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مشاهدة الشباب املصري الشرهة خلدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت 
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تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى حجــم املشــاهدة الشــرهة بــن الشــباب املصــري، خاصــة بعــد 

اإلقبــال علــى مشــاهدة خدمــات البــث التلفزيونــي عبــر اإلنترنــت، كمــا تســعى إلــى تفســير هــذا النمــط مــن 

املشــاهدة يف ضــوء إحــدى نظريــات اكتســاب الســلوك، وهــي نظريــة اإلدراك االجتماعــي؛ حيــث مت إجــراء 

مقابــات كيفيــة متعمقــة مــع 20 مــن الشــباب مشــاهدي املنصــات الرقميــة العربيــة واألجنبيــة، وتبــن 

اختــاف الشــباب يف حجــم املشــاهدة الشــرهة لديهــم، واتفــق الشــباب علــى أن منصــة »نتفلكــس« مــن 

أكثــر املنصــات مشــاهدًة نظــًرا ملــا تتضمنــه مــن مضامــن شــيقة ومتنوعــة،  إلــى جانــب ضغــط األصدقــاء 

واألقــران، وجــاء »الفــراغ« كأهــم أســباب املشــاهدة الشــرهة، كذلــك الرغبــة يف الهــروب من الواقــع، والترفيه 

عــن النفــس، والفضــول، كمــا أن هنــاك أســبابًا اجتماعيــة وشــخصية -أيًضــا - تدفــع الشــباب إلــى املشــاهدة 

الشــرهة، وكانــت أهــم نتائــج املشــاهدة الشــرهة مــن وجهــة نظــر الشــباب تتمثــل يف: املتعــة وحتســن املــزاج، 

إلــى جانــب تضييــع الوقــت، واالنعــزال عــن األهــل، ومت تفســير النتائــج يف ضــوء نظريــة اإلدراك االجتماعــي 

مبحدداتهــا البيئيــة والســلوكية، وأيًضــا املحــددات الشــخصية.

الكلمات الدالة: املشاهدة الشرهة – املنصات الرقمية- نظرية اإلدراك االجتماعي

This study investigates binge watching among the Egyptian youth especially 
after the spread of TV streaming services through the internet. It also aims to 
interpret the phenomenon of binge watching in terms of one of the learning 
theories which is; social cognitive theory.  Twenty qualitative intensive 
interviews have been conducted with the youth who use these digital platforms.  
Results showed that youth are different in the level of binge watching. However, 
they agreed that Netflix is the most popular platform nowadays. As it has a great 
and interesting content in addition to the pressure from peers to subscribe. Free 
time, escaping from reality, entertainment and curiosity are the reasons behind 
binge watching, in addition to other social and personal reasons. Enjoyment, 
good mood, wasting time and isolation from families are the consequences of 
binge watching.  The   environmental, behavioral and personal determinants of 
the theory are used to interpret this phenomenon. 

Keywords: Binge watching- TV streaming services- Social cognitive theory
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عبراإلنترنت التلفزيوني  البث  خدمات  الرقمي،    أصبحت  العصر  سمات  من 

ويقصد بها: املواقع أو التطبيقات التي ميكن من خاللها مشاهدة املحتوى التلفزيوني عبر  
اإلنترنت، أو حتميله للمشاهدة الحًقا، وهذه اخلدمات إما أن تكون منصات رقمية لقنوات  

"نتف  مثل  بذاتها  مستقلة  رقمية  منصات  أو  بالفعل،  موجودة  تقليدية  لكس"  تلفزيونية 
Netflix .  

ومع ظهور تلك املنصات، وإتاحة اإلنترنت، ورخص ثمنها، ورخص ثمن االشتراك  
يف كثير من هذه املنصات، إضافة إلى إتاحة سالسل كاملة من املضامني التلفزيونية عبر  
حديًثا  عليه  أُطلق  ما  أو  انقطاع،  دون  التلفزيونية  املشاهدة  منط  انتشر  املنصات،  هذه 

، ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على  Binge watchingاهة""املشاهدة بشر
التلفزيونية   املنصات  مشاهدة  يف  واستخدامه  حداثته  ومدى  املشاهدة،  من  النمط  ذلك 
الرقمية، ومدى ارتباط الشباب املصري به يف الوقت احلالي، ومدى انعكاس هذا النمط  

  على حياته وعلى املجتمع بشكل عام.

  خلفية نظرية:  Binge watchingاملشاهدة الشرهة  
التلفزيونية يف عرض   القنوات  إليها  تلجأ  التي  اإلستراتيجيات  من  عديد  هناك 
هذه  ضمن  ومن  عليه،  واحلفاظ  جمهورها  انتباه  جلذب  التلفزيونية  واحللقات  الدراما 

متواصل   :اإلستراتيجيات ساعات  بضع  ملدة  متواصلة  تلفزيونية  حلقات  بدون  تقدمي  ة 
فواصل إعالنية، أو بفواصل ذات مدة زمنية بسيطة، وقد جلأت إليها عديد من القنوات  

) بالقناة  ارتباطه  وتعميق  اجلمهور  محاولة جلذب  املصرية يف   & Pringleالتلفزيونية 
Starr, 2006.p125.(  

اختيار   على  قادرًا  املستخدم  أصبح  الرقمية،  التلفزيونية  املنصات  ظهور  ومنذ 
ون التلفزيوني الذي يشاهده، واختيار وقت مشاهدته ومدة مشاهدته، ومن هنا كان املضم

باملنصة واحلفاظ على   االرتباط  لتعميق  برامجية  إستراتيجيات  تتبع   أن  للمنصات  البد 
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املستخدم أطول فترة ممكنة؛ لذا كانت إستراتيجية املشاهدة بدون انقطاع، أو املشاهدة 
  يات التي يتم االعتماد عليها. الشرهة، من أهم اإلستراتيج

بدون  املشاهدة  إستراتيجية  لدعم  املنصات  تستخدمها  التي  األساليب  وتعددت 
هذه  على  التلفزيونية  املسلسالت  من  كاملة  مواسم  تتوافر  فمثًال:  انقطاع،  أو  توقف 
من  االنتهاء  على  يشجع  مما  احللقات،  من  قليل  عدد  ذات  مواسم  وتوجد  املنصات، 

جلسة أو جلستني على األكثر، وعدم وجود إعالنات يف بعض هذه املنصات،    مشاهدتها يف
فقط   املنصات  هذه  خالل  من  إال  ُتعرض  ال  التلفزيونية  املحتويات   ,Jenner)وبعض 

دون  (2017 السابقة   احللقة  نهاية  من  فقط  ثواٍن  التالية خالل خمس  احللقة  وتبدأ   ،
 ) القرار  التخاذ  فرصة  املشاهد  بعض    Jenner, 2018, p127إعطاء  وهناك   ،(

االشتراك يف اخلدمة، من خالل   لتفعيل  املشاهدة  النمط من  ذلك  تستفيد من  املنصات 
  عرض احللقة األولى فقط، أما بقية احللقات فالبد من دفع االشتراك. 

التلفزيونية   البرامجية  اإلستراتيجيات  إحدى  انقطاع  بدون  املشاهدة  كانت  وإذا 
انتباه   جلذب  مصطلح  املعتادة  أن  إال  املستخدم،  أو  أو     Binge watchingاملشاهد 

عام   Netflixاملشاهدة بشراهة  ارتبط ظهوره باملنصات الرقمية، خاصة مع ظهور شبكة  
، حيث ميكن للمشاهد مشاهدة احللقة تلو األخرى دون احلاجة إلى انتظار عرض  2013

    Tefertille & Maxwell, 2018, p287).(احللقة التالية يف اليوم أو األسبوع التالي 

من  كبير  عدد  "مشاهدة  منها:  بشراهة،  للمشاهدة  مختلفة  تعريفات  وهناك 
احللقات من املسلسل التلفزيوني يف جلسة واحدة "، أو "مشاهدة مسلسل كامل، أو موسم 
إلى ست  اثنتني  أنها "مشاهدة من  تلفزيوني كامل يف وقت قليل نسبًيا"، وهناك من ذكر 
عدد   حتديد  يف  االختالف  من  وبالرغم  واحدة"،  جلسة  يف  واحد  مسلسل  من  حلقات 
احللقات، إال أن هناك اتفاًقا بني الباحثني أن املشاهدة بشراهة تكون مشاهدة حلقات من  

) واحدة  جلسة  مختلفة يف  محتويات  مشاهدة  وليس  واحد   ,Jenner, 2018مسلسل 
p.109.(  

الكلمة   هذه  بشراهة    عند     Bingeوتستخدم  األكل  إلى   Bingeاإلشارة 
eating   أواإلسراف  يف شرب الكحوليات ،Binge drinking  ولكن مت استخدامها ،

التفرقة بني املشاهدة بشراهة   التلفزيونية؛ إال أنه البد من  بعد ذلك يف مجال املشاهدة 
ة على  )؛ حيث إن اإلدمان يؤدي إلى عواقب ومشاكل كثيرJenner, 2017وبني اإلدمان ( 

الشغف   بدافع  تكون  فهي  الشرهة  املشاهدة  أما  واجتماعي،  ونفسي  شخصي  مستوى 
اإلدمان   حد  إلى  تصل  وال  أن  (Flayelle, et. al, 2019)واملتعة  بعض  يرى  بل   ،
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املشاهدة الشرهة ُمتثل حتوًال يف مشاهدة التلفزيون مبا يتناسب مع التغير الذي حدث يف  
  . (Turner, 2019, p.5)الوسيلة  

املشاهدة   إلى  يدفع  الذي  املحتوى  نوعية  حول  التساؤالت  من  عديد  وهناك 
 ، وذكر الباحثون أنه كلما كانتBingeableبشراهة، أو املحتوى الذي ُيشاهد بشراهة  

احللقات مرتبطة ببعضها، بل وكلما كانت احللقة الواحدة تنتهي بسؤال أو مشكلة أو لغز  
Cliffhangerا احتمالية  زادت  كلما  الشرهة  ،  أن  ،  (Jenner, 2017 )ملشاهدة  كما 

التشويق على مدار  التلفزيونية تبدأ بحلقات جاذبة لالنتباه، ثم يقل عامل  بعض املواسم 
التالية بعد أن يكون املشاهد قد ارتبط بها فعليا    ,Pulling out  )Karsticاحللقات 

2018, p.17.(  

من  البد  للمشاهدة،  من منط  أتاحته  وما  الرقمية،  املنصات  عن  احلديث  وعند 
إبراز أهمية بعض املواقع والصفحات على مواقع التواصل االجتماعي التي تقدم شرًحا  
وتعليمات ومقترحات  ملحتويات املنصات التلفزيونية؛ حيث يتم التواصل عبر هذه املواقع  

والتو املنصات،  هذه  محتويات  من  حول  يزيد  مما  التلفزيونية،  الشخصيات  مع  اصل 
املشاهدة  خلبرات  امتداًدا  املواقع  هذه  اعتبار  فيمكن  املقدمة،  املسلسالت  جماهيرية 

  ).Karstic, 2018, p.19الشرهة (

  مشكلة الدراسة:
الشرهة كنمط مستحدث   املشاهدة  التعرف على منط  إلى  الدراسة  تهدف هذه 

ملنصات الرقمية عبر اإلنترنت بني الشباب املصري، وذلك على املجتمع املصري ملشاهدة ا
ضوء  يف  ونتائجها،  وأسبابها  وكيفيتها  الشرهة  املشاهدة  حجم  إلى  للوصول  محاولة  يف 
نظرية اإلدراك االجتماعي ومحدداتها البيئية والسلوكية والشخصية، كما تهدف الدراسة 

ا الشرهة على مشاهدة  املشاهدة  تأثير  التعرف على  إلى إلى  التقليدي، إضافة  لتلفزيون 
  مدى إدراك املشاهدين خلطورة املشاهدة الشرهة عليهم. 

