمجتمعات  الرأ  ي فتراضية  قادة  إلكترون   يتجمع  فضاء  فى  الجمهور  تتيح    يوبالتال  ،واحد   ي مع 

كما تختلف  .  يوتسجيل إعجابهم وتأييدهم أو حتى معارضتهم آلراء قادة الرأ  رأيهمللجمهور التعبير عن  
الرأ  قادة  ومهام  أدوار  وسائل    يأيضا   بالا على  خدمات اجتماعى  من  تقدمه  وما  الوسائل  هذه    ؛ختالف 

المنشورا  فيسبوكفموقع   القادة والجمهور من خالل  بين  التواصل  المكتوبمثال  يسهل  بعدد كبير من    ةت 
 .( Galster, 2012) من الكلمات  امعين   يحدد عدد   والذيالكلمات أكثر من موقع تويتر 

اختالطو       من  تبعها  وما  الكثرة  من وتشعبها المضامين وغزارة األدوار هذه  تحديد   الصعب  تجعل 
للعالقات   القديم  الشكل  بنفس  الرأ  جتماعيةالاالتأثير  قادة   االستخدام سهولة أن ذلك  والجمهور،  يبين 

 زمنى  ف ىرأ  قادة كلهم الشبكات  ىمستخدم من جعلت  التشارك فلسفة  أن النشر، كما  من  الكل مكنت 
 خالل من "النحن إعالم" عن  اليوم فتالشى الخطاب العمودى وأصبحنا نتكلم  ،م(2019)وهيبة،    معين 

)الشريف،  ى  الجماهير  لإلعالم  كبديل و  كمقابل الجماهير  عالمإ  يتحدث عن من التدوين، بل أن هناك ظاهرة 
 . م(2014
التواصل        مواقع  على  الجدد  الرأى  قادة  بين  والثقافية  الديموغرافية  الخصائص  فى  التشابه  ويعد 

والجمهور من أهم العوامل التى تزيد من درجة تأثر الجمهور بهم. فعلى الرغم من أنه ليس    االجتماعى
عالقتها   فى  وعناصرها  باالتصال  القائم  صورة  ترسم  أن  يمكن  التى  للخصائص  موحد  نموذج  هناك 
بالمحتوى وإقناع المتلقى، إال أن هناك عددا  من البحوث أجريت على بعض الخصائص والسمات العامة 
مثل: النوع والطبقة االجتماعية وكذلك الخصائص الفكرية والعقائدية وقد خلصت إلى أن التشابه فى هذه 

م، ص  2004،  د)عبد الحميالسمات يؤثر على مصداقية القائم باالتصال وثقة المتلقى فيما يقوله أو ينشره  
155).   

 ما يلي:  يعتبارها تمثل قادة الرأى اإللكترونا ومن أهم الفئات التى يمكن 
  يإلحداث التغيير السياس   يجتماعالافى استخدام مواقع التواصل    أوان بد ي الذ النشطاء اإللكترونيون: و  .1

دينية   جتماعىالاو  أو  ثقافية  أو  اجتماعية  أو  سياسية  أهداف  لتحقيق  إلكترونية  حمالت    وشن 
(kjerstin, 2007 .) 

عليهم   .2 نطلق  أن  يمكن  من  وهم  المحتوى:  يقدمون  يالذ و   Blogersأو    Youtubersصناع  ن 
آلف وأحيانا  إلى  آل ويحظون بمشاهدات تصل إلى ا  المنصات االجتماعيةلمحتوى الخاص بهم على  ا

التلقيديةإ بل  الماليين.   اإلعالم  وسائل  األفراد   ن  هؤالء  ببعض  استعانت  قد  التليفزيونية(  )كالقنوات 
 كبير من خالل السوشيال ميديا.  حاجسائلهم من خاللها بعد تحقيقهم لنلتقديم ر 
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ون نشر  د ين يع ي يسمح لهم بعدد كبير من المتابعين، والذ   والذييتر  المغردون: وهم من يستخدمون تو  .3
ع حتى  واسع  نطاق  وعلى  كبير  بشكل  التواصل  تغريداتهم  ومنصات  مواقع  األخرى    يجتماعالالى 

 . (Messner & Linke, 2011) غير تويتر

عبار Social Media Influencersالمؤثرون   .4 وهم  التواصل   ة:  مواقع  على  ناشطين  أفراد  عن 
م الكثير من المتابعين، وغالبا  ما تستغلهم الشركات التجارية فى عمليات التسويق لديهو   يجتماعالا

 . (Henneberry, 2015) لقدرتهم على إقناع متابعيهم Influence Marketingلمنتجاتها وخدماتها 

 أهمية الدراسة:

 :يتنبع أهمية هذه الدراسة من عدة أبعاد يمكن بيانها على النحو التال 
وزيادة  الا .1 الجديدة  لوسائل اإلعالم  الكبير  "اإلعالم  ا نتشار  بـ  وصفها  حد  إلى  عليها  الجمهور  عتماد 

 .يبدأ ينافس وبشدة اإلعالم التقليد  والذيالبديل" 
نتشارا  بين  اعتبارها أهم أدوات اإلعالم الجديد وأكثرها  ا ب  يجتماعالاهتمام بوسائل التواصل  الزيادة ا .2

 .وخصوصا  من الشباب  الجمهور من مختلف الفئات والخصائص والمستويات 
األشخاص   .3 من  العديد  وأحيانا   الذىظهور  األآلف  إلى  يصل  المتابعين  من  كبير  بعدد  يحظون  ن 

 . يجتماعال االماليين على صفحاتهم وقنواتهم على مواقع التواصل 
أو   .4 الكالم  طريقة  فى  سواء  الشخصيات  هذه  تقليد  فى  الجمهور  الحركات    الزي سلوك  فى  حتى  أو 

وتبن أ  يوالرقصات،  وعنهم ضد  عنها  والدفاع  إلى    يوجهات نظرهم  تحولهم  إلى  يشير  انتقاد؛ مما 
 لدى عدد ليس بالقليل من الجمهور. يشكل من أشكال قادة الرأ

الجمه .5 الكبير على قرارات  التتأثيرهم  ذلك األرباح   أسهم شركةحققتها    يور، ومن أهم األدلة على 
“Signal”عبر حسابه على  دعا "إليون ماسك" متابعيه    والذياصة بتطبيق المراسلة المشفرة  ، الخ

 .""واتساب  تطبيق مليون متابع الستخدامه بدال  من 05وز عددهم الـ ان يتجي الذ و موقع تويتر 

 أهداف الدراسة:

على   .1 المصري تعرض   وأنماط عادات التعرف  وخصوصا   ي  جتماعالا التواصل لمواقع  الشباب 
 :خالل من ، وذلكتعرضهم لصفحات وقنوات قادة الرأي الجدد من صناع المحتوى المشهورين

 .والقنوات  الصفحات  متابعة لبدايةي الزمن المدىتحديد  -
 . زيارةال مرات  عدد مثل   صفحات هذه القنوات والل المتابعين تعرض  وكثافة استخدام معدل -

المشاهير    أنواع رصد  .2 هؤالء  صفحات  عبر  متابعتها  المصري  الشباب  يفضل  التي  المضامين 
Influencers على المنصات االجتماعية . 
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والت  تحديد  .3 بالمبحوث  الخاصة  التواصل    يالعوامل  مواقع  مشاهير  يعتبر    االجتماعي جعلته 
Influencers جدد  يقادة رأNew Opinion Leaders . 

على .4 لص  التعرف  توافرها  الواجب  المحتوى نا المقومات  يتحول  Influencersالمشهورين  ع  وا حتى 
 . New Opinion Leadersي رأى من وجهة نظر الشباب المصر  لقادة

الت .5 تتيحتهات  اليسهرصد  التي  التواصل    التكنولوجية  علىمواقع  تساعد  والتي    تحويل   االجتماعي 
 . New Opinion Leadersلعاديين لقادة رأي جدد األفراد ا

المؤثتمييز   .6 الجدد  الرأى  وقادة  التقليدى  بشكلهم  الرأى  قادة  بين  التواصل  الفروق  مواقع  عبر  رين 
 االجتماعي من وجهة نظر الشباب المصري.

 الدراسات السابقة:

م عملية  العلمتسعى  التراث  أساس  ىراجعة  على  ل   يبشكل  والمنهجية  لتعرف  النظرية  المتغيرات 
بينه السابقة المتعلقة بموضوع  ، ومن خالل مراجعة الدراسات  االمتعلقة بموضوع الدراسة والعالقات فيما 

 : ىلصلة بالموضوع إلى محورين كالتاليمكن تقسيم الدراسات السابقة ذات ا الدراسة

فى  العام  والرأى  االجتماعي  التواصل  لوسائل  التعرض  بين  العالقة  تناولت  دراسات  األول:  المحور 
 المجتمع: 

  استهدفت بحث  يوالت  (Kostyk & Huhmann, 2020)دراسة ألينا كوستيك وبروس هيومان   .1
وكذلك    ،على سلوك المستهلك  يجتماع الامواقع التواصل    فىتأثير تناسق األلوان والصور المنشورة  

دراسة االختالف فى الخصائص الهيكلية لصور المنتجات المقدمة على مواقع التواصل االجتماعي  
خالل   من  المسح  منهج  على  منهجيتها  فى  الدراسة  اعتمدت  وقد  المستهلك.  إعجاب  على  وتأثيرها 

تم   والتي  االستبيان  أداة  بواسطة  ميدانية  إحداهما  دراستين؛  قوامها  إجراء  عينة  على    361تطبيقها 
صورة على موقع انستجرام. وقد توصلت نتائج    610مبحوث ا، ودراسة تحليلية تم من خاللها تحليل  

إعجاب  من  يزيد  اإلعالنية  الصور  فى  والتباين  واألفقي  الرأسي  التناظر  أن  إلى  الميدانية  الدراسة 
وال الفنية  الجوانب  زادت  كلما  وأنه  بالسلعة،  يشتري  المستهلك  أن  فرصة  زادت  الصورة،  فى  جمالية 

المستهلك السلعة ويقتنع بها. كما توصلت الدراسة التحليلية أن التنسيق والتباين العالي فى الصورة  
 يزيدان من فرصة مشاركة المستهلك للصورة اإلعالنية عن طريق عدد مرات اإلعجاب والتعليقات.

وحيد  أدراسة   .2 هذه  (2020،  فيضى )نمار  التواصل   وقد سعت  مواقع  الضوء على  تسليط  الدراسة 
االجتماعي والتي تعمل على تأطير عملية التواصل بين فئات المجتمع وصناعة رأي عام متفاعل، 

 العام إزاء القضايا السياسية.   يتشكيل الرأ  يوتأثيرها ف  والتعرف على دوافع استعمال المبحوثين لها
لدراسة   المسحي  المنهج  الباحث  استخدم  حيث  وقد  االستبيان؛  أداة  بواسطة  البحث  مجتمع  عينة 
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قومها   عشوائية  عينة  على  الدراسة  غالبية    400أجريت  اهتمام  إلى:  الدراسة  وتوصلت  مفردة. 
المواقع  من  أكثر  يومى  بشكل  الفيسبوك  وتحديدا   اإلجتماعى  التواصل  مواقع  باستخدام  المبحوثين 

ال  معرفيا  أكثر من غيره، كما أشار الباحث إلى أن  األخرى؛ حيث رأى المبحوثون أنه يوفر لهم تواص
بالغ   التصفح وهو أمر  لكثرة عدد ساعات  إلى حالة من اإلدمان  البعض  االستخدام قد تحول لدى 

 الخطورة وستكون نتائجه واضحة فى المستقبل. 
د  ت وسكوت هال وبارث جانيش وأندروا بلوفيسكي وهيلين مارجيتس وفيل هاور رأىدراسة جونثان ب .3

(Bright et al, 2020 )    التواصل وسائل  بين  العالقة  دراسة  البحث  هذا  حاول    االجتماعي وقد 
فى   ا  نتخابات الاوالتصويت  الحمالت  تأثير  تحديد  خالل  التواصل المن  وسائل  على  نتخابية 

انتخابات    االجتماعي على  وف  م 2017و   م2015بالتطبيق  المتحدة.  المملكة  ذلك  يفى   تم  إطار 
 نتخابات البريطانية. وقد توصلت الدراسة إلى أنالمن المراقبين لشخص    6000تحليل البيانات من  

  التي   األدبيات   من  الكثير  من  الرغم  كانت بسيطة على  االجتماعي  التواصل  وسائل  حمالت   تأثيرات 
 تفاعلية.  بطريقة االجتماعية  المنصات  مع التعامل على  السياسيين تشجع

بى والش .4 ستكشافية البحث بعمق فى  الهذه الدراسة ا  ت ستهدفوا(Walsh, 2020)   دراسة جيمس 
وعالقته بنشر العنف والذعر   االجتماعي العالقة بين المحتوى الُمْنَتج والمقدم عبر وسائل التواصل  

من    ي.خالقلألا اإلنتاج  لعملية  العنان  أطلقت  قد  الحديثة  التكنولوجيا  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 
تمثلت أشكال الذعر و   ويزيد من حدته.  االجتماعيللقلق    اجانب صناع المحتوى وهو ما يطلق إنذار  

ق  تعميق الفورا  ،االجتماعي   التغيير  من  نتشار الخوفا التى رصدتها الدراسة فى التالى:    االجتماعي 
 بالرأي   التالعب   تدمير عالقات التواصل بين األفراد،  األفراد،  سمعة  تشويه  فرص   زيادة  ،االجتماعية

للمجتمع. الفاشلين  األفراد  كره  زيادة  مهمة،   تشكل   الرقمية  المنصات   فهذه  يوبالتال  العام،    أدوات 
 . الذعر إلنتاج وبث  وميسرة

  (Boulianne & Koc-Michalska, 2020)  بوليان وكارولينا كوك ميتشليسكا  شيلى  دراسة .5
بحث  الدراسة  هذه  استهدفت  ت  وقد  التى  القلق  عدد  حالة  من    اصيب  المراقبين  حتمالية تصاعد  امن 

 Social Media)   االفتراضية على مواقع التواصل  األفكار اليمينية من خالل مجموعات التواصل

Groups)  على    تستقطب   يوالت الجمهور  من  كبير  المنصات عدد  واعتمدت هذه  على   .  الدراسة 
المتحدة    والواليات   المتحدة  والمملكة  فرنسا  فى  تطبيقه  تم  ستبيان الذيالباستخدام أداة ا  المسح  منهج

  مايو   إلى  أبريل  من   مفردة فى الفترة  4500  من كل دولة بمجموع   مشارك  1500  على عينة قوامها
المتحدة  .  م2017 الواليات  فى  استخدامه  يقل  الشعبوى  الخطاب  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 

نتخابات فى حين يزداد هذا الخطاب بين المبحوثين من نفس  الوخصوصا  فى دعم المرشحين فى ا 
 العرق والخلفية الثقافية فى كل من فرنسا والمملكة المتحدة.
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إجراء استهدفت هذه الدراسة  و  (Riaz et al., 2020)دراسة محمد رياض ووانج وشيرانى ويو جيو   .6
على السلوكيات الصحية    هار يث أوت   ي جتماعالا تحقيق تجريبى للمعلومات التى تقدمها مواقع التواصل  

كورونا   فيروس  جائحة  أثناء  للجمهور  الشخصية  الصحية  الرعاية  مستندة ،  COVID-19وعادات 
البيئة ا  على   من   البيانات   جمع  تصالية. واعتمدت الدراسة على منهج المسح حيث تمال نظرية علم 

 بـ   التأثر  شديدة  مدينة   فى  تقعان  مختلفتين  جامعتين   فى  إجراؤه  تم  اإلنترنت   عبر  استطالع  خالل
COVID - 19   من   ا مبحوث    230  وكان عدد المبحثوين هو.  فى الصين  ووهان  وهي مدينة  مدينة  
منصة التواصل    .WeChat  مستخدمى  لوسائل  كان  أنه  إلى  الدراسة  دور    االجتماعيوتوصلت 

أثناء الجائحة، كما    وفعال فى  يإيجاب  تعديل بعض السلوكيات وعادات الرعاية الصحية للمواطنين 
 أشارت إلى أنه كلما زادت درجة مصداقية الوسيلة لدى الجمهور زادت قدرتها على التأثير فيه. 

