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ملخص الدراسة

ــر اندمــاج  ــل وتفســير أث ــى رصــد وحتلي ــة الغــرس الثقــايف، تســعى الدراســة إل ــى افتراضــات نظري باالعتمــاد عل
الشــباب واملراهقــن يف مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى إدراكهــم للواقــع مــن حولهــم، وذلــك بالتطبيــق علــى قضيــة 
البنــا وراجــح املعروفــة إعاميــا باســم شــهيد الشــهامة، والتــي وقعــت مبصــر خــال شــهر أكتوبــر 2019، ووقــع اختيــار 
الباحثــة علــى هــذه القضيــة نتيجــة للدراســة االســتطاعية التــي أجرتهــا الباحثــة منتصــف شــهر أكتوبــر 2019 علــى 
عينــة صغيــرة مــن طــاب الفرقــة األولــى باجلامعــة، وتنتمــي الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، ووظفــت الباحثــة 
منهجــي املســح ودراســة احلالــة، واعتمــدت الدراســة علــى اســتمارة االســتبانة والتــي مت تطبيقهــا علــى عينــة متاحــة 
بلغــت 400 مفــردة مــن الشــباب واملراهقــن مــن مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي، والذيــن تتــراوح أعمارهــم 

مابــن 16 إلــى 28 ســنة.

 وكشــفت الدراســة عــن العديــد مــن النتائــج؛ أبرزهــا: ارتفــاع كثافــة تعــرض الشــباب واملراهقــن ملواقــع التواصــل 
ــع  ــراغ، التواصــل م ــا: التســلية وقضــاء وقــت الف ــك وجــاء يف مقدمته االجتماعــي بشــكل عــام، وتنوعــت أســباب ذل
ــة محــل  ــة، وتبــن ارتفــاع معــدالت االهتمــام بالقضي ــا املجتمعي ــن، ومتابعــة آراء اآلخريــن بخصــوص القضاي اآلخري
الدراســة، وكانــت وســائل التواصــل االجتماعــي املصــدر األول ملتابعــة أخبــار القضيــة يف املقدمــة وتطوراتهــا تاهــا 

ــون. التليفزي

الكلمات املفتاحية: االندماج، وسائل التواصل االجتماعي، نظرية الغرس الثقايف.

Abstract
Despite the plethora of research on social networking sites, little is known about 

the influence of these sites on the way users perceive the world around them , How 
does the level of involvement in social media influence the perceptions of youth 
and teenagers about the world and level of violence in society ? The study aims at 
investigating this question. 

The study applies the Cultivation Theory , A survey of four hundreds subjects aged 
from 16 to 28 years, using social media, was conducted  during October 2019 to 
measure youth and teenagers uses of social network sites and their level of involvement 
in the case of Elbana who was killed by a young man called Rageh during this month.

Findings show that participants spent the most time daily on Facebook, they 
considered it the basic source of information , They also indicated the highest use 
intensity for Facebook , Spending time on social network sites  appears to be part of 
the daily routine of most youth and teenagers participated in the survey. 

 The analysis of the relationship between users’ involvement and their perceptions 
indicated that, as predicted, the more he or she involves in social media coverage 
of ELbana & Rageh accident,The more he or she to perceive the world as the see 
on social media ,Findings are discussed in relation to the cultivation approach and 
uniqueness of social networking sites (SNSs) is presented.   

Keywords: social networking sites, involvement, cultivation theory
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ميكن تعريف وسائل التواصل االجتماعي بأنها مجموعة من املنصات اإللكترونية التي 
اإللكترونية   املواقع  الثاني من  للجيل  التكنولوجية  مبا يسمح    Web 2قامت على األسس 

أيضا "التطبيقات التي    هيوملستخدميها بصياغة وتبادل املضمون االتصالي اخلاص بهم،  
أو االندماج واالشتراك يف شبكات    ،خرين آومشاركته مع      ى نتاج محتوإمتكن مستخدميها من  

املحتوى   أشكال  بنشر مختلف  تختص  التي  الويب  أهم خدمات شبكة  بوصفها  اجتماعية، 
       .)١(ايقدمه اجلمهور، وتتيح تداوله بسهولة ومرونة والتشارك فيه أيضً  يالذ

فقد بلغ عدد مستخدمي د أهمية هذه الوسائل يف ضوء منوها املتواصل والسريع،  وتزدا
مليار مستخدم، ويعتبر    ٣٫٤مواقع التواصل االجتماعي النشطني حول العالم ما يقرب من  

  ، اثنني مليار شخص بنشاط شهريً احيث يستخدمه أكثر من    ؛بوك األكثر شعبية  موقع الفيس
اليه اإل  ىعل   وذلك بناءً  الف  ٢٠١٩حصائيات لعام  ما توصلت    ى بوك عل   سيحول استخدام 

   .)٢(مستوى العالم

مليون   ٣٦٫٥١اإلنترنت عن طريق املحمول ليسجل    يارتفع عدد مستخدمويف مصر  
لعام   يوليو  شهر  االتصاالت  وفقً   وذلك  ،٢٠١٩مستخدم خالل  استخدامات  مسح  لنتائج  ا 

بوك   تصدر موقع الفيس ىلإا شار أيضً أ، والذي )٣(األسر واألفراد  وتكنولوجيا املعلومات يف
  األمر الذي جعلها تدخل  يف ، بني املصريني تفاعًال  ي جتماعقائمة أكثر منصات التواصل اال

صبحت أحد أبرز العوامل أ  ىطقوس احلياة اليومية لألفراد، وتتغلغل يف مناحي املجتمع حت
  املؤثرة يف احلياة االجتماعية والفكرية والثقافية داخل املجتمعات.  

الفيس  ىوعل التقليدية،  مينح  القدرة    النقيض من وسائل االتصال  املستخدمني  بوك 
خرين، فاملنصات االجتماعية بشكل عام تتسم   مع اآلا وتواصًال نفتاحً اجعل عاملهم أكثر    ىعل

غير خاضعة للرقابة، وتتطلب درجة من االندماج  واملشاركة من    بكونها تفاعلية وديناميكية،
  املستخدمني. 
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 الفيس   ى نترنت يدخلون علحصائيات أن سبعة من كل عشر مستخدمني لإلو تؤكد اإل
من    %٨٧ميثلون  حيث    ،ااألكثر استخدامً   ة سن  ٢٩  إلى  ١٨ا، ومتثل الفئة العمرية من  بوك يوميً 

جناز العديد من املهام  بوك إل   وذلك بسبب الثراء الذي يتيحه الفيس  ؛بوك  مستخدمي الفيس
قضاء  و وتوسيع دائرتهم عبر خلق عالقات جديدة،    ،صدقاءالتواصل مع املعارف واأل  أبرزها 

ا المتالك  ملستخدمني فرصً امينح    كما أنه أيًضا  ،والبحث عن املعلومات،  هوقت الفراغ والترفي
عن   معلومات  يضمنونها  وصفحات شخصية  و  احسابات  وأ جتاهاتهم  جنازاتهم  إنشطتهم 

  ؛ فهذه املنصة متعددة األوجه   ،سلوب حياتهم و روتينهم اليوميأوكذلك    ، وطباعهم الشخصية
يتيح   فريد  تزاوج  يف  والفورية  والتفاعلية  التقليدية  االتصال  وسائل  خصائص  بني  جتمع 

بغض النظر عن اعتبارات    ، صفحته ومع املحيطني  ى نتاج املحتوى ومشاركته علإللمستخدم  
فراد املشتركون يف االهتمامات ا يتواصل فيه األا افتراضيً  عامً الزمان واملكان مما يخلق مجاًال 

خرين عبر حسابه  وكل منهم يعكس الصورة التي يريدها عن ذاته لآل  ،ويتناقشون  ويتشاركون
بوك منصة اجتماعية فريدة لعقد مقارنات اجتماعية    األمر الذي يجعل الفيس  ، الشخصي

اآل ومع  عديدة  نتائج  اتفقت  قد  خرين،  وفقً إن  أدراسات  يتشكل  الغير  عن  لهذه دراكنا  ا 
ون هذه املنصة ملقارنة ذواتهم  مبوك أنهم يستخد  للفيس  نيويشير بعض املستخدم  املعلومات،

ا منهم  اعتقادً   ، بوك  الفيس  ىمنشورات الشخص وصوره عل  ىوحياتهم بالغير باالعتماد عل
  .)٤( ن هذه املنشورات وتلك الصور تعكس حياتهم الواقعيةأ

بني  )    ٢٠١٩( Ciaran Mc.Mahonيفرق  ،عالم االجتماعيويف كتابه سيكولوجية اإل
األخير  املصطلح  ا أن  مصطلحي وسائل التواصل االجتماعي، والشبكات االجتماعية موضحً 

ويعني "مجموعة من األفراد يعرفون بعضهم البعض أوبينهم رابط    ،نترنتظهر قبل ظهور اإل
ا وسائل التواصل االجتماعي أو السوشيال ميديا فهي املنصات التي ظهرت مع ظهور  أمَّ   ،ما"

ن وماي سبيس وسناب إبوك وتويتر وانستجرام ولينكد    وأبرزها الفيس  ٢لوجيا الويب  تكنو
نسان عن نفسه ويعرض  إي أن يفصح كل  أ فصاح؛  فكرة اإل  ىوهذه املنصات تقوم عل  ؛شات

،  ةعجابه ويظهر اسمه وصورته، ويؤكد الكاتب أن هذه املنصات ظاهرة أمريكيإ  يراءه و يبدآ
  . )5(مريكية وانتشر ألرجاء العالماملتحدة األفجمعيها ظهر يف الواليات 

ألنهم نشأوا    ؛وألن املراهقني والشباب هم أول جيل يعاصر وسائل التواصل االجتماعي
وائل لهذه املنصات االجتماعية، ومن ثم  ألهم يعتبرون املتبنون او يف ظل الظهور األول لها،  

كدت الدراسات أوقد    ، منوهم الذهني والعقلي واالجتماعي  ىا علن لهذه املنصات تأثيرً إف
عل للفيس  ىالسابقة  واالجتماعية  النفسية  التأثيرات  عل  تنوع  ومن   ، املستخدمني  ى بوك 

"احلياة مع التليفزيون"    دورها يف تشكيل الواقع االجتماعي لألفراد، ففي دراسته  ، برزهاأ



 
 

                                    
 

١٢٩٩ 

فزيون كمكون فريد للعصر يتفاعل مع التل   "جورج جربنر "، وصف  ١٩٧٦التي نشرت يف عام  
بنا محيط  متامً )٦(كل شئ  الوصف  هذا  وينطبق  عل،  التي    ى ا  االجتماعي  التواصل  وسائل 

ا طويلة يف تصفح وسائل  ا يف حياة الناس، حيث يقضي األفراد أوقاتً ا أساسيً ضحت مكونً أ
فراد  دراك األ إيف صناعة    فاعًال   ااألمر الذي يجعل هذه املنصات مشاركً   ،التواصل االجتماعي

مايرونه، عبر  حولهم  من  يشاركونه،  للعالم  يبدون    أو  أو  عليه،  يعلقون  من  إأو  به  عجابهم 
  ى يقضون معظم أوقاتهم عل   ١٩٩٠فالشباب ممن ولدوا بعد عام  ،  مضامني عبر هذه املنصات

ويبرز دورها يف تشكيل   ، ها، ومن ثم يزداد تأثيرها عليهمهذه املنصات وينظرون للعالم عبر
حكامهم عن مختلف مناحي احلياة، مثلما افترض جربنر يف نظرية  وأبل    ، جتاهاتهماهم وئراآ

املستخدمني   ندماجا  ى ويؤثر مد  ،لذلك تسهم هذه الشبكات يف تشكيل نظرتهم للواقع  ؛الغرس
  م، للعالم من حوله  م للقضايا املختلفة ونظرته  م دراكاتهإطبيعة    ى يف املنصة االجتماعية عل 

وعالقات    صور مثالية،  ا، عبر منصات التواصل االجتماعي يحاول اجلميع أن يبدو مثاليً   ى فعل
بل وأجازة مثالية، وهذه املثالية املصطنعة تختلف عن الواقع   مثالية، ومقاييس جسد مثالي،

  من متابعيها.العديد  ىا علالفعلي لهؤالء، وتؤثر متابعتها سلبً 

التواصل  النفسية واالجتماعية لوسائل  التأثيرات  وتربط الدراسات بني حجم حدوث 
ودرجة اندماجهم يف هذه املنصات االجتماعية، ومن الدراسات   املستخدمني،  ىاالجتماعي عل 

قدمتها التي  تلك  لالندماج  تعريف  وضع  نحو  سعت  التي   )Judith )7املبكرة 
L.Zaichkowsky   باملثير عرَّ و "وثاقة الصلة الشخصية  ووثاقة  ،  فت فيها االندماج بأنه 

الشخص حتفز  واملثير  بني  صلة  الوثاقة  فدرجة    ،صلة املثير بحاجات الفرد وقيمه واهتماماته"
  .  نحو املثيرالدافع واالستجابة والسلوك 

  "حالة سيكولوجية تشير  ا فهوا سيكولوجيً و يعتبر االندماج يف املنصة االجتماعية مفهومً 
، )٨(األهمية و الصلة الشخصية التي مينحها املستخدم للموقع أو للمنصة االجتماعية  إلى

   . ) ٩( "هذه املنصة  ىا "درجة انغماس املستخدمني يف املضامني واألنشطة املختلفة علوهو أيضً 

من   الباحثني  اهتمام  االجتماعي  التواصل  وسائل  جذبت  التخصصاتوقد    ، مختلف 
توظيفها يف  ودوافع االستخدام،  وشباعات،  وتناولوها من جوانب عدة مثل االستخدامات واإل

من هذه الدراسات تناول أثر وسائل    ن قليًال أال  إالتسويق، خصائص املستخدمني وغيرها،  
ها مستوى دور  ى السيما عل  ، فراداجلوانب النفسية واالجتماعية لأل  ىالتواصل االجتماعي عل 

ليه الدراسة احلالية،  إ  ىوهو ما تسع  ، دراكات املستخدمني وبناء الواقع االجتماعيإيف تشكيل  
تسع تأثير    ىحيث  رصد  نحو  التواصل االدراسة  شبكات  يف  والشباب  املراهقني  ندماج  



 

                                                                           

 
١٣٠٠ 

املجتمع  ومعاجلات  االجتماعي   الوسائل،  قضايا  هذه  للواقع  إ  ىعلعبر  حولهم، دراكهم  من 
  سم قضية شهيد الشهامة.باا عالميً إواملعروفة    ،قضية البنا وراجح  ىالتطبيق علوذلك ب

 الدراسات السابقة:

قامت الباحثة مبراجعة التراث العلمي السابق باستخدام كلمات مفتاحية هي: االندماج  
التاأثيرات    ،دراك الواقع االجتماعيإعالمي والغرس اإل   ،يف شبكات التواصل االجتماعي

استخدام الشباب واملراهقني    مواقع التواصل االجتماعي،اعية والنفسية لالندماج يف  االجتم
مت الباحثة الدراسات إلى محورين نعرضهما للشبكات االجتماعية، و   : فيما يلي قسَّ

األول:  االجتماعي،   املحور  التواصل  بوسائل  واملراهقني  الشباب  عالقة  تناولت  دراسات 
  واالجتماعية لها عليهم:والتأثيرات النفسية  

   ى جتاه بحثي يسعاالعقد األول من القرن احلالي ظهر  خالل  و  يمع أواخر القرن املاض
العوامل املؤثرة يف    يوحتر ،  فسية لألفرادنالصحة ال  ىنترنت علرصد أثر استخدام اإل  ىلإ

الوحدة والعزلة    ىلإ  ي نها تؤدأ  ىلإشار  أذلك، وتوصلت الدراسات لنتائج متعارضة: فالبعض  
له    اإلنترنت  ن استخدامأ  ىلإخرون  آشار  أيف املقابل  و  ،)١٠(كتئابالوقد تسبب ا  ،االجتماعية

نفسي سعت  )١١(فراد األ  ىعل  ةمنافع  أخرى  دراسات  ظهرت  كما  التأثيرات    إلى.  رصد 
لإل علاالجتماعية  االجتماعي    ىنترنت  التواصل  ومع ظهور شبكات  بشكل خاص،  الشباب 
بعض  املنح   اتخذت  واالجتماعية   ىالدراسات  النفسية  التأثيرات  رصد   فحاولت  ذاته، 

أثر مستوى االندماج   يوحتر  ،الستخدام الشباب واملراهقني لشبكات التواصل االجتماعي
  ا، كما يلي: عرض أبرز هذه الدراسات مرتبة زمنيً نوفيما يلي ، املستخدمني ىفيه عل

والتي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام ،  )١٢()٢٠١٩دراسة عونية عطا وسلمى جبارة (
الشباب ملواقع التواصل االجتماعي على تغيير القيم االجتماعية، وبتطبيق استمارة االستبانة 

من طالب جامعة عمان األهلية، كشفت الدراسة عن تنوع اآلثار اإليجابية والسلبية   ١٠٠على  
  ماعية لدى الشباب.الستخدام مواقع التواصل على القيم االجت 

رصد أثر االستخدام الكثيف  إلىهدفت الدراسة : )١٣( )٢٠١٨خرون (وآكلير احللو دراسة 
احلالة النفسية للطالب اجلامعي العربي، وذلك عبر املقارنة    ىملواقع التواصل االجتماعي عل 

أربع  يف:    بني  تتمثل  عربية  السعودية  ،فلسطني  ، األردن  ، لبنان(دول  العربية    )، اململكة 
يف تأثيرات استخدام   اظهرت النتائج تباينً أ  ا،طالبً   ٦٦٨  ىوبالتطبيق عل  ةوباستخدام االستبان

والثقافية  البيئية  اخلصائص  لتباين  كنتيجة  االجتماعي  التواصل  ملواقع  العربي  الشباب 
باحلضور االجتماعي،  حساس  أن استخدام هذه املواقع يعزز اإل  ىكدت الدراسة علأو،  للشباب
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ن زيادة االندماج يف هذه املواقع إف  ،لكن يف الوقت نفسه  ،والرأسمال االجتماعي لدى الشباب
  .حباطوالغيرة، واإل دمان،اإل إلىيقود 

إلى التعرف على العالقة بني استخدام ،  )١٤()٢٠١٨سوسن حسن علي قدورة (وسعت دراسة  
،  االجتماعي والصحة النفسية يف ضوء تأثير بعض سمات الشخصيةالشباب ملواقع التواصل  

كشفت    ، من طالب اجلامعة  ٤٠٤قوامها    ة عين  ىعل   اي مت تطبيقهتال  ةوباستخدام االستبان
الدراسة عن وجود عالقة سلبية بني كثافة استخدام الشباب للمواقع االجتماعية ومستوى  

مؤشرات  عبر  لديهم  النفسية  اال :  الصحة  بالنفس  ، جتماعيالتفاعل  والنضج    ، والثقة 
  وضبط النفس.  ،االنفعالي

بيان أثر مواقع التواصل   )١٥()٢٠١٨أحـــالم مطالقــة ورائقة علي العمري(  وحاولت دراسة 
التي    ةظفت الدراسة استمارة االستبانوولتحقيق ذلك    ،االجتماعي على العالقات األسرية

اليرموك بلغت    ىطبقت عل أن إلى  الدراسة    أشارتو  ،مفردة  ٥٦٦عينة من طالب جامعة 
الشباب من مختلف نواحي    ىا علواضحً ا  سلبيً ا  الستخدام مواقع التواصل االجتماعي تأثيرً 
  . األسرية وإضعاف الروابطاحلياة، وأولها النواحي الدينية واألخالقية  

أ دراسة  سعت  خليوكما  التواصل ،  )١٦()٢٠١٧(  يسماء  مواقع  بني  العالقة  رصد  إلى 
صغار السن من   ىنطواء لدكتئاب والقلق واالجتماعي وبعض االضطرابات النفسية كاالاال

عل  ،الشباب قوامها    ىوبالتطبيق  مابني    ٢١٠عينه  اجلامعة  طالب    ، سنة   ٢٢  إلى   ٢٠من 
تبني وجود    ؛ينموذج املعريف السلوكالوباالنطالق من    ،وبتوظيف عدد من املقاييس النفسية

عالقة ارتباطبة بني مستوى االندماج يف هذه املواقع واالضطرابات النفسية لدى الشباب 
  خاصة من الذكور. 

باء بناء واآلدراك األإاملقارنة بني    إلى  ،)١٧()٢٠١٧(   Nirajan Thapaدراسة  وهدفت    
من املراهقني    ٣٣قوامها    ة واملقابلة مع عين  ةبوك، وباستخدام أداتي االستبان  ملخاطر الفيس

النتائج    وآبائهم،  من  العديد  عن  الدراسة  الفيسأكشفت  استخدامات  تتنوع  بوك    برزها: 
فكار ومناقشة  ومشاركة األ  ،وتوسيع الدائرة االجتماعية  ،لق عالقات وصداقاتخلللمراهقني  

ال أن تزايد االندماج إ  ،معلومات من مصادر موثوق فيها  ىواحلصول عل  ،الواجبات املنزلية
ي  قد يؤد  ، وويعد مضيعة للوقت،  لمراهقنيلاملستوى الدراسي    ىا عل يف هذه املنصة يؤثر سلبً 

  ي والتنمر. نلكترويعرضهم ملخاطر كالتحرش اإلو ،بناءباء واألآلويباعد بني ا، دماناإل إلى

دراسة   ا  نحو،  )Saleem Alhabash and Mengyan Ma)18 2017أمَّ  فسعت 
أربع بني  اجتماعية،    املقارنة  ودوافع   ىسعومنصات  كثافة  الفروق يف  نحو رصد  الباحثان 
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هي: اجتماعية  شبكات  ألربع  اندماجهم  ومستويات  الشباب    ، تويتر  ، فيسبوك(  استخدام 
شات  ،نستجراما واإل)،  سناب  االستخدامات  مدخل  من  وبتوظيف  شوباالنطالق  باعات 
  " نستجرام السناب شات واال"من طالب اجلامعة جاء    ٣٩٦بلغت  ة  عين   ىعل   ةستمارة االستبانا

ارتفاع مستوى    إلىشارت الدراسة  ، وأبوك وتويتر  ا، تالهما الفيس املنصات استخدامً   ىكأعل
املعلومات والترفيه  وكانت مشاركة  ،  بوك وتويتر  خاصة الفيس  ، ربعاالندماج يف املنصات األ 

  االجتماعية بشكل عام.الدوافع الستخدام املنصات  ىهما أعل

اإلجابة على   ،)١٩(  ) ٢٠١٦( Paul M. Di Gangi & Molly Wasko  وحاولت دراسة  
ارتباط املستخدمني بشبكات التواصل االجتماعي؟   ى ما العوامل املؤثرة علالسؤال التالي:  

عل   وباستخدام طبق  الذي  قوامها    ىاالستقصاء  الشبكات   ٤٠٨عينة  مستخدمي  من 
مقياسً وظَّ ،  االجتماعية الدراسة  بالشبكات فت  االرتباط  لدرجة  كمؤشر  لالندماج  ا 

عد  جتماعية، والبُ عدي االرتباط بالشبكات االأن االندماج يعد أحد بُ   إلى  االجتماعية، وتوصلت
  االستخدام ومرونته.   ةالثاني يتعلق باجلانب التقني للشبكة كسهول 

  NatalieWong  &  CatherineMcBrideوبالتطبيق على هوجن كوجن، سعت دراسة   

يف  )20(2016 االندماج  مستوى  بني  العالقة  رصد  بوك  نحو  للتنمر  الفيس  والتعرض   ،
شارت  أ من طالب املرحلة الثانوية،    ٣١٢بلغت    ةعين  ىعل  امت تطبيقه  ةوعبر استبان،  لكترونياإل

لكتروني، وأن  بوك يرتبط باحتمالية التعرض للتنمر اإل  أن تزايد استخدام الفيس  إلى النتائج  
لدعم االجتماعي من األسرة  على اأن حصول املراهق    ، كماا للتنمراألكثر تعرضً هم  الذكور  

  تعرض للتنمر. الة أو األصدقاء يقلل من احتمالي

دراسة   سعت  يف إلى      ،)٢١()٢٠١٥خرون(آو  AdrianaM.Managoو  الفروق  رصد 
كشفت الدراسة عن عدم وجود  وبوك باختالف النوع،    مستوى اندماج املستخدمني يف الفيس

بوك، وذلك عبر دراسة    ناث يف درجات اندماجهم يف الفيسفروق ذات داللة بني الذكور واإل
  من طالب اجلامعة.  ٤٩٧عينة بلغت  ىعل ةميداني

الفيس استخدام  أثر  عل   وحول  حاولت    ىبوك  للطالب،  الدراسي  املستوى 
الطالب    ىبوك عل  الكشف عن تأثير معدل استخدام الفيس    ،Ling Fang)٢٢() ٢٠١٥(دراسة

بلغت    ىعل  ةاالستبان  وباستخدام  اجلامعيني، منا،  طالبً   ٣٩٤عينة  مدخل   وباالنطالق 
واإل االجتماعي،االستخدامات  التعلم  ونظرية  الدراسة    شباعات  وجود عالقة    إلىخلصت 

وجود أثر  مع  بوك واملستوى الدراسي للطالب،    سلبية بني مستوى اندماج الطالب يف الفيس



 
 

                                    
 

١٣٠٣ 

الفيساليجابي  إ احلياة   ستخدام  واملشاركة يف  املعلومات  عن  والبحث  املعرفة  بدافع  بوك 
  الواقعية.

دراسة   ا  وظفت    ،)٢٠١٥()rian G.Smith &Tiffany D.Gallicano )23أمَّ فقد 
ف واضح ومحدد ملفهومي  ي تقدمي تعر  بهدفاملقابالت املتعمقة ومجموعات النقاش املركزة  

  إلى   أن االرتباط يشير  إلى االرتبط واالندماج يف الشبكات االجتماعية، وتوصلت الدراسة  
أن االرتباط هو مصطلح    ياملنصة االجتماعية، أ ىاملتاح عل  ىيف املحتوحالة اندماج وتفاعل  

أوسع ويتضمن االندماج داخله، ويعد االندماج حالة لها أبعاد شخصية ومعرفية واجتماعية 
  ا. أيضً  امعرفيً  وتتطلب يقظة ذهنية ومتثيًال 

دراسة ا  فحاولت  ٢٠١٥()٢٤(  Rebecca Marie Dolan أمَّ عل)،  السؤال    ىاالجابة 
الفيس املستخدمني يف  اندماج  مستوى  يختلف  هل  املحتوى    التالي:  طبيعة  باختالف  بوك 

علولإل  ،؟خاللهاملقدم   االستخدامات   ىجابة  مدخل  من  الدراسة  انطلقت  السؤال 
بوك لعدد   الفيس  ىعل   ابوستً   ٢٢٣٦حتليل املضمون    ىشباعات، واعتمدت الدراسة علواإل

ثبوت صحة    إلىتوصلت الدراسة  وستراليا،  أروبات الكحولية يف  من العالمات التجارية للمش
مستوى اندماج املستخدمني باختالف نوع املحتوى    ف حيث اختل  ، الفرض الرئيس للدراسة

  ).مكافأة ، ترفيهي  ،قصصي ،معريف(

حو رصد أثر مستوى االندماج يف )، ن٢٠١٥وآخرون (   Erin A.Voge)٢٥(  وسعت دراسة   
مسحية والثانية   ىوذلك عبر دراستني األول  امليل نحو املقارنة االجتماعية،  ىبوك عل  الفيس

من طالب اجلامعة بلغت    ةعين  ىعل   تي طبقتال  ةاالستبان  ىولالدراسة األ  وظَّفتجتريبية،  
الفيس،  اطالبً   ١٤٥ استخدام  كثافة  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  عن  النتائج  بوك    وكشفت 

زاد بالغير: فكلما  الفيس   واملقارنة  ميً   اندماج املستخدم يف  أكثر  كان  ال ملقارنة نفسه  بوك 
 - اطالبً   ٢٧٥التي شارك فيها    -الدراسة التجريبية، وأكدت  والعكس صحيح  ،خرينآلوحياته با

زيارة احلسابات الشخصية    كثر نحو أبوك مييل    ا يف الفيس اندماجً   ى عل: فاألذاتها  النتيجة 
  عكسية مع درجة الثقة بالنفس. ويرتبط ذلك بعالقة ، لألصدقاء

الكشف    إلى،  )٢٦() ٢٠١٤ضيف ااهللا عودة أبو صعيليك (و  محمد سليم الزبون  هدفت دراسة
  ى بالتطبيق عل، وعن اآلثار االجتماعية والثقافية لشبكات التواصل االجتماعي على املراهقني

أظهرت    ٢٧٦ التواصل المفردة     لشبكات  اإليجابية  االجتماعية  اآلثار  أبرز  أن  نتائج 
االجتماعي على املراهقني: توسيع العالقات االجتماعية، وتعزيز الصداقات القائمة، وزيادة  



 

                                                                           

 
١٣٠٤ 

األصدقاء من   ،عدد  غرباء  على  والتعارف  الوقت،  إهدار  يف:  السلبية  اآلثار  متثلت  بينما 
 دمان. اإلتغالل اجلنسي، واجلنس اآلخر مما يعرضهم للتحرش واالس 

التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي   ،)٢٧( )٢٠١٤دراسة حتسني منصور (وحاولت  
عينة قوامها    ىعل   ةطبقت الدراسة استمارة االستبان،  يف حتقيق احتياجات الشباب األردني

  إلى شارت النتائج  أشباعات، وة االستخدامات واإلي انطلقت الدراسة من  نظرو   ،مفردة  ٢٨٦
وعل االجتماعي  التواصل  لشبكات  األردني  الشباب  استخدام  الفيس   ىكثافة    ؛ بوك  رأسها 

ضافة حلاجتهم  باإل  ،شباعات متنوعة معرفية ووجدانية وشخصية واجتماعيةإوذلك لتحقيق  
  للهروب من الواقع. 

عل دراسة    ىبالتطبيق  سعت  )Vlachopoulou&C. 2014)E( )28.اليونان 

Boutsouki    بوك  سنة للفيس  ١٤  إلى   ١٢من املراهقني مابني    ٥٦٧نحو رصد استخدامات  ،
الفيس استخدام  ارتفاع  الدراسة عن  املقام   وكشفت  ترند يف  باعتباره  املراهقني  بني  بوك 

نفتاح أو  خرين، كما تبني أن للخصائص الشخصية للفرد كاال ووسيلة للتواصل مع اآل  ،األول
  . بوك  ندماج املراهقني يف الفيسامدى   ىا علا ملحوظً الذات  تأثيرً  ىنغالق علاال

نحو الكشف عن كثافة استخدام املراهقني    )٢٠١٤(Elda Tartari  )٢٩(  وسعت دراسة    
املوبايل  للفيس عبر  اإل  ، بوك  اجلوانب  االستخدامورصد  لهذا  والسلبية  وذلك    ،يجابية 

تبني ارتفاع    ،من املراهقني  ١٢١عينة بلغت    ىعل  ةألبانيا، وباستخدام االستبان   ىبالتطبيق عل
بوك وتزايد مستويات االندماج فيه، وتنوعت دوافع االستخدام   استخدام املراهقني للفيس

  ما بني الترفيه و تبادل املعلومات والترويح عن الذات. 