  أهداف الدراسة:
الشباب  -1 بني  الشرهة  املشاهدة  حجم  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تسعى 

وأهدافها وتأثيراتها من خالل دراسة كيفية تهدف إلى الوصول ملعلومات مفصلة  
 عن الظاهرة. 

 ب إقبال الشباب على منصات رقمية بعينها دون غيرها.التعرف على أسبا -2
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حتاول هذه الدراسة تفسير ظاهرة املشاهدة الشرهة من خالل نظرية اإلدراك   -3
السلوك    -االجتماعي   اكتساب  نظريات  واختبار   -كإحدى  لدراستها  متهيًدا 

 فروضها بشكل كمي بعد ذلك.
مشاهدة   -4 على  الشرهة  املشاهدة  تأثير  مدى  على  للتلفزيون    التعرف  الشباب 

 التقليدي.
احلد  -5 يف  ودورهم  الشرهة  املشاهدة  ملخاطر  الشباب  إدراك  مدى  على  التعرف 

 منها.
 اإلطار التفسيري للدراسة: نظرية اإلدراك االجتماعي:

تستند هذه الدراسة يف تفسيرها ملفهوم املشاهدة الشرهة إلى نظرية اإلدراك    
، وترجع  نشأة نظرية اإلدراك االجتماعي إلى  Social cognitive theoryاالجتماعي 

إلى أهمية اإلدراك كأحد   Bundura   Albertآواخر الثمانينيات عندما أشار 
دراك االجتماعي إحدى نظريات التعلم  حيث إن نظرية اإل املحددات األساسية للسلوك؛ 

التي تؤكد أن استمرار السلوك ينشأ من خالل عالقة ثالثية سببية تبادلية بني عوامل 
أساسية هي: محددات شخصية، وأخرى بيئية، إلى جانب املحددات السلوكية  

)Bundura, 1999.21.(  

رض القيود  ويقصد باملحددات الشخصية: قدرة الفرد على التحكم يف أفعاله وف 
نفسه   الذات  self-regulationsعلى  تقييم  واالستمرار يف   ، Self-reflection يف ،

الذاتية محاولة لتحقيق أهدافه إدراكه لقيمته وكفاءته  ،     Self-efficacyمما يزيد من 
البدائل   بني  واالختيار  والتحليل  والتفكير  التقييم  على  قادر  البشري  العقل  إن  حيث 

  ).Bundura,1999.21لى القيم والنتائج املتوقعة. ( املتعددة بناًء ع

سلوك   أداء  بعد  الشخص  يتلقاها  التي  االستجابة  فهي  السلوكية  املحددات  أما 
) وتدفع Bundura,2008.95معني  السلوك  من  تعزز  إيجابية  النتائج  كانت  فكلما   ،(

  إلى االستمرار فيه. 

على   مفروضة  تكون  أن  فإما  البيئية  املحددات  اختيارها  أما  يتم  أو  الشخص، 
أن   فبالرغم من  الفردية؛  القرارات  التدريب على  املحددات تستلزم  فيها، وهذه  والتحكم 
رد   يتحكم يف  أن  لكنه يستطيع  فيها،  التحكم  للفرد  املفروضة ال ميكن  البيئية  املحددات 

لى النتائج  فعله حيالها، ولكن بالنسبة للمحددات البيئية االختيارية فيتم اختيارها بناء ع 
السلوك   ذلك  من  التعزيز  يف  تساعد  التي  السابقة  اخلبرات  أو  املتوقعة 

)Bundura,1999.21 .(  
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من  عديًدا  أن  إال  التعليم؛  مجال  يف  بها  ُيستفاد  النظرية  هذه  أن  من  وبالرغم 
الدراسات أكدت العالقة بني نظرية اإلدراك االجتماعي ووسائل اإلعالم بشكل عام، ثم  

ل االجتماعي فيما بعد؛ حيث إن الفرد يكتسب العديد من السلوكيات من  وسائل التواص
خالل اخلبرة املباشرة، أو من خالل مالحظة اآلخرين يف احلياة االجتماعية من أقران أو 
املتراكمة  عبر هذه  اخلبرات  إن هذه  بل  اإلعالم؛  وسائل  تظهر عبر  أو شخصيات  آباء 

الفرد، وبالتالي فإن وسائل اإلعالم تعد من أهم    الوسائل متثل قيم ومفاهيم الواقع لدى 
األفراد. حياة  يف  مهًما  دورًا  تلعب  التي  الرمزية  البيئية   & Kapidzic) املحددات 

Martins,2015,281) .  

وبني    االجتماعي  اإلدراك  نظرية  بني  بالعالقة  اهتمت  دراسات  هناك  أن  كما 
سائل اإلعالم قد تقدم العنف واجلنس،  التأثيرات اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم؛ فو

 ,Pajares)وأيًضا قد تقدم الترفيه واإلمتاع واملعلومات، وكل منهما له تأثيره على الفرد  
Prestin,Chen&Nabi,2009).  

يف االجتماعي   اإلدراك  نظرية  من  االستفادة  املشاهدة    وميكن  ظاهرة  تفسير 
الشرهة كسلوك مستحدث فرضته ظروف بيئية وسلوكية وأخرى شخصية، وهو ما تسعى 

  .  هذه الدراسة إلى تفسيره

  الدراسات السابقة:
الشرهة   باملشاهدة  اهتمت  التي  الدراسات  واختلفت  الدراسات تنوعت  فهناك   ،

عام،   بشكل  الشرهة  باملشاهدة  اهتمت  دراسالتي  أُجريت  أملانيا فقد  يف  اجلمهور  على  ة 
املستخدمة  املنصات  أكثر  أن  الدراسة  املشاهدين، ووجدت  النمط بني  للتعرف على هذا 

، وكان معظم املبحوثني يشاهدون على األقل حلقة،  Amazon Primeهي "نتفلكس" و  
النمط من  بهذا  يقومون  املبحوثون  وكان  قليلة،  أسابيع  كاملة يف  مواسم  ينهي  ومنهم من 

الظروف املش تغير  ومع  الفراغ،  أوقات  يف  وتزيد  العطالت،  أيام  ويف  يوم،  كل  اهدة 
تشجيًعا  أكثر  املعقد  املحتوى  أن  الدراسة  أكدت  كما  مشاهدتهم،  يتغير منط  االجتماعة 

  . Mikos, 2016)على املشاهدة بشراهة من املحتوى البسيط (

) العظيم  عبد  أجرت  فقد  العربية،  املجتمعات  عن  در2017أما  مسحية )  اسة 
على عينة من العرب املقيمني يف اإلمارات، وتبني أن اليوتيوب ومواقع البرامج التلفزيونية  
أكثر األجهزة املستخدمة هي   من أهم املنصات املستخدمة يف املشاهدة الشرهة، وكانت 
التليفونات املحمولة والكمبيوتر الشخصي، وانتشرت هذه الظاهرة أكثر بني الشباب، فيما 
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يوجد  وجد ال  بينما  واالكتئاب،  الشرهة  املشاهدة  بني  داًال  إيجابًيا  ارتباًطا  الدراسة  ت 
  ارتباط بينها وبني الوحدة. 

الشرهة،      املشاهدة  ودوافع  بأسباب  اهتمت  التي  الدراسات  وجدت  وهناك  فمثًال 
إلشباع Shim and Kim  )2018دراسة   الشرهة  للمشاهدة  يلجأون  األفراد  أن   (

مرتب بإحدى احتياجات  إعجابهم  بسبب  أو  والسيطرة،  الشخصية،  والكفاءة  باملتعة،  طة 
الشخصيات العامة أو النجوم، كما تزيد معدالت املشاهدة الشرهة عندما تكون مقترحة  
على   تؤثر  التي  الوسيطة  العوامل  من  هناك عدًدا  أن  الدراسة  كما وجدت  اآلخرين،  من 

 لية واالنفعالية.املشاهدة الشرهة، منها السمات الشخصية العق

املشاهدة  دوافع  فهم  إلى  تهدف  كيفية  دراسة  خالل  من  املتعة  دافع  وتأكد 
بشراهة، وتبني أن من هذه الدوافع: املتابعة لكل جديد، واالسترخاء، والرغبة يف االنتهاء  

والتماشي احللقات،  وتوافر    من  التكنولوجي،  التطور  فرضها  التي  السائدة  الثقافة  مع 
وتأكد دافع االسترخاء من خالل  )،  (Steiner& Xu,2020 املواسم الكاملة من احللقات

تبني أن من    –فمن خالل دراسة ميدانية    -)  Sung, Kang and lee )2018دراسة
التسلية ومتضية الوقت  ن لديهم مستويات عالية ، خاصة مل أهم دوافع املشاهدة الشرهة 

 من املشاهدة الشرهة. 

أن إزالة الضغوط والهروب من الواقع من    )Anozie   )2020وتبني من دراسة
) ظهر أن  2020وآخرون (  Dixitأهم دوافع املشاهدة الشرهة، وكذلك من خالل دراسة  

امللل،  خالل أزمة كورونا كانت أهم أسباب املشاهدة الشرهة: متضية الوقت، والهروب من  
  وتقليل الوحدة، والتماشي مع العصر. 

يف:   تتمثل  الشرهة  املشاهدة  دوافع  أن  أظهرت  أخرى  دراسة  ذلك  أكدت  كما 
قبل  مشاهدته  يف  والرغبة  التلفزيوني،  باملحتوى  واالرتباط  االسترخاء،  إلى  احلاجة 

للمشاهدة   اإليجابية  النفسية  التأثيرات  أن  أيًضا  الدراسة  ووجدت   مثل   –اآلخرين، 
 Tefertille & Maxwell).يقل مبجرد االنتهاء من املشاهدة (  - الشعور باملتعة أو التأثر

,2018  

 Fear of missingوأضافت دراسة أخرى متغير اخلوف من الفقد أو الفوات  
out    أو برنامج  أو  حفلة  فوات  من  اخلوف  به  ويقصد  الشرهة،  املشاهدة  دوافع  كأحد 

االستبعاد من احلوار الثقايف أو مشاركة اللحظة مع   محتوى معني، وما سيترتب عليه من
اآلخرين، ووجدت الدراسة أنه كلما زاد اخلوف من الفقد كلما زادت احتماالت املشاهدة 
الشرهه للمحتوى الدرامي أكثر من املحتوى الرياضي أو السياسي، وأكدت الدراسة على  
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Second Screen experience    الدرامي املحتوى  مشاهدة  استخدام أو  جانب  إلى 
وسائل التواصل االجتماعي ملشاركة اآلراء والتوقعات مع اآلخرين، باعتبار ذلك جزًءا من 

  .(Conlin, Billings & Averset ,2016) املتعة وجزًءا من الثقافة احلالية 

أسباب   هناك  يكون  خالل    تكنولوجيةوقد  فمن  الشرهة،  املشاهدة  إلى  تدفع 
دراسة كمية وكيفية كانت أهم أسباب انتشار املشاهدة الشرهة هي: السهولة يف خدمات 
املشاهدة   على  تساعد  التي  املضامني  أنواع  أهم  ومن  إعالنات،  وجود  وعدم  اإلنترنت، 

أن منصة   الدراسة  أكدت  كما  والكوميدي،  الدراما  أهم    Netflixالشرهة:  املنصات  من 
للمستهلك،   وتسويقه  املحتوى  عرض  طريقة  بسبب  الشرهة  املشاهدة  على  التي شجعت 

إستراتيجية   املستخدمة:  اإلستراتيجيات  أهم  وعرض  OTT  )  over the topومن   ،(
على جانب الشاشة؛ مما يدفع املشاهد إلى املشاهدة   Marathonاحللقات كلها وكأنها  

  ).(Raikar, 2017الشرهة  

العوامل التي تزيد أو تقلل من املشاهدة    موعة أخرى من الدراسات يفوبحثت مج
) وجدت أن هناك خمسة متغيرات تؤثر على  Merrill  )2018 ، فمثًال دراسة  الشرهة 

توقعات املشاهدة الشرهة هي: املتعة، والشعور بالذنب أو الندم، والنوع، واعتياد التأجيل، 
لم    Self-Controlلقدرة على التحكم يف الذات  وتأخر اإلشباع األكادميي، يف حني أن ا

  تكن مؤشًرا على سلوك الفرد نحو املشاهدة الشرهة. 

