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هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن العالقــة بــن اســتخدام اجلمهــور تطبيقــات الفيديــو القصيــر عبــر 

الهواتــف الذكيــة واآلثــار النفســية واالجتماعيــة الســلبية والدوافــع واإلشــباعات املتحققــة منــه، وهــي دراســة 

وصفيــة جــرى تطبيقهــا باســتخدام منهــج املســح علــى عينــة عشــوائية مــن اجلمهــور املصــري قوامهــا )614( 

ــا، وتوصــل البحــث لنتائــج مــن أهمهــا: 28.5% مــن العينــة يســتخدمون التطبيقــات دائًمــا، %76.9  مبحوًث

ممــن ال يســتخدمون التطبيقــات )ألنهــا حتتــوي مضامــن ال تتناســب مــع عاداتهــم وتقاليدهــم(،%46.1 

ــر التطبيقــات اســتخداًما بنســبة %77.5،  ــق TIKTOK أكث ــا، وجــاء تطبي يســتخدمون التطبيقــات يومًي

كمــا توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام اجلمهــور لتطبيقــات الفيديــو القصيــر واآلثــار 

النفســية واالجتماعيــة الســلبية لديهــم.

الكلمات املفتاحية: تطبيقات الفيديو القصير، اآلثار النفسية واالجتماعية، اجلمهور.

The research aimed to reveal the relationship between the public’s use of short 
video applications via smartphones and the negative psychological and social effects, 
motivations and verifications obtained from it, a descriptive study that was applied 
using the survey method on a random sample of the Egyptian public consisting of (614) 
respondents, and the research reached results from the most important of them: 28.5% 
of the sample always use applications, 76.9% do not use applications (because they 
contain content that does not fit their customs and traditions), 46.1% use applications 
daily, TIKTOK came the most used applications with 77.5%, there is a statistically 
significant relationship between the public›s use of applications Short videos and their 
negative psychological and social effects.

Keywords: ,short video apps ,psychological social effects ,Audience.
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أسهمت الثورة التكنولوجية والتطور املتزايد يف مجال وسائل االتصال والهواتف الذكية 
إلى ظهور تطبيقات الفيديو القصير الذي ال يتعدى الدقيقة الواحدة، وهي أشبه مبنصة  

عاًما   )12(اجتماعية ال تتطلب شرط إنشاء حساب شخصي، والسماح للمستخدمني من  
ومشاركت الفيديو  مقاطع  وسياسة بنشر  للخدمة  شروط  وضع  مع  بينهم  فيما  ها 

  اخلصوصية للتطبيقات والتي يتجاهلها العديد من املستخدمني يف كثير من األحيان.

فقد أحدثت تلك التطبيقات طفرة تقنية يف طريقة التفاعل وعرض املحتوى واستخدام 
االجتماعي،   التأثيرات البصرية والسمعية اجلاذبة للمستخدمني؛ لتنافس مواقع التواصل

تقريره   االتصاالت يف  لتنظيم  القومي  أكده اجلهاز  ما  وهو  االستخدام،  وتتفوق عليها يف 
م، حيث جاءت نسبة الزيادة يف استخدام تلك التطبيقات ويف 2020أبريل    - لشهر مارس  

  . )1( %151والذي جاء بنسبة  Facebook% لتتفوق على  198بنسبة  TikTokمقدمتها 

سواًء  واستخدامها  األعمار،  مختلف  بني  التطبيقات  تلك  انتشار  مع  إنه  والواقع 
ُتوظف   هل  ومنها:  التساؤالت؛  األفق  يف  تلوح  ومشاركته  املحتوى  صناعة  أو  باملشاهدة 
واجتماعية  ونفسية  وأخالقية،  أمنية  أضرار  لها  هل  فقط؟،  والتسلية  الترفيه  بهدف 

  ا كفن اختراق العقول؟. واختراق اخلصوصية للمستخدم واتباعه

فالتفتت يف بداية األمر إلى تلك املخاطر والسلبيات العديد من الدول مثل: الواليات  
تربوية   نداءات  وأصدرت  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  واجلزائر  األمريكية  املتحدة 
وتأثيرها   وثقافته  وأمنه  املجتمع  على  التطبيقات  سلبيات  من  للحد  برملانية   ومناقشات 

  حلياة الطبيعية للمستخدمني بالسلب يف مظاهر متعددة.النفسي واالجتماعي على ا 

املنصات االجتماعية يف ضوء  لتلك  والتأثيرات  األزمات  بعيدة عن هذه  لم تكن مصر 
للفتيات   التطبيقات  ناشطات  بعض  دعوات  جتاه  قانوني  بتحرك  التطبيقات  تلك  انتشار 

بالتعري بعد إنشاء حساب   -)influencer(  )2أو كما يطلق عليهم(االنفلونسر  -املصريات
تلك   بحجب  املطالبة  املصري  البرملان  أعضاء  بعض  دفع  مما  الربح؛  بهدف  شخصي 



 

 
34103410 

التطبيقات؛ بداع حالة االنفالت األخالقي للمحتوى، ومت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق 
  بتهمة االعتداء على مبادي وقيم أسرية للمجتمع املصري واالجتار بالبشر. 

كم أنه  التسلية  فيتضح  أهمها:  ومن  اإليجابية،  اجلوانب  بعض  التطبيقات  لتلك  ا 
والترفيه وشغل أوقات الفراغ للمستخدمني، وهو ما ُتعلن عنه الشركات املالكة للتطبيقات، 
التطبيقات  منافسة  ظل  يف  عنها  االستخدام  ذات  يكشف  سلبية  جوانب  هناك  إال 

  وانتشار الهواتف الذكية.     واملستخدمني وبعضهم البعض، وتوافر خدمة اإلنترنت

وعلى هذا فإن البحث احلالي يسعى إلى الكشف عن العالقة بني استخدام اجلمهور  
السلبية  واالجتماعية  النفسية  واآلثار  الذكية  الهواتف  عبر  القصير  الفيديو  تطبيقات 

  ومرورًا بالدوافع واإلشباعات املتحققة منه.

  :البحث مشكلة 

طبيقات الفيديو القصير املجانية منذ أكثر من ثالث سنوات  مع االستخدام املتنامي لت
م، وبعد انتشار هذه التطبيقات بني  2020(كورونا) يف عام    19مرورًا بجائحة كوفيد _

العالم حول  أعمارهم  مبختلف  التواصل   املستخدمني  مواقع  منافسها  تخطت  والتي 
نوعه من خال من  كاستخدام جديد  بوك)  (الفيس  مثل:  فيديو االجتماعي،  مقاطع  بث  ل 

ينتج عن   والتسلية، وما قد  الترفيه  ناهيك  والشهرة  الربح  إلى  صغيرة احلجم قد يهدف 
  ذلك من مضامني ُمختلفة لنيل هذا الهدف.   

على  وسلبية  إيجابية  تأثيرات  من  التطبيقات  لتلك  ما  حول  التساؤالت  وتكثر 
(امل عليه  ُيطلق  ما  إلى  حتولت  وهل  اجلمهور،  من  اإللكترونية)  مستخدميها  صيدة 

للمستخدمني؟؛ ملا تتضمنه من محتوى دون رقيب إضافةً إلى حرية إنشاء حساب شخصي  
لصغار السن _ دون حتديد كيفية ضمان ذلك_ وبث مضامني غير الئقة، والسقف املفتوح  
من احلريات الالمسؤولية، والتأثير السلبي على قيم املجتمع، وإدخال ثقافات دخيلة دون 

وابط وتوعية مجتمعية؛ مما دفع بعض الدول العربية واألجنبية للتحذير من ذلك  وجود ض
  التأثير.  

اإلحصائيات ألكثر   وفق  والذي وصل عددهم  املستخدمني  الكثير من  يتخيل  يكن  فلم 
من ملياري مستخدم حول العالم، أن هذه التطبيقات مبضمونها املتمثل يف مقاطع فيديو  

بخ  واحدة  دقيقة  تتجاوز  أو  ال  للمشاهير  راقص  وتأثيرات موسيقية مبضمون  دع بصرية 
لُيمثل خطًرا   املستخدمني أنفسهم أو متثيل درامي وفكاهي وغيره، أن يتعدى األمر ذلك 
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نفسًيا واجتماعًيا على اجلمهور املستخدم، مثل: اإلدمان والتنمر واألرق وقلة النوم والعزلة  
  األسرية وغيرها.  االجتماعية وأضرار أخالقية وضعف العالقات 

فتظل اإلشكاليات املرتبطة بهذا االستخدام والدوافع واإلشباعات وتلك اآلثار النفسية 
واالجتماعية املحتملة من تلك التطبيقات والتي تنعكس على املستخدمني ُتثار التساؤالت،  

الباحثفقد   لبعض    الحظ  العام  الشخصية واالستخدام  املالحظة  االستخدام  من خالل 
باختالف وجود درجة كبيرة من االستخدام  التطبيقات سهولة التنزيل واالستخدام مع  تلك  

  .  املستوى التعليمي والسن والنوع

تؤكده   ما  الدراسة  وهو  على  االستطالعيةنتائج  وُطبقت  الباحث  أجراها  ) 60( التي 

نسبة   أن  إلى  وتوصلت  التطبيقات مع  70مبحوًثا،  العينة استخدموا هذه  اختالف % من 
% منهم يستخدم  67طبيعة االستخدام بني املشاهدة وصناعة املحتوى أو مشاركته، وقرابة  

أوقات  شغل  ثم  والتسلية  الترفيه  االستخدام  من  األول  والهدف  يومًيا،  التطبيقات  هذه 
  الفراغ. 

مشكلة   تتلخص  ذلك  على  استخدام   الدراسةوقياًسا  بني  العالقة  عن  الكشف  يف 
  الفيديو القصير واآلثار النفسية واالجتماعية السلبية املحتملة. اجلمهور تطبيقات 

  : البحثأهمية 

النفسية    _ للتطبيقات واآلثار  العالقة بني االستخدام  النظرية للكشف عن  تأتي األهمية 
ضوء  يف  للجمهور  القصير  الفيديو  تطبيقات  استخدام  ُيخلفها  قد  التي  واالجتماعية 

خاطر التي باتت مرتبطة بهذا االستخدام املتزايد يوًما بروز العديد من املشكالت وامل
والنوع   والتعليمية  العمرية  اجلمهور  مستويات  باختالف  التطبيقات  لتلك  يوم  بعد 

  وغيره. 

الفيديو القصير يف    _   ُيسلط البحث الضوء نظرًيا على ظاهرة جديدة؛ وهي تطبيقات 
املستخدمني بدعو بدأت بجذب  والتي  العالم  والكشف  معظم دول  والتسلية  الترفيه  ى 

السلبي لها، مما دعا احلكومات والبرملانات والتربويني   الوجه  املواهب حتى ظهر  عن 
من   ُيقدم  ما  محتوى  مخاطر  لتفادي  ودولية  محلية  مطالبات  بطرح  اإلعالم  وخبراء 
البيانات   وأمن  واخلصوصية  اجتماعية  وأخالقيات  وقيم  السلوكيات  على  فيديوهات 

ا يعد أمًرا يستوجب الدراسة لظاهرة لم يتطرق لها الباحثون سابًقا على  وغيرها، مم
  حد علم الباحث. 
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سواء  التطبيقات  تلك  إيجابيات  من  اإلفادة  كيفية  يف  ونتائجه  البحث  ُيساعد  قد 
التسويق   أو  التعليمية،  العملية  يف  معها  الدعائية  احلمالت  أو  اإلعالمية  بالشراكة 

األ مواجهة  أو  مواقع اإللكتروني،  على  تفوق  الذي  انتشارها  ضوء  يف  واألوبئة  مراض 
  م، وليس فقط  النظر لسلبياتها.2020التواصل االجتماعي يف الربع األول من 

قد ُيفيد البحث توجيه النظر نحو اإلفادة من انتشار تلك التطبيقات املتزايد يف إنتاج  
 اء ومواجهة اإلرهاب. تطبيقات مشابهة ميكن استخدامها لنشر قيم اجتماعية واالنتم

    : البحثأهداف 

  التعرف على  معدل استخدام اجلمهور لتطبيقات الفيديو القصير.   -
 الفيديو القصير التي يحرص املستخدمني عليها.  التعرف على أبرز تطبيقات -
 الكشف عن أشكال التفاعل عند استخدام تطبيقات الفيديو القصير.  -
القصير   - الفيديو  نوعية  عن  أو الكشف  متابعتها  على  اجلمهور  عليها  يحرص  التي 

 مشاركتها أو صناعة محتواها.
عينة   - استخدام  جراء  من  التطبيقات  حتققها  التي  واإلشباعات  الدوافع  معرفة 

 الدراسة .
 رصد إيجابيات وسلبيات تطبيقات الفيديو القصير.  -
واالجتماعية الس - النفسية  التطبيقات واآلثار  العالقة بني استخدام  لبية لدى  قياس 

 اجلمهور. 
اجلمهور   - ودوافع  استخدامات  درجة  على  الوسيطة  املتغيرات  بعض  تأثير  معرفة 

 واإلشباعات املتحققة منها.  
  : السابقةالدراسات 

العلمية  الدوريات  يف  الدراسة  مبجال  ترتبط  التي  الدراسات  مسح  الباحث  حاول 
شبكة   على  املنشورة  والدراسات  والعربية  األحدث األجنبية  من  ترتيًبا  واملرتبة  اإلنترنت، 

  إلى األقدم، ومبا يتفق مع الدراسة:

دراسة   استخدام ) Omar& Dequan (   )3,(2020هدفت  أمناط  على  التعرف   ،
باالعتماد على نظرية االستخدامات  TIKTOK عاًما لتطبيق    34_  20اجلمهور من سن

على وُطبقت  املسح،  منهج  واستخدمت  االستبانة   )385( واإلشباعات،  توزيع  ومت  مبحوًثا، 
تأثير   لها  املستخدمني  دوافع  أهمها:  من  لنتائج  وتوصلت  الثلج،  كرة  بأسلوب  إلكترونًيا 
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االجتماعي  والتفاعل  احلياة  ضغوط  من  الهروب  مثل:  التطبيق،  استخدام  يف  واضح 
  والتعبير عن الذات.

الدين، عز  (شيماء  دراسة  طب )4(  م)2020اهتمت  باستكشاف  الفيديوهات ،  يعة 
باستخدام حتليل املضمون الكيفي واملالحظة البسيطة،    TIKTOKالتسويقية عبر تطبيق  

سن    )21(وتطبيق   من  للمستخدمني  اإلنترنت  على  مقننة  شبه  عاًما،  27_15مقابلة 
وتوصلت لنتائج من أهمها: استخدام املبحوثني التطبيق بهدف التسلية وملء وقت الفراغ،  

  ات املشاهير، وتصوير الفيديوهات باالعتماد على خاصية حتريك الشفاه.ومتابعة فيديوه

، التعرف على اآلثار النفسية واالجتماعية التي  )5(  م)2020بحثت دراسة (جيهان سعد،
االجتماعي،   التواصل  مواقع  عبر  اإللكتروني  للتحرش  املراهقات  الفتيات  تعرض  ُيخلّفها 

مبحوٍث، وتوصلت لنتائج من   )400( ة عشوائية  واستخدمت منهج املسح، وُطبقت على عين
% من العينة أن 50% من املراهقات تعرضهن للتحرش اإللكتروني، وأقرت    30.3أهمها:  

  % سلوكية. 18.5% نفسية،  30.3تأثيرات التحرش تكون اجتماعية، 

) دراسة  القصير  ) Wang(   )6, 2020استهدفت  الفيديو  فاعلية  على  التعرف   ،
والعوTIKTOKعبر الفيديو  ،  مقاطع  يف  واإلقناعية  النفسية  االستجابات  يف  املؤثرة  امل 

على   وُطبقت  التجريبي،  املنهج  واستخدمت  إلى    ) 81(القصير،  بتقسيمهم  مبحوًثا، 
تأثيرات   للفكاهة  لنتائج من أهمها:  اإللكتروني، وتوصلت  مجموعات ثم تطبيق االستبانة 
التكنولوجيا  لتبني  رغبتهم  يف  أسهمت  مما  للتطبيقات؛  املستخدمني  تفاعل  يف  متعددة 

  واملؤثرات املميزة يف التطبيق.