م املراهقني ملواقع التواصل أثر استخدا  يحتر   )٣٠( )٢٠١٤واستهدفت دراسة رشا عوض (
عل  الدراس  ىاالجتماعي  االستبان  ،يالتحصيل  من    ى عل  تطبق  تي ال  ةوباستخدام  مائة 

ومستواهم  ،  األمهات املواقع  هذه  يف  األبناء  اندماج  مستوى  بني  سلبية  عالقة  وجود  تبني 
شراف توافر اإلبشرط  العملية التعليمية  تخدم  حالة االندماج املنخفض  ها يف  أن  ؛ إالالدراسي

  بناء.األ ىالعائلي عل

األبعاد االجتماعية والثقافية   ىالتعرف عل إلى    )٣١( )٢٠١٣دراسة سلوى الفاضل (وهدفت  
عل بالتطبيق  التواصل  لشبكات  السعودي  الشباب  ا  طالبً   ٣٨٤قوامها    ة عين  ىالستخدام 

فيسو،  اجامعيً  يليه  تويتر  أن  الدراسة  ه  توصلت  أبرز  استخدامً   ى علاأل  مابوك  ا، ومتثلت 
  ، خرين آل التواصل مع ا  ،حب االستطالع  ،التسلية والترفيه  يف:  دوافع استخدام هذه الشبكات

  الترتيب.  ى تبادل املعلومات عل



 
 

                                    
 

١٣٠٥ 

إلـــى التعــرف علــى دوافـــع اســتخدام طلبـــة    )٣٢()٢٠١٣دراسة وسام البشابشة ( كما سعت  
بوك وتويتر، وذلك    فيس  ىشـباعاتها بالتطبيق علإــة ملواقـــع التواصــل واجلامعـــات األردني
االستبان بلغت    ىعل  تي طبقتال  ةباستخدام  والبترا  األردن    ٢١٤عينة من طالب جامعتي 

كثر  صدقاء واملعارف األكان الدافع للتواصل مع األ  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية  ، مفردة
  .تاله االستخدام الدراسي ، تاله الترفيه والتسلية ، ابروزً 

دراسة حاولت  علاإل)  ٣٣(   )٢٠١٣(Su Lima-Jeen  يف حني  ما   ىجابة  التالي:  التساؤل 
الفيس املستخدمني يف  اندماج  الرضا  العالقة بني مستوى  املنصة    بوك ومستوى  عن هذه 

وعبر دراسة مقارنة بني عينيتني من    ،التكنولوجيااالجتماعية؟ وباالنطالق من منوذج قبول  
 ةوالثانيمفردة،    ٦٣٥    ىمريكية بلغت األولاملستخدمني من السعودية والواليات املتحدة األ

الدراسة  و،  مفردة ١٥٩ بشكل   أن مستوى االندماج يف املنصة االجتماعية يؤثر   إلىتوصلت 
خرى مثل املنفعة  أعوامل    قة يتوسطهان هذه العالأ ال  إ  ؛ درجة الرضا عن املنصة  ىجابي علإي

  . وسهولة االستخدام

دولت  بني  مقارنة  دراسة  وكولومبيانيوعبر  أسبانيا  هما  سعت     Ana)٣٤(  دراسة، 
Almansa  ) التالي: ما املنافع واملخاطر املكتسبة   التساؤل  ىجابة علاإل  نحو)  ٢٠١٣وآخرون

  ١٥  إلى  ١٢من املراهقني مابني    ٢٤٠  ىوبالتطبيق عل  ،؟ للفيس بوك  األفراد    من استخدام
وعمل مقابالت، كشفت    سنة، وعبر حتليل مضمون الصفحات الشخصية ملائة من كل دولة، 

بالبلدين   تتعلق  عديدة  نتائج  عن  وجود  أالدراسة  الدراسةابرزها:  نتائج  يف  حيث    ،تساق 
املراهق الفيسويستخدم  الستخدام ون  هم، ومييلئا من شبكة أصدقابوك ليصبحوا جزءً   ن 

نشر صور    ىعل  ونيتنافس  ، كماهمئصدقاأفكارهم والتواصل مع  أ اللغة املصورة للتعبير عن  
شخاص اليعرفونهم يف الواقع مما قد أا يقبلون صداقات  وغالبً   ،عجابنتباه واإلاالجتذب  

  يعرضهم للمخاطر. 

نحو رصد    )٣٥(  )٢٠١٣(rJubaye-S.M. Alبنجالديش، سعت دراسة    nوبالتطبيق عل 
 ١٠٠عينة من  ى  وذلك بالتطبيق عل  ،بوك   سنة للفيس  ١٨  إلى  ١٢استخدام املراهقني ما بني  

بوك الوسيلة األساسية للتواصل    الفيسيعتبرون  صغار السن    وأوضحت النتائج أن  ، مفردة
حسابات مزيفة  عمل  ، إال أنهم مييلون ل وسيلة أساسية لقضاء وقت الفراغ  ، وأنهصدقاءمع األ

  . مما يستلزم مراقبة األهل لألبناء ؛غرباء ىاحية والتعرف عل بوالدخول للمواقع اإل

دراسة   نحو   )Tzu Grace Chou and Nicholas Edge-2012 Hui)36وسعت 
وتنطلق الدراسة من فرض  ،  حلياة الغير  األفراددراكات  إ  ىبوك عل  لفيسارصد أثر استخدام  



 

                                                                           

 
١٣٠٦ 

مؤداه اآلإختلف  ت  :رئيس  يف  خ دراكات  اندماجهم  مستوى  باختالف  األفراد  حياة  عن  رين 
حدى اجلامعات إا بطالبً   ٤٢٥عينة من طالب اجلامعة بلغت    ىوبالتطبيق عل؛  بوك   الفيس

أن   ىلإبوك    ا يف الفيساملستخدمون األكثر اندماجً   شارأ،  ةستباناألمريكية وباستخدام اال
ومن ثم يؤثر مستوى االندماج ،  احلياة ليست عادلةالغير أكثر سعادة وحياتهم أفضل منهم وأن  

ً   ، دراكنا للواقع بشكل ملحوظإ  ى بوك عل  يف الفيس ا ننسج خيوطه  ا افتراضيً ويجعلنا نشكل عامل
  بشكل مخالف للواقع احلقيقي.   

نتائج دراستني كيفيتني      )Brady Robards )37 2012ويف مقاله العلمي، استعرض  
الفترة من  أجريتا يف  أ واملراهقني  ة  عين  ى عل  ٢٠١٠  إلى  ٢٠٠٧ستراليا خالل  الشباب  من 

  " إلى ماى سبيس"بهدف رصد التحول يف استخدام املنصات االجتماعية من استخدام منصة  
جراء إ   إلىضافة  باإل  ،من الصفحات الشخصية  ةوذلك عبر حتليل مضمون عين"،  بوك   الفيس"

معهم أ  ،املقابالت  عن  الدراسة  منصة  وكشفت  من  االنتقال  بانتقال    ىخرأ  إلى ن  ارتبط 
ومتكنهم من التواصل املستمر    ، مكانات مختلفةبإاملنصة الناشئة التي تتمتع    إلىصدقاء  األ

  . صدقاءوتوسيع دائرة األ

ا   ا بني  استخدامً   ى بوك هو األعل  ن الفيسأ  فأظهرت،  )٣٨()٢٠١١دراسة منال املنصور (أمَّ
 صدقاء والتواصل معهم وتشكيل مجموعات الفيس وأن توسيع دائرة األ  ،تاله تويتر   ،الشباب

  بوك. شباعات املتحققة الستخدام الفيسبوك هي أبرز اإل

 ويف حتليل من املستوى الثاني للدراسات التي تناولت التأثيرات السيكولوجية للفيس   
قام الباحثون بتحليل مائة دراسة ومقال   )،٢٠١١وآخرون (   ٢٠١١Beth Anderson)٣٩(   بوك

، وكشفت الدراسة عن عدة حقائق تتعلق مبن  ٢٠١٢  إلى  ٢٠٠٤يف الفترة من    نشرت   علمي
الفيس القطاع أحيث    ، بوك  يستخدم  السنية األصغر ميثلون  الفئات  أن  الدراسات  جمعت 

  ى طقوسية وأخر   عدواف  لتشملدوافع االستخدام بني األفراد     ، وتتنوعاألكبر من املستخدمني
يسبب  بوك    الفيسوأن  ،  ةمنفعي علقد  بني  أ  ىمشكالت التوجد  الغيرة  كخلق  الواقع  رض 

ا باعتبارات األمان واخلصوصة  أن النساء أكثر اهتمامً إلى  شارت الدراسة  كما أ  ،املستخدمني
   بوك مقارنة بالذكور.  الفيس ىعل

الكشف )  ٢٠١١( .HancockAmy L. Gonzales&  Jeffrey T)٤٠(وحاولت دراسة   
اعتمدت الدراسة و  ،مستوى الثقة بالنفس لدى الشباب  ىبوك عل  عن تأثير التعرض للفيس

، وكشفت  اجامعيً   اطالبً   ٦٣شارك فيه    ٣x١املنهج التجريبي عبر تصميم عاملي من منط    ىعل
الفيس تأثير  أن  عل إبوك    النتائج  بالنفس  ىيجابي  الثقة  ع  ،مستوى  املستخدم    لى فدخول 



 
 

                                    
 

١٣٠٧ 

يجابية عن نفسه تزيد  إ نتقائية  االصفحة الشخصية اخلاصة به والتي يقدم عبرها معلومات  
مستوى الثقة بالنفس    ىا علصفحات الغير قد تؤثر سلبً   ى ال أن الدخول علإمن ثقته بنفسه،  

  املستخدم عبر املقارنة االجتماعية. ىلد

عل بالتطبيق  ماليزيا  ىو  يف    NormahMustaffaدراسة  سعت  الشباب 
بوك    تبني املراهقني والشباب للفيس  ى الكشف عن العوامل املؤثرة عل  نحو  ) ٢٠١١()41(خرونآو

االجتماعية  ىومستو املنصة  هذه  املستحدثات    ،اندماجهم يف  تبني  نظرية  من  وباالنطالق 
تبني أن ة،  سن  ٢٥  إلى  ١٥من صغار السن مابني    ٢٠٠قوامها    ةعين  ى عل  ةستبانوباستخدام اال

  .بوك  تبني صغار السن للفيس  ىا علصدقاء أكثر العوامل االجتماعية تأثيرً جماعات األ

عبر    ةاستبان  )٤٢( ٢٠٠٩ Amy L. Gonzales &Jeffrey T. Hancockووظفت دراسة  
الكشف   إلىسعت الدراسة    ا،جامعيً   اطالبً   ١٧١٥عينة كبيرة من الشباب بلغت    ىالويب عل

بوك وعالقتها باملشاركة السياسية    شباعات املتحققة من االنضمام ملجموعات الفيسعن اإل
كشفت النتائج  شباعات  وباالنطالق من مدخل االستخدامات واإل،  واملدنية يف احلياة الواقعية

اإلعن   املتنوع  الفيسشباعات  ملجموعات  انضمام  من  اإل  ،بوك  تحققة  املعريف  وكان  شباع 
  .ا باملشاركة السياسية احلقيقيةاملتعلق بالبحث عن املعلومات هو األكثر ارتباطً 

السؤال   ىجابة علنحو اإل  )٤٣()٢٠٠٩وآخرون (  Amy Muise    يف حني سعت دراسة 
تؤثر    التالي: علإكيف  الشخصية  املعلومات  عل  الفيس  ىتاحة  اإل  ى بوك  نسانية؟ العالقات 

عل طبقت  ميدانية  دراسة  جامعيطال  ٣٠٨  ىوعبر  الدراسة  نيب  توصلت  وفرة    إلى،  أن 
  ى ا علصفحاتهم الشخصية، وتؤثر سلبً   ىن علواملعلومات الشخصية التي يتيحها املستخدم

 فراد.نسانية حيث يزداد معدل الغيرة بني األالعالقات اإل

نرمني  سعت دراسة  ،  شباعاتتي املجال العام واالستخدامات واإلباالنطالق من نظري
يجابية والسلبية الستخدام ثار النفسية واالجتماعية اإلنحو املقارنة بني اآل   )٤٤( )٢٠٠٩خضر (

للفيس االستبان  الشباب  وباستخدام  اآل  ةبوك،  تعدد  تبني  املركزة،  النقاش  ثار  ومجموعات 
الفيساإل الستخدام  عل  ،بوك   يجابية  النفسيامل  ىوأبرزها  األصدقاء   :ستوى  مع  التواصل 
املستوى االجتماعي    ىراء، وعل والشعور باحلرية يف التعبير عن اآل  ،حتقيق الذات  ى،دامقال

  توسيع دائرة األصدقاء والعالقات االجتماعية والتخلص من ضغوط احلياة. 

نحو رصد العالقة بني    )45( )٢٠٠٨وآخرون (  Stephanie Tom Tongوسعت دراسة  
انطلقت الدراسة من  ،  خرين عنهبوك وانطباعات اآل  الفيس  ىعدد األصدقاء لدى الفرد عل

تبني أن املعلومات    اجامعيً   اطالبً   ١٥٣عينة قوامها    ىوبالتطبيق علنظرية متثيل املعلومات،  
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بوك تشكل صورة وانطباعات الغير    الفيس  ى حسابه الشخصي عل  ى املتاحة عن املستخدم عل
خرين له كشخص  نظرة اآل  على   تأثيًرالعدد األصدقاء الذين ميتلكهم املستخدم   كما أنعنه،  

  .اجتماعي

دراسة واإل)  ٢٠٠٨(Adam N. Joinson  )٤٦(وحاولت  االستخدامات  شباعات  رصد 
  من مستخدمي الفيس   ٢٨٠بوك، وعبر دراسة شارك فيها نحو    املتحققة من استخدام الفيس

شباعات توصلت  ، وباالنطالق من مدخل االستخدامات واإلةبوك، وبتوظيف استمارة االستبان
البحث    ،صدقاء واملعارفالتواصل مع األبوك وتشمل:    سيتنوع استخدامات الف  إلى:الدراسة  

  ، مشاركة الغير يف الصور   ،مراقبة حياة الغير  ،صدقاء جددأاكتساب    ى،صدقاء قدامأعن  
  .االتصال بالغير عبر الرسائل النصية ،ليهاإنشاء املجموعات أو االنضمام إ

استخدام شبكات  نحو رصد تأثير  )   ٤٧(   )٢٠٠٨(Adam Acarوسعت الدراسة التي قدمها  
وجود فارق    إلى توصل الباحث  ودراك األفراد للواقع االجتماعي،  إ  ىالتواصل االجتماعي عل 

وجود    إلى  وأشارت  ،أنه "حياة" والواقع االجتماعي  ىكبير بني ما تقدمه هذه الشبكات عل
  . حجم الشبكة االجتماعية للمستخدمني ووقت االستخدام  علىتأثير ملتغيري النوع واالنفتاح  

جابة  الباحثون نحو اإل  ىسع  )  ٤٨(   )٢٠٠٨وآخرون (  Joseph B. Waltherlويف دراسة  
هو  ىعل قائمة  :  تساؤل  تؤثر  علئصدقاأهل  اآل  ىك  دراسة    ،خرين عنك؟انطباعات  وعبر 

مريكية تبني صحة الفرض األساسي اجلامعات األ  ىحد إمن طالب    ٣٨٩ميدانية شارك فيها  
  ى دراكاتهم حولك تتأثر بطبيعة السياق االجتماعي لصفحتك عل إ خرين وفنظرة اآل  ،للدراسة
 ة أصدقاءك مستوى جاذبي  ، كما أنمنشوراتك  لىك وتعليقاتهم عئصدقاأصور  ك بوك    الفيس

  . خريناآل ىصورتك الذهنية لد ىيؤثر عل 

دراسة   صحة    )٢٠٠٨(Jolene Zywica &James Danowski)٤٩(وحاولت  اختبار 
السابقة،   الدراسات  الفيسيفترض األول  فرضني طرحتهما  بوك يزيد عدد    أن استخدام 

ا  Rich get richerاألفراد االجتماعيني    ى األصدقاء لد الثاني فيفترض أن استخدام ، أمَّ
 Poor get كسب وتكوين صداقات عبره    ىفراد غير االجتماعيني علبوك يساعد األ  الفيس

richer  و فيها    عبر،  شارك  ميدانية  اخلصائص  اجامعيً   اطالبً   ٦١٤دراسة  أن  تبني   ،
  .ثبات صحة أو خطأ الفرضني السابقنيإ يفدور املتغير الوسيط  ؤديالشخصية ت

مضمون   حتليل  دراسة    ٦٣وعبر  أشارت  شخصًيا،    Shanyan Zhaoحسابًا 
فتراضية لهم أكثر  ا  ةبوك يتيح للمستخدمني تشكيل هوي  أن الفيس  إلى   )٥٠( )٢٠٠٨وآخرون(
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شعبية ومثالية وسعادة عبر ما ينشرونه من بوستات وصور جتعلهم يظهرون بصورة مغايرة  
  . للواقع

  Nicole B. Ellisonوحول دور الفيس بوك يف تكون عالقات اجتماعية سعت دراسة 
eldfiCharles Stein & )اشارك فيه  ةوعبر استبان،  العالقةهذه  نحو حتري    )٥١(   )٢٠٠٧ 
الدراسة    اجامعيً   اطالبً   ٢٨٦ الفإ وجود عالقة    إلىتوصلت  استخدام  بني  بوك    سييجابية 

فراد الذين يعانون من انخفاض  ظهرت الدراسة أن األكما أ  ؛للفرد     اجتماعي  وتكوين رأسمال
خلق عالقات عابرة أو فضفاضة وليست   ىبوك عل  مستوى الثقة بالنفس يساعدهم الفيس

  ذات روابط عاطفية.   عالقات قوية

التواصل االجتماعي علي تشكيل  : دراسات سعت نحو تفسير دور وسائل  الثاني  املحور 
مبراجعة التراث العلمي السابق :  ادراكات املستخدمني للواقع بتوظيف نظرية الغرس الثقايف

الي:  التساؤل الت  ى جابة علإلا من الدراسات التي تناولت هذه العالقة وسعت نحو انعرض عددً 
دراكات املستخدمني عن الواقع  إ  ىكيف تؤثر( كثافة) متابعة مواقع التواصل االجتماعي عل 

  االجتماعي؟ ومن هذه الدراسات:

الشباب  والتي    )٢٠١٩(XieZimeng)٥٢( دراسة   تعرض  أثر  عن  الكشف  نحو  سعت 
العنف  واجتاهاتهم نحو الواقع وكم    دراكات الشبابإ  ىعل   Siena Weibaمنصة الصينيةلل

فيه  االستبان،  واجلرمية  بلغت    ى عل  ة لكترونياإل  ةوبتوظيف  اجلامعة  من طالب    ٢١٠عينة 
أن    ، مفردة عن  إتبني  يختلف  للواقع  املنصة  لهذه  التعرض  كثيفي  الشباب  دراك  إ دراك 

  ، رؤية العالم مكان ملئ بالعنف واجلرمية   إلىفالقسم األول مييلون أكثر    ؛منخفضي التعرض
 . حتقق الفرض الرئيس للنظرية  ىراسة علكدت الدأومن ثم 

مناسبة نظرية   ىنحو حترى مد  )٥٣()٢٠١٨وأخرون (  Raziye Nevzatوسعت دراسة    
ا من فرضية أساسية وهي التشابه الكبير الغرس الثقايف لبيئة املنصات االجتماعية انطالقً 

التواصل   لوسائل  واستخدامهم  للتليفزيون  املشاهدين  استخدام  ثم  ،  االجتماعيبني  ومن 
مد "يؤثر  مؤداه:  أساسي  فرض  من  الدراسة  منصات    دماجان  ى انطلقت  يف  املستخدمني 

للعالم    مالقضايا املختلفة ونظرته   نحو  مهئراآعن الواقع و  مدراكاتهإ  ىالتواصل االجتماعي عل
ات  فتراضمالءمة اال  إلىوباستخدام التحليل من املستوى الثاني توصلت الدراسة    ، "ممن حوله 

لدراسة   للنظرية  االجتماعي،األساسية  التواصل  مؤثرً   وسائل  الوسائل  هذه  تعتبر    احيث 
يف العالم كله، يستخدمه األفراد لساعات طويلة ومتكنهم من خلق    ا، ومنتشرً ًياقو  ااجتماعيً 
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ساسية أ   نها تعد أداة أ للعالم احلقيقي، وعالم افتراضي عبر امللف الشخصي لهم يصبح بديًال 
  . دراكات املستخدمني للقضايا املختلفةإالواقع و لتشكيل

ا دراسة   سعت نحو رصد تأثير مشاهدة ف  )٢٠١٨وآخرون (  Evelyn Vingilisa  )54 (أمَّ
للقيادة اخلطرة عل  الفيديو  نحو مخاطرإ  ى اليوتيوب عل  ىمقاطع  الشباب  القيادة   دراكات 

أن ظهرت النتائج  ، أوباستخدام مجموعات النقاش املركزة،  وسلوكهم نحو جتربة هذه املقاطع
املاليوتيوب   األهو  واملعلومات  صدر  للترفيه  و لهمول  من  أ،  النوعية  لهذه  مشاهدتهم  ن 

 إلى  -ااألصغر سنً   -شار القليل منهموأ  ،الفيديوهات تشكل معتقداتهم عن مخاطر القيادة
  ل بتقليد هذه املقاطع يف الواقع.عبالفقيامهم 

دراسة  علاإل)  ٥٥(  )٢٠١٧(  Qiuiui Lou & Xueting Zhai  حاولت  السؤال   ىجابة 
دراكات املستخدمني إ   ىوسائل التواصل االجتماعي عل  ى التالي: كيف تؤثر متابعة األزمات عل

حدثت    ياألزمات السياسية الت  ىحدإ  ىعن هذه األزمة والسلوكيات نحوها؟ وبالتطبيق عل
التي تناولت األزمة بلغت    املنشورات من    ةوبتحليل مضمون عين  ،٢٠١٤يف هوجن كوجن عام  

سهم  أ  وسائل التواصل االجتماعيتبني أن متابعة أحداث األزمة عبر    ، لتعليقات عليهاوا  ٣٥٣
قاطعة السفر  األمر الذي دفعهم مل  ؛ دراكات املستخدمني عن هوجن كوجن نفسهاإيف تشكيل  

  هذه املنصات االجتماعية. ىا مما نشر عن األزمة علليها خوفً إ

رصد تأثير متابعة التليفزيون باملقارنة مع  إلى    ) ٢٠١٧()٥٦(Pijar Suciatiسعت دراسة   
طبقت الدراسة   ،ليهاإدراكات الشباب عن دولة أندونيسيا ونوايا السفر  إ  ىنستجرام علاال
ما  ىعل السن  صغار  من  السياحية   ٢٥  إلى  ١٧بني    عينة  البرامج  أحد  متابعي  من  سنة 

نستجرام أكبر  وتبني أن تأثير اال  ،نستجراما  ىحدى الصفحات عن السياحة عل إ التليفزيونية و
  ليها.    إدراكات صغار السن عن أندونيسيا ورغبتهم يف السفر إتشكيل   ىمن التليفزيون عل

دراسة    الذي )  ٢٠١٧()٥٧(Jonathan Intraviaوحاولت  املحتوى  طبيعة  أثر  رصد 
عل االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  املستخدم  له  اجلرمية  إ  ى يتعرض  من  للخوف  دراكه 

مجموعتني من صغار السن   ىجريت علأُ وعبر دراسة جتريبية  ،  والتعرض للعنف يف الواقع
األ ملإملضمون    ىول تعرضت  والثانية  جرميةخبارى  الغرس   ،ضمون  نظرية  من  وباالنطالق 

أن املجموعة التي تعرضت ملضمون اجلرمية زاد لديها اخلوف    إلى  توصلت الدراسة  ؛الثقايف
  ا بأن العالم من حولهم ملئ بالعنف واجلرمية. دراكً إأفرادها  ىمن التعرض للعنف وتولد لد

تأثير التليفزيون مقارنة  ) حترى  ٢٠١٦()٥٨(خرون  آو  John W.Chengوحاولت دراسة    
عل االجتماعي  التواصل  أزمة  إتشكيل  ى  مبنصات  هي  طبيعية  أزمة  نحو  األفراد  دراكات 
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دراكات  إ، ورصد أثر كل منهما يف صياغة  ٢٠١١الزلزال املدمر التي وقعت يف اليابان عام  
األزمة االستبان  ،مابعد  كبيى  عل  ة لكترونياإل  ةوباستخدام  بلغت  رعينة  من  ٢٠٤٧ة  مفردة 

من التليفزيون    ن كًال أ ظهرت النتائج  أ  ؛ وباالنطالق من افتراضات نظرية الغرس،  البالغني
وأن تأثير    ،دراكات ما بعد األزمةإووسائل التواصل االجتماعي له أدوار متمايزة يف تشكيل  

لألزمة  ا من تعرضوا  أمَّ   ،من لم يتعرضوا لألزمة بشكل حقيقيعلى  التليفزيون كان األقوى  
كدت الدراسة  أضحايا للزلزال فيزداد تأثير املنصات االجتماعية عليهم، و  ايف الواقع أو كانو

  زمات.دراكاتنا عن األإا يف تشكيل ا واضحً دورً  ؤدين السوشيال ميديا تأ

ا دراسة    ا لنظرية الغرس استعراضً فقد قدمت     )٥٩()٢٠١٥(  Eman Mosharafaأمَّ
التواصل االجتماعالثقايف يف   منذ  نشرت  دراسة    ١٢٥ي، وذلك مبراجعة  عالقتها بوسائل 

مع البيئة االتصالية املتغيرة لوسائل   توظيف النظريةثبوت صحة    إلى وانتهت جميعها  ،  عام
ا أنه كلما زاد اندماج املستخدين ملحتوى  كدت الورقة البحثية أيضً أو  ،التواصل االجتماعي

االجت كلما  ماملنصات  باعية،  هؤالء  اعتقاد  علأزاد  يرونه  ما  أو  ئصدقا أصفحات    ىن  هم 
تكرار التعرض لهذه  أن  صفحاتهم الشخصية هو الواقع، و  ى املجموعات العامة أو ينشرونه عل

  راءهم ومعتقداتهم عن الواقع من حولهم.  آدراك املستخدمني وإ األفكار وتلك الصور يشكل 

تأثير استخدام لتحاول حتري      )٦٠()٢٠١٤(٢٠١٤Richard M. Perloffجاءت دراسة   
لد  ىعل  االنستجرام اجلسد  الفتياتصورة  ذواتهنإو  ى  حول  من ،  دراكاتهن  حتليل  وعبر 

 أكدت النتائج ،  ذلكجريت يف الواليات املتحدة األمريكية عن  أاملستوى الثاني للدراسات التي  
 ،دراكاتهن عن الذاتإوجود ارتباط بني كثافة تعرض الفتيات لهذه الوسائل االجتماعية و  ىعل

حيث تتأثر الفتيات بطبيعة الصور املثالية ملقاييس اجلمال عبر    ،وكذلك عاداتهن الغذائية
  . املنصات االجتماعية

إلى   )٢٠١١(Nea Shanea North)٦١(  العالمات التجارية، سعت دراسة ىبالتطبيق عل
عل اإل التالي:    ىجابة  الالسؤال  تأثير  العالمما  لصفحات  التجاريةتعرض  وسائل    ى عل  ات 

؟ وعبر  نحوهاهم  ؤوثقتهم ووال  عن العالمة،  دراكات املستخدمنيعلى إالتواصل االجتماعي  
حدى العالمات التجارية  من متابعي الصفحة الرسمية إل  ٢٣٢ىعل   تطبق  ةلكترونيإ  ةاستبان

دراكات  إتبني أن التعرض املتكرر لصفحة العالمة التجارية يشكل    ؛ بوك وتويتر  الفيس  ىعل
  .هم نحوها ئاألفراد عنها، و يؤثر يف مستوى ثقتهم بها ووال

  ي أ  ىلإلإلجابة على تساؤل هو:    )٦٢(   )٢٠١١(Stephen M. Croucherسعت دراسة  
عبر  وتسهم وسائل التواصل االجتماعي يف التأقلم الثقايف لألفراد من ثقافات متعددة؟    ىمد
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الثقافات من مستخدمي منصات االعالم االجتم  ةعين  ىعل   ةتطبيق االستبان   ،عيامتعددة 
تأقلم املهاجرين مع البيئة املجتمعية    ى يجابي عل إتبني أن التعرض لهذه املنصات أثر بشكل  

  اجلديدة خاصة بني كثيفي االستخدام.  

ً انطالقً   التواصل االجتماعي تقدم للمستخدمني عامل "أن وسائل  ا ا مثاليً ا من فرضية 
دراسة  سعت  الواقع"  من  وأفضل    إلى   ) ٦٣( )٢٠١١(Morgan Elizabeth Meyer  أجمل 

الفرض عبر دراسة عل مابني    ةينع  ىاختبار صحة هذا  الفتيات  بلغ    ٢٣  إلى  ١٨من  سنة 
أن التعرض الكثيف لصور اجلمال املثالي عبر    إلىمفردة، وتوصلت الدراسة    ٢٥٠حجمها  

دراكاتهن عن مقاييس اجلمال، وتدفعهم نحو استخدام برامج تعديل  إ  ى بوك تؤثر عل  الفيس
هذه املنصات لتناسب هذه املقاييس االفتراضية، ويظهر هذا التوجه    ىالصور قبل نشرها عل

منهن االستخدام  كثيفي  بني  أكبر  وزادت    ،بشكل  بالنفس  الثقة  لديهن  انخفضت  كما 
الفيس أن  يؤكد  مما  الغذائية،  يشكل    االضطرابات  ويجعلهن  إبوك  املستخدمات،  دراكات 

  وك. ب يعتقدن أن العالم يبدو كما يقدم لهن عبر الفيس

) ٦٤()٢٠٠٦( Dmitri Williamsعبر دراسة جتريبية استمرت ملدة شهر، سعت دراسة 

دراكات الشباب عن  إ   ىالين عل  حدى ألعاب الفيديو جيم األونإ نحو رصد أثر املشاركة يف  
دراكات  إتبني حدوث تغير يف    ؛ناث يف اللعبمن الذكور واإل  ٢١٣ومبشاركة    ،العالم من حولهم

يف   املحيطةاملشاركني  البيئة  يف  املوجودة  املخاطر  عن  األحداث   ،اللعبة  مع  يتسق  وبشكل 
  ي حداث العالم االفتراضأواملواقف التي عايشوها يف اللعبة، ومن ثم خلصت الدراسة أن  

  .فراد عن الواقعدراكات األإتشكل 

  الدراسات السابقة:  ىتعليق عام عل 

لتراث العلمي السابق املتعلق مبوضوع  بعد العرض السابق للمسح الذي قامت به الباحثة ل
والنظرية   واملنهجية  املعرفية  االستخالصات  من  بعدد  نخرج  أن  ميكن  احلالية؛  الدراسة 

 نعرضها يف النقاط التالية:

بوك أكثر وسائل التواصل االجتماعي دراسة، فقد تناولته الدراسات السابقة    يعتبر الفيس  -
األول االجتماعية  املنصة  وصغار    ىباعتباره  الشباب  قطاعات  بني  االجتماعي  للتواصل 

جتاه األقل بني الدراسات وهو اال  ،تناولته الدراسات وحده أو مع منصة أخرى  سواءً   السن،
  السابقة.

ح  وا بوضا بارزً ا بحثيً جتاه النفسي يف دراسة وسائل التواصل االجتماعي اجتاهً يعد اال  -
مقارنة   األجنبية  الدراسات  يف  بني    ،بالعربيةأكبر  التواصل  تأثيرات  برصد  يهتم  وهو 
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التكنولوجيا واإل للمستخدمني، وركزت    ىنترنت علاألفراد باستخدام  النفسية  اجلوانب 
فراط يف االستخدام إللاجلوانب السلبية الستخدام هذه الوسائل و  ى معظم الدراسات عل

ار السن من  الشباب  ويرتبط ذلك مبرحلة سنية محددة وهي صغ  ،دمان ملرحلة اإلوصوًال 
لهذه  املتميزة  والقدرة  ذلك  حدوث  بني  الدراسات  هذه  معظم  ربطت  وقد  واملراهقني، 

عل لألفراد إ  ى املنصات  نفسية  حاجات  وتلبية  الواقع   ،شباع  يف  تلبيتها  عليهم  يصعب 
عل  ،احلقيقي احلصول  والظهور    ىمثل  األصدقاء،  دائرة  وتوسيع  االجتماعي  الدعم 

  بالصورة املثالية.

أن ما يقدم   إلىعالم االجتماعي  توصلت الدراسات التي تناولت التأثيرات االجتماعية لإل  -
ا لديهم، كما راء املستخدمني و يبني أحكامً آ  بوك وغيره من املنصات يشكل  عبر الفيس

دوات  أضحت  أعجاب واملتابعة واملشاركة  فراد عن الواقع، فاإلدراكات األإيسهم يف تشكيل  
واالجتاهات نحو القضايا املختلفة التي حتدث حولنا، وذلك بسبب قدرة هذه راء  لبناء اآل

 لهم عن الواقع، وجتعلهم  خلق عوالم افتراضية للمستخدمني تكون بديًال   ىالوسائل عل
   .يرونه خالل هذه العوالم االفتراضية طار ماإليه يف إينظرون 

ا عبر التواجد املخاطر التي قد يتعرض لها املراهقون حتديدً   ىركزت عدة دراسات عل  -
، والتأثير السلبي لكتروني وأبرزها التنمر والتحرش اإل  ،املنصات االجتماعية  ىاملكثف عل

  على التحصيل الدراسي.