مثل الوحدة واالكتئاب، على    النفسية،  وبحثت بعض الدراسات يف تأثير العوامل
وكذلك احلالة االنفعالية مثل احلزن، فمن خالل دراسة ميدانية زيادة املشاهدة الشرهة،  

من املشاهدين، وجدت الدراسة أنه ال توجد عالقة بني االكتئاب    215  على عينة قوامها
  Tefertille & Maxwell ,2018).والوحدة واملشاهدة بشراهة (

العوامل  اخلاصة   بعض  أن هناك  استهدفت دراسة أخرى  ؛ حيث  باملحتوىكما 
دراسة   خالل  ومن  بشراهة،  املشاهدة  على  تساعد  التي  املحتويات  أنواع  على  التركيز 
املضمون   إثارة  بشراهة:  املشاهدة  على  تؤثر  التي  العوامل  أهم  من  أن  تبني  ميدانية 
وتسلسله، ومدى سهولة فهمه أو تعقده، إضافة إلى جودته، إلى جانب الضغط االجتماعي 

  .(Ferchaud,2018)ن من اآلخري 

، فمثًال كانت فترة  العوامل التي ترتبط بالظروف االجتماعيةكما أن هناك بعض  
اإلغالق الكامل، خالل فترة جائحة فيروس كورونا، من أهم األسباب التي زادت معدالت 

إجراء دراسة ميدانية يف أربع دول يف جنوب آسيا للكشف عن  املشاهدة الشرهة، فقد مت  
  - هدة بشراهة، ووجدت الدراسة ارتفاع نسبة املشاهدة الشرهة بني املبحوثني منط املشا
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يف فترة اإلغالق الكلي أثناء أزمة فيروس كورونا، حيث كان معدل    - سنة    18أكبر من  
هو   يومًيا  الشرهة  املستخدمة 27.6املشاهدة  املنصات  أكثر  "اليوتيوب"  وكانت   ،%

)Dixit,et.al, 2020.( 

نتائج      عن  اإليجابية أما  التأثيرات  هناك  فكانت  وتأثيراتها،  الشرهة  املشاهدة 
دراسة  والسلبية فمثًال وجدت   ،Anozie  )2020  األكثر مشاهدة بشراهة األفراد  أن   (

عن   للعزلة  نتيجة  بالذنب  اإلحساس  مثل  السلبية،  املشاعر  من  أعلى  مستوى  لديهم 
) أن 2020وآخرون (  Dixitاآلخرين، لكنه يقل مع وجود إشباعات متحققة، كما وجد  

  أهم نتائج املشاهدة الشرهة: اضطراب النوم، وفوات العمل، واخلالفات مع اآلخرين.

الشرهة املشاهدة  نحو  الشباب  باجتاهات  أخرى  دراسات  بحثت  واهتمت  فقد   ،
دراسة ميدانية يف االجتاهات نحو املشاهدة الشرهة وبني معدالتها، وتبني وجود ارتباط 

شاهدة الشرهة وبني االجتاهات نحوها، كما كان األفراد الذين لديهم حاجة  إيجابي بني امل 
احلالي اإلشباع  نحو     Immediate gratificationإلى  سلبية  اجتاهات  وجود  مع 

) الشرهة  املشاهدة  معدالت  لديهم  تزيد  الشرهة،   &Shim, Jim, Jungاملشاهدة 
Shin, 2018.(  

دراسة أخرى اهتمت باملشاهدة الشرهة من ناحية صحية، حيث بحثت يف كون  
بالنفس   االهتمام  أسباب  من  النمط  النفس    Self careهذا  تعذيب  ،  Self harm أو 

إلى  ينظرون  الكندي  املجتمع  يف  املبحوثني  أن  الدراسة  وجدت  كيفية  دراسة  ومن خالل 
االهتمام أدوات  من  باعتبارها  الشرهة  اختياراتهم    املشاهدة  من  إنها  حيث  بالنفس؛ 

 ) الواقع  من  الهروب  على  املشاهدة Da Costa, 2019وتساعدهم  أن  تبني  كما   ،(
القبول  زاد  كلما  وأنه  كبير،  دور  له  الوعي  وأن  واجتماعية،  نفسية  ظاهرة  هي  الشرهة 

  االجتماعي لهذا السلوك بني األصدقاء والعائلة كلما زاد منط املشاهدة الشرهة. 

، ووجدت الدراسة  بعالقة اإلعالنات باملشاهدة الشرهةاهتمت دراسة أخرى  كما  
بغيره ممن ال   أكثر رفًضا لإلعالنات مقارنة  الشرهة  باملشاهدة  يقوم  الذي  الشخص  أن 
يقومون باملشاهدة الشرهة؛ حيث إن اإلعالنات تنقل املشاهدين من العالم االفتراضي إلى  

يفضله   ال  ما  وهو  الواقعي،  عوامل العالم  هناك  أن  الدراسة  وجدت  كما  املشاهدون، 
من   االنتهاء  يف  والرغبة  سابقة،  حلقات  مشاهدة  منها:  الشرهة،  املشاهدة  على  تساعد 

  ). (Schweidel & Moe , 2016املوسم  

، فقد تبني من خالل دراسة  أما عن عالقة املشاهدة الشرهة بالتلفزيون التقليدي 
أجراها علPena   )2015استطالعية  املشاهدة )  أن  اجلامعات  طالب  من  عينة  ى 
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متعددة   إشباعات  من  ملا حتققه  وذلك  التقليدي،  التلفزيون  مشاهدة  على  تؤثر  الشرهة 
  مقارنة مبا يحققه التلفزيون التقليدي.

من      كل  دراسة  خالل  أن  de Matos and Ferreira    )2017ومن  ثبت   (
من   تزيد  ال  الشرهة  يفاملشاهدة  االشتراك  عبر   احتمالية  التلفزيوني  البث  خدمات 

لديهم    اإلنترنت،  يقل  املشاهدة  –حيث  انتهاء  وجدت   -بعد  كما  االشتراك،  يف  الرغبة 
الدراسة أيًضا أن املقترحات التي تظهر لهم من اخلدمة الرقمية لها تأثير إيجابي على  

  االشتراك. 

بامل الدراسات  من  عديد  اهتمام  تبني  السابقة،  الدراسات  مراجعة  شاهدة  وبعد 
الشرهة وأسبابها ونتائجها والعوامل التي قد تؤثر على زيادتها، كما تختلف الدراسات من 
العربية   الدراسات  تقل  أنه  إال  والكيفية؛  الكمية  املناهج  ما بني  املستخدمة  املناهج  حيث 
واملصرية التي اهتمت باملشاهدة الشرهة كنمط مستحدث ملشاهدة املنصات الرقمية عبر  

  ، مما يستلزم إجراء هذه الدراسة التي تبحث يف هذا النمط. اإلنترنت

  تساؤالت الدراسة: 
االجتماعي،   اإلدراك  نظرية  السابقة، ويف ضوء  الدراسات  استعراض  من خالل 

 تهدف الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية: 

  الشرهة؟ما أكثر املنصات الرقمية التي يستخدمها املشاهدون يف املشاهدة  -1
 ما أسباب إقبال املستخدمني على منصات رقمية بعينها؟  -2
 ما حجم املشاهدة الشرهة لدى الشباب؟ -3
 ما أسباب اإلقبال على مضامني محددة ملشاهدتها بشكل شره؟   -4
 ما أسباب املشاهدة الشرهة لدى الشباب؟ -5
 ما نتائج املشاهدة الشرهة على الشباب؟   -6
وا  -7 الشرهة  املشاهدة  بني  العالقة  اإلدراك  ما  لنظرية  الشخصية  ملحددات 

 االجتماعي؟
 ما تأثير املشاهدة الشرهة على مشاهدة التلفزيون التقليدي؟ -8
 ما آراء املبحوثني يف املشاهدة الشرهة بشكل عام؟ -9

 منهج الدراسة:
الذي   الكيفي  اإلسلوب  الدراسة  استخدمت  الدراسة،  تساؤالت  على  لإلجابة 

متعمق بشكل  الظاهرة  عن  الكشف  ونتائجها    يهدف  وأسبابها  أبعادها  أهم  على  للوقوف 
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لها   تفسيرًيا مرجعًيا  إطارًا  االجتماعي  اإلدراك  الدراسة من نظرية  واتخذت  وتأثيراتها، 
الختبار   ومتهيًدا  الدارسة،  تساؤالت  على  واإلجابة  الظاهرة  تفسير  خالله  من  ميكن 

  فروض النظرية بعد ذلك من خالل دراسات أخرى كمية.

  سة: أداة الدرا 
املتعمقة    املقابالت  الدراسة  كيفية    intensive interviewsاستخدمت  كأداة 

 15لإلجابة على التساؤالت السابقة، حيث مت صياغة دليل للمقابلة املتعمقة مكون من  
سؤاًال مفتوًحا ليتناسب مع إجراءات الدراسات الكيفية، ومت إجراء املقابالت، إما بشكل 

  . 2020رنت، خالل شهري يوليو وأغسطس مباشر، أو من خالل اإلنت 

  عينة الدراسة: 
املنصات   عبر  التلفزيونية  املحتويات  مشاهدي  من  عمدية  عينة  اختيار  مت 

مبحوًثا من    20بشراهة، حيث تتضمن العينة    - سواء املجانية أو غير املجانية  -الرقمية
ابقة أن أكثر  سنة؛ حيث أثبتت الدراسات الس41إلى    18الشباب تتنوع أعمارهم ما بني  

)، حيث كان  2017فئة عمرية تقوم بهذا النمط من املشاهدة هم الشباب (عبد العظيم،  
اإلناث   الذكور  12عدد  وعدد  مقارنة  8،  الشرهة  املشاهدة  على  اإلناث  إقبال  ولوحظ   ،

بالذكور، واتفق ذلك مع دراسة ميدانية أثبتت أن اإلناث أكثر قياًما باملشاهدة الشرهة من  
  . (Media use in middle east, 2019,35) الذكور 

أما عن حجم العينة، فقد أكدت إحدى الدراسات أن حجم العينة يف الدراسات 
وأيًضا   املوضوع،  ومدى حتديد  مرجعية،  نظرية  وجود  عوامل، هي:  بعدة  يرتبط  الكيفية 

أو عدم احلصول على معلومات جديدة بزيادة حجم العينة،    Saturationعنصر التشبع  
التشبع،  حالة  إلى  والوصول  الدراسة  ملوضوع  وحتديد  مرجعية  نظرية  هناك  كان  فكلما 

)،  ,Siersma&Guassora ,2016   Malterud( كلما قّل حجم العينة يف الدراسات الكيفية
وهو ما حدث بالفعل مع هذه الدراسة، حيث لم تنتج املقابالت اجلديدة عن معلومات أو  

  مبحوًثا فقط.   20سبق، لذا مت االكتفاء بعدد تفاصيل مختلفة عن ما 

  نتائج الدراسة:
  أوًال: املنصات الرقمية األكثر استخداًما يف املشاهدة الشرهة وأسباب إقبال الشباب عليها:

لإلجابة التساؤلني األول والثاني، تضمنت أسئلة املقابلة املتعمقة أسئلة عن أهم  
و الشباب  يشاهدها  التي  الرقمية  املنصات  املنصات  تنوع  وتبني  عليها،  اإلقبال  أسباب 
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الدراسة ما بني   التي يشاهدها األفراد عينة  و   Netflixالرقمية     Watch itوشاهد 
  واليوتيوب. 