سهير   .7  الشباب  على  الكاذبة  األخبار تأثير سعت لمعرفة  يوالت  (م2019،  إبراهيم)صالح  دراسة 
 عرض تاألولى   ثالث مجموعات، شملت  يالجامع  الشباب  على تجريبية شبه دراسة خالل  من وذلك

 تكذب  أخرى  ألخبار باإلضافة  األخبار تعرضت لنفس كاذبة، والثانية أخبار لمجموعة فيها الطالب 
 مفردة 90 شملت  عينة على أخبار، وذلك  ي أل تعرض  لم الثالثة ضابطة والمجموعة نشره، سبق ما

) 30 إلى  مجموعةكل   وقسمت  لهذه   تعرضوا ثم  استبيان  عليهم وزعو شاب(    13و  فتاة  17مفردة 
 لمجموعات  إضافة  .عليهم يالسياس للقلق مقياس  تطبيق إلعادة يبعد  قياس  وتم الكاذبة، األخبار

مستفيض  لمناقشتهم  وطالبة  ا طالب   16 مع مركزة نقاش   مواقع أخبار مع تعامالتهم عن  بشكل 
هذه رؤيتهم وطرح المضللة التواصل ارتفاع    .السلبية الظاهرة  لمواجهة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 

لمواقع المبحوثين  استخدام   اليومية الحياة طقوس  من واعتبارها  يجتماعالا التواصل معدالت 
 مع والتواصل المعلومات على للحصول ي رئيس  كمصدر عليها واعتمادهم بها الشديد  الرتباطهم

وأكدت  الوسائل مقدمة فى فيسبوكوال واتساب ال  أن واعتبروا العالم، ومع اآلخرين  المستخدمة، 
 ورفع التحذيرات  ل:مث واهتماماتهم  بحياتهم تتصل  ي الت األخبار  يتشاركون  أنهم الشباب  مجموعة
السمة الكوميدية والمواد  األسعار  مجرد  وليس والمشاركة التواصل هو المواقع لهذه األساسية ألن 

 التعرض  بتأثير للدراسة يالرئيس الفرض  صحة كما أظهرت النتائج  .معها يجب التفاعل بل القراءة
 .للشباب  يالسياس القلق معدالت  على يجتماعالا التواصل مواقع على لألخبار الكاذبة

ات التواصل  التعرف على ما تقوم به أدو  والتي استهدفت  (م2019  ،محمد) دراسة فهيمة فراج خليل   .8
خر آلمات الحكومية فى خدمة قضايا الرأى العام والمواطنة والمساواة وقبول ااالجتماعى داخل المنظ

الدراسة   هذه  أجريت  وقد  القضايا.  هذه  لخدمة  دورها  تعديل  يجب  مدى  أى  إلى  والتى    –وتحديد 
المسح   منهج  على  قوامها  –اعتمدت  عمدية  عينة  المنظمات    230  على  فى  العاملين  من  مفردة 

فى تغيير  االجتماعيفشل أدوات التواصل  :إلى الدراسة ستبيان. وتوصلت الالحكومية باستخدام أداة ا
العام أو المواطنة والتعايش، بل على العكس فهى تثير    يآراء المبحوثين وأفكارهم حول قضايا الرأ
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أن أدوات   وال  للمشكالت السياسية في المجتمع. وكذلكحل  تضع  دون مبرر وال   يالبلبلة والقلق السياس
وا  االجتماعيالتواصل   الوالء  بتعزيز  تهتم  هذه ال ال  أن  كما  العينة.  أفراد  لدى  الوطن  وحب  نتماء 

 . االجتماعياألدوات ال تحرص على دعم أواصر التعاون والمحبة والتواصل والسالم 
 التواصل مواقع استخدام  سعت لرصد أنماط  يوالت  (م2019،  مساوى )عباس   طالل  محمددراسة   .9

المقدمة الحمالت دور على والتعرف ،يجتماعالا خاللها اإلعالمية  تحفيز من   المشاركة فى 
مفردة من طالب الجامعات السعودية ممن    50  عمدية منللشباب من خالل دراسة عينة   المجتمعية

بين    تترواح إلى  21  –  18أعمارهم  الدراسة  وتوصلت  بمتابعة عام.  المبحوثين  غالبية  اهتمام   :  
إلى  المجتمع  أفراد  حاجة  هى  المتابعة  أسباب  أهم  وكانت  المواقع،  تلك  عبر  اإلعالمية  الحمالت 

إلى   توصلت  كما  الخيرية،  الجميعات  فى  والثقة  لمواقع   الذكور نسبة رتفاع االمساعة  المستخدمين 
ما تبعه    ارتفاع نسبة غير المتزوجين بالمقارنة بالمتزوجين، وهوو عن اإلناث،   يجتماعالاصل  التوا

المجتمعية بينفى  ارتفاع   المشاركة  المقدمة   فيسبوكالذكور عن اإلناث، وقد جاء موقع    نسبة  فى 
 يها فتصالية لهذه المواقع وقدرتالتاله موقع ياهو ثم تويتر ثم جوجل بلس وهو ما يعكس القدرات ا

التأثير على الشباب. وكذلك ارتفاع درجة المشاركة المجتمعية للشباب وأيضا  األسر مع زيادة معدل 
 . االجتماعياستخدامهم لمواقع التواصل 

نادية محمد   .10 الحافظ،  دراسة  وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية من خالل    (م2019)عبد 
ف المسح  منهج  الوصف  ياستخدام  استخدام  ،  ي والتحليل  يمستوييه  فاعلية  بحث  الدراسة  واستهدفت 

فى توعية أولياء األمور بكيفية إشباع احتياجات ذوي اإلعاقات النمائية    االجتماعيمواقع التواصل  
  االجتماعي يل المضمون لتحليل مضمون مواقع التواصل  ة تحلفعلى صحي  حيث اعتمدت   ،والفكرية

  400على عينة قوامها  التى طبقت  ستبيان  الاعتمدت على صحيفة ايوتيوب(. و   –تويتر    –  فيسبوك)
عتمادها على أولياء األمور لقدرتهم  ا مفردة من أولياء أمور ذوي اإلعاقات النمائية والفكرية وقد بررت 

تتعل مفيدة  بيانات  تقديم  التواصل  على  مواقع  متابعة  ودوافع  وأنماط  بعادات  ومدى  ق  االجتماعي 
و  منها.  ااستفادتهم  أن  إلى  الدراسة  ذوي التوصلت  احتياجات  مقدمة  فى  جاءت  المهارية  حتياجات 

  ي ثم األكاديمية، كما أشارت إلى أن أهم المواقع الت   االجتماعيةحتياجات الغذائية ثم  الاإلعاقة تلتها ا
يستخدمونها    ي، والتواتساب ، وتويتر، ويوتيوب، و فيسبوكور على متابعتها هى:  حرص أولياء األم

فى مناقشة الموضوعات الخاصة باإلعاقات اإلنمائية والفكرية سواء مع أولياء أمور أخرين أو مع  
الت   ي أخصائ الصفحات  أهم  وكانت  )   يالتخاطب.  هى:  نايل،  Autismيتباعونها  نجالء  آمال،   ،

التواصل  إلى أن أهم عيوب مواقع  أنا معاق، مؤسسة بك ترتقي، أحمد عنتر(. كما أشارت  جريدة 
 هى عدم صحة بعض المعلومات الموجودة عليها.  االجتماعي

 الثالث  الشخص  تأثير سعت إلى تحديد  يوالت  (Jang & Kim, 2018)  وجوكيم موجانج دراسة .11
نشرعل التواصل    الكاذبة  األخبار ى  مواقع  أداة االجتماعيعلى  على  الدراسة  هذه  واعتمدت   . 
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المتحدة فى مفردة 1299 امها قو  عينة على ستبياناال  األخبار تأثير لمعرفة األمريكية الواليات 
التصويت  على  اإلنترنت  على الكاذبة وقد  ملديه ينتخابالا  قرار  الدراسة  أظهرت .  غالبية   أن نتائج 

لهااهذه   أن  يعتقدون  المبحوثين من اآلخرين على تأثير ألخبار   أصدقائهم ومن أنفسهم  أكثر 
إلى  وعائالتهم، أشاروا  مدركاتهم إيجابى بشكل تؤثر أنها كما  وبين    لمقارنةل وتدفعهم على  بينها 

اإلع التربية  لمدخل  المهم  الدور  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  وكذلك  الصادقة.  األخرى  المية  األخبار 
ا التواصل  ال وضرورة  مواقع  على  الكاذبة  األخبار  لمحاربة  عليه  آثارها    االجتماعي عتماد  وتخفيف 

 على الرأى العام. 
علي   .12 مبارك  نافل  سعت إلى الوقوف على دور مواقع التواصل   يوالت(  م2016أعويش،  )دراسة 

الكويتا فى تشكيل    االجتماعي  العام  الرأى  المعرفية    ي تجاهات  التأثيرات  ومعرفة  الحكومة  أداء  نحو 
الكويت الجمهور  المترتبة على اعتماد  الشبكات فى الحصول على   يوالوجدانية والسلوكية  على هذه 

قوامها  عينة  على  الوصفية  الدراسة  هذه  أجريت  وقد  والبرلمان.  الحكومة  عن  والمعلومات  األخبار 
ستبيان. وقد توصلت  الوالقطاع الخاص من خالل أداة ا  ة من العاملين بالجهات الحكومية مفرد   400

الت الشبكات  أهم  أن  إلى:  الكويت  يالدراسة  الجمهور  حيث تشبع    يه   ي يستخدمها  وانستجرام،  تويتر 
احتياجات المبحوثين، كما أشارت النتائج إلى أن المبحوثين يشعرون بحدوث تغيير فى سلوكهم نحو  

بعد استخدام مو  التواصل  الحكومة والبرلمان  تقدمه لهم من معلومات وما   االجتماعياقع  بسبب ما 
مصدر   المواقع  هذه  المبحوثين  ويعتبر  عليها،  تعليق  من  السياسية    مهمتنشره  والمعلومات  لألخبار 

تمكنهم من الدخول فى مناقشات مع األصدقاء وإيجاد حلول للمشكالت المجتمعية وخصوصا     يالت
 مان. المتعلقة بأداء الحكومة والبرل

 المحور الثانى: دراسات تناولت تأثير مشاهير مواقع التواصل االجتماعي على الجمهور:

هيرميدا   .1 وألفريد  ميالدو  كلوديا   والتي سعت لتحديد  Mellado, 2021)   & (Hermidaدراسة 
  الرئيسية   التحديات   أحد   يتمثلاالجتماعي حيث  ن على مواقع التواصل  و يقوم به الصحفي   ي الدور الذ 

  للمهنة   المفاهيمية  الحدود   أن  فى  االجتماعي  التواصل  وسائل  ممارسة  فى   الصحفية  األدوار  لدراسة
  يستخدمها   كمساحة  االجتماعي  التواصل  وسائل  تطورت فقد  .  متزايد   بشكل  واضحة  غير  أصبحت 
.  للالتصا  جديدةأدوات    يوفر  مما  والمعلومات،  األخبار  ومناقشة   ومشاركة  الستهالك  الجمهور

االجتماعي    التواصل  وسائل  على  محددة  أدوار  لثالثة  الصحفيين  أداء  كيفية  فحص وتحاول الدراسة  
وتوصلت الدراسة إلى أن الحسابات الشخصية للصحفيين    .وصانع الحدث   والمشهور،  المروج،:  هي

على مواقع التواصل االجتماعي جعلتهم يتحولون من وظيفة نقل الخبر إلى وظيفة الجوكر أو صانع  
 . Influencerالخبر وكذلك المروج ألفكار أو سلع وبالتالي مشهور أو مؤثر فى الجمهور 
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وأريان   .2 مينيان  وسارة  دوبوا  إليزابيث  بيودري -باكيهدراسة  وسيمون   ,.Dubois et al)   البيل 

  على  أييقدمها قادة الر   يالمعلومات الت  األساليب التى يتبعها األفراد للتحقق من   ت بحث  يوالت(2020
وسائل اإلعالم اإلخبارية وانتشار المخاوف من    ىالثقة ف فى ظل تضاؤل    جتماعىالامواقع التواصل  

لمستخدم استقصائية  دراسة  خالل  من  المسح  منهج  على  الدراسة  واعتمدت  المضللة.    ي المعلومات 
توصلت الدراسة إلى مبحوث. و   2000على عينة من  طبقت  الفرنسيين    ي جتماعالاشبكات التواصل  

فى معلوماتها؛    ي جتماعالادام مواقع التواصل  استخ  ي نخفاض ثقة الجمهور من متجنباأنه بالرغم من  
والمؤثرين لدى متابعيهم، وهذه    يفعلى العكس ترتفع نسبة مصداقية المعلومات المقدمة من قادة الرأ

األساس منبعها  ف  يالثقة  المتابعين  ثقة  وف  يهو  القادة  عرضها    يهؤالء  قبل  معلوماتهم  من  تحققهم 
 للمتابعين. 

متابعة مشاهير اإلنترنت المتطرفين  بحثت هذه الدراسة    (Rogers, 2020)دراسة ريتشارد روجرز   .3
األشخاص المتطرفين فكريا     عبر منصة تليجرام وغيرها من المنصات اإللكترونية من خالل دراسة

بعض  رصد  على  الدراسة  واعتمدت  مشاهير.  إلى  االجتماعي  التواصل  منصات  حولتهم  الذين 
تليجرا عبر  والمجموعات  كانت  الصفحات  تليجرام  منصة  أن  إلى  وتوصلت  وانستجرام.  وفيسبوك  م 

الدراسة  وأرجعت  وانستجرام.  فيسبوك  عكس  على  فكريا   المتطرفون  يستخدمها  التي  المنصات  أكثر 
سبب ذلك إلى قيام فيسبوك وانستجرام بفحص المحتوى المقدم عليهما من خالل خوارزميات الذكاء  

رات المتطرفة وكذلك غلق بعض الحسابات التي تستمر فى  اإلصطناعي والتى تقوم بحذف المنشو 
 نشر هذا النوع من المحتوى. 

والتي استهدفت التعرف على تأثير مشاهير مواقع التواصل  (م2020دراسة لؤلؤة على )البسيسي،   .4
منهج   على  الوصفية  الدراسة  هذه  لألطفال. واعتمدت  واللغوي  االجتماعي  السلوك  على  االجتماعي 

مفردة موزعين بين الذكور واإلناث.   500الل االستبيان والذي طبق على عينة قوامها  المسح من خ
االجتماعي   السلوك  على  متوسط ا  تأثير ا  االجتماعي  التواصل  مواقع  لمشاهير  أن  إلى  وتوصلت 
نطق   طريقة  وتقليد  الدارجة،  اللغة  مفردات  تعلم  في:  التأثير  أشكال  وتمثلت  لألطفال،  واللغوي 

و  عن  الكلمات،  الغريبة  الكلمات  بعض  وحفظ  الرقصات،  وتقليد  اللبس،  وطريقة  الشعر  قصة  تقليد 
 ثقافة المجتمع. 

فؤاد   .5 محمد  إلى    (م2019ي،  الدهروا)دراسة  سعت   نحو يالعرب الشباب  اتجاهات رصد  والتي 
بالسلوك  وعالقته "Marketing Influence" يجتماع الا التواصل  مواقع مشاهير عبر التسويق

ا   ي.الشرائ أداة  خالل  من  المسح  منهج  على  تطبيقهالتي  ستبيان  الواعتمدت  قوامها    على  اتم  عينة 
الدراسة    وتوصلت   مفردة.  400  مشاهير لصفحات  ىالعرب الشباب  تعرض  معدل ارتفاعإلى:  هذه 
 تلجأ جديدة كأداة ي  رونليكتإلا التسويق ىف دورها ارتفاع ؤكد ي يالذ  ؛ األمريجتماعالا التواصل مواقع
للترويج  إليها جاء  .وخدماتها لمنتجاتها الشركات   التواصل مواقع مقدمة ىف انستجرام  موقع وقد 
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 سناب  ثم اليوتيوب، موقع يليه المشاهير، هؤالء بي العر  خاللها الشباب  من يتابع التى   جتماعى الا
 نهاية. ال ىف رتتوي  موقع جاء ، بينمافيسبوكال ثم شات،

محمد   .6 ياسمين   بتطوير المستخدمين قيام كيفية الدراسة هذه وبحثت   (م2019،  إبراهيم)دراسة 
 المجاالت  فى المشاهير شخصيات  مع   Parasocial Interaction  جتماعيةالا شبه تفاعالتهم

 مواقع صفحات  على  وغيرها السينمائية وأ الغنائية أو اإلعالمية أو الرياضية أو سواء الفنية المختلفة
ا وكيف انستجرام، تويتر، ،وكفيسب ) يجتماعالالتواصل  شخصيات   المستخدمون  يدرك يوتيوب( 

  نصات م  عبر قنواتهم أو مواقعهم أو صفحاتهم أثناء تصفح م له ويستجيبون  الوسائطهذه    مشاهير 
 المعرفية المتابعين استجابات  ومعرفة دوافعهم لمتابعتها التعرف علىأيضا   و   .يجتماعالا التواصل

  هذه   واعتمدت   .المشاهير شخصيات  مع  جتماعية الا التفاعالت شبه  من الناتجة  والعاطفية  والسلوكية
ا  صحيفة  على  ومجالالدراسة  إلىستقصاء  وتوصلت  المركزة  النقاش  المراهقين  موعات    ون تأثر ي   أن 

 لفة. ويكتسبون منهم المعارف والسلوكيات المختبشكل ملحوظ  يجتماع الابمشاهير التواصل 
محمد   .7 بن  ماجد  وقد استهدفت الدراسة التعرف على تأثير مشاهير    (م2017)بن شمدين،  دراسة 

على الجانب األخالقى. واعتمدت الدراسة على منهج المسح من خالل    االجتماعيمواقع التواصل  
ا والت الأداة  ا   يستبيان  هما:  جانبين  إلى  واآلقسمت  السلبية،  التواصل آل ثار  لمواقع  اإليجابية  ثار 