دام األطفال اجلزائريني يف التعرف على استخ، )7( م)2020سعت دراسة (جعود سماح،
واملضمون املُقدم واملظاهر السلوكية التي ُيجسدونها، واستخدمت منهج    TIKTOKتطبيق  

فيديو يف التطبيق، وتوصلت لنتائج من أهمها: يظهر األطفال أكثر يف    )95(املسح، بتحليل 
بنسبه   الفتيات  وظهور  أخالقية،  ال  بدالالت  ولكن  موسيقية  غ87مقاطع  مبالبس  ير  % 
  الئقة تدفع إلى التحرش اإللكتروني المتالكهن حسابات على التطبيق.

 ) دراسة  أهمية )S. 2019 ,& Liu ,Y. ,Wu ,X. ,(Zhang)8أشارت  إلى   ،
والعوامل املؤثرة إلدمان التطبيق، واستخدمت   TIKTOK تطبيقات الفيديو القصير مثل:

على(  وُطبقت  املسح،  لنتائج  388منهج  وتوصلت  مبحوًثا،  والتسلية  )  الترفيه  أهمها:  من 
الواقع  يف  اآلخرين  مع  التفاعل  من  القلق  وأيًضا  التطبيق،  العينة  لتفضيل  أول  سبب 

  املحيط، وجاءت العزلة االجتماعية من ضمن العوامل املؤثرة يف إدمان التطبيق. 



 

 
34143414 

القيم املتضمنة يف تطبيق ،  )9()م2019رصدت دراسة (أشرف لعوابدية، خالد عوني،  
TIKTOK   واستخدمت اجلزائريني،  للمستخدمني  التكنولوجية  احلتمية  نظرية  ظل  يف 

العينة  التحليلي والوصفي، وشملت  مبحوثني الذين ميلكون أكبر  )  10(  منهج املسح بشقية 
فيديو من حساب كل مبحوث، وتوصلت لنتائج من أهمها:    )30(عدد من اجلمهور وحتليل

القيم التي تضمنها التطبيق تأثرت باملحتوى السلبي، ومقاطع الغناء والرقص هي األكثر  
  تداوًال.

طلعت، (نورا  دراسة  املرأة    )10(  ،م)2019سعت  استخدام  يف  الالمعيارية  عن  الكشف 
منوذًجا، واستخدمت منهج املسح بشقية التيك توك أ  _املصرية ملواقع التواصل االجتماعي
محتوى بتحليل  والوصفي  بلغت  )441(التحليلي  استبانة  واستمارة  مبحوًثا،    )662( فيديو، 

تدفع   التي  األسباب  أهم  املالية  واملكاسب  الشهرة  الرغبة يف  أهمها:  لنتائج من  وتوصلت 
توجه   مييز  السلبي  التوجه  الفيديوهات،  من  النوعية  هذه  لنشر  نحو  النساء  املجتمع 

  التطبيق. 

) دراسة  محمدهدفت  فتحي  حمود،  اجتاهات    )11(   ،م)2019،سامي  على  التعرف 
على  وُطبقت  املسح،  منهج  واستخدمت  وتطبيقاتها،  الذكية  الهواتف    ) 449(مستخدمي 

يف  الذكية  الهواتف  تطبيقات  على  االعتماد  ازدياد  أهمها:  من  لنتائج  وتوصلت  مبحوًثا، 
أثر سلًبا على طرق التواصل التقليدية، وأن معظم الشركات تستخدم   التواصل بني األفراد

  تلك التطبيقات للترويج ملنتجاتها بهدف الربح. 

فيصل، (ميادة  دراسة  واألكادميية ،  )12(م)2019اهتمت  النفسية  اآلثار  على  بالتعرف 
منهج   استخدمت  العراقية،  اجلامعات  طلبة  بني  اإلنترنت  إلدمان  املسح،  واالجتماعية 

مبحوٍث، وتوصلت لنتائج من أهمها: جاءت اآلثار النفسية واالجتماعية   ) 400( وُطبقت على
  إلدمان اإلنترنت بدرجة مرتفعة، واآلثار األكادميية بدرجة متوسطة. 

محمود،  الزهراء  (فاطمة  دراسة  استخدامات  ) 13(   م)2019سعت  على  للتعرف   ،
بالعزلة وعالقتها  الذكية  للهواتف  املسح،   املراهقني  منهج  استخدمت  لديهم،  االجتماعية 

على أهمها:    ) 335( وُطبقت  من  لنتائج  وتوصلت  وطالبةً،  املراهقني  87طالًبا  من   %
يستخدمون الهواتف الذكية للمتعة وقضاء وقت الفراغ أدى هذا املجتمع االفتراضي إلى  

  عزلة اجتماعية.

مصطفى، (وليد  دراسة  االجتماع)14(  م)2018رصدت  اآلثار  السلبية ،  والنفسية  ية 
املسح،   منهج  واستخدمت  األردنية،  اجلامعات  طلبة  لدى  اإلنترنت  استخدام  عن  الناجتة 
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على   املفرط    )1838(وُطبقت  االستخدام  أهمها:  من  لنتائج  توصلت  وطالبةً،  طالًبا 
لإلنترنت كانت له آثار سلبية يف مجال العزلة االجتماعية تليه العالقات األسرية ثم سرعة  

  لغضب. ا

سالم، بن  (إبراهيم  دراسة  استخدامه )15(   م)2018بحثت  ودوافع  اإلنترنت  إدمان   ،
وُطبقت   املسح،  منهج  واستخدمت  اجلامعة،  طلبة  لدى  االجتماعي  بالتفاعل  وعالقتهما 

طالٍب وطالبٍة، وتوصلت لنتائج من أهمها: وجود عالقة بني درجات الطالب يف    )200(على
وبني اإلنترنت  إدمان  التفاعل  مقياس  مقياس  يف  اإلنترنت  استخدام  دوافع  مقياس   

  االجتماعي.

(الصادق شنة،   وإشباعات  ) 16(  م)2017تطرقت دراسة  استخدام  التعرف على  نحو   ،
على   وُطبقت  املسح،  منهج  واستخدمت  الشباب،  لدى  الذكية  الهواتف    )100( تطبيقات 

اجلز دولة  الوادي،  والية  قمار  مدينة  شباب  من  وشابٍة  من  شاٍب  لنتائج  وتوصلت  ائر، 
  أهمها: استخدام الهاتف الذكي وتطبيقاته لدي الشباب بدرجة كبيرة ومتزايدة. 

) دراسة  ُتؤدي  )Aiste Dovaleane(  )17,2016توصلت  التي  العوامل  حتديد  إلى   ،
إلى انخراط املستخدمني يف تطبيقات الهواتف الذكية، واستخدمت منهج املسح، وتوصلت  

أهمها: أن األبعاد الثالثية الندماج املستخدمني يف التطبيقات عاطفية وإدراكية لنتائج من  
  وسلوكية، وأن إرضاء املستخدم ووالءه ليست عوامل مؤثرة. 

نبيل، (أمل  دراسة  واالجتماعية ) 18(  م)2015سعت  الثقافية  اآلثار  عن  الكشف   ،
اخللي اجلامعي  الشباب  على  االجتماعي  التواصل  لشبكات  واإلشباعات والنفسية  جي 

وُطبقت على   املسح،  منهج  استخدمت  من   )300( املتحققة،  لنتائج  وتوصلت  وإناٍث،  ذكوٍر 
% من العينة ُيؤيدون وجود آثار سلبية اجتماعية، وهناك اجتاه نفسي إيجابي  75أهمها:  

  نحو مواقع التواصل االجتماعي.

قلي،   بالل  زغدودي،  الزهراء  (فاطمة  دراسة  استخدام )19(  م)2015تناولت  مدى   ،
بدولة   قاملة  جامعة  يف  الذكية  الهواتف  على  اإلسالمية  للتطبيقات  اجلامعي  الطالب 

على   وُطبقت  املسح،  منهج  واستخدمت  االتصال    )50(اجلزائر،  علوم  بقسم  طالًبا 
للتذكير  التطبيقات  بتحميل  قامت  العينة  أغلب  أهمها:  من  لنتائج  وتوصلت  واإلعالم، 

  غالل أوقات الفراغ بأشياء نافعة كاستخدام فعلي. بأركان العبادة واست

 ) دراسة  تصميم )Lina Wu Minch OC Kong sang(   )20,2015اقترحت   ،
الذكية  الهواتف  تطبيقات  لشراء  املستخدمني  لنية  خاص  تقييم  وإجراء  متكامل  منوذج 
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من   الفائدة  أن  أهمها:  من  لنتائج  وتوصلت  املسح،  منهج  واستخدمت  القيمة،  مدفوعة 
تطبيقات ال نحو  املستخدمني  اجتاهات  على  تأثير  ذات  املحيط  يف  الزمالء  وتأثير  شراء 

  الهواتف الذكية.

  التعليق على الدراسات السابقة: 

على  1 فقط  اقتصرت  القصير  الفيديو  بتطبيقات  املرتبطة  السابقة  الدراسات  جميع   _
إليه  TIKTOK تطبيق   املشابهة، وهو ما اجته  التطبيقات األخرى  إلى  ولم تتطرق 

  البحث احلالي بدراسة أكثر التطبيقات استخداًما.

، واهتمت فقط  _ جميع الدراسات السابقة لم تهتم بإجراء الدراسة على اجلمهور العام2
عاًما، وجتاهلت الفئات العمرية األعلى    35بعينة صغار السن واملراهقني حتى سن  

  التي تستخدم بالفعل تلك التطبيقات. 

املنهج  3  وحتديد  الدراسة  مشكلة  بلورة  يف  السابقة  الدراسات  من  الباحث  استفاد   _
  والعينة.

ة الستخدام اإلنترنت بصفة  _ اتفقت معظم الدراسات على وجود آثار نفسية واجتماعي4
  عامة والتطبيقات على الهواتف الذكية بصفة خاصة باستثناء التطبيقات اإلسالمية.

_ لم تتطرق الدراسات السابقة لكيفية اإلفادة من تطبيقات الهواتف الذكية بصفة عامة  5
الدين، عز  (شيماء  دراسة  زغدودي، 2020باستثناء  الزهراء  (فاطمة  ودراسة  م)، 

  . Wang, 2020)م)، دراسة (2015ي، بالل قل

  ( نظرية االستخدامات واإلشباعات) النظري اإلطار 

بناء فروضها على نظرية االستخدامات   النظري ويف  الدراسة يف إطارها  تعتمد هذه 
خالل  واإلشباعات من  الباحث  حاول  حيث  اإلعالمية،  الدراسات  نظريات  أهم  كأحد   ،

استخدامه للنظرية أن يستكشف كيف وملاذا يستخدم اجلمهور املصري لتطبيقات الفيديو  
تعرضهم   ودوافع  وطبيعتها،  ذلك  من  املتحققة  واإلشباعات  الذكية  هواتفهم  القصير عبر 

  لتعرض لتلك التطبيقات من قبل املبحوثني. لها؟ وحتقيق أهدافهم، ورصد عادات وكثافة ا

لالختبار  وقابلية  مرونة  أكثر  واإلشباعات  االستخدامات  نظرية  أن  يرى  من  فهناك 
والتطوير، فظهور تكنولوجيا احلاسبات الرقمية وشبكة اإلنترنت وما خلفته من تطور يف  

ال وتفاعلية يف  ومشاركة  نشاًطا  أكثر  اإلعالم جعل اجلمهور  وسائل  االتصالية  بنية  عملية 
مجاًال  يخلق  هذا  ُكل  االتصال،  وسائل  من  املستحدثة  اإللكترونية  األشكال  يف  خصوًصا 
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حيوًيا يجعل النظرية صاحلة إلعادة التطبيق واختبار أبعادها وفروضها، وتطوير مناذجها  
  ) 21( مبا يتوافق مع مستجدات العمل اإلعالمي التي نتجت عن ظهور شبكة اإلنترنت.  

ينتقي   وُتظهر الذي  هو  فاجلمهور  سلبًيا  مستقبًال  وليس  فاعًال  اجلمهور  النظرية 
والنفسية   املعرفية  ُيشبع رغباته واحتياجاته  الذي  تناسبه، وكذلك املضمون  التي  الوسيلة 

  ) 22(واالجتماعية بشكل متعمد.

ولذا يختلف األفراد يف استخدامهم لوسائل اإلعالم لتحقيق أهدافهم، كما ُيشير إلى  
إلشباع ت اإلعالمية  غير  األخرى  الوسائل  مع  البعض  بعضها  مع  اإلعالم  وسائل  نافس 

  ) 23( حاجات اجلمهور.

  : االستخدامدوافع 

النفسية  البيولوجية  القوى  أنه:  الدافع على  النفس  ُيعرف املتخصصون يف مجال علم 
  ) 24( داخل الفرد الذي تستحثه على القيام بنشاط معني إلشباع أو إرضاء رغبة محددة.

احلاجات املرتبطة بوسائل اإلعالم   Hassو  Gurovitchو   Katzولهذا صنف ُكٌل من  
  :  ). 25(إلى خمس فئات رئيسة وهي 

  : وهي احلاجات املرتبطة باملعلومات واملعارف ومراقبة البيئة.احلاجات املعرفية -

 : وهي احلاجات املرتبطة بالنواحي العاطفية واملشاعر.احلاجات الوجدانية -

النفسيحاجات   - والتقدير التكامل  املصداقية  بتدعيم  املرتبطة  احلاجات  وهي   :
 الذاتي وحتقيق االستقرار الشخصي. 

االجتماعي: - التكامل  العائلة   حاجات  مع  بالتواصل  املرتبطة  احلاجات  وهي 
 واالصدقاء والعالم، وتقوم على رغبة التقارب مع اآلخرين.

 وتعكس ُكل ما هو مرتبط بالترفيه والتسلية. حاجات الهروب: -

  املتحققة:   اإلشباعات

باعتبارهم مدفوعني   وفًقا لنظرية االستخدامات واإلشباعات فإنه يتم وصف األفراد 
وثقافية واجتماعية  نفسية  واالختيار    مبؤثرات  اجلماهيرية،  اإلعالم  وسائل  الستخدام 

صول على نتائج خاصة تسمى اإلشباعات، منها ومن مضامينها ما يتناسب معهم بغية احل
وهي التي يحصل عليها األفراد من جراء استخدام وسائل االتصال واملضمون املقدم بها،  

االتصال فيه  مت  الذي  االجتماعي  اإلشباعات )26(والظرف  الى  اإلشارة  هذا ميكن  ومن   ،
  التي ُيحققها اجلمهور من التعرض ملضمون وسائل االتصال:
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املح - اإلعالم، توىإشباعات  وسائل  محتوى  أو  ملضمون  التعرض  عن  الناجتة  وهي   :
توجيهية   إشباعات  األول:  نوعني،  إلى  وتنقسم  الوسيلة،  من  أكثر  بالرسالة  وترتبط 

املعلومات،   على  واحلصول  البيئة  مراقبة  يف  الثانيتتمثل  إشباعات والنوع   :
و  اجتماعية اآلخرين  مع  التواصل  إلى  احلاجة  إشباع  يف  من تتمثل  معهم  التحدث 

وشبكة   االتصال  وسائل  من  الفرد  عليها  يحصل  التي  املعلومات  بني  الربط  خالل 
  عالقاته االجتماعية.