يرجع إلى عديد من األسباب،   Netflixحيث ذكر املبحوثون أن اختيارهم ملنصة  
أكبر مكتبة من األفالم واملسلسالت    Netflix: أن أسباب خاصة باملنصة نفسها مثل منها  

وجود   وعدم  الناس،  من  لكثير  بالنسبة  الشهري  االشتراك  ورخص  األجنبية،  الرقمية 
إعالنات بهذه املنصة، واحتوائها على مضامني تلفزيونية ال توجد على أي منصة أخرى؛  
بني  الفصل  وإمكانية  نتفلكس،  عبر  للمشاهدة  خصيًصا  ُتنتج  املسلسالت  بعض  إن    بل 

من   أكثر  خالل  من  استخدامها  وميكن  سهلة  واملنصة  الكبار،  ومحتوى  الصغار  محتوى 
إحدى   ذكرت  وأخيًرا  املنصة،  هذه  تقدمه  الذي  املختلف  الشيق  املتميز  واملضمون  جهاز، 

نتفلكس يف  االشتراك  أن  لدى   Trendyاملبحوثات  اآلن  الشائع  من  أنه  به  ويقصد   ،
املنصة،   هذه  يف  االشتراك  سبًبا  الشباب  الدراسة  زمالء  أو  األقران  ضغط  يجعل  مما 

  لالشتراك يف هذه املنصة. 

مثل االجتماعية  بالظروف  خاصة  أسباب  يف وهناك  الكلي  واإلغالق  احلظر   :
بسبب جائحة كورونا العاملية؛ مما دفع بعض    2020حتى يونيو    2020الفترة من مارس  

فراغهم؛ بل ذكر أحد املبحوثني أنه كان  املبحوثني لالشتراك يف هذه املنصة لشغل أوقات  
يشاهد "نتفلكس" ولكن دون أن يشترك وذلك من خالل طرق معينة جتعله يشاهدها دون 
االشتراك   تتيح  كانت  "نتفلكس"  أن  تبني  الطرق،  هذه  عن  وباالستفسار  االشتراك،  دفع 

لشباب يدخل  املجاني ملدة شهر، وإمكانية إلغاء االشتراك قبل نهاية الشهر، فكان بعض ا
البريد اإللكتروني ألحد أفراد األسرة، وبعد انتهاء الشهر املجاني يدخل بريًدا إلكتروًنيا  

مشاهدة كثير من    -مجاًنا–لشخص آخر وهكذا، كما أن بعض املواقع على اإلنترنت تتيح  
  املسلسالت التي ُتعرض على "نتفلكس". 

إتاحة  إلى  مشاهدتها  أسباب  فترجع  "شاهد"،  منصة  من    أما  كبير  عدد 
االشتراك   أن  كما  املنصة،  هذه  على  واملصرية  العربية  واألفالم  والبرامج  املسلسالت 

  ". VIPمجاني بالنسبة لشاهد ورخيص الثمن نسبًيا بالنسبة لـ "شاهد

، 2020" فكان اإلقبال عليها بسبب مسلسالت رمضان  Watch itأما منصة " 
خ من  إال  املسلسالت  هذه  مشاهدة  ال ميكن  من خالل  حيث  أو  التقليدي  التلفزيون  الل 

املبحوثون يف   اشترك  التقليدي،  التلفزيون  اإلعالنات يف  لزيادة  نظًرا  ولكن  املنصة،  هذه 
هذه املنصة لعدم تضييع الوقت يف اإلعالنات، وميكن أيًضا تفسير ذلك يف ضوء اإلغالق 

أن إال  الفترة؛  هذه  يف  العالم  منه  عانى  الذي  الصحي  واحلجر  املبحوثات    الكلي  إحدى 
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ذكرت أنها لن جتدد االشتراك يف هذه املنصة مرة أخرى، ألنه من الصعب التعامل معها  
تقنًيا فال ميكن مشاهدتها من أكثر من جهاز، إلى جانب قلة املضامني املقدمة على هذه 
عبر   األجنبية  باملضامني  مقارنة  املضامني  لبعض  اإلنتاجي  املستوى  وضعف  املنصة، 

""نتفلكس" يف  ،  بدون   Watch itاشتركت  رمضان  مسلسالت  ملشاهدة  رمضان  يف 
الـ    ألن  االشتراك  أنوي جتديد  ال  ولكن  الصعب  Software إعالنات،  ومن  جًدا  سيء 

جيد  غير  املحتوى  أن  إلى  إضافة  مستخدم،  من  ألكثر  متاح  غير  أنه  كما  فيه،  البحث 
ا فمن  نتفلكس،  منصة   وذلك على عكس  ما هو جديد،  وهي خاصةً  فيها  البحث  لسهل 

بني   الفصل  وميكن  الذكية  الشاشات  على  تشغيلها  وميكن  مستخدم  من  ألكثر  متاحة 
  سنة.39حدى املبحوثات، إ .”محتوى الكبار والصغار

يف نهاية قائمة املنصات الرقمية التي يتم مشاهدتها، وتتفق   "YouTubeوجاء "
الدراسة عينة عمدية م النتيجة مع كون عينة هذه  الرقمية،  هذه  املنصات  ن مستخدمي 

القدمية   العربية  التلفزيونية  املضامني  بعض  مشاهدة  على  يقتصر  استخدامها  فكان 
واالكتفاء   اليوتيوب  عبر  املصرية  املسلسالت  بث  منع  قرار  قبل  اليوتيوب  عبر  املتاحة 

اختيار  Watch itمبنصة   يسهل  اليوتيوب  يف  مقترحات  قائمة  وجود  إلى  إضافة   ،
يف  املضامني   االشتراك  يتم  لم  أنه  مالحظة  ولكن مت   – Premium     التلفزيونية، 

YouTube   واالكتفاء باملنصة املجانية فقط، وذكر أحد الشباب أنه ال زال يتابع عديًدا
اإلنترنت   عبر  متاحة  مجانية  أخرى  مواقع  عبر  واألجنبية  العربية  األفالم  من 

  .  Crunchyrollو  : Egybestمثل

املبحوث  الشباب  وذكر  من  املنصات  ون  ملتابعة  شخصية  أخرى  أسباًبا  هناك  أن 
عام بشكل  إلى الرقمية  تدفع  قد  التي  العائلية  املشكالت  وكثرة  املتاح،  الوقت  منها:   ،

من ضغوط   الهروب  وكذلك  املسلسالت،  هذه  االندماج يف  من خالل  الواقع  من  الهروب 
متابعة   حب  يف  يتمثل  آخر  سبب  وهناك  املبحوثني،  للطالب  بالنسبة  واملذاكرة  العمل 

خاصة بإجراءات الدراسة إلحدى  األفالم واملسلسالت بشكل شخصي، إلى جانب أسباب  
  املبحوثات املتخصصات يف مجال اإلعالم. 

باملنصات نفسها، منها:  كما أن   القدرة على التحكم  هناك أسباب مشاهدة خاصة 
التحكم يف وقت املشاهدة  التقليدي، والقدرة على  التلفزيون  يف املضامني املقدمة بعكس 

  واستمرارها.
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  ة ونوعية املضامني التي تتم مشاهدتها بشكل شره:ثانًيا: حجم املشاهدة الشره 
لإلجابة على التساؤلني الثالث والرابع، تضمن دليل املقابلة املتعمقة أسئلة حول  
حجم املشاهدة الشرهة لدى الشباب، ونوعية املضامني التي تتم مشاهدتها بشكل شره،  

من يقوم باملشاهدة   ، فمن املشاهدين حجم املشاهدة الشرهةحيث اختلف املبحوثون حول  
الواحدة، وهناك من تصل مشاهدته   املرة  الشرهة ملدة ساعة أو ساعتني على األكثر يف 

ساعات متواصلة يف املرة الواحدة؛ بل إن هناك من ذكر أنه قد يشاهد بشكل شره   8إلى  
  على مدار اليوم بأكمله.  

اعتني على  أشاهد بشكل شره من ساعة إلى س فمثًال ذكرت إحدى املبحوثات: "  
للمسلسل اجنذابي  ومدى  احللقة  مدة  على  يتوقف  وذلك  اليوم،  يف  إحدى األكثر   "

  سنة.   37املشاهدات، 

أشاهد عدًدا كبيًرا من احللقات يصل إلى عشر حلقات بشكل وذكرت أخرى: "  
يوم   يف  كامل  موسم  من  أنتهي  أن  وميكن  جذاب،  املسلسل  لو  خاصة  ملل  بدون  مستمر 

وهو يتكون من ستة أو   -   The 100باالنتهاء من مشاهدة مسلسل  واحد، فمثًال قمت  
  سنة.   23إحدى املشاهدات، خالل تسعة أيام فقط".  -سبعة مواسم 

إذا جذبني املسلسل ميكن أن أنتهي من مشاهدته كامًال وذكر أحد املشاهدين: "  
  سنة.  22". أحد املشاهدين، يف يوم

ومن املالحظ وجود فرق يف عدد ساعات املشاهدة بني األصغر سًنا واألكبر سًنا؛  
املشاهدة  املسئوليات احلياتية قلت عدد ساعات  وزيادة  العمر  زاد  كلما  أنه  لوحظ  حيث 
الشرهة، والعكس صحيح؛ إال أن كًال من األصغر واألكبر سًنا ذكروا أن جلسات املشاهدة 

تو  ملدى  وفًقا  تزيد  اإلجازات  الشرهة  أو  األسبوع،  نهاية  عطالت  يف  خاصة  الوقت،  افر 
أثناء   املشاهدة  من  النوع  بذلك  تقوم  أنها  املبحوثات  إحدى  ذكرت  كما  للطالب،  بالنسبة 

  القيام باألعمال املنزلية، أو حتى أثناء املواصالت حتى ال تشعر بالوقت.

الشره املشاهدة  أن  املبحوثات  إحدى  ذكرت  ذلك،  من  العكس  يف  وعلى  تقل  ة 
  " قالت:  حيث  العطالت،  ألن أوقات  وذلك  املدارس،  إجازات  يف  الشرهة  املشاهدة  تقل 

أثناء   البيت  خارج  األنشطة  كثرة  إلى  إضافة  األوالد،  مع  مشاهدته  أُفضل  ال  املحتوى 
 اإلجازات، أما داخل البيت ويف فترات احلبس أو احلظر فال توجد تسلية إال من  خالله". 

  سنة.  39، إحدى املشاهدات
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عدد من املبحوثني، حيث زاد اإلقبال على املشاهدة الشرهة    -أيًضا  -وأكد ذلك  
  . 2020بسبب فترات احلظر واحلجر الصحي الذي عانى منه العالم يف 

الشرهة املشاهدة  املستخدمة يف  خاصة من    –، فقد كان املبحوثون  وعن األجهزة 
سًنا   واألصغر  الش  - الطالب  باملشاهدة  تليفوناتهم  يقومون  خالل  من  مبفردهم  رهة 

املحمولة، أو من خالل الكمبيوتر الشخصي ولكن بشكل أقل، وذلك يرجع إلى عدة أسباب 
تكون  املسلسالت  ومعظم  االنتباه  تشتت  اآلخرين  مع  املشاهدة  هي:  املبحوثون،  ذكرها 
تفضيالت  عن  مختلًفا  يكون  قد  الذي  املفضل  املضمون  وملشاهدة  تركيز،  إلى    بحاجة 
يكون  غالًبا  الذي  للمشاهدة  املفضل  الوقت  والختيار  واألصدقاء،  العائلة  من  اآلخرين 

  مختلًفا عن الوقت املفضل لآلخرين. 

يقومون    أنهم  ذكروا  فقد  املتزوجات  واملشاهدات  املتزوجون  املشاهدون  أما 
احلالة  أن  يؤكد  مما  الذكية،  الشاشات  خالل  من  وذلك  العائلة،  مع  الشرهة    باملشاهدة 

  االجتماعية قد تكون سبًبا الختالف عادات املشاهدة الشرهة بني املشاهدين.