قوامها  االجتماعي الثانوية  المرحلة  طالب  من  عينة  على  الدراسة  وطبقت  وأظهرت  مفردة.    500. 
، كما أشارت النتائج تأثر  1.60وانحراف معيارى    3.79ثار السلبية بلغ  النتائج أن درجة متوسط اآل

 . االجتماعيلتواصل اإلناث سلبيا  بدرجة أكبر من الذكور من استخدام مواقع ا 
 االستفادة من الدراسات السابقة:جوانب 

هذه       من  االستفادة  أوجه  تحديد  يمكن  نتائج،  من  إليه  خلصت  وما  السابقة  الدراسات  بمراجعة 
 : يليالدراسات فيما 

التواصل   .1 لمواقع  الكبيرة  األهمية  إلى  السابقة  الدراسات  غالبية  من    االجتماعيأشارت  جديد  كشكل 
 الحصول على المعلومات. ييعتمد عليها الجمهور ف ياإلعالم والتالتواصل بين األفراد و أشكال 

  " ت رايثان بجون"العام كدراسة    يعلى الرأ  االجتماعيأظهرت الدراسات التأثير الكبير لمواقع التواصل   .2
 ."محمد طالل"و "شيلى بوليان"و " فهيمة فراج"و "نمار وحيد "أو

من   اخلق عدد    ييمكن أن تكون سببا  ف   االجتماعيالتواصل    أوضحت بعض الدراسات أن منصات  .3
ف السياس  يالمشكالت  كالقلق  الذعر    يالمجتمع  ب"كدراسة    يألخالقالأو  سهير "و  "والش  ي جيمس 

 . "صالح
الرسائل اإلعالمية   .4 السابقة أن  الدراسات  التواصلبينت  تحقق    االجتماعي  المقدمة من خالل مواقع 

حترافى يعتمد على تباين األلوان والصور، ويظهر  االغاية المطلوبة منها كلما كانت مصاغة بشكل  
 . " محمد فؤاد "و  "ألينا كوستيك"هذا التأثير جليا  فى تأثيرها على قرار الشراء لدى المستهلك كدراسة 
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فى التأثير على الجمهور    كبير    ادور    االجتماعيأكدت الدراسات السابقة أن لمشاهير مواقع التواصل   .5
 لؤلؤة على البسيسى وياسمين محمد.ووجدانيا  وسلوكيا  واجتماعيا  كدراسة  معرفيا  

التواصل   .6 مواقع  به  تقوم  أن  يمكن  الذي  الدور  إلى  السابقة  الدراسات  نشر    االجتماعيأشارت  فى 
 . "ريتشارد روجرز"األفكار المتطرفة كدراسة 

 مشكلة الدراسة:

التواصل        وسائل  تأثير  بدراسة  الدراسة  هذه  على  سابقة  دراسات  عدة  على    يجتماعالااهتمت 
تناول  ت، إال أنه من المالحظ أن هذه الدراسات لم  جتماعيةالاالسلوكية والقيمية و   ي المجتمعات من النواح

دور هذه    أو ،  يجتماع الا موضوع هذا البحث؛ حيث اهتمت بتوصيف إما طريقة عمل وسائل التواصل  
خاصة فى فترة ما بعد ثورات الربيع    يموقراطديالوالتحول    يالوسائل فى دعم عمليات اإلصالح السياس

الوسائل فى تدعيم حقوق اإلنسان والدفاع عنها ونشر  هذه  اهتمت دراسات أخرى بدور  فى حين  ،  يبالعر 
الجديدة    جتماعية الاثقافتها. ولكن لم تتناول أية دراسة من الدراسات السابقة دور هذه الوسائل اإلعالمية  

 فى تغيير مفهوم قادة الرأى العام فى المجتمع.
فى تغير مفهوم قادة    االجتماعي بيان دور وسائل التواصل  ه الدراسة فى  ومن هنا تتبلور مشكلة هذ     
المصر   يالرأ الشباب  لدى  الت   ي العام  اآلليات  المنصات    يوتحديد  هذه  لتحويل    االجتماعيةتستخدمها 

رأ قادة  إلى  العاديين  المجتمع    ياألشخاص  فى  سواء  New Opinion Leadersجدد  هذه   ،  كانت 
التواصل   مواقع  على  المحتوى  بصناع  أو  بالجمهور  تتعلق  أو    (Influencers)  االجتماعي اآلليات 

 . بالوسيلة نفسها

 نوع الدراسة ومنهجها:

  ي جتماعالادور وسائل التواصل تسعى لرصد وتوصيف   يالدراسات الوصفية الت منتعد هذه الدراسة       
المصر   فى الشباب  العام لدى  الرأى  قادة  لعينة  . وقد  ي تغيير مفهوم  المسح  الدراسة على منهج  اعتمدت 

 . الديموغرافيةوالسمات يمثلون مختلف الخصائص  ي المصر  الشباب غير عشوائية )متاحة( من 

 مجتمع وعينة الدراسة:

 أواًل: مجتمع الدراسة:
الدراسة فى    مجتمع  المستويات    سنة  40وحتى  سنة    18من سن    ي المصر   الشباب يتمثل  مختلف  من 

 قتصادية. الوا االجتماعيةالتعليمية والثقافية و 
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 ثانيًا: عينة الدراسة: 
عينة       على  الدراسة  هذه  من  )متاحة(  عشوائية  غير  أجريت  مختلف    مبحوث ا،   319مكونة  من 

  الديموغرافية. الخصائص 

 :جمع البيانات دواتأ

الخاصـة بالدراسـة.  لجمـع البيانـات  استتمارة االستتبيان ث بأسـلوب االستقصـاء باسـتخدامالباح  ستعانا     
تسـعى الدراسـة إلـى اختبـار العالقـة  ىكل منها مجموعة من المتغيرات التـإلى محاور، يتناول  ها  وتم تقسيم

 فروض الدراسة، واإلجابة على تساؤالتها.ها، وبحيث يتم اختبار كافة فيما بين

 الصدق الستمارة الدراسة الميدانية: اختبار

؛ اإلعالممجال    فى  من المحكمين   ملةجُ من خالل عرضها على    الميدانيةقياس صدق االستمارة    تم     
تقيس الظاهرة والمتغيرات    هاأنللتحقق من صدق أداة البحث وبهدف مراجعة العبارات واألسئلة للتأكد من  

 محل الدراسة، وقام الباحث بإجراء التعديالت المطلوبة وفقا  لمقترحات السادة المحكمين.

 المعالجة اإلحصائية للبيانات:

إلى الحاسب اآللى،    –بعد ترميزها    –بعد االنتهاء من جمع البيانات الالزمة للدراسة، تم إدخالها       
ثم جرت معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج "الحزمة اإلحصائية للعلوم  

باسم   والمعروف  لت:    SPSSاإلجتماعية"   Statistical Package for the Socialاختصارًا 

Sciences (Version 23:وذلك باللجوء إلى المعامالت واالختبارات والمعالجات اإلحصائية التالية ،) 
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.  -1
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -2

ابى  حساب الوزن النسبى للبنود الُمقاسة على مقياس ليكرت، وذلك عن طريق حساب المتوسط الحس -3
 ، ثم قسمة النتائج على الحد األقصى لدرجات المقياس.X  100لها، ثم ضرب النتائج 

4- ( بيرسون  ارتباط  العالقة  Pearson Correlation Coefficientمعامل  واتجاه  شدة  لدراسة   )
( النسبة  أو  المسافة  مستوى  من  متغيرين  بين  اعتبرت  Interval Or Ratioاالرتباطية  وقد   .)

، وقوية إذا   0.7-0.4، ومتوسطة ما بين    0.4ذا كانت قيمة المعامل أقل من  العالقة ضعيفة إ
 فأكثر.  0.7بلغت 

5- ( المستقلة  للمجموعات  )ت(  الداللة Independent-Sampes T-Testاختبار  لدراسة   )
فى  المدروسة  الحاالت  من  مستقلتين  لمجموعتين  حسابيين  متوسطين  بين  للفروق    اإلحصائية 

 (.Interval Or Ratioإحدى المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة )
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( المعروف اختصارًا باسم One way Analysis of Varianceتحليل التباين ذي البعد الواحد ) -6
ANOVA    مجموعتين من  ألكثر  الحسابية  المتوسطات  بين  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة 

 (.Interval Or Ratioغيرات من نوع المسافة أو النسبة )من الحاالت المدروسة فى إحدى المت

 LSD: Least Significance( بطريقة أقل فرق معنوي ) Post Hoc Testsاالختبارات البعدية ) -7

Difference  تثبت التى  المجموعات  بين  الثنائية  المقارنات  وإجراء  التباين  مصدر  لمعرفة   )
ANOVA  .وجود فروق دالة إحصائيًا بينها 

  0.05فأكثر، أى عند مستوى معنوية    %95وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة  
 فأقل 

 فروض الدراسة:

األول:  كثافة   الفرض  بين  إحصائية  دالة  ارتباطية  عالقة  االجتماعي  توجد  التواصل  مواقع   استخدام 
التواصل  و  مواقع  مشاهير  اعتبار  جدد    Influencers  االجتماعيمدى  رأى   New Opinionقادة 

Leaders فى المجتمع. 

الثانى:  دالة إحصائية  توجد عالقة    الفرض  الشخصية بين  ارتباطية  التواصل   السمات  مواقع  لمشاهير 
 New Opinion Leadersومدى إعتبارهم قادة رأى جدد   Influencers  االجتماعي 

الثالث:  عالقة    الفرض  إحصائية  هناك  دالة  التواصل بين  ارتباطية  مواقع  تتيحها  التى  التكنولوجيا 
التواصل  و   االجتماعي  مواقع  مشاهير  اعتبار  جدد    Influencers  االجتماعيمدى  رأى   Newقادة 

Opinion Leaders 
 االجتماعيهناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بين مدى اعتبار مشاهير مواقع التواصل    الفرض الرابع:
Influencers    قادة رأى جددNew Opinion Leaders   ه من محتوى ن ودرجة الثقة فيما يقدمو. 

الخامس: د  الفرض  ارتباطية  عالقة  التواصل هناك  مواقع  دور  فى  االعتقاد  مدى  بين  إحصائيا   الة 
جدد  فى   االجتماعي  رأى  قادة  ف ومدى    New Opinion Leaders  صناعة  وسائل االعتقاد  دور  ى 

 .صناعتهم   اإلعالم التقليدية فى 
السادس:  إحصائية    الفرض  داللة  ذات  فروق  خصائصهم بين  توجد  بحسب  الدراسة  عينة  المبحوثين 

والسن   الديموغرافية السكن،  ومكان  والدخل  )النوع،  الدراسى،  والمؤهل  فى،  لألسرة(  كثافة   الشهرى 
 االجتماعي.  استخدام مواقع التواصل 

السابع:  إحصائية    الفرض  داللة  ذات  فروق  خصائصهم بين  توجد  بحسب  الدراسة  عينة  المبحوثين 
مدى اعتبار  لألسرة( في    ان السكن، والسن، والمؤهل الدراسى، والدخل الشهرى )النوع، ومك  الديموغرافية 

 . New Opinion Leadersجدد  يقادة رأ Influencers جتماعياالمشاهير مواقع التواصل 
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 تساؤالت الدراسة:

بهمتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على تساؤل رئيسى وهو:        تقوم  الذي  الدور  التواصل    ا  مواقع 
تغير  إلى  عادين  الفراد  األلتحويل    يجتماعالا وبالتالى  جدد  رأى  قادة  اعتبارهم  يمكن  مؤثرين  أشخاص 

المصرى؟ الشباب  عند  الرأى  قادة  التساؤالت ....    مفهوم  وذلك من خالل اإلجابة على مجموعة من 
 الفرعية وهي: 

 ؟ ي جتماعالمواقع التواصل االشباب المصري لما مدى متابعة  .1
 على متابعها؟   شباب المصرى جتماعية التى يحرص الال ما أهم المنصات ا .2
 ؟ ي جتماعالاليومى لمواقع التواصل االشباب المصري ما معدل تعرض  .3
 ؟ Influencersما معدل تعرض الشباب لصفحات وقنوات مشاهير مواقع التواصل االجتماعي  .4
  Influencersيفضل الشباب المصري متابعتها عبر صفحات هؤالء المشاهير    المضامين التىما   .5

 ؟  على مواقع التواصل االجتماعي
مدى   .6 لعتبار  ا ما  المصري  مالشباب  التواصل  واقمشاهير  من  ك  Influencersاالجتماعي  ع  شكل 

 ؟ New Opinion Leaders أشكال قادة الرأى العام الجدد 
المصما   .7 بالشباب  الخاصة  االجتماعي  العوامل  التواصل  مواقع  من مشاهير  يعتبر  جعلته  والتي  ري 

Influencers  من قادة الرأى الجددInfluencers  ؟ 
الشباب ما   .8 نظر  وجهة  من  رأى  لقائد  يتحول  حتى  المحتوى  لصانع  توافرها  الواجب  المقومات 

 ؟المصري 
 كيف سهلت تكنولوجيا مواقع التواصل االجتماعي تحويل األفراد العاديين لقادة رأى جدد؟  .9

 ما مدى ثقة الشباب المصري في المحتوى الذي يقدمه قادة الرأى الجدد؟ .10
التقليد ما   .11 بشكلهم  الرأى  قادة  بين  الرأ  يالفروق  المؤث  يوقادة  التواصل الجدد  مواقع  عبر  رين 

 لشباب المصري؟ االجتماعي من وجهة نظر ا 

 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

آالف متــابع، علــى  10يتبعــه عــدة ماليــين، وبحــد أدنــى  الــذيهــو الشــخص  : Influencerالمتتؤثر .1
مجــال معــين بحيــث تســتعين  ىخــدمات فــالســلع أو لتقيــيمهم ل ى، يثقــون فــيجتمــاعالســائل التواصــل او 

بهم الشركات لتسويق منتجاتهـا مقابـل مـدفوعات أو هـدايا تقـدمها لهـم. وهـو مجـال مختلـف تمامـا  عـن 
 يدفوعات مباشـــرة مقابـــل الخـــدمات التـــمـــ يم، ويعتـــرف أصـــحابه بتلقـــاإلعـــالن المباشـــر وعـــن اإلعـــال

يقـوم  يالترويجـ والذي يقوم بالـدور" Influencerهذا "المؤثر  يكون  فى كثير من األحيانو   .يقدمونها
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 يأو سياسـ يدينـ حيث يقـدم معلومـات فـى تخصـص معـين سـواء   ي في المجتمع؛تثقيف باألساس بدور
 أو عمل تقييم لبعض السلع كالهواتف النقالة والسيارات وغيرها. ي أو تجار  يأو ترفيه يأو ثقاف

هـم أشـخاص عـاديين تحولـوا "مـن خـالل منصـات  :New Opinion Leaders الجتدد يقتادة الترأ .2
التواصــل اإلجتمــاعي" إلــى مــؤثرين فــى الجمهــور مــن خــالل متابعــة العديــد مــن الجمهــور لهــم، وفــى 
معظــــم األحيــــان يكــــون هــــؤالء األشــــخاص متخصصــــين فــــى تقــــديم نــــوع معــــين مــــن المعلومــــات مثــــل 

المؤثرين ولكن فى مجال المعلومـات  المعلومات الدينية أو الثقافية ويمكن القول إنهم شكل من أشكال
 بالدرجة األولى.

  للدراسة: يالمدخل النظر

 : Opinion Leadership Theoryالنظرية األولى: نظرية قيادة الرأى 
من        كل  النظرية  هذه  دوبوا"قدم  مينيان"و  "إليزابيث  باكيه "و  "سارة  بيودري "و  "البيل-أريان  " سيمون 

Elizabeth Dubois, Sarah Minnian, Ariane Paquet-Labelle, Simon Beaudry  
دراسات  فى  العلمي  البحث  أدبيات  ضمن  آخرين  باحثين  مجهودات  من  ضخم  مخزون  إلى  مستندين 

 من نظرية "تدفق المعلومات على مرحلتين"   مستحدث شكل  اإلعالم واالتصال. فى محاولة منهم لتقديم  
والتى كانت تشير إلى حدوث التأثير  .  (Dubois et al., 2020)يتالءم مع بنية وتكنولوجيا اإلعالم اآلن  

ال قادة  إلى  اإلعالم  وسائل  من  األفكار  تتدفق  أوسع يالذ   رأىبسبب  جماهير  مع  ذلك  بعد  يشاركونها    ن 
(Katz, & Lazarsfeld, 1955)  . 