: هي تنتج عن استخدام الفرد وسائل اتصال دون سواها، إشباعات عملية االتصال -
إلى   وتنقسم  املضمون،  من  أكثر  بالوسيلة  ترتبط  األول أي  شبه نوعني،  إشباعات   :

بالتوتر، توجيهية   اإلحساس  وتخفيف  الراحة،  إلى  احلاجة  بإشباعات  تتعلق  وهي 
الذات،   عن  والدفاع  واالسترخاء،  باملتعة  الثانيوالشعور  شبة والنوع  اإلشباعات   :

االجتماعية وهي مكملة للنوع األول تتمثل يف التخلص من اإلحساس بامللل والعزلة،  
 . )27(م والتوحد مع الشخصيات التي تعكسها وسائل اإلعال

  مدى مالئمة النظرية للبحث:

متتاز به من القابلية على التطوير مع املستجدات يف عالم وسائل   ملاتتمكن النظرية     -  1
معرفة   على  القدرة  من  تطبيقها  بدء  على  سنوات  مرور  من  الرغم  على  االتصال 
احلاجات النفسية واالجتماعية كهدف من أهم أهدافها التي تدفع اجلمهور الواعي 

  اجات. بحاجاته واختياره لتطبيقات الفيديو القصير إلشباع تلك احل

يفترض خبراء االتصال أن النظرية تستحق التقدير واالحترام مع الزمن ألنها قادرة    -  2
التقليدية ولكن أيًضا مع وسائل اإلعالم   اإلعالمعلى التكيف ليس فقط مع وسائل  

احلديثة مثل اإلنترنت.. وبالتالي فتعتبر النظرية مناسبة للدراسة للكشف عن دوافع 
اإلش وأبرز  شبكة  التعرض  على  القصير  الفيديو  تطبيقات  من  املتحققة  باعات 

بوك،  الفيس  مثل:  االجتماعي  التواصل  مواقع  من  العديد  تنافس  التي  اإلنترنت 
  .FACE APPوتويتر، وواتس آب، وتطبيقات الهندسة االجتماعية مثل: 

وأسباب   -  3 التعرض  دوافع  حتديد  على  القادر  اجلمهور  دوافع  أسباب  على  للتعرف 
الوسائل  على   التعرض  هذا  تأثير  معدل  عن  والكشف  غيرها،  دون  وسيلة  اختيار 

  األخرى وأسبابه كفرض نظري للنظرية. 

املضمون    -  4 إيجابي عن  وباحث  نشط  أن اجلمهور  رئيس  كفرض  تفترض  النظرية  أن 
الو املستخدم ويستخدم  اجلمهور  على  ينطبق  ما  وهو  مقصودة  ألهداف  سيلة 
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لتطبيقات الفيديو القصير الذي يسعى لتنزيل تلك التطبيقات، وهي تطبيقات تتطلب  
ذلك عكس تطبيقات الهاتف األصلية أي املوجودة على الهاتف وبرمجه التصنيع، ثم 

ي تتناسب النظرية مع ُيشاهد املحتوى أو يشاهد ويتفاعل أو صناعة املحتوى وبالتال
  الدراسة .

تفترض النظرية أن عملية استخدام اجلمهور للوسيلة واختياره للمضمون الذي ُيريد    -  5
متابعته تعود لعوامل عديدة ومتشابكة تؤثر على االستخدام وطبيعة التعرض، ومنها: 
م وهو  واحلضر،  الريف  واالقتصادي،  االجتماعي  املستوى  النوع،  التعليم،  ا السن، 

تسعى الدراسة إلثباته يف فروضها بأن هناك بعض العوامل أو متغيرات دميوغرافية  
  وربطها باالستخدام.

تعرض اجلمهور ملضمون وسائل اإلعالم قد يكون له آثار إيجابية أو نتائج عكسية    -  6
تسعى  نظرية  فرضية  تلك  وبالتالي  إيجابي،  بشكل  دائًما  يتحقق  ال  اإلشباع  أن  أي 

الية للكشف عنها وإثبات أن التعرض مرهون بطبيعة املضمون لتطبيقات الدارسة احل
  الفيديو القصير ونتائجه على اجلمهور. 

  للدراسة:   املعريفاإلطار 

  القصير الفيديوتطبيقات 

أن التطورات الكبيرة التي تشهدها تكنولوجيا الهواتف الذكية (الهاتف النقال، األجهزة  
ذ هاتف  أول  ظهور  منذ  عام  اللوحية)  (1992كي  شركة  Simonم  إنتاج  من   (IBM  ،

على   ساعد  مما  العالم،  مستوى  على  املستخدمني  بني  والتفاعل  االتصال  طرق  تغيرت 
وبيئتهم   أعمارهم  باختالف  املستخدمني  هؤالء  جتذب  حديثة  اتصالية  تطبيقات  ظهور 

  ومستواهم االقتصادي والتعليمي. 

متجر على  املتوفرة  التطبيقات  عدد  التشغيل  Play Store وُيقدر  بنظام  اخلاص 
 App مليون تطبيق، بينما تقدر عدد التطبيقات املتوفرة على متجر  2.7أندرويد حوالي  

Store  28(مليون تطبيق. 2.2اخلاص بنظام تشغيل شركة آبل حوالي (  

متنوعة    وإشباعات  واستخدامات  جديدة،  اهتمامات  خلق  إلى  التطبيقات  تلك  أدت 
ومنها:  والتسوق   للمستخدمني،  إعالمية،  وتطبيقات  االجتماعي،  للتواصل  تطبيقات 

اإللكتروني، والهندسة االجتماعية، وآخرها تطبيقات الفيديو القصير؛ لتقدمي خدمات أو 
اليومية  األعمال  وإجناز  الشهرة  عن  والبحث  والتسلية  الترفيه  أو  اآلخرين  مع  التواصل 
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التطب صناعة  يف  متخصصة  شركات  ُتصممها  تلك  وغيرها،  على  حتميلها  ويتم  يقات، 
  .GOOGLE PLAYالهواتف من مخازن أو متاجر شركات عاملية مثل: 

) تطبيق  مع  احلقيقية  بداتيها  تعود  والتي  القصير  الفيديو  تطبيقات  ) VINEوتأتي 
يونيو   يف  كرول  كولني  يوسبوف،  روس  هوفمان،  دوم  قبل  من  أُسس  م، 2012والذي 

مليون دوالر، وهو تطبيق يتيح    30من نفس العام بقيمة  واستحوذت تويتر عليه يف أكتوبر  
) إلى  إمكانية مشاركته على    6للمستخدمني تسجيل مقاطع فيديو تصل  ثواٍن) فقط مع 

  ) 29( الفيس بوك وتويتر.

التطبيق املجاني األكثر تنزيًال يف عام   م ملحتواه الكوميدي واملوسيقي، 2013وأصبح 
بناًء    +18م، ولكن ُغّير تقييم التطبيق إلى  2013تطبيًقا أندرويد لعام  )  50(ومن أفضل  

اخلطأ،  طريق  عن  ورد  جنسي  مقطع  املستخدمني  أحد  لنشر  آبل  شركة  من  طلب  على 
  . )30(م2017من يناير  17وأغلق التطبيق يف 

فاجتهت شركات متعددة صينية وأمريكية يف تصميم التطبيقات استغالل تلك الشعبية 
تطبيق  واالنت مثل:  تطبيقات  دمج  على  مع    musical.lyشار  عام   TikTokواندماجه 

التصميم،  2018 تطوير مالمح  مع  التطبيقات  من  النوعية  لتلك  ُمقلدة  نسخ  إنتاج  أو  م، 
محتوى   على  والتعليق  املستخدمني،  بني  التفاعل  من  تزيد  تقنية  خصائص  وإضافة 

بشكل   تتغير  التي  االبتكار  وأدوات  وإمكانية املستخدمني،  املتابعة،  معدل  وحتديد  دوري، 
إنتاج   أو  ودمجها،  شهيرة  لشخصيات  الدرامية  أو  والغنائية  الصوتية  املقاطع  مشاركة 

  محتوى خاص، مع زيادة مدة العرض لقرابة دقيقة، واستخدام الذكاء االصطناعي. 

الر أو  املوسيقية  الفيديوهات  أو مشاركة  إنتاج  القصير  الفيديو  اقصة  وتتيح تطبيقات 
غير   وحتى  للمشاهير  الشهيرة  احلوارية  املقاطع  أو  الدرامية،  األعمال  من  املقتبسة 
ثوان،   يتعدى  التطبيق من فتح حساب ال  الذي ميكنهم  واملتابعني  املعروفني مع األصدقاء 
دون  الذكية  الهواتف  على  التطبيق  تنزيل  أو  مرور،  بكلمة  وحماية  والتصفح  واملشاهدة 

  ن األصل.احلاجة لعمل حساب م

به    اخلاص  الفيديو  تسجيل  بني  االختيار  املستخدم  التطبيقات  تلك  ُمتكن  وأيًضا 
مباشرة على التطبيق أو استعمال صور وتسجيالت صوتية أو مزج املوسيقى والرسومات 
وامللصقات والعناصر االفتراضية وفيديوهات مخزنة على ذاكرة الهاتف أو مشاركتها، أي  

ة حترير الفيديوهات عملية سريعة وبسيطة جًدا للمستخدم، مع يجعل التطبيق من عملي
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توقيت   معدل  التحكم،  الصور، سرعة  فلترات  مثل:  املؤثرات،  أنواع  بني  االختيار  إمكانية 
  الدوران، اإلرجاع ومؤثرات أخرى. 

باملحتوى   تتعلق  للخصوصية  وسياسة  للخدمة  شروط  التطبيقات  تلك  تضع  كما 
رويج للعنف أو اجلنس أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو  واالستخدام، مثل: عدم الت

من   أقل  هم  مبن  السماح  وعدم  الشخصية  انتحال  أو  اآلخرين  ضد  عاًما،   )12(التنمر 
ذلك  -االستخدام نحو  فاعلة  ضمانات  ما    -دون  بدًءا  التطبيقات  تلك  بعض  ُطبقت  وإن 

واالستخدام االشتراك  للرقابة على  األبوي  باإلرشاد  معلومات يسمى  إتاحة مشاركة  مع   ،
أمر  مبوجب  أخرى  وأطراف  التنظيمية  اجلهات  أو  القانون  إنفاذ  هيئات  مع  املستخدم 

  محكمة ملزم قانونًيا.

  مناذج من تطبيقات الفيديو القصير:

  :    )TikTokتطبيق (   - 1

يف   وتنزيًال  انتشارًا  واألكثر  واملجانية  القصير  الفيديو  تطبيقات  أشهر  متاجر  هو 
التي  التطبيق باملنصة  الرسمي  املوقع  للبرامج والتطبيقات، فيما يصف  العاملية  الشركات 
ُتصور وُتوثق وُتقدم وجه العالم اخلالق وحلظات احلياة املهمة عبر جهاز الهاتف الذكي، 

سبتمبر   يف  انطلق  الذي  التطبيق  عام  2016وهو  الدولية  السوق  ويف  ويف  م2017م، 
مليون مستخدٍم، مع أكثر من مليار مقطع فيديو يتم    100صل على  غضون عام واحد ح

    )31(مشاهدته يومًيا.

، وهو ملك لشركة صينية مؤسسها تشانغ يى  Douyinوُيعرف التطبيق أيًضا باسم   
ومنذ   يف  2018مينغ،  منتشًرا  أصبح  ب  150م  ومتاح  ويف    75دولة  نوفمبر    9لغة 

لـ  2017 األُم  الشركة  استحوذت  دانس TikTok م  مليار   musicallyعلى    بايت  بقيمة 
  ) 32( دوالر. 

التطبيقات تنزيل  متجر  عن    TikTokتطبيق     google playويصف  عبارة  بأنه 
محطة اجتماعية خاصة ميكنك من خاللها مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة واليفات مثيرة  

يعرض   حيث  من   TikTokورائعة،  أو  أصدقائك  إنتاج  من  ونادرة  طريفة  فيديو  مقاطع 
ليكتشف   أجانب؛  أو  عرب  والهواة  منهم  املحترفني  والكوميديني  والفنانني  املبدعني  إنتاج 

مها  كله  عن  العالم  تبحث  كنت  وإن  املميزة،  وطاقاتك  بإبداعاتك  وُيعجب  وقدراتك  راتك 
فإن   للشهرة  السبيل  أو  أو الستغالله؛    TikTokاملتعة  وقتك  لتقصير  األجمل  هو اخليار 
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والتصوير   املوضة  حتى  أو  الرياضية  أو  التمثيل  أو  املوسيقى  مجال  يف  إبداعك  ملشاركة 
  ) 33( الرقمي وغيرها من املجاالت األخرى.

أبحاث   يف  متخصصة  ومؤسسات  شركات  من  الدولية  التقارير  من  العديد  وتشير 
شركة   مثل:  الذكية،  والهواتف  التكنولوجية  والتطبيقات  املالكة   ByteDanceالسوق 

وشركة التطبيق   Sensor Towerللتطبيق،  احتالل  املحمولة،  الهواتف  يف  املتخصصة 
  ) iOS   )34.و Androidاملركز األول يف التحميل يف نظامي التشغيل 

كما يتفوق التطبيق يف عمليات التنزيل على مواقع التواصل االجتماعي، مثل: الفيس  
األمريكية،   فيسبوك  شركة  مخاوف  أثار  ما  وهو  واملاسنجر،  آب  وواتس  وتويتر  بوك 
ووصفت التطبيق بأنه تهديد ملنصات التواصل االجتماعي حيث وصل إلى ملياري عملية  

م بعد خمسة أشهر من وصوله إلى مليار ونصف يف جميع أنحاء 2020تنزيل يف أبريل  
التطبيقات   متجر  على  ونصف    Google Playالعالم  مليار  على  وحده  استحوذ  والذي 

 611ألول بثلث عدد التنزيالت التي قاربت على  عملية تثبيت، وتأتي الهند يف الترتيب ا
  ) 35( مليون عملية، تليها الصني ثم أمريكا.

   TikTokيوضح معدل تثبيت تطبيق  )1(شكل
إنفاق   ارتفع  واالستخدام  التنزيالت  يف  القياسي  والرقم  الشعبية  لتلك  نظًرا 

يف   االستخدام  بدء  من  أبريل    456.7إلى    TikTokاملستخدمني  حتى  دوالر  مليون 
مليون دوالر من إجمالي اإليرادات، وتالحظ    331م، وجاءت الصني يف املقدمة ب  2020
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(كورونا) واحلجر الصحي على    19اء كوفيد_  أيًضا تزايد عمليات التنزيل بعد جائحة وب
  ) 36(م.2020مستوى العالم منذ مارس 

م حول مؤشرات  2020وهو ما أكده تقرير اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت يف أبريل 
وأبريل   مارس  شهري  خالل  االتصاالت  خدمات  تطبيق 2020استخدام  جاء  حيث  م، 

TikTok  الت جميع  استخدام  يف  الزيادة  نسبة  أو  يف  القصير  الفيديو  سواء  طبيقات 
بنسبة   االجتماعي  بنسبة194التواصل  بوك  الفيس  يليه  األلعاب %151  تطبيقات  ثم   %

تطبيق  96 التقرير  ووصف   ،%TikTok    الفيديو ملقاطع  مفضلة  وجهه  عن  عبارة  بأنه 
  ) 37(للمستخدمني على التليفونات املحمولة. 