التواصل عبر املنصات االجتماعية ميكن أن يكون بديًال   إلىشارت عدة دراسات  أ  -  أن 
  واقعي عبر التواجد يف املجتمع االفتراضي. للفرد عن التواصل ال

االجتماعي"    - "الرأسمال  مفهوم  مثل  السابقة  الدراسات  يف  جديدة  مصطلحات  برزت 
فتراضية يف عالقتها بالسياق االجتماعي، وتوصلت الدراسات يف  الستكشاف العوالم اال

الصدد األكبر    إلى  هذا  االجتاه  لكن  متعارضة،  استخدامأ  إلىشار  أنتائج  وسائل   ن 
االجتماعي  الرأسمال  وتعزيز  االجتماعية  الروابط  دعم  تستهدف  االجتماعي  التواصل 

املقابل  ،  لألفراد أخرى  أيف  دراسات  تعزل  أ  إلىشارت  االجتماعي  التواصل  وسائل  ن 
تناولت بعض دراسات طرق بناء الهوية  ، كما  األفراد عن العوالم االجتماعية احلقيقية لهم

 . سم الهوية االفتراضيةاسائل التواصل االجتماعي أو ما يعرف بالذاتية للفرد عبر و

األسلوب الكمي يف استخراج النتائج، وبعضها جمع بني    ىاعتمدت معظم الدراسات عل  -
الكم وظَّ   ياألسلوب  والقليل  واعتمدت دراسات أخرى  والكيفي،  التجريبي،  ف األسلوب 

  التحليل من املستوى الثاني.  ىعل
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  ة، لكترونياإل  ةا يف الدراسات السابقة خاصة االستباناألكثر توظيفً   ةتبانسكانت أداة اال  -
للملفات   أو  للتعليقات  أو  للبوستات  املضمون  حتليل  استخدم  الدراسات  من  والقليل 

كما  ، وبعض الدراسات وظفت أسلوب جماعات النقاش املركزة ،الشخصية للمستخدمني
  ا.ليً آلي عبر برنامج جمع بيانات الشبكي اآلحدى الدراسات التحليل إاستخدمت 

التواصل   - وسائل  دراسة  ووظفتها يف  تقليدية  نظريات  السابقة  الدراسات  معظم  تبنت 
وربطت هذه ،  شباعاتمدخل االستخدامات واإل  ىواعتمدت الكثير منها عل   ،االجتماعي

وجدتها  أة التي  واالستخدامات التفاعلية اجلديد  يالتقليد  يالدراسات بني املدخل النظر 
ومن النظريات األخرى التي استخدمت يف الدراسات   .املنصات االجتماعية للمستخدمني

  واملجال العام. –نشر األفكار املستحدثة –الغرس الثقايف –السابقة: ثراء الوسيلة

 مشكلة الدراسة:

اإل دراسة  واحدة من  تعتبر  به من ظواهر  يرتبط  وما  االجتماعي  املجاالت  أعالم  برز 
اإل  الدراسات  يف  الباحثني  اهتمام  جتذب  التي  الثانية البحثية  األلفية  أوائل  منذ    ، عالمية 

  ا؛ لذ  ،عالم االجتماعي، وتزايد معدالت استخدام اجلمهور لهاخاصة مع تطور تطبيقات اإل
لتركز عل الدراسة  التواصل االجتماعي    ىتأتي هذه  التواصل  وسائل  بصفتها أعلى وسائل 

علاستخداًما الدراسة  تركز  كما  والشباب  ى،  املراهقني  من  السن  صغار  الفئة    ،فئة  وهي 
بعاد  الدراسة لرصد أحد األ  ى، وتسعلوسائل اإلعالم االجتماعي بشكل عاما  استخدامً   ىاألعل

جتاهات الشباب ادراك وإتشكيل  ب   اوهي املتعلقة بدوره   هذه املنصات،ام  االجتماعية الستخد
، الرغم من كثافة عدد البحوث التي تناولت وسائل التواصل االجتماعي  ىفعل،  نحو املجتمع

 ،ا ما تطرقت لعوالم الفرد الذاتية واالجتماعيةال أنها نادرً إ  ؛وتناولهم ألبعاد متنوعة ومتعددة
 ) ٦٥(السيد بخيت  ه د.وجَّ   ٢٠١٦ففي دراسته عام    ، دراكات الواقعإ  ىئل علوتأثيرات هذه الوسا

مؤداه  إلىا  انتقادً  االجتماعية  بالشبكات  املعنية  السابقة  تدور يف    :الدراسات  روتينية  أنها 
لذلك جاءت الدراسة   ،طارهإتراعي السياق املجتمعي الذي تعمل يف    دوائر محددة، ومغلقة ال

  احلالية لتحاول تاليف ذلك.  

يف  الدراسة  مشكلة  تتحدد  ثم  تأثير  :  ومن  وتفسير  وحتليل  املراهقني  ارصد  ندماج 
  ، لواقع هذا اراكهم ل إد  ى والشباب يف معاجلات شبكات التواصل االجتماعي لقضايا املجتمع عل

الشهامة  بالتطبيق على البنا شهيد  الرأ  ،قضية مقتل الشاب محمود  العام   ي والتي شغلت 
خاصة من صغار    ،هتمام ومتابعة مرتفعة من كافة فئات املجتمع املصرياوحظيت ب  ي،املصر
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احلالية الدراسة    ىتسعومن ثم  ،  "٢٠١٩عام    وديسمبر  أكتوبر ونوفمبر  أشهرخالل    ،السن
  نوضحها فيما يلي:  ،العالقة بني عدد من املتغيرات ينحو حتر

ُ املستقل للدراسة وهواملتغير   وامل واملراهقني  الشباب  انغماس  أو  اندماج  قاس : مستوى 
بوك عن القضية،    الفيس   ىعبر مؤشرين هما: مستوى االندماج يف املعاجلات املنشورة عل 

عبر قياس مستوى متثيل املعلومات عن القضية محل    ، ومستوى االندماج يف القضية ذاتها
  الدراسة.

الدراسة عن الواقع واملقاس    ةدراكات املتشكلة لدى عين : اإلاسة وهواملتغير التابع للدر 
  ي يف القضية، القضاء املصر   تقييم الشباب واملراهقني ألداء  عبر ثالثة مؤشرات تتمثل يف:

دراك الشباب واملراهقني حلجم  وإيف املجتمع،    مواقع التواصل االجتماعيدوار  أل  همتقييم
املجتمع يف  الدراس  .العنف  املتغير  وتسعى  على  األخرى  املتغيرات  بعض  أثر  حتري  إلى  ة 

مستوى االهتمام و،  مواقع التواصل االجتماعيكثافة استخدام  املستقل والتابع؛ وتتمثل يف:   
 .عبر مواقع التواصل االجتماعيلتفاعل مع معاجلات القضية أمناط امبتابعة القضية، 

  أهمية الدراسة:

   نوضحها فيما يلي: ؛همية هذه الدراسة لعدد من العواملأمن وجهه نظر الباحثة، ترجع 

دراسة مستوى اندماج املستخدمني يف املنصات  تنبع أهمية الدراسة من تركيزها على    -١ 
  أشارت دراسات عديدة إلى أهميته، حيث:   والذي ، االجتماعية

االندماج    أ. درجة  االحتدد  التواصل  وسائل  والدافعية  تمسجتماعي  يف  املشاركة    إلى وى 
ذو  ىمبعن   :التفاعل املستخدمني  الفيس  يأن  املرتفع يف  أكثر مشاركة    االندماج  بوك 
كما أن ،  ويرون أنها تلبي لديهم حاجات محددة  م، مع املضامني املطروحة عليه وتفاعًال 

والنقاشات تعزز االندماج  التفاعل واملشاركة يف الشبكات االجتماعية عبر التعليقات  
وخلق االندماج    ي يف املنصة، وقد ربطت دراسات بني هذا التفاعل عبر الواقع االفتراض

  .)٦٦(يف املنصات االجتماعية

والقيمة الشخصية للمنصة    يكما أن زيادة مستوى االندماج ترتبط باملعني الشخص  ب. 
الجتماعية ارتبط ذلك بالقيمة  لدى املستخدم، فكلما زاد اندماج املستخدم يف الشبكة ا 
ن أ دراك املستخدم  إ"درجة  إلى  الشخصية لها عند الشخص، وتشير القيمة الشخصية  

   .)٦٧( املنصة تشبع حاجات شخصية له
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حيال سلوك الفرد    ىلكتروني يؤثر عل أن االندماج يف املوقع اإل  إلىتشير دراسات سابقة  ث.  
  ى لوظائف واخلصائص املتاحة علاتجربة  اًدا لاستعدكثر  أاالندماج املرتفع    و: فذواملوقع
  . املوقع

مفهوم    إلىيربط الباحثون  بني مفهومي االرتباط ، واالندماج: ويشير بعض الباحثني    -ج
االندماج من  وأوسع  أشمل  بوصفه  االرتباط،   ،  االرتباط  مكونات  أحد  األخير  وأن 

 ،)٦٨( خر القيمة الشخصيةواجلانب اآلفاالرتباط هو حالة عقلية أحد جوانبها االندماج  
وتعد دراسات االرتباط واحدة من أبرز االجتاهات البحثية اآلخذة يف النمو يف مجاالت  

  عديدة أبرزها التسويق واإلعالن.

االجتماعية   ح. املنصة  استخدام  بني  العالقة  يتوسط  االندماج  أن  الدراسات  تشير 
ويحدد   محتواها  نحو  االتصالية  التفاعلية  والسلوكيات  باألنشطة  املستخدم  قيام 

جميعها تتحدد و  ، عجاب، كتابة التعليقات، عمل مشاركة وغيرهااملختلفة كتسجيل اإل
هذه   ىأو املحتوى املتاح عل  ،درجة ومستوى االندماج يف املنصة االجتماعية  لىبناء ع

   .)٦٩(املنصة، وهو خطوة تسبق االرتباط باملنصة االجتماعية

ا لدراسة وسائل التواصل االجتماعي هو مدخل الغرس   نظريً الباحثة مدخًال   توظف    -٢ 
على    ،الثقايف يؤكد  واقًعا والذي  يزرع  املهيمنة،  وبصفتها  ثقافية  كوسيلة  التلفزيون  أن 

كثافة التعرض   خاصة مع  اجتماعًيا غالًبا ما يتعارض مع الواقع املوضوعي أو الفعلي،  
والتي   اخلوفله،  من  حالة  اخلارجي،    تخلق  العالم  من  املشاهدين  لدى  احلقيقي  غير 

اآلخرينوت نحو  الثقة  عدم  مستوى  من  اختبار )٧٠( رفع  إلى  احلالية  الدراسة  وتسعى   ،
  . عالم االجتماعياإلافتراضات نظرية الغرس على 

عل  تتناول     -٣ االجتماعية  للمنصات  واالجتماعية  النفسية  التأثيرات  أحد    ىالدراسة 
و  املستخدمني، العالم،  عن  األفراد  إدراكات  تشكيل  يف  بدورها  تلك تتسم  واملتعلقة 

واالختالفالتأثيرات   كبير  بالتنوع  بشكل  بدراستها  الغربية  الدراسات    ى وعل  ،واهتمام 
الشباب واملراهقني    ىمستو  ىعل  املصرية تناولتها من الدراسات  ن قليًال إف  ؛الرغم من ذلك 

التأثير  و  ،)٧١(دراكات وانطباعات الغير عن الشخصإ  ىالتأثير عل  ومن أهمهااملصريني،  
  .)٧٣(قامة صداقاتإ  ىالقدرة علو ،)٧٢( مستوى الثقة بالنفسى عل

  أسباب اختيار قضية محمود البنا "شهيد الشهامة":   

مفردة من صغار السن   ٥٠قامت الباحثة باجراء دراسة استطالعية على عينة قوامها  
بسؤالهم: ماهي أكثر    ٢٠١٩سنة خالل األسبوع األخير من شهر أكتوبر    ٢٣إلى    ١٥مابني  
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ا األسبوع؟ تبني أن قضية  القضايا التي تتابعها عبر منصات التواصل االجتماعي خالل هذ
شهيد الشهامة هي األعلى متابعة من عينة الدراسة، وأنهم يتابعونها يومًيا، ويتفاعلون مع 
أحداثها عبر مختلف وسائل التواصل االجتماعي، السيما الفيس بوك واليوتيوب، كما أنه  

مختلف  عبر استخدام املالحظة؛ وجدت الباحثة أن اجلميع يتحدث عن القضية وذلك يف  
ز اختيار الباحثة لهذه القضية.     األماكن، كالنادى واجلامعة وحتى األسواق، مما عزَّ

  : دور وسائل التواصل االجتماعي يف خلق وتناول القضية

كان املحرك األساسي لقضية مقتل محمود البنا أحد شبكات التواصل االجتماعي هي 
القتيل عل  ي الت   Storyالقصة   للقاتل و  ىنشرها  القضية كافة مواقع  أاالنستجرام  شعلت 

ا   ملفتً والتي شهدت تفاعًال ،  ٢٠١٩عام    األشهر الثالثة األخيرة منجتماعي خالل  التواصل اال
وتصدرت هاشتاجات عديدة    ،خاصة من صغار السن  ،دميها وروادهانتباه من قبل مستخلال

ب والقصاصإتطالب  القاتل  علأو  ،عدام  تريند  القضية  ميدي   ى ضحت  وتعود    ا،السوشيال 
شبان الطالب محمود البنا، بسبب   ٣أكتوبر من العام املاضي، حيث قتل    ٩يوم  إلى  هاأحداث

  .  تدخله للدفاع عن فتاة

قضية    الش"وتصدرت  تريند    –هامة  شهيد  وأصبح  املصري،  الشارع  البنا"  محمود 
(إعدام_راجح_قاتل_البنا)، منذ وقوع احلادث، األول يف مصر، كما تطرقت برامج تلفزيونية  
العام   النائب  أحالها  التي  القضية  تفاصيل  اليومية  الصحف  ونشرت  وما حصل،  للجرمية 

ت بعناصرها إلثارة املشاكل ونشر  ودفع  ،للقضاء، واستغلت جماعة اإلخوان وقنواتها ما جرى
التواصل   مواقع  وأسهمت  القضية  يف  للحكم  العدالة  وجود  لعدم  للترويج  كاذبة  أخبار 

وهي الواقعة    -االجتماعي يف نشر فيديو املشاجرة بني محمد أشرف راجح وإحدى الفتيات
تشر هاشتاج وبعد اجلرمية، ان   ، لتصبح حديث الرأي العام يف مصر  -التي أدت إلى مقتل البنا

#راجح_ قاتل، كما دارت مناقشات كبيرة يف منتديات وصفحات املشاهير، وأشعل ذلك نقل 
بعض املستخدمني ملحادثات بالواتساب، قيل عبر صفحات التواصل، أّنها منسوبة جلّد املتهم  
الرئيس الذي يعمل لواء شرطة، وهو يطلب من أحد املوظفني تزوير شهادة امليالد واألوراق 

ثبوتية التي تثبت أّن راجح لم يتعدَّ سن البلوغ، وهذا ما يعني إحالته ملحاكمة خاصة ستحيله  ال
وهو ما ثبت    ؛لو ثبتت عملية القتل إلى محكمة األحداث، التي ستحكم عليه بحكم مخفف

خلت جماعة اإلخوان وقنواتها على خط احلدث، محاولة االستثمار  ود  ،عدم صحته فيما بعد
القصة، وتداولت الصفحات اإلخوانية محادثات متت ما بني عائلة راجح وموظفني من  يف  

  ٢٢كتوبر ألقت وزارة الداخلية، القبض على أ ٢٢ا، ويف الدولة، وقول جده إنه لن ُيسجن أبدً 
إلثارة  إخوانيً  احلادث  باستغالل  اجلماعة  من  تكليفات  بتلقي  إياهم  متهمة  فتاة،  بينهم  ا 
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دعوات   إلىمشيرين    ، ا وصورةالتلفزيون الرسمي اعترافات املتهمني صوتً املواطنني، وعرض  
 للنيل من صورته.  يالتظاهر التي أطلقتها جماعة اإلخوان ضد القضاء املصر

وقامت النيابة العامة بإحالة املتهمني للمحكمة اجلنائية، وليس محكمة األحداث، ويف 
ناشدت   لها  املواطنني  بيان  العامة  ابالتالنيابة  وقالت  القانون؛  واحترام  والتعقل   نّ ◌ٕ ريث 

ن النيابة  أ، واإلجرائية"  الشرعية  قيم  عالء◌ٕ وا  احترام  على  ال◌ٕ ا  تقوم  ال  الدول  حضارات "
  ألمانتها   داء◌ ا  يكفيها  لن   املجتمع؛  عن  ممثلة  الدعوى  جراءات◌ٕ العامة يف مقام مباشرتها ا

وتوجميعً   املتهمني  على   عقوبة  قصى◌ ا  بتوقيع  املطالبة  ال◌ٕ ا   ألية   مجال   ال  ّنه◌ ا  كد◌ ا، 
ا  من   العامة   النيابة  أعضاء  وقام  سواء،  القانون  مام◌ ا   فاجلميع  كان؛  طرف  ي◌ تدخالت 

اجرا◌ٕ با للوصول  وافية   مرتكبيها،  على   ثباتها◌ٕ وا  اجلرمية   حقيقة  لى◌ٕ ءحتقيقات سريعة 
  املصورة   املقاطع  مشاهدة  على   وعكفوا  الواقعة،  وا◌ را  عيان  شهود  لى◌ٕ ا  خاللها  استمعوا

 والوعيد   التهديد  رسائل  على  واطلعوا  اجلرمية،  حدوث  ماكن◌ با  املنتشرة  املراقبة   آلالت
 مستندات  من  قدم  ما جميع  من  وحتققوا  عليه،  املجني  لى◌ٕ ح اراج   محمد  املتهم  من  املرسلة
ا املتهمني جميعً  عن استجواب   للشك يف صحتها؛ فضًال مجاًال   يدع   ال  مبا  بالدعوى  رسمية

با  اجميعً   املتهمني  وقدمت  اإلثبات،   دلة◌ ومواجهتهم    وقوع   بعد  اجلنائية  املحاكمة   لى◌ٕ ا 
ا)، أصيب بجرح طعني  عامً ١٨حيث تبني أن الطالب محمود البنا (  معدودة،  يام◌ با  اجلرمية 

بفخذه األيسر، وآخر قطعي أسفل عينه اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسالح أبيض من قبل 
ا بحق اثنني آخرين شاركا املتهم األول اجلرمية،  عامً   ١٥املتهمني وقضت املحكمة بالسجن  

نقل املتهم األول من مكان اجلرمية    يكان يقود املوتوسيكل الذ  يكما عاقبت املتهم الرابع الذ
 .)٧٤(سنوات ٥بالسجن 

    أهداف الدراسة:

مؤداه  إلى الدراسة    ىتسع رئيس  هدف  اندماج    حتقيق  مستوي  بني  العالقة  "حتليل 
التواصل االجتماعي بالتطبيق عل واملعاجلات   ،بوك  الفيس  ىالشباب واملراهقني يف مواقع 

واإل (كمتغير مستقل)،  وراجح  البنا  لقضية  فيه  املتشكلاملقدمة  الواقع ة  دراكات  لديهم عن 
  ، هداف الفرعية الهدف من خالل عدد من األاملجتمعي (كمتغير تابع)، وميكن حتقيق هذا  

  تتمثل يف: 

عل -١ واملراهقني    ى التعرف  الشباب  استخدام  االجتماعي،  معدالت  التواصل  ملواقع 
 .ودوافع ذلك
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عل  -٢ وأسباب    ىالتعرف  البنا،  محمود  قتل  لقضية  واملراهقني  الشباب  متابعة  مدى 
   .ذلك

 رصد مستويات اهتمام الشباب واملراهقني بالقضية محل الدراسة. -٣

عل -٤ عن   ىالتعرف  والهاشتاجات  املعاجلات  مع  واملراهقني  الشباب  تفاعل  أمناط 
 .مواقع التواصل االجتماعي  ىالقضية محل الدراسة عل

الكشف عن مصادر معلومات الشباب واملراهقني عن القضية محل الدراسة، ومكانة   -٥
 بينهم. مواقع التواصل االجتماعي  

كمؤشر ملستوى  التمثيل املعريف للمعلومات عن القضية محل الدراسة    قياس مستويات -٦
 .االندماج يف أحداث القضية

مواقع  معاجلات    رصد مستويات اندماج (مرتفع/ منخفض) الشباب واملراهقني يف -٧
 عن القضية محل الدراسة. التواصل االجتماعي

املصر -٨ القضاء  نحو  واملراهقني  الشباب  اجتاهات  طبيعة  عن  نتيجة    ي،الكشف 
 دراك الواقع.لالنغماس يف القضية محل الدراسة كمؤشر إل

الفيس -٩ ألدوار  واملراهقني  الشباب  تقييمات  طبيعة  على  املجتمع    التعرف  يف  بوك 
 دراك الواقع. السلبية) يف املجتمع كمؤشر إل  يجابية/ (اإل

دراك  دراك الشباب واملراهقني ملستوى العنف يف احلياة حولهم كمؤشر إلإقياس مدى   -١٠
 الواقع.

الكشف عن تأثير مستوى االهتمام بالقضية محل الدراسة ومستويات التفاعل مع  -١١
 ى الوسيطة) عل  (املتغيراتمواقع التواصل االجتماعي    ىاملضامني املنشورة عنها عل 

دراك الواقع  إ  ىعل   عالقة بني مستوى اندماج الشباب واملراهقني (املتغير املستقل)
 (املتغير التابع).

للعالقات التي تربط بني املتغيرات املستقلة والتابعة والوسيطة    Modelتقدمي منوذج   -١٢
 يف موضوع الدراسة.

الدراسة     تساؤالت الدراسة: "كيف تؤثر    :تساؤل رئيس مؤداه  ىجابة عل اإل  إلىتسعى 
بوك عن    الفيس  ىاملستويات املختلفة الندماج الشباب واملراهقني يف املعاجلات املنشورة عل

وراجح"قضية   الواقعاإل  ىعل   "البنا  عن  لديهم  املتشكلة  من   ؟دراكات  عدد  منه  ويتفرع 
  : تتمثل يف ،التساؤالت
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واملراهقني   -١ الشباب  مادوافع  و  ا؟يوميً   التواصل االجتماعيملواقع  مامعدل استخدام 
   ذلك؟

 أسباب ذلك؟ مايتابع الشباب واملراهقون قضية قتل محمود البنا؟ و ىمد يأ إلى -٢

 مستويات اهتمام الشباب واملراهقني بالقضية محل الدراسة؟ ما  -٣

أمناط تفاعل الشباب واملراهقني مع املعاجلات والهاشتاجات عن القضية محل  ما   -٤
 الدراسة؟

مواقع صادر معلومات الشباب واملراهقني عن القضية محل الدراسة؟ وما مكانة  ما م -٥
 بينهم؟  التواصل االجتماعي

 ؟التمثيل املعريف للمعلومات عن القضية محل الدراسة ما مستويات -٦

مدأ  ىلإ -٧ معاجلات    ىي  يف  واملراهقني  الشباب  اندماج  مستويات  مواقع تختلف 
 دراسة (مرتفع / منخفض)؟  عن القضية محل ال التواصل االجتماعي

املصر -٨ القضاء  نحو  واملراهقني  الشباب  لالنغماس يف    ي ما طبيعة اجتاهات  نتيجة 
 القضية محل الدراسة؟

اإل -٩ لألدوار  واملراهقني  الشباب  تقييمات  والسلبية  ما  التواصل  يجابية  ملواقع 
 يف املجتمع؟ االجتماعي

واملراهقني ملستوى العنف يف واقع املجتمع من  دراك الشباب  إمدى يختلف    ي أ  ىلإ -١٠
 حولهم؟ 

يف   -١١ واملراهقني  الشباب  اندماج  مستوى  يف  املؤثرة  العوامل  التواصل  ما  مواقع 
 ؟  االجتماعي

يختلف   -١٢ يف  إ كيف  اندماجهم  مستويات  باختالف  حولهم  من  للواقع  الشباب  دراك 
 ؟ مواقع التواصل االجتماعي

ط بني مستويات اندماج الشباب واملراهقني  ترب   يكيف ميكن توصيف العالقات الت -١٣
االجتماعييف   التواصل  الواقع يف ضوء  إو  مواقع  املتغيرات ادراكاتهم عن  ثنني من 

التفاعل مع منشورات عن القضية محل الدراسة ومستوى   الوسيطة هما: مستوى 
 االهتمام مبتابعتها؟ 
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  : : نظرية الغرس الثقايفاإلطار النظري للدراسة

ا خذً آا   بحثيً عالم اجلديد مجاًال مجال الربط بني نظرية الغرس الثقايف ووسائل اإلُيعد  
يف النمو، ويعني إمكانية اإلفادة من األفكار العامة للغرس الثقايف يف الكشف عن العالقة بني  

االجتماعي لواقعه    ،الواقع  اجلمهور  ورؤية  باإلنترنت  االتصالي  املضمون  عنه  يعبر  كما 
  .االجتماعي

النظرية:  ن "جورج جربنر"  شأة  األمريكي  الباحث  األب   (George Gerbner)ُيعتبر 
والتي ُتعد    من القرن املاضي،   الروحي واملؤسس لنظرية الغرس الثقايف يف أواخر الستينات

والتي تبتعد كثيًرا عن حدود دراسات التأثير    ،أحد الطرق السوسيولوجية للدراسات الثقافية
ال وُتعد  جزءً التقليدية،  "املؤثرات    انظرية  اسم  عليه  أطلق  أوسع  بحثي  مشروع  من 

(Cipالثقافية"(  (Cultural Indicators Project’s  من مجموعة  معه  كان  والذي   ،(
)، حيث مت التوصل إلى  Gross, Morgan, Signorielli, & Shanahanالباحثني هم ( 

واقًعا اجتماعًيا غالًبا ما يتعارض مع أن التلفزيون كوسيلة ثقافية وبصفتها املهيمنة، يزرع  
     .)٧٥( الواقع املوضوعي أو الفعلي

أن األمر نفسه ينطبق   ىكدت نتائج الدراسات السابقة املعروضة يف املحور الثاني علأو
  ، انستجرام   ، بوك، يليه تويتر  رأسها الفيس  ىا وعلنتشارً ااملنصات االجتماعية األكثر  ى  عل

والتي  ، يوتيوب مؤثرً أ  سناب شات،  اجتماعيً صبحت  قوا  ثالثة  يً ا  من  أكثر  يوجد يف حياة  ا 
وقات طويلة وبدرجة  والتعرض أل  ،ونصف مليار شخص حول العالم أغلبهم من صغار السن

ا ا افتراضيً ن يخلق واقعً أهذه املنصات يستطيع    ى من االندماج يف املضامني املطروحة عل
ويحولها ألداة  بديًال  للمستخدمني،  اآل  لتشكيل  واإل أساسية  والتقييمات  واألحكام  دراك  راء 

  للواقع.  

للنظرية:   الرئيس  رئيس مؤداه  الفرض  الثقايف من فرض  الغرس  "أن   :تنطلق نظرية 
للواقع   الفرد  إدراك  تدريجًيا  ُيشكل  ومتكررة  ثابتة  ثقافية  وصور  لنماذج  املكثف  التعرض 

مي لوسائل اإلعالم بصفة عامة، والتلفزيون  نتيجة التعرض التراك  ،االجتماعي املحيط بالفرد
خاصة تعرًضا    ،)٧٦( بصفة  األكثر  األفراد  أن  املشاهدة  وأي  بكثيفي  لهم   Heavyيشار 

Viewers     يدركون العالم الواقعي املعاش بناًء على الواقع التلفزيوني اخليالي بشكل مختلف
، وهو ما يؤدي  Light Viewersعن أولئك الذين يشاهدون أقل ويشار لهم بقليلي املشاهدة  

الواقع   أنه  على  "الرمزي"  الواقع  أو  "املحرف"  الواقع  لهذا  اجلمهور  إلدراك  النهاية  يف 
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مما يؤدي    ،االجتماعي احلقيقي، وهذا الواقع الرمزي يكتسب نوًعا من الشرعية االجتماعية
    للتأثير على اجتاهات وآراء وسلوك اجلمهور.

أن هذه املنصات تعمل   ىلإوسائل التواصل االجتماعي  شارت دراسات الغرس وأوقد  
علأيضً  أوقاتً ى  ا  املستخدمون  يقضي  حيث  الواقع،  صياغة  هذه  إعادة  تصفح  يف  طويلة  ا 

دراكهم عن الواقع من حولهم عبر ما ينشرونه،  إ يف تشكيل  ا فاعًال الوسائل مما يجعلها مشاركً 
  ى ويزداد هذا التأثير عل   به من مضامني،  عجابيبدون اإل  ى، بل وحتهأويشاركونه، أو يتابعون

دراكاتهم  إ  ىعل   ينغماس األفراد يف هذا املحتوى االفتراضاكثيفي االستخدام، كما يؤثر مدى  
حولهم  من  للعالم  ونظرتهم  املختلفة  اإلعالم   ،للقضايا  وسائل  تصبح  احلالة  هذه  ففي 

  االجتماعي بديًال للواقع االجتماعي، وبالتالي ترتفع  

قدرتها على تشكيل القيم األخالقية لألفراد واملعتقدات العامة عن العالم، وليس فقط  
   .)٧٧(تشكيل وجهة النظر حول مسألة محددة بعينها

عيد بناؤها يف التلفزيون ينتج شار الباحثون إلى أن التعرض املكثف للوقائع التي أُ أوكما  
تسطيح للواقع  ، تكرارو  منطية   و عنه  حتريف  أيضً ،  )٧٨(أي  يحفهذا  ما  مع  يتشابه  ث  دا 

     للمستخدمني عبر منصات التواصل االجتماعي.

الذي ُيعد أحد   ، رت نظرية الغرس الثقايف مفهوم الواقع املدرك من التلفزيونوقد فسَّ 
حصول الفرد على تفسيرات عمًدا أو صدفة  "املفاهيم األساسية التي أثارتها النظرية بأنه  

ثم استخدام هذه التفسيرات يف تشكيل قيم عن كيفية التصرف يف مواقف   ،عما يدور حوله
املختلف  من    ىويتلق  ة،احلياة  العديد  االجتماعية  املنصات  تتضمن    املنشوراتمستخدمو 

املختلفة   راءً آو  امعلومات وصورً  والصفحات  واملجموعات  الشخصية  وهم  ،  عبر احلسابات 
املجتمعية يف    إلى   ينظرون  هإ القضايا  من    املنشوراتذه  طار  تخدم مصالح  ما  عادة  التي 

ويتشابه ذلك مع مفهوم الواقع   ،)٧٩(غلبوتبقي هذه املصالح خفية يف األ  ،طرحوها أو نشروها
  املدرك كما طرحه الباحثون.    

أسلوب همااوهناك  الغرس  لقياس  يُ ن  والتي  األولى:  الدرجة  مقاييس  من  :  فيها  طلب 
كمية عن حدوث أشياء معينة يف املجتمع، مقاييس الدرجة الثانية:  املبحوثني إعطاء تقديرات  

طلب فيها من املبحوثني إعطاء اعتقادات عامة عن العالم أو إحدى الظواهر املجتمعية  والتي يُ 
ويكون لهذه املعتقدات نتائج مهمة      ،)٨٠( موالكشف عن آراء املشاهدين عن العالم املحيط به

االجتماعي السلوك  علوبال  .على  احلالية  ىتطبيق  مقياسً إف  ،الدراسة  وضعت  الباحثة  ا  ن 
قضية البنا وراجح عبر ثالثة مؤشرات، يقيس املؤشر    ىدراك األفراد للواقع بالتطبيق علإل
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  ا عتبارها طرفً اب  يالشباب واملراهقني نحو مؤسسة القضاء املصر  اتجتاهاطبيعة    :األول
ووجهت لها العديد من االنتقادات    وسائل التواصل االجتماعي،  ىيف تناول القضية عل   اأساسيً 

لكترونية النيل منها بشكل ملحوظ عبر مجموعات وصفحات  خوان اإلكما سعت ميليشيات اإل
بوك يف املجتمع،    تقييم الشباب واملراهقني ألدوار الفيس  :بوك، ويقيس الثاني  الفيس  ىعل
الثالثأمَّ  ألحداث إ  فيقيس  : ا  ملتابعتهم  كنتيجة  حولهم  من  املجتمع  يف  العنف  لكم  دراكهم 

  القضية.   

