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امللخص :
إل التعــرف عــى تأثــر الطلبــة الجامعيــن مبشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي،
هـ ِـذ ِه الدراســة َ
هدفــت َ
النوعــي ،واملنهــج االســتقرايئِ ،مــن ِخ َ
ــال إجــراء
املنهــج
هــا:
منهجــن،
الغايــة
لهــذه
واســتخدمت
ّ
املقابــات امل ُع َّمقــة ،ومتثلــت عينــة الدراســة بـــ ( )21طالبــة َوطَالبـاً ِمــن ُم ْختَلَــف الجامعــات األُ ْر ُدنِيَّــةَ ،وتَـ َّم
قصديــة.
عمــل َم ْج ُمو َعــة تركيــز واحــدة ِمــن طلبــة الجامعــات ،بلــغ عددُهــم (َ ،)7وقَـ ْد تَـ َّم أخــذ العينــة ِبطَرِي َقــة ْ
وأظهــرت نتائــج الدراســة أ َّن الطلبــة مــن ع ّينــة الدراســة يتابعــون ث َالثَــة وثالثــن ُمؤثــرا ً ،بَ ْي َن ُهــم  12مــن املؤثرات
اإلنــاث ،وِ 21مــن املؤثــر يــن الذكــور .وأظهرت الدراســة وجود ســبعة أســباب رئيســة تدفــع الطَلَبَــة إىل ُمتابَ َعة
ه ِ
ــذ ِه األســباب ِ
ف عــامل آخــر ُم ْختَلِــف ،واملســار املهنــي،
املؤثريــنَ ،و َ
ــب ،والعيــش ِ
ــي :اإلعجــاب وال ُح ّ
ه َ
َو ُو ُجــود شَ ـبَه بواقــع املؤثــر َمــع الطالــب ،والكوميديــا ومضــادات النكــدَ ،و َم ْعلُو َمــات تســهل الْ َحيــاةَ ،ويَ ُقــول
مــا ال يقولــه اآلخَــرونَ ،وأن األســباب الَّ ِتــي جعلتهــم يتأثــرون مبؤثــري منصــات التواصــل االجتامعــي ِ
ــي:
ه َ
ش ٍء َج ِميــل َو َحيَــا ٍة أفضــل،
التقليــد ،وفقــدان الثقــة بالنفــس ،وتفريــغ الضغــط النفــيَ ،والبَ ْحــث َعــن َ
إل املؤثــر.
ين طــرقٍ لِلوصــو ِل َ
وملجــرد التســلية ،وقــد ع ـ َّد َد املبحوثــون مثــا َ
ـات مفتاحيــة :التأثــر ،الطلبــة الجامعيــن ،مشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي ،منصــات التواصــل
كَلِـ َ
االجتامعــي.
The Influence of the Celebrities of Social Media Platforms on University Students
Dr. Hanan Kamel Al-Shiekh - Dr. Mahmoud Al-Rajabi
Abstract :
This study aims to identify the impact of famous people on social media platforms on
university students. The qualitative methodology and inductive approach were used in
the research by conducting in-depth interviews with 21 students from various Jordanian
universities, and a focus group of 7 university students was selected, with 12 female
influencers and 21 male influencers among them.
The study showed that there are seven main reasons that motivate students to pursue
and follow-up those influencers, which are: admiration and love, living in another world
with different influences, career path, and the release of students’ stress, gaining
information that facilitates life, saying what others do not say; while the reasons that
make them influenced by the influences of social media platforms are: imitation, loss of
self-confidence, easing psychological pressure, searching for something beautiful and
having a better life, entertainment.
The respondents enumerated eight ways to reach the influencer.
Key words: The Influence, University Students, Celebrities of Social Media Platforms,
Social Media Platforms.
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املقدمة
ف ُم ْختَلَــف أنْ َحــاء ال َعالَــمَ ،وقَ ـ ْد
ف متنــاول كَ ِثــر ِمــن ال َّنــاس ِ
ـح ِ
انتــر اإلنرتنــت عــى نطــاق واســعَ ،و ْ
أصبَـ َ
ظهــرت ِمــن ِخاللِـ ِه َم ْج ُمو َعــة ِمــن املواقــع ،ال سـ َّيام منصــات التواصــل االجتامعــي الَّ ِتــي وفــرت الفرصــة ألي
ـاص يَتَ َم َكــن ِمــن ِخاللِـ ِه ِمــن بــث ونــر َمــا يُرِيــد ،وتحميــل الصــور والفيديوهــات،
شَ ـخْص إنْشَ ــا َء حسـ ٍ
ـاب خـ ٍّ
ومخاطبــة متابعيــه ،وعــاوة عــى َذلِـ َ
ـك ظهــرت َم ْج ُمو َعــة ِمــن املؤثريــن ال َِّذيـ َن اســتثمروا ميــزات وخصائــص
ـن
ف الوصــول َ
َ
هـ ِـذ ِه املنصــات ِ
إل عــدد كَ ِبــر ِمــن ال َّنــاس ،والتأثــر فيهــم ،وال سـيَّام ِمــن فئــة الشــباب .تُبـ ِّ
ـرة أســباب تجعــل ال َّنــاسَ ،و ِمــن ضمنهــم
دراســة ويشــتنغ وويليامــز (َ Whiting and Williams )2013عـ َ َ
هـ ِـذ ِه األســباب ِ
ـي :التفاعــل االجتامعــي ،والبحــث
هـ ِـذ ِه املنصــات ويتفاعلــون معهــاَ ،و َ
الشــباب ،يتابعــون َ
هـ َ
عــن املعلومــات ،وتقضيــة َوقْــت الفــراغ ،وال ُحصــول عــى الرتفيــه ،واالســرخاء ،والتواصــل ،والصداقــة،
إل ذلِـ َ
ـك فَ َقــد
والتعبــر َعــن الــرأي ،ومشــاركة الــ َم ْعلُو َماتَ ،وال ُحصــول عــى َم ْعلُو َمــات َعــن اآلخريــن ،إضافــة َ
ـلوب حيــاة الشــباب يف جوانــب ِعـدَّة ،منهــا :التفاعــات االجتامعيــة ،وبنــاء الهويــة
ـرت َ
هـ ِـذ ِه املنصــات أسـ َ
غـ ّ
وتطويرهــا ،وتنميــة املهــارات الســلوكية ،والتعليــم والتعلُّــم عــن بعــد ،وأيض ـاً اســتخدام املؤثريــن لوســائل
التواصــل االجتامعــي بهــدف الرتويــج للسياســات والقضايــا االجتامعيــة ،والتســويق اإلعالمــي ،وكافــة مــا
توفــره الشــبكات االجتامعيــة ،مبــا يف ذلــك تنميــة الوعــي ،واكتســاب املعلومــات َوالـ ـ َموا ِقف ،وســلوك
الــراء ،والتواصــل والتقييــم بعــد الــراء ،وذلــك مــن خــال شــبكات مــن النشــطاء الذيــن ير ِّوجــون لِ َهــذ ِه
هنـ َ
ـاك تأثــرات ُمتَعــددة ملضامــن اليوتيــوب الَّ ِتــي ينتجهــا شــباب
البضائــع،
وحســب ( Alzara (2019فــإ َّن ُ
َ
مراهقــون عــى مراهقــن أمثالهــمِ ،ب َح ْيــثُ تشــجعهم عــى رشاء بضائــع ُم َع َّي َنــةِ ،بطَرِي َقــة إقناعيــة أقــوى ِمــن
ف ال َحيَــاة.
غريهــم ،أو تؤثــر يف ِقيَ ِمهــم واختياراتهــم ِ
مشكلة الدراسة
ـايس يف التأثــر عــى ســلوك الطلبــة الجامعيــن بســبب عوامل
تقــوم وســائل التواصــل االجتامعــي بــدور أسـ
ٍّ
وظــروف مختلفــة ،منهــا :االنفتــاح الــذي شــهده العــامل يف وســائل االتصــال وذلــك مــن خــال النــاذج
الرمزيــة املعروضــة يف محتويــات الوســائط ،والتــي معهــا تــم إهــال تأثــر الشــخصيات مــن وســائل اإلعــام
يف تنميــة الطلبــة الجامعيــن إىل حــ ٍّد مــا ،وانحــر االهتــام باملؤثريــن وســلوكهم (Giles & Maltby,
)2004؛ كونهــم هــوس الشــباب اليــوم ،وذلــك نتيجــة انتشــارهم الهائــل ،حيــث الــرد املــريئ لحياتهــم
الشــخصية وأمنــاط حياتهــم ،مــن خــال أجهــزة اإلعــام ووســائل التواصــل االجتامعــي ،ويقــدر عددهــم اآلن
 2.65مليار شــخص يســتخدمون وســائل التواصل االجتامعي يف جميع أنحاء العامل (، )C. B. et al., 2007
والتــي أرجعهــا البعــض إىل إعجــاب ،أو ارتبــاط ،أو طمــوح ،أو تقديــر (Kutthakaphan & Chokesamritpol,
يف يســاعد عــى تســهيل قابليــة الفــرد للتأثــر باملؤثريــن (McCutcheon et
 ، )2013كــا أ ّن العجــز املعــر ّ
ـس أصحــاب الحســابات القيّمــة وذات الفكــر ،أو حتــى أصحــاب املهــن ،بــل
 ، )al., 2002والحديــث هنــا ال ميَـ ّ
كل ه ِّمهــم الشــهرة بعيــدا ً عــن القيمــة واملحتــوى ،وقــد تحــددت املشــكلة البحثيــة يف التعــرف
عــن أنــاس ُّ
عــى تأثــر الطلبــة الجامعيــن مبشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي ،والتعــرف عــى األســباب التــي تدفــع
الطلبــة إىل متابعتهــم.
A short biography at the end
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أهمية الدراسة
األهمية العلمية:
قلــة الــراث العلمــي يف مجــال الدراســات اإلعالميــة التــي اهتمــت بدراســة الطلبــة الجامعيــن ومشــاهري
مواقــع التواصــل االجتامعــي.
تكمــن أهمیــة الدراســة يف كونهــا تبحــث يف ظاهــرة متطــورة ومتنامیــة برسعــة كبیــرة ،وهي ظاهرة مشــاهري
مواقــع التواصــل االجتامعــي ،حیــث إ َّن اهتــام الطلبــة الجامعيــن بهم يف تزايـ ٍـد مطلق.
تكتســب الدراســة أهم َّيتهــا مبــا تقدمــه مــن تحليــات ونتائــج ومقرتحــات تســاعد الباحثــن يف املســتقبل
عــى متابعــة البحــث العلمــي ملزيــد مــن البحــث يف إطــار اســتكامل مــا توقفــت عنــده حــدود الدراســة.
األهمية العملية:
تسلط الدراسة الضوء عىل أسباب ودوافع تأثر الطلبة الجامعيني مبشاهري مواقع التواصل االجتامعي.
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتنــاول تأثــر مشــاهري مواقــع التواصــل االجتامعــي عــى الطلبــة
الجامعيــن ،مــن حيــث :تكوي ـ ُن مدركاتــه ،وتشــكيل اتجاهاتــه ،وتوجيــه ســلوكه فيــا يتعلــق باملوضوعــات
والقضايــا امل ُتعــددة التــي يطرحهــا مشــاهري مواقــع التواصــل االجتامعــي.
تحليــل دور الطلبــة الجامعيــن ودرجــة تأثرهــم مبشــاهري هــذه املواقــع ومــا ينتــج عنهــا مــن نــر اآلراء
واألفــكار واالتجاهــات ،وكــذا تأثرياتهــا اإليجابيــة والســلبية ،وأثــر ذلــك يف املنظومــة القيميــة واألخالقيــة
واملعرفيــة للطلبــة الجامعيــن.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل ما يأيت:
ً
ف منصات التواصل االجتامعي.
أولَ :م ْع ِرفَة املؤثرين ال َِّذي َن يتابعهم طلبة الجا ِمعات ِ
ثان ًياَ :م ْع ِرفَة األسباب الَّ ِتي تدفع الطَلَ َبة إىل ُمتابَ َعة املؤثرين.
ثالثًاَ :م ْع ِرفَة أسباب التأثر مبؤثري منصات التواصل االجتامعي.
ف منصات التواصل االجتامعي.
راب ًعاَ :م ْع ِرفَة كيفية تع ُّرف الطَلَ َبة َع َ
ل املؤثرين ِ
خامساَ :م ْع ِرفَة إذا ما كا َن الطَلَبَة يتواصلون َمع املؤثرين أم ال.
ً
اسئلة الدراسة
هـ ِـذ ِه الدراســة اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآليت :تأثــر الطلبة الجامعيني مبشــاهري منصــات التواصل
ت ُ َحــاوِل َ
االجتامعــي ،ويتفـ ّرع عنه األســئلة الفرعيــة اآلتية:
ف منصات التواصل االجتامعي؟
أوالً :من املؤثرون ال َِّذي َن يتابعهم طلبة الجا ِمعات ِ
ثانياً :ما األسباب الَّ ِتي تدفع الطَلَبَة إىل ُمتابَ َعة املؤثرين؟
ثالثاً :ما أسباب التأثر مبؤثري منصات التواصل االجتامعي؟
ف منصات التواصل االجتامعي؟
ف تع َّرف الطَلَبَة َع َ
رابعاً :كَيْ َ
ل املؤثرين ِ
ه ْل يتواصل الطَلَ َبة َمع املؤثرين؟ وكيف؟
خامساًَ :
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منهج الدراسة
إل نتائجــه ،األ َّول :املنهــج النوعــي؛ لتحليــل تجــارب الطلبــة
هـذَا البَ ْحــث اســتخدام منهجــن للوصــول َ
ف َ
ت َـ َّم ِ
الجامعيــن وتصوراتهــم وتأثرهــم باملؤثريــن ،والــذي يُع ـ ُّد األكــر مالءمــة لهــذا النــوع مــن الدراســات ،حيــث
تصبــح نتائــج البحــث متفقــة مــع الواقــع ،ويعتمــد املنهــج النوعــي عــى مجموعــات الرتكيــز واملقابــات
س ـهِم يف تفســر العالقــة
املتعمقــة التــي تهــدف يف النهايــة إىل إظهــار وجهــات النظــر املتعــددة ،كــا يُ ْ
ه ِ
ــذ ِه
هــذَا املنهــج ينســجم َمــع َ
بــن املؤثريــن والطلبــة الجامعيــن وديناميكيــة هــذه العالقــة .كَــا أن َ
إل قدرتــه عىل
ـدل مــن األرقــام ،إضافــة َ
الدراســة؛ ألنَّـ ُه األقــدر عــى تحقيــق أهدافهــاَ ،وألنَّـ ُه يَ ْهتَـ ّم بالكلــات بـ ً ً
ـان فَ ْهـ َو « املنهــج االســتقرايئ الَّـ ِـذي يســر
اســتقراء وجهــات نظــر َمــن لَ ُهـ ْم َعالقَــة بِالدراسـ ِة .أمــا املنهــج الثَـ ِ
إل االســتنتاجات املبنيــة عــى الـ ـ ُم َل َحظَة والتجريــب ِب َه ـد ِ
إل
َف الوصــول َ
إل العــا ِّم ليصــل َ
ـاص َ
ِمــن الخـ ِّ
قَانُــون أ ْو قَا ِعـدَة كليــة « ،ويَتَضَ َّمــن االســتقراء ُمال َحظَــة الباحــث للجزئيــات أو الفرعيــاتَ ،م ْوضُ ــوع االهتــام،
ِبطَرِي َقــة تحليليــة ِب َهـد ِ
ـك مــن ِخـ َ
َف اشــتقاق بَ ْعــض القوانــن ،أو األطــر النظريــةَ ،و َذلِـ َ
ـال تعميــم النتائــج الَّ ِتــي
ت َـ َّم التوصــل إليهــا بعــد اختبــار بَ ْعــض الجزئيــات ،أو الحــاالتَ ،عــى كَافــة األجــزاء أ ْو الحــاالت امل ُك ِّونــة لظاهــرة
هذيــن املنهجــن
ُم َع َّي َنــة لَ ـ ْم ت ِت ـ َّم دراســتها مــن قبــل» (عبيــدات ،واخ ،1999 ،.ص .)48 :و َر ْغ ـ َم أ َّن تطبيــق َ
إل تحقيــق الصــدق والثبــات إال أ َّن هــذه الدراســة عكســت نتائــج نوعيــة جيــدة ِمــن ِخـ َ
ـال الرجــوع
ال يحتــاج َ
إل اســتخدام أكــر ِمــن أداة
ه ـذَا الجانــب ،إضافــة َ
َ
ف َ
ـر ِمــن املراجــع ،وأخــذ اقتباســات ُم ِفي ـدَة ِ
إل عــدد أكْـ َ
ف العيّنــة.
لِلوصــو ِل َ
إل النتائــج ،والتنويــع ِ