التكنولوج       التطور  تغ  يومع  صاحبه  بعض  والذي  رأى  فقد  اإلعالم،  وسائل  وشكل  بنية  فى  يير 
  اعتمادا    أقل  الناس  تعديل هذه النظرية حيث أصبح  يجب   نفسه بأنه  .Katz et alومنهم كاتز    الباحثين

 ي المجتمع الالمركز   نتيجة  انتشارا    أكثر   اإللكترونية المباشرة صارت   الرسائل  ألن  يالشخص  التواصل  على
 . (Katz & Fialkoff, 2017) متزايد  بشكل والمجزأ

 لممارسة  الرأى  لقادة  جديدة  ا  فرص  توفر  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  Barberáوبينما رأت باربرا       
المتابعين  تأثيرهم من    على  لهم  تتيحه  ما  و   األخبار  مع  التفاعلمن خالل  صناعة  على    مشاركة والقدرة 

. فقد ذهب باحثون آخرون مثل: "هيرش أولدفورد"  (Barberá, 2015)مع أكبر عدد من المتابعين    المحتوى 
  ينشرون  البوابة" حيث ال  حراسإلى اعتبارهم يمثلون شكال  جديدا  من "  Hirsch Oeldorf et alوآخرون  

  وتنظيمها   تصفيتها   على  ا  أيض  يعملون االجتماعية فحسب بل    بدائرتهم   صلة  ذات   يرونها  التى  المعلومات 
 & Oeldorf)ويؤثرون فيهم    معهم  يتعاملون   نالذى  المحددين  المتابعين  مع  عالقتهم  على  بناء  وتصنيفها  

Sundar, 2015) . 
على        الدراسات  ركزت  بشكل   يستند ،  والذي  "االجتماعى   "الدعم  أو  "االجتماعى  "الضغط  فكرةكما 
الثقة   يأساس فرضية:  المتابع  التى  الشخصية  على  التواصل و يضعها  مواقع  على  الرأى  قادة  فى  ن 
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  وسائل المضامين التى يتم ترشحيها للمتابعين على    أن  إلى  Turcotteحيث أشار "توركوت"    ،يجتماعالا
  القارىء   ثقة   نحسُ ت  ؛جيدون   رأي  قادة  أنهم   على  إليهم  ُينظر  ن الذي  األشخاص   قبل  من  االجتماعي  التواصل

ويتعدى   بل  منفيها،  حولها حالة  تدور  أن  إلى  اهتمام  فعالةال  مناقشات ال  األمر  أن  "توركوت"  وأوضح   .
زر   على  القادة  ضغط  مجرد  حتى  بل  عنه،  الحديث  بالضرورة  يعني  ال  معين  بمضمون  القادة  هؤالء 

  وتمتد هذه الثقة إلى   .(Turcotte et al, 2015)المتابعة له أو اإلعجاب به يجعله مفضال  لدى متابعيهم  
 ,Vanacker)لألحداث القادمة    الصحفية  همتوقعات  لتحقيق  اإلعالم  وسائل  فى  المتابعين بقادة الرأي  يمانإ

B., & Belmas, 2009).  
التواصل    األفراد  أن  وتشير النظرية أيضا  إلى فرضية هامة وهي:       أن  يمكن   االجتماعيعلى مواقع 
الوقت  ومتابعين فى  يرأ  قادة  يكونوا   اآلخرين   آراء  عن  يبحث   أن  للفرد   يمكن  :المثال  سبيل  على؛ فنفس 

  "طلب   وهي ما تعرف بظاهرة:قضية أخرى.    حول  الخاصة  آرائه  عن  ُيسأل  ذلك  ومع  ،قضية معينة  حول
الق  مشتركة   ظاهرةوهي    " يالرأ الوقت   ادةلدى  نفس  فى   الجمهور  يسعى  عندما  تحدثو   ،والمتابعين 

أكثر منه عليها    المطلعين  اآلخريناألفراد    من  والخدمات   المنتجات   حول  ونصائح  معلومات   على  للحصول
 .  (Dubois et al., 2020)أو ممن يثق فيهم 

تفيد النظرية بأن      بحث  كما  فى  الرأي  فى  قادة  أكبر  درجة  يظهرون  المعلومات  على  للحصول  هم 
العاديون عندما يحصلون على    مصداقية هذه المعلومات من تلك التى يظهرها المتابعون   ي لتحر   يالسع

منهم، توضح   المعلومات  وكذلك  قادتهم.  معلومات  فى  ثقة  أكثر  يكونون  العاديين  المبحوثين  أن  حيث 
متابعيهم   مع  مشاركتها  فى  رغبة  أكثر  يكونون  المعلومات  على  حصولهم  فور  القادة  هؤالء  أن  النظرية 

(Turcotte et al, 2015)  . 
"تسفاتي"        مثل  الباحثين  بعض  مواقع    Tsfatiوذهب  فى  الرأي  لقادة  المتزايد  التراكمي  التأثير  إلى 

التواصل االجتماعي على المتابعين، حيث يرون أن التعرض الدائم لصفحات قادة الرأي يؤدي إلى زيادة 
وكذلك مزيد من التأثر بقادة الرأي    فى النقاشا  نشاط  ثرأك  بشكلالثقة، وهو ما يدفع المتابعين للمشاركة  

 . (Tsfati & Cappella, 2003)سواء  فى األفكار أو السلوك 
مثل       البعض  قلق  أثار  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرأى  قادة  جانب  من  التأثير  هذا  أن  إال 

وواردل أن  "دراخشان  ضرورة  إلى  نبها  حيث    المضللة   المعلومات   انتشار إمكانية    االعتبار  في  نأخذ " 
  إلى   يؤدي  مما  ؛دقيقة  أنها   على  من جانب الجمهور  وتفسيرها  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الخاطئةو 

 .(Derakhshan & Wardle, 2017) خاطئةال معلومات هذه ال على  بناء   ُمَضّلل رأي تكوين
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)مدخل قيادة الرأي  Innovations Theory  Diffusion of المبتكراتالنظرية الثانية: انتشار 
 العام(: 

تارد       جابريل  إلى  النظرية  هذه  ظهور  بداية  انتشار  1946عام    ترجع  حول  مالحظته  خالل  من  م، 
ظاهرة اإلبداع، حيث قدم الكثير من األطروحات حول انتشار المستحدثات فى النمسا وبريطانيا وألمانيا،  

 ,Rogers) وأشار إلى أن التغير االجتماعي فى مجتمع ما يكون نتيجة اإلبداع الذي تم فى مجتمع آخر.

1995)  
"روجرز  اوقد        من  كل  يد  على  ذلك  بعد  النظرية  وشوميكر  Everett Rogersنتشرت   "

Shoemaker  وب أو نمط جديد يتم اسـتخدامه أو أسل  فكـرة  يرفا اإلبتكار أو المسـتحدث بأنـه أحيث ع
أو    ىفـ األسرة،  تنظـيم  ففكـرة  أسـاليب إالحيـاة،  اتصـال دخـال  وسـيلة  اسـتحداث  أو  الزراعـة،  فـي  ية  جديـدة 

وأشارت النظرية إلى أن تفضيل الجمهور  .  (255، صم2006والسيد،    ي )مكاو  جديدة كـل ذلـك يعتبـر ابتكار
لمستحدث ما يعتمد: انخفاض تكلفتها، وقابليتها للتجريب والمالحظة، وسهولة االستخدام ودرجة التعقيد، 

 . م(2017)عشمة وظبيان، توافقها مع أسلوب حياة المستخدمين، فائدتها النسبية 
 ت العام، حيث افترض  ييتعلق بقيادة الرأ  نتشار المبتكرات بعض اإلضافات فيماا  ت نظريةقدموقد      

الرأ قادة  طريق  عن  الجمهور  إلى  تصل  اإلعالمية  الرسائل  أفراد  الذى  يأن  بأنهم  "روجرز"  وصفهم  ن 
ا وسائل  مع  تعاملهم  فى  ونشاطا   إتصاال   أكثر  بأنهم  سواهم  عن  وبالتالال يتميزون  الجماهيرى.    ي تصال 

إنتقال المعلومات على مرحلتين" غير  " يختلف كثيرا  عن نظرية  ال  ظريةطبقا  لهذه الن  يوم قادة الرأفمفه
أكثر حول شخص الرأأنه يضيف تفصيالت  قادة  أنه:    " روجرز"، حيث عرفه  ي ية  القادر  على  الشخص 

   .م(1983)رايت،  على التأثير فى األخرين بصورة غير رسمية
على        الرأي  قادة  من  التأثير  أن  تفترض  كانت  والتى  االجتماعية  العالقات  نظرية  عن  ميزوها  كما 

الجمهور يأتي من خالل االحتكاك المباشر فى الواقع الفعلي، حيث أن التعامل والتفاعل هنا وفق انتشار  
ف الجديد.  اإلعالم  معطيات  ووفق  اإللكتروني،  الفضاء  خالل  من  يتم  "الزارسفلد" المبتكرات  كان  قد 

Lazarsfeld Paul  "تقوم الرسمية غير  جتماعيةالاالعالقات   أن  يرى فى "نظرية العالقات االجتماعية 
ى ف لوجه تكون وجها العالقات  تجاه الرسالة، هذه الفرد  بها يستجيب  يالت الطريقة تحديد  ىف يأساس بدور

واإلماءات  الحركات  فتلعب  البعض  بعضهم األفراد  يرى  حيث  يالماد  الفضاء في   مهم ا ادور   الجسدية 
والعموش،   الغزارة الكثرة، إلى جتماعيةالاالعالقات   فتتحول االفتراضي الفضاء في أما االتصال، )خوالدة 

 . م(2009
العام الجدد   ييتمتع بها قادة الرأ  يمجموعة من الخصائص الت  " شوميكر"و  "روجرز"كل من    حدد و      

 :(489م، ص  2017)سعيدى،  ي نتشار المبتكرات تمثلت فى التالاوفق مدخل 
الرأ .1 ايتعرضون    يقادة  لوسائل  أتباعهم  من  متابعة  و تصال  الأكثر  على  حريصون  فهم  اإلعالم، 

 ستماع لمحطات اإلذاعة ومشاهدة البرامج التليفزيونية ذات الصلة بمجال تخصصهم. الالصحف وا
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جديدة    اتبكار حلول وتبقى أفكار  اجديدة تمكنهم من    اأكثر ميال  لإلبداع حيث يمتلكون أفكار    يالرأقادة   .2
 دائما .

تصال أكثر من غيرهم مع الجهات المسئولة عن برامج التغير مثل المسئولين عن مشروعات  ام  لديه .3
 التنمية وغيرها. 

، بما  يقتصاد الأو ا يجتماعالاأو  يعلمجتماعية أفضل من غيرهم نتيجة موقعهم الايتميزون بمراكز  .4
 يعزز من تأثيرهم على أتباعهم وحتى المسؤلين عن برامج التغيير. 

مشاركة   .5 األكثر  المناسبات  اهم  فى  غيرهم  من  ذات   جتماعيةالا والقضايا    جتماعيةالاجتماعيا  
 هتمام الكبير. الا

  ي جتماعالااد الحلول إذا كان النظام  م الخبرة فى توليد األفكار والمبتكرات الجديدة، وكذلك إيجلديه .6
بتكاريه ويلتزمون  ايحبذ التغيير، ولكن إذا كانت معايير المجتمع تقليدية فإن قادة الرأى يكونون أقل  

 .ي جتماعالابتوجيهات النظام 

 نتائج الدراسة:

 أواًل: خصائص عينة الدراسة:
 (1جدول رقم ) 

 خصائص عينة الدراسة

 % ك  خصائص العينة

 النوع 
 %42 134 ذكر
 %58 185 أنثى 

 السن

 %5 16 سنة 20إلى أقل من   18من 
 %53.6 171 سنة  25إلى أقل من   20من
 %21.6 69 سنة  30سنة إلى أقل من   25من

 %19.7 63 سنة  35إلى   30من 

 الوظيفة 

 %45.1 144 طالب 
 %18.5 59 موظف حكومى

 %27 86 موظف بالقطاع الخاص 
 %4.1 13 حرة  أعمال

 %5.3 17 ربة منزل

 الدراسىالمؤهل  
 %2.6 8 مؤهل أقل من المتوسط 

 %6.6 21 مؤهل متوسط أو فوق متوسط
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 % ك  خصائص العينة
 %77.3 247 ى عال ىمؤهل جامع

 %13.5 43 ( دكتوراه  –دراسات عليا )ماجستير 

  الدخل الشهرى 
 لألسرة 

 %23.2 74 شهريا  اآلف جنية  3أقل من 
 %38.6 123 شهريا  اآلف جنية  5إلى   3من 

 %38.2 122 شهريا  اآلف جنية  5أكثر من  

 مكان السكن 
 %78.7 251 حضر

 %21.3 68 ريف

بيانات  )  تكشف  رقم  خصائصهم  1الجدول  حيث  من  الدراسة  عينة  المبحوثين  توزيع   )
 : الديموغرافية، وذلك على النحو التالي

النوع: • متغير  يخص  ن بلغت نسبة  ى حي ، ف%58اإلناث ضمن عينة الدراسة    بلغت نسبة   فيما 
 العينة.  من إجمالي %42الذكور 

السن: • إلى أقل   20منالفئة السنية    غالبية المبحوثين عينة الدراسة فىكانت    فيما يخص متغير 
سنة إلى    25من   ن في الفئة السنيةو ، يليهم من حيث العدد المبحوث% 53.6بنسبة    سنة  25من  
إلى    30من    ن في الفئة السنيةو من عينة الدراسة، ثم المبحوث  %21.6بنسبة    سنة  30من  أقل  
  سنة   20إلى أقل من    18من  الفئة السنية    أخيرا  جاء المبحوثون فى، و %19.7بنسبة    سنة  35

 عينة الدراسة.  من إجمالي %5بنسبة 
الوظيفة: • يخص  م من حيث العدد ، يليه%45.1بلغت نسبة الطالب ضمن عينة الدراسة    فيما 

الخاص   ن و موظف عين   %27بنسبة    بالقطاع  موظفيمن  من  المبحوثون  ثم  الدراسة،  الحكومة    ة 
بنسبة  %18.5بنسبة   البيوت  ثم ربات  و 5.3%،  الحرة    أخيرا  ،  األعمال  أصحاب  المبحوثون  جاء 
 عينة الدراسة. إجماليمن  %4.1بنسبة 

المؤهل   • متغير  يخص  من المبحوثين عينة الدراسة بنسبة    لعظمىاكانت الغالبية    :الدراسيفيما 
المبحوث  ذوي من    77.3% العدد  يليهم من حيث  العالية،  الحاصلون على دراسات  و المؤهالت  ن 

ن على مؤهل  و ن الحاصلو من عينة الدراسة، ثم المبحوث  %13.5( بنسبة  ة دكتورا   -عليا )ماجستير 
بنسبة   المتوسط  فوق  أو  و %6.6متوسط  المتوسط  جاء    أخيرا  ،  من  أقل  المؤهل  ذوي  المبحوثون 

 عينة الدراسة. إجماليمن  %2.6بنسبة 
الدخل   •  3من  توزع المبحوثون بين من يحصلون على دخل    لألسرة:   الشهري فيما يخص متغير 

بنسبة    شهريا  ف جنية  آال  5أكثر من  الدخل    و، يليهم ذو %38.6بنسبة    شهريا  اآلف جنية    5إلى  
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المبحوثون  38.2% ثم  من  الدخل    ي ذو ،  جنية    3أقل    إجمالي من    %23.2بنسبة    شهريا  اآلف 
 عينة الدراسة. 

، على  %78.7بلغت نسبة سكان الحضر ضمن عينة الدراسة    فيما يخص متغير مكان السكن: •
 العينة.  إجماليمن  %21.3حين بلغت نسبة الريفيين 

 ثانيًا: النتائج العامة للدراسة:

 : على متابعة مضامينها المبحوثون  حرص  ي التى    جتماعية ال ا أهم المنصات   .1
 (2جدول رقم ) 

 ( •)   مضامينها أهم المنصات االجتماعية التى يحرص المبحوثون على متابعة  

 % ك  اإلجتماعيةالمنصات  
 Facebook 290 90.9%   فيسبوك 
 WhatsApp 217 68%   واتساب 
 YouTube 182 57.1%  يوتيوب

 Instagram 152 47.6%   انستجرام 
 Twitter 86 27%  تويتر 

 Telegram 68 21.3%   تليجرام 
 TikTok 53 16.6%  تيك توك 

 Snapchat 45 14.1%  سناب شات 
 LinkedIn 32 10%   لينكيد إن 

 Google plus 18 5.6%   جوجل بلس 
 Pinterest 18 5.6%  بينتيريست

 Viber 7 2.2%   فايبر 
 Flickr 6 1.9%   فليكر 
 Tumblr 3 0.9%   تمبلر 

 Reddit 2 0.6%   ريديت
 quora 1 0.3%   كورا 

 Good reads 1 0.3%   جود ريدز 
 DailyMotion 1 0.3%   ديلى موشن 

VK 1 0.3% 
 

 ُأتيح للمبحوث اختيار أكثر من بديل.• 
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على متابعة المبحوثون  حرص  ي   ي الت   جتماعية ال اأهم المنصات  (  2الجدول رقم )  توضح بيانات 
من عينة الدراسة، وقد   % 90.9المواقع لدى ما نسبته  ، حيث جاء فيسبوك في صدارة هذه  مضامينها 

أن    ع يرج إلى  السمات  هذا  من  ا  عدد  يتضمن  مع   ي التفيسبوك  التواصل  إمكانية  للمستخدمين  تتيح 
ة مخصصة أو لوحة الحائط وهي عبارة عن مساح Wall بعضهم البعض. ومن بين هذه السمات سمة 

أل  الشخصي  الملف  صفحة  هذا  ي في  إلى  المختلفة  الرسائل  إرسال  لألصدقاء  تتيح  بحيث   مستخدم 
النكزة   Pokes وسمة   المستخدم،  إلى   ي التأو  االنتباه  إلثارة  افتراضية  "نكزة"  إرسال  للمستخدمين  تتيح 

بالترحيب  يقوم  األصدقاء  أحد  بأن  المستخدم  يخطر  إشعار  عن  عبارة  )وهي  البعض  بعضهم 
تمكن المستخدمين من تحميل األلبومات والصور من أجهزتهم إلى   التى أو الصور   Photos وسمة  ، به 

سمة   الموقع،  الحالة   Status وكذلك  إمكان  التى أو  للمستخدمين  وما تتيح  بأماكنهم  أصدقائهم  إبالغ  ية 
الحالي  الوقت  في  أعمال  من  به  الخاصة   .يقومون  الحائط  لوحة  مشاهدة  يمكن  أنه  بالذكر  جدير 

 ىتخدم وفق ا إلعدادات الخصوصية. فلهذا المس   يشخص يمكنه مشاهدة الملف الشخص   ي بالمستخدم أل 
ء إلى لوحة الحائط، ي ش  ى كانية إرسال رسائل مرفقة تتضمن أ، أتاح فيسبوك إم م 2007يوليو من عام  

 . كان مقتصر ا من قبل على المحتويات النصية فقط   الذي 
من المبحوثين عينة   % 68يستخدمه ما نسبته    الترتيب الثاني للمواقع إذ  جاء تطبيق واتساب فى 

موقع   يليه  نسبته  ل YouTube   يوتيوبالدراسة،  ما  ثم    % 57.1دى  المبحوثين،    انستجرام من 
Instagram    عينة الدراسة.   من إجمالى   % 47.6الذي ما نسبته 

أ  مواقع  ترتيب  تراجع  مثل  بينما  نسبته    الذى Twitter   تويتر خرى  ما  يليه  % 27يستخدمه   ،
لدى ما نسبته  TikTok   تيك توك ، ثم  % 21.3يستخدمه ما نسبته    الذي Telegram   تليجرام تطبيق  
المبحوثين    من إجمالي   % 14.1يستخدمه ما نسبته    الذي Snapchat   سناب شات، ثم تطبيق  % 16.6

 عينة الدراسة. 
 