: توصف عملية الغرس بأنها عملية تعلم غير مقصود أو كيفية حدوث عملية الغرس
تعلم عرضي، فمن خالل متابعة وسائل التواصل االجتماعي يكتسب املستخدم بدون وعي  

ا األساس للقيم التي يكتسبها املستخدم تدريجيً الكثير من احلقائق، وهذه احلقائق تصبح  
فإن االنتباه والتركيز أثناء تصفح    ،على ما سبق   ، وبناءً Real Worldعن العالم احلقيقي  

عالم االجتماعي يؤدي إلى تعلم حقائق وقيم افتراضية وليس حقائق عن الواقع  وسائل اإل
من خالل نشاط    يأ  ،جتاهاتهاوتقييماته وراء املستخدم  آنعكس ذلك من خالل  ي الفعلي، و

رصد أثر    إلىالباحثة    ىالدراسة احلالية تسعى  معريف أكثر حدة وأكثر كثافة، وبالتطبيق عل
بوك، ومختلف املضامني املتعلقة    املستويات املختلفة من اندماج الشباب واملراهقني يف الفيس

   .دراكاتهم عن الواقعإدراسة وهو طبيعة املتغير التابع لل ىبقضية البنا وراجح يف التأثير عل 

  فروض الدراسة:

مت   نتائج،  من  السابقة  الدراسات  إليه  توصلت  وما  الغرس،  نظرية  افتراضات  ضوء  يف 
  صياغة عدد من الفروض تسعى الدراسة نحو اختبار مدى صحتها، وتتمثل يف: 

هقني (عينة  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى اندماج الشباب واملرا  -١
الدراسة) يف قضية البنا، وطبيعة اجتاهاتهم نحو القضاء املصري كمؤشر إلدراك  

 الواقع. 

السلبي  التقييم  زاد  القضية،  االندماج يف  كلما زاد مستوى  أنه  الباحثة  حيث تفترض 
التواصل   لتنتقد أداءه عبر وسائل  التي تعالت  ألداء القضاء املصري، اتساًقا مع األصوات 

  اعي.االجتم

واملراهقني   - الشباب  اندماج  إحصائًيا بني مستوى  دالة  ارتباطية  توجد عالقة 
(عينة الدراسة) يف قضية البنا، وتقييمهم لطبيعة األدوار التي تؤديها وسائل  

 التواصل االجتماعي كمؤشر إلدراك الواقع. 
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الت زاد  الدراسة،  محل  القضية  يف  االندماج  زاد  كلما  أنه  الباحثة  تفترض  قييم حيث 
اإليجابي لدور مواقع التواصل االجتماعي يف املجتمع، خاصة أنها هي التي فجرت القضية  

  بشكل أساسي.

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى اندماج الشباب واملراهقني (عينة    -٢
 الدراسة) يف قضية البنا، وإدراكهم لكم العنف يف املجتمع  كمؤشر إلدراك الواقع.  

واتساًقا مع افتراضات نظرية الغرس كلما زاد التعرض ملضامني املنشورة عبر املنصات  
امل إدراك  املعاش، وزاد اإلحساس االجتماعية، زاد  الواقع  ستخدمني أن ما نراه عبرها هو 

  بحجم العنف. 

كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي  ا بني  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً    -٣
 بني الشباب واملراهقني، واملتغيرات التالية: 

 مستوى االهتمام بالقضية محل الدراسة. -

 قضية عبر مواقع التواصل االجتماعي.مستوى التفاعل مع املعاجلات عن ال -

 مستوى االندماج يف القضية محل الدراسة. -

 تقييم أدوار مواقع التواصل االجتماعي يف املجتمع.  -

مستوى اندماج الشباب واملراهقني يف  ا بني  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً    -٤
التواص مواقع  عبر  القضية  معاجلات  مع  التفاعل  ومستوى  البنا،   ل  قضية 

 االجتماعي.  

إحصائيً  -٥ دالة  ارتباطية  عالقة  بني  توجد  يف  ا  واملراهقني  الشباب  اندماج  مستوى 
  قضية البنا، ومستوى االهتمام بالقضية. 

  اإلجراءات املنهجية للدراسة: 

الدراسة:   -١ الوصفية  نوع  الدراسات  من  الدراسة  التي    Descriptive Studyُتعد 
أو  كالسلوك  الظواهر  من  ظاهرة  بطبيعة  املتعلقة  الراهنة  احلقائق  دراسة  تستهدف 

مجتمع سياق  يف  العناصر  من  وغيره  الكمية   االجتاه  األساليب  على  باالعتماد  معني 
Quantitative،    الكيفية األساليب  يف    Qualitativeوكذلك  اإلحصائي  والتحليل 

 وتقومي إلى تصوير وحتليل  ة من الدراسات تهدف  كما أن هذه النوعي،  تفسير البيانات
ما عليه صفة  يغلب  معني  موقف  أو  معينة  على    ،خصائص مجموعة  بهدف احلصول 

والدراسة احلالية   ،)٨١(أسبابها والتحكم فيها  معلومات كافية ودقيقة عنه دون الدخول يف
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التواصل   اندماج املراهقني والشباب يف معاجلات شبكاتتأثير    الكشف عن   إلىسعى  ت
  .  االجتماعي لقضايا املجتمع على إدراكهم للواقع

 :منهج الدراسة  -٢

الدراسة  ا  - املسح  ستخدمت  من  ،  Surveyمنهج  كبير  عدد  بدراسة  يسمح  حيث 
السلوك    املتغيرات فى  والنفسية وكذلك أمناط  العامة واالجتماعية  وقت واحد؛ كالسمات 

معرفية   قاعدة  وتقدمي  فى    للبياناتاالتصالي،  استخدامها  ميكن  اجلمهور  بهذا  اخلاصة 
هذه  بني  بالعالقة  اخلاصة  العلمية  الفروض  من  العديد  واختيار  وبنائه،  وتركيبه  وصفه 

  املراهقني   يشمل عينة من  يمت مسح اجلمهور الذ  ،اليةويف إطار الدراسة احل،  )٨٢(املتغيرات
املصري مابني    والشباب  أعمارهم  تتراوح  مواقع سنة،    ٢٨إلى  ١٦ممن  مع  املتفاعلني  من 

  . التواصل االجتماعي

دراسة حالة معينة بهدف جمع   ىاملنهج املعتمد عل "ويعرف بأنه  :  منهج دراسة احلالة  -
احل سياق  ضمن  معاصرة  ظاهرة  دراسة  املنهج  هذا  ويناسب  عنها،  متعمقة  اة يمعلومات 

العديد من املتغيرات والعوامل   ىعل  يالواقعي، وعندما يكون هناك رغبة يف دراسة حالة حتتو
بة الباحثة يف ورغ  ،حالة مقتل محمود البنا  ىوهو ما ينطبق عل   ،)٨٣(املرتبطة ببعضها البعض

  أثر العديد من املتغيرات املستقلة والوسيطة والتابعة املتعلقة بالواقعة. يحتر

: يتحدد مجتمع الدراسة امليدانية يف املراهقني والشباب  مجتمع وعينة الدراسة امليدانية - ٣
  املصري؛ وذلك للمبررات التالية:  

استطالع آراء املراهقني، وذلك ألن هذه القضية ترتبط بفئتهم العمرية، حيث إن   -١
عاًما، ويعاملون يف إطار قانون  ١٨أطراف القضية أو احلدث أعمارهم أقل من  

التعرف   الفئة نحو معاجلة مواقع  األحداث، فكان البد من  توجهات هذه  على 
التواصل االجتماعي للقضية واندماجهم فيها، وبناًء على ذلك التعرف على كيفية  

  إدراكهم للواقع الفعلي.  

آراء الشباب املصري وإدراكاته تعكس مدى االهتمام بهذه القضية يف ضوء تقييم  -٢
ا بني شباب يف مرحلة  عينة عمرية ذات خبرة حياتية أعلى، والذين انقسموا م

التعليم اجلامعي، وكذلك شباب يف مرحلة ما بعد التعليم اجلامعي، وكل فئة من  
وتداعياتها  القضية  على  احلكم  يف  وخبراتها  توجهاتها  العمرية  الفئات  هذه 

 وإدراك الواقع الفعلي.  
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محافظات  -٣ مختلف  على  املصري  الشباب  من  الدراسة  مجتمع  لكبر  نظًرا 
مت قوامها    اجلمهورية،  الدراسة  من  عينة  املراهقني    ٤٠٠سحب  من  مفردة 

املتاحة،   العينة  بأسلوب  اجلمهورية  محافظات  مختلف  من  املصري  والشباب 
 وجاءت خصائصها كما يلي:  

  خصائص عينة الدراسة امليدانية : ) ١جدول رقم (

  البيانات الشخصية
  اإلجمالي

 % ك

  النوع 
 ٧٣٫٣ ٢٩٣  أنثى

 ٢٦٫٧ ١٠٧  ذكر

  السن

 ١٨ ٧٢ عام   ١٨أقل من 

 ٦٧ ٢٦٨ سنة  ٢٢إلى أقل من  ١٨من 

 ١٥ ٦٠ فأكثر    ٢٢من 

  املؤهل التعليمي  

 ١٨ ٧٢ يف املرحلة الثانوية

 ٧٦٫٣ ٣٠٥ يف التعليم اجلامعي 

 ٥٫٨ ٢٣ خريجني من التعليم اجلامعي 

  مكان اإلقامة 

إقليم 

القاهرة 

  الكبرى 

 ٣١٫٣ ١٠٤  محافظة القاهرة 

 ٥٤٫٢ ١٨٠ محافظة اجليزة 

 ١٤٫٥ ٤٨  محافظة القليوبية 

 ١٠٠ ٣٣٢  إجمالي إقليم القاهرة الكبرى   

 ٩ ٣٦ وجه قبلي 

 ٨ ٣٢  وجه بحري 

 ٤٤ ١٧٦ نعم عضوية اشتراك يف نادي 

 ٥٦ ٢٢٤ ال

 ٢٦٫٥ ١٠٦ نعم السفر خارج مصر

 ٧٣٫٥ ٢٩٤ ال

السفر داخل مصر 

  بانتظام 

 ٦٦٫٣ ٢٦٥ نعم

  ٣٣٫٨ ١٣٥ ال

 ١٠٠ ٤٠٠  ن
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يوضح اجلدول السابق خصائص عينة الدراسة امليدانية، وذلك على مستوى عدد من      
  املتغيرات كما يلي:

-  ) اإلناث  مشاركة  نسبة  بلغت   % ٧٣٫٣كانت  التي  الذكور  مشاركة  نسبة  من  أعلى   (
  . وذلك ألن العينة هي عينة متاحة أو ميسرة ) ؛%٢٦٫٧(

عاًما، تاله  ٢٢إلى أقل من  ١٨من عينة الدراسة كانت فئتها العمرية من  %٦٧جاء نسبة  -
من العينة، ويف الترتيب الثالث واألخير جاء   %١٨عاًما بنسبة    ١٨الفئة العمرية ألقل من  

  عاًما. ٢٨عاًما وحتى   ٢٢من عينة الدراسة فئتها العمرية أكثر من  %١٥نسبة 

يف مرحلة التعليم اجلامعي، تاله يف الترتيب الثاني    من عينة الدراسة  %٧٦٫٣جاء نسبة    -
من عينة الدراسة يف املرحلة الثانوية، ثم يف الترتيب الثالث جاء نسبة   %١٨مشاركة نسبة  

  من عينة الدراسة خريجني من التعليم اجلامعي.  %٥٫٨

  وعن األقاليم التي تنتمي لها عينة الدراسة، فكانت النتائج كما يلي:  -

  ) ١م (شكل رق

  األقاليم التي تنتمي لها عينة الدراسة على مستوى اجلمهورية 

القاهرة    %٨٣يكشف الشكل السابق عن أن نسبة       من عينة الدراسة تنتمي إلقليم 
من عينة الدراسة تنتمي إلقليم وجه قبلي، ويف الترتيب الثالث جاء   %٩الكبرى، تاله نسبة  

من عينة الدراسة تنتمي إلقليم وجه بحري، وعن توزيع املحافظات على مستوى    %٨نسبة  
فكانت نسبة املشاركني يف الدراسة من محافظة اجليزة يف املقدمة بـ  إقليم القاهرة الكبرى،  

من عينة    %٣١٫٣من إجمالي عينة الدراسة من إقليم القاهرة الكبرى، تاله نسبة    %٥٤٫٢
  من عينة الدراسة من محافظة القليوبية.   %١٤٫٥الدراسة من محافظة القاهرة، تاله نسبة 

  من حيث املستوى االقتصادي: وعن خصائص عينة الدراسة امليدانية  

 %٥٦من عينة الدراسة لديها عضوية نادي رياضي، يف مقابل نسبة    %٤٤جاء نسبة    -
  من عينة الدراسة ليس لديها عضوية نادي. 
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 % ٢٦٫٥من عينة الدراسة ال تسافر خارج مصر، يف مقابل نسبة    %٧٣٫٥جاء نسبة    -
تسافر داخل مصر بانتظام،   %٦٦٫٣من عينة الدراسة تسافر خارج مصر، وقد جاء نسبة  

  من عينة الدراسة ال تسافر داخل مصر بانتظام.    %٣٣٫٨يف مقابل نسبة 

احلالة    - تقيس  التي  املتغيرات  على  امليدانية  الدراسة  عينة  إجابات  من  ويستخلص 
  االقتصادية، مقياًسا عاًما للمستوى االقتصادي كانت نتائجه كما يوضحها الشكل التالي: 

 

  ) ٢( رقم شكل

  املستويات االقتصادية لعينة الدراسة امليدانية

 % ٤٤٫٤يكشف الشكل السابق عن املستويات االقتصادية لعينة الدراسة، وجاء نسبة      
البالغ  الدراسة  عينة  إجمالي  من  املرتفع  االقتصادي  املستوى  ذات  من  الدراسة  عينة  من 

من عينة الدراسة ذات املستوى االقتصادي املتوسط،    %٣٦٫٨مفردة، تاله نسبة    ٤٠٠حجمها  
من عينة الدراسة ذات املستوى االقتصادي املنخفض وذلك من   %١٨٫٨يف حني جاء نسبة  

  إجمالي عينة الدراسة. 

تعدأداة جمع البيانات:   -٤ والتي  االستبانة،  أداة  التي تستخدم   متثلت يف  الوسائل  إحدى 
جلمع املعلومات من األشخاص، أو اإلجابة على أسئلة البحث، حيث تقوم الباحثة بتحديد 

توجه للمبحوث، ومعدل اإلجابة التي يجب أن يعطيها املبحوث، عدد من األسئلة التي  
استمارة   تصميم  مت  وقد  املبحوث،  منها  يختار  التي  اخليارات  من  عدد  ُيعطى  حيث 

  االستبانة استناًدا لطبيعة مشكلة البحث وأهدافه وتساؤالته وفروضه. 

والثبات: -٥ الصدق  استمار   اختبارات  صالحية  اختبار  البيانات    ةاالستبان  ةمت  جمع  يف 
  وذلك على النحو التالي:  ، )٨٤(ابإجراء اختباري الثبات والصدق له

 اختبار الصدق:   - أ

44.4

36.8

18.8
ع مستوى اقتصادي مرتف

ط مستوى اقتصادي متوس

ض مستوى اقتصادي منخف



 
 

                                    
 

١٣٢٩ 

أو الصدق الظاهري النظري  املتغير  ودقته يف قياس  املستخدم  املقياس  يعني صدق   :
قياسه املراد  الباحثة ،  )٨٥( املفهوم  قامت  البحث  يف  املستخدم  املقياس  من صدق   وللتحقق 

االستبانة بعرض   املتخصصني  استمارة  واإلعالم  )(واخلبراء  على  البحث  مناهج   يف 
 واإلحصاء. 

يقصد به الوصول إلى اتفاق متوازن يف النتائج بني الباحثني يف حالة   : اختبار الثبات  -ب
استخدامهم لنفس األسس واألساليب على نفس املادة اإلعالمية، أي محاولة الباحث 
التي تؤدي   العوامل  التباين ألقل حد ممكن من خالل السيطرة على  تخفيض نسب 

قامت الباحثة بتطبيق اختبار الثبات على  ، و)٨٦( لظهوره يف كل مرحلة من مراحل البحث
االستبانة  من العينة األصلية بعد حتكيم صحيفة    %١٠متثل  عمدية من املبحوثني  عينة  

بعد أسبوع من االختبار األول، وبلغت نسبة الثبات  ثم إعادة تطبيق االختبار مرة ثانية    ،
 .%٩٣باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

  املعاجلة اإلحصائية للدراسة امليدانية:  

اإلحصائي    مت التحليل  ببرامج  الدراسة(SPSS)االستعانة  بيانات  لتحليل  وذلك   ، 
امليدانية، ويتمثل مستوى الداللة املعتمدة يف الدراسة احلالية يف كافة اختبارات الفروض  

فأكثر، أي    % ٩٥والعالقات االرتباطية يف قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة  
  كما يعبر قيمة معامل االرتباط عن الفئات الثالث التالية: فأقل،  ٠٫٠٥عند مستوى معنوية 

 ) يعني قوة ارتباط منخفضة للغاية. ٣- ،٣لقيمة أقل من (+كانت ا

 ) تعني قوة ارتباط متوسطة.٧-وأقل من +،  ٤  - وكانت القيمة (أكبر من +،

  ) تعني قوة ارتباط عالية وقوية.  ١حتي  ٧،+-وكانت القيمة األكبر من (

  وقد استعانت الباحثة مبا يلي: 

  .اجلداول التكرارية واملزدوجة 

 كأحد مقاييس النزعة املركزية، حيث يتم االعتماد    على الوسط احلسابي  مت االعتماد
عليه يف تكوين مقياس بسيطة (يعتمد يف تكوينه على متغير واحد) أو مقياس مركب  
عليه يف رصد  ويعتمد  ومت جتميعها)،  املتغيرات  من  عدد  على  تكوينه  (يعتمد يف 

  . ة أو سلوك معني وحتليل الفروق القائمة بني املجموعات يف صفة معين



 

                                                                           

 
١٣٣٠ 

 ) ()  T-testاختبار  املستقلة  )  Independent-Samples T-Testللمجموعات 
لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطني حسابيني ملجموعتني من املبحوثني  

 . )Interval Or Ratioفة أو النسبة ( ساامل من نوع تغيرات امليف أحد 

 ) ذو  )،  Anovaاختبار  التباين  الواحد (حتليل   Oneway Analysis ofالبعد 
Variance  باسم اختصاراً  املعروف   ( "" ANOVA  اإلحصائية الداللة  لدراسة 

أحد  يف  املبحوثني  من  مجموعتني  من  ألكثر  احلسابية  املتوسطات  بني  للفروق 
 ). Interval Or Ratioفة أو النسبة (سااملمن نوع تغيرات امل

   بيرسون االرتباط   arson correlation coefficient) (Peاستخدام معامل 
بني متغيرات نظرية الغرس الثقايف محل الدراسة،  ملعرفة شدة العالقة واجتاهها  

 interval or)شرط أن تكون العالقة بني متغيرين من مستوى املسافة أو النسبة 
ratioأي ميكن متثيلها بخط مستقيم يصف العالقة    ،، أي تكون هذه العالقة خطية

  منها.يف جانبني

 ليل االنحدار اخلطي البسيطحت    والذي يهتم بقياس تأثير متغير مستقل واحد على
 املتغير التابع والذي ميثل الظاهرة محل الدراسة. 

وهو أسلوب يف حتليل   )٨٧(   Path Analysisحتليل املساروقد استعانت الباحثة بأسلوب  
الدراسة  موضع  املتغيرات  بني  العالقات  لتفسير  يفترض  منوذج  صحة  الختبار  البيانات 

على أدلة علمية، مبعنى أن املتغير (س) يؤثر يف املتغير (ص) الذي   بطريقة متسقة، وبناءً 
خطأه،   يؤثر بدوره يف املتغير (ع)، وبالتالي فتحليل املسار ميكن أن يثبت صحة النموذج أو

، وإمنا هو طريقة  Causalityأي أن حتليل املسار ليس طريقة للكشف عن العلية أو السببية  
) "تأثير عدة  Casual Modelالختبار منوذج سببي  إلى  التوصل  بهدف  افتراضه،  يتم   (

متغيرات على بعضها بعًضا"، ومن خالل حتليل املسار ميكن تقدير التأثير النسبي للمتغيرات  
يبدأ حتليل املسار بتكوين  و  وتعتبر الباحثة ذلك إضافة يف البحث،،  ذج املفترضضمن النمو 

) مبعنى حتديد املتغيرات التي تؤثر يف بعضها  Casual Modelالنموذج السببي املفترض ( 
بعًضا، كما البد أن يراعي حتليل املسار حقيقة أن السبب البد أن يسبق النتيجة أو األثر  

)The Cause Must Precede the Effect  وبالتالي البد من مراعاة الترتيب الزمني ،(
الدراسة، بحيث يظهر ذلك بوضوح يف منوذج املسار املصمم، فاملتغير الذي   قيدللمتغيرات  

  يسهم يف التأثير البد أن يسبق املتغير الذي يقع عليه التأثير.  

  : نتائج الدراسة امليدانية



 
 

                                    
 

١٣٣١ 

  الدراسة امليدانية على ثالث خطوات كما يلي:وتستعرض الباحثة نتائج 

  أوًال: نتائج إجابات عينة الدراسة على تساؤالت الدراسة. 

  ثانًيا: نتائج أختبارات صحة فروض الدراسة.

    ثالًثا: مناقشة النتائج يف ضوء نتائج الدراسات السابقة، وافتراضات اإلطار النظري.

  انية على تساؤالت الدراسة:  أوًال: نتائج إجابات عينة الدراسة امليد

  املحور األول: كثافة تفاعل عينة الدراسة مع مواقع التواصل االجتماعي: 

  استخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي:  -

  استخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي  )٣شكل رقم (

يكشف الشكل السابق عن مدى انتظام عينة الدراسة يف استخدام مواقع التواصل     
االجتماعي، وتبني أن ما يقرب من ثلثي عينة الدراسة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي  

الثاني    % ٧٩٫٥بانتظام وبشكل دائم وذلك بنسبة   الترتيب  الدراسة، ويف  من إجمالي عينة 
خدمون مواقع التواصل االجتماعي بشكل غير منتظم أو "أحياًنا" وبفارق نسبي كبير من يست

نسبتهم   مواقع   %١٥وبلغت  يستخدمون  من  واضح  بشكل  وانخفضت  الدراسة،  عينة  من 
  من عينة الدراسة. %٥٫٥التواصل االجتماعي بشكل نادر وهؤالء كانت نسبتهم 

 االجتماعي:  عدد الساعات اليومية الستخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل -

 عدد الساعات اليومية الستخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي  ) ٤شكل رقم (

79.5%
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١٣٣٢ 

مواقع      الستخدام  اليومية  الساعات  عدد  ارتفاع  على  السابق  الشكل  نتائج  تدلل 
التواصل االجتماعي بني الشباب واملراهقني عينة الدراسة، حيث أشارت النتائج إلى أن ما 

من الدراسة    يقرب  عينة  من    %٥٣٫٣نصف  االجتماعي ألكثر  التواصل  مواقع   ٥تستخدم 
من عينة الدراسة إلى أنها تستخدم   % ٢٧ساعات يومًيا، ويف الترتيب الثاني أشارت نسبة  

التواصل االجتماعي من   الثالث أشارت نسبة   ٥إلى    ٣مواقع  الترتيب  ساعات يومًيا، ويف 
أنها    %١٥٫٣ إلى  الدراسة  من  من عينة  يومًيا ألقل  االجتماعي  التواصل  مواقع    ٣تتصفح 

من عينة الدراسة تتعرض ملواقع التواصل االجتماعي طوال    %٤٫٥ساعات، وأخيًرا فإن نسبة  
اليوم، حيث ال يوجد لديهم عدد ساعات محدد للتعرض، بل تتفاعل مع منشوراته على مدار 

  اليوم. 

السؤا  على  الدراسة  عينة  إجابات  من  لكثافة  ويستخلص  عاًما  مقياًسا  السابقني  لني 
 متابعة عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي، ويوضحها الشكل التالي: 

  )٥شكل رقم (

  مقياس كثافة متابعة عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي 

تدلل نتائج الشكل السابق عن ارتفاع كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي،        
وذلك نظًرا ملا تتميز به من سرعة التواصل وسهولته، إلى جانب آنية احلصول على املعلومات 

 % ٧٦٫٣يف وقت حدوثها، حيث جاء يف املرتبة األولى ما يقرب من ثلثي عينة الدراسة وبنسبة  
 % ١٩٫٥ع التواصل االجتماعي بكثافة مرتفعة، تاله يف الترتيب الثاني نسبة  تستخدم مواق 

من عينة الدراسة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي بكثافة متوسطة، ويف الترتيب الثالث  
  من عينة الدراسة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي بكثافة منخفضة.   %٤٫٢جاء نسبة 

76.3

19.5

4.2
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واملراهقني م  اكثافة استخد  ولكن: هل تختلف الشباب  التواصل االجتماعي بني    مواقع 
  ؟اختالف اخلصائص الدميوجرافية لهم ب

 Oneوباستخدام حتليل اختبار (ت) وكذلك اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه (  
Way Anova  للكشف عن مدى وجود فروق معنوية بني خصائص عينة الدراسة وكثافة (

  استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وذلك على النحو التالي:  

نوع    - بني  معنوية  فروق  وجود  تبني  (ت)  اختبار  حتليل  وكثافة    املبحوث باستخدام 
لك عندما كانت ) وذ٠٫٠٠٠استخدام مواقع التواصل االجتماعي وذلك عند مستوى معنوية (

) (ت)  اإلناث  ٣٫٦٩١قيمة  لصالح  وذلك  من)،  تعرًضا  الذكور  أكثر  أعلى  اإلناث  أن  أي   ،
  واستخداًما ملواقع التواصل االجتماعي من الذكور.

) تبني وجود فروق One Way Anovaباستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه (  -
م مواقع التواصل االجتماعي وذلك عند وكثافة استخدا  للمبحوثمعنوية بني املرحلة العمرية  

) معنوية  (٠٫٠٠٠مستوى  (ف)  قيمة  كانت  عندما  وذلك  الفئة  ٢٧٫٨٦١)  لصالح  وذلك   (
ثم الفئة    ، عاًما فأكثر)  ٢٢الفئة العمرية (من    اتاله  ،عاًما)  ٢٢ألقل من    ١٨العمرية (من  

اصل االجتماعي أعلى  وميكن القول أن كثافة استخدام مواقع التو   ،عاًما)١٨العمرية (أقل من  
   عاًما. ٢٢إلى  ١٨بني املبحوثني الذين تتراوح أعمارهم من 

) تبني وجود فروق One Way Anovaباستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه (  -
معنوية بني املرحلة التعليمية لعينة الدرسة وكثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي وذلك  

)، وذلك لصالح املرحلة  ٢٢٫٧٠١كانت قيمة (ف) (  اوذلك عندم)  ٠٫٠٠٠عند مستوى معنوية (
ثم املرحلة التعليمية   ،تاله املرحلة التعليمية (ما بعد التعليم اجلامعي)  ،التعليمية (اجلامعية)

ومن ثم، فإن املبحوثني يف املرحلة اجلامعية األعلى يف استخدام مواقع   ،(التعليم الثانوي)
  التواصل االجتماعي.

) تبني وجود فروق One Way Anovaتخدام حتليل التباين أحادي االجتاه (باس   -
معنوية بني املستوى االقتصادي لعينة الدراسة وكثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي  

)، وذلك لصالح  ٤٫٢٠٠) وذلك عندما كانت قيمة (ف) (٠٫٠١٦وذلك عند مستوى معنوية (
 . ثم املستوى االقتصادي املتوسط  ،تصادي املرتفعتاله املستوى االق ،املستوى املنخفض

 

 

  



 

                                                                           

 
١٣٣٤ 

  أسباب استخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي: -

 ) أسباب استخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي ٢جدول رقم (
  الترتيب  السبب 

  ١  التسلية وقضاء وقت الفراغ 

  ٢  التواصل مع اآلخرين 

  ٣  خرين بخصوص القضايا املجتمعية راء اآل آمتابعة 

  ٤  تابعها أ يالتعبير بالرأي فى القضايا الت

  ٤  خبار وقضايا متس املواطنني أمعرفة ما يستجد على الساحة من 

  ٥  املجتمع حتدث يف يطالع على تطورات القضايا املختلفة الت اال

  ٦  على استخدامه نصدقائي ومعاريف يحرصوأجميع 

  ٧  الجتاهاتي الشخصية أكثر مالئمة 

  ٨  لكترونيالشراء اإل

تتنوع أسباب استخدام عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي، والتي تنوعت ما بني    
الدوافع النفعية التي تكون بهدف احلصول على املعلومات واكتساب املعرفة ومتابعة األحداث 
وتداعياتها، وكذلك الدوافع الطقوسية، حيث التعود والتسلية ومتضية الوقت والتواصل مع 

  استخدام مواقع التواصل االجتماعي.  اآلخرين عبر

"التسلية وقضاء وقت     التواصل االجتماعي يف  دوافع استخدام مواقع  أعلى  ومتثلت 
من إجمالي أسباب االستخدام، تاله يف املرتبة الثانية "التواصل مع   %٢٠٫٨الفراغ" بنسبة  

تفاعل االجتماعي من إجمالي األسباب، حيث يالحظ أن االعتياد وال  %١٧٫٩اآلخرين" بنسبة  
من أعلى أسباب االستخدام للمواقع، وهو ما يدلل على أن هذه الوسيلة حتظى مبعدل متابعة  
مرتفع، وحتظى بجاذبية أعلى الستخدامها، نظًرا لسهولة االستخدام وجاذبية الشكل الذي 

وهو ما يتم تقدمي املعلومات به، فضًال عن أنه يتيح سهولة الترابط والتواصل بني األفراد،  
بأن دافع التواصل مع اآلخرين    )٨٨()٢٠١٩يتفق مع ما توصلت إليه دراسة (إميان عاشور سيد،  

اإلعالم  استخدام وسائل  دوافع  والترفيه يف مقدمة  التسلية  ثم  األخبار  ثم احلصول على 
  اجلديد. 



 
 

                                    
 

١٣٣٥ 

ويف الترتيب الثالث جاء سبب "متابعة آراء اآلخرين" فيما يتعلق بالقضايا املجتمعية   
لدراسة يرتفع متابعة عينة  من إجمالي األسباب، ويف هذه ا  %١٢املثارة عليها، وذلك بنسبة  

 التي شغلت الرأي العام الدراسة لقضية "مقتل محمود البنا والقاتل راجح وثالثة آخرون" و
أشهر   املصري ثالثة  املجتمع    ملدة  فئات  وكافة  خاص  بشكل  واملراهقني  األطفال  قبل  من 
البنا الطفل محمود  متسك  "، حيث  شهيد الشهامة"، والتي ُعرفت إعالمًيا بقضية  األخرى

 احلفاظ  باملبادئ والقيم، محاوًال ،  طالب مبدرسة السادات الثانوية مبدينة تالعاًما" و  ١٧"
  . القتل بدم بارد ي فكانت عقوبة معاتبته له ه يعلى كرامة فتاة، حترش بها شاب جامع

كل من سببي "التعبير بالرأي   %١٠٫١وكان منطقًيا أن جاء يف الترتيب الرابع وبنسبة    
ايا التي أتابعها"، وكذلك سبب "معرفة ما يستجد على الساحة من أخبار وقضايا  يف القض

متس املواطنني"، ويف الترتيب اخلامس جاء سبب "االطالع على تطورات القضايا املختلفة  
من إجمالي األسباب، حيث متثل األسباب السابقة    %٩٫٦التي حتدث يف املجتمع" بنسبة  

حتوى املعلوماتي ملنشورات مواقع التواصل االجتماعي، وبالتطبيق أوجه االنتفاع من متابعة امل 
على القضية محل الدراسة "مقتل محمود البنا والقاتل راجح" حظيت بارتفاع معدل متابعتها،  
وحرصت عينة الدراسة على متابعة تداعيات احلكم يف قضية "محمود البنا والقاتل راجح"  

سة النطق باحلكم، وكذلك متابعة آراء املواطنني على  بداية من جلسات التداول ووصوًال جلل
تداعيات هذه القضية التي ملست كافة اآلباء واألمهات خوًفا على أبناءهم من تفشي سلوكيات  
العنف والبلطجة بني األطفال واملراهقني والشباب، وهي ظاهرة تستدعي انتباه مؤسسات 

  م تفشيها. الدولة التربوية والتعليمية ألجل احلد منها وعد

من عينة الدراسة كان سبب أن أصدقاء ومعارف   %٧٫٨ويف الترتيب اخلامس وبنسبة     
املبحوثني يحرصون على استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف عملية التواصل واحلصول  
على املعلومات عن أية قضية أو حدث يجذب انتباههم، ويف الترتيب السادس جاء سبب أن 

مواقع   نسبة  استخدام  لدى  الشخصية  مالئمة الجتاهاتهم  أكثر  ُيعد  االجتماعي  التواصل 
من عينة    %٥٫٤من عينة الدراسة، ويف الترتيب السابع واألخير جاء سبب اعتماد نسبة    %٦٫٣

 الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي يف الشراء اإللكتروني.  