مجتمع الدراسة
َّاصة ،والحكومية.
متثل مجتمع الدراسة يف الطلبة الجامعيني ِ
ف الجامعات األُ ْر ُدنِ َّية :الخ َّ
عینة الدراسة
تــم االعتــاد عــى املقابــات لعینــة قوامهــا  21مبحوث ـاً مــن جامعــات أردنيــة متعــددة .حيــث قــام الباحثــان
مســح عــدد كبــر مــن املشــاركني بشــكل
بجمــع أشــكال متعــددة مــن البيانــات ،مثــل :املقابــات عــن طريــق ْ
عــا ّم ،ثــم املتابعــة مــع عــدد أقــل ،والتــي يجريهــا الباحثــان وجه ـاً لوجــه مــع املشــاركني ،بخــاف املقابــات
عــر الهاتــف التــي تض ّمنــت أســئلة غــر منظمــة ،ومفتوحــة بشــكلٍ عــا ّم ،وقليلــة العــدد ،تهــدف إىل اســتنباط
وجهــات النظــر واآلراء مــن املشــاركني ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار قيمهــم وخلفياتهم الشــخصية ،مثــل :النوع،
والتاريــخ ،والثقافــة ،والحالــة االجتامعيــة واالقتصاديــة ،هــذا بخــاف مراقبــة الســلوك ،وفحــص املســتندات
ورســائل الربيــد اإللكــروين ،بــدالً مــن االعتــاد عــى مصــد ٍر واحـ ٍـد مــن البيانــات ( )Creswell, 2009؛ بهــدف
تقديــم ف ْهــمٍ أفضــل ،يضيــف إىل مجموعــة املعرفــة البحثيــة املتاحــة للباحــث تجــاه املوضوع قيد الدراســة،
ومبــا ينبــئ بالنتائــج املرجــوة مــن البحــث.
الدراسات السابقة
دراســة شــيامء الســيد ســامل ( :)2009هدفــت الدراســة إىل قيــاس اتجاهــات الشــباب نحو أبعــاد املصداقية
للمشــاهري مــن حيــث :الجاذبيــة ،والثقــة ،والخــرة ،وأيضً ــا تأثــر اتجاهــات الشــباب نحــو مصداقيــة املؤثريــن
عــى اتجاهاتهــم نحــو إعالنــات املؤثريــن ،ونحــو املنتجــات املعلــن عنهــا بوســاطتهم .وتوصلــت الدراســة
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إىل أ َّن اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو بُعــد الجاذبيــة للمشــاهري يعــد أحــد أبعــاد املصداقيــة للمؤثريــن ،يليــه
بُعــد الخــرة ،ثــم بُعــد الثقــة ،وأن اتجاهــات الشــباب نحــو إعالنــات املؤثريــن تؤثــر إيجابًــا يف اتجاهاتهــم نحــو
املنتجــات املعلــن عنهــا بوســاطة هــؤالء املؤثريــن.
دراســـة املركــــز الــــوطني ألبحــــاث الشــــباب ( :)2012تناولــت الدراســة اتجاهــات الشــباب نحــو اســـتخدام
شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي ،وأوضحت أ ّن نســبة مســتخدمي شــبكة التواصل االجتامعي “ Face book
“تعــد أعــى مــن غیرهــا مــن شـــبكات التواصــل االجتامعــي ،حیــث بلغــت نســبتهم ،% 69.5وجــاء بعـــدها
ح مســـتخدمو شـــبكة التواصــل االجتامعــي « “ Twitterبنســبة بلغــت  ،18.5%يف حــن بلغـــت
بفـــارقٍ واضــ ٍ
نســـبة مســـتخدمي شـــبكة التواصــل االجتامعــي “  ،log Net “(7.2%وأمــا الشـــبكات األخـــرى فلـــم تتجـــاوز
يل الع ّینــة .وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أ َّن « االطــاع عــى كل جدیــد « هــو أحــد
مجتمعـــة ( %( 5مــن إجــا ّ
أكرث الدوافع الســتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي ،ثـــم تبـــادل األخبـــار واملعلومـــات ،وتبـــادل الخبـــرات
مـــع اآلخـــرين .وقــــد أدرك املبحوثــون أهمیــة شــبكات التواصــل االجتامعــي يف نقــل مــا یـــدور بســـرعة،
ودورهـــا فـــي التواصـــل الســـــریع مــــع اآلخــــرین ،وملعرفــة أخبـــــار الناس .وأشــار املبحوثون إلــــى أن متابعــة
الشــــبكات االجتامعیــــة وســــیلة ملعرفــــة مزیــــد مــــن األشــخاص ،وارتفعــت نســبة اإلنــاث عـــن الـــذكور فـــي
اختیـــار الشـــبكات االجتامعیـــة باعتبارهــا وســـیلة لكســـر حالـــة امللــل.
دراســـــة الحـــــایس ( :) 2012هــــدفت الدراســــة إلــــى معرفــــة اآلثــــار االجتامعیــة لتفاعــل الشــــباب العمــاين
علــــى شــــبكات التواصــــل االجتامعــي ،واســتخدمت املنهــج املسـْــحي وأداة االســـتبانة التـــي طبقـــت علـــى
عینـــة مـــن ( ) 377طالبـــاً وطالبــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس .وخلصــت الدراســة إىل مجموعــة مــن
النتائــج ،منهــا  :أن الرتفیــه كان الدافــع الرئیــس الســتخدام الشــباب الجامعــي ملواقــع التواصــل االجتامعــي،
وأيضً ا مـــــن بــــین الــــدوافع لالســــتخدام مطالعــة املوضـــــوعات العلمیـــة والثقافیـــــة والدینیـــة ،والتفاعــل
االجتامعــي.
دراســة ( : Kowalczyk, and Pounders (2016تعمــل منصــات التواصــل االجتامعــي عــى تغيــر طريقة
تفاعــل املســتهلكني واملؤثريــن ،ويهــدف هــذا البحــث إىل فهم كيف ومتى يســتخدم املســتهلكون وســائل
التواصــل االجتامعــي للتفاعــل مــع املؤثريــن ،وتحديــد الســوابق والنتائــج املحتملــة التــي تنجــم عــن هــذه
االتصــاالت عــر اإلنرتنــت .وقــد اســتخدم البحــث كال النوعــن( :مجموعتــا تركيــز) ،واملســح النوعــي ،حيــث
تــم اســتخدام األســاليب الستكشــاف تفاعــل املســتهلك مــع املؤثريــن عــى وســائل التواصــل االجتامعــي.
وقــد توصلــت نتائــج الدراســة يف كشــف التحليــل النــي ملجموعــات الرتكيــز إىل أ َّن املســتهلكني يتابعــون
املؤثريــن عــى وســائل التواصــل االجتامعــي للحصــول عىل املعلومــات املهنية والشــخصية عــن املؤثرين،
كذلــك تــم تحديــد األصالــة واالرتبــاط العاطفــي عــى أنهــا جوانــب مواتيــة ملتابعــة املؤثريــن عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي.
دراســة ( :Nandagiri and Philip (2018هدفــت إىل معرفــة أثــر عمــل املؤثريــن املشــهورين يف وســائل
التواصــل االجتامعــي وتأثريهــم عــى متابعيهــم ،وســعى الباحــث إىل فهــم مــا إذا كان عمــل املؤثــر يف
املســح،
أثنــاء تأييــده ،أو عرضــه للمنتــج ،لــه تأثــر إيجــايب عــى متابعيــه ،واعتمــدت الدراســة عــى منهــج
ْ
وتــم تطبيــق اســتبانة عــى () 188مفــردة ،ممــن تــراوح أعامرهــم مــن  10إىل  21ســنة ،كــا أجــرى الباحــث
يب
مقابــات مــع ( )3مؤثريــن؛ لفهــم طبيعــة عملهــم .وتوصلــت الدراســة إىل أ ّن عمــل املؤثــر لــه تأثــر إيجــا ّ
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عــى املتابعــن ،حيــث يــرى املتابعــون أ ّن املؤثــر مصــدر موثــوق بــه ،و ِمــن ثـ َّم فهــم عــى اســتعداد لتجربــة
املنتجــات التــي يقــوم بعرضهــا واملصادقــة عليهــا ،كــا يالحــظ املؤثــر أيضـاً اســتجابة إيجابيــة مــن العالمات
التجاريــة التــي يؤيدونهــا مــن متابعيهــم.
دراســة ( :Djafarova and Trofimenko (2018كيفيــة العالقــة بــن الخصائــص الثــاث التــي يتمتــع بهــا
املؤثــرون ،وهــي :الجــدارة بالثقــة ،والجاذبيــة ،والخــرة ،وكذلــك كيفيــة تأثــر اســتخدام جيــل األلفيــة لوســائل
التواصــل االجتامعــي عــى نواياهــم ،أو احتامليــة رشاء املنتــج ،أو العالمــة التجاريــة التــي يتــم اعتامدهــا،
األمــر الــذي أكدتــه نتائــج الدراســة .وت ُظهــر نتائــج الدراســة أيضـاً أ ّن الســات الثــاث التــي يتميــز بهــا املؤثــرون