شره بشكل  مبشاهدتها  املبحوثون  يقوم  التي  املضامني  نوعية  عن  كان أما  فقد   ،
من  واجلذب  التشويق  بشكل شره،    عامل  املضمون  تؤثر على مشاهدة  التي  العوامل  أهم 

للمشاهدة   تروج  املسلسالت  كون  مع  ذلك  املسلسل ويتفق  إنهاء حلقة  الشرهة من خالل 
  .  Cliffhangerمبا يجذب انتباه املشاهد ويجعله يشاهد احللقة التالية، وهو ما يسمى 

ولكن تنوعت املضامني التي تتم مشاهدتها بشكل شره، فهناك من ذكر األعمال  
املحتوى   ذكر  من  وهناك  العلمي،  واخليال  الرعب  ذكر  من  وهناك  املشوقة،  الدرامية 
الرومانسي الكوميدي، وهناك من ذكر أفالم اجلرمية واأللغاز والغموض، وهناك من ذكر  
مشاهدته   ميكن  ال  الكوميدي  املحتوى  أن  مبحوثان  وذكر  املتحركة،  الرسوم  مسلسالت 
املضامني   جميع  أن  السابقة  النتيجة  من  ويتضح  الدرامي،  املضمون  بعكس  شره،  بشكل 

ه إذا كانت أوًال بها عوامل اجلذب والتشويق، وثانًيا الدرامية ميكن مشاهدتها بشكل شر
  أنها من املضامني املفضلة لدى املشاهد.

وأمريكية،  مصرية،  ملضامني  الشرهة  باملشاهدة  يقومون  أنهم  املبحوثون  وذكر 
االنفتاح   يف  املنصات  هذه  دور  يؤكد  يابانية، مما  وأيًضا  بل  وأسبانية،  وتركية،  ولبنانية، 

  لعاملية دون االقتصار على املضامني املصرية فقط. على املضامني ا
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ذكر   فقد  شره،  بشكل  مشاهدتها  تتم  التي  املنصات  عبر  املضامني  اختيار  كيفية  وعن 
  املبحوثون عدة طرق منها:

ذاتها  -1 املنصات  وترشيحات  للتعرف على املضامني هي  قوائم  الطرق  : كانت إحدى 
قوائم املنصات ذاتها، التي تتيح للمشاهد االختيار فيما بينها، أو من خالل قوائم  

  الترشيحات التي تظهر للمشاهد بناء على ما مت مشاهدته سابًقا.  
أختار املضمون من خالل البحث يف املنصة ذاتها، فقد ذكرت إحدى املشاهدات "  

هناك مضمون يوجد يف تصنيف املنصة أنه أكثر مشاهدًة فيزيد فضولي  أو ألن  
 سنة.   37إحدى املشاهدات، ملشاهدته ومعرفة سبب ارتفاع نسبة مشاهدته ". 

  " لي  وأيًضا:  ُتظهر  نتفلكس  منصة  أجد  مسلسل  مشاهدة  من  انتهي  عندما 
يسهل    اقتراحات ملسلسالت مشابهة يف مضمونها  ملا قمت مبشاهدته سابًقا مما

علي ّاالختيار، ثم أقوم بالبحث عنه يف جوجل وأشاهد إعالناته وإذا أعجبني أقوم  
  سنة.  23إحدى املشاهدات،  ال تفعل ذلك".   Watch itمبشاهدته ولكن منصة  

: أكد املبحوثون أنه كلما زاد احلديث عن هذه املضامني، سواء املعارف واألصدقاء  -2
االجتماعي التواصل  مواقع  خالل  مع  من  العادية  الدردشة  خالل  من  أو   ،

أنه   املبحوثني ذكر  إن أحد  بل  ملتابعة هذا املضمون؛  كلما دفعهم ذلك  األصدقاء، 
الـ   كثرة  من  املضمون  عن  التواصل    Memesيعرف  مواقع  عبر  به  اخلاصة 

أعرف من خالل مواقع التواصل االجتماعي أن املضمون جيد، وإذا االجتماعي: "  
 سنة.  26". مشاهد، اهد املسلسل، والعكسأعجبتني الفكرة أش

نتفلكس بعد ترشيحات أصحابي    و" أشاهد مسلسالت أسباني مسلية جًدا على 
 سنة .  21". مشاهدة، لي
يف و" املشاهدين  آراء  فيها  تكتب  نتفلكس  ملضامني  مخصصة  مجموعات  هناك 

  سنة. 37".  املسلسالت
االجتماعي -3 التواصل  مواقع  عبر  واألخبار  ذ اإلعالنات  أنهم يقومون  :  املبحوثون  كر 

التواصل  مواقع  عبر  واألخبار  لإلعالنات  مشاهدتهم   بعد  املضامني  باختيار 
" أو  "نتفلكس"  مثل  املنصات  هذه  تقوم  حيث  بتقدمي Watch itاالجتماعي،   "

ملشاهدة  املستخدمني  لتدفع  التواصل  مواقع  عبر  املسلسالت  من  شيقة  مقاطع 
نصة، ولكن يؤكد املبحوثون أن ذلك قد ُيفيدهم املسلسل من خالل االشتراك يف امل

إذا  ما  فيعتمد على  املشاهدة  االستمرار يف  أما  فقط،   املضمون  املعرفة عن  يف 
بالرغم من كثرة    - أحد املسلسالت  كان ذلك املضمون حاز على إعجابهـم أم ال، "  
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االجتماعي التواصل  مواقع  عبر  عنه  واإلعالن  عنه  ألنه   -احلديث  أتابعه    لم 
 سنة.  37". ضعيف ولم ينل إعجابي

املمثلني -4 بأحد  املبحوثون أن إعجابهم مبمثل أو ممثلة قد يدفعهم  اإلعجاب  : ذكر 
أشاهد املحتوى ألن هناك  ملتابعة ذلك املضمون ومشاهدته بعد ذلك بشكل شره، "  

 سنة.  21". مشاهدة،آخرون رشحوه لي، أو ألن به ممثل أحبه
ومن خالل النتائج السابقة نالحظ أن املشاهد اآلن أصبح مشاهًدا نشًطا قادرًا  
املسلسل  عن  اإلعالن  يشاهد  وقد  بل  عنه،  ويبحث  يفضله  الذي  املضمون  اختيار  على 
يكمل   فال  لديه  قبوًال  ذلك  يلق  لم  وإذا  املختلفة،  املواقع  عبر  املسلسل  تقييم  ودرجة 

  " احللقات،  امشاهدة  تقييم  من  أشاهد  أقل  لو  املواقع  على  أشاهده  5ملسلسل  ". ال 
 سنة.  37مشاهدة، 

ويعتبر ذلك من أهم مميزات اإلعالم الرقمي، حيث إن املشاهد له سيطرة على  
، وال ميكن أن نغفل دور املواقع  Technical activity ما يشاهده، وهو ما يطلق عليه  

ا إمداد  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  ومنها  عن املختلفة،  مسبقة  مبعلومات  لفرد 
  املضمون، ثم تترك له قرار املشاهدة واالستمرار فيها بعد ذلك.

ثالًثا: أسباب املشاهدة الشرهة ونتائجها من وجهة نظر املبحوثني عينة الدراسة وعالقتها 
  باملحددات السلوكية لنظرية اإلدراك االجتماعي: 

راسة، تضمن دليل املقابلة  لإلجابة عن التساؤلني اخلامس والسادس يف هذه الد
املتعمقة عدة أسئلة عن أسباب املشاهدة الشرهة ونتائجها، وتبني تنوع أسباب املشاهدة 

مثل امللل    أسباب نفسيةالشرهة من وجهة نظر مبحوثي الدراسة، فهناك من ذكر وجود  
د واالكتئاب خاصة يف فترات اإلغالق واحلظر الكلي، وذكرت إحدى املبحوثات أنها تشاه

  " احلياة  من ضغوط  الهروب  بدافع  شره  وجود  بشكل  إلى  إضافة  والفراغ،  بامللل  أشعر 
احلزن   حالة  من  للخروج  سبًبا  املسلسل  يكون  هنا  ومن  حياتي،  كبيرة يف  عائلية  مشاكل 

  سنة.   26". والكآبة

أخرى   أسباب  توجد  باملضمونكما  ملشاهدة    خاصة  يدفع  الذي  اجلذاب  الشيق 
املسلسل قوي وشيق ومختلف عن املسلسالت املصرية اململة،  إلى جانب  احللقة التالية،  " 

املنصات مريحة يف   أن  املختلفة، كما  التكنولوجيا واألساليب  العالية،  واستخدام  اجلودة 
  سنة. 23". إحدى املشاهدات،  الترجمة واللغة، إضافة إلى عدم وجود إعالنات
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 أستطيع أن أنام إال بعد مشاهدته، " املحتوى ينتهي بنهاية مثيرة جًدا وشيقة وال
وأحياًنا يكون احلل ليس يف املقدمة ولكن يف النهاية فاضطر أن أشاهد احللقة  التالية 

  سنة.  37". إحدى املشاهدات، كاملة

أحب املسلسالت اللبنانية وأشعر  "    مبتابعة ممثل مفضلوهناك أسباب خاصة  
املمثلة نادين جنيم وأعرف أن كل أدوارها بالرضا واملتعة  عند مشاهدتها، كذلك تعجبني  

أتابعه لها  مسلسل  أجد  فعندما  املشاهدات،جيدة،  إحدى  إلى   37".  ذلك  ويرجع  سنة. 
من   املشاهدة  عن  نتج  وما  املحتوى  ذلك  أو  املمثل  ذلك  مشاهدة  من  السابقة  اخلبرات 

  انفعاالت أو تأثيرات إيجابية. 

مثل االجتماع مع أفراد األسرة  اعية  اجتمإضافة إلى كل ما سبق، فهناك أسباب     
حول مشاهدة احللقات؛ إال أن ذلك السبب لم يظهر إال مع املشاهدات املتزوجات الالتي  
قد يشتركن مع أزواجهن يف متابعة أحد املسلسالت، ولم يظهر مع بقية أفراد العينة من  

  الشباب حيث يفضلون مشاهدة املنصات الرقمية مبفردهم. 

  :أما عن نتائج املشاهدة الشرهة، فقد ذكر املبحوثون ما يأتي

أشعر  ، فمثال ذكرت إحدى املبحوثات "  املتعة والتأثر:  االنفعاالت اإليجابية مثل -1
واملناظر باحلدوتة  والتأثر  املشاهدات،  باملتعة  إحدى   ."37  " أحداث سنة. 

وجود األكل والشرب.  املسلسل جتذبني وأحتاج إلى التركيز واالندماج خاصة مع  
املشاهدة يف  لالستمرار  يدفعني  مما  السعادة  لي  تسبب  إحدى  واملشاهدة   ."