 

 

 

  



 

                                                                           

 
١٣٣٦ 

إجراء   - فترة  خالل  اإلعالم  وسائل  يف  الدراسة  عينة  تابعتها  التي  املجتمعية  القضايا  أكثر 
 الدراسة:  

): أكثر القضايا املجتمعية التي تابعتها عينة الدراسة يف وسائل اإلعالم ٣جدول رقم (
 خالل الفترة األخيرة

  الوزن النسبي من األعلى فاألقل   الوسيلة 

 82.05  قضية محمود البنا وراجح  

 48.10  قضية شاب القطار والكمسري 

 44.15  فيديوهات محمد علي  

 23.35  قضية سد النهضة األثيوبي 

 19.80  مقتل اإلرهابي أبو بكر البغدادي

 13.05  التضليل اإلعالمي BBC قضية 

على      الدراسة  عينة  التي حترص  املجتمعية  القضايا  تنوع  السابق  اجلدول  يوضح 
، وجاءت قضية "مقتل محمود  ٢٠١٩متابعتها عبر وسائل اإلعالم خالل الربع األخير من عام  

درجة، وذلك ألن هذه القضية متس جانًبا   ٨٢٫٠٥البنا والقاتل راحج" يف املقدمة بوزن نسبي  
لدى املواطنني، وهي مشاعر فقدان والدين البنهما بسبب مباديء وقيم مت  إنسانًيا وعاطفًيا  

زرعها لديه، وكان الثمن حياته، لذا مت إطالق مسمى "شهيد الشهامة" على هذه القضية وهو  
  مايتسق مع نتائج الدراسة االستطالعية التي أجرتها الباحثة.  

 ٤٨٫١٠ري وذلك بوزن نسبي  ويف الترتيب الثاني جاءت قضية شاب القطار والكمس    
درجة، ويف   ٤٤٫١٥درجة، ثم يف الترتيب الثالث جاءت فيديوهات محمد علي بوزن نسبي  

درجة، ويف الترتيب    ٢٣٫٣٥الترتيب الرابع جاءت قضية سد النهضة األثيوبي بوزن نسبي  
نسبي   بوزن  البغدادي  بكر  أبو  اإلرهابي  مقتل  قضية  جاءت  ويف    ١٩٫٨٠اخلامس  درجة، 

  درجة.    ١٣٫٠٥التضليل اإلعالمي بوزن نسبي    BBCتيب السادس واألخير جاءت قضية  التر

ويالحظ من نتائج اجلدول السابق: أن القضايا االجتماعية التي متس جانًبا إنسانًيا   
حتتل املقام األول وحتظى مبعدالت متابعة مرتفعة بني الشباب واملراهقني عينة الدراسة، 

  بغة السياسية إن صح التعبير.   تالها القضايا ذات الص



 
 

                                    
 

١٣٣٧ 

عبر  راجح  والقاتل  البنا  محمود  لقضية  الدراسة  عينة  متابعة  مصادر  الثاني:  املحور 
 وسائل اإلعالم: 

  ترتيب عينة الدراسة للوسائل التي تابعت عبرها قضية محمود البنا:   -

): ترتيب عينة الدراسة للوسائل التي تابع عبرها قضية محمود البنا والقاتل ٤جدول رقم (
 راجح   

  الوزن النسبي من األعلى فاألقل   الوسيلة 

  ٩٠٫٦٠  الفيس بوك 

  ٣٧٫٨٠  تويتر  

  ٣٣٫٨٥  يوتيوب  

  ٣٣٫٦  التليفزيون 

  ١٦٫٩٨  الصحف  

اعتمدت عليها عينة الدراسة يف متابعة  يكشف اجلدول السابق عن تنوع املصادر التي  
التواصل  مواقع  على  رئيس  بشكل  االعتماد  وجاء  راجح،  والقاتل  البنا  محمود  قضية 

درجة، تاله موقع "تويتر" بوزن    ٩٠٫٦االجتماعي، وتصدرهم موقع "الفيس بوك" بوزن مرجح  
التواصل االجتماعي جاء موق  ٣٧٫٥مرجح   الثالث ملواقع  الترتيب  "اليوتيوب"  درجة، ويف  ع 

، ثم جاء بعد متابعة مواقع التواصل االجتماعي "التلفزيون" يف الترتيب  %٣٣٫٨٥بوزن مرجح  
درجة، وجاءت "الصحف" يف الترتيب اخلامس واألخير بوزن مرجح    ٣٣٫٦الرابع بوزن مرجح  

درجة، وتتسق هذه النتيجة مع جميع الدراسات السابقة التي عرضناها يف املحور    ١٦٫٩٨
التواصل  األو مواقع  تقدم  من  النتيجة  هذه  على  جميعها  اتفقت  والتي  الدراسات،  من  ل 

 االجتماعي، وعلى رأسها الفيس بوك كمصدر أول ملتابعة القضايا واألحداث.

 

 

 

  



 

                                                                           

 
١٣٣٨ 

  الوسائل التي سمعت عبرها عينة الدراسة ألول مرة عن قضية البنا وراجح:   -

سمعت عبرها عينة الدراسة ألول مرة  ): ترتيب عينة الدراسة للوسائل التي  ٥جدول رقم (
  عن قضية البنا وراجح 

  النسبة   التكرار   الوسيلة 

  ٨٧٫٤  ٣١٨  الفيس بوك 

  ٤٫٧  ١٧  تويتر  

  ٣٫٣  ١٢  التليفزيون  

 ٢٫٧  ١٠  األصدقاء 

  ١٫١  ٤  اليوتيوب 

  ٠٫٨  ٣  الصحف  

  ١٠٠  ٣٦٤  اإلجمالي 

اتساقا مع النتيجة السابقة، يكشف اجلدول السابق عن الوسائل التي سمعت عينة      
الدراسة عبرها ألول مرة عن قضية البنا والقاتل راجح، حيث جاء موقع "الفيس بوك" يف  

من عينة    %٨٧٫٤املقدمة بشكل رئيس من بني مواقع التواصل االجتماعي وذلك لدى نسبة  
% من اإلجمالي السابق، ويف   ٤٫٧ي كبير جًدا موقع "تويتر" بنسبة  الدراسة، تاله وبفارق نسب

  % ٣٫٣الترتيب الثالث جاء "التلفزيون" لدى نسبة منخفضة للغاية من عينة الدراسة بلغت  
فقط، ثم يف الترتيب الرابع جاء "األصدقاء"، ثم يف الترتيب اخلامس جاء موقع "اليوتيوب"،  

  . وجاءت "الصحف" يف الترتيب األخير

ونستخلص من هذه النتيجة ارتفاع اعتماد الشباب واملراهقني على الفيس بوك كمصدر 
للمعلومات ومتابعة األحداث وكوسيلة للتواصل، وتراجع ملحوظ لوسائل اإلعالم التقليدية  

  بينهم. 

  املحور الثالث: اندماج عينة الدراسة مع قضية محمود البنا والقاتل راجح وتداعياتها: 

سعت الدراسة إلى مدى متابعة عينة الدراسة لقضية قتل محمود البنا والقاتل راجح:    -
رصد مدى اهتمام الشباب واملراهقني مبتابعة قضية البنا وراجح وتداعياتها، والشكل التالي 

  يعرض نتيجة ذلك:



 
 

                                    
 

١٣٣٩ 

 ): مدى متابعة عينة الدراسة لقضية محمود البنا والقاتل راجح٦شكل رقم (

يكشف الشكل السابق عن ارتفاع متابعة عينة الدراسة لقضية محمود البنا وراجح     
فقط بواقع    % ٩منهم، يف املقابل انخفضت نسبة غير املتابعني وبلغت    %٩١وتداعياتها بنسبة  

مفردة من إجمالي عينة الدراسة، وهي نتيجة تتفق مع ما مت اإلشارة له يف السؤال السابق   ٣٦
الق  البنا عن طبيعة  الطفل محمود  مقتل  وكانت قضية  متابعتها،  يتم  التي  املجتمعية  ضايا 

ا عن أسباب  أمَّ القضايا املجتمعية،  والقاتل راجح يف الصدارة بوزن نسبي كبير عن باقي 
مفردة    ٣٦النسبة القليلة من عينة الدراسة التي لم تتابع هذه القضية املجتمعية والتي بلغت  

 كل التالي:فقط، فهي ما يوضحه الش

 ) أسباب عدم متابعة عينة الدراسة لقضية محمود البنا والقاتل راجح   ٧شكل رقم (

يتضح من بيانات الشكل السابق أن األسباب التي طرحها هؤالء الذين لم يتابعوا هذه   
القضية املجتمعية متثلت يف: ألنها ال تستطيع متابعة قضايا القتل والعنف من األساس، لم  

  ا الوقت الكايف للمتابعة، أن القضية لم تلفت انتباه هذه الفئة من العينة.  يكن لديه
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١٣٤٠ 

حاولت الدراسة التعرف على اهتمام عينة الدراسة مبتابعة قضية محمود البنا وراجح:    -
معدالت اهتمام الشباب واملراهقني مبتابعة قضية البنا وراجح والشكل التالي يوضح نتيجة  

 ذلك:

 اهتمام عينة الدراسة مبتابعة قضية محمود البنا والقاتل راجح):  ٨شكل رقم (

من عينة الدراسة اهتمت مبتابعة هذه   %٤٥يتضح من بيانات الشكل السابق: أن نسبة    
من عينة الدراسة   %٢٨القضية املجتمعية بدرجة كبيرة جًدا، تاله يف الترتيب الثاني نسبة  

الثال  الترتيب  ويف  كبيرة،  بدرجة  نسبة  تتابعها  جاء  تتابع قضية    %٢٠ث  الدراسة  عينة  من 
من عينة الدراسة   %٧محمود البنا وراجح بدرجة متوسطة، ويف الترتيب األخير جاء نسبة  

تتابع القضية بدرجة منخفضة؛ مما يعني أن حوالي ثلثي عينة الدراسة تهتم مبتابعة القضية  
فترة تطبيق االستبانة كانت بعد  محل الدراسة بشكل كبير جًدا وهو أمر منطقي، نظًرا ألن  

واجتماعي؛ مما جذب  إنساني  بعد  ذات  القضية  أن  كما  احلادثة،  وقوع  من  قليلة  أسابيع 
االهتمام إليها، السيما بني صغار السن، وتأتي هذه النتيجة متسقة مع ما أشارت إليه دراسة  

مطال،   علي  حسني  الصفح  )٨٩()٢٠١٩(إميان  متابعة  يفضلون  املراهقني  اخلاصة  أن  ات 
املركز األول مثل   الثاني  Society Problemsباملشكالت االجتماعية يف  املركز  ، تاله يف 

مشاكل اجتماعية للنقاش، ثم يف املركز الثالث جاءت اعترافات، بينما يف املركز الرابع جاءت 
 Problem Counseling Centerصفحة مشاكل كومنتاتك، ثم يف املركز اخلامس جاءت  

of Bridge Group  .  

  مستوى اندماج عينة الدراسة مع تفاصيل قضية محمود البنا والقاتل راجح:  -

وظفت الباحثة مقياًسا لالندماج يف القضية يقوم على قياس مستوى متثيل املعلومات  
عن القضية لدى كل مبحوث، فقد أشارت الدراسات السابقة عن االندماج إلى حقيقة أن 

يرتبط ارتفاع مستوى   الفرد  لدى  عليها با  االندماج  التي يحصل  للمعلومات  العميق    لتمثيل 
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١٣٤١ 

ومن ثم اشتمل املقياس على عشرة  ،  )٩٠( املوضوعخلق روابط عاطفية مع  مييل إلى  ، كما  الفرد
 أسئلة تقيس كم املعلومات عن القضية لدى كل مبحوث، وفيما يلي نعرض نتيجة ذلك:

: أشارت نسبة ة قتل محمود البنا يف محافظةأوًال: بخصوص مكان وقوع أحداث جرمي 
من عينة الدراسة    %١٢٫٦من عينة الدراسة أنها وقعت يف املنوفية، يف حني أن نسبة    %٨٧٫٤

لم يذكروا املحافظة، ويف حقيقة األمر، أن القضية وقعت يف مدينة تال مبحافظة املنوفية،  
 . وهي النتيجة التي تدل على ارتفاع متابعة عينة الدراسة للقضية واالهتمام بتفاصيلها 

من عينة الدراسة على أنها    %٧٧٫٢أكدت نسبة    ثانًيا: بخصوص توقيت وقوع اجلرمية: 
من عينة الدراسة إلى أنها    %٩٫١، يف حني أشار نسبة  ٢٠١٩وقعت يف شهر أكتوبر من عام  

من عينة الدراسة لم يذكروا اإلجابة،    %١٣٫٧، بينما جاء نسبة  ٢٠١٩وقعت يف شهر سبتمبر  
ن اجلرمية وقعت يف شهر أكتوبر، وهو ما يدل على ارتفاع متابعتها من  ويف حقيقة األمر، أ

  قبل املبحوثني منذ بدايتها.  

 % ٣١٫٢: أشارت نسبة  ثالًثا: بخصوص املحكمة املختصة بنظر جرمية قتل محمود البنا
من عينة   %٢٨٫٦من عينة الدراسة أنها تنظر أمام محكمة األحداث، يف حني أشارت نسبة  

أنها تنظر أمام    %٩٫٣أنها تنظر يف محكمة شبني الكوم، يف حني أوضح نسبة    الدراسة إلى
من عينة الدراسة أى حوالي نصف العينة اإلجابة    %٤٨٫٩اجلنايات، يف حني لم تستطع نسبة  

على السؤال، واملعروف أن القضية نظرت أمام محكمة جنايات الطفل يف محافظة املنوفية،  
الغني راجح" وثالثة آخرين    ي بإحالة املتهم "محمد أشرف عبدأمر النائب العام املصر حيث 

ا إلى محاكمة جنائية عاجلة، التهامهم بـ "قتل املجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدً 
 . مع سبق اإلصرار والترصد"

: أشارت النتائج إلى أكثر  رابًعا: أبرز هاشتاج يتذكره املبحوثون عن قضية محمود البنا
إمن هاشتاج ع  رأسها  بنسبة    -مجرم راجح- راجح عداملى  قاتل  من عينة    %٣٨٫٩راجح 

من العينة، ثم جاء   %٣١٫٩" لدى نسبة  فني البنا حق قاتل راجحالدراسة، ثم جاء هاشتاج " 
النسبة الباقية   لم تذكر من العينة، يف حني    %١٧٫٣" لدى نسبة  حق محمود البنا فنيهاشتاج "

عن القضية، ونشير هنا إلى أن كافة هذه الهاشتاجات التي  أًيا من الهاشتاجات التي ظهرت  
العام  الرأي  سادت  كبيرة  غضب  حالة  عن  تعبر  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  أطلقها 

  املصري، والذي أصر على إعدام كافة املتورطني يف اجلرمية.  
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التواصل  مواقع  رواد  من   عدد  نشرها  التي  التعليقات  من  مناذج  نعرض  يلي   وفيما 
لديهم   القضية والتي تصف حالة الغضب  تناقش  التي ظهرت  االجتماعي على الصفحات 

  وتعبر عن اهتمامهم بهذه القضية: 

: "الزم بجد قضية محمود وراجح  - أحد رواد مواقع التواصل االجتماعي  -نى احلدادج  - 
يف ميت محمود وميت راجح بعد كده وقولنا الكالم ده   يتاخد فيها قرار رادع أو هيبقى

أيام قضية زينة اهللا يرحمها ومحدش سمعنا احنا بجد تعبنا واللي احنا فيه ده بسبب  
  ."كل قضية عدت قبل كده من غير عدل

: "املوت ليس مرتبطا بتقدم العمر ولكن  -أحد رواد مواقع التواصل االجتماعي  -إسالم  -
انتهاء رسالتك يف الدنيا أو أراد اهللا ان يحميك من ذنوب الدنيا ...  املوت يأتيك حني  

فلتذهبي أيتها الروح الطاهرة إلى اجلنة، عند اهللا جتتمع اخلصوم من قتل يقتل ولو 
  بعد حني". 

: "القاتل احلقيقي يف قصة راجح  -أحد رواد مواقع التواصل االجتماعي  -هاشم اجلندي  -
البلطجة  تقنني  هو  ده  رزق   والبنا  وأوالد  األبيض  إبراهيم  أول  من  السينما  يف صورة 

ومحمد رمضان وكل احلاجات دي وتصدير البلطجة يف صورة البطل واملفروض يتعاقب  
مع القاتل صناع املحتوى الهابط ده اللي أكيد حادثة القتل دي بداية فقط ووراها جيل 

  كامل اتربى على احلاجات دي". 

: "محمد راجح ده يستحق اإلعدام -قع التواصل االجتماعيأحد رواد موا  -محمد البرعي  -
يف ميدان عام على اللي عمله يف محمود البنا وراجح ده من نواجت أفالم السبكي ومحمد 
رمضان ودول يعتبروا هما اجلناة احلقيقيني، بس أنا أستغرب على الناس اللي كانت  

 ت يتم اإلعدام لراجح". حاضره يف احلادث واقفني يتفرجوا ويصوروا، املهم يا ري

من   %٦٢٫٩: أجابت نسبة  خامًسا: بخصوص االسم الذى عرف به محمود البنا إعالمًيا
من عينة    %٢٨٫٦، يف حني لم تذكر نسبة  شهيد الشهامةعينة الدراسة بأنه معروف باسم  

األوصاف اإلجابةالدراسة   أشهر  أحد  هو  الشهامة  شهيد  لقب  أن  األمر،  حقيقة  ويف   ،
التي لقب بها محمود البنا، لكن هناك أوصاف أخرى مثل شهيد الكرامة، شهيد   اإلعالمية

اجلدعنة، كما أطلق أثناء جنازته املهيبة هتاًفا متثل بـ "يف اجلنة يا شهيد، حقك مش هيروح  
 يا شهيد".  
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من عينة الدراسة    %٣٨٫٥أشارت نسبة    سادًسا: بخصوص السن احلقيقي للقاتل راجح:
عاًما، يف   ١٨من عينة الدراسة أن سنه    %٣٠٫٢ًما، يف حني أكدت نسبة  عا  ١٧إلى أن سنه  

  من عينة الدراسة عمًرا محدًدا للقاتل راجح. %٢٢٫٣املقابل لم تذكر نسبة 

  عاًما، وهو طالب يف كلية السادات. ٢٠ويف حقيقة األمر، أن عمره    

راجح  القاتل  والدة  عمل  طبيعة  بخصوص  نسبة  سابًعا:  أشارت  عينة    %٦٤٫٨:  من 
من عينة الدراسة أية إجابة، ويف    %٣٥٫٢، يف حني لم تذكر نسبة  معلمةالدراسة أنها تعمل  

حقيقة األمر، أنها تعمل معلمة يف مدرسة تال الثانوية، وقد تعالت األصوات بضرورة فصلها  
نتيجة ملا أثير حول تهديدها ألسرة املجني عليه لرفضهم قبول مبلغ مليون جنيه كتعويض،  

يث أكد محمد البنا والد املجني عليه محمود، أن القاتل اعتاد فعل اجلرائم فيما تقوم  ح
 .  "على حد قوله-عائلته بدفع الدية 

من عينة الدراسة أن   %٣٤٫٣: أوضحت نسبة  ثامًنا: عدد املتهمني يف قتل محمود البنا
نسبة   أشارت  املقابل  أربعة، يف  املتهمني  أ  %٣٨٫٥عدد  الدراسة  عينة  املتهمني  من  ن عدد 

من عينة الدراسة من اإلجابة على السؤال، ويف حقيقة   %٢٧٫٢ثالثة، يف حني لم تتمكن نسبة  
ا أسماء  األمر، أن عدد املتهمني يف قتل محمود البنا هم أربعة من بينهم القاتل راجح، أمَّ

  طفى محمد مصواملتهم  عاًما،    ١٧يبلغ    إسالم عوادوأعمار املشاركني له يف اجلرمية، فهي:  
  .تال مبحافظة املنوفيةسنة، مقيمني جميًعا مبدينة    ١٧  يبلغ  "إسالم أ أ"املتهم  عاًما و  ١٧يبلغ  

من عينة الدراسة أن   %٦٧٫٨: أوضحت نسبة  تاسًعا: السبب وراء مقتل محمود البنا   
لفعل  أية إجابة، وبا  %٢٣٫٣السبب هو الدفاع عن فتاة، يف حني لم تذكر النسبة الباقية وتبلغ  

كان سبب الدفاع عن فتاة حاول املتهم راجح التحرش بها وهي تقع يف نفس املنطقة التي  
بالقتل،  البنا  للشهيد محمود  القاتل راجح وتوعد  األخير وهو  االثنان، مما استفز  يقطنها 

  :)٩١(حيث كانت مراحل القضية كما جاءت على موقع جريدة الوطن اإللكتروني

معاكسة الفتيات    :على موقع التواصل االجتماعيمحمود  أكتوبر: يدون    ٨يوم الثالثاء  
أكتوبر كان مقتل محمود البنا بعد التربص به من   ٩، ويف يوم األربعاء  ليست من الرجولة

واقعة  القاتل، حيث   يف  الفتاة  عن  الدفاع  محمود ضحية  الشاب  والد  البنا  محمد  أوضح 
على مغازلة إحدى الفتيات يف الشارع والتحرش بها،    ملتهم راجح اعاتب    ابنه   التحرش، أن

 فيس (فتطور األمر إلى مشاجرة عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل االجتماعي  
بوك التحرش ببنت    كتب على فيسوقد أضاف األب أن "ابنه  ،  بالقتل   وتوعده أحدهم  )بوك 
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خد الكالم على نفسه وقاله لو  أنهم  ومعاكستها مش رجولة، ومكتبش اسم حد فيهم واحد م
  ، ويف عصر يوم األربعاء وقعت احلادثة.  راجل انزلي"

كتابات "راجح    توانتشر   ،تشييع جثمان محمود البنا  ، متأكتوبر  ١٠اخلميس  ويف يوم    
وقاتل" على اجلدران املنوفية، جنازة  ،  مدينة تال مبحافظة  أهالي  املئات من  عصًرا، شّيع 

املنوفية،   تال مبحافظة  ملعرفة مبدينة  مسجد  من  اجلنازة  وخرجت  البنا،  محمود  الطالب 
بحضور املئات من أهالي املدينة وسط ترديد عبارات "يف اجلنة يا شهيد"، "حقك مش هيروح  

البنا، انتشرت كتابات على جدر، كما  يا شهيد" ان مدينة تال تطالب باستعادة حق محمود 
  والقصاص من الشهداء، وانتشر هاشتاج (#راجح_قاتل) على احلوائط بجميع شوارع املدينة. 

يوم     كانت  أكتوبر  ١١اجلمعة  ويف  صالة  ،  بعد  ومسيرة  النيابة  من  سريعة  حتركات 
ائية، أنَّ الطالب محمود  كشفت حتريات األجهزة األمنية والقض، حيث  اجلمعة للمطالبة بحقه

سنة)، املعروف إعالمًيا وعلى مواقع السوشيال ميديا بـ"ضحية الشهامة"، أصيب    ١٨البنا (
بجرح طعني بفخذه األيسر، وآخر قطعي أسفل عينه اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسالح 

مع املتهمني  وأضافت التحريات، أنَّ النيابة العامة بدأت التحقيقات  ،  أبيض من قبل املتهمني
سنة)،    ١٧طالب)، ومصطفى محمد مصطفى (  -سنة  ١٨محمد أشرف راجح (  : الثالثة، وهم

  . طالب) - سنة ١٧إسالم عاطف (

بعدها، تصدر هاشتاج "راجح قاتل" مواقع التواصل االجتماعي ومواقع البحث، لينظم  
ة حقه، ونظموا  أهالي مدينة تال، عقب صالة اجلمعة، وقفة تضامنية مع املجني عليه الستعاد

وتصدر هاشتاج ،  مسيرة حاشدة ورفعوا الفتات تطالب القصاص للشهيد، ومحاكمة القاتل
ر هاشتاج راجح قاتل "تريند"  "راجح قاتل" مؤشرات البحث عبر محرك جوجل، كما تصدَّ 

  تويتر.  

ل أكتوبر.. إحالة املتهمني بقتل محمود البنا باملنوفية للمحاكمة خال   ١٢السبت  ويف يوم    
أن جهات التحقيقات، استعجلت تقرير الطب الشرعي اخلاص بالضحية وحتريات  ، وأيام

دور كل متهم، متهيدً  الواقعة، وحتديد  النهائية، بشأن  للمحاكمة  املباحث  املتهمني  ا إلحالة 
  اجلنائية العاجلة خالل األيام املقبلة. 

الذي البنا،  الطالب محمود  وأقارب  تداوله أصدقاء  فيديو  تال   وأظهر  قتل يف مدينة 
مبحافظة املنوفية، وجود مشاجرة بني محمد أشرف راجح وإحدى الفتيات، وأظهر الفيديو  
مشاجرة راجح برفقة أحد أصدقائه مع إحدى الفتيات وهي حتاول الهرب منه، وهي الواقعة  

  التي أدت إلى مقتل محمود البنا.
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أولى جلسات محاكمة املتهمني    أكتوبر   ٢٠أكتوبر: االستئناف حتدد    ١٣األحد  ويف يوم   
  بقتل البنا

املقبل،   األحد  االستئناف،  محكمة  موعدً   ٢٠حددت  محاكمة  أكتوبر  جلسات  ألولى  ا 
ن محاكمة املتهمني  أمصادر قضائية،  ، وصرحت  املتهمني يف قضية قتل الشاب محمود البنا

تهمني دون السن  بقتل الشاب محمود البنا ستكون أمام محكمة جنايات الطفل، موضحة أن امل 
املعروف   ٢٠٠٨لسنة    ١٢٦املعدل بالقانون رقم    ١٩٩٦لسنة    ١٢ا للقانون رقم  ووفقً   ،القانونية

بـ"قانون الطفل" فإن املتهمني دون السن القانونية اخلاضعني ألحكامه يحاكمون أمام محكمة  
  ة. ا لعدم بلوغهم السن القانونينظرً  ؛الطفل

إشارة   يف، محامي راجح عن متثيله أمام القضاءراجع ، يتأكتوبر ١٩السبت ويف يوم     
على اجلانب اآلخر رفض عدد  ، ونحاز للحق وتأكد من أن موكله قاتلاوداللة كبيرة على أنه  

مؤكدين    ،كبير من املحامني املعروفني مبحافظة املنوفية، االنضمام لكتيبة الدفاع عن القاتل
شىء،   أيشرف وكرامة قبل    ة أن املحاماة مهناستكمال جرمية أخرى، و  أنهم لن يشاركوا يف

فيما ازدادت هيئة دفاع الشهيد بعدد كبير من املحامني املؤمنني بالقضية والساعني لتحقيق  
  األدلة والقصاص من القاتل.

وانتهت القضية بحكم هيئة مستشاري محكمة جنايات الطفل بالسجن على املتهمني    
نقل املتهم األول  والذي  لذي كان يقود «املوتوسيكل»،  عاًما، وعلى املتهم الرابع ا١٥الثالثة ملدة  

جلسات استمعت    ٣شهدت تلك القضية  سنوات، حيث    ٥ بالسجن ملدة  من مكان اجلرمية
إل الطفل  محكمة  باالفيها  وقامت  املتهمني  وكذلك  عليه  املجني  عن  الدفاع  على  ى  طالع 

  .التقارير الطبية للطب الشرعي وكافة ملفات الواقعة

حسن رئيس محكمة جنايات األحداث مبحكمة شبني الكوم   ي املستشار باه  وقد أوضح   
ت والدليل  دلة الثبوألاملحكمة  واطمئنان  عقب سماع املرافعة والشهود  املنوفية، أنه    مبحافظة 

قيام املتهمني    وثبوت  للشك ألقوال الشهود،    مجاًال مبا اليدع  واقتنعت    يوالطب الشرع  يالفن
يحق ألحد    ن احلياة حق لكل إنسان الإث  حي  عليه مع سبق اإلصرار والترصد،  ي بقتل املجن

  .سلبها

الشرعي الطب  أعلن  كما  البنا  وفاة  نسبة  عاشًرا: سبب  أوضحت  عينة    %٢٦٫٣:  من 
من عينة الدراسة   %١٨اسة أن الطعن يف الفخذ كان سبب الوفاة، يف حني أشار نسبة  الدر

من عينة الدراسة توضح أن سبب   %٦أن سبب الوفاة هو القتل بسالح أبيض، وجاء نسبة  
من عينة الدراسة أية إجابة،    %٣٩٫٥الوفاة هو الطعن يف الرقبة، يف مقابل لم تذكر نسبة  
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أصيب فت حتريات النيابة، أن املجني عليه الشهيد محمود البنا  ويف حقيقة األمر، فقد كش
بجرح طعني بفخذه األيسر، وآخر قطعي أسفل عينه اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسالح 

 .  أبيض من قبل املتهمني

الذي   ويستخلص من إجابات عينة الدراسة العبارات السابقة مقياس متثيل املعلومات   
  والقاتل راجح على:   قضية محمود البناميثل مدى االندماج يف تفاصيل 

  

 ): مقياس متثيل ملعلومات قضية محمود البنا والقاتل راجح ٩شكل رقم (

تدلل نتائج الشكل السابق على ارتفاع مستوى متثيل املعلومات لدى عينة الدراسة؛        
والقاتل راجح، حيث    قضية محمود البناتفاصيل    مما يدلل على ارتفاع مستوى اندماجهم يف

من عينة الدراسة اندماجهم مرتفع مع تفاصيل القضية، تاله    %٤٥٫٣نسبة  وبجاء يف املقدمة  
القضية، يف  من    %٣٨٫٥نسبة   اندماجهم متوسًطا مع تفاصيل  الدراسة كان مستوى  عينة 

  من عينة الدراسة. %١٦٫٢حني انخفضت نسبة ذوي االندماج املنخفض يف القضية وبلغت 

الشباب  بني  القضية  عن  املعلومات  متثيل  مستويات  اختلفت  مدى  أي  إلى  ولكن: 
خدام حتليل اختبار (ت) وكذلك وباست  واملراهقني باختالف اخلصائص الدميوجرافية لهم؟

) للكشف عن مدى وجود فروق  One Way Anova(اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه 
معنوية بني خصائص عينة الدراسة ومستوى متثيل معلوماتهم كمؤشر لالندماج يف املعلومات  

  اخلاصة بالقضية، وذلك على النحو التالي:  

ومستوى االندماج يف  وجود فروق معنوية بني النوع  باستخدام حتليل اختبار (ت) تبني    -
)  ٠٫٠٠٠اصة بقضية محمود البنا والقاتل راجح وذلك عند مستوى معنوية (املعلومات اخل

)، وذلك لصالح اإلناث مقارنة بالذكور أي أن اإلناث  ٣٫٩٧٧وذلك عندما كانت قيمة (ت) (
  أكثر معرفة بتفاصيل القضية.