(الخــرة ،والجــدارة بالثقــة ،والجاذبيــة) ينظــر إليهــا جيــل األلفيــة بشــكلٍ ُمختلــف ،ويرونهــا متغــرا ً واحــدا ً
مدمج ـاً بســبب االرتباطــات العاليــة بــن الثــاث ،ويرجــع ذلــك إيل تأثــر جيــل األلفيــة بتأثــر الهالــة واإلدراك،
وكالهــا يعمــان مع ـاً عــى رشح وجهــة نظــر جيــل األلفيــة تجــاه نظرتهــم للمشــاهري.
دراســة ( :Ghosh (2019هدفــت الدراســة إىل معرفــة العوامــل املؤثــرة يف إعالنــات الفيســبوك الخاصــة
باالكسســوارات ،والتصويــر الفوتوغــرايف ،وخدمــات إدارة األحــداث ،عــى ســلوك جيــل األلفيــة يف
كل مــن النهــج الكمــي والنوعــي لجمــع البيانــات مــن خــال اســتبانة تــ ّم
بنغالديــش ،اســتخدمت الدراســة ً
تطبيقهــا عــى ( )327مســتخدماً عــى  Facebookلتحديــد نيــة الــراء يف أثنــاء التفاعــل مــع إعالنــات
فيســبوك ،واعتمــدت الدراســة عــى نظريــة الســلوك املخطــط ،ونظريــة الفعــل املنطقــي التــي ط ّورهــا
أجــزن وفشــبيني ( )1980ومنــوذج التسلســل الهرمــي لآلثــار مــن قبــل «الفيــدج وشــتايرن» ( .)1961وأشــارت
يب وهــا ّم إلعالنــات فيســبوك عــى نيــة الــراء لــدى جيــل األلفيــة يف
نتائــج الدراســة إىل وجــود تأثــر إيجــا ّ
بنغــادش ،حيــث أن جيــل األلفيــة عــى اســتعداد للــراء إذا كانــت العالمــة التجاريــة املعينــة تتوافــق مــع
اهتامماتهــم الخاصــة بأمنــاط الحيــاة .
إل تســليط الضَّ ــ ْوء عــى منظومــة اليوتيــوب الراهنــة ،بدراســة تأثــر
هدَفــت َ
دراســة (َ :Alzara (2019
إل أي َمـدَى كانــت إيجابيــة
مشــاهري اليوتيــوب عــى رواد اليوتيــوب ِمــن مراهقــي َد ْولَــة اإلمــارات ال َع َر ِب َّيــةَ ،و َ
ه ِ
ــذ ِه الدراســة عــى منهــج الـــ ُمقَابَلَة شــبه الـــ ُم َنظمة عــى  30مراهقــاً
ســلْ ِبيَّته ،اعتمــدت َ
هــذا التأثــر أ ْو َ
إل أن نجــوم اليوتيــوب يَتَ َح َدثُـ ُو َن ب ِ
ِصـدْق وأمانــة َمــع مشــاهديهم،
ومراهقــة ِمــن َد ْولَــة اإلمــارات ،وتوصلــت َ
ِســهولَة ،كَــا أن التعــرض ملحتــوى ِمــن َج ِميــع أنحــاء ال َعالَــم قَــ ْد يجعلهــم
كَــا أنهــم يتواصلــون َم ْع ُهــم ب ُ
ـق
يتأثــرون ســلب ًيا ،بطــرق مختلفــة ،مثــل :أنهــم يعتــرون نجــوم اليوتيــوب قــدوات يكيفــون ســلوكياتهم ِوفْـ َ
َمــا يبثــون ،ويتـــأثرون بقــرارات رشائهــم للســلع وفْ ًقــا ملــا يتلقونــه ِمــن رســائل ِمــن ِخـ َ
ـال هــؤالء ال ُّن ُجــوم،
الس ـ ِيئَة ِمــن ال ُّن ُجــوم ،بَ ْي َنــا يتعلمــون أفــكارا ً َج ِدي ـدَة مــن
ويتعلمــون أ َح َيانًــا بَ ْعــض ال َكلِـ َ
ـات والســلوكيات َّ
الناحيــة اإليجابيــة للتعــرض ملضامــن هــؤالء ال ُّن ُجــوم عــى اليوتيــوب.
اإلستفادة من الدراسات السابقة
تناولــت الدراســات الســابقة عــددا ً مــن األفــكار التــي تخــدم الدراســة الحاليــة ،حيــث تناولــت تأثــرات وســائل
التواصــل االجتامعــي املختلفــة عــى حيــاة الشــباب ،ودوافــع اســتخداماتها ،والتــي أتاحــت الفرصــة
للتواصــل املبــارش مــع املؤثريــن املشــهود لهــم ممــن لديهــم القــدرة عــى جــذب االهتــام اإلعالمــي
نتيجــة توافــر خصائــص ثــاث يتمتعــون بهــا ،وهــي :الجــدارة بالثقــة ،والجاذبيــة ،والخــرة ،والتــي تناولتهــا
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العديــد مــن الدراســات ،مثــل :دراســة ســامل ( ، )2009ودراســة  ،)Djafarova &Trofimenko (2018كــا
اســتخدمت دراســة  )Kowalczyk, and Pounders (2016منهجيــة البحــث النوعــي مــن خالل(مجموعتــا
تركيــز) ،واملســح النوعــي وتحليــل البيانــات ،وهــو املنهــج املســتخدم يف دراســتنا الحاليــة ،وقــد أوضحــت
الدراســات الســابقة أن نجــوم وســائل التواصــل االجتامعــي والذيــن متكنهــم شــهرتهم يف التأثــر عــى
الطلبــة الجامعيــن .وكانــوا قــدوة لهــم ،هــذا بخــاف ابتكارهــم ألمنــاط مختلفــة مــن املحتــوى للحفــاظ عــى
تفاعــل الجمهــور واســتمرارية تأثــره عليهــم ،حيــث إ َّن التفاعــل مــع جمهورهــم يؤثــر عــى مبيعــات املنتجــات،
ويعــزز العالمــة التجاريــة.
أوضحــت دراســة ســامل ( )2009أبعــاد املصداقيــة للمشــاهري نحــو املنتجــات املعلــن عنهــا بوســاطتهم،
كــا أ َّن اتجاهــات الشــباب نحــو إعالنــات املؤثريــن تؤثــر إيجابًــا يف اتجاهاتهــم نحــو املنتجــات املعلــن عنهــا.
وأوضحــت دراســـة املركــــز الــــوطني ألبحــــاث الشــــباب ( )2012نســبة مســتخدمي الشــبكات املختلفــة،
والتــي جــاء عــى رأســها  ،Facebookوكــذا دوافــع اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعي.وهدفــت
دراســـــة (الحـــــایس ) 2012،إىل معرفــة اآلثــار االجتامعيــة لتفاعــل الشــباب ال ُعــاين عــى شــبكات التواصــل
االجتامعــي ،وهــو وإ ْن كان ضمــن القيــم العامــة إلَّ أن تناولــه كان بطريقـــــــــــة شــاملة وعامــة .ودراســـــــة
( Kowalczyk, and Pounders (2016التــي تــم إدراجهــا يف الدراســات الســابقة؛ التفاقهــا مــع الجانــب
املنهجــي يف دراســتنا الحاليــة ،والتــي تناولــت أيضــاً تفاعــل املســتهلك ،واالرتبــاط العاطفــي ،وتتبــع
املعلومــات املهنيــة والشــخصية للمشــاهري عــى وســائل التواصــل االجتامعــي .وقــد اهتمــت دراســــــــــــــــة
( Nandagiri and Philip (2018بأوجــه عمــل املشــهورين عــى وســائل التواصــل االجتامعــي وتأثريهــم
عــى متابعيهــم .ويف دراســة ( Djafarova and Trofimenko (2018تــم تنــاول الخصائــص التــي يتمتــع
بهــا املشــهورون ومــدى رؤيتهــم لهــا ،وتأثريهــا عــى رشاء املنتــج .كــا تناولــت دراســة (Ghosh (2019
العوامــل املؤثــرة يف اإلعالنــات ،ومــدى تأثريهــا عــى ســلوك جيــل األلفيــة.
مصطلحات الدراسة
منصات التواصل االجتامعي :
هــي إحــدى وســائل االتصــال الجديــدة عــى شــبكة اإلنرتنــت ،تســمح للمشــرك أو املســتخدم بالتواصــل مــع
اآلخريــن ،وتقــدم خدمــات متنوعــة يف العديــد مــن املجــاالت (عالونــة .)2012 ،وســائل التواصــل االجتامعــي
هــي مجموعــة مــن التطبيقــات املســتندة إىل اإلنرتنــت املبنيــة عــى  Web 2.0تســهل املحتــوى الــذي
ينشــئه املســتخدم وميكــن مشــاركته  )Kaplan & Haenlein, 2010( .أشــكال االتصــال اإللكــروين (مثــل:
مواقــع الويــب الخاصــة بالشــبكات االجتامعيــة ،واملد ّونــات الصغــرة) التــي ينشــئ املســتخدمون مــن
خاللهــا مجتمعــات عــر اإلنرتنــت ملشــاركة املعلومــات واألفــكار والرســائل الشــخصية واملحتويــات األخــرى
مثــل مقاطــع الفيديــو (.) /Merriam-Webster: https://www.merriam webster.com
مواقــع التواصــل االجتامعــي :هــي منظومــة مــن الشــبكات اإللكرتونيــة التــي تســمح للمشــرك فيهــا بإنشــاء
موقــع خــاص بــه ،ومــن ثــم ربطــه مــن خالل نظــام اجتامعي إلكرتونـــي مـــع أعضــاء آخريــن لديهــم االهتاممات
والهوايــات نفســها ،أو جمعــه مــع أصدقاء الجامعـــة ،أو الثانويــة (رايض .)2003 ،