 :اإلجتماعى مواقع التواصل   كثافة استخدام  .2
 (3رقم ) جدول  

 كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعى 

 % ك   كثافة االستخدام 
 %3.8 12 منخفض 

 %31.3 100 متوسط 
 %64.9 207 مرتفع 

 %100 319 جمالي اإل 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
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بين المبحوثين، حيث   يجتماع الا مواقع التواصل    كثافة استخدام (  3تعرض بيانات الجدول رقم ) 
بنسبة   العينة  غالبية  بلغت   % 64.9كانت  بينما  بالمرتفع،  المواقع  لهذه  استخدامهم  وصف  يمكن  ممن 

المتوسط    ذوي نسبة   المبحوثين  % 31.3االستخدام  نسبة  تزد  لم  حين  على  استخدامهم   الذي ،  كان 
ا عن    العينة.  إجمالي من    % 3.8منخفض 

التواصل   مواقع  استخدام  متوسط  ارتفاع  النتيجة  هذه  المجتمع    االجتماعيتعكس  ، المصري في 
التواصل  مواقع  تلعب  الحديثة،  التقنيات  من  العديد  وظهور  الحاصل  التكنولوجي  التطور  بطبيعة 

كانت    يجتماعالا سواء  حياتنا،  في  مهم ا  م  جتماعيةالادور ا  فعادة  التعليمية،  حتى  أو  العملية  يتم  أو  ا 
استخدامها للتواصل مع األهل واألصدقاء أو لتعقب األحداث الجارية على كل المستويات، وربما األهم  

حوالي   أن  في  السبب  هو  وذاك  هذا  كل  ولعل  أنفسنا،  عن  للترفيه  ذلك،  اآلن    4من  شخص  مليارات 
العالم، بعبارة أخرى أكثر من    هذه  لتواصلايستخدمون مواقع   سكان    يإجمال ن  م   %52في جميع أنحاء 

 .يجتماعالاكوكب األرض يستخدمون مواقع التواصل 
التواصل   مواقع  أهمية  واآلراء   يجتماعالاتكمن  األفكار  ومشاركة  المستمر  التواصل  تحقيق  في 

والخبرات ومتابعة األحداث الجارية وقراءة القصص والتفاعل مع جميع المنشورات على صفحات األفراد  
 .يالتطوعوالشخصيات العامة، والتسويق للمنتجات والخدمات المختلفة، وتقديم المساعدات ودعم العمل 

 : ( Influencers)  مشاهير مواقع التواصل االجتماعي صفحات    ة متابعمدى تفضيل  .3
 (4جدول رقم ) 

 (Influencersمدى تفضيل متابعة صفحات مشاهير مواقع التواصل االجتماعي ) 

 % ك   مدى التفضيل 
 %38.8 124 دائما  

 %41.1 131 أحيانا  
 %20.1 64 نادرا  

 %100 319 جمالي اإل 

( رقم  الجدول  بيانات  تفضيل  (  4توضح  مشهورين صفحات    ة متابعمدى   أشخاص 
 (Influencers  التواصل مواقع  على  عينة االجتماعي (  المبحوثين  أكثرية  أن  النتيجة  أظهرت  حيث   ،

هذه   دائما  متابعة المؤثرين، يليهم من حيث العدد من يفضلون    أحيانا  يفضلون    % 41.1الدراسة بنسبة  
يتابعون   من  أما  مشهورينأشخ صفحات    نادرا  المتابعة،  التواصل Influencers)   اص  مواقع  على   )

 العينة.  جمالي من إ  % 20.1بنسبة    االجتماعي 
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 :( Influencers)  مشاهير مواقع التواصل االجتماعي صفحات  بداية متابعة  .4
 (5جدول رقم ) 

 (Influencersبداية متابعة صفحات مشاهير مواقع التواصل االجتماعي )

 % ك  الصفحات   بداية متابعة 
 %21.9 70 أشهر  6أقل من 

 %22.3 71 أشهر إلى أقل من عام  6من 
 %26.3 84 من عام إلى أقل من عامين 

 %29.5 94 أكثر من عامين 
 %100 319 إلجمالي ا 

(، فقد Influencers)   أشخاص مشهورين صفحات    بداية متابعة (  5تكشف بيانات الجدول رقم )
من عام  أنهم يتابعون المؤثرين منذ أكثر من عامين، بينما يتابعها    % 29.5ذكرت أكثرية العينة بنسبة  

  أشهر إلى أقل من عام   6من  من المبحوثين، أما من يتابعونها    %26.3ما نسبته    إلى أقل من عامين
ن يتابعون المؤثرين  الذىبلغت نسبة المبحوثين  من إجمالي المبحوثين، على حين    %22.3فبلغت نسبتهم  

 . عينة الدراسة إجماليمن  %21.9  أشهر 6أقل من من 
ن بين المستخدمين منذ فترات زمنية ليست بالقصيرة، و هذه النتيجة أن المؤثرين لهم متابع   تعني 

م لديهتحافظ لهم على جمهور متابعيهم، كما    التى وبالتالي يستطيع هؤالء المؤثرين أن يقدموا المضامين  
 القدرة على اكتساب متابعين جدد بمرور الوقت.

 
 :( Influencers)   اإلجتماعى لصفحات مشاهير مواقع التواصل    كثافة التعرض  .5

 (6جدول رقم ) 
 (Influencersعدد مرات الدخول إلى صفحات مشاهير مواقع التواصل االجتماعي ) 

 % ك  عدد مرات الدخول
 %41.4 132 مرة فى األسبوع 

 %30.1 96 مرة فى اليوم 
 %28.5 91 مرة فى الشهر

 %100 319 جمالى اإل 

( رقم  الجدول  بيانات  مرات(  6تعرض  مشهورينصفحات  إلى    الدخول   عدد   أشخاص 
 (Influencers )  بينما بلغت أنها تتابعها    %41.4، حيث ذكرت أكثرية العينة بنسبة مرة في األسبوع، 

اليوم   يتابعونها مرة في  نسبته  % 30.1نسبة من  ما  أفاد  على حين  أنهم   % 28.5،  العينة  إجمالى  من 
 . يدخلون لصفحات المشاهير مرة في الشهر 
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ا  .6 صفحات  المبحوثون  فضل  يلتى  المضامين  عبر  التواصل  متابعتها  مواقع   االجتماعي مشاهير 
 (Influencers ): 

 (7جدول رقم ) 

 ( •)( Influencersالمضامين التى يفضل المبحوثون متابعتها عبر صفحات مشاهير مواقع التواصل االجتماعي )

 % ك  المضامين المفضلة
 %58 185 الموضوعات الترفيهية 

 %41.7 133 جتماعية الاالموضوعات 
 %41.1 131 الموضوعات الرياضية 

 %39.2 125 الموضة وأدوات التجميل
 %38.6 123 الدينية الموضوعات 

 %35.1 112 الموضوعات الثقافية 
 %29.2 93 الموضوعات الفنية 

 %28.8 92 الموضوعات السياسية 
 %1.5 5 خرى أموضوعات 

متابعتها عبر صفحات هؤالء المبحوثون  فضل  يالمضامين التى  (  7تكشف بيانات الجدول رقم ) 
 ( التواصل  Influencersالمشاهير  مواقع  على  في اإلجتماعى (  الترفيهية  الموضوعات  جاءت  حيث   ،

 من إجمالى المبحوثين عينة الدراسة، تليها الموضوعات االجتماعية  %58الصدارة، إذ ذكرها ما نسبته  
بنسبة  % 41.7بنسبة   الرياضية  الموضوعات  ثم  موضوعات % 41.1،  جاءت  الرابع  الترتيب  في  ثم   ،

 .من إجمالى المبحوثين %39.2التى ذكرها   الموضة وأدوات التجميل
التواصل  مواقع  على  المؤثرين  هؤالء  صفحات  استخدام  نسبة  ارتفاع  إلى  النتيجة  هذه  تشير 

ألغراض ترفيهية باألساس تليها للتعرض لنوعيات المحتوى الذي يحقق للمستخدمين بعض   االجتماعى 
 صور المنفعة.

التواصل  ا مدى   .7 مواقع  مشاهير  الرأى   ( شكالً Influencers)   يجتماعال ا عتبار  قادة  أشكال  من 
 : العام الجدد 

 

 ُأتيح للمبحوث اختيار أكثر من بديل.• 
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 (1شكل رقم ) 

 ( شكالً من أشكال قادة الرأي العام الجدد Influencersمدى اعتبار مشاهير مواقع التواصل االجتماعي )

 يجتماعال ا عتبار مشاهير مواقع التواصل  ا مدى  (  1توضح النتائج المعروضة فى الشكل رقم )
 (Influencers  شكال )   حيث كان هؤالء المشاهير قادة رأي بدرجة العام الجدد  ي من أشكال قادة الرأ ،

العينة   غالبية  لدى  نسبته % 54.9بنسبة  متوسطة  ما  لدى  منخفضة  بدرجة  ولكن  كذلك  كانوا  بينما   ،
نسبته   % 28.8 ما  لدى  مرتفعة  بدرجة  رأي  قادة  المشاهير  هؤالء  كان  حين  على  الدراسة،  عينة  من 
 .من إجمالي العينة  % 16.3

اعتبار   على  الدالة  العبارات  من  المبحوثين  موقف  في  هذا  ظهر  التواصل وقد  مواقع  مشاهير 
، حيث جاءت في الترتيب األول العام الجدد  ي من أشكال قادة الرأ  ( شكال  Influencers)   ي ماعجت ال ا 

أسعى دائما  ، تليها عبارة  % 68ووزن نسبى    2.04بمتوسط حسابى    أستفيد من آرائهم ومقترحاتهم عبارة  
ووزن   1.97بمتوسط حسابى  القضايا المختلفة   دائما  فى   رأيهم أهتم بمعرفة وعبارة    مثلهم   ا ألن أكون مثقف  

 ي تهمن  ي أعتمد عليهم فى معرفة المعلومات حول الموضوعات التلكل عبارة، ثم عبارة    % 65.8نسبى  
 .% 62.5ووزن نسبى  1.87بمتوسط حسابى  
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 :( Influencers)   اإلجتماعى مشاهير مواقع التواصل  صفحات  دوافع متابعة  .8
 (2شكل رقم ) 

 (Influencersمتابعة صفحات مشاهير مواقع التواصل االجتماعي ) دوافع  

 
المعروضة فى   النتائج  التواصل صفحات    ( دوافع متابعة2الشكل رقم )تكشف  مشاهير مواقع 

العينة  ،  (Influencers)   اإلجتماعى  أكثرية  لدى  متوسطة  الدوافع  كانت  بينما % 47.7بنسبة  حيث   ،
من   % 17.2، على حين كانت هذه الدوافع منخفضة لدى ما نسبته  % 35.1كانت مرتفعة لدى ما نسبته  

 .إجمالى عينة الدراسة 
على   الدالة  العبارات  من  المبحوثين  موقف  فى  هذا  ظهر  متابعة وقد  مشاهير صفحات    دوافع 

التواصل   عبارة  ( Influencers)   يجتماعال امواقع  األول  الترتيب  في  جاءت  حيث  لغة ،  يستخدمون 
يقدمون ، تليها عبارة  %80.9ووزن نسبي    2.43بمتوسط حسابى    بسيطة وسهلة فى توصيل المعلومات

، ثم % 79.9ووزن نسبي    2.40بمتوسط حسابي    محتوى ترفيهي ال يوجد فى وسائل اإلعالم األخرى 
 .% 78.3ووزن نسبي  2.35بمتوسط حسابي  أرى أنهم األكثر مواكبة لروح العصر عبارة  

 :( Influencers)  ي جتماعال ا مشاهير مواقع التواصل  تأثير السمات الشخصية ل  .9
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 الشباب المصرى 

" 

" 

" 

 

 
 (3شكل رقم ) 

 (Influencersتأثير السمات الشخصية لمشاهير مواقع التواصل االجتماعي )

 
مشاهير مواقع التواصل ل ( تأثير السمات الشخصية  3الشكل رقم )  بين النتائج المعروضة فىت 

ا لدى ما نسبته  ( Influencers)   ي جتماعال ا  من إجمالي المبحوثين،   % 51.8، حيث كان التأثير مرتفع 
ا لدى ما نسبته   %42.9بينما كان التأثير متوسط ا لدى   من المبحوثين، على حين كان التأثير منخفض 

 .من إجمالي عينة الدراسة   5.3%
مشاهير ل تأثير السمات الشخصية  د ظهر هذا في موقف المبحوثين من العبارات الدالة على  وق 

التواصل   عبارة  ( Influencers)   يجتماع ال امواقع  األول  الترتيب  في  جاءت  حيث  على ،  التركيز 
الكالم ا  وطريقة  الشباب كالموضة  نسبي    2.47بمتوسط حسابي    هتمامات  تليها عبارة% 82.3ووزن   ،  

، ثم % 81.2ووزن نسبي    2.44بمتوسط حسابي    مواكبة وعرض دائما  كل مهم هو جديد فى مجالهم 
 .% 80.7ووزن نسبي  2.42بمتوسط حسابي  األسلوب الجذاب فى الحديث وتوصيل المعلومة  عبارة 
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التى  .10 التواصل    تتيحها   التكنولوجيا  مع   يجتماعال ا مواقع  المواقع  مشاهير  تواصل  لتسهيل 
 الجمهور:

 (4شكل رقم ) 
 تتيحها مواقع التواصل االجتماعي  يالتكنولوجيا الت

 
في  ت  المعروضة  النتائج  )وضح  رقم  التواصل   تتيحها  التي التكنولوجيا  أهمية    ( 4الشكل  مواقع 

من إجمالي المبحوثين، بينما كان   % 65.5ي، حيث كان هذه األهمية مرتفعة لدى ما نسبته  جتماعال ا 
من إجمالي   % 2.5من المبحوثين، على حين كانة األهمية منخفضة لدى ما نسبته    % 32متوسطة لدى  

 .عينة الدراسة 
أهمية   على  الدالة  العبارات  من  المبحوثين  موقف  فى  هذا  ظهر   تيحهات   التي التكنولوجيا  وقد 

الترتيب األول عبارة  جتماع الا مواقع التواصل   سرعة نقل األحداث والتعليق عليها ي، حيث جاءت في 
خاص  ا وعبارة    Liveة  يباستخدام  دعوات  خالل  من  الصفحة  التواصل ألنشر  مواقع  على  صدقاء 

ظهور الصحفة لمتابعين لكل منهما، تليها عبارة    %87ووزن نسبي    2.61بمتوسط حسابي    ى ي جتماعال ا 
ووزن   2.53بمتوسط حسابي    جدد من خالل فيديو أو منشور على الصفحة علق عليه أحد األصدقاء

ووزن نسبي   2.47بمتوسط حسابي    من خالل اإلعالنات المدفوعة لصفحتهم  ، ثم عبارة % 84.2نسبي  
82.4 %. 
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 الشباب المصرى 

" 

" 

" 

 