45.3

38.5

16.2 المستوى المرتفع من االندماج  

المستوى المتوسط من االندماج 

المستوى المنخفض من االندماج 



 
 

                                    
 

١٣٤٧ 

) تبني وجود فروق One Way Anova(أحادي االجتاه  باستخدام حتليل التباين    -
ومستوى االندماج يف املعلومات اخلاصة بقضية  معنوية بني املرحلة العمرية لعينة الدرسة  

) وذلك عندما كانت قيمة (ف)  ٠٫٠٠٥وذلك عند مستوى معنوية (راجح    محمود البنا والقاتل
ألقل    ١٨ثر)، تاله الفئة العمرية (من  عاًما فأك  ٢٢) وذلك لصالح الفئة العمرية (من  ٥٫٣٦٥(

عاًما)، ومن ثم ميكن القول أن الشباب األعلى    ١٨عاًما)، ثم الفئة العمرية (أقل من    ٢٢من  
  سًنا أكثر تذكًرا لتفاصيل القضية. 

) تبني وجود فروق One Way Anova(باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه    -
ومستوى االندماج يف املعلومات اخلاصة بقضية  معنوية بني املرحلة التعليمية لعينة الدرسة  

) وذلك عندما كانت قيمة (ف)  ٠٫٠٠٠وذلك عند مستوى معنوية (محمود البنا والقاتل راجح  
ا بعد التعليم  )، تاله املرحلة التعليمية (ماجلامعية)، وذلك لصالح املرحلة التعليمية (٩٫٧٧٧(

  اجلامعي)، ثم املرحلة التعليمية (التعليم الثانوي)؛ ويتناسب ذلك مع النتيجة السابقة.  

تبني عدم وجود )  One Way Anova(باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه     -
ومستوى االندماج يف املعلومات اخلاصة  فروق معنوية بني املستوى االقتصادي لعينة الدراسة  

  .  محمود البنا والقاتل راجح بقضية

مواقع   عبر  راجح  والقاتل  البنا  محمود  قضية  مع  الدراسة  عينة  اندماج  الرابع:  املحور 
باستخدام مقياس مكون من عشر عبارات مقاسة على مقياس ليكرت  :  التواصل االجتماعي

الباحثة لرصد مستويات اندماج الشباب واملراهقني يف معاجلات مواقع    اخلماسي؛ سعت 
  التواصل االجتماعي للقضية محل الدراسة، وفيا يلي نعرض نتيجة ذلك:

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           

 
١٣٤٨ 

   اندماج عينة الدراسة يف معاجلة مواقع التواصل االجتماعي لقضية محمود البنا:  -

اندماج عينة الدراسة يف معاجلة مواقع التواصل االجتماعي ملا هو متعلق ): ٦جدول رقم (
 محمود البنا بقضية 

ارة  ال

اف    م
ا  اف  جً ای م   غ م

اف   م
اف   غ م
الق  الي  على اإل ي   اإلج زن ال   ال

    %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

ع   أشع ن وأنا أتا ال
اقع   ة على م ار الق أخ

اعي  اصل االج  ال
٨٤.٨ ١٠٠ ٣٦٤ ٥.٢ ١٩ ٢.٥ ٩ ٧.٤ ٢٧ ١٧.٩ ٦٥ ٦٧ ٢٤٤ 

م   ا م ال ة ال ع ق أتا
اصل   اقع ال األول على م

اعي  االج
٧٤.٦ ١٠٠ ٣٦٤ ٥.٢ ١٩ ٦ ٢٢ ١٤.٣ ٥٢ ٣٤.١ ١٢٤ ٤٠.٤ ١٤٧ 

ي   ات ال ف أدخل على ال
ةت  اًرا ع الق  ٧٢.٤ ١٠٠ ٣٦٤ ٥.٨ ٢١ ٧.٤ ٢٧ ١٨.١ ٦٦ ٢٨.٨ ١٠٥ ٣٩.٨ ١٤٥ أخ

ل راجح   ی ق ت ف شاه
اقع   ا على م د ال ل

اعي  اصل االج  ال
٧١.٥ ١٠٠ ٣٦٤ ٩.١ ٣٣ ١٢.١ ٤٤ ٦.٩ ٢٥ ٢٧.٧ ١٠١ ٤٤.٢ ١٦١ 

ث مع اآلخ ع   أت
ارها ة وأخ  ٧٠.٤ ١٠٠ ٣٦٤ ٥.٨ ٢١ ٦ ٢٢ ٢٢ ٨٠ ٣٣.٥ ١٢٢ ٣٢.٧ ١١٩ الق

فة  ص على مع أح
مًا على   ة ی رات الق ت
اعي  اصل االج اقع ال  م

٦٩.٨ ١٠٠ ٣٦٤ ٦ ٢٢ ٦.٦ ٢٤ ٢٣.٤ ٨٥ ٢٩.٩ ١٠٩ ٣٤.١ ١٢٤ 

ع   اج ل ت هاش ن
ي  ا على صف د ال م

ك  ال ب
٦٨.٥ ١٠٠ ٣٦٤ ١٠.٧ ٣٩ ١٤.٨ ٥٤ ١٠.٤ ٣٨ ١٧.٦ ٦٤ ٤٦.٤ ١٦٩ 

عة أدع  ا قائي ل أص
ا على  ة ال ار ق أخ
اعي  اصل االج اقع ال  م

٦٦.٨ ١٠٠ ٣٦٤ ٦ ٢٢ ١٢.٦ ٤٦ ٢٤.٥ ٨٩ ٢١.٧ ٧٩ ٣٥.٢ ١٢٨ 

ة   مة ع ق ق ار ال األخ
اصل   اقع ال ا على م ال
قة  م ال اعي تق   االج

٦٣.٤ ١٠٠ ٣٦٤ ١٠.٢ ٣٧ ٨ ٢٩ ٣٠.٨ ١١٢ ٢٠.٣ ٧٤ ٣٠.٨ ١١٢ 

ل  ی ق ت ف د  ن م
ال  ي  ا على صف ال

ك  ب
٤٣.٦ ١٠٠ ٣٦٤ ٢٤.٧ ٩٠ ٣١.١ ١١٤ ٩.٣ ٣٤ ١٤ ٥١ ٢٠.٦ ٧٥ 



 
 

                                    
 

١٣٤٩ 

يكشف اجلدول السابق عن مستويات اندماج عينة الدراسة يف معاجلة مواقع التواصل 
درجة  شعور عينة الدراسة   ٨٤٫٨االجتماعي للقضية: جاء يف الترتيب األول و بوزن مرجح  

باحلزن وهي تتابع القضية على مواقع التواصل االجتماعي؛ ويشير ذلك إلى ارتفاع حالة  
داني مع القتيل والتفاعل العاطفي مع أحداث القضية، وهو األمر الذي يتماشى  التقمص الوج 

  مع ما أصدرته عينة الدراسة من هاشتاجات غاضبة ضد القاتل وتنادي بالعدل والقصاص.

واتساًقا مع املتابعة املرتفعة للقضية والتي كشفت عنها النتائج السابقة، جاء يف الترتيب   
درجة تأكيد عينة الدراسة على متابعتهم للقضية منذ اليوم األول   ٧٤٫٦الثاني بوزن مرجح  

عبر مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك حرصهم على معرفة تطورات القضية يومًيا بوزن  
درجة، والدخول على الصفحات التي تتناول أخبار القضية يف مواقع التواصل    ٦٩٫٨مرجح 

ال أو  بوك  الفيس  ما بني  املختلفة  بوزن مرجح  االجتماعي  التويتر وغيره  أو    ٧٢٫٤يوتيوب 
رت عينة الدراسة عن حرصها على مشاهدة فيديوهات قتل راجح للبنا عبر   درجة، كما عبَّ

  درجة.   ٧١٫٥مواقع التواصل االجتماعي بوزن مرجح 

وارتفع مستوى تفاعل عينة الدراسة مع أحداث القضية وعدم االكتفاء مبتابعة تطورات    
ية فحسب؛ بل أكدت عينة الدراسة على التحدث مع اآلخرين عن القضية  وتداعيات القض

مرجح   بوزن  على    ٧٠٫٤وأخبارها  والتأكيد  البنا  محمود  لدعم  هاشتاجات  ونشر  درجة، 
درجة، ودعوة األصدقاء ملتابعة أخبار القضية عبر املواقع بوزن    ٦٨٫٥العدالة بوزن مرجح  

فيديوهات قتل محمود البنا على صفحاتهم  درجة، وجاء أقل تفاعل هو نشر    ٦٦٫٨مرجح  
درجة، وهو التفاعل األقل؛ ألن مضمون الفيديو مؤلم ويبث    ٤٣٫٦بالفيس بوك بوزن مرجح  

شعور األسى واحلزن من وجهة نظر الباحثة، ونستخلص مما سبق تزايد االعتماد على مواقع 
الدراسة بأن مواقع عينة    تأكدالتواصل االجتماعي بني هذه الفئة من صغار السن؛ فقد  

أو الصحف بوزن مرجح   التلفزيون  بالقضية عن  أكثر اهتماًما   ٨٥٫٥التواصل االجتماعي 
وكذلك   ،لدراسة من حيث مصادر املعرفة بالقضيةالسابقة لدرجة، وهو ما يتماشى مع نتيجة  

الفيس موقع  بتصدر  القضية،  املعلومات عن  مواقع   ،بوك  مصادر  من  ويوتيوب  تويتر  تاله 
     واصل االجتماعي، تاله التلفزيون.  الت

مقياس   السابقة  العبارات  على  الدراسة  عينة  إجابات  من  عينة ويستخلص  اندماج 
  :  قضية محمود البنالمواقع التواصل االجتماعي  اتالدراسة يف معاجل



 

                                                                           

 
١٣٥٠ 

): مقياس اندماج عينة الدراسة مع معاجلة مواقع التواصل االجتماعي ملا  ١٠شكل رقم (
 متعلق بقضية محمود البناهو 

 %٦١٫٨تدلل نتائج الشكل السابق على ارتفاع نسبة ذوي االندماج املرتفع وبلغت نسبتهم  
القضية   التواصل االجتماعي عن  الدراسة، فهؤالء ينغمسون يف معاجلات مواقع  من عينة 

اصل  بشكل كبير، تاله نسبة ذوي االندماج املتوسط  يف معاجلات القضية عبر مواقع التو
نسيتهم  االندماج   %٣٣٫٥وبلغت  ذوي  نسبة  بشدة  انخفضت  حني  يف  الدراسة،  عينة  من 

  من عينة الدراسة.   %٤٫٧املنخفض يف القضية، وجاءت نسبتهم 

  الهاشتاجات التي سمعت عنها بخصوص قضية محمود البنا والقاتل راجح:  -

 التي سمعت عنها بخصوص قضية محمود البنا وراجح  الهاشتاجات): ٧جدول رقم (

 

 الهاشتاج

  قريته 
 قبل كدة 

على   شاركته 
 صفحتي 

 أول مرة أقراه 
له   أتعرض  لم 

الوزن   اإلجمالي   نهائًيا  
  النسبي 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 ٧٣ ١٠٠ ٣٦٤  ٤٫١  ١٥ ٦٫٦ ٢٤ ٣٤٫١ ١٢٤ ٥٥٫٢ ٢٠١ # اعدام_راجح_حق _البنا_فني 

 ٦٧٫٥ ١٠٠ ٣٦٤  ٩٫٩  ٣٦ ٢٫٢ ٨ ٢٤٫٥ ٨٩ ٦٣٫٥ ٢٣١ # اعدام _راجح 

 ٦٤٫١ ١٠٠ ٣٦٤  ١٠٫٢  ٣٧ ٤٫٤ ١٦ ١٧ ٦٢ ٦٨٫٤ ٢٤٩ # راجح _قاتل

 ٦٢٫٤ ١٠٠ ٣٦٤  ١١٫٥  ٤٢ ١١٫٥ ٤٢ ٢١٫٧ ٧٩ ٥٥٫٢ ٢٠١ # حق _محمود_الزم_يرجع 

  #
 مصر_كلها_معاك_يابنا_راجح_قاتل 

٤٩ ١٠٠ ٣٦٤  ١٥٫٩  ٥٨ ٣٠٫٨ ١١٢ ٩٫٩ ٣٦ ٤٣٫٤ ١٥٨ 

 ٤٦٫٤ ١٠٠ ٣٦٤  ١٩٫٥  ٧١ ٣٠٫٨ ١١٢ ٩٫١ ٣٣ ٤٠٫٧ ١٤٨ #البنا_شهيد_حقه_فني 

61.8

33.5

4.7

  المستوى المرتفع من االندماج

ج المستوى المتوسط من االندما

اج المستوى المنخفض من االندم



 
 

                                    
 

١٣٥١ 

مقتل  قضية  عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  أطلقت  التي  الهاشتاجات  تنوعت 
اجلدول  يوضحها  التي  إجاباتها  يف  ذلك  عن  العينة  رت  وعبَّ راجح،  والقاتل  البنا  محمود 

ح_حق _البنا_فني" بوزن  السابق، حيث جاء يف املقدمة ارتفاع املعرفة بهاشتاج "# اعدام_راج
بوزن مرجح    ٧٣مرجح   اعدام _راجح"   #" الترتيب    ٦٧٫٥درجة، تاله هاشتاج  درجة، ويف 

" # راجح _قاتل" بوزن مرجح   الرابع جاء   ٦٤٫١الثالث جاء هاشتاج  الترتيب  درجة، ويف 
مرجح   بوزن  _محمود_الزم_يرجع"  حق   #" "#    ٦٢٫٤هاشتاج  هاشتاج  تاله  درجة، 

مرجح  مصر_كلها_معاك_ بوزن  هاشتاج   ٤٩يابنا_راجح_قاتل"  وأخيًرا  درجة، 
مرجح   بوزن  من   ٤٦٫٤"#البنا_شهيد_حقه_فني"  القضية  هذه  تعد  عام  وبشكل  درجة، 

التوصل   مواقع  عبر  وانتشرت  الهاشتاجات  من  العديد  بشأنها  ظهرت  التي  القضايا 
  االجتماعي.  

قضية    - عن  املنشورات  مع  الدراسة  عينة  التواصل تفاعل  مواقع  على  البنا  محمود 
  االجتماعي:

ما أشكال ومستويات التفاعل مع البوستات املنشورة عبر مواقع التواصل االجتماعي 
عن قضية البنا وراجح ؟ سعت الباحثة إلى التعرف على ذلك عبر مقياس من خمس عبارات، 

  كل عبارة متثل مستوى للتفاعل مع املنشورات؛ وفيما يلي نعرض ذلك: 

البنا على  )  ٨جدول رقم ( الدراسة مع املنشورات عن قضية محمود  مواقع  تفاعل عينة 
  التواصل االجتماعي

  التكرار   النسبة    أوجه التفاعل  

  ٢٨  ١٧٦  likeأقوم بإبداء إعجابي باملحتوى 

  ٢٧٫٧  ١٧٤  shareمشاركة املحتوى على صفحتي اخلاصة 

  ٢١٫٨  ١٣٧  commentأعلق على املحتوى 

  ١٥٫٧  ٩٩  أكتفي بالقراءة أو املشاهدة فقط

) أصدقائي  صفحات  على  املحتوى  أو Profileأشارك   (

  أو صفحات أخرىGroups مجموعات 

٦٫٨  ٤٣  

    ١٠٠  ٦٢٩  اإلجمالي  

يكشف اجلدول السابق عن تعدد وتنوع أشكال تفاعل عينة الدراسة مع املنشورات        
عن قضية محمود البنا على مواقع التواصل االجتماعي، وجاء يف املقدمة تفاعلهم بإبداء 



 

                                                                           

 
١٣٥٢ 

من عينة الدراسة، تاله بفارق نسبي طفيف    %٢٨وذلك من قبل نسبة    likeاإلعجاب للمحتوى  
وهو    shareمن عينة الدراسة للمحتوى على صفحتهم اخلاصة    %٢٧٫٧للغاية مشاركة نسبة  

من عينة الدراسة   %٢١٫٨مستوى أعمق من التفاعل، ثم يف الترتيب الثالث جاء تعليق نسبة 
املحتوى   الرابcommentعلى  الترتيب  ويف  فقط؛  ،  املشاهدة  أو  بالقراءة  االكتفاء  جاء  ع 

وبلغت   نسبتهم  انخفضت  نسبة    % ١٥٫٧وهؤالء  وأخيًرا جاءت مشاركة  الدراسة،  من عينة 
أصدقائهم    %٦٫٨ صفحات  على  للمحتوى  الدراسة  عينة  مجموعات    profileمن  أو 

groups    بشأن  أو صفحات أخرى، وتتسق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه النتائج السابقة
تزايد معدالت االهتمام واملتابعة للقضية؛ لذلك زادت مستويات تفاعل املبحوثني معها بصور  

  متنوعة.  

مع     التفاعل  مقياس  السابقة  العبارات  على  الدراسة  عينة  إجابات  من  ويستخلص 
  منشورات قضية محمود البنا والقاتل راجح عبر مواقع التواصل االجتماعي: 

مستويات التفاعل مع منشورات القضية عبر مواقع التواصل   ) مقياس١١شكل رقم (
 االجتماعي

تشير نتائج الشكل السابق على ارتفاع مستويات تفاعل الشباب واملراهقني عينة       
الدراسة مع منشورات قضية محمود البنا والقاتل راجح عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

من عينة الدراسة اتسم تفاعلها مع    %٥٢٫٧ة  فأكثر من نصف العينة من املبحوثني وبنسب
منشورات القضية باالرتفاع؛ وهؤالء مييلون نحو التعليق واملشاركة للمنشورات على صفحتهم  

من عينة الدراسة التي كان تفاعلها مع منشورات    %٢٥أو على مجموعات عامة، تاله نسبة  
من   %٢٢٫٣الثالث فإن نسبة  القضية متوسًطا، وهؤالء يبدون اإلعجاب فقط، ويف الترتيب  

52.7
22.3
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مستوى التفاعل المرتفع 

مستوى التفاعل المتوسط 

مستوى التفاعل المنخفض



 
 

                                    
 

١٣٥٣ 

عينة الدراسة كان تفاعلها مع منشورات القضية منخفًضا؛ وهؤالء من اكتفوا باملشاهدة فقط  
  دون إبداء تعليق أو مشاركة.  

البنا والقاتل  أداء القضاء يف قضية محمود  الدراسة نحو  املحور اخلامس: اجتاه عينة 
  : املبحوثنيدراك الواقع بني كمؤشر إلراجح 

سعت الدراسة إلى رصد أثر اندماج الشباب واملراهقني يف معاجلات مواقع التوصل 
االجتماعي للقضايا املجتمعية على طريقة إدراك هؤالء للواقع ونظرتهم للمجتمع، ومن هنا  
حددت الباحثة األطراف األكثر ارتباًطا بالقضية محل الدراسة؛ وتبني أن القضاء كان طرًفا  

 أساسًيا يف القضية، وكثيًرا ما حتدثت عنه املنشورات ورواد هذه املواقع، ووجهت له  فاعًال 
انتقادات، وارتفعت أصوات أيًضا تدافع عن القضاء املصري، وتؤكد على استقالليته، ومن  
ثم سعت الباحثة لقياس إدراكات واجتاهات الشباب واملراهقني نحو القضاء املصري كأحد 

  للمتغير التابع يف الدراسة، والتي سنعرضها فيما يلي:   املؤشرات الثالثة 

 اجتاه عينة الدراسة نحو أداء القضاء يف قضية محمود البنا واجح  ): ٩جدول رقم (

 العبارة 
  موافق
  غير محايد موافق جًدا

 موافق
غير موافق 

الوزن   اإلجمالي على اإلطالق
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  املرجح 

ــم كــــا ــكـ ــحـ يـ أن  البــــد  ن 

الـقاضـــــــي ـبإـعدام راجح  

  من اجللسة األولى

٧٩ ١٠٠ ٣٦٤ ٣٫٨ ١٤ ٩٫٦ ٣٥ ١٢٫٦ ٤٦ ١٤٫٦ ٥٣ ٥٩٫٣ ٢١٦ 

قضــية البنا أشــعرتني أن 

  الدم املصري رخيص
٧٥٫٥ ١٠٠ ٣٦٤ ٥٫٢ ١٩ ١٢٫٩ ٤٧ ١١٫٨ ٤٣ ١٤٫٨ ٥٤ ٥٥٫٢ ٢٠١ 

سـيخيب ظني يف القضـاء 

  لو لم يحكم بإعدام راجح 
٧٥٫٣ ١٠٠ ٣٦٤ ٣٫٨ ١٤ ١٢٫٦ ٤٦ ١٤٫٣ ٥٢ ١٧ ٦٢ ٥٢٫٢ ١٩٠ 

القضـــاء تأخر يف قضـــية  

 البنا 
٧٣٫٧ ١٠٠ ٣٦٤ ٤٫٧ ١٧ ١١٫٣ ٤١ ١٧ ٦٢ ١٨٫٧ ٦٨ ٤٨٫٤ ١٧٦ 

أصـــدق أن شـــهادة ميالد  

قــول   رغــم  مــزورة  راجــح 

  القضاء أنها حقيقية 

٧٠٫٨ ١٠٠ ٣٦٤ ٣٫٣ ١٢ ١٨٫٧ ٦٨ ١٧٫٣ ٦٣ ١٢٫٩ ٤٧ ٤٧٫٨ ١٧٤ 

 ٥٩٫٨ ١٠٠ ٣٦٤ ١٠٫٤ ٣٨ ١٨٫٧ ٦٨ ٢٣٫١ ٨٤ ١٦٫٨ ٦١ ٣١ ١١٣ ال أثق يف القضاء 

القــانون فوق اجلميع وال 

ــة وال  مكــان للمحســـــــوبي

 الواسطة 

٥١٫٢ ١٠٠ ٣٦٤ ٢١٫٧ ٧٩ ٢٠٫٦ ٧٥ ١٧ ٦٢ ١٢٫٦ ٤٦ ٢٨ ١٠٢ 

ــية   ــعلوا قضــ اإلخوان أشــ

البنا على مواقع التواصل 

االجتماعي لتشويه صورة 

  القضاء

٤٤٫٣ ١٠٠ ٣٦٤ ٢٠٫١ ٧٣ ٢٥٫٣ ٩٢ ٢٨٫٣ ١٠٣ ١٠٫٢ ٣٧ ١٦٫٢ ٥٩ 



 

                                                                           

 
١٣٥٤ 

رجـال القضـــــــاء يقومون 

 بعملهم على أكمل وجه
٤٢٫٢ ١٠٠ ٣٦٤ ٢٠٫٩ ٧٦ ٢٨ ١٠٢ ٢٤٫٢ ٨٨ ١٥٫٤ ٥٦ ١١٫٥ ٤٢ 

القضــــاء املصــــري عادل 

 ونزيه
٣٩٫٧ ١٠٠ ٣٦٤ ٢٧٫٢ ٩٩ ٢٢٫٨ ٨٣ ٢٦٫١ ٩٥ ١١٫٨ ٤٣ ١٢٫١ ٤٤ 

ال يجــب أن نتحــدث عن 

 قضية أمام القضاء 
٣٦٫٨ ١٠٠ ٣٦٤ ٢٣٫٩ ٨٧ ٣٣٫٥ ١٢٢ ٢٢٫٣ ٨١ ١٢٫١ ٤٤ ٨٫٢ ٣٠ 

يعرض اجلدول السابق نتيجة إجابات املبحوثني على عبارات مقياس االجتاه نحو القضاء   
واملكون من عشر عبارات، نصفهم سلبي والنصف اآلخر إيجابي، وُمقاسة على مقياس ليكرت  
اخلماسي، بحيث تعكس الدرجة الكلية للمقياس االجتاه العام للمبحوث نحو القضاء: سلبًيا، 

  ا.محايًد، إيجابيً 

يكشف اجلدول السابق عن تنوع اجتاهات عينة الدراسة نحو أداء القضاء املصري يف 
قضية محمود البنا والقاتل راجح كمؤشر إلدراك عينة الدراسة للواقع، حيث جاء يف املقدمة 

  ٧٩تأييد عينة الدراسة لضرورة حكم القاضي بإعدام راجح من اجللسة األولى بوزن مرجح  
الذي يعبر عن توجه الرأي العام املصري بشكل عام؛ حيث أثارت التغطيات درجة، وهو األمر  

اإلعالمية عبر املواقع والصفحات مواقع التواصل االجتماعي هذه النداءات وعقد مسيرات  
التالية املعبرة عن توجهات عينة   العبارة  العادل يف القضية، لذا جاءت  مطالبة بالقصاص 

مصر  العدل يف  فكرة  نحو  مرجح    الدراسة  بوزن  رخيص  املصري  الدم  درجة،    ٧٥٫٥بأن 
وبفارق بسيط تأكيدهم على ضرورة احلكم بإعدام راجح وأنه سيخيب الظن يف القضاء بوزن  

  درجة.   ٧٣٫٧درجة، وأن القضاء تأخر يف احلكم بالقضية بوزن مرجح    ٧٥٫٣مرجح 

م يشككون يف وجاءت بعض العبارات املعبرة عن الشك يف حكم القضاء املصري، بأنه  
درجة، وعدم الثقة يف القضاء املصري بوزن مرجح    ٧٠٫٨شهادة ميالد راجح بوزن مرجح  

درجة، وكان هناك عدم تأكيد قوي على أن القضاء املصري يقوم بعمله على أكمل    ٥٩٫٨
  درجة.   ٤٢٫٢وجه وذلك بوزن مرجح 

يف حكم القضاء   وكان هناك بعض أفراد عينة الدراسة الذين يرون أن موجة التشكيك  
املصري بالقضية، يرجع جلماعة اإلخوان املسلمني الذين أشعلوا هذه القضية لتشويه صورة  

  درجة.   ٤٤٫٣القضاء وذلك بوزن مرجح 



 
 

                                    
 

١٣٥٥ 

اجتاه عينة الدراسة  ويستخلص من إجابات عينة الدراسة على العبارات السابقة مقياس  
 :  دراك الواقع بني املبحوثنينحو أداء القضاء يف قضية محمود البنا واجح كمؤشر إل 

اجتاه عينة الدراسة نحو أداء القضاء يف قضية محمود البنا  ) مقياس ١٢شكل رقم (
 واجح كمؤشر الدراك الواقع بني املبحوثني

تدلل نتائج الشكل السابق عن شيوع اجتاه عام محايد بني حوالي ثلثي املبحوثني        
نحو القضاء املصري، أو بعبارة أخرى توسط تأييد عينة الدراسة ألداء القضاء املصري يف  
قضية محمود البنا والقاتل راجح عبر مواقع التواصل االجتماعي، فهؤالء لم يتخذوا اجتاها 

ابًيا من أداء القضاء يف قضية راجح؛ وتفسر الباحثة ذلك يف ضوء مالحظتها  سلبًيا وال إيج
أثناء مأل استمارات االستبانة بنوع من التحفظ يف النقد الصريح للقضاة، وذلك لصغر السن 
للمبحوثني، ولنوع من التذبذب مابني اإلميان الداخلي بنزاهة القضاء املصري كمفهوم راسخ 

أثير لبعض املنشورات التى حاولت النيل من القضاة، واتضح أنها  يف نفوس املصريني مع ت
املحايد    االجتاه  ذوي  نسبة  وبلغت  بعد،  فيما  املحظورة  للجماعة  عينة    % ٦٦٫٢تنتمي  من 

من عينة الدراسة التي ارتفع إدراكها ألداء القضاء املصري يف   %٢٧٫٢الدراسة، تاله نسبة  
إيجابًيا نحو مؤسسة القضاء، فهؤالء يرون أن القضاء ضوء متابعة القضية، واتخذوا اجتاًها  

املصري عادل ونزيه، وأن القضاة يقومون بواجبهم على أكمل وجه ويؤمنون بقاعدة أساسية 
  .ال يجب أن نتحدث عن قضية أمام القضاءوهي 

 % ٦٫٦وانخفضت نسبة ذوي االجتاه السلبي نحو القضاء بشكل واضح وبلغت نسبتهم  
التي انخفض إدراكها ألداء القضاء املصري يف ضوء متابعة القضية؛ وهؤالء    من عينة الدراسة

، ويشككون يف صحة العديد من القرارات التي اتخذها  القضاء تأخر يف قضية البنايرون أن  
  القضاة يف القضية. 