43

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

تأثر الطلبة الجامعيين بمشاهير منصات التواصل االجتماعي

املقابالت النوعية :

ٍ
مقابــات مــع املشــاركني وجهــاً لوجــه ،أو عــر الهاتــف ،أو يشــارك يف مقابــات
تعنــي أن الباحــث يُجــري
جامعيــة مركــزة ،مكونــة مــن ســتة أفــراد إىل مثانيــة ،يف كل منهــا مجموعــة ،وتكــون هــذه املقابــات غــر
منظمــة ،وبصــورة عامــة ،مفتوحــة ،وذات أســئلة قليلــة العــدد تهــدف إىل اســتخالص اآلراء ووجهــات النظــر

مــن املشــاركني )Creswell, 2009(.
اإلعالم الرقمي:

هــو اســم جامــع لعــدة ظواهــر تقنيــة حديثــة ،أهــم مــا مييزهــا هــو اعتامدهــا عــى التقنيــة الرقميــة

 digitizationالتــي يتــم عــن طريقهــا تحويــل جميــع النصــوص واملضامــن اإلعالميــة إىل شــكل مو ّحــد

ميكــن معالجتــه بالحواســيب اآلليــة ،ويــؤدي ذلــك يف الوقــت نفســه إىل ظاهــرة االندمــاج بــن املحتويــات
اإلعالميــة ومعالجتهــا وتوزيعهــا وتخزينهــا بطــرق آليــة موحــدة  )McQuail, 2010(.ويقصــد باإلعــام الرقمي

يف هــذه الدراســة :مواقــع التواصــل االجتامعــي.
املؤثرون:

ـا جلبــه ألول مــرة إىل الشــهرة .وقــد أدى
املؤثــر هــو الشــخص الــذي ُعــرف بكونــه مشــهورا ً ،بــرف النظــر عـ ّ

ظهــور وســائل اإلعــام إىل زيــادة االهتــام العــا ّم باملؤثريــن ،بــل تطــورت إىل دائــرة ذاتيــة اإلثبــات (Mell,
.)2009

واملؤثــرون :شــخصيات لهــا تأثــر يف مجــاالت محــددة ،بــدأوا يف إنشــاء مجتمعاتهــم وقواعــد املعجبــن

الخاصــة بهــم ،ومــن ثــ ّم وصلــوا إىل عــدد كبــر مــن الجامهــر؛ بســبب معرفتهــم بالشــغف الــذي أرادوا

مشــاركته مــع العــامل ) Friedrichsen and Mühl-Benninghaus, 2013(.
املنهج النوعي

املنهــج النوعــي هــو البحــث املنهجــي يف الظواهــر االجتامعيــة يف البيئــات الطبيعيــة ،وميكــن أن تشــمل
هــذه الظواهــر ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر :كيــف يختــر النــاس جوانــب مــن حياتهــم؟ وكيــف يتــرف
األفــراد و  /أو املجموعــات؟ وكيــف تعمــل املنظــات؟ وكيــف تشــكل التفاعــات العالقــات؟ ويف البحــث

النوعــي يكــون الباحــث هــو أداة جمــع البيانــات الرئيســة ،حيــث يفحــص ســبب وقــوع األحــداث ،ومــاذا يحدث،
ومــا تعنيــه تلــك األحــداث للمشــاركني الذيــن متّــت دراســتهم )Bogdan & Biklen, 2006(.

التعريفات اإلجرائية
الطلبة الجامعيون:

ف مرحلة البكالوريوس.
َّاصةِ ،
يقصد ِبهِم طلبة الجامعات األُ ْر ُدنِ َّية :الحكوميةَ ،والخ َّ
املشاهري:

هــم األشــخاص ال َِّذي ـ َن انتــروا واشــتهروا ِمــن ِخـ َ
ـح لديهــم عــد ٌد
ُ
ـال منصــات التواصــل االجتامعــيَ ،و ْ
أصبَـ َ
ر ِمــن املتابعــنِ ،ب َحيْــثُ يت ـ ّم ذكرهــم ِمــن ِخـ َ
إل تأثرياتهــم َعلَيْهــم.
ـال املبحوثــنَ ،واإلشَ ــا َرة َ
كب ـ ٌ
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عينة الدراسة
ـدي ،حيــث تـ ّم اختيــار هــذا النــوع مــن العينــة بناء عــى تقديــرات الباحثني،
تــم اختيــار عينــة الدراســة بشــكل ْ
قصـ ّ
ووفقـاً لغرض الدراســة.
نتائج الدراسة
ـل َعلَ ْي َهــا الباحثــون ،ث ـ َّم مناقشــتها ،ب ْعــد مقابلــة عينــة الدراســة البالــغ
صـ َ
تَ ّــت كتابــة الـ ـ َم ْعلُو َمات الَّ ِتــي َح َ
عددهــا )21( :طالبــاً يتأثــرون مبشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي.
ل منصات التواصل االجتامعي؟
اإلجابة عن السؤال األولَ :من ال َِّذي َن تتابعهم من املؤثرين َع َ
ِّراســة تتابــع ث َالثَــة وثالثــن ُمؤثــرا ً ،بَيْ َن ُهــم  12مــن املؤثــرات اإلنــاث ،و21
ِّراســة أن عينــة الد َ
أظهــرت نَتَائِــج الد َ
ن شــخصاً يتأثــرون ِب ِهــمِ ،م ْن ُهــم اثنتــا عــرة مؤثــرة
ِمــن املؤثريــن الذكــور .ذكــر املبحوثــون أســاء ث َالثَــة َوث َالثِـ َ
ـرة َمـ َّرة بنســبة (ِ )35.6%مــن تكــرار
امــرأة ،بنســبة ( ،)36.4%تكـ َّرر ذكــر أســائه ّن لَـدَى املبحوثــن ســت َعـ َ َ
ذكــر أســاء املؤثريــن .ولوحــظ عــدم وجــود مؤثــر يتكــرر اســمه أكــر ِمــن مرتــن لَ ـدَى املبحوثــن ،كَــا أن
هنـ َ
ـاك مؤثــرة واحــدة
ِاســتثنا ِء شَ ـخْص َواحــدَ ،و ُ
الغالبيــة ال ُعظْ َمــى ِمــن املؤثريــن ُ
هــم ِمــن البلــدان ال َع َر ِبيَّــة ،ب ْ
ـس َع ـ ْن طريــق منصــات التواصــل االجتامعــيَ ،و ِ
تتــم متابعتهــا فَ َقــط ِمــن ِخـ َ
ـي متوفــاة،
ـال رواياتهــاَ ،ولَ ْيـ َ
هـ َ
ه ـذَا البَ ْحــث .كَــا أ ّن غالبيــة املبحوثــن يتأثــرون مبؤثــر واحــد
عل ـاً أن أ َحــد املؤثريــن تــويف يف أث ْ َنــاء إنجــاز َ
فَ َقــط ،ويركــزون َعلَ ْي ـ ِه.
َّان :ما األسباب الَّ ِتي تدفع الطَلَبَة إىل ُمتابَ َعة املؤثرين؟
اإلجابة عن السؤال الث ِ
ه ِذ ِه األسباب ِ
ي.
ذكر الطَلَ َبة املبحوثون سبعة أسباب رئيسة تدفعهم إىل ُمتابَ َعة املؤثرينَ ،و َ
ه َ
ً
ب
أول :اإلعجاب وال ُح ّ

ف تقليــد املؤثريــن تدفعهــم إىل متابعتهــم؛
ـبَ ،واإلعجــاب ،والرغبــة ِ
أشــار عــد ٌد مــن املبحوثــن إىل أن ال ُحـ ّ
ــا يســتدعي تقليدهــم ِبطَرِيقَــة منتقــاة ،مبعنــى أن اإلعجــاب ال يَ ْع ِنــي بالــرورة أخــذ كل مــا يَقُــوم بِــ ِه
ِم َّ
املؤثــر مــن ســلوكياتَ ،وطَرِيقَــة لبــس ،وأســلوب َح َيــاة ،ويُالحــظ ِمــن ِخــال إجابــات املبحوثــن أ ّن مث ّــة
ف انتقــاء الســلوكيات الَّ ِتــي يَ ِت ـ ّم التاثــر ِب َهــا ،وأحيان ـاً
معايــر قيميــة مرجعيــة يلجــأ إليْ َهــا بَ ْعــض املبحوثــن ِ
ال يصــل اإلعجــاب إىل مرحلــة التســليم الكامــل لـــا يقولــه أو يَ ْف َعلْــه املؤثــر ،ت ُقــول املشــاركة رقــم ( « :)9ال
يْ ِكـ ُن أن أتأثــر بِ َــا يخالــف َعــادَات وتقاليــد الــ ُم ْجتَ َمعَ ،ر ْغــم إعجــايب الشَّ ــديد بِ َــا تفعلــه جــود عقــاد وجرأتهــا،
ُ
ي ِكــ ُن للفتــاة التلفــظ
يــا تقولــه؛ أل َّن َ
ي ِكــ ُن أن أقلدهــا ِف َ
هــذَا يخالــف الـــ ُم ْجتَ َمع األردين ،فَــا ُ ْ
َولَ ِك َّن ِنــي ال ُ ْ
باأللفــاظ البذيئــة علن ـاً ،أوأن تنتقــد الذكوريــة بجــرأة».
ف عامل آخر ُم ْخ َتلِف
ثانياً :العيش ِ
ـن مــن ِخــال املناقشــات َمــع املبحوثــن أ ّن بَ ْعضَ ُهــم يتابــع املؤثريــن مــن أجــل مشــاهدة ســلوكياتهم
تُبَـ ِّ
وتحركاتهــم َوطَرِي َقــة حياتهــم الَّ ِتــي ال تشــبه طَرِي َقــة َح َيات َنــا ،وتجعلنــا ننبهــر عندمــا نراهــمَ ،ونُفاجــأ بالرفاهيــة،
واإلنفــاق الكبــر ،والبــذخ الَّـ ِـذي يعيشــون ِفيـ ِهَ .وتَ ُقــول الــ ُمشَ ا َركَة رقــم َ »:4مــن أتابعهم يعيشــون َحيَــاة َغرِيبَة
ُم ْذ ِ
ـى منصــات التواصــل
هلَــة ،غــر َم ْوجــودَة عندنــا « ،أ َّمــا الــ ُمشَ ا َركَة رقــم  ،8فتقــولَ »:وأنــا أتابــع املؤثــرة َعـ َ
هـ َّم يل ســوى البَ ْحــث َعــن املوضــات،
أصبَ َحــت ثريــة ،ومرفهــة ،ال َ
االجتامعــي أشــعر وكأننــي غــرت َحيَـ ِ
ـاتَ ،و ْ
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ألس ِ
ــف ب ْعــد انْ ِت َهــاء الـــ ُمتابَ َعة أعــود إىل الْ َحيــاة األرضيــة
ورشاء أغــى أنْــ َواع املكيــاج والعطــورَ ،ولَ ِك َّن ِنــي لِ َ
ف منصــات التواصــل االجتامعــي مــن
السـيِّئَة « .بَي َنــا تشــر ُمشــاركات أخريــات إىل إبهــار ب ْعــض املؤثــرات ِ
َّ
ِخــال بــث َمق ِ
َاطــع مــن اعراســهن الخرافيــةَ ،وال َح ِد ِيــث َعــن مهــور خياليــة تُدفــع لَ ُهـ َّن ،ورشاء بيــوت ،وقصــور،

ف ُحلــم ،أو خيــال.
سـيَّارات فارهــة ِجـ ّدا ً ،تجعــل َمــن يتابعهــا يَشْ ــعر وكأنــه يَ ِعيْــش ِ
َو َ
ثالثاً :املسار املهني
ه َنـ َ
ـاك وعيـاً بــرورة امتــاك
حظــي الجانــب املهنــي املســتقبيل لِلْطَلبَـ ِة ،باهتــام عــدد ِم ْن ُهــم ،وظهــر أ ّن ُ
ستَقْبل مــن ِخــال
ف فــرص نجــاح الطَلَ َبــة ِمهني ـاً ِ
بَ ْعــض املهــارات ،والســلوكيات الَّ ِتــي قَ ـ ْد تزيــد ِ
ف الـ ـ ُم ْ
ــى َو ْجــه
يــا يخــص ال َع َمــل اإل ْعال ِمــي َع َ
تقليــد املؤثريــن ِ
ف كالمهــمَ ،وطَرِيقَــة إلقائهــم ،وأســاليبهم ِف َ
ـال مــن ِخــال اإلنرتنــت .يَ ُقــول املشــارك رقــم  « :2مــن
ـا يتعلــق باألزيــاء ،وكســب الــ َ
الخصــوص ،أو ِفيـ َ
ف عــامل اإلعــام،
ي ِكـ ُن أن أنفذهــا ِ
ِخــال تتبــع مســار الشــخص الَّـ ِـذي أتأثــر بــه فإننــي أطــور ِف ْكـ َرة خاصــة يب ُ ْ
ف نجاحــي املســتقبيل « .أ َّمــا الــ ُمشَ ا َركَة رقــم  ،5فتشــر إىل أهميــة
ف ال َع َمــل يلهمنــي ِ
وأعتقــد أ ّن نجاحــه ِ
متابعــة بَعــض الشــخصيات مــن أجــل زيــادة معلوماتهــا َحــول املكيــاج الســيناميئ الَّـ ِـذي تســعى إىل التعمــق
ـى أ ّن َمــن يتابعهــا (زيــن كــرزون) تَ َ َك َنت
ستَ ْق َبل ِّية .بَي َنــا يؤكــد املشــارك رقــم َ 11عـ َ
ِفيـ ِهَ ،و َج َعلَـ ُه مهنتهــا الــ ُم ْ
إل أنّــه
أي موهبــة فنيــة ،أو إعالميــةَّ ،
مــن تحقيــق دخــل كَ ِبــر مــن َو َراء اإلعالنــات ،و ُ
يتَلِــك َّ
ه ـ َو وإ ْن كا َن ال َ ْ
ف رشكات ُم ِملَّــة،
ـال ال َك ِثــر مــن اإلنرتنــت دو َن الْحا َجــة إىل التوظيــف ِ
يبحــث َعــن طَرِي َقــة ت َ ْج َعلـ ُه يكســب الــ َ
ه َنـ َ
ـى اإللهــام،
ـاك َعــددا ً مــن املؤثريــن يُســا ِعدُون َعـ َ
َوالتَ َعا ُمــل َمــع ُمديريـ َن حازمــن « .ويــرى املبحوثــون أ ّن ُ
ستَ ْقبَل.
والتحميــس لِلْ َع َمــلِ  ،والنجــاح ِ
ف الــ ُم ْ