  م يف مصر2020ات املختلفة حتى أبريل ) يوضح نسبة الزيادة يف تثبيت التطبيق2شكل(

ضد  إجراءات  الدول  من  العديد  اتخذت  احلذر  واالنتشار  الشعبية  تلك  ظل  يف 
TikTok    ديسمبر يف  والذي 2019بدأت  التطبيق  استخدام  األمريكي  اجليش  مبنع  م 

وفًقا  شخصية  بيانات  جلمع  استخدامه  وإمكانية  القومي،  لألمن  تهديد  بأنه  وصفه 
لتقييم    militaryموقع الكوجنرس  دعوات  بعد  وذلك  األمريكية،  الدفاع  لوزارة  التابع 

  ) 38(مخاطر التطبيق الذي ُيعتبر وسيلة للتجسس.
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العربية يف يناير م 2019وبادرت قبل عدة أشهر من هذا دولة اجلزائر كأولى الدول 
بالتحذير من خطورة التطبيق بعد أن أطلقت وزارتا التربية الوطنية والبريد وتكنولوجيات 
بـ   ووصفته  التربية  مديريات  كافة  إلى  أرسل  مشترك  بيان  خالل  من  واالتصال  اإلعالم 

م لعرضه  املحدق)؛  والشباب (اخلطر  الُقّصر  ُتعرض  الئقة  وغير  أخالقية  غير  واقف 
السليمة الستخدام  للممارسات  دليل  ووضعت  املنحرفني،  واالستغالل من طرف  لالبتزاز 

 ) 39(التطبيق ومواقع التواصل االجتماعي حلماية احلياة الشخصية. 

انتقاد العربي  العالم  يف  للتطبيق  توجهت  ولكن  احلد  هذا  عند  الوضع  يكتف  ات  ولم 
شديدة على الرغم من سياسية اخلصوصية، وشروط االستخدام املعلنة للتطبيق؛ ملحاولته  
جذب األطفال واملراهقني والشباب، وهم الطبقة العريضة لالستخدام يف الوجود الرقمي  
بعرض   والسماح  لديهم،  الواقع  أرض  على  الوجود  من  تأثيًرا  وأكبر  أهم  أصبح  الذي 

ر (كلما خف مالبسك أو ضاقت عظم شأنك)، أو(السخرية  مضامني غير الئقة حتت شعا
الربح   بهدف  املعجبني  عدد  لزيادة  للمستخدمني  فخ  أي  للمعجبني)  طريقك  ذاتك  من 

  والشهرة. 

شركة أجبر  ما  ب   Byte Dance هذا  تقدر  غرامة  لدفع  للتطبيق  املالكة  الصينية 
بأنها جمعت بشكل غير   مليون دوالر يف أمريكا لتسوية االتهامات التي وجهت ضدها  5.7

سن   حتت  القصر  األطفال  من  شخصية  معلومات  أسماء 13قانوني  ذلك  يف  مبا  عاًما 
الذين تقل أعمارهم عن   الشركة أن املستخدمني    16وعناوين بريد اإللكتروني، فأعلنت 

  م.2020عاًما لن يكونوا قادرين على استقبال وإرسال الرسائل املباشرة اعتبار من أبريل 

بعد تدخل عدد من أعضاء  TikTokن مصر بعيدة عن عالم الوجود الرقمي يف  ولم تك
االتصاالت   ووزارة  املصرية  احلكومة  ومطالبتهم  للمجلس  إحاطة  بطلب  النواب  مجلس 

) القصير  الفيديو  تطبيقات  بحجب  االتصاالت  لتنظيم  القومي  _ TikTokواجلهاز 
LIKEEاألخالقي االنفالت  (حالة  عليه  أطلق  ما  بسبب  ثقافات   )  وتقدمي  للمحتوى)، 

  ) 40(مبتذلة وظهور فتيات مراهقات يف التطبيق لتكوين عالقات مرفوضة والربح. 

عزز ذلك  خاصة بعد ظهور  إحدى الطالبات اجلامعيات والشهيرة  يف التطبيق، أو  
إنشاء  بعد  للتعري  مصر  يف  فتيات  بدعوة  الرابع)،  مصر  (هرم  نفسها  على  أطلقت  كما 

  بهدف الربح الدوالري ومت القبض عليها. LIKEEوتطبيق  TikTokيق حساب على تطب

فتاة    واقعة  بشأن  بياًنا  الصاوي  حمادة  املستشار  العام  النائب  يف   TikTokوأصدر 
م جنح الساحل بتهمة االعتداء على مبادئ وقيم أسرية يف  ٢٠٢٠لسنة    ٤٩١٧القضية رقم  
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واستخدامها وإدارتها  وإنشائها  املصري،  تطبيقات   املجتمع  عبر  خاصة  وحسابات  مواقع 
تلك   ارتكاب  وتسهيل  ارتكاب  بهدف  الدولية؛  املعلومات  بشبكة  االجتماعي  للتواصل 

  اجلرمية.  

يف  بتعاملها  بالبشر  االجتار  جرمية  بارتكاب  للفتاة  اتهامها  العامة  النيابة  وجهت  كما 
للمبادئ   منافية  أعمال  يف  استخدمتهنَّ  فتيات  هنَّ  طبيعيني  املجتمعية؛  أشخاص  والقيم 

عليهنَّ   املجني  وحاجة  االقتصادي  الضعف  حلالة  واستغالالً  مادية،  منافع  على  للحصول 
إجرامية  جماعة  من  اجلرمية  تلك  ارتكبت  وقد  بالدوالر،  ربح  بإعطائهنَّ  والوعد  للربح، 

  ) 41(ُمَنظَّمة ألغراض االجتار بالبشر تضم املتهمة وآخرين. 

  :  LIKEE تطبيق  - 2

تطبيق   سابًقا   LIKEEُيعتبر  ُيعرف  كان  والذي  القصير  الفيديو  تطبيقات  أشهر  أحد 
 ) تطبيق Likeباسم  مثل:  مجانية  عاملية  قصير  فيديو  مقاطع  إنشاء  منصة  وهو   ،(

TikTok معدل وصل  خاصة  فيديوهات مبؤثرات  والتقاط  أدوات حترير  على  ويحتوي   ،
  يف فترة زمنية قصيرة.مليون حتميل  100تثبيت التطبيق إلى أكثر من  

عام    من  يوليو  يف  مرة  ألول  التطبيق  إطالق  شركة2017مت  قبل  من   BIGOم، 
TECHNOLGYPTE.LTDأندرويد و الهواتف سواء تشغيل  ويعمل على أجهزة   ،IOS  ،

ميجا تقريًبا    12لغة من بينها اللغة العربية، ويتوفر منه نسخة اليت مبساحة    20وُيدعم  
من أصل    4.5ميجا، وحصد على    70ريبية للتطبيق والتي تقدر بـ  بدًال من النسخة التج

التطبيقات من نوعه تقييًما مع   5 من قبل املستخدمني على أجهزة أندرويد كأحد أعلى 
.TikTok   )42 (  

بإمكانية البث املباشر وإضافة التعليق  TikTokيف حني ميتاز هذا التطبيق عن تطبيق 
املت  وقائمة  القصير،  الفيديو  بالفيديوهات على  املعجبني  عدد  إجمالي  على  بناًء  صدرين 

واملشاهدات للبث املباشر للمستخدمني يف كل دولة وإجراء مكاملات الفيديو، باإلضافة إلى  
  األخبار اليومية ومقاطع فيديو إخبارية. 

يف األزمة التي أُثيرت يف مصر بعد القبض    TikTokويشترك هذا التطبيق مع تطبيق  
كل طالبة   أبريل  على  يف  القاهرة  جامعة  اآلثار  عليها  2020ية  يطلق  كما  أو  م، 

متتلك  influencer(االنفلونسر والتي  من    800)  وأكثر  متابع     6فيديو  مليون 
  .LIKEEلفيديوهاتها على تطبيق 
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وهي أول واقعة وقضية يف مصر ضد نشطاء املستخدمني لتطبيقات الفيديو القصير،   
عاًما،    18وذلك بعد دعوة تلك الفتاة للفتيات املصريات مبواصفات محددة وال تقل عن  

بإنشاء حسابات على التطبيق وفتح الكاميرا وتسجيل فيديوهات مع أداء حركي ومزجها  
  آالف دوالر.  3الربح الذي يصل إلى مبقاطع غنائية قصيرة يف مقابل 

املالكة لتطبيق   الصينية  الشركة  التداعيات أصدرت  تلك   TikTok  Byte ورد على 
Dance    أبريل يف  بياًنا  اإلنترنت  الفيديو 2020لتكنولوجيا  مقاطع  من  فيه  تتبرأ  م 

وتقييم  مراقبة  أدوات  وتعزيز  بتطوير  قيامها  على  الشركة  مؤكدة  للطالبة،  املنسوبة 
ملحتوى؛ لضمان حتديد استخدام اجلميع من املشاهير أو غير املشاهير على حد سواء ا

، و «أن أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل TikTokوفًقا إلرشادات مجتمع  
  ) 43( املستخدمني هي حاالت فردية ال تعكس وال متثل مبادئ املنصة». 

يف إصدار   LIKEEالسنغافورية املالكة لتطبيق    bigoوتابعتها شركة بيجو تكنولوجي    
فريدة   منصات  بوصفها  التطبيقات  أن  أوضح  والذي  الفتاة،  من  فيه  تتنصل  بيان مماثل 

وتطبيق   املباشر،  واالتصال  االجتماعي  التواصل  مزايا  بني  أهّم    LIKEEجتمع  من  ُيعّد 
امل  والتفاعل  الترفيه  وحول  قنوات  األوسط  الشرق  يف  املستخدمني  ماليني  لدى  جتمعي 

وآراءهم   املستخدمني  نظر  وجهات  وأن  الفتاة،  عاتق  على  يقع  املقدم  فاملحتوى  العالم، 
سمعة  إلى  أساء  املحتوى  ذلك  أن  املنصة،  نظر  وجهة  يعكس  ال  ُينشئونه  الذي  واملحتوى 

  التطبيق. 

ن على أن تتناسب املمارسات املتبعة  ويف الوقت الذي تؤكد فيه الشركة أنهم حريصو 
بيانات  من  ثالث  طرف  أي  مشاركة  وعدم  واإلقليمية،  العاملية  املعايير  أفضل  الشركة  يف 
املستخدمني وبضرورة التعاون مع اجلهات احلكومية واألمنية لضمان أن تظّل التطبيقات 

  ) 44(بيئات تواصل آمنة وموثوق بها من قبل مستخدميها.

  :   تطبيق  - 3

املجانية، مت إطالق   Vigo videoُيعتبر تطبيق   القصير  الفيديو  من أشهر تطبيقات 
باسم    عام    Hypstarالتطبيق  الصينية  2016يف  الشركة  إلى  ملكيته  وتعود  م 

ByteDance  التي متلك تطبيقTikTok .  

املباشرة،   للتعليقات  البث  وغرفة  املباشر  البث  على  وميتاز  ُيركز  التي  التطبيق  وهو 
ملدة  و القصير  الفيديو  مقاطع  على    15إنشاء  بالتطبيق  املحتوى  ويتضمن  % 70ثانية، 
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على   األول  الترتيب  ويحتل  هندية  لغة  عدد   Google Playمحتوى  ووصل  الهند،  يف 
             ) 45( مليون تثبيت. 100التنزيالت ألكثر من 

األسماك   متنوعة، من صيد  وأمناط حياة هندية  التطبيق مجتمعات  فيديوهات  تضم 
والزراعة والفنون واحلرف اليدوية، ومتثيل حركات وإمياءات علي مقاطع أغاني معروفة،  
كوميدي  طابع  حتمل  األمامية  أو  اخللفية،  الكاميرا  باستخدام  فيديوهات  تصوير  أو 

من   للحظات  فيديو  تصوير  أو  أو  وفكاهي،  مشكلة  أية  عن  ويتحدثون  اليومية،  احلياة 
  موضوع أو حتي يكون الهدف منها يف الترفيه والفكاهة فقط.  

من قبل املستخدمني على أجهزة أندرويد متجر    5من أصل    4.2وحصد التطبيق على  
Google Play  كأحد أعلى التطبيقات تقييًما بعد تطبيقي.TikTok  LIKEE )46 (  

االحتفاظ بسجالت بيانات املستخدمني    Bytedanceة للتطبيق  ويحق  للشركة املالك
تتعلق   وصفية  بيانات  تتضمن  قد  التي  االستخدام  قبل  التطبيق  استخدام  سياسة  وفق 
الذي ينشئه املستخدم (مثل تواريخ   الدخول واخلروج من احلساب، واملحتوى  بتسجيالت 

(على التطبيق  داخل  واالتصاالت  وتعديلها)،  امللفات  من    إنشاء   / إلى  املثال  سبيل 
ينشئها   ملفات  ألية  الفعلي  املحتوى  السجالت  تتضمن  ال  الزمني).  الطابع  ومعلومات 
أمر   أو  محكمة  أمر  مبوجب  متاحة  املعلومات  هذه  التطبيق،  داخل  اتصال  أو  املستخدم 

  ) 47( تفتيش.

     Lolita    :تطبيق - 4

مص يف  املجانية  القصير  الفيديو  تطبيقات  أشهر  أحد  نسخة  هو  أول  إصدار  ومت  ر، 
يف   للتطبيق  عام    24حتميل  مارس  سالم،  2019من  مراد  العربي  املطور  طريق  عن  م 

يعمل على الهواتف التي تعمل    ,ويعتبر منصة كاملة لتقدمي العديد من اخلدمات الترفيهية
  ) 48(بنظام تشغيل أندرويد وإمكانية التنزيل عن طريق متجر جوجل بالي. 

خصائص اليوتيوب والفيس بوك مبشاركة الفيديوهات والصور دون يجمع التطبيق بني  
أو   باإلعجاب  محتوى  أي  على  والتعليق  حساب  وجود  أو  التطبيق  على  حساب  وجود 
املشاركة، وميتاز باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي وبساطة التصميم واحلجم الصغير  

ألف صور    500أكثر من    ورفع مقطع فيديو مبدة أقصاها دقيقة، وكما يتضمن التطبيق
  وفيديوهات هزلية ورسوم متحركة  وموسيقى من صناع املحتوى. 
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على أجهزة أندرويد متجر    5من أصل    4.6وحصد التطبيق على تقييم املستخدمني   
Google Play    كأعلى التطبيقات من نوعه تقييًما ويليه تطبيقيTikTok ,LIKEE  كما ،

  ) 49( ون عملية على نفس املتجر.ملي 500وصل معدل التثبيت ألكثر من 

  تطبيقات الفيديو القصير:  وسلبياتإيجابيات  

  :اإليجابيات -أوًال 

: من خالل مكتبة متنوعة من مقاطع الفيديو القصير التي ال تتعدى  الترفيه والتسلية -
من   15 ومقاطع  والغناء  والنكات  الرقص  بني  الواحد  للمقطع  دقيقة  إلى  ثانية 

  الكوميدية وأصوات الفنانني واملشاهير وغيرها.املسرحيات 
: من خالل صناعة املحتوى الذي قد تكون سبًبا يف اكتشاف مواهبة الكشف عن املواهب -

املستخدمني بني  من  متثيلية  أو  فيديوهات  مبساعدة    غنائية  والتقاط  حترير  أدوات 
 مبؤثرات خاصة مميزة. 