27.2

66.2

6.6

االتجاه اإلیجابي 

األتجاه المحاید 

األتجاه السلب 



 

                                                                           

 
١٣٥٦ 

السادس:    الدراسةتقييم  املحور  االجتماعيألدوار    عينة  التواصل  املجتمع    مواقع  يف 
  :  دراكهم للواقعكمؤشر إل

ا املؤشر الثاني لقياس إدراكات الشباب واملراهقني نحو الواقع من حولهم فكانت عبر   أمَّ
التعرف على تقييمهم ألدوار مواقع التواصل االجتماعي يف املجتمع ودورها يف مراقبة البيئة، 

لسلبية حيث قامت الباحثة بعمل مقياس مكون من تسع عبارات تقيس األدوار اإليجابية وا 
  ملواقع التواصل االجتماعي مقاسة على مقياس ليكرت اخلماسي، وفيما يلي نعرض ذلك:

 يف املجتمع تقييم عينة الدراسة ألدوار مواقع التواصل االجتماعي ): ١٠جدول رقم (

ارة  ال
اف   م
ا اف  جً ای   م   غ   م

اف   م
اف غ  م

الق الي   على اال ي   اإلج زن ال   ال

    %   ك  %   ك  %   ك  %   ك  %   ك  %   ك

راسة ة ال ق ع اصة ب ة ال اب ارات اإل اعيألدوار  ال اصل االج اقع ال ش إل م ع  اقعفي ال   دراكه لل

ال   شـــــ ـــــ ال ال ل
ف   ـا ع ـا ل ـ م
ة   ــــــــــ ق اس  ال

ا  د ال  م

٨٤.٣ ١٠٠ ٣٦٤ ٠.٥ ٢ ٥.٥ ٢٠ ١٠.٧ ٣٩ ٢٢.٥ ٨٢ ٦٠.٧ ٢٢١ 

اصــــل   اقع ال م
ــاعـــــي   ـــــ ــ ـــ ــ االجـــ
ـــــاد   ـــــف الف ت
مـــــــــ   ــ  ـــــــ ــ أكـــــــ
ن   ــ ــــ ــ ــــــلــــــفــــ الــــــ

ف   وال

٨٤.٢ ١٠٠ ٣٦٤ ٠.٥ ٢ ٣ ١١ ١٣.٧ ٥٠ ٢٤.٧ ٩٠ ٥٨ ٢١١ 

اصــــل   اقع ال م
ـاعي هي  االج
ر األول   ــــ ال
ــ   بــ ــار  ـــــ لــألخــ

اس   ال

٨٢ ١٠٠ ٣٦٤ ١.٤ ٥ ٥.٢ ١٩ ١٣.٥ ٤٩ ٢٣.٩ ٨٧ ٥٦ ٢٠٤ 

اصــــل   اقع ال م
ــاعـــــي   ـــــ ــ ـــ ــ االجـــ
واقــــع   ــــ  تــــعــــ
ـــــــع   ـــــــ ـــــــ ــ ـــــ ــ الـــــ

 ال 

٧٩.٣ ١٠٠ ٣٦٤ ٢.٧ ١٠ ٥.٨ ٢١ ١٤.٣ ٥٢ ٢٥.٨ ٩٤ ٥١.٤ ١٨٧ 

اصــــل   اقع ال م
ــاعـــــي   ـــــ ــ ـــ ــ االجـــ
ــغ   لة ضــــ ــ وســــ
ـــــــــــــاء   على الق

ام راجح   إلع

٦٢ ١٠٠ ٣٦٤ ١٤ ٥١ ١١.٣ ٤١ ١٩.٨ ٧٢ ٢٢.٨ ٨٣ ٣٢.١ ١١٧ 



 
 

                                    
 

١٣٥٧ 

ة  ق ع اصة ب ة ال ل ارات ال راسةال اعيألدوار  ال اصل االج اقع ال ش إل م ع  اقعفي ال   دراكه لل

ق ما  ال أصـــــــــــــ
اقع   أه على م أق
اصــــــــــــــــــــل   ــــــ الــــــ
ـاعي ألن   االج
ــا  ـــــــهـــــ ــ ـــــ ــ مـــــــعـــــ

 شائعات 

٥١.٣ ١٠٠ ٣٦٤ ١٢.١ ٤٤ ١٧.٦ ٦٤ ٣٧.٤ ١٣٦ ١٩.٢ ٧٠ ١٣.٧ ٥٠ 

اصــــل   اقع ال م
ــاعـــــي   ـــــ ــ ـــ ــ االجـــ
اقــع   الــ ه  ــ ـــــــــــــ ت

ع   وال

٣٨.٥ ١٠٠ ٣٦٤ ٢٨.٦ ١٠٤ ٢٣.١ ٨٤ ٢٦.٤ ٩٦ ٩.٦ ٣٥ ١٢.٤ ٤٥ 

اصــــل   اقع ال م
ــاعـــــي   ـــــ ــ ـــ ــ االجـــ
عارف   لة لل ــ وســ
اء  ة وق ل وال
اغ فق   وق الف

٣٧.٦ ١٠٠ ٣٦٤ ٢٧.٢ ٩٩ ٣٤.١ ١٢٤ ١٥.٤ ٥٦ ٧.٧ ٢٨ ١٥.٧ ٥٧ 

د  ة م ـــــــــ ق
ت  أخـــــــ ــا  ـــــ ــ ـ ــ الـ
ا أك م   ـً ح
ــــــ   ها  ق ح
اصــــل   اقع ال م

اعي   االج

٢٨.٣ ١٠٠ ٣٦٤ ٤٦.٢ ١٦٨ ٢٣.٩ ٨٧ ١١.٥ ٤٢ ٧.٤ ٢٧ ١١ ٤٠ 

يكشف اجلدول السابق عن ارتفاع تأييد عينة الدراسة لألدوار اإليجابية ملواقع التواصل     
االجتماعي يف املجتمع، فالنسبة األعلى من التأييد كانت للعبارت التي تعكس أدوارًا فاعلة  
لهذه املنصات يف املجتمع؛ ويف نفس الوقت انخفضت نسب تأييد األدوار والتأثيرات السلبية 

التواصل االجتماعي يف املجتمع، فهي ُتعد املصدر الرئيس للمعلومات واملحفز الرئيس ملواقع  
ملتابعة القضية وتداعياتها لدى النسبة األكبر من املبحوثني، وأكدت عينة الدراسة أنه لوال  
مواقع التواصل االجتماعي ملا متكن الرأي العام من معرفة القضية وتداعياتها وذلك بوزن  

مما يشير إلى نظرة إيجابية جًدا من املبحوثني حيال دور مواقع التواصل  درجة؛    ٨٤٫٣مرجح  
حيث جاء يف الترتيب الثاني   يف الكشف عن الفساد يف املجتمع، ويؤكد ذلك النتيجة التالية

رؤيتهم أن مواقع التواصل االجتماعي تساعد يف الكشف عن الفساد أكثر من وسائل اإلعالم 
درجة، لذا أكدت عينة الدراسة على أن مواقع التواصل    ٨٤٫٢مرجح    التقليدية وذلك بوزن

درجة، وأنها تعكس الواقع   ٨٢االجتماعي تعد املصدر األول لألخبار بني الناس بوزن مرجح  
بوزن مرجح   الرأي    ٧٩٫٣املصري  توجه  التواصل االجتماعي  درجة، فمثًال عكست مواقع 

م حتى يكون عبرة لغيره وردًعا لعدم ارتكاب جرمية  العام نحو احلكم باإلعدام على راجح املته



 

                                                                           

 
١٣٥٨ 

مماثلة، لذا نفت عينة الدراسة أن تكون القضية قد أخذت أكبر من حجمها بسبب التغطية 
 ٢٨٫٣املركزة ملواقع التواصل االجتماعي، حيث كان تأييد هذه العبارة منخفًضا بوزن مرجح  

تكون   ألن  منخفًضا  الدراسة  عينة  تأييد  وكان  وسيلة درجة،  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مرجح   بوزن  والتسلية  على  درجة،    ٣٧٫٦للتعارف  الدراسة  عينة  إجابات  من  ويستخلص 

تقييم عينة الدراسة ألدوار مواقع التواصل االجتماعي يف املجتمع  العبارات السابقة مقياس  
  :  دراكهم للواقعكمؤشر إل

الدراسة ألدوار مواقع التواصل االجتماعي يف املجتمع  تقييم عينة ): مقياس ١٣شكل رقم (
 دراكهم للواقع كمؤشر إل

تدلل نتائج الشكل السابق عن ارتفاع تقييم عينة الدراسة لألدوار اإليجابية ملواقع       
من عينة الدراسة   %٧١٫٤التواصل االجتماعي يف املجتمع كمؤشر إلدراكهم للواقع بنسبة  

جة مرتفعة، ويف املقابل انخفضت نسبة من يرون أن ملواقع التواصل  يؤيدون هذه األدوار بدر
املجتمع وذلك بنسبة   أدوارًا سلبية يف  الدراسة؛ وتتسق هذه   %٢٨٫٦االجتماعي  من عينة 

التواصل  ومواقع  بوك  الفيس  دور  بروز  حول  الدراسة  نتائج  إليه  أشارت  ما  مع  النتيجة 
ومات ومتابعة األخبار والقضايا مقابل تراجع  االجتماعي األخرى كمصدر أول وأساسي للمعل

  مكانة الوسائل التقليدية.  

ولكن: إلي أي مدى اختلف تقييم الشباب واملراهقني ألدوار مواقع التواصل االجتماعي 
  يف املجتمع باختالف املتغيرات الدميوجرافية لهم؟ 

اال أحادي  التباين  اختبار حتليل  وكذلك  (ت)  اختبار   One(جتاه  وباستخدام حتليل 
Way Anovaتقييم ) للكشف عن مدى وجود فروق معنوية بني خصائص عينة الدراسة، و

28.6

71.4

تأیید األدوار السلبیة  

تأیید األدوار اإلیجابیة



 
 

                                    
 

١٣٥٩ 

،  عينة الدراسة ألدوار مواقع التواصل االجتماعي يف تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح 
  وذلك على النحو التالي:  

الدرسة   - نوع عينة  باستخدام حتليل اختبار (ت) تبني عدم وجود فروق معنوية بني 
تقييم عينة الدراسة ألدوار مواقع التواصل االجتماعي يف تناول قضية محمود البنا والقاتل و

  . راجح

) تبني وجود فروق One Way Anova(باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه    -
ال املرحلة  بني  ومعنوية  الدرسة  لعينة  التواصل  عمرية  مواقع  ألدوار  الدراسة  عينة  تقييم 

)  ٠٫٠٠٢وذلك عند مستوى معنوية (  االجتماعي يف تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح
عاًما)، تاله    ١٨)، وذلك لصالح الفئة العمرية (أقل من  ٦٫٦٠٩وذلك عندما كانت قيمة (ف) (

عاًما)، أي أنه    ٢٢ألقل من    ١٨ثم الفئة العمرية (من    عاًما فأكثر)،   ٢٢الفئة العمرية (من  
  تزداد النظرة لألدوار اإليجابية ملواقع التواصل االجتماعي بني األصغر سًنا.

) تبني وجود فروق One Way Anova(باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه    -
و الدرسة  لعينة  التعليمية  املرحلة  بني  الدراسة  معنوية  عينة  التواصل تقييم  مواقع  ألدوار 

)  ٠٫٠٠٥وذلك عند مستوى معنوية (  االجتماعي يف تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح
)، وذلك لصالح املرحلة التعليمية (التعليم الثانوى )،  ٥٫٣٧٧وذلك عندما كانت قيمة (ف) (

تعليم اجلامعي)،  تاله املرحلة التعليمية (ما بعد التعليم اجلامعي)، ثم املرحلة التعليمية (ال
  وذلك اتساًقا مع النتيجة السابقة.

) تبني عدم وجود One Way Anova(باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه     -
و الدراسة  لعينة  االقتصادي  املستوى  بني  معنوية  مواقع فروق  ألدوار  الدراسة  عينة  تقييم 

  . التواصل االجتماعي يف تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح

إدراك السابع:  الدراسة  املحور  قضية    عينة  متابعة  ضوء  يف  املجتمع  يف  العنف  ملستوى 
  محمود البنا والقاتل راجح:  

ملستوى   تقديرهم  يف  للواقع  واملراهقني  الشباب  إدراكات  لقياس  الثالث  املؤشر  يتمثل 
العنف يف املجتمع من حولهم، وذلك انطالًقا من افتراضات نظرية الغرس، والتي ترى أن  
بالعنف   مليء  العالم  بأن  والشعور  للتليفزيون  التعرض  كثافة  بني  ارتباطية  عالقة  هناك 

لذي أكدته دراسات عديدة، وقد اعتمدت الباحثة على مقياس من واجلرمية، وهو األمر ا
عشر عبارات تقيس مدى الشعور بوجود العنف يف املجتمع وكل عبارة مقاسة عبر مقياس 

  ليكرت اخلماسي، وفيما يلي نعرض نتيجة ذلك: 



 

                                                                           

 
١٣٦٠ 

يف ضوء متابعة قضية    املجتمع ستوى العنف يفمل إدراك عينة الدراسة ) ١١جدول رقم (
 محمود البنا وراجح 
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العنف يف ضوء متابعة  ب  يكشف اجلدول السابق عن ارتفاع نسبة من يرون أن الواقع ملئ
، ويف املقدمة أكدت عينة الدراسة على أن معدل العنف  قضية محمود البنا والقاتل راجح

درجة، وتأكيدهم على أن جرمية    ٩٢٫٧واجلرمية ارتفع وزاد يف املجتمع املصري وذلك بوزن  
درجة، ويف الترتيب الثالث    ٨٥٫٧محمود البنا هتتكرر طاملا القاتل راجح لم ُيعدم وذلك بوزن  

العنف يف مصر والتي لم نسمع عنها من قبل  جاءت إشارة عينة الدراسة السماع عن جرائم
  درجة.   ٨٤٫٧وذلك بوزن 

وقد أكدت عينة الدراسة على ارتفاع نسبة العنف يف الواقع، بل اجته بعضهم إلى أن    
الواقع به عنف أكثر مما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي، مما أسهم يف تعزيز شعورهم  

رتب عليه انخفاض تأييدهم لعبارة عرفت بها مصر  باخلوف من التفاعل املجتمعي، وهو ما ت 
درجة،    ٥٢٫٥دائًما وهي "مصر بلد األمن واألمان مهما حصل فيها من جرائم" بوزن مرجح  

لذا أشارت عينة الدراسة لتأثر سلوكياتهم بسبب متابعتهم للجرائم التي حتدث يف املجتمع  
  درجة.  ٤٦٫٤املصري وذلك بوزن 

إدراك عينة الدراسة  الدراسة على العبارات السابقة مقياس    ويستخلص من إجابات عينة
  :  يف ضوء متابعة قضية محمود البنا وراجح الواقع  ستوى العنف يفمل

يف ضوء متابعة  الواقع  ستوى العنف يفملإدراك عينة الدراسة  ) مقياس ١٤شكل رقم (
 قضية محمود البنا وراجح 

سبة من يرون أن الواقع ملئ بالعنف بدرجة  تشير نتائج الشكل السابق إلى ارتفاع ن      
بلغت نسبتهم   للغاية، ومتثل    %٨٠٫٨كبيرة؛ وهؤالء  نسبة مرتفعة  الدراسة، وهي  من عينة 

من عينة الدراسة    %١٨٫٧الغالبية العظمى من الشباب واملراهقني عينة الدراسة، تالها نسبة  

80.8

18.7

0.5

المستوى  المرتفع من اإلدراك

المستوى المتوسط من اإلدراك

المستوى المنخفض من اإلدراك 
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لكنه موجود، ويف املقابل وبنسبة طفيفة للغاية بلغت      يرون أن العالم به عنف بدرجة متوسطة
أى فردان فقط أشارا إلى أن درجة وجود العنف يف املجتمع منخفضة، وحتمل هذه   %٠٫٥

النتيجة دالالت خطيرة من حيث نظرة الشباب واملراهقني لكم العنف حولهم وشعورهم بعدم  
  األمان لوجوده يف املجتمع.  

بتن  - الدراسة  عينة  البنا تأثر  محمود  لقضية  االجتماعي  التواصل  مواقع  شبكات  اول 
  والقاتل راجح: 

هت الباحثة سؤاال مباشًرا للمبحوثني يف نهاية االستمارة حول مدى تأثرهم مبتابعة  وجَّ
  قضية البنا وراجح ؟ وكانت إجاباتهم كالتالي:

اعي لقضية  تأثر عينة الدراسة بتناول شبكات مواقع التواصل االجتم) ١٥شكل رقم (
 راجح القاتل البنا و محمود 

تدلل نتائج الشكل السابق عن ارتفاع مستوى التأثر مبا تناولته شبكات التواصل       
من املبحوثني إلى أنهم تأثروا بدرجة كبيرة جًدا مبا   %٥١٫١االجتماعي للقضية، حيث أشار   

ة الدراسة إلى أنهم تأثروا  من املبحوثني عين   %٣١٫٩متت إثارته باملواقع عن القضية، وأشار  
  ، كبيرة  بدرجة    %١١٫٣نسبة    وأشارتباملتابعة بدرجة  تأثروا  أنهم  إلى  الدراسة  من عينة 

نسبة   جاء  الرابع  الترتيب  ويف  القضية،  ألحداث  متابعتهم  من  عينة    %٣٫٣متوسطة  من 
لى اإلطالق الدراسة التي تأثرت بدرجة منخفضة، وأخيًرا أشار الباقون إلى أنهم لم يتأثروا ع

  من متابعتهم للقضية عبر مواقع التواصل االجتماعي.  

البنا  محمود  قضية  يف  الدراسة  عينة  واملراهقني  الشباب  الندماج  املختلفة  املستويات 
  والقاتل راجح (املتغير املستقل للدراسة):

51.1

31.9

11.3

3.3 2.5

.تأثرت بدرجة كبیرة جدا 

.تأثرت بدرجة كبیرة 

.تأثرت بدرجة متوسطة 

.تأثرت بدرجة منخفضة 

.لم أتأثر علي االطالق
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للمعلومات باالعتماد على مقياسني مت عرضهما سابًقا وهما: مقياس متثيل املبحوثني  
االندماج يف معاجلات  إلى مقياس  اندماجهم فيها، باإلضافة  القضية كمؤشر ملستوى  عن 
القضية عبر مواقع التواصل االجتماعي، مت حساب مقياس عام ملستوى االندماج يف قضية  

   البنا وراجح، وفيما يلي نعرض نتائجه:

ضية محمود البنا والقاتل الندماج يف قستوى امقياًسا عاًما مل): يوضح ١٦شكل رقم (
  راجح عبر مواقع التواصل االجتماعي

تدلل نتائج الشكل السابق عن ارتفاع مستوى اندماج وانغماس الشباب واملراهقني        
عينة الدراسة يف القضية محل الدراسة سواًء يف تفاصيل القضية واملعلومات عنها، أو فيما 

عن تداعياتها وأحداثها، حيث جاء يف املقدمة نسبة تناولته مواقع التواصل االجتماعي عنها و
العينة قليًال، وهؤالء كان مستوى    % ٥١٫١ذوي االندماج املرتفع وبلغت   أي أكثر من نصف 

اندماجهم يف القضية ومعاجلاتها عبر مواقع التواصل االجتماعي مرتفًعا، ثم جاء املبحوثون  
من عينة الدراسة، يف حني    %٤١٫٥سبة  ذوو االندماج املتوسط يف القضية وبلغت نسبتهم ن

من   %٦٫٦انخفضت نسبة ذوي االندماج املنخفض يف القضية بشكل ملحوظ وبلغت نسبتهم   
  عينة الدراسة. 

اندماج الشباب واملراهقني يف قضية   هل اختلفت مستوىاتوالسؤال الذي يطرح نفسه:   
البنا وراجح ومعاجلاتها عبر مواقع التواصل االجتماعي باختالف اخلصائص الدميوجرافية 

  لهم؟ 

51.941.5

6.6
مستوى األندماج المرتفع 

مستوى األندماج المتوسط 

مستوى األندماج المنخفض
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 One(وباستخدام حتليل اختبار (ت) وكذلك اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه    
Way Anovaسة ومستوى  ) للكشف عن مدى وجود فروق معنوية بني خصائص عينة الدرا

  االندماج يف القضية، وذلك على النحو التالي:  

باستخدام حتليل اختبار (ت) تبني وجود فروق معنوية بني نوع عينة الدرسة ومستوى    -
)، وذلك عندما كانت قيمة (ت)  ٠٫٠٠٠االندماج يف القضية وذلك عند مستوى معنوية (

ي أن األناث أكثر اندماًجا يف )، وذلك لصالح اإلناث أكثر من الذكور، مما يعن ٣٫٦٩٤(
  القضية محل الدراسة وأعلى انغماًسا فيها.

) تبني وجود فروق معنوية  One Way Anova(باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه    -
مستوى   عند  وذلك  القضية  يف  االندماج  ومستوى  الدرسة  لعينة  العمرية  املرحلة  بني 

) وذلك لصالح الفئة العمرية  ٥٫٤٤١(ف) () وذلك عندما كانت قيمة  ٠٫٠٠٥معنوية (
عاًما)، ثم الفئة العمرية    ١٨عاًما)، تالها الفئة العمرية (أقل من    ٢٢ألقل من    ١٨(من  
  عاًما فأكثر).  ٢٢(من 

) تبني وجود فروق معنوية  One Way Anova(باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه    -
بني املرحلة التعليمية لعينة الدرسة ومستوى االندماج يف القضية عبر مواقع التواصل 

)،  ٥٫٦٢٢) وذلك عندما كانت قيمة (ف) (٠٫٠٠٤وذلك عند مستوى معنوية (  االجتماعي؛
نوي)، ثم  )، تالها املرحلة التعليمية (التعليم الثااجلامعيةوذلك لصالح املرحلة التعليمية (

  املرحلة التعليمية (ما بعد التعليم اجلامعي)، اتساًقا مع النتيجة السابقة. 

) تبني وجود فروق معنوية  One Way Anova(باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه     -
بني املستوى االقتصادي لعينة الدراسة ومستوى االندماج يف القضية عبر مواقع التواصل 

)،  ٤٫١٠١) وذلك عندما كانت قيمة (ف) (٠٫٠١٧عند مستوى معنوية (االجتماعي؛ وذلك  
وذلك لصالح عينة الدراسة من املستوى االقتصادي املتوسط، تالها عينة الدراسة من 

  املستوى االقتصادي املرتفع، ثم عينة الدراسة من املستوى االقتصادي املنخفض. 

  . ثانًيا: نتائج اختبارات صحة فروض الدراسة

واملراهقني (عينة   -١ الشباب  اندماج  دالة إحصائًيا بني مستوى  ارتباطية  توجد عالقة 
إلدراك   كمؤشر  املصري  القضاء  نحو  اجتاهاتهم  وطبيعة  البنا  قضية  يف  الدراسة) 

حيث تفترض الباحثة أنه كلما زاد مستوى االندماج يف القضية، زاد التقييم  الواقع، 
ا مع األصوات التي تعالت لتنتقد أداءه، وذلك السلبي ألداء القضاء املصري اتساقً 



 
 

                                    
 

١٣٦٥ 

متاشًيا مع أحد افتراضات نظرية الغرس التي تقول بوجود فروق بني كثيفي وقليلي  
 التعرض. 

ا بني  تبني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيً   ،باالعتماد على معامل االرتباط بيرسون 
ومتغير للقضية محل الدراسة،  ماعي  االندماج مع معاجلة مواقع التواصل االجتمستوى  متغير  
نحو أداء القضاء يف قضية محمود البنا الدراسة  عينة  ات الشباب واملراهقني  اجتاهطبيعة  

) وعندما ٠٫٠٠٠وذلك عند مستوى معنوية (  ؛اجح كمؤشر إلدراك الواقع بني املبحوثنيرو
وعية املعاجلة  يف ن  مستوى االندماج)، وهو ما يدل على أن  ٠٫٢١٨كان قيمة معامل االرتباط (

ويؤثر على طبيعة   الرأي العام    ا علىلتداعيات القضية واألطراف الفاعلة فيها يفرض توجهً 
  .الفرضهذا نستخلص من ذلك ثبوت صحة من ثم و .اجتاهات األفراد نحوه

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني متغير  كما أشارت النتائج أيًضا إلى:   -
بالقضية  التفاعلية  مستوى   املتعلقة  االجتماعي  التواصل  مواقع  منشورات  مع 

البنا و القضاء يف قضية محمود  أداء  العينة نحو  اجح كمؤشر  رومتغير اجتاه 
) وعندما كان ٠٫٠٠١وذلك عند مستوى معنوية (  ؛ إلدراك الواقع بني املبحوثني

) االرتباط  معامل  أي  ٠٫١٧٨قيمة  طردية،  دالة  عالقة  وهي  مستوى  )،  أن 
تأثير على  الت له  القضية  االجتماعي عن  التواصل  مواقع  مع منشورات  فاعل 

  طبيعة اجتاهات األفراد نحو القضاء املصري. 

واملراهقني (عينة   - ٢ الشباب  اندماج  دالة إحصائًيا بني مستوى  ارتباطية  توجد عالقة 
التواصل   وسائل  تؤديها  التي  األدوار  لطبيعة  وتقييمهم  البنا  قضية  يف  الدراسة) 

  تماعي كمؤشر الدراك الواقع.االج

زاد   - الدراسة،  محل  القضية  يف  االندماج  زاد  كلما  أنه  الباحثة  تفترض  حيث 
التقييم اإليجابي لدور مواقع التواصل االجتماعي يف املجتمع، خاصة أنها هي  

 التي فجرت القضية بشكل أساسي.

ا طية دالة إحصائيً تبني عدم وجود عالقة ارتبا،  باالعتماد على معامل االرتباط بيرسون
عينة  تقييم  ومتغير  للقضية  االجتماعي  التواصل  مواقع  معاجلة  مع  االندماج  متغير  بني 

وذلك    ؛الدراسة ألدوار مواقع التواصل االجتماعي يف تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح
) معنوية  مستوى  (٠٫٥٧٤عند  االرتباط  معامل  قيمة  كان  وعندما  ثم و   ).٠٫٠٣٠)  من 

  . الفرضهذا ثبوت صحة عدم لص من ذلك نستخ



 

                                                                           

 
١٣٦٦ 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى اندماج الشباب واملراهقني (عينة    - ٣
 الدراسة) يف قضية البنا وإدراكهم لكم العنف يف املجتمع  كمؤشر الدراك الواقع.  

باالعتماد على معامل االرتباط بيرسون كانت النتائج على النحو التالي: تبني وجود   
إحصائيً  دالة  ارتباطية  متغيرعالقة  بني  التواصل  مستوى   ا  مواقع  معاجلة  مع  االندماج 

االجتماعي ومتغير إدراك عينة الدراسة للواقع ومستوى العنف فيه يف ضوء متابعة قضية  
) وعندما كان قيمة معامل  ٠٫٠٠٠وذلك عند مستوى معنوية (  ؛راجحمحمود البنا والقاتل  

عينة الدراسة    مستوى اندماج  كلما كان  أنه  )، وهي عالقة دالة طردية، أي  ٠٫٢٤٧االرتباط (
للواقع    اتمع معاجل التواصل االجتماعي للقضية مرتفًعا كان إدراك عينة الدراسة  مواقع 

به مرتفًعا العنف  الغرس    أيًضا، وذلك  ومستوى  لنظرية  االفتراضات األساسية  اتساًقا مع 
الثقايف التي تنطلق منها الدراسة وتتخذها إطارًا نظرًيا لها، ومن ثم ميكن القول أنه كلما  
البنا  قضية  عن  االجتماعية  املنصات  عبر  املنشورة  للمضامني  التعرض  يف  االنغماس  زاد 

الواقع املعاش، وزاد اإلحساس بحجم    وراجح، زاد إدراك املستخدمني أن ما نراه عبرها هو
  الفرض. هذا نستخلص من ذلك ثبوت صحة من ثم و العنف يف املجتمع من حولهم.

كما أشارت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى  
  حولهم،   اهتمام الشباب واملراهقني بقضية البنا وراجح، وإدراكهم حلجم العنف يف املجتمع من 

باالعتماد على معامل االرتباط بيرسون تبني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني متغير  
ملستوى العنف يف    عينة الدراسة  االهتمام بقضية محمود البنا والقاتل راجح ومتغير إدراك

  ) ٠٫٠٢٥الواقع يف ضوء متابعة قضية محمود البنا والقاتل راجح؛ وذلك عند مستوى معنوية (
)، وهي عالقة طردية، حيث كلما هناك اهتمام ٠٫١١٧وعندما كان قيمة معامل االرتباط (

  مبتابعة القضية كلما ارتفع إدراك عينة الدراسة لوجود عنف  يف املجتمع املصري من حولهم.   

كما أشارت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى  
املراهقني مع معاجلات قضية البنا وراجح عبر مواقع التواصل االجتماعي، تفاعل الشباب و

   وإدراكهم حلجم العنف يف املجتمع من حولهم. 

باالعتماد على معامل االرتباط بيرسون تبني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني   
ومتغير   بالقضية  املتعلقة  االجتماعي  التواصل  التفاعل مع منشورات مواقع  متغير مستوى 
إدراك عينة الدراسة للواقع ومستوى العنف فيه يف ضوء متابعة قضية محمود البنا والقاتل 

(؛ وذلك عند  راجح )،  ٠٫١٦٨) وعندما كان قيمة معامل االرتباط (٠٫٠٠١مستوى معنوية 



 
 

                                    
 

١٣٦٧ 

وهي عالقة دالة طردية، أي كلما كان تفاعل عينة الدراسة مع منشورات مواقع التواصل  
  االجتماعي مرتفًعا كلما كان إدراك عينة الدراسة ملستوى العنف يف الواقع مرتفًعا.   

كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي    ا بنيتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  -٤
 بني الشباب واملراهقني عينة الدراسة، مستوى االهتمام بالقضية محل الدراسة.   

ا بني  باالعتماد على معامل االرتباط بيرسون تبني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيً 
استخدام   كثافة  ملمتغير  واملراهقني  التواصل  الشباب  مستوى  ومتغير   ،االجتماعيواقع 

) وعندما ٠٫٠٠٠وذلك عند مستوى معنوية (  ؛االهتمام بقضية محمود البنا والقاتل راجح
)، وهي عالقة دالة طردية، أي كلما كان استخدام مواقع ٠٫٢٢٢كان قيمة معامل االرتباط (

الدراسة   التواصل مرتفًعا بني الشباب واملراهقني كلما كان مستوى اهتمامهم بالقضية محل
، وهو األمر الذي ميكن تفسيره يف إطار تزايد املعاجلات املنشورة عن القضية وتزايد  كبيًرا

  أعداد الصفحات التي تناولت القضية، باإلضافة لعدد الهاشتاجات التي ظهرت عن القضية. 
 الفرض. هذا نستخلص من ذلك ثبوت صحة من ثم و

فة استخدام مواقع التواصل االجتماعي  كثاا بني  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  - ٥
بني الشباب واملراهقني عينة الدراسة، مستوى التفاعل مع املعاجلات عن القضية عبر  

 مواقع التواصل االجتماعي.

ا باالعتماد على معامل االرتباط بيرسون تبني عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيً 
جتماعي ومتغير التفاعل مع منشورات مواقع بني متغير كثافة استخدام مواقع التواصل اال

بالقضية املرتبطة  (   ؛ التواصل االجتماعي  ) وعندما كان ٠٫٤٥٣وذلك عند مستوى معنوية 
  ت )، وهو ما يدل على أن نوعية املضمون أو القضية فرض ٠٫٠٫٣٩قيمة معامل االرتباط (

للمتابعة  انتباه  توجذب   انفسه الدراسة  النظر  ؛عينة  ملواقع  عن    بغض  استخدامهم  كثافة 
 الفرض. هذا ثبوت صحة عدم نستخلص من ذلك من ثم و التواصل االجتماعي.

كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي  ا بني  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  -٦
بني الشباب واملراهقني عينة الدراسة، مستوى االندماج يف القضية محل الدراسة.  

ا االرتباط بيرسون تبني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيً   باالعتماد على معامل
معلومات  متثيل  ومتغير  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  كثافة  متغير  بني 

وذلك عند    ؛القضية كمؤشر ملستوى االندماج يف قضية محمود البنا والقاتل راجح
، وهي عالقة  ) ٠٫٢٧١) وعندما كان قيمة معامل االرتباط (٠٫٠٠٠مستوى معنوية (

مستوى  كان    ، دالة طردية، أي كلما كان استخدام مواقع التواصل االجتماعي مرتفًعا



 

                                                                           

 
١٣٦٨ 

من ثم  وتفاصيل القضية مرتفًعا.    متثيل املعلومات عن القضية واملُقاس عبر تذكر  
  .الفرضهذا نستخلص من ذلك ثبوت صحة 

تواصل االجتماعي  كثافة استخدام مواقع الا بني  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  -٧
يف   االجتماعي  التواصل  مواقع  أدوار  تقييم  الدراسة،  عينة  واملراهقني  الشباب  بني 

تبني وجود عالقة ارتباطية دالة    ،باالعتماد على معامل االرتباط بيرسوناملجتمع.   
ا بني متغير كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي ومتغير تقييم عينة  إحصائيً 

والقاتل  البنا  تناول قضية محمود  االجتماعي يف  التواصل  مواقع  الدراسة ألدوار 
(  ؛راجح معنوية  مستوى  عند  االرتباط  ٠٫٠٣٧وذلك  معامل  قيمة  كان  وعندما   (

الشباب واملراهقني  )، حيث كانت العالقة طردية، وأنه كلما زاد استخدام  ٠٫١١٠(
يف املجتمع  ألدوار هذه املواقع    هم تقييمكان    عينه الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي، 

املجتمع.    اإيجابيً  يف  دورها  أهمية  نحو  اإليجابية  اجتاهاتهم  ثم ووزادت  من 
 .   الفرضهذا نستخلص من ذلك ثبوت صحة 

إحصائيً    -٨ دالة  ارتباطية  عالقة  بني  توجد  يف  ا  واملراهقني  الشباب  أندماج  مستوى 
ة البنا وراجح، ومستوى تفاعلهم مع  قضيمعاجلات مواقع التواصل االجتماعي عن  

 معاجلات القضية عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

ا بني  تبني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيً ،  باالعتماد على معامل االرتباط بيرسون 
متغير مستوى االندماج يف معاجلة مواقع التواصل االجتماعي عن القضية ومتغير التفاعل  

ا مواقع  منشورات  بالقضيةمع  املتعلقة  االجتماعي  معنوية    ؛لتواصل  مستوى  عند  وذلك 
)، وهي عالقة دالة طردية، أي كلما  ٠٫٤٦٢) وعندما كان قيمة معامل االرتباط (٠٫٠٠٠(

كان تفاعلهم مع منشورات مواقع   ،كان مستوى اندماج الشباب واملراهقني يف القضية مرتفًعا
 . الفرضهذا  نستخلص من ذلك ثبوت صحة  ن ثم  م و  التواصل االجتماعي عن القضية كبيًرا.

مستوى اندماج الشباب واملراهقني يف قضية  ا بني  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  - ٩
 البنا و مستوى االهتمام بالقضية.

ا بني  تبني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيً   ،باالعتماد على معامل االرتباط بيرسون
مواقع التواصل االجتماعي   اتمتغير مستوى االهتمام بالقضية ومتغير االندماج يف معاجل

ا (  ؛لقضية عن  معنوية  مستوى  عند  االرتباط  ٠٫٠٠٠وذلك  معامل  قيمة  كان  وعندما   (
ني  ق  الشباب واملراه)، وهي عالقة دالة طردية، أي كلما كان مستوى االهتمام بني٠٫٤٠١(
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كان مستوى االندماج يف معاجلة مواقع التواصل للقضية    ،بالقضية محل الدراسة مرتفًعا
  .الفرضهذا نستخلص من ذلك ثبوت صحة من ثم  و كبيًرا.

  ملتغيرات الدراسة:   Path Analysisحتليل املسار 

للعالقات التي    Modelتقدمي منوذج  من األهداف التي سعت الدراسة نحو حتقيقها "
"؛ ولتحقيق هذا الهدف تربط بني املتغيرات املستقلة والتابعة والوسيطة يف موضوع الدراسة 

  مت استخدام حتليل املسار والذي نعرض نتيجته فيما يلي:  

املسار - باستخدام حتليل  النموذج  "  يفترض  متغير  واالنغماس مع قضية  بأن  االندماج 
املتغير املستقل الرئيس " ُيعد  القاتل راجح عبر مواقع التواصل االجتماعيمحمود البنا و

 : التي تتمثل يفاألخرى يف الدراسة ومع باقي املتغيرات للدراسة، ويتفاعل  

 مواقع التواصل االجتماعي. كثافة استخدام -

 مستوى التفاعل مع القضية عبر مواقع التواصل االجتماعي. -

 بالقضية. مستوى االهتمام  -

تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح عبر مواقع يف حني أن متغير "إدراك واقعية   
" متغير تابع فقط، وكافة هذه املتغيرات لها تأثيراتها على بعضهم البعض التواصل االجتماعي

  عن طريق األثر املباشر أو األثر غير املباشر. سواءً 

  املسار:  االفتراضات التي يتضمنها منوذج حتليل

املسار املباشر الذي يتمثل يف تأثير املتغير املستقل "االندماج واالنغماس مع قضية    - أ
التابع   املتغير  على  االجتماعي"  التواصل  مواقع  عبر  راجح  والقاتل  البنا  محمود 
التواصل   مواقع  عبر  راجح  والقاتل  البنا  محمود  قضية  تناول  واقعية  "إدراك 

 االجتماعي". 