رابعاً :يشبهني يف واقعه ،ومبا يَقُول ،ويرضب َع َ
ل األوتار الحساسة
ـا
ِمــن األســباب الَّ ِتــي تجعــل املبحوثــن يتابعــون املؤثريــن شــعورهم أنهــم يشــبهونهم ،وأنهــم عانــوا ِمثلـ َ
ه ـ َو :بلســانه ،وواقعــه ،وحياتــه .يشــر
ه ـ َو يتابعهــم وكأنهــم يتحدثــون َع ْن ـ ُه ُ
عانــوا؛ فالبعــض ِم ْن ُهــم يَشْ ــعر و ُ
إىل ذلِـ َ
ـك املشــارك رقــم  ،6ف َيقــولِ « :ع ْن َد َمــا أقــرأ لعبــد الحميــد املجــايل أشــعر وكأنــه يكتــب عــن واقعــي،
ـى
وكأين أنــا الَّـ ِـذي أكتــب ،فأحــس أ ّن أرواحنــا ُمتَشــا ِب َهة ،خاصــة ِع ْن َد َمــا يُ َها ِج ـ ُم الفســاد « .ويركــز آخــرون َعـ َ
أ ّن َمــن يكتبــون َعــن الـ ـ ُمشْ ِكالت الَّ ِتــي يُعانيهــا ال َّنــاس ،يســتحقون الـ ـ ُمتابَ َعة ،فيشــر املشــارك  13إىل أ َّن
َســو ٍة ،وميســح األرض باملســؤولني «ِ .مــن جهــة أ ْخــرى يُنـ ِّوه
أحمــد حســن الزعبــي « يفــش الغــل ،وينتقــد ِبق ْ
ـى األوتــار الحساســة ِع ْنـ َد بَ ْعــض املؤثريــن ،مثــل :الجــال ،والنضــارة ،ومحاربــة الفســاد،
ـرب َعـ َ
البَعــض بِالـ
ِ
الـــال دو َن وظيفــة ،والقــوة الجســدية ،والجســد املثــر ِج ْنســ َّياًَ ،والــكَالم دو َن
ــى
صــ ْول الســهل َع َ
َوال ُح ُ
َ
ـى االقــراب
ف مســائل ال يجــرؤ أحــد َعـ َ
فالتــر أ ْو محــددات ،ونقــد الـ ـ ُم ْجتَ َمع ِبطَرِي َقــة صادمــة ،أو الخــوض ِ
صــول إىل ســلع ،واحتياجــات بطــرق رسيعــة،
ِم ْن َهــاَ ،وال َح ِد ِيــث َعــن التمييــز ،والظلــم ،وغيــاب العدالــةَ ،وال ُو ُ
سـ َبب ُم ِهـ ّم يجعــل بَعــض املبحوثــن يتابعــون آخريــن،
ورخيصــة ،وسلســة .أ َّمــا املشــارك رقــم  2فيشــر إىل َ
ف
ـا تعــرض املشــارك رقــم  2للتن ُّمــر ِ
ـا يَ ْحصــل َمع ُهــمِ ،مثْلَـ َ
مثــل تعرضهــم لبعــض الحــوادث الشــبيهة لـِـ َ
ف األ ْر ُدنّ.
بِدايَــة تواجــده ِ
خامساً :الكوميديا ومضادات النكد
ف إجابتهــم عــن األســباب الَّ ِتــي تجعلهــم
أكــر َمــا أشــار إليــ ِه الطلبــة املبحوثــون الكوميديــا ،واإلضحــاك ِ
ف الخــروج ِمــن األجــواء الَّ ِتــي يعيشــون فيهــا ،وبــدء
يتابعــون املؤثريــنَ ،و َ
هــذَا يــدل عــى رغبــة الطلبــة ِ
أيامهــم بِشَ ـكْل ُم ْختَلَــف َع ـ ْن الواقــع ال َِّذي ـ َن يعيشــونه .ت َقــول الـ ـ ُمشَ اركَة  « :4أبــدأ يومــي مبتابعــة (لورنــس

46

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .حنان كامل الشيخ  -د .محمود الرجبي

الـــ َم ْن ِ
س) بِ ُ َجــرد االســتيقاظ؛ ألنَّــ ُه يعطينــي طاقــة وحيويــة «.
سادساًَ :م ْعلُو َمات تسهل ال َح َياة
إل رغبتهــم الشــديدة يف ال ُحصــو ِل عــى َم ْعلُو َمــات تســهل
يف أث ْ َنــاء الحديــث َمــع املبحوثــن أشــار بعضُ هــم َ
إل الــ َم ْعلُو َمات
ريهــم ،واســتنادا ً َ
َعلَيْهــم حياتهــم ،وتجعلهــم يصلــون َ
إل إنجــازات ،أو أماكــن ال يصــل إليهــا غ ُ
هـ ِـذ ِه الــ َم ْعلُو َمات َما بني
هـ ِـذ ِه الرغبــات .وتتنــوع َ
الَّ ِتــي يحصلــون َعلَ ْي َهــا ِمــن املؤثريــن ،يتمكنــون ِمــن تحقيــق َ
ف ال َعــادَة ال يصــل إليهــا الســياح لعــدم شــهرتهاَ ،ر ْغـ َم جاملهــا ،وإثارتهــا،
السـفَر إليهــاَ ،و ِ
أماكــن َج ِديـدَة ُ
يْ ِكـ ُن َّ
ورخــص تكاليفهــا ،أو مطاعــم ،ومحــات َمال ِبــس ،أو اكسســوارات وغريهــا ،كَــا أ ّن هــؤالء املؤثريــن لديهــم
ــا يســهل عــى املبحوثــن
القــدرة عــى الوصــول َ
إل أصنــاف ،وســلعَ ،و َم ْع ِرفَــة َم َزايَا َ
هــا ،أو عيوبهــا؛ ِم َّ
ٍ
ٍ
أقــل .ت َقــول الـــ ُمشَ اركَة َرقَــم  « 12أســتطيع ِمــن ِخ َ
ــال
ّ
وجهــد ،وتكلفــ ٍة
بوقــت،
إل َمــا يُرِيــدُو َن
الوصــول َ
متابعــة بَعــض ال َّنــاس ِمــن َم ْع ِرفَــة املطاعــم الَّ ِتــي أذهــب إليهــا ،أو األماكــن الَّ ِتــي أشــري أجمــل الـ ـ َمالبِس
ف األســعار».
ِم ْنهــا ،دُو َن َع َنــاء ال َب ْحــثَ ،والــ ُمقَا َرنة ِ

سابعاً :يَقول َما ال يَقُولُهُ اآلخرون.
تبــن ِمــن ِخ َ
إل أنهــم يتابعــون بَ ْعــض املؤثريــن ألنهــم
إل تكــرار اإلشَ ــا َرة َ
ــال املقابــات َمــع املبحوثــن َ
ف َم ِ
ـبب ال َخـ ْوف
ِسـ ِ
يقولــون َمــا ال يَقُولُـ ُه اآلخــرون ،أ ْو يتجـ َّرؤونَ ،ويَتَ َح َدث ُـ ُو َن ِ
واضيــع مينعهــا الــ ُم ْجتَ َمع ،أ ْو ب َ
إل َم ِ
واضيــع َمــا وراء الطبيعــة ،والغيبيــاتَ ،و َمــا أخفــاه
ِمــن التعــرض للمســاءلة القَانُ ُونِ َّيــة ،أ ْو يتــم التطــرق َ
قــال « :يركــز كويــي عــى الـــ َمواضيع الـــ ُم ْر ِعبَةَ ،و َم ِ
التَّارِيــخ .تحــدث املشــارك َرقَــم َ ،7و َ
واضيــع َمــا وراء

ه ـذَا األمــر متا ًمــا .أمــا الـ ـ ُمشَ اركَة  ،9واملشــارك
الطبيعيــةَ ،و َمــا ال يَقُولُ ـ ُه اآلخــرون» وأشــار املشــارك َ 2
إل َ
سـتَ ِ
ريهــا قولــه ،فتقــول الــ ُمشَ اركَة َ »: 9ر ْغـ َم أننــي ال
 10فيشــرون َ
إل أ ّن جــود عقــاد تَتَ َحـدَّث بِ ــا ال يَ ْ
طي ُع غ ُ
ف القــولَ ،وال ِّدفَــاع
ي ِك ـ ُن أن اقل ـ َد جــود عقــادَّ ،
إل أنَّهــا ت َقــول َمــا أمتنــى ســاعه حــول الذكوريــة ،والجــرأة ِ
ُْ
َعـ ْن املــرأة ،وتعريــة الــ ُم ْجتَ َمع امل ُق ّنــع « .أمــا املشــارك  13فيمتــدح الهامــش العــايل الَّـ ِـذي يَتَ َحــدث ِبـ ِه أ ْح َمــد
ـر ُه.
حســن الزعبــيَ ،و َغـ ْ
اإلجابة َعن السؤال الثالِث :ما أسباب التأثر مبؤثري منصات التواصل االجتامعي؟
سة َم َجاالت يتأثرون من خاللها مبؤثري منصات التواصل االجتامعي ،أال و ِ
ي:
ذكر املحبوثون َخ ْم َ
ه َ
أ -التقليد.
َصفَــات أولئــك املؤثريــن ،وتقليــد حركاتهــم ،أو ُم َحا َولَــة عمــل
ــأت َ
َويَ ِ
هــذَا التقليــد مــن ِخــال نســخ ت َ ُ

ـال ،أو
قنــوات َعـ َ
ـى منصــات التواصــل االجتامعــي تشــبه قنواتهــم؛ طمع ـاً يف الشــهرة ،أو جنــي الــ َ
كســب اإلعجــاب مــن اآل َخرِي ـ َن.
ْ
ب -فقدان الثقة بالنفس
ـى
ِس ـ َبب متابعتهــم للمؤثريــن َعـ َ
أشــار بَعـ ُ
ـض املبحوثــن ( 6مــن  )21إىل فقدانهــم ثقتهــم بأنفســهم؛ ب َ
ف ذلِـ َ
ـى ميــزات ال تتوفــر
ـك يعــود إىل ُحصــول هــؤالء َعـ َ
الس ـبَب ِ
منصــات التواصــل االجتامعــيَ ،و َّ
ـى ال َهدَايَــا الثمينــة ،والعيــش
ص ـ ْول َعـ َ
لَ ُهــم ،مثــل :الجــال ،وزيــارة األماكــن الرتفيهيــة الغاليــةَ ،وال ُح ُ
ـب دائــم ،ورومانســية عاليــة ،وظهــر مــن ِخــال متابعــة إجابــات املبحوثــن أ ّن  5مــن ســتة
ِ
ف ظــل ُحـ ّ
هـ َّن مــن اإلنــاثَ ،ويَ ْحصــل ذلِـ َ
هــؤالء َر ْغــم معرفتهــم
ـك ِع ْنـ َد َ
هـذَا الشُّ ــعور ُ
مبحوثــن م ّمــن يُ َعانُــو َن ِمــن َ
ـال ال َِّذي ـ َن يظهــرون ِفي ـ ِه
أ ّن َ
هــؤالء املؤثريــن يعيشــون َحيَــاة غــر حقيقيــة ِ
ف غالبيتّهــاَ ،و َحتْــى ال َجـ َ
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ـب
يَ ُكــون مــن ِخــال الفالتــر ،أ ْو الفوتوشــوب ،وأحيانًــا يَقو ُمــو َن بالتمثيــل أنهــم يعيشــون ِ
ف ظــل ُحـ ّ
دائــم ،ورومانســية غــر َعا ِديَّــة.