 من محتوى: ( Influencers)  ي جتماع ال ا مشاهير مواقع التواصل  درجة الثقة فيما يقدمه   .11

 
 (5شكل رقم ) 

 ( من محتوىInfluencersدرجة الثقة فيما يقدمه مشاهير مواقع التواصل االجتماعي )

الشكل رقم ) المعروضة في  النتائج  فيما يقدمه  5توضح  الثقة  التواصل ( درجة  مشاهير مواقع 
 إجمالي من    % 64.3من محتوى، فقد كانت الثقة متوسطة لدى ما نسبته    ( Influencers)   ي جتماعال ا 

بينما كان مرتفعة لدى   من المبحوثين، على حين كانة األهمية منخفضة لدى ما   %24.7المبحوثين، 
 عينة الدراسة. إجمالي من   % 11نسبته 

المبحوثين موقف  في  هذا  ظهر  على    وقد  الدالة  العبارات  يقدمه  من  فيما  الثقة  مشاهير درجة 
الهدف ، حيث جاءت في الترتيب األول عبارة  من محتوى   (Influencers)   يجتماع الا مواقع التواصل  

الماد المكسب  هو  لهم  بالنسبة  المتابعين   ي األهم  عدد  حسابي    وزيادة  نسبى   2.30بمتوسط  ووزن 
عبارة  % 76.7 تليها  مصداقيتها ،  من  للتأكد  يقدمونها  التى  المعلومات  عن  أخرى  مرة  بمتوسط   أبحث 

يمكن أن يقدموا معلومات غير صحيحة بغرض جذب ، ثم عبارة  % 76.1ووزن نسبي    2.28حسابي  
 .% 72.6ووزن نسبي    2.18بمتوسط حسابي أكبر عدد من المتابعين  
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 : ئل اإلعالم الجديدة والتقليدية فى صناعة قادة الرأي دور وسا  .12

 
 (6شكل رقم ) 

 دور وسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية في صناعة قادة الرأي

صناعة   ئل اإلعالم الجديدة والتقليدية فى دور وسا  ( 6توضح النتائج المعروضة في الشكل رقم ) 
ال  وسائل  ،  رأي قادة  حالة  نسبته  ففي  ما  لدى  ا  دورها مرتفع  الجديدة كان  المبحوثين،   % 69اإلعالم  من 

ا لدى ما نسبته  % 28.2بينما كان متوسط ا لدى ما نسبته   من   % 2.8، على حين كان هذا الدور منخفض 
 %54.6كان دورها متوسط ا لدى ما نسبته    أما بالنسبة لوسائل اإلعالم التقليدية   .إجمالي عينة الدراسة 

ا لدى ما % 42.6المبحوثين، بينما كان متوسط ا لدى ما نسبته  من   ، على حين كان هذا الدور منخفض 
 .من إجمالي عينة الدراسة  % 2.8نسبته 

على   الدالة  العبارات  من  المبحوثين  موقف  في  هذا  ظهر  الجديدة وقد  اإلعالم  وسائل  دور 
قادة ال  الترتيب األو والتقليدية في صناعة  التواصل مساحة   ل عبارةرأي، حيث جاءت في  وفرت مواقع 

الت تلك  من  أكبر  الرأ   ي حرية  لقادة  متوفرة  التقليد  ي كانت  اإلعالم  فى  القديم  وعبارة  بشكلهم  أتاحت ي 
بمتوسط حسابي   ي جدد لم يكونوا ليظهروا فى اإلعالم التقليد  يمواقع التواصل الفرصة لظهور قادة رأ 

نسبى    2.62 تليها عبارة  % 87.4ووزن  التواصل  سهلت  ،  بتكنول   ي جتماعال امواقع  الثقافة  جيات و نشر 
ظهور   يجتماع الا أتاحت مواقع التواصل  ، ثم عبارة  % 86.7ووزن نسبي    2.60بمتوسط حسابى    جديدة 

نتقائية أمام الشباب عكس اإلعالم العدد كبير من قادة الرأى والمؤثرين مما وفر مساحة واسعة من ا 
 .% 86.2ووزن نسبي   2.59بمتوسط حسابي   ي التقليد
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 الشباب المصرى 

" 

" 

" 

 

 ثالثًا: نتائج اختبار الفروض البحثية:
 ادور  يعرض هذا المحور من الدراسة نتائج اختبار الفروض البحثية، ومن المعلوم أن للفروض  

المشكلة    ى ف  ا كبير   أو  الظاهرة  فهم  على  الباحث  بدراستها،    التى مساعدة  أهميتها  يقوم  لها  أن  في كما 
وبالتال تفسير  عملية   واألحداث،  إيضاحها إف   يالظواهر  خالل  من  وذلك  المناسبة  الحل  طرق  تقدم  نها 

 .أدت إلى حدوث هذه الظواهر   ي التلألسباب  

التواصل   مواقع  استخدام  كثافة  بين  إحصائية  دالة  ارتباطية  توجد عالقة  األول:   االجتماعيالفرض 
التواصل  و  مواقع  اعتبار مشاهير   New Opinionقادة رأى جدد    Influencers  االجتماعيمدى 

Leaders . 
 (8جدول رقم ) 

مدى اعتبار مشاهير مواقع التواصل االجتماعي معنوية العالقة االرتباطية بين كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي و 
Influencers   جدد   يقادة رأNew Opinion Leaders 

 مستوى المعنوية معامل بيرسون 
0.137* 0.014 

 0.05* دال عند مستوى معنوية 

مدى اعتبار  و  االجتماعي لقياس معنوية العالقة االرتباطية بين كثافة استخدام مواقع التواصل  
التواصل   مواقع  جدد    Influencers  االجتماعيمشاهير  رأى  فقد New Opinion Leadersقادة   ،

على  العالقة  محل  المتغيرين  من  متغير  كل  قياس  تم  حيث  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحث  استخدم 
 .Intervalالمستوى الفتري  

الجدول رقم )  المبينة في  التحليل اإلحصائي  نتائج  المتغيرين، 8أظهرت  العالقة بين  ( معنوية 
حصائيا عند مستوى معنوية أقل من ، وهي قيمة دالة إ 0.137حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  

. ومن حيث شدة العالقة فهي عالقة منخفضة الشدة، أما من حيث اتجاهها فهي عالقة طردية، 0.05
مشاهير  كانوا األعلى في تقييمهم    االجتماعيلمواقع التواصل    استخداما  أن المبحوثين األكثر    يعنىما  

التواصل   رأ  باعتبارهم   Influencers  االجتماعي مواقع  ،  New Opinion Leadersجدد    يقادة 

 والعكس بالعكس. 
التواصل   لمواقع  الكثيفة  للمتابعة  ما  النتيجة  هذه  موقف   االجتماعي تعكس  على  تأثير  من 

، وصار ُيطلق عليهم االجتماعي ن اكتسبوا شهرتهم من مواقع التواصل  الذي المستخدمين من األشخاص  
ن اتصال األشخاص بالجمهور م ي جتماع الا وسائل التواصل  الواسع ل   نتشار االقد ساعد  لفظ المؤثرين، و 

ولعبي العالم  ا   انستجرام  ،  المؤثر   ي ف   كبيرا    ا دورا   تحديد  فظهور  الساحة  على  ف  ى ين  األخير،   ىالعقد 
ومنهم من اكتسبوا شهرتهم مما ينشرونه على راميين'.  ج'اإلنستا ـ بعض األحيان يعرف هؤالء المؤثرون ب 

 حساباتهم على فيسبوك، فصار لهم متابعين يتفاعلون معهم ويتأثرون بهم.

https://www.marefa.org/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
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من هذه النتيجة يمكن القول إن نتيجة اختبار الفرض األول القائل بمعنوية العالقة االرتباطية 
كثافة  التواصل    بين  مواقع  التواصل  و   اإلجتماعى استخدام  مواقع  مشاهير  اعتبار   اإلجتماعى مدى 

Influencers  قادة رأى جددNew Opinion Leaders  .قد انتهى إلى ثبوت صحته 

لمشاهير مواقع التواصل   السمات الشخصية بين  ارتباطية دالة إحصائية  توجد عالقة  الفرض الثاني:  
 New Opinion Leadersجدد   ي عتبارهم قادة رأ ا ومدى    Influencers االجتماعي 

 (9جدول رقم ) 
ومدى اعتبارهم قادة رأي  Influencersمعنوية العالقة االرتباطية بين السمات الشخصية لمشاهير مواقع التواصل االجتماعي  

 New Opinion Leadersجدد  

 مستوى المعنوية معامل بيرسون 
0.428** 0.001 

 0.01دال عند مستوى معنوية  **  

السمات الشخصية  العالقة االرتباطية بين  التواصل    لقياس معنوية   اإلجتماعىلمشاهير مواقع 
Influencers    ومدى اعتبارهم قادة رأى جددNew Opinion Leaders،   فقد استخدم الباحث معامل

 .Intervalارتباط بيرسون حيث تم قياس كل متغير من المتغيرين محل العالقة على المستوى الفتري  
الجدول رقم )  المبينة في  التحليل اإلحصائي  نتائج  المتغيرين، 9أظهرت  العالقة بين  ( معنوية 

صائيا عند مستوى معنوية أقل من ، وهي قيمة دالة إح0.428حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  
. ومن حيث شدة العالقة فهي عالقة متوسطة الشدة، أما من حيث اتجاهها فهي عالقة طردية، 0.01

ارتفع تقييم   االجتماعي أنه كلما زادت السمات والخصائص الشخصية لمشاهير مواقع التواصل    يعني ما  
 والعكس بالعكس. ، New Opinion Leadersجدد  يباعتبارهم قادة رأالمستخدمين لهم 

في  التأثير  على  قدرتهم  في  األهمية  شديد  عامال   األشخاص  هؤالء  سمات  كانت  فقد  بالتالي 
ات معرفية متابعيهم، وهي سمات تتراوح بين هيئة شكلية وبدنية جذابة أو مهارات اتصالية مميزة، أو قدر 

فطرى؛ وشعورى  اجتماعى  ذكاء  أو  بالشر   فائقة،  حدا  عملها ما  ومجاالت  أنشطتها  اختالف  على  كات 
مشاهير  يوظ ت   إلى  التواصل  ف  على   االجتماعي مواقع  ومتابعيهم  لجمهورهم  منتجات  بتسويق  ليقوموا 

ال يعمل  حيث  المنصات،   األحيان هؤالء  من  كثير  في  الحياة،   مشاهير  أسلوب  معلمي   ن فيقومو  عمل 
حياة  بالترويج  وأثناء   لنمط  معين،  أسلوب  لص أو  أساسي  بشكل  مروجين  أو  مؤثرين  يكونوا  ة حيفذلك 

 .معينة أو أساليب في الفن والموضة والتكنولوجيا وألعاب الفيديو والسياسة والموسيقى والترفيه 
من هذه النتيجة يمكن القول أن نتيجة اختبار الفرض الثاني القائل بمعنوية العالقة االرتباطية 

الشخصية  السمات  مواقع   بين  قادة رأى   Influencers  اإلجتماعى التواصل    لمشاهير  اعتبارهم  ومدى 
 قد انتهى إلى ثبوت صحته.  New Opinion Leadersجدد  
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الثالث:   عالقة  الفرض  إحصائية  هناك  دالة  التواصل بين  ارتباطية  مواقع  تتيحها  التى  التكنولوجيا 
التواصل  و  اإلجتماعى  مواقع  مشاهير  اعتبار  جدد    Influencers  اإلجتماعىمدى  رأى   Newقادة 

Opinion Leaders 
 (10جدول رقم ) 

مدى اعتبار مشاهير مواقع التواصل  معنوية العالقة االرتباطية بين التكنولوجيا التى تتيحها مواقع التواصل االجتماعي و 
 New Opinion Leadersقادة رأى جدد  Influencersاالجتماعي 

 مستوى المعنوية معامل بيرسون 
0.124* 0.026 

 0.01* دال عند مستوى معنوية 

مدى  و   االجتماعي لقياس معنوية العالقة االرتباطية بين التكنولوجيا التى تتيحها مواقع التواصل  
، New Opinion Leadersقادة رأى جدد    Influencers  االجتماعياعتبار مشاهير مواقع التواصل  

فقد استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون حيث تم قياس كل متغير من المتغيرين محل العالقة على 
 .Intervalالمستوى الفتري  

معنوية العالقة بين المتغيرين،   (10أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المبينة في الجدول رقم )
ا عند مستوى معنوية أقل من ، وهي قيمة دالة إحصائي  0.124حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  

. ومن حيث شدة العالقة فهي عالقة ضعيفة الشدة، أما من حيث اتجاهها فهي عالقة طردية، 0.05
فى ما   اعتقادا   األكثر  المستخدمين  أن  خصائص  يعنى  مواقع   أهمية  في  المتوافرة  الحديثة  التكنولوجيا 

، New Opinion Leadersجدد    يباعتبارهم قادة رأم تقييم المشاهير  لديه ارتفع    االجتماعي التواصل  

 والعكس بالعكس. 
فالقيمة   ثم  التواصل    التي من  مواقع  مشاهير  بها  بما   االجتماعي يحظى  كبير  بشكل  ارتبطت 

أتاحته لهم هذه المواقع من خصائص رقمية سهلت لهم عملية التواصل مع المستخدمين وأتاحت تفاعال  
وعليه   لهم.  المتابعين  مع  حميمية  ال أكثر  النجاح  حبيس  التأثير  يعد  التميز لم  على  حكرا   أو  فعلي 

للقياس   ي الحقيق الخاضع  لإلبداع  رهنا   ف أو  تكاملت  وإنما  السمات ،  تشمل  باألساس  شكلية  عناصر  يه 
 .الشخصية وخصائص الوسيط التكنولوجي 

من هذه النتيجة يمكن القول إن نتيجة اختبار الفرض الثالث القائل بمعنوية العالقة االرتباطية 
الت  التكنولوجيا  التواصل    ي بين  مواقع  التواصل و   االجتماعي تتيحها  مواقع  مشاهير  اعتبار  مدى 

 قد انتهى إلى ثبوت صحته. New Opinion Leadersجدد  يقادة رأ Influencers االجتماعي
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التواصل  مواقع  مشاهير  اعتبار  مدى  بين  إحصائيًا  دالة  ارتباطية  عالقة  هناك  الرابع:  الفرض 
ه نودرجة الثقة فيما يقدمو   New Opinion Leadersجدد    ي قادة رأ   Influencers  االجتماعي 
 من محتوى 

 (11جدول رقم ) 
 New Opinionقادة رأي جدد   Influencersمدى اعتبار مشاهير مواقع التواصل االجتماعي معنوية العالقة االرتباطية بين  

Leaders   ه من محتوىنودرجة الثقة فيما يقدمو 

 مستوى المعنوية معامل بيرسون 
0.618** 0.001 

 0.01** دال عند مستوى معنوية  

بين   االرتباطية  العالقة  معنوية  التواصل  لقياس  مواقع  مشاهير  اعتبار    االجتماعي مدى 
Influencers    قادة رأى جددNew Opinion Leaders   ه من محتوى، فقد ن ودرجة الثقة فيما يقدمو

على  العالقة  محل  المتغيرين  من  متغير  كل  قياس  تم  حيث  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحث  استخدم 
 .Intervalالفتري  المستوى  

( معنوية العالقة بين المتغيرين، 11أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المبينة في الجدول رقم )
ا عند مستوى معنوية أقل من ، وهي قيمة دالة إحصائي  0.618حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  

. ومن حيث شدة العالقة فهي عالقة متوسطة الشدة، أما من حيث اتجاهها فهي عالقة طردية، 0.01
باعتبارهم قادة رأى    االجتماعيمواقع التواصل  ن زاد اعتقادهم في مشاهير  الذي أن المستخدمين    يعنى ما  

ه هؤالء المشاهير من محتوى والعكس ن يقدمو درجة ثقتهم فيما  زادت    New Opinion Leadersجدد  
 بالعكس.