تطبيق    إعالمي:  شريك - العربية   TikTokكمشاركة  اإلمارات  دولة  يف  (مدى)  حلملة 
م للقضاء على العمى النهري، مع تعهد التطبيق بالتبرع مببلغ 2020املتحدة يف أبريل  

 دوالرين لكل فيديو يتم إنشاؤه عبر التطبيق.
للتوعية - إعالنية  حمالت  يف  واألوبئة،  مجانية  املشاركة  األمراض  على  الضوء  بتسلط   :

من (كورونا)  جائحة  مارس  مثل:  رئيسة 2020ذ  فيديوهات  نشر  ظهر يف  ما  وهو  م، 
عند استخدام التطبيق نحو ذلك، وعالمة تفاعلية أعلى التطبيق بالضغط عليها ليظهر  
نشر   إلى  باإلضافة  العالم،  حول  الفيروس  من  ووقاية  توعية  فيديوهات  من  محتوى 

 م على التطبيق.  2019فيديوهات توعية بتغيرات املناخ يف أغسطس 
إعالنيةالر - (وكالة  والتسويق  شركات بح  مع  التعاقد  خالل  من  املثال  سبيل  على   :(

يف  ملنتجاتها  بالترويج  جتارية  شراكة  خالل  من  معروفة  وموسيقية  جتارية  وعالمات 
التطبيق  على  األشهر  املستخدمني  حساب  على  الفيديو  مقاطع  عرض  أثناء 

احلساب  influencer(االنفلونسر تصنيف  خالل  من  تكون  للمستخدم )  الشخصي 
تتعدى   التصفح واالنتقال من    10مبشاهدات  آالف مشاهدة، وخاصة يف ظل سهولة 

 فيديو آلخر. 
:  جنحت تطبيقات الفيديو القصير يف جذب الباحثني عن الشهرة  من مراحل الشهرة -

عمرية مختلفة ببث فيديوهات مبضامني متنوعة ومشاركة محتوى عائلي أو شخصي 
علني يف التطبيق التي تكون سبًبا يف الربح املادي أو جنوم للتطبيقات  ينال إعجاب املتفا

فبدأوا  الشهرة  سحر  خلف  انساقوا  األمور  أولياء  بعض  أن  كما  إعالمية،  جنوم  أو 
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مبشاركة أطفالهم وأفراد األسرة بتلك املقاطع والظهور مع بعضهم البعض يف مقاطع 
 الفيديو.

 عائلية أو شخصية أو غير ذلك. نيتوثيق حلظات بارزة يف حياة املستخدم  -
نشر األخبار   LIKEEقد تتيح بعض التطبيقات، مثل: تطبيق    متابعة األخبار اليومية: -

 اليومية العاجلة ومقاطع الفيديو املميزة إخبارًيا والتعليق عليها ومشاركتها.  
: ُمتكن بعض تلك التطبيقات خاصية البث املباشر للتواصل بني األصدقاء البث املباشر -

التواصل  العام؛ مما يسهل عملية  سواًء بني بعضهم البعض يف حساباتهم اخلاصة أو 
 يف بني املستخدمني.وإنشاء مجتمع ثقا

يف الشرق األوسط يف    TIKTOKوهي خاصية أطلقها تطبيق    وضع الترابط العائلي: -
على  2020أبريل   األمان  إعدادات  بتخصيص  أبنائهم  محتوى  مراقبة  لآلباء  تتيح  م 

حساباتهم ووفًقا الحتياجاتهم، على الرغم من عدم وجود ضمانات تقنية لتحقيق هذا 
 الوضع.

اج - فضاء  وثقايف:تكوين  اجلغرافية   تماعي  املسافات  رغم  جديدة  صداقات  بإقامة 
القدمية   الصداقات  وتعزيز  الفيزيائي،  عاملهم  يوازي  عالم  خللق  العاملي)  (املواطن 

 بالتواصل يف أي وقت ومكان.
اإلعالمية:   - املؤسسات  النتشار  مساعد  وسرعة  عامل  االنتشار  سعة  ميزة  الستغالل 

عت العديد من املؤسسات اإلعالمية العاملية مثل: صحيفة  الوصول لتلك التطبيقات طوّ 
اإلخبارية   الفيديو  مقاطع  مئات  ونشر  حسابات  بإنشاء  األمريكية  بوست  واشنطن 

  واإلعالمية التي حصدت ماليني املشاهدات يف وقت قياسي.
  السلبيات: -ثانًيا 
علماء Internet addiction discordir اإلدمان   - يصفه  كما  نفسي  مرض  وهو   :

النفس يتعلق مبعدل استخدام بعض اجلمهور لتلك التطبيقات من أجل املتعة واإلشباع، 
االستخدام  بسبب  اإلدمان  ملرحلة  وصلت  قد  والدولية  املحلية  التقارير  وفق  وهي 
السلبي؛ الذي ُيسبب القلق والتوتر واالضطراب املزاجي على سبيل املثال، وقد يسبب  
العالم   ويتذكر  منه،   احلرمان  حالة  يف  االنتحار  إلى  التطبيقات  لتلك  اإلدمان  هذا 

أنيتا (  الهندية  الفتاة  عاًما) يف والية تاميل نادو، بعد أن منعها زوجها من    24انتحار 
م بالهند أيًضا فتاة يف مومباى  2019، وحلقتها يف فبراير  TIKTOKاستخدام تطبيق  

ا جدتها لطول استخدامها للتطبيق، وحلقها سلمان الزاكر بعيد مولدها بعد أن وبخته
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تسجيل   19( أثناء  يف  من صديقه  باخلطأ  طلقة  بسبب  مصرعه  لقى  أن  بعد  عاًما) 
  . )TikTok  )50أحد الفيديوهات بـ 

اإللكتروني: - اإللكتروني   التحرش  التحرش  ظاهرة  لوصف  مستحدثة  مفردات  هناك 
هو استخدام شبكة اإلنترنت يف التواصل كالتحرش الرقمي أو التحرش االفتراضي، و

مع املرأة بقصد إيذائها واإلضرار بها جنسًيا وابتزازها اجتماعًيا، ويف تلك التطبيقات 
تسمح   خاصة  حسابات  وإنشائهن  والسيدات  السن  صغار  الفتيات  استخدام  انتشر 

ي تأثيرات جديدة عليها ونشرها أي  الفيديوهات وإضافة  أو مشاركة  كون بالتعليقات، 
هذا التحرش لفظًيا بإرسال كلمات خادشة للحياء أو بصري بإرسال صور وفيديوهات 
جيهان   ) دراسة  مع  يتفق  ما  وهو  احلسابات،  باختراق  بالقرصنة   أو  مخلة 

 م). 2020سعد،
يكون باستغالل املحتوى يف التطبيقات بشكل ُمتعمد وعدائي جتاه التنمر اإللكتروني:   -

ما ضرر  ُيلحق  مما  التطبيقات اآلخرين  مستخدمي  عليه  وُيطلق  معنوي،  أو  دي 
ثقايف  أو  اجتماعي  مستوى  أو  جماًال  أقل  هم  بالسخرية ممن  التنمر  أو  ب(التحفيل) 

إطالق اختبار معلومات لدعم احتفالية يوم اإلنترنت    TikTokوغيره، مما دفع تطبيق ـ
ية الرقمية دون م، وقدم التطبيق نصائح وإرشادات ُتدعم الرفاه2020األمن يف أبريل 

أو  العنف  ُيشجع  أو  ُيدعم  الذي  املحتوى  وحظر  اإللكتروني،  التنمر  إلى  التعرض 
 الكراهية وأي محتوى غير مقبول مجتمعًيا.

كان من أهم أسباب الهجوم على تلك التطبيقات يف العالم  عرض محتوى غير أخالقي:   -
اإلعال لتنظيم  األعلى  واملجلس  برملاني  لتحرك  ذلك  ودفع  القومي ومصر  واجلهاز  م، 

القيم   مع  تتوافق  ال  التي  الفيديو  مقاطع  من  العديد  نشر  بسبب  االتصاالت؛  لتنظيم 
والعادات والتقاليد وإيحاءات جنسية ومالبس فاضحة ومثيرة والرقص، ودعوة العديد 
تلك   تأكيد  من  الرغم  على  الربح،  بهدف  املشاركة  نحو  للفتيات  التطبيقات  مشاهير 

على ح  وحذفهاالتطبيقات  الفيديوهات  تلك  ورفض  ومنع  وتبرأ  ،  جب  بيانات  وإصدار 
   من تلك الفيديوهات.

الطبيعي: - االجتماعي  التواصل  وفقدان  واالنطواء  أغلبية   االنعزال  أصبح  فقد 
املستخدمني للتطبيقات مييلون إلى العزلة واالتصال اإللكتروني مع اآلخرين واالنقطاع 

االجتماعي النشاطات  من  العديد  ُيخلق  عن  مما  االفتراضي؛  عاملهم  مع  والتواصل  ة 
 سلوًكا انطواًئيا كما يرى علماء النفس. 
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الرقمي - فأغلبية القناع  الوهمية  االفتراضية  الصداقات  أو  الهوية  انتحال  ويتمثل يف   :
حسابات  أو  مستعارة  بأسماء  التطبيقات  لتلك  للمستخدمني  الشخصية  احلسابات 

خفاء الهوية، مما يتسبب يف وقوع أطفال ومراهقني  وهمية ملشاهير وفنانني لسهولة إ
 ضحايا للمستغلني على تلك التطبيقات. 

األسري:   - لهاالتفكك  املفرط  واالستخدام  التطبيقات  تلك  والشباب    تدفع  املراهقني 
العالم االفتراضي  العزلة االجتماعية والرغبة يف احلياة يف  وحتى من كبار السن إلى 

التطبيق تلك  تفرضه  األبناء  الذي  واستبدل  األسري  التواصل  قيم  وتالشي  ات، 
التطبيقات بآبائهم وفقد الترابط األسري لدرجة الشعور بالغربة على مستوى األسرة  
التفاعل  له  تتيح  للبعض تقمص شخصية وهمية  ُيتيح  التطبيقات  الواحدة، واستخدام 

 مع مجتمع وهمي وأصدقاء وهميني.
) فقد انتشرت تلك اللعبة على تطبيق TikTok(ـ   مخاطر لعبةالتحديات اخلطرة: مثل   -

يف  TikTokـ الطالب  بني  استخدامها  وبدء  اجلمجمة)  (كاسر  حتدي  عليها  وُيطلق   ،
بحجة   لهما  ثالث  لزميل  طالبني  استدراج  على  تعتمد  وهي  بكثافة،  املصرية  املدارس 

ان بعرقلته  اللعب معهما من خالل قفزهم جميًعا مًعا إلى األعلى ويف أثناء قفزه يقوم
ويسقط   سريع  بشكل  توازنه  الشخص  فيفقد  طبيعي،  بشكل  األرض  إلى  النزول  عن 

 على األرض بشكل مفاجئ، وحتول هذا التحدي إلى (ترند) يف أيام على التطبيق.
األديان - الفيديو يف أبريل  ازدراء  التطبيقات 2020: انتشرت بعض مقاطع  م على تلك 

لصالة يف املنزل باستهزاء وسخرية منها وبعضهم  فيديو لشباب وفتيات يقومون بأداء ا
 ُيدخن خالل أثناء الصالة،  ومت القبض على ثالثة منهم وإحالتهم للنيابة العامة.

البيانات):   - مصير  (مجهولية  أمنية  البيانات  مخاطر  جمع  مخاطر  يف  تتمثل  وهي 
وبري املستخدمني  ونشاط  اجلغرايف  املوقع  مثل:  املستخدمني  عن  دهم  واملعلومات 

عليها(نفط   ُيطلق  كما  أو  األبرز  االقتصادية  السلعة  متثل  البيانات  لكون  اإللكتروني، 
القرن احلادي والعشرين)، وهو ما انتبه إليه مسئولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
تلك  خلطورة  األمريكي؛  الشيوخ  ومجلس  الداخلي  األمن  ووزارة  العدل  ووزارة 

 ) وخاصة  وTikTokالتطبيقات  الشعب)،  )،  على  األمني  (اخلطر  بـ  التطبيق  اصفني 
ائتمان  بطاقات  وتفاصيل  مواقع  وبيانات  اتصال  وقوائم  شخصية  بيانات  يجمع  فقد 

 ُميكن استغاللها لصالح الصني املالكة للتطبيق. 
اإلرهابية:   - التنظيمات  الدولة  استغالل  تنظيم  مثل:  اإلرهابية،  التنظيمات  استغلت 

انتش (داعش)  تطبيق  اإلسالمية  لـ    TikTokار  وصلت  موثقة  حسابات   24ونشرت 
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حسابًا وفق صحيفة (وول ستريت جورنال) األمريكية كتكتيك دعائي ألغراض جتنيد 
واألنشطة   الرؤوس  قطع  ُيصور  محتوى  احلسابات  هذه  ونشرت  جديدة،  عناصر 

جلمهور   مالئمة  بطريقة  الفيديوهات  هذه  وجتهيز  الشباب   TikTokالعسكرية،  من 
الفيديو  بأسل مقاطع  بعض  أيًضا  ُتظهر  كما  واملؤثرات،  املوسيقى  مع  اجلودة  عاِل  وب 

 ) 51( أعضاء يغنون أناشيد للتنظيم. 
  فروض البحث:

األول _ اجلمهور    :الفرض  استخدام  دوافع  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 
  لتطبيقات الفيديو القصير واإلشباعات املتحققة منها.  

الثاني _ لتطبيقات :  الفرض  اجلمهور  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
 الفيديو القصير واآلثار النفسية واالجتماعية السلبية لديهم.  

الثالث _ استخدام الفرض  معدل  يف  املبحوثني  بین  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   :
  ). تطبيقات الفيديو القصير وفق متغيرات (النوع، السن، املستوى التعليمي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث يف نوعية الفيديو   :الفرض الرابع _
  القصير املفضلة لديهم وفق متغيرات(النوع، السن، املستوى التعليمي). 

  نوع ومنهج البحث:
ووصف   وتقومي  حتليل  تستهدف  التي  الوصفية  البحوث  إطار  يف  البحث  هذا  يندرج 

بظ  مرتبطة  حقائق  اإلعالمي ودراسة  املسح  منهج  على  البحث  يعتمد  ولذا  معينة،  اهرة 
مبا   البيانات  وعرض  وتشخيصها  ملعلومات  جلمع  األمثل  واألسلوب  الطريقة  ُميثل  لكونه 
من   عينة عشوائية  على  املسح  بإجراء  وذلك  الواقع،  كما يف  وحتليلها  منها  اإلفادة  ميكن 

  اجلمهور املصري. 

  البحث: ومجتمععينة 

سنة،  )  65-  12(يتمثل مجتمع الدراسة من اجلمهور العام الذين تتراوح أعمارهم ما بني
مبحوًثا، سبقتها دراسة استطالعية من    )614(وقام الباحث بسحب عينة عشوائية قوامها  

قوامها اجلمهور  من  عشوائية  الصدق   )60(عينة  حيث  من  البحث  أدوات  لتقنني  مبحوًثا 
  مع البحث من مستخدمي تطبيقات الفيديو القصير. والثبات، يف حني يتمثل مجت 
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  البيانات:  جمعأدوات 

قام الباحث بتصميم استمارة استبانة إلكترونية نظًرا لتطبيق االستبانة:    استمارة أوًال.  
متت   متنوعة،  وأسئلة  مقاييس  االستمارة  وتضمنت  كورونا،  جائحة  أثناء  يف  البحث 

  ) سؤاالً.13صياغتها على نحو(

  .)من إعداد الباحث(   . مقياس اآلثار النفسية:ثانًيا

  ). من إعداد الباحث(اآلثار االجتماعية:  مقياسثالًثا: 

  :والثباتالصدق 

األدوات:   ثبات  إجراءات  أكثر  أوًال:  إذا مت تطبيقها  ُتفرزها  التي  النتائج  ثبات  ُيقصد به 
من مرة على مجموعتني مختلفتني، والثبات هو إمكانية الوصول إلى النتائج نفسها بتكرار  
قام   ذلك  من  وللتأكد  والظروف،  املواقف  ذات  أنفسهم يف  األفراد  على  االستبانة  تطبيق 

من مقاييس، وذلك باستخدام معادلة ألفا    الباحث بحساب ثبات االستبانة ككل مبا يحتويه
)، وهي تؤكد متتع األدوات بدرجة ثبات مرتفعة ودالة عند  ٠.٨3كرونباخ فجاء مساوًيا(  

  . ٠.٠١مستوى

الصدق  اخلبراء ثانًيا:  السادة  من  عدد  على  عرضه  مت  املقياس  صدق  من  للتحقق   :
ال بهدف  واإلعالم،  التدريس،  وطرق  املناهج  مجال  يف  الصياغة  واألساتذة  من  تأكد 

اإلجرائية ألبعاد املقياس ووضوحها وإمكانية قياسها، وقد اقترح السادة املحكمون حذف 
بعض البنود، واستبدالها أو إعادة صياغتها، وأن تتضمن الفقرة فكرة واحدة، واستخدام 

  اللغة البسيطة.