ج -تفريغ الضغط النفيس

ـض املبحوثــن إىل أ ّن متابعــة املؤثريــن تــؤدي إىل تفريــغ الضغــط النفــي ال َِّذيـ َن يُ َعانُــو َن ِم ْنهُ،
أشــار بَعـ ُ
س ـتَخ ِْد ُمو َن الكوميديــا إلضحــاك امل ُتابعــن ،ويُص ـ ِّورون َمشَ ــا ِ
هد
ال س ـ َّيام وأ َّن كثــرا ً مــن املؤثريــن يَ ْ
ف ظــروف أخــرى ُم ْختَلِ َفــة َعــن حياتهــمِ ،
تتســم بالســهولة،
طريفــة ،أو َعــن طَرِيــق إشــعارهم بالعيــش ِ

ـى مــا يُريــدو َن دو َن تعقيــدات.
صـ ْول َعـ َ
َوال ُح ُ
ش ٍء َج ِميلَ ،و َح َياة أفضل
د -ال َب ْحث َعن َ

ف املؤثريــن َح َيــاة أ ْخ ـ َرى ُم ْختَلِ َفــة َعــن الَّ ِتــي يعيشــون ِفي ِهــا ،فيشــعرون
أكــد املبحوثــون أنهــم يَ ِجــدو َن ِ
َصــص
وكأنهــم جــزء ِم ْن َهــا ،و َ
ســون وكأنهــم ِ
ـا أ ّن الق َ
ف واقــع حقيقــي ،كَـ َ
هـذَا يُل ِه ُمهــم ،ويجعلهــم يُ ِح ُّ
ف َحيَ َواتهــم يُل ِهــم املبحوثــن ،ويعطيهــم
الَّ ِتــي يرويهــا املؤثــرون َعــن ماضيهــم ،والتغــر الرسيــع ِ

ف واقعهــم.
أم ـاً يف التغيــر الرسيــع ِ

هـُ -م َج َّرد التسلية

ـض املبحوثــن إىل أنهــم يتابعــون املؤثريــن ملجــرد التســلية ،ومــلء الفــراغ ،والضحــك ،ال أكــر
أشــار بَعـ ُ
ـل.
وال أقـ ّ

ف تع َّر َ
ف منصات التواصل االجتامعي؟
ف الطَلَ َبة َع َ
اإلجابة عن السؤال ال َّرابِع :كَ ْي َ
ل املؤثرين ِ
صــ ْول مــن خاللهــا إىل املؤثــر ِ
ــي:
يظهــر مــن ِخــال إجابــات املبحوثــن أ ّن أكــر الطــرق الَّ ِتــي يَ ِتــ ّم ال ُو ُ
ه َ
ف الواقــع).
(صديــق أو حديــث ِ
(الخوارزميــات واقرتاحــات السوشــال ميديــا)َ ،و ِب َد َر َجــة أقــل َعــ ْن طريــق َ

ف
(صديــق أو حديــث ِ
قصــد بالخوارزميــات االقرتاحــات الَّ ِتــي تظهرهــا منصــات التواصــل االجتامعــي ،أ ّمــا َ
ويُ َ
ف الحــوارات الواقعيــة ال َبعيـدَة َعـ ْن منصــات التواصــل االجتامعــي.
صديــق ِ
الواقــع) فعــن طريــق اقــراح ِمــن َ
ه ْل يتواصل الطَلَ َبة َمع املؤثرين؟
اإلجابة عن السؤال الخَا ِمسَ :

ـاليب التواصــل مــا
أشــار ســتة مــن  21مبحوثـاً إىل أنهــم يتواصلــون بِشَ ـكْلٍ أو بآخــر َمــع املؤثــر ،وتنوعــت أسـ ُ
ـى الــ َم ْنشُ ورات ،أوغريهــا،
ـن الرســائل مــن ِخــال منصــات التواصــل االجتامعــي ،أو َعــن طَرِيــق التعليــق َعـ َ
بَـ ْ َ

الصــو َرة اإليجابيــة
َولَـ ْم يَتَ َم َكــن ســوى مبحوثـ ْ ِ
ـن مــن التواصــل امل ُبــارش َمــع املؤثريــن ،وأدَّى َ
هـذَا إىل تغيــر ُّ
عنهــا .وأشــار غَالبيــة املبحوثــن إىل أنهــم يتابعــون املؤثريــن بصمــت ( 18مبحوث ـاً) ،وال يشــاركون َولَ ـ ْو
سـبَب ذلِـ َ
ـك يعــود إىل عــدم الرغبــة
ِب َوضْ ــع إعجــاب ،أو ِّ
أي نــوع مــن أنــواع التفاعــل َمــع املبحوثــن ،وقالــوا :إ َّن َ
يف الــ ُمشاركة ( 16مــن  ،)18يف حــن أشــار اثنــان إىل أنهــا ال يُريــدانِ تـ ْر َ
ـى متابعتهــم لهــؤالء
ك أثـ ٍر يَـد ُُّل َعـ َ
األشــخاص؛ خوفـاً مــن النقــد االجتامعــي.
ُمناقَشَ ة نتائج الدراسة

يتضمــن هــذا الجــزء عرضـاً للنتائــج التــي توصــل إليْ َهــا الباحثــان بعــد إجــراء املقابــات مــع عــدد مــن الشــباب؛
وذلــك لتحقيــق أهــداف الدراســة املتمثلــة يف معرفــة « تأثــر الشــباب الجامعــي مبشــاهري منصــات التواصل

َّــت مناقشــتها ،وذلــك عــى
ص َ
ــل إل ْي َهــا الباحثــان ،كــا تَ ْ
االجتامعــي» ،وقــد متــت كتابــة البيانــات الَّ ِتــي َو َ
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النحــو اآليت:
تشتت املؤثرين وعدم سيطرة مؤثر واحد َع َ
ل الطَلَ َبة
ِّراســة تشــتت املؤثريــنَ ،ح ْيــثُ إ َّن ُم ْعظَــم املبحوثــن أشــاروا إىل تأثرهــم مبؤثــر واحــد،
أظهــرت نَتَائِــج الد َ
هــذا عائــد إىل طبيعــة منصــات التواصــل االجتامعــي الَّ ِتــي ش ـتَّت املرســلني ،وأعطــت
ويــرى الباحثــانِ أ َّن َ
فرصــة لــكل شَ ــخص يُرِيــد أ ْن يتحـ َّول إىل مرســل ،وصانــع محتــوى إعالمــي لِ َيقــو َم ِب َذلِـ َ
ـكَ .و َر ْغــم أ َّن اإلنرتنــت
فتــح املجــال للتواصــل َمــع العــامل كُلـهُ ،وبــكل اللغــات ،يُ ِ
الحــظ أ َّن ُمؤثــرا ً واحــدا ً مــن املؤثريــن الـــ  33ال َِّذيـ َن
ـى فهــم الُّل َغــة
هــذا ســببه عــدم قُـ ْد َرة الطَلَ َبــة َعـ َ
يتابعهــم املبحوثــون يَتَ َحـدَّث لغــة أخـ َرى ،ويــرى الباحثــان أ ّن َ
ف غالــب األحــوال ،وأل َّن املؤثريــن العــرب أقــرب إىل َحيَــاة املبحوثــن،
اإلنجليزيــة – ســاعياً – بِشَ ـكْل جيــد ِ
ـى متثيــل مــا يرغبــون يف مشــاهدته ،ومتابعتــه.
وأكــر قُ ـ ْد َرة َعـ َ
ا�لْلَّ ِعب عىل األوتار الحساسة
أكَّ ـدَت نتائــج الدراســة أ ّن املبحوثــن يتابعــون املؤثريــن ال َِّذي ـ َن يخاطبــون األوتــار الحساســة فيهــمَ ،والَّ ِتــي
ف عــامل آخــر أفْضَ ــل
ف مثــل ســنهم ،مثــل :الحاجــة َ
إل العيــش ِ
تشــكل هاجِســاً ِع ْنــد معظــم الشــباب ِ
إل أجــواء
ج ِمــن جـ ِّو النكــد ،أو مــن الحالــة الروتينيــة َ
ِمــن ال َعالَــم ال َِّذيـ َن يعيشــون ِفيـ ِه ،أ ْو حاجتهــم إىل الْخــرو ِ
املــرح والحركــة ،عــاوة عــى َذلِـ َ
ـك ســعيهم إىل ال ُحصــو ِل عــى َم ْعلُو َمــات ت ُسـ ِّهل حياتهــم ،وتجعلهــم يصلــون