 باستخدام حتليل االنحدار البسيط، جاء التأثير بني املتغيرين كما يلي: 
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 ) "االندماج واالنغماس مع    البسيط بني متغيرنتائج حتليل االنحدار  ):  ١٢جدول رقم 
االجتماعي"   التواصل  راجح عبر مواقع  والقاتل  البنا  واقعية  ومتغير  قضية محمود  "إدراك 

 تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح عبر مواقع التواصل االجتماعي

االندماج مع قضية محمود البنا والقاتل مستوى  تغير  ملوجود أثر ذي داللة إحصائية   -
تغير إدراك واقعية تناول قضية محمود  على مراجح عبر مواقع التواصل االجتماعي  

االجتماعي،   التواصل  مواقع  عبر  راجح  والقاتل  (البنا  التحديد  معامل  2R  =وبلغ 
 % ١٫١يفسر حوالي      االندماجوهو مستوى  تقل  )، وهذا يعني أن املتغير املس  0.011

تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح من التغييرات التي حتدث على إدراك واقعية  
 P- Value  قيمة، ويؤكد على معنوية هذا التأثير أن  عبر مواقع التواصل االجتماعي

اندماج عينة الدراسة مع املعاجلات اإلعالمية وهو ما يعني أنه كلما زاد  ،  ٠٫٠٥أقل من  
بدرجة واحدة التي تقدمها مواقع التواصل االجتماعي لتفاصيل القضية وتداعياتها  

 واقعية ما تقدمه مواقع إدراك  يؤدي ذلك إلى ارتفاع 

الفعلي   الواقع  أنه  على  االجتماعي  ( التواصل  حتليل )B=.061مبقدار  وباستخدام   ،
حيث كانت قيمة    ؛طردية ضعيفة القوة بني كال املتغيرين  عالقةبني وجود  االرتباط بيرسون ت
وبناء على ذلك ميكن القول     ،)١٤٠٫٠) وذلك عند مستوى معنوية (١١٦٠٫معامل االرتباط (

والقائل:   بثبوت صحة االفتراض الرئيس لنظرية الغرس التي تنطلق منها الدراسة احلالية،
املكثف   التعرض  إدراك  "أن  تدريجًيا  ُيشكل  ومتكررة  ثابتة (مستقرة)  ثقافية  لنماذج وصور 

ب املحيط  االجتماعي  للواقع  بصفة    هالفرد  اإلعالم  لوسائل  التراكمي  التعرض  نتيجة 
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R  
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املشاهدة  )٩٢(عامة، بكثيفي  لهم  ويشار  تعرًضا  األكثر  األفراد  أن     HeavyViewers،أي 
ا على  بناًء  املعاش  الواقعي  العالم  الذين  يدركون  أولئك  عن  مختلف  بشكل  اخليالي  لواقع 

املشاهدة   بقليلي  لهم  ويشار  أقل  النهاية  Light Viewersيشاهدون  يف  يؤدي  ما  وهو   ،
"املحرَّ  الواقع  لهذا  اجلمهور  االجتماعي  إلدراك  الواقع  أنه  على  "الرمزي"  الواقع  أو  ف" 

الواقع الرمزي يكتسب   احلقيقي، وهو ما يعكس الرسائل والصور املكررة والشائعة، وهذا
 .)٩٣(مما يؤدي للتأثير على اجتاهات وآراء وسلوك اجلمهور ؛نوًعا من الشرعية االجتماعية

- ) مبتغير  تبدأ  التي  املباشرة  وغير  املباشرة  التواصل املسارات  مواقع  استخدام  كثافة 
البنا والقاتل واقعية تناول قضية محمود  إدراك  ) وصوًال للتأثير على متغير  االجتماعي

متغير كثافة استخدام أن  تبني من حتليل املسار  :  راجح عبر مواقع التواصل االجتماعي
مواقع التواصل االجتماعي يؤثر على اندماج عينة الدراسة يف تفاصيل القضية، وكذلك 
على اندماجه يف وسائل وأساليب املعاجلة للقضية عبر مواقع التواصل االجتماعي،  

يؤث  منه  التواصل والذي  مواقع  إطار معاجلتها عبر  القضية يف  واقعية  إدراك  ر على 
 االجتماعي.

املواقع)  - مع  الدراسة  عينة  (تفاعلية  مبتغير  تبدأ  التي  املباشرة  وغير  املباشرة  املسارات 
وصوًال للتأثير على متغير  إدراك واقعية تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح عبر 

التواصل االجتماع املسار  :  يمواقع  من حتليل  مستوى    أنتبني  ملتغير  املباشر  املسار 
يف    -التفاعل مع منشورات القضية عبر مواقع التواصل االجتماعي هو األعلى تأثيًرا

على إدراك املبحوثني لواقعية تناول القضية عبر مواقع   -ظل وجود متغيرات وسيطة
وامل الشباب  تفاعل  زاد  كلما  أنه  أي  االجتماعي،  مع التواصل  الدراسة  عينة  راهقني 

هذه  عبر  مايرونه  بأن  إدراكهم  زاد  االجتماعية،  املواقع  عبر  القضية  عن  املعاجلات 
 الواقع االفتراضي يعكس الواقع احلقيقي.

املسارات املباشرة وغير املباشرة التي تبدأ مبتغير (االهتمام بالقضية) وصوًال للتأثير  -
م  قضية  تناول  واقعية  إدراك  متغير  مواقع  على  عبر  راجح  والقاتل  البنا  حمود 

املسار    :التواصل االجتماعي بالقضية    أنتبني من حتليل  متغير مستوى االهتمام 
وحده ليس كافًيا للتأثير على إدراك املبحوثني للواقع، بل البد أن يقترن االهتمام 

ماج  باالندماج ليكون هناك تأثير على اإلدراك؛ مما يوضح أهمية متغير مستوى االند
 اتساًقا مع الدراسات السابقة التي أوضحت أهميته كمتغير.  
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  ثالًثا: مناقشة نتائج البحث يف ضوء نتائج الدراسات السابقة وافتراضات نظرية الغرس:  

تعرض الباحثة يف هذا اجلزء نتائج اختبار صحة فروض البحث، وخالصة نتائج البحث،  
وتناقش النتائج يف إطار االفتراضات األساسية للنظرية وما توصلت إليه الدراسات السابقة 

: تكشف  بخصوص كثافة استخدام الشباب واملراهقني ملواقع التواصل االجتماعيمن نتائج: 
ثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي، حيث جاء ما يقرب من ثلثي  النتائج عن ارتفاع ك

من    %٧٩٫٥عينة الدراسة تستخدم مواقع التواصل االجتماعي بانتظام وبشكل دائم بنسبة  
بنسبة   الدراسة  عينة  من نصف  يقرب  ما  وجاء  الدراسة،  عينة  تستخدم   %٥٣٫٣إجمالي 

مًيا من إجمالي عينة الدراسة وتأتي هذه ساعات يو  ٥مواقع التواصل االجتماعي ألكثر من  
 :  منها، النتيجة متسقة مع نتائج دراسات عديدة سابقة

احللو   (وآ كلير  (  -)  ٢٠١٨خرون  قدورة  علي  حسن  أ  -) ٢٠١٨سوسن  خليو دراسة   يسماء 
)٢٠١٧  ( -  2017 )Saleem Alhabash and Mengyan Ma( - محمد سليم الزبون 
   )E.Vlachopoulou&C Boutsouki(2014 -)  ٢٠١٤صعيليك (ضيف ااهللا عودة أبو و

:  بخصوص أسباب ودوافع استخدام الشباب واملراهقني ملواقع التواصل االجتماعي   - ١
كما أعربت عنها عينة    - كانت أعلى أسباب الستخدام مواقع التواصل االجتماعي

ثم متابعة  هي للتسلية وقضاء وقت الفراغ، تالها التواصل مع اآلخرين،    -الدراسة
آراء اآلخرين بخصوص القضايا املجتمعية، وتأتي هذه النتيجة متسقة مع نتائج  

أحـــالم مطالقــة و   دراسة  -) ٢٠١٨سوسن حسن علي قدورة (: دراسة  عديدة  دراسات
العمري( علي  أ   - )٢٠١٨رائقة  خليودراسة     Nirajan Thapa  -)٢٠١٧(  يسماء 

)٢٠١٧ (-  Saleem Alhabash and Mengyan Ma  2017-    سلوى الفاضل
)٢٠١٣ .(  

:  بخصوص القضايا التي يهتم بها الشباب واملراهقون وموقع قضية البنا وراجح بينهم 
كانت أكثر القضايا املجتمعية التي حترص عينة الدراسة على متابعتها عبر وسائل اإلعالم 

اتل راحج يف املقدمة، ، هي قضية مقتل محمود البنا والق٢٠١٩خالل الربع األخير من عام  
املواطنني؛ وهي مشاعر فقدان  إنسانًيا وعاطفًيا لدى  القضية متس جانًبا  وذلك ألن هذه 
والدين البنهما بسبب مباديء وقيم مت زرعها لديه، وكان الثمن حياته، لذا مت إطالق مسمى 

ًبا إنسانًيا "شهيد الشهامة" على هذه القضية. ويالحظ أن القضايا االجتماعية التي متس جان
وتأتي هذه النتيجة  حتظى مبعدالت متابعة مرتفعة بني الشباب واملراهقني عينة الدراسة،  

  متسقة مع ما كشفت عنه نتائج الدراسة االستطالعية التي قامت بها الباحثة.
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: يالحظ  بخصوص تفضيالت مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب واملراهقني   - ٢
الدراسة   عينة  إجابات  مواقع من  بوك صدارة  الفيس  موقع  تصدر  على  االتفاق 

التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها يف متابعة األحداث والقضايا املجتمعية، كما  
ُتعد املصدر األول يف املعرفة بقضايا األزمات املجتمعية الطارئة، وهو ما يدلل على  

ل عام أصبحت  أن موقع الفيس بوك بشكل خاص، ومواقع التواصل االجتماعي بشك
املصدر األساسي والرئيس لالعتماد عليها يف احلصول على املعلومات واكتساب  
املعرفة مبا يدور مجتمعًيا، وأن هذا يرجع ملا تتميز به مواقع التواصل االجتماعي  
من سرعة نشر املعلومة وسهولة وصولها، عالوة على القدرة الفائقة على توثيق  

ت حدوثه مع إمكانية اإلفادة من خاصية األرشيف احلدث نًصا وصورة يف ذات وق
التاريخ السابق حلدث معني، فضًال عن   اإللكتروني التي متكن من االطالع على 
الفرد   يريد  الذي  الوقت  يف  واسترجاعه  به  واالحتفاظ  حدث  توثيق  إمكانية 

  أحـــالم مطالقــة و   : دراسةمشاهدته، وتأتي هذه النتيجة متسقة مع نتائج دراسات
العمري( علي    - ) ٢٠١٥(Ling Fang  -)٢٠١٧(   Nirajan Thapa  -)٢٠١٨رائقة 

 ).٢٠١١منال املنصور (  -)٢٠١٤حتسني منصور (

كما أن وسائل اإلعالم التقليدية متمثلة يف التلفزيون هنا يف املقام األول تستفيد من   
مواقع التواصل االجتماعي يف التعرف على بعض القضايا املجتمعية التي تثار عليه أوًال، أو 
تستفيد من املواقع يف حتقيق مزيد من االنتشار والوصول ألكبر قاعدة جماهيرية؛ ملا تبثه  

  طيات إعالمية متعلقة باألحداث املجتمعية التي تثيرها يف برامجها.  من تغ

وميكن القول أن استجابة مواقع التواصل االجتماعي لرغبات األفراد واهتماماتهم يعد   -
أحد أهم مميزاتها؛ مما مكنها من حتقيق جناح ملحوظ، مقارنة بأداء وسائل اإلعالم 
التقليدية، والتي يف مقدمتها التلفزيون الذي وفق اختيارات عينة الدراسة جاءت يف  

الت  ملواقع  التالي  اهتمامات  الترتيب  مع  التفاعل  التفوق يف  وهذا  االجتماعي،  واصل 
التواصلية  املواقع  بإيجابية مع هذه  للتعاطي  التقليدي  اجلمهور دفع وسائل اإلعالم 
اجلديدة يف سبيل جعل تغطيتها شاملة على مدار الساعة، واإلفادة مما تقدمه من  

أو احلصول على محتوى إعالمي يف احلصول على املعلومات التوضيحية لألحداث  
مضامني جاهزة (فيديوهات، تسجيالت، نصوص، لينكات.. وغيره)؛ إلعادة بثها مرة  

  ثانية يف وسائل اإلعالم التقليدية.  

التفاعالت    من  العديد  برزت  راجح؛  والقاتل  البنا  محمود  قضية  بروز  إطار  ويف 
ال وابتكار  االجتماعي،  التواصل  مواقع  خالل  من  القضية  مع  من  اجلماهيرية  عديد 
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إقامة  والرغبة يف  املؤلم،  احلدث  من  اإلعالمي  الغضب  عن  للتعبير  املتنوعة  الهاشتاجات 
  القصاص العادل.  

الدراسة  -٣ محل  بالقضية  واملراهقني  الشباب  اهتمام  و  متابعة  مدى  : بخصوص 
ارتفعت معدالت متابعة قضية البنا وراجح بني عينة الدراسة بشكل ملحوظ؛ حيث  

ة الدراسة أنها تتابع قضية محمود البنا وراجح وتداعياتها، وهي  من عين  %٩١أشار  
نتيجة تتفق مع ما مت اإلشارة له يف النتيجة السابقة عن طبيعة القضايا املجتمعية  
التي يتم متابعتها، وكانت قضية مقتل محمود البنا والقاتل راجح يف الصدارة بوزن  

جا لذا  املجتمعية،  القضايا  باقي  عن  كبير  هذه  نسبي  االهتمام مبتابعة  ارتفاع  ء 
مع القضية املجتمعية بدرجة كبيرة، وهو ما يتسق مع ارتفاع اندماج عينة الدراسة  

والقاتل راجح، فحوالي ثلثي عينة الدراسة تهتم مبتابعة    قضية محمود البناتفاصيل  
القضية محل الدراسة بشكل كبير جًدا، وهو أمر منطقي؛ نظًرا ألن فترة تطبيق  

تبانة كانت بعد أسابيع قليلة من وقوع احلادثة، كما أن القضية ذات بعد إنساني  االس
واجتماعي مما جذب االهتمام إليها، السيما بني صغار السن، وتأتي هذه النتيجة  

    .٢٠١٩دراسة: إميان مطال، متسقة مع ما أشارت إليه دراسات عديدة سابقة مثل 

والهاشتاجات    -٤ وراجح  البنا  بقضية  واملراهقني  الشباب  اندماج  مدى  بخصوص 
بها:  مواقع    املتعلقة  معاجلة  مع  الدراسة  عينة  اندماج  ارتفاع  النتائج عن  تكشف 

البنا، حيث أكدت عينة الدراسة بأن مواقع ب  التواصل االجتماعي قضية محمود 
يون أو الصحف يف املقدمة،  التواصل االجتماعي أكثر اهتماًما بالقضية عن التلفز

لذا جاء تصدرها وسائل املعرفة بالقضية وكذلك مصادر املعلومات عن القضية،  
وك، وقد تنوعت الهاشتاجات التي أطلقت عبر مواقع  ب  وبشكل رئيس موقع الفيس

التواصل االجتماعي عن قضية مقتل محمود البنا والقاتل راجح وسمعت عنها عينة  
امل يف  وجاء  اعدام_راجح_حق  الدراسة،   #" بهاشتاج  املعرفة  ارتفاع  قدمة 

 ._البنا_فني"، تاله هاشتاج "# اعدام _راجح"

ا عن أشكال تفاعل الشباب واملراهقني مع املنشورات عن القضية عبر مواقع  -٥ أمَّ
تفاعل عينة الدراسة  مستويات  ارتفاع    النتائج علىأكدت  فقد    التواصل االجتماعي:  

و القضية،  منشورات  هذا  وعتتنمع  القضية    أمناط  منشورات  مع    عبر التفاعل 
املقدمة، تاله مشاركة املحتوى عبر    والذي جاء يف  likeاملحتوى  بإبداء اإلعجاب  

، وكتابة تعليق على املنشورات، ومشاركة صفحاتهم عبر مواقع التواصل االجتماعي
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ة  املنشور على صفحات أو مجموعات أخرى، يف املقابل انخفضت نسبة املشاهد
وتتسق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه النتائج السابقة بشأن  فقط بدون تفاعل،  

تزايد معدالت االهتمام واملتابعة للقضية؛ لذلك زادت مستويات تفاعل املبحوثني  
  معها بصور متنوعة.  

وبخصوص اجتاهات الشباب واملراهقني نحو أداء القضاء املصري جتاه القضية محل 
النتائج إلى شيوع اجتاه عام محايد بني   للواقع: خلصت  إدراكهم  الدراسة كأحد مؤشرات 
عينة الدراسة نحو أداء القضاء املصري يف قضية البنا وراجح، أو بعبارة أخرى توسط تأييد  
عينة الدراسة ألداء القضاء املصري يف قضية محمود البنا والقاتل راجح عبر مواقع التواصل 

فهؤالء لم يتخذوا اجتاها سلبًيا وال إيجابًيا من أداء القضاء يف قضية راجح،  االجتماعي،  
حيث كان الرأي املؤيد بشكل قاطع للحكم يف القضية بإعدام راجح؛ لكن يف الواقع الفعلي  
لم يتم احلكم بذلك ألنه يعد حدًثا، وهو ما دفع عينة الدراسة للتعبير عن شعورها بالتشكيك 

ألوراق املقدمة بخصوص سن املتهم، وأن الدم املصري رخيص وأشارت  يف احلكم ودقته وا
عينة الدراسة إلى أن احلكم يف هذه القضية البد أن يكون رادًعا حتى ال تتكرر مثل هذه 

والتي نظرهم  -القضايا،  وجه  العنف    - من  من  موجة  وجود  عن  وتعبر  متكررة  أصبحت 
لشباب؛ وتفسر الباحثة ذلك يف إطار تأثير  والبلطجة يف سلوكيات  الناس خاصة املراهقني وا

بعض املنشورات التى حاولت النيل من القضاة، واتضح أنها تنتمي للجماعة املحظورة فيما  
بعد،  وقد ارتفعت نسبة ذوي االجتاه اإليجابي مقارنة بالسلبي بني عينة الدراسة التي أيدت  

عا املصري  القضاء  أن  يرون  فهؤالء  املصري،  القضاء  يقومون أداء  القضاة  وأن  ونزيه،  دل 
ال يجب أن نتحدث عن قضية أمام بواجبهم على أكمل وجه، ويؤمنون بقاعدة أساسية وهي:  

  ، وانخفضت نسبة ذوي االجتاه السلبي نحو القضاء بشكل واضح. القضاء

املصري  القضاء  مؤسسة  نحو  واملراهقني  الشباب  اجتاهات  طبيعة  اختلفت  هل  لكن 
مستوى اندماجهم يف معاجلات قضية البنا وراجح على مواقع التواصل    كنتيجة لالختالف يف

تبني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني متغير االندماج مع معاجلات    االجتماعي؟
ومتغير   االجتماعي  التواصل  البنا  الاجتاه  مواقع  القضاء يف قضية محمود  أداء  نحو  عينة 

املاجح كمؤشر إلرو الواقع بني  (  بحوثنيدراك  معنوية  وعندما ٠٫٠٠٠وذلك عند مستوى   (
) االرتباط  معامل  قيمة  من  ٠٫٢١٨كانت  الدراسة  عينة  تقييم  أن  القول  وبالتالي ميكن   ،(

الشباب واملراهقني ألداء القضاء املصري خالل نظر القضية تأثر مبستويات اندماجهم يف  
 معاجلات مواقع التواصل االجتماعي للقضية.
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م الشباب واملراهقني ألدوار مواقع التواصل االجتماعي يف املجتمع  بخصوص تقيي   -٦
للواقع:  إلدراكهم  اإليجابية    كمؤشر  لألدوار  الدراسة  عينة  تقييم  ارتفاع  يالحظ 

ملواقع التواصل االجتماعي يف تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح؛ حيث متكَّنت  
فيس بوك بشكل رئيس من تعريف  التغطية اإلعالمية واإلخبارية من خالل موقع ال

املتابعني لكافة التطورات املرتبطة بالقضية، بداية من حلظة وقوع اجلرمية، حيث  
إن تعليقات العديد من املتابعني للقضية يؤكد على أن موقع الفيس بوك كان من  
الرئيسة لتحقيق الضغط   الرئيسة للكشف عن اجلرمية، ومن األسباب  األسباب 

ا ألجل  حقه،  املجتمعي  التهاون يف  وعدم  البنا  محمود  عليه  املجني  بحق  ملطالبة 
خاصة يف ظل أن القاتل راجح سبق له التعدي على آخرين ولم ينل أي عقاب بسبب  
تدخل أسرته ومحاولة السيطرة بنفوذها على أخطائه، وبالتالي كان الدور الرئيس  

وي  كتويتر  االجتماعي  التواصل  مواقع  وباقي  بوك  الفيس  متابعة  ملوقع  يف  وتيوب 
القضية واحلفاظ على حق املجني، وإقرار احلق ومنع أي فساد قد يحدث؛ ومن  
ثم متيل عينة الدراسة إلى تأييد أن ملواقع التواصل االجتماعي أدوارًا إيجابية أكثر  
دراسات نتائج  مع  متسقة  النتيجة  هذه  وتأتي  املصري،  املجتمع  السلبية يف  : من 

Ling Fang)٢٠١٤ضيف ااهللا عودة أبو صعيليك (  و   سليم الزبون  محمد   -) ٢٠١٥ ( -  
 Amy -)٢٠١٣وسام البشابشة (  -)  ٢٠١٤( Elda Tartari -)٢٠١٤حتسني منصور (

L. Gonzales & Jeffrey T. Hancock)وأشارت   )٢٠٠٩نرمني خضر ( -)  ٢٠٠٩
االجتماعي بشكل  نتائج هذه الدراسات إلى تزايد األدوار اإليجابية ملواقع التواصل  

 أكبر من أدوارها السلبية.

لكن هل تغيرت تقييمات الشباب واملراهقني ألدوار مواقع التواصل االجتماعي باختالف 
الدراسة؟   محل  القضية  يف  اندماجهم  دالة مستويات  ارتباطية  عالقة  وجود  عدم  تبني 

االجتماعي للقضية ومتغير تقييم  ا بني متغير االندماج مع معاجلة مواقع التواصل  إحصائيً 
؛  عينة الدراسة ألدوار مواقع التواصل االجتماعي يف تناول قضية محمود البنا والقاتل راجح

ا بني متغير كثافة استخدام وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيً إال أن النتائج أشارت إلى  
اقع التواصل االجتماعي يف  مواقع التواصل االجتماعي ومتغير تقييم عينة الدراسة ألدوار مو

راجح والقاتل  البنا  محمود  قضية  فتناول  استخدام  ،  زاد  عينة  كلما  واملراهقني  الشباب 
االجتماعي، التواصل  ملواقع  تقييم  الدراسة  املواقع    همكان  هذه  املجتمع  ألدوار    ا إيجابيً يف 

 .   وزادت اجتاهاتهم اإليجابية نحو أهمية دورها
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على -٧ لالجابة  الدراسة  نسبة    سعت  واملراهقون  الشباب  يرى  كيف  التالي:  السؤال 
وماعالقة ذلك مبستوى اندماجهم يف القضية محل  ؟  العنف يف املجتمع من حولهم

   الدراسة؟ 

العنف يف ضوء متابعة قضية ب  كشفت النتائج عن ارتفاع نسبة من يرون أن الواقع ملئ 
اسة على أن معدل العنف واجلرمية  ، ويف املقدمة أكدت عينة الدرمحمود البنا والقاتل راجح 

ارتفع وزاد يف املجتمع املصري، وأن جرمية محمود البنا ستتكرر طاملا أن القاتل راجح لم  
ُيعدم، وأنهم يسمعون عن حدوث جرائم يف مصر لم يسمعوا عنها سابًقا، كما أشاروا إلى  أن  

م انخفض تأييدهم لعبارة  الواقع به عنف أكثر مما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي، ومن ث 
كلما كان "مصر بلد األمن واألمان مهما حصل فيها من جرائم"، كما أشارت الدراسة إلى أنه  

كان   ،مواقع التواصل االجتماعي للقضية مرتفًعا اتعينة الدراسة مع معاجل  مستوى اندماج
مرتفًعا به  العنف  ومستوى  للواقع  الدراسة  عينة  االإدراك  مع  اتساًقا  وذلك  فتراضات ، 

األساسية لنظرية الغرس الثقايف، التي تنطلق منها الدراسة وتتخذها إطارًا نظرًيا لها، ومن  
املنصات   عبر  املنشورة  للمضامني  التعرض  يف  االنغماس  زاد  كلما  أنه  القول  ميكن  ثم 
الواقع  نراه عبرها هو  ما  أن  املستخدمني  إدراك  زاد  وراجح،  البنا  االجتماعية عن قضية 

املجتمع من حولهم.املعا العنف يف  اإلحساس بحجم  وزاد  وتتفق هذه النتيجة مع  ما   ش، 
ا الستخدام مواقع ا كبيرً رً يأثتن هناك  والتي أظهرت أ)  ٢٠١٩أشارت إليه دراسة (عونيا عطا،  

أثرً  النتائج  أظهرت  كما  الطلبة،  لدى  االجتماعية  القيم  تغيير  على  االجتماعي  ا  التواصل 
، ولم  ةكما أظهرت النتائج وجود أثر سلبي بدرجة متوسط  ،لى تغيير القيما عا كبيرً جابيً إي

 .تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اجلنس أو الكلية أو السنة الدراسية
أن   Hui-Tzu Grace Chou and Nicholas Edge 2012كما أشارت نتائج دراسة  

، وتتسق هذه النتيجة  دراكنا للواقع بشكل ملحوظإ   ىعليؤثر  بوك    مستوى االندماج يف الفيس
التي أشارت إلى أن األعلى  )  ٢٠١٩(XieZimengأيًضا مع نتائج دراسات أخرى عديدة منها:  

،  رؤية العالم مكان ملئ بالعنف واجلرمية   إلىمييلون أكثر  اندماًجا يف املنصات االجتماعية  
 وكذلك اتفقت نتائج دراسة  

 Jonathan Intravia  )٢٠١٧  ،(John W.Cheng  خرون  آو)مع نفس النتيجة.  )  ٢٠١٦  

الشباب واملراهقني عينة الدراسة ارتفاع إدراك  الباحثة هذه النتيجة اخلاصة ب  روتفس
للجرائم    ،املجتمعيف  العنف  لوجود   االجتماعي  التواصل  مواقع  تناول  يبرزه  ما  خالل  من 

واألحداث العنيفة التي تنشرها، خاصة أن مواقع التواصل االجتماعي فتحت املجال أمام 
املواطن العادي لكي ينشر أي سلوك عنف يرتكب على الشبكة العنكبوتية، فلم يعد النشر  
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تطور تكنولوجيا االتصال واملعلومات وظهور    نإقاصًرا على وسائل اإلعالم التقليدية، حيث  
أجيال متعددة من الهواتف الذكية تتيح التصوير الفوري للصور والفيديوهات ونشرها على  
  ا مواقع التواصل االجتماعي يف ذات حلظة الوقوع للحدث أو السلوك، جعل أي مواطن قادرً 

النشر  ميك  ،على  التي  العنيفة  األخبار  وكثرة  تنوع  التواصل وبالتالي  مواقع  عبر  نشرها  ن 
االجتماعي، خاصة أن السلوك اإلنساني مييل إلى نشر األمور الغريبة والشاذة والسلبية أكثر  

  من األحداث اإليجابية. 

لذلك تقترح الباحثة توجيه املزيد من االهتمام بدراسة مظاهر العنف املجتمعية التي 
أكدت غالبية عينة الدراسة على تزايدها وانتشارها، وعدم وجود آليات ملواجهة هذه الظاهرة  
"األمن  كانت صفة  حيث  واألمان،  واألمن  العدل  بعدم  الشعور  تفشي  على  املؤثرة  السلبية 

باملجتمع املصري" وقد تراجع تقييم عينة الدراسة لها واعتبارها من القيم  واألمان مقترنة  
 اإليجابية املفتقدة باملجتمع املصري.  

اندماج  أنه كلما زاد    إلى:  ملتغيرات الدراسة  Path Analysisوأخيًرا، خلص  حتليل املسار   -
تقدمها مواقع التواصل مع املعاجلات اإلعالمية التي    -عينة الدراسة  -الشباب واملراهقني

الشباب واملراهقني  إدراك  ذلك إلى ارتفاع    االجتماعي لتفاصيل القضية وتداعياتها، أدى
لواقعية ما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي (الواقع االفتراضي)، ونظروا إليه على أنه  

ها من هذه الواقع الفعلي ومن ثم مييلون إلى التفكير فيه وفًقا للمعلومات التي حصلوا علي
متغير كثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي يؤثر  تضح أن  املواقع االفتراضية، كما ا

مواقع  عبر  عنها  املقدمة  واملعاجلات  القضية  يف  الدراسة  عينة  اندماج  مستوى  على 
إطار   القضية يف  واقعية  إدراك  بدوره على  االندماج  متغير  ويؤثر  االجتماعي،  التواصل 

عبر   االجتماعي،   معاجلتها  التواصل  أن  مواقع  تبني  مع   التفاعلمستوى  متغير  كما 
هذا على  ملحوظ  بشكل  يؤثر  القضية  أن اإلدراك  معاجلات  نستخلص  سبق  ومما   ،  

مستوى   عبر متغيرات:  أحداثها  ومتابعة  القضية  بتفاصيل  االهتمام  ومستوى  االندماج 
مواقع التواصل االجتماعي     مواقع التواصل االجتماعي، وأمناط التفاعلية مع معاجلات

تؤثر جميعها يف زيادة إدراك واقعية املضمون املقدم عبر مواقع التواصل االجتماعي على  
أنه مرآة  للواقع، لذا؛ تعد أفضل التغطيات اإلعالمية عبر مواقع التواصل االجتماعي 

وله، مع التي تراعي تقدمي كم واٍف من التفاصيل املرتبطة بأية قضية أو حدث يتم تدا
مراعاة تسلسل تقدمي هذه التفاصيل واستعراض آراء اجلمهور املصري فيها، وتنويع آليات 
التفاعل مع منشورات القضية أو احلدث مجال التغطية اإلعالمية، وتقدم الباحثة الشكل 

 التالي الذي يشير إلى املسارات التي توضح عالقات التأثير بني متغيرات الدراسة: 



 
 

                                    
 

١٣٧٩ 

الدراسة كما اتضح  متغيرات املقترح للعالقات االرتباطية بني  التوضيحي للنموذجلشكل  ا
  : من حتليل املسار واختبار صحة فروض الدراسة

  الشكل التوضيحي للنموذج االفتراضي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

االفتراضية بني املتغيرات املستقلة والوسيطة واملتغير ): توضيح املسارات ١٩شكل رقم (
  التابع للدراسة

فروضها،  صحة  واختبرت  الدراسة،  تساؤالت  كافة  على  أجابت  قد  الباحثة  تكون  وبهذا 
  وحققت األهداف التي سعت الدراسة إليها.

  

مستوى 
االھتمام 
 بالقضیة 

 

 

كثافة 
استخدام 
مواقع 

مستوى 
التفاعل مع  
المنشورات 

 

 المتغیر المستقل

االندماج مع قضیة محمود البنا 

 المتغیر التابع 

إدراك واقعیة تناول قضیة 
محمود البنا والقاتل راجح 
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