  سنة.  22املشاهدات، 
 
املزاج: -2 محدد  "  حتسن  وقت  تثبيت  إن  حيث  املشاهدة،  بعد  أفضل  مزاجي  يكون 

من   أنتهي  أن  أريد  يجعلني  الذاتية  املكافآة  من  نوع  هو  املضمون  ملشاهدة 
 سنة.  37". إحدى املشاهدات، د ذلك املضمونمسئولياتي حتى أشاه

أقل عصبية" وأكون  أفضل  يكون  مزاجي  أحبه  الذي  املسلسل  مشاهدة  إحدى  عند   ."
 سنة.  23املشاهدات، 

إحدى املشاهدات    حتسن املزاج وإشباع فضولي، فهو ليس تضييع وقت بالنسبة لي"."  
  اهدة الشرهة. سنة. وأكدت مبحوثات أُخريات أن الفضول أهم أسباب املش 37

  
االجتماعي: -3 بني     التفاعل  للحوار  أساًسا  يكون  قد  املسلسل  أن  املبحوثون  ذكر 

املشاهدات   إحدى  ذكرت  فمثًال  العائلة،  أفراد  بني  أو  مع األصدقاء  "أناقش 
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صديقتي ما حدث يف املسلسل، ويكون ذلك هو أساس احلوار لدرجة أن هناك  
Group  املسلس ملناقشة  أصحابي  من  حالًيا  الثنتني  مبشاهدته  نقوم  الذي  ل 

 سنة.  21". إحدى املشاهدات، برغم أن كل منا يشاهد املسلسل مبفرده
هناك   أن  عينة    -أيًضا  -كما  املبحوثون  يراها  كما  الشرهة  للمشاهدة  سلبية  نتائج 

 الدراسة:

: بالرغم من أن بعض  الشعور بالذنب نتيجة تضييع الوقت أو العزلة عن العائلة -1
روا أنهم ال يشعرون بالذنب بعد املشاهدة الشرهة، وذلك ألن وقت  املبحوثني ذك 

" ال أشعر بالذنب، حيث ال أعتبر وقت    الترفيه ال ميكن أن يكون وقًتا ضائًعا  
املشاهدة  وقًتا ضائًعا فمثله مثل وقت يف القراءة أو الرياضة أو التنزه، فالترفيه  

 سنة. 39شاهدات، إحدى املعن النفس ال ميكن أن يكون تضييع وقت". 
ال أشعر  إال أن مبحوثني آخرين ذكروا أنهم يشعرون بالذنب بسبب العزلة فمثًال: " 

الشرهة   املشاهدة  إن  حيث  العزلة،  بسبب  ولكن  الوقت،  تضييع  نتيجة  بالذنب 
األهل،  عن  واالنعزال  بالوحدة  كثيًرا  وأشعر  بأكمله،  النهار  أنام  جتعلني  ليًال 

متع كثيرة  أوقاًتا  أحداث وأظل  يف  التركيز  أستطيع  وال  املسلسل  بأحداث  لقة 
يومني   يف  منه  واالنتهاء  املسلسالت  أحد  مشاهدة  بعد  فمثال  العادية،  يومي 

 سنة. 22". إحدى املشاهدات،  ونصف، شعرت باالكتئاب والعزلة
املشاهد،  -2 على  نفسًيا  املضامني  بعض  وسيطرة  الشديد  ذكرت    االندماج  فقد 

بالضيق  بعد املشاهدة، حيث إنني  البد أن اختار ما    أشعر إحدى املشاهدات "  
املضمون   يسيطر  ملاذا  وأتساءل  املسلسل،  بأحداث  أحلم  فأحياًنا  عقلي،  يدخل 
اجلنس  مشاهد  لوجود  نظًرا  بالذنب  الشعور  إلى  إضافة  الدرجة،  لهذه  علّي 

 سنة.  41".والعنف التي قد توجد يف بعض املسلسالت خاصة على نتفلكس
تفس االجتماعي،  وميكن  اإلدراك  لنظرية  السلوكية  املحددات  ضوء  يف  ذلك  ير 

حيث إن املحددات السلوكية هي التي تعزز أو متنع من السلوك، الذي يقصد به يف هذه 
أسبابًا  إما  جندها  الشرهة  املشاهدة  أسباب  إلى  فبالنظر  الشرهة،  املشاهدة  الدراسة 

ا لضعوط بشكل عام، أو أسبابًا اجتماعية نفسية تتمثل يف الهروب من امللل واملشاكل أو 
ترتبط بالتفاعل االجتماعي مع أفراد العائلة أو مع األصدقاء، أو أسبابًا ترتبط باملضمون 

 الشيق اجلذاب أو اإلعجاب بأحد املمثلني ومتابعة أعماله.

املزاج،    وحتسن  اإليجابية،  واالنفعاالت  املتعة،  يف:  تتمثل  فكانت  النتائج  أما 
والتفاعل االجتماعي، وتعكس كل من أسباب ونتائج املشاهدة الشرهة املحددات السلوكية  
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التي تعزز من املشاهدة الشرهة، فحينما يلجأ املشاهدون إلى املشاهدة الشرهة للخروج  
ب باملضمون أو املمثل، فهم لديهم خبرات سابقة ساعدتهم  من ضغوط احلياة أو اإلعجا

إجاباتهم   يف  ظهر  ما  وهو  احلياة،  ضغوط  من  الهروب  على  الشرهة  املشاهدة  فيها 
الشرهة،   املشاهدة  من  السابقة  اخلبرات  فإن  إذن  الشرهة؛  املشاهدة  نتائج  بخصوص 

  وكذلك النتائج املتوقعة، تعزز من زيادة ذلك السلوك واستمراره. 

وعندما ذكر آخرون أن املشاهدة الشرهة لديها نتائج سلبية عليهم، مثل الشعور  
املبحوثني   هؤالء  أن  حياتهم، جند  على  النفسية  والسيطرة  بالضيق،  الشعور  أو  بالذنب، 
االعتدال  وأن  الوقت،  تضييع  من  نوع  أنها  ويأكدون  الشرهة  املشاهدة  يرفضون  أيًضا 

ع  من  البد  وأنه  شيء،  كل  يف  إحدى  مطلوب  ذكرت  بل  املشاهدة؛  وراء  االنسياق  دم 
املشاهدات شعورها أنها يف حالة إدمان وحتتاج إلى عالج، كما ذكرت مشاهدة أخرى أنها  

  حتاول دائًما التقليل من املشاهدة الشرهة؛ فأحياًنا قد تنجح، وأحياًنا ال تستطيع. 

لنظرية    -أيًضا  -وميكن   السلوكية  املحددات  ضوء  يف  ذلك  اإلدراك  تفسير 
االجتماعي، فمن املفترض أن شعور الفرد بالضيق أو الندم بعد القيام باملشاهدة الشرهة  
يؤدي إلى منع السلوك أو التقليل منه؛ إال أنه قد ينجح الفرد يف ذلك أو ال، وذلك بسبب 

  املحددات الشخصية للسلوك التي تتمثل يف القدرة على التحكم يف الذات.

   املشاهدة الشرهة واملحددات الشخصية لنظرية اإلدراك االجتماعي:رابًعا: العالقة بني 
لإلجابة على التساؤل السابع، ويف إطار مفاهيم نظرية اإلدراك االجتماعي، تضمنت  
املشاهدة؟ حيث   للمشاهد أخذ قرار وقف  املتعمقة سؤاًال عن: متى ميكن  املقابلة  أسئلة 

أنهم    مبحوثون  وقذكر  يستطعيون  ال  املشاهدةأحياًنا  للغاية    ف  املسلسل شيق  أن  بسبب 
  " النوم  يف  والرغبة  بالتعب  شعورهم  من  ال بالرغم  وشيق  جًدا  جيد  املحتوى  كان  إذا 

ا". أستطيع التوقف حتى لو كنت أريد النوم وخاصة أن احللقات تنتهي بنهاية مثيرة جدً 
  سنة.   37

ا إال بعد انتهاء املوسم  وهناك من ذكر أنهم ال يستطيعون التوقف عن املشاهدة متامً 
إحدى   ذكرت  فقد  اجلديدة،  احللقات  إتاحة  النتظار  فيضطر  املتاحة،  احللقات  أو 

  " وأضطر  املبحوثات  احللقات،  جميع  انتهاء  بعد  إال  املشاهدة  عن  التوقف  أستطيع  ال 
النتظار احللقات اجلديدة، ودائًما أريد أن أصل لنهاية احللقات ألني يف األصل شخصية  

  سنة.  25". ةفضولي
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أنهم يتوقفون  املبحوثني ذكروا  بينما ذكر آخرون عدة أسباب لوقف املشاهدة، بعض 
خصوًصا تعب العني، فمثًال ذكرت إحدى  عند إحساسهم بالتعب اجلسماني،  عن املشاهدة  
أتخذ قرار وقف املشاهدة عندما أشعر بالتعب أو احلاجة إلى النوم أو أشعر    املشاهدات "

غير ذلك فأنا ال أتوقف عن املشاهدة وميكن أن أجلس عدد ساعات كثيرة    بألم يف عيني، 
 سنة.  23". دون زهق

وألنه "   املسلسل،  ألحداث  واجنذابي  الشديد  اندماجي  بسبب  التوقف  أستطيع  ال 
ميدني بطاقة إيجابية ودائًما أتخيل نفسي مكان أحد املمثلني، لكنني أضطر للتوقف ألني  

  سنة. 21". للنوم أشعر بالتعب أو استسلمت

املشاهدة   عن  التوقف  أن  ذكر  من  التركيزومنهم  على  القدرة  عدم  عند  يحدث  ، قد 
أحد  ذكر  فقد  األحداث،  يف  التركيز  إلى  يحتاج  املسلسالت  هذه  معظم  أن  خاصة 

التركيز يف  املشاهدين "   التوقف عندما أشعر بالتعب أو امللل، أو أشعر بعدم  أتخد قرار 
  سنة.   22". األحداث

، فإذا كان املحتوى   على حسب املضمونكما ذكر آخرون أن توقفهم عن املشاهدة يكون  
كوميدًيا ميكن االستمرار يف املشاهدة. ولكن إذا كان بوليسًيا فال ميكن التركيز يف أكثر  

" حلقتني  تعتمد    من  ألنها  البوليسية  املسلسالت  من  حلقتني  من  أكثر  مشاهدة  ال ميكن 
اعي ملزيد من إجهاد العقل حتى لوكان لدّي وقت. وكلما كان املضمون  على التركيز، فال د

كوميدي خفيف ميكن استمرار املشاهدة الشرهة، بل ميكن القيام بذلك أثناء العمل من 
  سنة.  Pause ."39املنزل اعتماًدا على فكرة الـ  

إذا كان لديهم شيء آخر البد آخرون أنهم يتوقفون عن املشاهدة    بينما ذكر مبحوثون
اآلن به  القيام  "  من  املشاهدات  إحدى  ذكرت  فقد  املشاهدة ،  يف  أستمر  وقت  لدّي  لو 

وأتوقف عندما يأتي موعد شيء آخر البد من القيام به، وأحياًنا أستمر يف املشاهدة حتى  
"أشاهد    سنة.    23ميكن القيام به اآلن ".  لو أشعر بامللل ألنه ال يوجد هناك شيء آخر  

  سنة.   22". ألني أشعر بامللل خاصة وقت احلظر 

ال "  إذا شعروا بامللل أو الضيق أثناء املشاهدة  فيما ذكر آخرون أنهم يوقفون املشاهدة  
  سنة.   21". أستطيع استكمال مسلسل لو أشعر بامللل فالبد أن يضيف لي متعة وسعادة

يتوقفون عن املشاهدة حتى لو لم يكن لديهم شيء آخر يقومون   وذكر مبحوثون أنهم 
الوقت بشكل آخربه،   انتهى والبد من االستفادة من  الترفيه قد  بالنسبة لهم وقت  . ولكن 

" املشاهدات  إحدى  ذكرت  عن  فمثًال  أتوقف  للوقت  تضييًعا  هناك  أن  أشعر  عندما 
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ن املشاهدة بالرغم من أن لدّي املشاهدة، أنا ال أحب تضييع الوقت، وميكن أن أتوقف ع
  سنة. 37". وقت

الشرهة عائًقا  املشاهدة  كانت  إذا  ما  املتعمقة سؤاًال عن  املقابلة  كما تضمنت أسئلة 
  عن اإلجناز والعمل، واختلف املبحوثون يف إجاباتهم حول ذلك السؤال.  