تربيعي مت حسابه كمؤشر لصدق األداة ككل، وذلك بحساب اجلزر ال  الصدق الذاتي: 
) مساوًيا  جاء  وقد  الثبات،  من 91ملعامل  عالية  بدرجة  املقياس  متتع  على  يدل  مما   ،(.

  الصدق.

  :البحث حدود  -

املوضوعية - تطبيقات احلدود  اجلمهور  استخدام  عالقة  عن  الكشف  البحث  يتناول   :
  الفيديو القصير واآلثار النفسية واالجتماعية الناجتة عن ذلك. 

: ُطبق البحث خالل الفترة من منتصف شهر مارس حتى نهاية شهر  الزمانيةاحلدود   -
 م.2020منتصف  شهر يونيو 

 ) سنة.65_12:  تطبيق البحث على عينة من اجلمهور املصري من (احلدود البشرية -
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  األساليب اإلحصائية: 
برن بواسطة  اإلحصائية  النتائج  واستخراج  وترميزها، مت حتليلها  البيانات  جمع  امج بعد 

التالية:   (Spssاحلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) من خالل املعامالت اإلحصائية 
التكرارات   الصدق،  حلساب  التربيعي  اجلزر  الثبات،  حلساب  كرونباخ  ألفا  معامل 

، Averageوالنسب املئوية، الوزن النسبي، معامل ارتباط بيرسون، املتوسط احلسابي  
، اختبار حتليل التباين أحادي  T.Testاالنحراف املعياري، اختبار (ت) لداللة الفروق  

  ). Post Hock- LSD، اختبار املقارنات البعدية (One-way ANOVAاالجتاه 
    التعريفات اإلجرائية ملصطلحات البحث:

ب اجلمهور:   - ما  أعمارهم  تتراوح  الذي  املصري  اجلمهور  عموم  إجرائًيا  به  ني  وُيقصد 
مستخدمي   )65_12( ومن  اإلنترنت،  بشبكة  متصلة  ذكية  هواتف  وميتلكون  سنة، 

أو  للمحتوى  واملشاركة  باملشاهدة  أو  فقط  مشاهدة  سواًء  القصير  الفيديو  تطبيقات 
  صناعة املحتوى ملقاطع الفيديو أو ُكل ما سبق.

النفسية:   - ال اآلثار  السلوك  يف  السلبية  النفسية  األضرار  أو  التأثيرات  عن  هي  ناجتة 
وقلة   األرق  اإلحباط،  اإلدمان،  مثل:  القصير،  الفيديو  لتطبيقات  اجلمهور  استخدام 

 النوم، الغيرة واحلسد، التنمر، اضطراب املزاج. 
هي التأثيرات أو األضرار االجتماعية السلبية يف السلوك الناجتة  اآلثار االجتماعية:   -

مثل القصير،  الفيديو  لتطبيقات  اجلمهور  استخدام  التماسك :  عن  ضعف  العزلة، 
واخلمول،   الكسل  اإللكترونية،  الهوية  االفتراضية،  العالقات  تكوين  الهروب،  األسري، 

   أضرار أخالقية.
الفيديو القصير:   - هي تطبيقات مجانية للهواتف الذكية أو منصة اجتماعية تطبيقات 

اإلل املتاجر  من  اإلنترنت  بشبكة  االتصال  وتشغيلها  تثبيتها  يتطلب  كترونية، التي 
االكتفاء  أو  صناعته  أو  املحتوى  ومشاركة  ذلك،  دون  أو  بحساب  االشتراك  وإمكانية 
التي   القصير  الفيديو  ملقاطع  املحتوى  بتنوع  ومتتاز  متعددة،  فقط ألهداف  باملشاهدة 

 ثانية لدقيقة واحدة.    15تتراوح ما بني  
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 نتائج الدراسة امليدانية وتفسيراتها:  
  أوًال. توصيف عينة الدراسة:         

 النسبة % التكرار توصيف عينة البحث

  النوع 
%42.7 262  ذكر   
%57.3 352  أنثى  

614 100%  

 السن 

%7.5 46 18 -12من   
%83.7 514  35 – 19من   
%1.5 9  45 – 36من   

%7.3 45  65 – 46من   

614 100%  

  املستوى التعليمي 

 %4.4 27  يقرأ ويكتب

%2.9 18  تعليم متوسط   

%5.9 36  تعليم فوق متوسط   

%84.5 519  تعليم جامعي  

%2.2 14  تعليم فوق جامعي  

%100 614 اإلجمالي  

ويتضح من متثيل عينة البحث أن جميع املتغيرات التي مت تصنيفها يف ضوئها حظيت 
حتقق   التي  التعليمية،   واملستويات  السن،  وفئات  النوع،  حيث  من  مختلفة  متثيل  بنسب 

 أهداف البحث وأيًضا تعكس مختلف فئات اجلمهور املصري قدر املستطاع.

  ثانًيا. النتائج العامة للدراسة:  
  ) يوضح امتالك أفراد عينة الدراسة هاتًفا ذكًيا (كاميرا رقمية.. ُيدعم اإلنترنت) 2جدول ( 

  البدائل 
  العينة

  اإلجمالي 
  إناث   ذكور

  النسبة املئوية  التكرار  %  ك  %  ك
 %95.4 586 %92 324 %100  262  نعم
  %4.6 28 %8 28 ـــــ  ـــــ   ال 

  %100  614  %100  352  %100 262  اإلجمالي 

السابق اجلدول  من  نسبة  يتضح  أن  ذكًيا  95.4:  هاتًفا  الدراسة ميتلكون  عينة  % من 
  % ال ميتلكون. 4.6(كاميرا رقمية.. ُيدعم اإلنترنت)، يف حني أن نسبة 

وتعكس هذه النتائج أن الهواتف الذكية للذكور واإلناث أصبحت من ضروريات احلياة 
وهي  واملكان،  الزمان  حدود  التي جتاوزت  العالم  حول  التكنولوجية  التطورات  مع  تزامًنا 
كأحد تلك التطورات والتي متتاز بخدمات تقنية بنظام تشغيل متعدد املهام؛ وملا توفره من 
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لل ووسيلة  وجهد  أغلب  وقت  مع  تتناسب  ما  حلد  أسعارها  انخفاض  مع  والتسلية  ترفيه 
  املستخدمني. 

خاللها  من  ُميكن  بل  التقليدية،  كالهواتف  واالستقبال  اإلرسال  على  تقتصر  ال  فهي 
التي  التطبيقات بأدوارها املختلفة  اللمس وحتميل  التصفح على شبكة اإلنترنت بخاصية 

اط الصور ومقاطع الفيديو واملوسيقي، وإجراء خلقت اهتمامات جديدة للمستخدمني بالتق
التواصل  شبكات  خالل  من  اآلخرين  مع  والتواصل  والصورة،  بالصوت  املرئية  املكاملات 

  . (GPS)) و Bluetooth) ونقل امللفات بتقنية (Wi-Fiاالجتماعي، واالتصال الالسلكي (

وتعتبر هذه املميزات من أهم دوافع املستخدمني  لألقبال على الهواتف الذكية كظاهرة  
ونشرها   املعلومات  استهالك  منط  غيرت  التي  االتصالية  الوسائل  أهم  وأحد  اجتماعية 
الهاتف الذكي مرحلة الرغبة نحوه يف االتصال إلى أنه أصبح  والتفاعل معها، حيث يعد 

حيات مستخدم  كل  يعيش  بني  جهاز  االستخدام  طبيعة  اختالف  مع  داخله  اليومية  ه 
  اإليجابيات والسلبيات.

فبراير    واملعلومات يف  االتصاالت  وزارة  تقرير  مع  النتائج  تتسق  الذي 2018كما  م، 
مصر   يف  الذكية  الهواتف  مستخدمي  عدد  جتاوز  إلى  عدد 70أشار  إجمالي  من   %

  ) 52(السكان.

  تطبيقات الفيديو القصيراستخدام يوضح مدى   ) 3( جدول  

  مدى االستخدام
  اإلجمالي   العينة

  إناث  ذكور
  النسبة املئوية   التكرار  %  ك  %  ك

  %28.5  167 %18.2  59 %41.2 108  دائًما
 %33.2 195 %33.9 110  %32.4 85 أحياًنا 
  %28.3 166 %34.6 112 %20.6  54  نادرًا 

  %22.3  58  %8.9  43  %5.7  15  ال 
  %100  586  %100  324  %100 262  اإلجمالي 

(*) سؤال إحالة                                                                        
السابق اجلدول  من  يف يتضح  متثل  القصير  الفيديو  تطبيقات  استخدام  مدى  أن   :

الثاني، ويف الترتيب األخير  % يف الترتيب  28.5% ثم (دائًما) بنسبة  33.2(أحياًنا) بنسبة  
بنسبة   اإلناث يف نسبة  22.3(ال)  نسبة  تتفوق على  الذكور  أن نسبة  أيًضا  يتضح  كما   %

  استخدام هذه التطبيقات. 
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وتشير تلك النتائج إلى أن الذكور تتفوق على اإلناث يف نسبة االستخدام وهي نتيجة  
ك النوعية من التطبيقات التي  مقبولة حلد كبير، وُتفسر مدى إقبال الذكور الستخدام تل

الشهرة   بهدف  وبصرية؛  املستخدمني مبؤثرات صوتية  متنوعة جلذب  انتشرت مبضامني 
الدوافع  تلك  إلى  للوصول  الذكور؛  غريزة   إثارة  ومحاولة  والتسلية  الربح  أو  اإللكترونية 

  بالكثير من مقاطع الفيديو ذات املحتوى السلبي يف مدة زمنية قصيرة. 

طلعت،  ويؤكد   (نورا  دراسة  نتيجة  التفسير  بأن  2019ذلك  أصحاب 62م)،  من   %
% من الفيديوهات  56% منهن يرتدن مالبس خليعة، و47الفيديوهات هن من الشابات، و

  تتضمن مقاطع رقص وغناء لفتيات، ودوافع استخدامهن الشهرة ثم املكسب املالي. 

تف املحمولة والتطبيقات  املتخصصة يف الهوا  sensortowerوتتسق مع تقرير شركة  
% من الذكور  56على اإلنترنت بأن عدد مستخدمي تلك التطبيقات بني اجلنسيني بنسبة  

 16% من هؤالء املستخدمني تتراوح أعمارهم ما بني  85% من اإلناث، وأن أكثر من    44
    ) 53(عاًما. 24إلى 

ة املتفاعلني  م)، حيث بلغت فئ 2019وتتفق مع دراسة (أشرف لعوابدية، خالد عوني،  
  %. 36.66% واإلناث بنسبة56.66بنسبة  TikTokمن الذكور مع املحتوى لتطبيق 

سماح،  (جعود  دراسة  مع  تتفق  كانت  2020كما  اإلناث  فئة  ظهور  بأن  م) 
لتطبيق  87.36بنسبة التحليل  وحدات  فئات  من   %TikTok  هذه أن  إلى  يرجع  وهذا   ،

  %. 12.36فظهروا  بنسبة الفئة جتذب العديد من املتابعني، أما الذكور 
  يوضح أسباب عدم استخدام تطبيقات الفيديو القصير  ) 4( جدول  

  األسباب

  اإلجمالي   العينة
  إناث   ذكور

  النسبة املئويةالتكرار  %  ك  %  ك

 41 16 34.4 10 %60 6  ال تتوفر لدي خدمة إنترنت.

 64.1 25 58.6 17 %80 8 ال أهتم بتلك التطبيقات.

 46.1 18 37.9 11 %70 7 أعتبرها مضيعة للوقت.

 76.9 30 79.3 23 %70  7حتتوي مضامني ال تتناسب مع عاداتي وتقاليدي.

 20.5 8 20.6 6 %20  2 ال أعرف كيفية استخدامها. 

 74.3 29 72.4 21 %80  8أهتم أكثر بتطبيقات التوصل االجتماعي مثل:(الفيس بوك).

 17.9 7 34.4 5 %20  2 لالتصال فقط. استخدم هاتفي 

 39(*)بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل                                                               ن  =
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: أن أسباب عدم استخدام تطبيقات الفيديو القصير متثلت يتضح من اجلدول السابق
%، 76.9وتقاليدي) يف الترتيب األول بنسبة  يف (حتتوي مضامني ال تتناسب مع عاداتي  

ثم (أهتم أكثر بتطبيقات التوصل االجتماعي مثل:(الفيس بوك) يف الترتيب الثاني بنسبة  
  %.17.9%، ويف الترتيب األخير (استخدم هاتفي لالتصال فقط) بنسبة 74.3

ل  تدفع  التي  القصير  الفيديو  تطبيقات  سلبيات  أكثر  بأن  تفسيره  ما ميكن  عدم وهو 
االستخدام هو ما ُيقدم من محتوى سلبي ال يتناسب مع عادات وتقاليد املجتمع املصري،  
يف   تسبب  الذي  السبب  لذلك  التطبيقات  تلك  الستخدام  رفًضا  األكثر  اإلناث  وكانت 
تلك   انتشار  بعد  واألجنبية  العربية  الدول  من  العديد  له  وانتبهت  أخالقي،  انفالت 

تثبيتها الذكية ألكثر من    التطبيقات حتى وصل  الهواتف  العالم    2على  تنزيل حول  مليار 
  م. 2020حتى أبريل 

املحتوى   بسبب  التطبيقات  تلك  ضد  للتحرك  النواب  ومجلس  املصري  املجتمع  دفع 
وجود   لعدم  اإللكترونية)؛  (الدعارة  بـ  إعالمًيا  البعض  وصفه  والذي  الالئق  غير  املتداول 

ا دعوات  بعد  وخاصة  لالستخدام  يف ضوابط  ألقرانهن  التطبيقات  على  األشهر  لفتيات 
 3مصر إلى العمل من منازلهن وفتح الاليف وتكوين صداقات مقابل ربٍح مادٍي يصل إلى  

  آالف دوالر.  

 TikTokم)، بتعارض مقاطع الفيديو على تطبيق  2019وتتفق مع دراسة (نورا طلعت،
وكما عليها،  التمرد  على  والتشجيع  والتقاليد،  العادات  غير    مع  وكلمات  بالهزلية  تتسم 

  الئقة، وهناك سبعة مواقف طرحت من عينة الدراسة ُتعبر عن املوقف السلبي للمجتمع. 
  يوضح فترة بداية استخدام تطبيقات الفيديو القصير )5(جدول  

  
  الفترة 

  إناث  ذكور  اإلجمالي   العينة
  النسبة املئوية التكرار  %  ك  %  ك  

  %15.5 85 %9.5 28%22.6 57  أقل من سنة. 
  %65.7 359%68.8 203%61.9 156  سنوات. 3من سنة إلى 

  %18.8  103%21.7  64%15.5  39 سنوات.  3أكثر من 
  %100  547%100  295%100 252  اإلجمالي 

: أن فترة بداية استخدام تطبيقات الفيديو القصير متثلت  يتضح من اجلدول السابق
إلى   سنوات)    3(أكثر من  %، ثم  65.7األول بنسبة    الترتيبسنوات) يف    3يف (من سنة 

  %، ويف الترتيب األخير (أقل من سنة). 18.8بنسبة 

خدمة  توافر  ظل  يف  القصير  الفيديو  تطبيقات  استخدام  أن  النتيجة  هذه  تعكس 
وانتش الثالث  اإلنترنت  يوم خالل  بعد  يوًما  لها  املتزايدة  الشعبية  تلك  الذكية  الهواتف  ار 
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األخرى، مثل: الفيس بوك وواتس   الشهيرةسنوات املاضية، وأصبحت تنافس التطبيقات  
آب وغيرها، كمنصات لنقل وتبادل محتوى سمعي وبصري يف غرفة عاملية صغيرة، ويشير  

يف جديد  كل  على  اجلمهور  بحث  ذلك  بالفعل،    أيًضا  وجده  ما  وهو  الهواتف  تطبيقات 
ومقاطع  صوتية  بتأثيرات  املحتوى  إنشاء  أهمها  ومن  تفاعلية  بخصائص  متتاز  ولكونها 

  موسيقية قصيرة. 
  يوضح معدل استخدام تطبيقات الفيديو القصير يف األسبوع) 6(جدول  

  معدل االستخدام 
  العينة

  اإلجمالي 
  إناث   ذكور

  النسبة املئوية  التكرار  %  ك  %  ك
 %46.1 252 %48.8 144 %42.8 108  يومًيا.