إل رغبتهــم يف وجــود ُملهِمــن لَ ُه ـ ْم يُش ـبِعون
ِس َعــة ،دُو َن تك ُّبــد َع َنــاء ال َب ْحــث ،باإلضافــة َ
َ
إل َمــا يُرِي ـدُو َن ب ُ ْ
إل َم ْع ِرفَــة املســار املهنــي ،أو ليكونــوا قــدوة لَ ُه ـ ْم ،يــرون فيهــم أشْ ــخاصاً متكّنــوا ِمــن تحقيــق
احتياجهــم َ
ف َوقْـ ٍ
ف الـ ـ َم ْر َحلَة الجامعيــة ،إذ يبــدأ بالتفكــر يف
ـت قيـ
ـايسَ ،و َ
ـاب ِ
إنجــازات رسيعــة ِ
ه ـذَا َمــا يحتاجــه الشـ ُّ
ٍّ
مرحلــة ال َع َمــلَ ،وبقلــق ال ُحصــول عــى وظيفــة ،أو عــى مكان ـ ٍة اجتامعي ـ ٍة بَع ـ َد التخــرج ،فهــؤالء املؤثــرون
إل مرحلــة جنــي
ـل إ َّن غالبيتهــم انتقلــوا َ
ف الـ ـ َم َجال الفكــري ،أو يف صناعــة الـ ـ ُم ْحتَوى ،بَـ ْ
ليســوا ناجحــن ِ
ال ُّنقــو ِد ،وتحقيــق أربــاح عاليــة ِجــدا ً.
ف بيئــ ٍة مرفهــة ،والعيــش ِبطَرِيقَــة حاملــة ،بعيــدا ً َعــ ْن التعــب ،وخــارج
َو ِمــن الواضــح أ َّن وجــود املؤثــر ِ
ْســان يضطــر لِلْ َع َمــلِ  ،ومواجهــة أعبــاء ال َحيَــاة ،أثــرت بِشَ ـكْل كَ ِبــر يف الشــباب؛ ف ُحلـ ُم
الروتــن اليومــي ِّ
ألي إن َ
ف ِ
سـ ِّن الشــباب،
العيــش دُو َن تعــب ،وقضــاء غالــب األوقــات يف الرتفيــه يُداعــب خيــال الكثرييــن ،ال سـ َّيام ِ
فاملالحــظ ِمــن ِخـ َ
ف حياتهــم ال َج ِميلَــة ،ال َو ْرديَّــة،
ـال إجابــات املبحوثــن أ َّن هــؤالء املؤثريــن ال يشــبهوننا ِ
ُالصــة َمــا وجــده الباحثــان ِمــن ِخ َ
ــال
وإ ْن كَانُــوا يشــبهوننا ِ
ف ســنهم ،وأشــكالهمَ ،وطَرِيقَــة كالمهــمَ .وخ َ
ف
إجابــات املبحوثــن أ َّن الشــباب يَسـ َعو َن َ
السِيــع ،والعيــش امل ُرفَّــه بعيــدا ً َعــن التعــب التقليــدي ِ
إل الــراء َّ
الك ـ ِّد وتحصيــل العيــش.
كَــا كشــفت الدراســة أ َّن حاجــة املبحوثــن إىل ســاع َمــا ال يُ َقــال َعلنـاً ،أو األشــياء الَّ ِتــي يتحـ َّرج الــ ُم ْجتَ َمع ِمــن
ـبب ســوء األوضــاع الَّ ِتــي يَ ِعيــش ِفي َهــا
ِسـ ِ
قولهــا ،أو النقــد الــاذع الَّـ ِـذي يشــفي الغليــل ،ويقلــل ِمــن الغضــب ب َ
ـقف عــا ٍل ِمــن النقــد،
ف متابعــة بَ ْعــض املؤثريــن ،ال سـيَّام أ ْولئــك ال َِّذيـ َن لديهــم سـ ٌ
البَ ْعــض ،قَـ ْد ســاعدهم ِ
هـذَا َمــا
سـ ْ
هــذاَ .و َ
ـت لَـدَى غريهــم ،أو عــى األقــل يســتطيعون إظهــار قدرتهــم عــى َ
أ ْو َمــن لديهــم َم ْعلُو َمــات لَ ْي َ
يتوافــق َمــع دراســة ( )Elmira Djafarova Oxana Trofimenko 2018و دراســة ()Mollik Ghosh 2019
ودراســة شــيامء الســيد ســامل ( )2009ودراســة ( .)Vaibhavi Nandagiri and Leena Philip, 2018
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القدوة الغائبة

ي املبحوثــن إىل ال َب ْحـ ِ
هـ ِـذ ِه القــدوة
ف عاملهــم الحقيقــيَ ،و َ
ـث َع ـ ْن قــدوة ال يجدونهــا ِ
أكَّ ـدَت الدراســة َ
س ـ ْع َ
يَ ِجــب أن تَ ْتَلِــك قُـد ٍ
ِس َعــة ،بعيــدا ً َعـ ْن امل ُعيقــات الَّ ِتــي تَ ْــأ ال َحيَــاة ال َح ِقيقَيــة،
ُرات هائلــة ،وتحقــق َمــا ت ُريـدُه ب ُ ْ
ْســه بالصــورة الَّ ِتــي
وأعطــت منصــات التواصــل االجتامعــي بخصائصهــا فرصــة ٍّ
ألي مــن كَا َن أ ْن يُقــ ِّد َم نَف َ
يرغــب فيهــا ،وبأســلوب انتقــايئ ،وبتقنيــة املونتــاج الَّ ِتــي تعــدت انتقائيــة املشَ ــا ِ
ـل ِفي َها
هد الــ ُم َق َد َمة فنيـاً ،بَـ ْ

هـ ِـذ ِه القــدوة
صــو َرة لحيــاة املؤثــر كَا ِملَــة .وانتهــت الدراســة إىل أ َّن املبحوثــن وجــدوا مثــل َ
انتقائيــة إلعطــاء ُ
ـا يقدمــون ،إلَّ أنهــم يتابعونهــم؛ ألنهــم
الغائبــة ،و َر ْغ ـ َم إدراك معظمهــم أنهــم ليســوا صادقــن دَامئ ـاً ِفيـ َ
ســا ِعد املبحــوث عــى الشــعور باإلنْ َجــا ِز الــكاذب ،ويقلــل
يُعيِّشــونهم ِفيـ َ
ـا يُشْ ـبِه الوهــم ال َج ِم ِيــل ،الــذي يُ َ

هـذَا َمــا يتوافــق َمــع نَتَائِــج
ِمــن قلقــه ،وشــعوره بِالذنـ ِ
ف َح َياتــهَ .و َ
ـي ِ
ـر ِ
ف تحقيــق ِّ
ـب إذا قَـ َّ َ
أي إنجــاز حقيقـ ٍّ

دراســة (.)Alzara, 2019

الخوارزميات طريق الوصول

َر ْغــم التأثــر الكبــر النتشــار املؤثريــن ِمــن ِخـ َ
ف الواقــع ،فــإ َّن الخوارزميــات واقرتاحــات
صديــق ِ
ـال توصيــة َ

ه ـذَا األثــر
إل املؤثريــن ،وتوصلــت الدراســة َ
ـر عــى الوصــول َ
إل أ َّن َ
املنصــات التلقائيــة أثــرت بِشَ ـكْل أكْـ َ

ف إعطــاء فرصــة لِ َب ْعـ ِ
ـض املؤثريــن لِلوصــو ِل إىل
يــدل عــى أ َّن طَرِي َقــة برمجــة الخوارزميــات لَ َهــا تأثــر كَ ِبــر ِ
ه ِ
ــذ ِه الخوارزميــات تــزداد قدرتــه عــى
س َ
املتابعــن عــى حســاب ُموثريــن آخريــنَ ،وال بُــ َّد أ َّن َمــن يعــرف ِ َّ
إل دراســة مســتقلة أعمــق لِلْبَ ْحـ ِ
هــذا األمــر.
هــذا يحتــاج َ
ف َ
الوصــولَ ،و َ
ـث ِ

عدم التواصل ال ينعكس سلبياً َع َ
ل متابعة املؤثرين

خلصــت الدراســة إىل أ َّن غالبيــة املحبوثــن ال يتواصلــون َمــع املؤثريــن ،بَــل يكتفــون مبشــاهدتهم (ِ 15مــن
ف غالــب األحــوال،
 ،)21أ َّمــا الباقــون ِ 6مــن  21فإنهــم يتواصلــونَ ،و َمــع عــدم ر ِّد املؤثريــن عــى رســائلهم ِ

صعوبَــة الــرد َعلَيْهــم ِمــن قبــل املؤثريــن
فــإ َّن متابعتهــم لَـ ْم تتوقـ ْ
ـف ،ويَـ َرى الباحثــان أ َّن املبحوثــن يُدركــون ُ
ي ،لكننــي
ـت إجابــة املبحــوث َرقَــم ( )20مثـ ً
ِسـ ِ
ـبب العــدد الهائــل ملتابعيهــمَ ،وكَانَـ ْ
ب َ
ـا »:أعــرف أنــه ال يــرد ع ـ َّ

ف الــ ُم ْحتَوى ِمــن أشــياء
سـ ِعيدا ً مبــا أرســله لَـهُ» .ويَـ َرى الباحثــان أ َّن املبحوثــن يعتــرون أ َّن َمــا يــأيت ِ
أكُــون َ
تؤثــر فيهــمَ ،و َم ِ
ـردي الــ ُم ِ
باش.
واضيــع تَ ــس حياتهــم أو هواجســهم ،يُغنــي َعــن التواصــل الفـ ِّ

ه َنـ َ
ـاك
ـح ِمــن ِّ
كل مــا ســبق أ َّن طلبــة الجا ِمعــات يتأثــرون مبؤثــري منصــات التواصــل االجتامعــي ،وأن ُ
ويتضـ ُ

ـى صناعــة ج ـ ٍّو
هــؤالء املؤثريــن َعـ َ
َعــددا ً مــن األســباب الَّ ِتــي تدفعهــم إىل ذلــك :بعضُ هــا لَ ـ ُه َعالقَــة بقــدرة َ
ف عــامل ُم ْختَلَــف َع ـ ْن عاملهــم
ـي يجعــل الطَلَ َبــة يعيشــون ِفي ـ ِهُ ،مع ِّوضــن رغبتهــم يف العيــش ِ
غــر حقيقـ ٍّ
الـــال ،أو مــن ِخــال
ــى
صــ ْول َع َ
ي ِكــ ُن تقليدُهــا ِ
ف َم َجــال ال ُح ُ
َ
الحقيقــي ،إضافــة إىل أخذهــم كقــدوة ُ ْ
ف
مســارهم املهنــي ،أو براعتهــم يف تقديــم أنفســهم بصــورة جذابــة ،أو شــغفهم لســاع مــا ال يُقــال ِ
هــؤالء الطَلَ َبة،
ـى الــرب َعـ َ
الــ ُم ْجتَ َمع ،وتتضــح قُـ ْد َرة هــؤالء املؤثريــن َعـ َ
ـى األوتــار الحساســة الَّ ِتي تُؤثــر يف َ
هؤالء
َو َم ْع ِرفَــة مــا يُ َف ِكـ ُرو َن فيــه ،ويصنعــون أجــواء بَ ِعيـدَة َعــن النكــد ،ومليئــة بالكوميديا ،ويُشــبعون حاجــات َ

ـى َم ْعلُو َمـ ٍ
ـات تســهل الْ َحيــاة عليهــم.
الطَلَبَــة إىل الحصــول َعـ َ
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