بالفعل   املشاهدة  هذه  أن  ذكر  من  أو  فهناك  والعمل  اإلجناز  عن  عائًقا  املذاكرة كانت 
للطالب،   بالنسبة  املحاضرات  "  وحضور  املشاهدين  أحد  ذكر  كانت  فمثًال  املشاهدة  نعم 

وقت،   لدّي  الزال  أنه  وتخيلت  االمتحانات  أثناء  قريًبا  ذلك  وحدث  املذاكرة،  عن  عائًقا 
سنوات   أثناء  كثيًرا  حدث  وذلك  احللقات.  من  عديًدا  وشاهدت  نتفلكس  على  ودخلت 

  سنة.   21".الدراسة األربعة

  " املشاهدات  إحدى  ذكرت  أظل  وأيًضا  كنت  ألني  اإلجناز  عن  لي  عائًقا  كانت 
  سنة.  25". مستيقظة طوال الليل وال أستطيع الذهاب إلى املحاضرات صباًحا

الشرهة   املشاهدة  أن  ذكر  من  أبًداوهناك  تكن  وأن   لم  والعمل،  اإلجناز  عن  عائًقا 
وأن هذه  ،  لفراغ فقط أو الوقت املخصص للترفيه القيام  باملشاهدة الشرهة يكون يف وقت ا

لتأخير   داعي  فال  ذلك،  بعد  مشاهدتها  وميكن  الوقت  طوال  متاحة  واملنصات  املسلسالت 
 . العمل أو املذاكرة من أجلها

أستطيع أن أتوقف عن املشاهدة للقيام بشيء آخر  فمثًال ذكرت إحدى املشاهدات "  
سنة. بل ذكر آخرون أنهم يقومون بتنظيم   22".للمشاهدة بعد ذلكمطلوب مني ثم العودة  

  " ذلك  بعد  املشاهدة  حتى ميكنهم  املشاهدة، أوقاتهم  أساس  على  يومي  تنظيم  أستطيع 
  سنة.  20". فمثًال أستيقظ مبكًرا للمذاكرة حتى يكون لدّي وقت للمشاهدة ليًال 

ال  ذكرت إحدى املشاهدات "  يف الفئات العمرية األكبر، فمثًال   -أيًضا  -ولوحظ ذلك  
تؤثر املشاهدة الشرهة على عملي إطالًقا، فإذا كان لدي وقت أشاهد، وإذا لم يكن لدي  

  سنة.  39". وقت ال أشاهد على اإلطالق
لم تكن عائًقا عن العمل واإلجناز فهي عائق   وهناك من أّكد أن املشاهدة الشرهة إن

بال  الذات بشكل عام واالستفادة  "  وقتعن تطوير  بالنسبة ، فقد ذكرت إحدى املشاهدات 
للعمل ال تعطلني املشاهدة الشرهة عنه، لكن بالنسبة ألهداف أخرى مثل تطوير املهارات  
مع  أقضيها  التي  األوقات  على  تؤثر  وكذلك  الوقت،  من  كثيًرا  تأخذ  ألنها  معطلة،  فهي 

  سنة.  22". عائلتي فأنا أجلس يف حجرتي بالساعات للمشاهدة
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تفسير هذه النتائج يف ضوء مفهوم القدرة على التحكم يف الذات باعتباره أحد  وميكن  
مفاهيم نظرية اإلدراك االجتماعي وما يترتب عليه من إدراك الكفاءة الذاتية؛ حيث هناك  
مفروضة   عوامل  بسبب  إال  متاًما  الشرهة  املشاهدة  إنهاء  يستطيعون  ال  الذين  األفراد 

أو ألم العينني، أو فقد القدرة على التركيز، أو ألن هناك  عليهم مثل: التعب اجلسماني،  
 شيئًا آخر البد من القيام به اآلن. 

وقت  ألن  أو  الوقت،  تضييع  يحبون  ال  ألنهم  املشاهدة  وقف  آخرون  يستطيع  فيما 
القيود  ووضع  النفس  يف  التحكم  على  القدرة  مفهوم  يعكس  مما  انتهى،   قد  الترفيه 

  دين دون غيرهم، الذين ال يستطيعون وقف املشاهدة.  للمشاهدة عند بعض املشاه

العمل  إذا كان لديه من  التحكم يف املشاهدة ووقفها  وباملثل، كان هناك من يستطيع 
يؤثر   املشاهدة مما  يوقف  أن  أن هناك من ال يستطيع  املذاكرة، يف حني  أو  واملسئوليات 

  الطالب. على مذاكرته أو حضوره املحاضرات خاصة بني 

على متغيري العمر والعمل باعتبارهما من العوامل األساسية التي وميكن هنا التأكيد  
الذاتية القيمة  وإدراك  الذات  يف  التحكم  على  وضع  تؤثر  على  القدرة  أن  لوحظ  فقد   ،

بخالف  سًنا،  األكبر  املبحوثني  سمات  إحدى  هي  الشرهة  للمشاهدة  الذاتية  القيود 
م انخفاض القدرة على وضع القيود الذاتية للمشاهدة، ويرتبط  الطالب الذين اتضح لديه

العمر   املسئوليات   - أيًضا  -مبتغير  من  لديهم  يكون  سًنا  أكبر  هم  فمن  العمل،  متغير 
لدى   يقل  قد  الذين  الطالب  بعكس  بها،  االلتزام  عليهم  ُحتتم  التي  واحلياتية  العملية 

الوقت،   بقيمة  والشعور  باملسئولية  الشعور  الرئيس بعضهم  السبب  أن  يفسره  ما  وهو 
  للمشاهدة الشرهة يتمثل يف امللل والفراغ. 

  خامًسا: تأثير املشاهدة الشرهة على مشاهدة التلفزيون التقليدي:
إذا   ما  املتعمقة سؤاًال عن  املقابلة  أسئلة  الثامن، تضمنت  التساؤل  لإلجابة على 

أم ال، حيث ذكر معظم املبحوثني  كان املشاهدون يفضلون العودة إلى التلفزيون التقليدي  
القنوات  على  اإلعالنات  حجم  بسبب  التقليدي  التلفزيون  مشاهدة  يفضلون  ال  أنهم 
أو   لليوم  وانتظارهم  املشاهدة ومضمونها،  وقت  إلى جانب عدم حتكمهم يف  التلفزيونية، 
املحتوى   ضعف  إلى  إضافة  هذا  املسلسل،  أحداث  متابعة  ميكنهم  حتى  التالي  األسبوع 

فمثًال  امل الرقمية،  التلفزيونية  املنصات  تقدمه  مبا  مقارنةً  التقليدي  التلفزيون  عبر  قدم 
  كانت إجابات املبحوثني كما يأتي:
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لم يعد التلفزيون ممتع، وكل ما يقدم فيه قدمي وُمعاد، وأصبح من غير املمكن  "  
التقليدى التلفزيون  عبر  املسلسالت  "  مشاهدة  والتلفزيون  "،  للوقت،  مضيعة  اإلعالنات 

التقليدي ال يعرض املحتويات القوية العالية ذات اإلنتاج القوي، كما أن املنصات الرقمية  
كل املضامني التي تقدم يف "، "  لعرض على التلفزيونات التقليديةتقدم العرض األول قبل ا

سهلة وبطريقة  اإلنترنت  عبر  مشاهدتها  "  التلفزيون ميكن  إال  "،  يكون ممتع  ال  املسلسل 
املشاهدة "  باكتمال  التقليدي بسبب اإلعالنات، وال أستطيع "،  للتلفزيون  العودة  ال أمتنى 

فضل بالنسبة لي ألني أشاهد ما أريده يف الوقت  التحكم فيه أو فيما يعرض، املنصات أ
  ". املناسب لي 

اإلعالنات،   فكرة  تتقبل  أنها  املشاهدات  إحدى  ذكرت  فقد  ذلك،  من  وبالرغم 
التلفزيون التقليدي الزال موجوًد،ا وميكن الرجوع له يف  وأحياًنا تفضل التلفزيون العادي "  

مش أحب  أنني  كما  اإلعالنات،  فكرة  وأتقبل  وقت،  ويكفي  أي  التقليدي  التلفزيون  اهدة 
حلقة يف اليوم، وهي جتربة ممتعة بالنسبة لي، أما إذا أردت مضمون مختلف أدخل على  

  سنة.  37". املنصات ملشاهدته

للتلفزيون   العودة  تتمنى  أنها  بكثافة،  املبحوثات، ممن يشاهدن  كما ذكرت إحدى 
امل إدمان  حد  إلى  تصل  ألنها  وذلك  أخرى،  مرة  "  التقليدي  اإلنترنت  عبر  أمتنى  شاهدة 

العودة للتلفزيون التقليدي، فقد كنا نشاهد ساعة أو ساعتني فقط، ولكن اآلن كل فرد يف  
  سنة.  25". حجرته يشاهد مبفرده

  سادًسا: آراء املبحوثني يف املشاهدة الشرهة بشكل عام:
ن رأيهم يف  لإلجابة على التساؤل التاسع، تضمنت أسئلة املقابلة املتعمقة سؤاًال ع  

  " فمثًال  ضارة،  الشرهة  املشاهدة  أن  أّكد  من  فمنهم  عام؛  بشكل  الشرهة  املشاهدة 
جانب   إلى  الواقع،  عن  والبعد  والوحدة  لالنعزال  تؤدي  ألنها  ُمضرة  الشرهة  املشاهدة 

باألحداث"، الشديد  والتأثر  تقليدهم  ومحاولة  املمثلني  مع  الشديد  املشاهدة "    االندماج 
رار على املجتمع، فمن أضرارها االنعزالية والتفكك األسري واالجتماعي،  الشرهة لها أض

املشاهدة الشرهة  "، "  إلى جانب التقمص الوجداني واالنغماس مع الشخصيات والتأثر بها
تأخذ من وقتي كثيًرا، فهي ضارة أكثر من كونها نافعة، وذلك على املستوى الشخصي، أما 

على فتؤثر  املجتمعي  املستوى  ساعات   على  عدد  من حتديد  والبد  االجتماعي،  التفاعل 
محددة بناء على الوقت والظروف مما ال يؤثر على أهداف أخرى يريد الفرد حتقيقها"،  
"املشاهدة الشرهة جتعل الشخص انعزالًيا وانطوائًيا يعيش يف قوقعة وال يستطيع التعامل 

ضوع فردي والبد أن يرى  مع الناس، ولكن البد لكل شخص أن يسيطر على نفسه، فاملو 
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مليء  أنه  حيث  املجتمع،  على  سلًبا  يوثر  املقدم  "املحتوى  له"،  واألصلح  األنفع  فرد  كل 
  بالعنف واجلنس واألفكار املختلفة عن الثقافات املصرية والعربية". 

  " فيها،  التمادي  وعدم  االعتدال  مع  ولكن  ممتعة،  املشاهدة  أن  أكد  أن  ومنهم 
سٍل، ولكن يجب أال تصل إلى اإلدمان، والبد لكل فرد أن يعرف  املشاهدة الشرهة شيء مُ 

ما ينفعه خاصةً أن املسلسالت متاحة طوال الوقت فيمكن تأجيل املشاهدة والعودة لها يف  
 أي وقت"، "ليست ضارة طاملا أن لدّي وقت"، "كل شيء له مميزات وعيوب". 

  " نافعة  وال  ضارة  ليست  أنها  ذكر  من  ولكنها   ومنهم  نافعة  وال  ضارة  ليست 
  ".للتسلية وتضييع الوقت، خاصة لو لدّي وقت طويل فاألفضل مشاهدة مسلسل أحبه

من   بالرغم  الشرهة  املشاهدة  خلطورة  املشاهدين  إدراك  النتائج  هذه  وتعكس 
قيامهم بها، مما يدل على أن االنفعاالت اإليجابية التي قد تنتج عن املشاهدة الشرهة لها  

قصير املدى على املشاهدين، ولكن يظل إدراكهم لسلبية وخطورة املشاهدة الشرهة    تأثير
  على أنفسهم. 

  مناقشة النتائج:
املنصات   مشاهدة  على  الشباب  إقبال  أسباب  الدراسة  هذه  نتائج  أوضحت 
الرقمية عبر اإلنترنت؛ حيث تنوعت األسباب ما بني أسباب نفسية وشخصية واجتماعية، 

بامل خاصة  طوال  وأسباب  املضامني  وإتاحة  نسبًيا،  االشتراك  رخص  من  نفسها،  نصات 
الوقت، واملضامني اجليدة الشيقة، إال أن الدراسة أسفرت أيًضا عن مدى إقبال الشباب 

  على منصة "نتفلكس" األجنبية خاصة يف الفترة األخيرة. 