  %29.2 160  %20.7 61  %39.3  99 من خمسة إلى ستة أيام.
  %20  109  %24.7  73  %14.3  36 من يومني إلى أربعة أيام.

 %4.7 26 %5.8 17 %3.6  9  يوم واحد يف األسبوع.
  %100  547  %100  295  %100 252 اإلجمالي 

أن معدل استخدام تطبيقات الفيديو القصير يف األسبوع  :  اجلدول السابقيتضح من  
بنسبة   األول  الترتيب  يف  (يومًيا)  يف  يف  46.1متثل  أيام)  ستة  إلى  خمسة  (من  ثم   ،%

  الترتيب الثاني. 
  يوضح معدل االستخدام اليومي لتطبيقات الفيديو القصير )7(جدول  

  معدل االستخدام 
  العينة

  اإلجمالي 
  إناث   ذكور

  النسبة املئوية  التكرار  %  ك  %  ك
 %19.6 107 %21 62%17.9  45  أقل من ساعة. 

  %70.9 388%67.5 199 %75 189  من ساعة إلى ثالث ساعات.
  %9.5 52%11.5 34 %7.1  18 ثالث ساعات فأكثر. 

  %100  547  %100  295  %100 252  اإلجمالي 

من   معدل  :  السابق  اجلدوليتضح  القصير  أن  الفيديو  لتطبيقات  اليومي  االستخدام 
)  أقل من ساعة %، ثم (70.9) يف الترتيب األول بنسبة  من ساعة إلى ثالث ساعاتمتثل يف (

  يف الترتيب الثاني.

أننا أمام معدل استخدام ال ُيستهان به يتمثل من ساعة إلى ثالث   النتائج  تشير هذه 
يكون وقد  األول،  الترتيب  يف  يومًيا  من    ساعات  اجلمهور  لهجرة  واضًحا  مؤشًرا   ذلك 

وسائل اإلعالم التقليدية وبعض وسائل التواصل االجتماعي إلى تطبيقات الفيديو القصير  
  يف الفترة األخيرة يف ظل التباعد االجتماعي جلائحة كورونا وقت تطبيق البحث.
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اإلنترنت التي  وهو ما أكدته العديد عمليات التنزيل من املتاجر االفتراضية على شبكة  
م، وخاصة مع بدء جائحة  2020األول من عام  الربعتعدت ملياري عملية  حتميل حتي  

الفراغ   وقت  وشغل  الترفيهي)،  (املالذ  نحو  املستخدمني  ورغبة  العالم  حول  كورونا 
بأنفسهم   املحتوى  وإنشاء  احلياتية،  الضغوط  من  للتخفيف  املنزل   يف  للبقاء  املصاحب 

با جذابة،  والربح  بتأثيرات  السريعة  والنجومية  للشهرة  منهم  البعض  سعي  إلى  إلضافة 
التطبيقات  تلك  نحو  واملؤسسات  والشركات  املشاهير  من  العديد  اجتاه  وأيًضا  املادي، 
تلك   ظل  تواجدهم يف  على  حفاًظا  قصيرة  فيديو  التطبيقات مبقاطع  شعبية   الستغالل 

  الظروف وكمنصة تسويقية.  

أو   نفسية  كانت  سواء  سلبية  آثار  له  بالطبع  للتطبيقات   املتزايد  االستخدام  وهذا 
املستخدم، فقد ال ُيدرك املستخدمون ما   سالمةاجتماعية وغيرها تعدت ذلك حتى على  

التحديات  مثل:  الوفاة،   يسبب  قد  ما  ومنها  والتسلية  بالترفيه  املُغلف  االستخدام  خلف 
) InMyFeelingsChallengeرٍة واسعٍة، مثل: حتدي ( اخلطرة التي حظي بعضها بشه 

وُعرف باسم (رقصة كيكي) وتطلب الرقص خارج السيارة يف أثناء سيرها وتصوير السائق 
  له يف مقطع قصير مما تسبب موت البعض حول العالم.  

) كأحد أخطر التحديات الذي القى شعبيةً كبيرًة Skullbreakerوُيعد أيًضا حتدي (
التطبي شخصان  على  يحاول  حيث  عن    عرقلةقات  أسفر  مما  ألعلى  قفزه  أثناء  الثالث 

 إصاباٍت خطيرٍة لعدٍد من املشاركني يف التحدي تسبب بعضها يف الشلل أو الوفاة.  
  يوضح أكثر تطبيقات الفيديو القصير استخداًما من قبل املبحوثني )8(جدول  

  التطبيقات
  اإلجمالي   العينة

  إناث   ذكور
  النسبة املئوية  التكرار  %  ك  %  ك

TIK TOK    
224  88.8 200 67.7 424 77.5 

LIKEE 
97 38.4 100 33.8 197 36 

 

92  36.5 94 31.8 186 34 

LOLITA  
76  30.15 72 24.4 148 27 

(*) بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل                                                
السابق اجلدول  من  قبل يتضح  من  استخداًما  القصير  الفيديو  تطبيقات  أكثر  أن   :

) يف  متثلت  بنسبة  TIKTOKاملبحوثني  األول  الترتيب  يف   (77.5) ثم   ،%LIKEE  يف  (
  %.27) بنسبة  LOLITA%، وأخيًرا (36الترتيب الثاني بنسبة 
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) األكثر شهرة يف TIKTOKتكشف هذه النتائج عن تقدم التطبيق الصيني  املجاني (
العالم واملثير للجدل يف اخلصوصية وسرية البيانات واملحتوى، والذي تخطى أشهر مواقع 

تق أقل من ثالث سنوات وفق  الفيس بوك وواتس آب  يف  رير  التواصل االجتماعي مثل: 
وشركة   االتصاالت،  لتنظيم  القومي  من    sensortowerاجلهاز  األول  الربع  يف  العاملية 

  م.  2020

وميتاز التطبيق بعدد من السمات الرئيسة كمنصة اجتماعية تهدف للترفيه وفق رؤية  
املالكة   تعتمد بشكل كبير على     Bytedanceالشركة  العالم، والتي  وهي األكثر منًوا يف 
االصط  تتعدى  الذكاء  ال  قصيرة  بفيديوهات  االستخدام   60ناعي   يف  بسهولة  ثانية 

والبحث والتسجيل، وهو الذي يعتمد على إبداعات املستخدمني بنشر أصواتهم أو أصوات  
تتطلب   ال  هواتف  باستخدام  الغنائية،  أو  درامية  األعمال  ملقاطع  ومتثيل  املشاهير 

أو مهارات تصوير دون شرط تسجيل املحتوى مع   مواصفات خاصة،   الدخول ومشاركة 
بوك   وفيس  تويتر  يشبه  الرئيسة  للصفحة  جذاب  وتصميم  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
حلٍد ما، ولكنه ُمختلف عنهما يف فيديو ملء الشاشة واالنتقال من فيديو آلخر بسهولة مع 

  إمكانية حتقيق الربح والشهرة.

لعام  اإلحصاءات  بعض  تطبيق  2019وتؤكد  أن  فئات    (TIKTOK)م  بني  منتشر 
املجتمع املصري باختالف النوع والعمر ومستواهم التعليمي بنسب مختلفة، وتشير إلى أن 

مليار فيديو شهرًيا على التطبيق، ومتثل املرحلة العمرية   8.3املصريني يشاهدون أكثر من 
مليون مستخدم نشط    7.2%، وهناك  64عاًما األكثر استخداًما بنسبة    24إلى    18من  

مرات متوسط عدد مرات فتح التطبيق يومًيا،   6% إناًثا، و38% ذكورًا و62هرًيا، منهم  ش
العربية   اململكة  بعد  والثانية  العالم  مستوى  على  عشرة  احلادية  املرتبة  يف  مصر  وتأتي 

  ) 54(مليون عملية.   2.5السعودية من حيث األعلى حتميًال للتطبيق ب
  يوضح أشكال التفاعل عند استخدام املبحوثني لتطبيقات الفيديو القصير )9(جدول  

  أشكال التفاعل 

  العينة
  اإلجمالي 

  إناث   ذكور

النسبة   التكرار  %  ك  %  ك
  املئوية

 76 416 73.5 217 78.9  199  .مشاهدة فقط
ومشاركة   مع  SHARE مشاهدة  الفيديوهات 

 36.3 199 33.2 98 40 101 اآلخرين. 

 30.5 167 27.4 81 34.1 86 مشاهدة ومتابعة وتعليق.
 20.1 110 18.3 54 22.2  56 .صناعة الفيديوهات وبثها

(*) بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل                                                
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السابق اجلدول  من  لتطبيقات يتضح  املبحوثني  استخدام  عند  التفاعل  أشكال  أن   :
الترتيب  الفيديو القصير متثلت يف ( مشاهدة ( %، ثم  76بنسبة    األولمشاهدة فقط) يف 

بنسبة   الثاني  الترتيب  يف  اآلخرين)  مع  الفيديوهات  الترتيب  36.3ومشاركة  بينما   ،%
  .%20.1األخير كان لصالح (صناعة الفيديوهات وبثها) بنسبة  

ُميكن تفسير هذه النتائج بأن اجلمهور يحرص على املشاهدة فقط ملقاطع الفيديو،  
هو االستمتاع والتسلية باملحتوى  وهذا دليل منطقي على أن الهدف األول للمستخدم  

أن  وخاصة  لديهم،  الرغبة  كانت  وإن  صناعته  يف  املشاركة  وليس  ترفيهي  كمالذ 
تتطلب إنشاء حساب يف حالة صناعة املحتوى، وأيًضا يشير إلى أن نوعية   التطبيقات

املحتوى السلبي التي ُينتقد بسببها وُيشاع عن معظم تلك التطبيقات قد جعلت العديد 
املستخدمني يحرصون أوًال على املشاهدة فقط، باإلضافة إلى أن استهداف الربح   من  

والشهرة من التطبيقات يتطلب معدالت متابعة من املستخدمني للحساب قد ال يصل 
  إليها أغلبية املستخدمني إال مبحتوى ُمختلف.  

لتي يفضل  ) يوضح مقاطع الفيديوهات املفضلة يف تطبيقات الفيديو القصير ا10جدول (
  املبحوثون مشاهدتها أو مشاركتها 

  البدائل 

  العينة 
  اإلجمالي

  إناث   ذكور

النسبة   التكرار  %  ك  %  ك
  املئوية 

 27.6 151 26.4 78 28.9 73  مقاطع من أعمال درامية وغنائية دون تعديل. 
بأصوات   وإعالنية  وغنائية  درامية  أعمال  من  مقاطع 

 39.6 217 38.6 114 40.8 103 ومتثيل املستخدمني. 

 17.9 98 15.9 47 20.2 51 مقاطع املشاهير الشخصية.
 30.7 168 27.4 81 34.5 87 مقاطع  شخصية بأصوات ومتثيل املستخدمني.

 8 44 7.7 23 8.3 21 البث املباشر للمستخدمني.
 28.3 155 25.4 75 31.7 80 مقاطع رياضية. 

 26.5 145 25 74 28.1  71 مقاطع الهوايات واملواهب.
 30.7 168 29.4 87 32.1  81 مقاطع الدمج مع فيديوهات شهيرة. 

 30.7 168 29.1 86 32.5  82 مقاطع دينية.
 11.3 62 10.1 30 12.6  32 مقاطع الُنصح والتوعية.

 6.2 34 7.1 21 5.1  13 مقاطع  اخلدع  والنوادر واملؤثرات البصرية.
 7.1 39 6.4 19 7.9  20 مقاطع األخبار.

(*)بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل                                                
السابق اجلدول  القصير   :  يتضح من  الفيديو  الفيديو املفضلة يف تطبيقات  أن مقاطع 

املبحوثون  يفضل  درامية   التي  أعمال  من  (مقاطع  يف  متثلت  مشاركتها  أو  مشاهدتها 
بنسبة   املستخدمني)  ومتثيل  بأصوات  وإعالنية  يف  39.6وغنائية  ثم    الترتيب%  األول، 

شهيرة،   فيديوهات  مع  الدمج  مقاطع  املستخدمني،  ومتثيل  بأصوات  شخصية  (مقاطع  
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ترتيب األخير (مقاطع  اخلدع  %، بينما يف ال30.7مقاطع دينية) يف الترتيب الثاني بنسبة  
  والنوادر واملؤثرات البصرية).

(مقاطع من  أن مستخدمي التطبيقات ُيفضلون يف الترتيب األول    تكشف نتائج اجلدول
أعمال درامية وغنائية وإعالنية بأصوات ومتثيل املستخدمني) وهي املقاطع األكثر تداوًال  

هؤالء املستخدمني استغالل املستخدمني على التطبيقات من جانب، وأيًضا لقيام  وشهرة  
مًعا مبالبس غير   والغناء  الرقص  أو  إيحاءات خارجة  أو  أداء حركات غريبة  لها بإضافة 

  الئقة  يف كثير من األحيان، وتكون مصدر إعجاب وتعليق ومشاركة الكثيرين. 

إليها الرغبة  إلعجابهم أيًضا بتلك املقاطع األصلية  ُمضاًفا    املقاطعفاملستخدم يتجه لتلك  
ُيحقق   ما  وهو  إشباعاتهم،  لتحقيق  جاذب  ُمختلف  بشكل  يؤدونها  اآلخرين  مشاهدة  يف 
من   املستخدمني  املقاطع  تلك  ُمتكن  كما  البحث،  هذا  يف  النظرية  استخدام  من  الهدف 

  مشاركة أفراد األسرة يف متثيل الفيديو يف املنزل سواء كانت هزلية أو تافهة أو غير ذلك.

در مع  طلعت،تتفق  نورا   ) تلك 2019اسة  لفيديوهات  التحليل  نتائج  جاءت  م)، 
التطبيقات النسبة الغالبة من مقاطع الفيديو تتضمن الغناء والرقص للمستخدمني بنسبة  

وتضمنت56 والشهرة،  املادي  املكسب  بهدف   وحركات جسدية إشارات  الفيديوهات % 
وإيحاءا وكلمات سوقية والتفاهة  بالهزلية  وتتسم  ونابية  وعنف،  جنسية  من 57ت   %

الفيديو،   األبوين يف  أحد  ُيشارك  الفيديوهات  47الفيديوهات  الفتيات يف  من مالبس   %
  محل التحليل (خليعة). 

سماح، (جعود  دراسة  مع  تتسق  أن  2020كما  إلى  توصلت  فيديوهات 89م)،  من   %
األطفال    TIKTOKتطبيق   فئة  يف  ذلك  وتفشي  ورقص،  أغاني  مشاهد  تتضمن 
  ني. واملراهق

  يوضح دوافع استخدام تطبيقات الفيديو القصير )11(جدول  

فع
دوا

ال
  

  الدوافع

  العينة الكلية

  الوزن  التكرار
  النسبي 

  النسبة
الترتيب  املئوية

معارض   ال أعرف   موافق   

ية 
رف

مع
  

تساعدني يف توثيق األحداث   1
 5 86.77 1424  48 121  378  البارزة بالصوت والصورة. 