شيوع   إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  مستحدثة تجدر  »   مصطلحات   »بلوجر«و   فاشينيستا« مثل 
. ي جتماع الا اقتحمت مجتمعاتنا نتيجة لتغلغل وانتشار وسائل التواصل  قد  »يوتيوبر«، »سوشياليست«  و 

كثرة عددهم في الترويج لخدمات وسلع، متبعين أساليب واستغل هؤالء المشاهير ثقة متابعي صفحاتهم و 
ضررها في مقابل المادة،   مختلفة وكلمات تطرب اآلذان، فمنهم من يروج لمنتجات غير مباٍل بنفعها أو 

 وهي من نواتج ما يحظون به من ثقة لدى المستخدمين.  .وآخرون يتحدثون عن سلع موثوق بمصدرها 
تيجة اختبار الفرض الرابع القائل بمعنوية العالقة االرتباطية من هذه النتيجة يمكن القول إن ن

التواصل  بين    New Opinionجدد    يقادة رأ  Influencers  االجتماعيمدى اعتبار مشاهير مواقع 

Leaders  قد انتهى إلى ثبوت صحته.ه من محتوى ن ودرجة الثقة فيما يقدمو 
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التواصل  مواقع  دور  في  االعتقاد  مدى  بين  إحصائيًا  دالة  ارتباطية  عالقة  هناك  الخامس:  الفرض 
االعتقاد في دور وسائل ومدى    New Opinion Leaders  جدد   ي في صناعة قادة رأ   االجتماعي 

 اإلعالم التقليدية في صناعتهم
 (12جدول رقم ) 

 New Opinion ر مواقع التواصل االجتماعي في صناعة قادة رأي جدد معنوية العالقة االرتباطية بين مدى االعتقاد في دو
Leaders   االعتقاد في دور وسائل اإلعالم التقليدية في صناعتهم ومدى 

 مستوى المعنوية معامل بيرسون 
-0.327 0.001 

 0.01** دال عند مستوى معنوية  

التواصل   مواقع  دور  في  االعتقاد  مدى  بين  االرتباطية  العالقة  معنوية  في   االجتماعي لقياس 
االعتقاد في دور وسائل اإلعالم التقليدية في ومدى    New Opinion Leaders صناعة قادة رأى جدد

محل  المتغيرين  من  متغير  كل  قياس  تم  حيث  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحث  استخدم  فقد  صناعتهم، 
 .Intervalالعالقة على المستوى الفتري  

( معنوية العالقة بين المتغيرين، 12أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي المبينة في الجدول رقم )
ب  بيرسون  حيث  ارتباط  دالة إحصائي  0.427-لغت قيمة معامل  قيمة  أقل ، وهي  ا عند مستوى معنوية 

عالقة 0.01من   فهي  اتجاهها  حيث  من  أما  الشدة،  متوسطة  عالقة  فهي  العالقة  شدة  حيث  ومن   .
في صناعة قادة   االجتماعيأنه كلما زاد اعتقاد المستخدمين في دور مواقع التواصل    يعنى عكسية، ما  

صناعتهم قل    New Opinion Leaders  جدد  ي رأ  في  التقليدية  اإلعالم  وسائل  دور  في  اعتقادهم 
 والعكس بالعكس. 

من هذه النتيجة يمكن القول إن نتيجة اختبار الفرض الخامس القائل بمعنوية العالقة االرتباطية 
ف االعتقاد  مدى  االجتماعي فى بين  التواصل  مواقع  دور  قادة رأ   ى   New Opinion  جدد   يصناعة 

Leaders  قد انتهى إلى ثبوت صحته.االعتقاد في دور وسائل اإلعالم التقليدية في صناعتهم  ومدى 

المبحوثين عينة الدراسة بحسب خصائصهم بين  الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة إحصائية  
والسن   الديموغرافية  السكن،  ومكان  الدراسى )النوع،  والمؤهل  فى ،  لألسرة(  الشهري  والدخل   كثافة  ، 

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
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 (13جدول رقم ) 

معنوية الفروق بين المبحوثين عينة الدراسة بحسب خصائصهم الديموغرافية )النوع، ومكان السكن، والسن، والمؤهل الدراسي، 
 والدخل الشهري لألسرة( فى كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي

 العدد  خصائص العينة  المتغير 
المتوسط  

 حسابى ال 
االنحراف  
 المعيارى 

إحصائي  
 االختبار 

 درجة 
 الحرية 

مستوى  
 المعنوية 

 النوع 
- 1.703 6.33 134 ذكر

4.801 317 0.001 
 1.279 7.13 185 أنثى 

 مكان السكن 
 1.454 6.81 251 حضر 

0.244 317 0.658 
 1.761 6.72 68 ريف

 السن 

 1.965 6.44 16 سنة  20قل من أل 18من 

11.58 3 
315 

0.000 
 1.279 7.11 171 سنة  25قل من أل 20 من
 1.310 6.93 69 سنة  30قل من أل 25 من

 1.850 5.89 63 سنة 35إلى  30من 

المؤهل 
 ي الدراس 

 1.165 4.25 8 مؤهل أقل من المتوسط 

19.66 3 
315 

0.000 
 1.692 5.19 21 مؤهل متوسط أو فوق متوسط 

 1.404 6.96 247 مؤهل جامعي عالي 
 1.280 7.07 43 دراسات عليا  

الدخل  
  الشهري 
 لألسرة 

 1.719 6.39 74   هف جنيآال 3أقل من 
4.655 2 

316 
 1.510 6.76 123 هف جنيآال 5إلى  3من  0.010

 1.353 7.07 122 ه ف جنيآال  5أكثر من 

الفروق   معنوية  خصائصهم  بين  الختبار  بحسب  الدراسة  عينة  )النوع،   الديموغرافية المبحوثين 
والمؤهل   والسن،  السكن،  والدخل  الدراسي ومكان  التواصل   الشهري ،  مواقع  استخدام  كثافة  في  لألسرة( 

فقد استخدم الباحث اختبار )ت( لقياس معنوية الفروق بحسب المتغيرات ثنائية المجموعة   االجتماعي 
السكن  ومكان  من )النوع،  أكثر  المتغيرات  بحسب  الفروق  معنوية  لقياس  )ف(  اختبار  واستخدم   ،)

 لألسرة(.  الشهري ، والدخل  الدراسي مجموعتين )السن، والمؤهل 
 ( النتائج التالية: 13ُتظهر القيم المبينة في الجدول رقم )

التواصل   • ، حيث االجتماعي معنوية الفروق بين المبحوثين بحسب النوع في كثافة استخدام مواقع 
ومستوى معنوية أقل   317ا عند درجة حرية  ، وهي قيمة دالة إحصائي  4.801-بلغت قيمة )ت(  

بمتوسط  0.05من   اإلناث  مجموعة  لصالح  الفروق  هذه  كانت  وقد  بمجموعة   7.13.  مقارنة 
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لهذه المواقع مقارنة بالذكور ضمن   استخداما  أن اإلناث كن أكثر    يعنى . ما  6.33الذكور بمتوسط  
 الدراسة. عينة  

التواصل  • مواقع  استخدام  كثافة  في  السكن  مكان  بحسب  المبحوثين  بين  الفروق  معنوية  عدم 
 يعني(. ما  P>0.05ا ) ، وهي قيمة غير دالة إحصائي  0.244، حيث بلغت قيمة )ت(  االجتماعي 

بين   االجتماعي أن مكان السكن لم يكن من المتغيرات المؤثرة على كثافة استخدام مواقع التواصل  
 المبحوثين عينة الدراسة.

التواصل   • االجتماعي، حيث معنوية الفروق بين المبحوثين بحسب السن في كثافة استخدام مواقع 
ومستوى معنوية   315و   3ا عند درجتي حرية  قيمة دالة إحصائي    ، وهي 11.58بلغت قيمة )ف(  

 7.11بمتوسط    سنة   25قل من  أل  20  من. وقد كانت هذه الفروق لصالح مجموعة  0.05أقل من  
  سنة   20قل من  أل  18من  ، ثم مجموعة  6.93بمتوسط    سنة  30قل من  أل  25  منتليها مجموعة  

 . 5.89بمتوسط   سنة 35إلى   30من  جاءت مجموعة  أخيرا  ، و 6.77بمتوسط  
الفروق   • المؤهل  معنوية  بحسب  المبحوثين  التواصل   الدراسى بين  مواقع  استخدام  كثافة  في 

 315و   3قيمة دالة إحصائيا عند درجتي حرية    ، وهي 19.66بلغت قيمة )ف(    ، حيثاإلجتماعى 
بمتوسط   علياال دراسات  . وقد كانت هذه الفروق لصالح مجموعة ال 0.05ومستوى معنوية أقل من  

مجموعة  7.07 تليها  عالي،  جامعي  ثم  6.96بمتوسط    مؤهل  فوق مجموعة  ،  أو  متوسط  مؤهل 
 . 4.25بمتوسط  مؤهل أقل من المتوسطمجموعة  جاءت  أخيرا  ، و 5.19بمتوسط   متوسط

الدخل   • بحسب  المبحوثين  بين  الفروق  التواصل   الشهرى معنوية  مواقع  استخدام  كثافة  في  لألسرة 
 316و   2ا عند درجتي حرية  قيمة دالة إحصائي    ، وهي 4.655بلغت قيمة )ف(  االجتماعى، حيث  

 ه اآلف جني  5أكثر من    . وقد كانت هذه الفروق لصالح مجموعة 0.05ومستوى معنوية أقل من  
  3أقل من  مجموعة  ، ثم  6.76بمتوسط    هف جني آال  5إلى    3من  ، تليها مجموعة  7.07بمتوسط  

 .  6.39  بمتوسط   هف جنيآال
خصائصهم   بحسب  الدراسة  عينة  المبحوثين  بين  الفروق  مصدر   الديموغرافيةلتحديد 

 االجتماعي.كثافة استخدام مواقع التواصل    الدراسى، والدخل الشهرى لألسرة( فى )السن، والمؤهل  
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 (14جدول رقم ) 
مصدر الفروق بين المبحوثين عينة الدراسة بحسب خصائصهم الديموغرافية )السن، والمؤهل الدراسى، والدخل الشهرى 

 لألسرة( في كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي

 خصائص العينة  المتغير 
المتوسط  

 حسابي ال 
الخطأ  
 المعياري 

مستوى  
 المعنوية 

 السن 

 سنة  20قل من أل 18من 
 0.080 0.380 0.668- سنة  25قل من أل 20 من
 0.225 0.403 0.490- سنة  30قل من أل 25 من

 0.178 0.407 0.549 سنة 35إلى  30من 

 سنة  25قل من أل 20 من
 0.392 0.207 0.178 سنة  30قل من أل 25 من

 0.000 0.214 * 1.216 سنة 35إلى  30من 
 0.000 0.253 * 1.039 سنة 35إلى  30من  سنة  30قل من أل 25 من

المؤهل 
 الدراسى 

 مؤهل أقل من المتوسط 
 0.108 0.583 0.940- مؤهل متوسط أو فوق متوسط 

 0.000 0.504 * -2.71 مؤهل جامعي عالي 
 0.000 0.540 * -2.82 دراسات عليا  

فوق   أو  متوسط  مؤهل 
 متوسط 

 0.000 0.319 * -1.77 مؤهل جامعي عالي 
 0.000 0.374 * -1.87 دراسات عليا  

 0.647 0.232 0.106- دراسات عليا   ي عال ىمؤهل جامع
الدخل  
  الشهرى 
 لألسرة 

 ه ف جنيآال 3أقل من 
 0.094 0.221 0.372- هف جنيآال 5إلى  3من 

 0.003 0.222 * -670. ه ف جنيآال  5أكثر من 
 0.118 0.192 0.301- ه ف جنيآال  5أكثر من  هف جنيآال 5إلى  3من 

 0.01** دال عند مستوى معنوية  

 ( النتائج التالية: 14الجدول رقم )  ُتظهر القيم المبينة فى 
النتائج معنوية الفروق بين مجموعة   • من    سنة  35إلى    30من  فيما يخص متغير السن، أظهرت 

من جانب    سنة  30قل من  أل  25  منومجموعة    سنة  25قل من  أل  20  من جانب وكل من مجموعة  
 آخر، وكانت هذه الفروق لصالح المجموعة األولى بداللة إحصائية. 

متغير   • يخص  الدراسة الدراسى المؤهل  فيما  مجموعات  كل  بين  الفروق  معنوية  النتائج  أظهرت   ،
تعليمي   سوى  المتقاربة  المجموعات  وهي ا  بين  المتوسط مجموعة      من  أقل  مؤهل  ومجموعة    مؤهل 

 ومجموعة دراسات عليا.  ىعال ىمؤهل جامع، وكذلك بين مجموعة متوسط أو فوق متوسط
  5أكثر من ، أظهرت النتائج معنوية الفروق بين مجموعة  لألسرة   الشهري الدخل  فيما يخص متغير   •

ه من جانب آخر، وكانت هذه الفروق لصالح  ف جني آال  3أقل من  ه من جانب ومجموعة  جنيف  آال
 إحصائية. المجموعة األولى بداللة 
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بين من هذه النتيجة يمكن القول إن نتيجة اختبار الفرض السادس القائل بمعنوية الفروق  
خصائصهم   الدراسة بحسب  والمؤهل   الديموغرافية المبحوثين عينة  السكن، والسن،  ومكان  )النوع، 

والدخل  الدراسي  فى ،  لألسرة(  االجتماعيكثاف   الشهري  التواصل  مواقع  استخدام  إلى قد    ة  انتهى 
 .ي ثبوت صحته بشكل جزئ 

إحصائية   داللة  ذات  فروق  توجد  السابع:  بحسب خصائصهم بين  الفرض  الدراسة  المبحوثين عينة 
والمؤهل    الديموغرافية  والسن،  السكن،  ومكان  والدخل  الدراسي )النوع،  فى ،  لألسرة(  مدى   الشهري 

التواصل   مواقع  مشاهير  رأ  Influencers  االجتماعياعتبار   New Opinionجدد    يقادة 

Leaders 
 (15جدول رقم ) 

معنوية الفروق بين المبحوثين عينة الدراسة بحسب خصائصهم الديموغرافية )النوع، ومكان السكن، والسن، والمؤهل الدراسي، 
 New Opinionقادة رأي جدد  Influencersمواقع التواصل االجتماعي مدى اعتبار مشاهير والدخل الشهري لألسرة( فى  

Leaders 

 العدد  خصائص العينة  المتغير 
المتوسط  

 حسابي ال 
االنحراف  
 المعياري 

إحصائي  
 االختبار 

درجة 
 الحرية 

مستوى  
 المعنوية 

 النوع 
 3.140 11.81 134 ذكر

2.564 317 0.011 
 3.240 10.88 185 أنثى 

 السكن مكان  
- 3.176 11.10 251 حضر 

1.781 
317 0.076 

 3.357 11.88 68 ريف

 السن 

 2.834 10.81 16 سنة  20قل من أل 18من 

2.187 
3 

315 0.090 
 2.836 10.89 171 سنة  25قل من أل 20 من
 3.856 11.88 69 سنة  30قل من أل 25 من

 3.465 11.73 63 سنة 35إلى  30من 

المؤهل 
 ي الدراس 

 2.928 12.50 8 مؤهل أقل من المتوسط 

2.566 
3 

315 0.055 
 2.692 12.95 21 مؤهل متوسط أو فوق متوسط 

 3.247 11.11 247 ى عال ىمؤهل جامع
 3.211 11.14 43 دراسات عليا  

الدخل  
  الشهري 
 لألسرة 

 3.002 11.05 74   هجنيف آال 3أقل من 
2.377 

2 
 3.168 11.76 123 هجنيف  آال 5إلى  3من  0.094 316

 3.376 10.90 122 ه جنيف آال  5أكثر من 

الفروق   معنوية  خصائصهم  بين  الختبار  بحسب  الدراسة  عينة  )النوع،   الديموغرافية المبحوثين 
والمؤهل   والسن،  السكن،  والدخل  الدراسي ومكان  فى ،  لألسرة(  مواقع    الشهري  مشاهير  اعتبار  مدى 

جدد    Influencers  االجتماعيالتواصل   رأى  الباحث   New Opinion Leadersقادة  استخدم  فقد 
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اختبار )ت( لقياس معنوية الفروق بحسب المتغيرات ثنائية المجموعة )النوع، ومكان السكن(، واستخدم 
مجموع  من  أكثر  المتغيرات  بحسب  الفروق  معنوية  لقياس  )ف(  والمؤهل  اختبار  )السن،  ، الدراسي تين 

 لألسرة(.  الشهري والدخل  
 ( النتائج التالية: 15ُتظهر القيم المبينة في الجدول رقم )

في   • النوع  بحسب  المبحوثين  بين  الفروق  التواصل  معنوية  مواقع  مشاهير  اعتبار    االجتماعي مدى 
Influencers    قادة رأى جددNew Opinion Leaders  وهي 2.654)ت(  ، حيث بلغت قيمة ،

. وقد كانت هذه الفروق 0.05ومستوى معنوية أقل من    317ا عند درجة حرية  قيمة دالة إحصائي  
أن   يعنى . ما  10.88مقارنة بمجموعة اإلناث بمتوسط    11.81لصالح مجموعة الذكور بمتوسط  

أكثر   كانوا  التواصل  من  اعتبار ا  الذكور  مواقع  جدد    يرأ  قادة  Influencers  االجتماعيمشاهير 
New Opinion Leaders   .مقارنة بالذكور ضمن عينة الدراسة 

التواصل  • مواقع  استخدام  كثافة  في  السكن  مكان  بحسب  المبحوثين  بين  الفروق  معنوية  عدم 
)ت(   قيمة  بلغت  حيث  وهي 1.781-االجتماعي،  إحصائي    ،  دالة  غير  ما ( P>0.05)ا  قيمة   .