ذلك   وجود   -أيًضا  -ويرجع  عدم  مثل  نفسها،  باملنصة  خاصة  أسباب  إلى 
األقران  إعالنا ضغط  جانب  إلى  االشتراك،  ورخص  املميز،  الشيق  الهائل  واملحتوى  ت، 

واألصدقاء، كل ذلك إضافة إلى فترات اإلغالق الكلي الذي عانى منه املصريون يف عام 
أنها تسفر عن أهمية 2020 الدراسة ال ميكن تعميمها إال  نتائج هذه  ، وبالرغم من أن 

يف   املصري  الشباب  بني  املنصة  من:  هذه  كل  مع  الدراسة  هذه  واتفقت  احلالي،  الوقت 
) سامي  ودراسة  2020دراسة   ،(Raikar  )2017  أكثر من  نتفلكس  أن  أكدتا  حيث   (

  املنصات الرقمية التي يشاهدها الشباب. 

هو منط املشاهدة الشرهة؛    -عينة الدراسة  -وكان منط املشاهدة بني الشباب  
التي تتم مشاهدتها يف املرة الواحدة، فهناك  إال أنه كان هناك اختالف يف عدد احللقات  

من يشاهد حلقتني أو ثالث على األكثر، وهناك من ينهي موسًما كامًال يف يومني، وهناك  



 

               1791 

من يحدد عدد ساعات معني يف اليوم ملشاهدة املسلسالت، باعتبار ذلك الوقت مخصص  
  للترفيه أثناء اليوم. 

املشاه انتشار منط  عن  النتائج  هذه  املنصات  وتسفر  مشاهدي  بني  الشرهة  دة 
الوقت احلالي، وعند االستفسار عن   املشاهدة يف  اإلنترنت كإحدى سمات  الرقمية عبر 
كيفية املشاهدة كان األكثر يشاهدون هذه احللقات مبفردهم من خالل التليفونات الذكية 

وما سبق النتائج  االتفاق بني هذه  وبالرغم من  الشخصي،  الكمبيوتر  ها من  أو من خالل 
)؛ إال أنها تعكس تغيًرا مصاحًبا يف عادات مشاهدة 2017دراسات أخرى، (عبد العظيم،  

أصبحت   بل  جمعي؛  نشاط  التلفزيوني  املحتوى  مشاهدة  تعد  فلم  التلفزيوني،  املحتوى 
واالندماج  التركيز  من  مزيد  على  ليحصل  مبفرده  الفرد  به  يقوم  شخصًيا  نشاًطا 

  والسيطرة على املضمون. 

ب فقد جاءت أما  بشكل شره،  تتم مشاهدتها  التي  التلفزيونية  للمضامني  النسبة 
فيها  يتوفر  طاملا  شره  بشكل  مشاهدتها  املضامني ميكن  جميع  أن  لتؤكد  الدراسة  نتائج 

دراسة مع  يتفق  ما  وهو  والتشويق،  اجلذب  ما  ،   Ferchaud (2018)عنصر  وأيًضا 
مشاهدة  استمرارية  لضمان  عليه  للتركيز  املضامني  على  والقائمون  املنتجون  يسعى 
املسلسل بشكل عام، وضمان املشاهدة الشرهة بشكل خاص؛ بل إن وجود جميع احللقات  
تستخدمها  التي  اإلستراتيجيات  أهم  من  بثواٍن  احللقة  انتهاء  بعد  تلقائًيا  وتشغيلها 

  شاهدة.   املنصات الستمرارية امل

تساعدهم  وسائل  عدة  هناك  كانت  يشاهدونها،  التي  للمضامني  اختيارهم  وعن 
ذاتها   املنصات  قوائم  منها  االختيار،  من    –على  املستخدمة  اإلستراتيجيات  إحدى  وهي 

للترويج ملنتجاتها   أو من خالل األخبار   –قبل املنصات  املعارف واألصدقاء،  وكذلك عبر 
ال مواقع  عبر  دراسةواإلعالنات  مع  يتفق  ما  وهو  االجتماعي،   ,Conlinتواصل 
Billings, & Averset   )2016  ( مع التواصل  يف  املواقع  هذه  أهمية  أكدت  التي 

يف  املشاركة  هو  املشاهدة  دافع  يكون  أحياًنا  بل  التلفزيونية؛  املضامني  حول  اآلخرين 
امل  Memesالـ البعض مشاهدة  كما يفضل  املواقع،  املضمون عبر هذه  بناًء حول  ضامني 

حتديد  على  القادر  النشط  املشاهد  مفهوم  يعكس  مما  له؛  املواقع  بعض  تقييمات  على 
يعكس   ما  وهو  األهداف،  هذه  لتحقيق  ويسعى  وأهدافه  معظم   -أيًضا  -دوافعه  رفض 

أوقات  أو  املضامني  على  سيطرتهم  عدم  بسبب  التقليدي  للتلفزيون  عودتهم  املبحوثني 
  ) قبل ذلك.Pena   )2015راسة مشاهدته، وهو ما أكدته د
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ويف ضوء نظرية اإلدراك االجتماعي، ومن خالل نتائج هذه الدراسة، ميكن تفسير   
فقد أوضحت النظرية أن هناك ثالثة محددات منط املشاهدة الشرهة وأسبابها ونتائجها،  

يف:   املحددات  هذه  وتتمثل  الفرد،  به  يقوم  الذي  السلوك  من  متنع  أو  تعزز  أساسية 
  ات بيئية، وسلوكية، وأخرى شخصية.محدد

منها  أن  الشرهة، جند  املشاهدة  على  الشباب  إقبال  أسباب  بعض  إلى  وبالنظر 
محددات بيئية ساعدت يف تعزيز ذلك السلوك، فمثًال األسباب اخلاصة باملضمون الشيق 
الكلي،   واإلغالق  احلظر  وفترات  االجتماعية،  بالظروف  اخلاصة  واألسباب  اجلذاب، 

األسباب  واألسب فكل هذه  احلياتية،  والضغوط  الواقع  ضمن  اب اخلاصة مبشاكل  تدخل 
  .  املحددات البيئية التي تدفع الفرد للقيام باملشاهدة الشرهة

من   غيرها  عن  الدراسة  هذه  يف  الشرهة  املشاهدة  ودوافع  أسباب  تختلف  ولم 
)، و Shim & Kim)2018 الدراسات السابقة، بل اتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من  

Anozie  )2020  و  ،( Dixit    ) املشاهدة 2020وآخرون  أسباب  أن  أكدوا  الذين   ،(
  تتمثل يف: متضية الوقت، والهروب من امللل، خاصة يف فترات اإلغالق الكلي.

التي     -وبالنظر إلى نتائج املشاهدة الشرهة كما ذكرها املبحوثون عينة الدراسة    
، جند أنها تتمثل يف  -)Tefertille & Maxwell)2018 بعضها مع نتائج دراسة   تتفق 

وتدخل هذه النتائج ضمن املحددات  االنفعاالت اإليجابية، وحتسن املزاج، واملتعة والتأثر،  
للسلوك باملشاهدة السلوكية  القيام  من  الناجت  املزاج  وحتسن  اإليجابية  فاالنفعاالت  ؛  

تكرارها  من  ُيزيد  سابقة   الشرهة  دراسات  مع  أيًضا  اتفق  ما  وهو  منها،  املتوقع  بسبب 
(Pattison  , Dombrowski, &Presseau, 2018).  

تبقى  وإلى جانب كل من املحددات البيئية والسلوكية التي يقل تأثير الفرد عليها،  
املحددات الشخصية التي تفسر لنا هذا النمط من املشاهدة؛ حيث إن الفرد يستطيع وضع  

املخصص والوقت  احللقات  عدد  حيث  من  لنفسه  تباين  قيود  خالل  من  ذلك  تبني  وقد   ،
وقف   يستطيع  ال  ومن  املشاهدة،  وقف  على  القدرة  لديه  من  بني  ما  املبحوثني،  إجابات 

  املشاهدة إال ألسباب اضطرارية مثل النوم أو التعب اجلسماني.  

بالعمل    -أيًضا  -واتضح   واالنشغال  العمرية  الفئة  التي أن  العوامل  أهم  من 
الشرهة،   املشاهدة  من  للحد  لنفسه  قيود  وضع  على  الفرد  تعتبر تساعد  وبالتالي 

املحددات الشخصية من أهم املحددات التي تؤثر على قيام الفرد باملشاهدة الشرهة يف ظل  
  .تواجد املحددات البيئية والسلوكية وانخفاض  قدرة الفرد يف السيطرة عليهما بشكل كلي
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الرغم من مدى ارتباط املبحوثني باملشاهدة الشرهة، إال أن كثيًرا منهم يدركون  وب  
مدى خطورة املشاهدة الشرهة على الفرد، وما قد تتسبب فيه من تضييع للوقت والعزلة  
والوحدة واالكتئاب واالندماج الشديد يف أحداث املسلسالت، وما يترتب على ذلك من قلة  

 ,Shim, Jim, Jungسئوليات احلياتية، ما يتفق مع دراسة  التركيز وعدم االلتزام بامل
Shin    )2018  للسلوك الشخصية  املحددات  أن  بعض  ذكر  بل  القيود   –)؛  وهي وضع 
من أهم العوامل التي حتد من إشكاليات املشاهدة الشرهة، كما ذكر آخرون أن   -الذاتية

ما بقدر  رقابة  أو  قيود  دون  الغربية  الثقافات  على  لها االنفتاح  أن  إال  إيجابيات؛  من  لها 
  كثيًرا من السلبيات التي يجب أخذها يف االعتبار والتحذير منها.  

  خامتة الدراسة ومقترحاتها:
كنمط   الشرهة  املشاهدة  منط  لفهم  الكيفي  األسلوب  الدراسة  هذه  استخدمت 
هذا  انتشار  الدراسة  وكشفت  اإلنترنت يف مصر،  عبر  الرقمية  املنصات  ملشاهدة  جديد 
النمط بني الشباب واإلقبال عليه بشكل كبير، خاصة مع توافر ظروف نفسية وشخصية  
ملحددات   نتاج  الشرهة  املشاهدة  أن  الدراسة  أكدت  كما  ذلك،  على  تساعد  واجتماعية 
بيئية وسلوكية وأخرى شخصية تعزز من ذلك السلوك وتدعمه، وإن كانت سيطرة الفرد  

سلوكية، إال أن املحددات الشخصية لها دور كبير يف  تقل على كل من املحددات البيئية وال
القيام باملشاهدة الشرهة، وتوضح الدراسة أن مشاهدة املنصات الرقمية لم تسفر فقط  

عن مشاهد نشط يسيطر   -أيًضا–عن مشاهدة شرهة من قبل املستخدمني؛ لكن أسفرت  
 ا إلشباعها.على ما يقدم له ويتحكم فيه، ويدرك متاًما احتياجاته ويسعى جاهدً 

وبالرغم من ذلك، إال أنه ال ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة على املجتمع املصري  
باعتبارها من الدراسات الكيفية؛ مما يستلزم إجراء عدد من الدراسات الكمية امليدانية 
املتغيرات   من  بعديد  وعالقتها  املصري  املجتمع  يف  الظاهرة  هذه  حجم  على  للتعرف 

ثل: السن، والنوع، واملستوى االقتصادي واالجتماعي، واحلالة االجتماعية الدميوغرافية م
والوظيفية، وكذلك بحث العالقة االرتباطية بني املشاهدة الشرهة والقيود الذاتية وإدراك  
من   عديد  إجراء  يستلزم  كما  كمًيا،  اختبارها  علمية ميكن  فروض  الذاتية ضمن  القيمة 

على للتعرف  التحليلية  اإلنترنت    الدراسات  عبر  الرقمية  املنصات  محتويات 
املنصات،   هذه  عبر  املقدمة  واخلدمات  ملضامينها،  للترويج  املختلفة  وإستراتيجياتها 
على   املنصات  هذه  بتأثيرات  ربطها  ثم  تستخدمها،  التي  اجلديدة  البرامجية  واخلطط 

  أو ثقافية. سواء كانت تأثيرات نفسية أو اجتماعية  -خاصة  الشباب -اجلمهور املصري 
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