السك  يعنى  مكان  فى أن  المؤثرة  المتغيرات  من  يكن  لم  التواصل   ن  مواقع  مشاهير  اعتبار  مدى 
رأ  Influencers  االجتماعي  عينة   New Opinion Leadersجدد    يقادة  المبحوثين  بين 

 الدراسة.
لألسرة   الشهري والدخل    الدراسي عدم معنوية الفروق بين المبحوثين بحسب متغيرات السن والمؤهل   •

 New Opinionجدد  يقادة رأ Influencers  االجتماعيمواقع التواصل مدى اعتبار مشاهير في  

Leaders  ا  ، حيث كانت قيم )ف( غير دالة إحصائي(P>0.05 .)    أن هذه المتغيرات غير   يعنى ما
في   التواصل  مؤثرة  مواقع  مشاهير  اعتبار  رأ  Influencers  االجتماعيمدى   Newجدد    يقادة 

Opinion Leaders . 
الفروق   بمعنوية  القائل  السابع  الفرض  اختبار  نتيجة  إن  القول  يمكن  النتيجة  هذه  بين من 

خصائصهم   بحسب  الدراسة  عينة  والمؤهل   الديموغرافية المبحوثين  والسن،  السكن،  ومكان  )النوع، 
والدخل  الدراسي  التواصل  لألسرة( في    الشهري ،  مواقع  اعتبار مشاهير    Influencers  االجتماعي مدى 

 .ي قد انتهى إلى ثبوت صحته بشكل جزئ  New Opinion Leadersجدد  يقادة رأ

 

 

 

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


 الشباب المصري"  دور وسائل التواصل االجتماعى فى صناعة قادة الرأى الجدد من منظور   : "د. السيد أبو شعيشع  350 

 الشباب المصرى 

" 

" 

" 

 

 هوامش الدراسة:

 أواًل: الهوامش العربية: 
 م(.1962، ترجمة سامي ناشد )القاهرة: عالم الكتب، األفكار المستحدثة وكيف تنشرأفريت روجرز،  (1

مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها فى تشكيل الرأى العام إزاء القضايا السياسية: دراسة مسحية لجمهور  ،  أنمار وحيد فيضي (2

 م، متاح على: 2020، سبتمبر 4المجلد  بحث منشور فى مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد،مدينة بغداد، 

http://search.mandumah.com/Record/1085147 

رايت،   (3 الجماهيري،تشارلز  لالتصال  االجتماعي  للكتاب،   المنظور  العامة  المصرىة  الهيئة  )القاهرة:  فتحي  محمد  ترجمة 

 م(.1983

 م ومتاح على: 2013أغسطس  20بتاريخ  aitnewsتقرير منشور على موقع البوابة العربية لألخبار التقنية  (4

https://aitnews.com/2013/08/20 / 

 م(.2006)القاهرة: الدار المصرىة اللبنانية،  االتصال ونظرياته المعاصرةليلى السيد، حسن عماد مكاوي و  (5

اإلنترنت،   (6 يوتيوب على شبكة  لموقع  الجامعي  الشباب  استخدامات  أمين،  اإلعالم  رضا عبدالواجد  مؤتمر  فى  منشورة  دراسة 

 م، متاح على: 2009ريل مملكة البحرين، جامعة البحرين، إب الجديد: تكنولوجيا جديدة لواقع جديد، 

https://www.academia.edu/ 

العربى،   (7 الشباب  من  عينة  على  ميدانية  دراسة  العربى:  العالم  فى  اإلنترنت  الرؤوف،  عبد  المجلة  سامي  فى  منشور  بحث 

 م. 2000، 4، العدد جامعة القاهرة: كلية اإلعالمالمصرىة لبحوث الرأى العام،  

لكاذبة على مواقع التواصل االجتماعي فى نشر القلق السياسي لدى الشباب: دراسة تجريبية، سهير صالح إبراهيم، أثر األخبار ا (8

م، متاح على: 2019، 4، العدد 18المجلد بحث منشور فى المجلة المصرىة لبحوث الرأي العام، جامعة القاهرة: كلية اإلعالم،  

http://search.mandumah.com/Record/1108379 

قيادة   (9 سعيدى،  االجتماعية،  طارق  الشبكات  مواقع  فى  الجديدة  واألدوار  القياس  طرق  العام:  المجلة  الرأي  فى  منشور  بحث 

 م، متاح على:2017العدد العاشر، يناير  الجزائرية لألمن والتنمية،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36820 

العام،    (10 العل عبدالرحمان شداد، الرأي  تاريخ  مجلة  فى  منشور  العدد  ومبحث  م، متاح  2017،  6، جامعة زيان عاشور الجلفة، 

 http://search.mandumah.com/Record/799661على:

 متاح على:  ،1 ط (2014 دار يافا،م )األردن:   اإللكتروني اإلعالم الشريف، العزيز عبد  (11

https://www.noor-book.com/ 

الفضاء  (12 وهيبة،  اإلنسانية    الرأي، قادة  نظرية  في النظر  إعادة االفتراضي، عزوز  للدراسات  قبس  مجلة  فى  منشور  بحث 

 م، متاح على:2019، ديسمبر 2، العدد، 3، المجلد واالجتماعية

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105178 

ال  (13 قضايا  لخدمة  وتويتر  فيسبوك  االجتماعى  التواصل  أدوات  دور  تعديل  إعادة  نحو  محمد،  خليل  فراج  وقيم فهيمة  العام  رأي 

جامعة  بحث منشور فى مجلة بحوث فى التربية النوعية،  المواطنة والمساواة والتعايش المشترك وقبول اآلخر: دراسة ميدانية، 

 م، متاح على: 2019، فبراير 35القاهرة، كلية التربية النوعية، العدد 

http://search.mandumah.com/Record/1016930 

واألمهات    (14 اآلباء  ميدانية على عينة من  دراسة  األطفال:  االجتماعي على سلوك  التواصل  تأثير مشاهير  البسيسي،  لؤلؤة علي 

نموذجاً،   واليوتيوب  برنامجي سناب شات  منشورةبمدينة جدة:  غير  ماجستير  اآلداب    رسالة  كلية  الملك عبدالعزيز:  )جامعة 

 http://search.mandumah.com/Record/1096527م(، متاح على: 2020والعلوم اإلنسانية، 

باألثر األخالقي  (15 التواصل اإلجتماعي  تأثير عالقة مشاهير برامج  البحث  ماجد بن محمد بن شمدين،  فى مجلة  بحث منشور   ،

التربية،   فى  شمسالعلمي  عين  العدد  جامعة  والتربية،  والعلوم  لآلداب  البنات  كلية  الجزء  18،  على: 2017،  6،  متاح   م، 

http://search.mandumah.com/Record/876220 

شوسميث،    (16 وبرأىن  هيميلرمك  وستيفانى  بالنافز  اإلعالممارك  ومناهج  منال  نظريات  مراجعة  حطيبة،  عاطف  ترجمة   ،

 م(.2017أبوالحسن، )القاهرة: دار النشر للجامعات، 



             www.epra.org.eg                          www.jprr.epra.org.eg             سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  351 ا

 م(.2008)الرياض: دار غيناء للنشر،  أيديولجيا اإلعالممحمد بن سعود البشر،   (17

دور طالل محمد  (18 حول  مساوى،  المشاركة في االجتماعي التواصل مواقع عبر المقدمة اإلعالمية الحمالت عباس   تحقيق 

السعودية،   الجامعات طالب من عينة على تشخيصية  دراسة المجتمعية: العربية  المصرىة  بالمملكة  المجلة  فى  منشور  بحث 

  م، متاح على:2019، 1، العدد 18المجلد  جامعة القاهرة: كلية اإلعالم،لبحوث الرأي العام، 

http://search.mandumah.com/Record/1108235 

 .3م( ط 2004ب، )القاهرة: دار عالم الكت   نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد،   (19

الدهرواي،    (20 فؤاد  اإلجتماعى مشاهير عبر التسويق نحو العربي الشباب اتجاهات محمد  التواصل   Marketingمواقع 

Influence    الشرائي: وعالقته فىميدانية،   دراسة بالسلوك  منشور  واالتصال،    بحث  اإلعالم  لبحوث  العربية  جامعة  المجلة 

 متاح على: م، 2019، ديسمبر 27األهرام الكندية، كلية اإلعالم، العدد 

http://search.mandumah.com/Record/1027518 

 م(. 1998)القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،   أساسيات الرأي العاممحمد منير حجاب،   (21

 .1م( ط 2009)األردن: دار الحامد،  واإلعالمي السياسى النفس علم لعموش،ا وحسين خوالدة محمود  (22

فى  (23 االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  فاعلية  عبدالحافظ،  محمد  ذوي    نادية  احتياجات  إشباع  بكيفية  األمور  أولياء  توعية 

العام،  اإلعاقات النمائية والفكرية،   ، 18جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، المجلد  بحث منشور فى المجلة المصرىة لبحوث الرأي 

 http://search.mandumah.com/Record/1108173م، متاح على: 2019، فبراير 1العدد 

 . 1م( ط 2015)عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع،   لرأي العام ونظريات االتصالامصطفى يوسف كافي،   (24

كلية   ورقة عمل مقدمة فى ندوة مدرسة المستقبل،ممدوح عبدالهادى عثمان، التكنولوجيا ومدرسة المستقبل: الواقع والمأمول،   (25

 م، متاح على: 23/10/2002-22التربية، جامعة الملك سعود، 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1946 

( نافل مبارك على اعويش، دور مواقع التواصل االجتماعي فى تشكيل االتجاهات لدى الجمهور نحو أداء الحكومة والبرلمان فى  26

م، متاح على: 2016يونيه )ب(    -إبريل    -  2العدد  ،  44المجلد    ،بحث منشور فى مجلة حوليات كلية األدابالمجتمع الكويتي،  

https://search.mandumah.com/Record/834634/Details 

وليد عمشة وأروى ظبيان، استخدامات طلبة الجامعات األردنية لثراء مبتكرات شبكات التواصل التفاعلية واإلشباعات المتحققة    (27

مسحية،   دراسة  واالجتماعية،منها:  اإلنسانية  للبحوث  المفتوحة  القدس  مجلة  فى  منشور  العدد    بحث  القدس،  ،  42جامعة 

 http://search.mandumah.com/Record/860203م، متاح على: 2017

 التفاعل على التواصل االجتماعي مواقع خالل من الرسمية المشاهير وحسابات صفحات متابعة ياسمين محمد إبراهيم، تأثير  (28
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Abstract 

         This study sought to identify the role of social media in changing the 

concept of public opinion leaders among Egyptian youth and to identify the 

mechanisms used by these social platforms to convert ordinary people into new 

opinion leaders in society, whether these mechanisms are related to the audience 

or the content creators on websites, Social Influencers or the medium itself . 

In its theoretical framework, the study was based on two theoretical approaches: 

The first is the Opinion Leadership Theory presented by Elizabeth Dubois and 

others (2020), as an innovative form of the "two-stage information flow" theory. 

The second is: Diffusion of Innovations The origin modern societies, in which 

both Rogers and Schoemaker identified the characteristics that new public 

opinion leaders have in modern societies . 

The study relied on the survey method using a questionnaire, which was applied 

to a non-random sample (available) consisting of 319 respondents to find out 

their opinion on the role that social electronic platforms play in creating new 

opinion leaders in society. And the study reached several results, including : 

1  .There is a statistically significant relationship between the intensity of using 

social media sites and the extent to which they are considered new Opinion 

Leaders . 

2  .There is a correlation relationship with statistical significance between the 

personal characteristics of the famous social media Influencers and the extent to 

which they are considered new opinion leaders. 

3  .There is a correlation between the technology provided by the social media 

sites and the extent to which the famous social media Influencers consider new 

Opinion Leaders . 

4  .There is a statistically significant relationship between the extent to which the 

celebrities of the social networking sites consider new opinion leaders and the 

degree of trust in the content they provide to the public . 

5  .There is a statistically significant relationship between the extent of belief in 

the role of social media in creating new opinion leaders and the extent of belief 

in the role of traditional media in their industry. 

6  .There are significant differences between the study sample respondents 

according to their demographic characteristics in the intensity of social media 

use . 



Copyright © APRA 2021 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 

 

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

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

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  
 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-873X) 

                                                                        

Egyptian National Scientific & Technical Information Network 

(ENSTINET)  

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

Deposit Number: 24380 /2019 

 
 

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

APRA Publications  
 

Al Arabia Public Relations Agency 
 

Arab Republic of Egypt, 

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

Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 

                              Or  
 

Egyptian Public Relations Association 
 

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

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

 

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

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

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

The Journal is indexed within the following international digital databases: 

 

 

 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Address: 

 Al Arabia Public Relations Agency,  

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

Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 

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

and sending a copy of the receipt.  

 

mailto:jprr@epra.org.eg


 

 

  

Journal of Public Relations Research Middle East 
 

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

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

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

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

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

and Technology in Cairo). 

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

education, scientific consultancy and training. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publishing" Sponsored by the Arab Universities Union. 

- This journal is published quarterly. 

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

and international events. 

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

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

advertiser . 

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

researchers who are about to defend master and Doctoral theses.  

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

specialized in public relations and media and teaching staff members specialized 

scientific essays. 
 

Publishing rules: 

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

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

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

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

marketing communications.  

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

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

an accepted academic thesis. 

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

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

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



Advisory Board ** 
JPRR.ME 

 
 

  
 

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

 
 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

           of Vienna University Professor of Mass Communication at the   
 
 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

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

 

 

  

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

 

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

 

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

 

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

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

 

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

 
 

 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

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

 
  

 
   

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

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

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

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

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

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations & Dean  Faculty of Mass Communication, Yarmouk 
University 

 
 
 

  

  

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

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

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

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

 

 

 
 

Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME) ) 
  

Scientific Refereed Journal 
   Thirtieth Fourth Issue – Ninth Year – July/September- Part 1/ 2021  

 
 
 

 

Founder & Chairman    
 

  Dr. Hatem Moh’d Atef 
 

EPRA Chairman 
 

 

 

Editor in Chief  
 

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

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

                            
              

Editorial Manager 
 

 

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

Faculty of Mass Communication - Sinai University 
  

Head of the Consulting Committee of EPRA 
 

Editorial Assistants 
 

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

  
 

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

Coordinator College of Communication 
University of Sharjah (UAE) 

 

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

                   Mass Communication Faculty                           
Baghdad University 

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

 Faculty of Mass Communication  
Yarmouk University (Jordan) 

 
 

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

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

 

Public Relations Manager 

Alsaeid Salm 
 
 

Arabic Reviewers 

Ali Elmehy 
Sayid Sherif 

 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki - Ben Elsarayat - 1 Mohamed Alzoghpy Street 

Publications: Al Arabia Public Relations Agency 
 Arab Republic of Egypt 

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

Mobile: +201141514157 

+20482310073            Fax: 

+2237620818 Tel: 

www.jprr.epra.org.eg 

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

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

 

Journal of Public Relations Research Middle East 
Scientific refereed Journal - Supervision by Egyptian Public Relations Association - Ninth year - Thirtieth Fourth Issue - Part 1 - July /September 2021 

 

      Arab Impact Factor 2020 = 2.01                                                                                   Arcif Impact Factor 2021 = 0.9655 
    

 
 

 

Abstracts of Arabic Researches: 
 

 

 
 

 

▪ Prof. Dr. Tahseen Mansour Rashid Mansour - Yarmouk University 

             Maram Mohamed Nagy Managreh (MA) - Mohammed I University in Morocco 
 

  The Jordanian audience dependency on the Kingdom channel to get 
   information about the Coronavirus                                                                                7 
 
 

 

▪ Associate Prof. Dr. Samah Mohamed Mohammady Saad - Cairo University 

      Attitudes of Egyptian Tweeters Towards Education Issues in light of the 

       Coronavirus Pandemic: Twitter Network Analysis                                                    8 
 
 

 

▪ Associate Prof. Dr. Rasha Mohamed Morsey - Umm Al-Qura University 
     Rwan Siraj Omar Bakhsh (MA) - Umm Al-Qura University 

     Employing Motion Graphic Technology in Training Platforms and its Role in 
     Developing the Public Relations Employees' Skills in the Saudi Government 
     Sector: Field study on management of public relations employees at Umm Al- 
     Qura University users of "Ethraie" platform                                                                10 
 
 

 

▪ Dr. Mona Taha Mohamed Taha - Mansoura University 

      The Role of Media Campaigns by the Ministry of Health and Population on 
       its Official page on Facebook to Educate the Egyptian Public about 
       Corona Pandemic: A Field Study                                                                                  11 
 
 

▪ Dr. Noha Anwar Soliman - Menofia University 
The Effectiveness of Communication Strategies of Egyptian Ministries through 
Social Media in Enhancing Public's Digital Engagement in Public Affairs         12  
 

 

▪ Dr. El Sayed Mohamed Abo Sheashaa - Cairo University 
 

The Role of Social Media in Creating New Opinion Leaders from the Egyptian 
Youth Perspective                                                                                                             14 
 

 

▪ Dr. Maha Medhat Mohamed Kamal - Misr University for Science and Technology 
 

   The Use of Egyptian Youth of Social Media and its Relationship on their 

    knowledge and Attitudes Towards Corona Virus                                                     16 

 
 

 

 

 

 

 

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

(ENSTINET)  

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

Deposit Number: 24380 /2019 
  

APRA  @2021    Copyright                                                      

 www.jprr.epra.org.eg 


	للطباعة الصفحات التمهيدي عربي نهائي أوك
	نهائي د. أبو شعيشع   303- 353
	E 2 - 34 part 1 Issue 
	صفحات تمهيدية انجليزي ok 2020
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