تزودني باملعلومات واألخبار    2
 6 83.91 1377 75 114  358  املصورة مما يعزز مصداقيتها. 

متتاز بسهولة االستخدام   3
 5 86.77 1424 40 68  439  والتنزيل على الهاتف الذكي.

ية 
دان

ج
ُتقلل من شعوري بامللل والقلق   4و

 2 90.43 1484 34 89  424ملشاهدة أو صناعة مقاطع 
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  فيديوهات تناسبني.

 4 87.81 1441 63 74  410  تقلل من شعوري بالوحدة.   5

6  
أشعر بالرغبة يف استخدام 
التطبيقات يف أي وقت وأي 

  مكان. 
348  115 84 1358 82.75 8 

سي 
نف

ل 
ام

تك
  

ربًحا مادًيا ُيحقق لي توفر لي   7
 13 59.04 969 257 158  132  استقرارًا شخصًيا. 

تسهم يف عرض موهبتي   8
 10 67.33 1105 206 124  217  والشهرة دون جهد أو تكلفة. 

تعزز مكانتي يف مجتمعي   9
 11 67.88 1114 193 141  213  مبشاهدة املتابعني فيديوهاتي. 

عي 
ما

جت
ل ا

ام
تك

  

10  
مشاركة  األصدقاء   تتيح لي 

واملتابعني يف صناعة 
  الفيديوهات من أي مكان. 

342  130 75 1361 82.93 7 

تشجعني على تكوين صداقات   11
 12 67.82 1113 193 142  212  من اجلنسني بسهولة. 

12  
متكني من متابعة فيديوهات 

املشاهير واملستخدمني 
  والتواصل والتعاون معهم. 

338  133 76 1356 82.63 9 

وب 
هر

 ال
ات

ج
حا

  

13  
ُمتكني من شغل أوقات الفراغ 

باملشاهدة وصناعة الفيديوهات 
  ومشاركتها. 

430  59 58 1466 89.33 3 

14  
تقدم لي التسلية واملتعة يف وقت 

قصير لتنوع مقاطع الفيديو  
  بني الغناء والكوميديا والرقص. 

450  57 40 1504 91.65 1 

15  

تساعدني على التخفيف من  
ضغوط  احلياة اليومية 

مبقاطع ساخرة أو مواهب 
  املستخدمني. 

420  69 58 1377 83.91 6 

السابق: اجلدول  من  الفيديو    يتضح  تطبيقات  استخدام  لدوافع  املئوية  النسب  أن 
)، حيث جاء دافع (تقدم لي التسلية واملتعة يف  59.04:  91.65القصير تراوحت ما بني (

حني   يف  والرقص)،  والكوميديا  الغناء  بني  الفيديوهات  مقاطع  لتنوع  قصير    جاءت وقت 
  عبارة (توفر لي ربًحا مادًيا ُيحقق لي استقرار شخصي) يف الترتيب األخير.

من حتليل نتائج اجلدول مت تقسيم الدوافع الستخدام تطبيقات الفيديو القصير إلى 
حاجات،   وحاجات  وهيخمس  معرفية،  حاجات  وتكامل وجدانية:  نفسي،  وتكامل   ،

  بيعة البحث.  اجتماعي، وحاجات الهروب، وذلك مبا يتناسب مع ط

يف   الفرد  برغبة  املرتبطة  احلاجات  وهي  األول،  الترتيب  يف  الهروب  حاجات  وجاءت 
واألخبار  الفراغ  أوقات  ولشغل  والترفيه  بالتسلية  اليومية  والضغوط  التوتر  من  الهروب 
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السلبية وأزماته الشخصية ومحيطه االجتماعي عبر وسيلة سهلة االستخدام يف أي مكان  
  وأي وقت.  

األخيرة حول    وهي  الفترة  القصير يف  الفيديو  تطبيقات  استخدام  تنامي  تشرح  التي 
املستخدم إيجاد نفسه من خالل الهروب    ومحاولةالعالم ويف مصر كوسيلة لتحقيق ذلك،  

من الواقع املحيط  إلي الواقع االفتراضي الذي يجد متعته الشخصية والتسلية فيه بعيًدا  
أو صناعة املحتوى  مع أحد أفراد أسرته أو أصدقائه   عن مجتمعه من حوله باملشاهدة

احلقيقيني أو االفتراضيني الذين ال يعرفون عنه شيئًا إال ما يريده هو طرحه، فقد يبتسم  
من   ُيعاني  نفسه  الوقت  يف  وجتده  قصير  وقت  يف  وكوميدية  ساخرة  فيديوهات  وينشر 

 ضغوط حياتية.

  ستخدام تطبيقات الفيديو القصيرااإلشباعات التي ُيحققها يوضح  ) 12(  جدول

ات 
اع

شب
اإل

  

  اإلشباعات 

  العينة الكلية

  التكرار
  بدرجة   الترتيبالنسبة املئويةالوزن النسبي

  كبيرة
  بدرجة 

  متوسطة 
  بدرجة 
  ضعيفة 

وى 
حت

امل
  

ية 
يه

ج
تو

  

بشكل    1 ومعاريف   معلوماتي  زادت 
 6 75.56 1240  113 175  259  واضح. 

على    2 عن  ساعدتني  آراء  تكوين 
 7 75.25 1235 113 174  258  القضايا واألحداث املثارة.

3  
التواصل   تطبيقات  عن  بديًال  مثلت 
االجتماعي مثل: الفيس بوك ووآتس 

  آب. 
249  185 113 1230 74.95 9 

ية 
اع

تم
ج

ا
  

األهل    4 مع  واالندماج  التواصل  عززت 
 8 75.13 1233 121 166  260  والزمالء واألصدقاء 

واإلدراك    5 االهتمام  لدي  تزايد 
 5 76.05 1248 106 181  260  بقضايا املجتمع. 

يف   6 بالنفس  بالثقة  أشعر  جعلتني 
 10 71.05 1166 159 157  231  التواصل مع اآلخرين.

ال 
ص

الت
ة ا

ملي
ع

  

به 
ش

ية 
يه

ج
تو

 2 83.91 1377 37 190  320  ساعدتني على ملء أوقات الفراغ.   7

التوتر    8 من  التخفيف  يف  أسهمت 
 6 75.56 1240 122 157  268  والقلق. 

 1 84.39 1385 46 164  337  أشعرتني بالتسلية واملتعة.  9

ية 
اع

تم
ج

ه ا
شب

  

وتقاليد   10 بعادات  اهتمامي  تزايد 
 4 77.87 1278 94 175  278  املجتمعات األخرى. 

 3 81.77 1342 59 184  305  تخلصت من شعوري بامللل والعزلة.  11

مشاهير   12 تقليد  على  حرصي  ازداد 
 11 67.76 1112 194 141  212  التطبيق. 
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السابق اجلدول  من  استخدام يتضح  يحققها  التي  اإلشباعات  املئوية  النسب  أن   :
) بني  ما  تراوحت  القصير  الفيديو  عبارة 67.76:  84.39تطبيقات  جاء  حيث   ،(

(أشعرتني بالتسلية واملتعة) عبارة (ازداد حرصي على تقليد مشاهير التطبيق) يف الترتيب  
  األخير.

استخدام تطبيقات الفيديو   منمن حتليل نتائج اجلدول مت تقسيم اإلشباعات املتحققة  
القصير إلى ُكٍّل من أوًال: إشباعات املحتوى (توجيهية، اجتماعية)، ثانًيا: إشباعات عملية  

  االتصال (شبه توجيهية، شبه اجتماعية). 

استخدام  من  األول  الترتيب  يف  االتصال  عملية  من  املتحققة  اإلشباعات  وجاءت 
إ يشير  وهذا  القصيرة،  الفيديو  التطبيقات تطبيقات  أي  بالوسيلة  املستخدم  ارتباط  لى 

ما  وهو  سواها،  دون  اتصال  وسائل  الفرد  استخدام  عن  تنتج  وهي  الرسالة،  من  أكثر 
األخرى،   التطبيقات  معظم  على  والتنزيل  االستخدام  تطبيقات  تلك  باحتالل  يتحقق 

التي يحصل عليه املعلومات  أكثر من  الفراغ لديه  يهتم مبلء أوقات  ا من تلك  فاملستخدم 
الوسيلة التي هي ليس مصدرها، ويسعى نحو التخفيف عن امللل والعزلة التي يعيش فيها  

  واملتعة واالسترخاء.   
  يوضح اآلثار النفسية املترتبة على استخدام تطبيقات الفيديو القصير  )13(جدول  

  اآلثار النفسية

  العينة الكلية

  التكرار
الوزن 
  النسبي 

النسبة 
  املئوية

الترتي
  بدرجة   ب

  كبيرة
  بدرجة

  متوسطة 

  بدرجة 
  ضعيفة

ان 
دم

اإل
  

1  
استخدام   يف  طويالً  وقًتا  أقضي 
التطبيقات أكثر من الوقت الذي أقضية 

                  مع أسرتي.
169  150 225  1032 62.88 10 

استخدام   2 أثناء  بالوقت  اإلحساس  أفقد 
 1 68.12 1118 178 167  202  التطبيقات.

للتطبيقات  3 استخدامي  وقت  يتزايد 
 3 66.66 1094 189 169  189  يوًما بعد يوم.  

سد 
حل

 وا
رة

غي
ال

 

4  
ما  املستخدمني   بعض  يفقد  أن  أمتنى 
مقاطع  يف  به  لتفاخرهم  ميتلكونه 

  الفيديو. 
159  171 217 1036 63.13 9 

بعض  5 من  حًظا  أقل  أنني  أعتقد 
 5 65.38 1073 189 190  168  املستخدمني عندما أقارن نفسي بهم.

6  
مقاطع   مشاهدة  عند  بالغيرة  أشعر 
تفوق   أشخاص  إجنازات  تبرز  فيديو 

  إجنازاتي. 
142  117 288 948 57.76 15 

اإل حبا  بعض    7 ط رؤية  عند  باإلحباط   17 55.57 912 306 117  124أشعر  
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ال  أشياء  ميتلكون  الذين  املستخدمني 
  أستطيع احلصول عليها. 

8 
  - بالفشل لعدم حتقيق أهدايف منأشعر  

وتسلية ربح  أو  استخدام    -شهرة  يف 
  التطبيق. 

123  108 316 901 54.90 19 

وم
لن

 وا
رق

األ
 

حساب   9 على  التطبيقات  استخدام  يأتي 
 8 64.47 1058 178 227  142  الوقت املخصص للنوم.  

لوقت متأخر    أشعر باألرق بسبب  السهر 10
 6 65.14 1069 196 180  171  يف استخدام التطبيقات. 

يف   11 التفكير  يف  طويًال  وقًتا  أقضي 
 12 60.63 995 250 146  151  التطبيقات يف أثناء اخللود للنوم.  

ني 
رو

كت
إلل

ر ا
نم

لت
ا

  

للحياء   12 وفيديوهات خادشة  أتلقى صورًا 
 16 57.70 947 280 134  133  رغم عني. 

13  
سواء  واالستهزاء  للسخرية  أتعرض 
فيديوهاتي  نشر  إعادة  أو  بالتعليقات 

  بتعديالت مسيئة.
133  90  324  903 55.02 18 

بعض   14 على  الئقة  غير  أسماء  أطلق 
 4 66.30 1088  202  149  196  مقاطع الفيديو واملستخدمني.

15  
فيديوهات   مشاهدة  يف  بالسرور  أشعر 

من   مشاهير  السخرية  أو  املستخدمني 
  التطبيق وغيرهم. 

168  213  166  1096 66.78 2 

ضب 
لغ

ا
  

أثناء   16 شيًئا  من  أحد  طلب  لو  أغضب 
 14 58.92 967  247  150  140  استخدام التطبيقات.

17  
لو أو    أنزعج   االمتناع  أسرتي  طلبت 

استخدامي   وقت  من  التقليل 
  التطبيقات.

164  111  272  986 60.08 13 

اج
ملز

ب ا
طرا

ض
ا

  

دخولي    18 تعطل  لو  املزاج  باضطراب  أشعر 
 11 61.60 1011  233  164  150  إلى التطبيقات.

19  
أفكار سلبية  وإيجابية ومشاعر   تراودني 

وحزن ذاته  -فرح  اآلن  وبعد   -يف  أثناء 
  استخدام التطبيقات.  

182  148  217  1059 64.53 7 

1929  اإلجمالي 
3 

61.87
%  

السابق اجلدول  من  استخدام يتضح  على  املترتبة  النفسية  لآلثار  املئوية  النسب  أن   :
(أفقد اإلحساس بالوقت    عبارة  )، وجاءت54.90:  68.12التطبيقات تراوحت ما بني (

شهرة    -أثناء استخدام التطبيقات)  وجاءت عبارة (أشعر بالفشل لعدم حتقيق أهدايف من
  يف استخدام التطبيق) يف الترتيب األخير. -أو ربح وتسلية 

الفيديو  تطبيقات  استخدام  على  املترتبة  النفسية  اآلثار  تقسيم  اجلدول مت  نتائج  من 
مان، الغيرة واحلسد، اإلحباط، األرق والنوم، التنمر اإللكتروني،  القصير إلى ُكٍّل من:(اإلد

  الغضب، اضطراب املزاج). 
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وجاء اإلدمان كأحد اآلثار النفسية املترتبة على استخدام تطبيقات الفيديو القصير يف 
ي وهذا  األول،  احلديثة  ◌ُالترتيب  التكنولوجيا  استخدام  من  الرغم  على  إنه  إلى  شير 

االستخدام من شخص آلخر، إال أن من الطبيعي أن جند مستخدمني   واإلنترنت يتفاوت
أو   بحياتهم  االهتمام  أو  بالوقت  الشعور  دون  التطبيقات  تلك  استخدام  يف  منغمسني 
ما  وتوقع  شاهده  فيما  دوًما  والتفكير  والنوم،  للراحة  اخللود  أو  أعمالهم  أو  دراستهم 

عائق   دون  إنترنت  خدمة  توافرت  لو  وخاصة  إدمان يشاهده،  إلى  الوضع  بهم  ليصل 
  التطبيقات وقضاء وقًتا يتزايد يوًما بعد يوم.   

ناهيك إذا كان هذا اإلدمان ملحتوي غير الئق ومضامني ال تتناسب مع عادات وتقاليد 
املجتمع وتأثير ذلك نفسًيا على املستخدم، فإدمان تلك التطبيقات يشمل جانبني أولهما:  

املحتوى  مشاهدة  أ  إدمان  شخصية،  وشغل  حسابات  ومتابعة  والتسلية  الفراغ   وقات 
واآلخر   الفيديوهات  اآلخرين  املحتوىومشاركة  صناعة  وراء إدمان  سعًيا  ذلك  ويكون    ،

متابعة   كافة احليل لكسب  واستخدام  اليومية  تفاصيل حياتهم  والنجومية بعرض  الشهرة 
وخيم عواقب  يسبب  وكالهما  املادي   املكسب  أو  حلسابه  للمستخدم،  املستخدمني  ة 

التطبيقات  بعض  منحتها  والتي  أبوية  رقابة  اإلدمان يف ظل غياب  تعقب  نفسية  وأضرار 
  ولكن غير مفعلة وشكلية وسهل اختراقها.  

ببعضها  مرتبطة  الباحث  رأى  يف  النفسية  اآلثار  تلك  معظم  أن  إلى  باإلضافة  هذا 
الستخدام وفق معدل البعض، وقد يتعرض لها املستخدم حزمة واحدة أو على فترات من ا 

فقط   ليس  األثر  يكون  النهاية  يف  ولكن  والوظيفة،  التعليمي  واملستوى  والسن  االستخدام 
  مؤثًرا على املستخدم وحده ولكن محيطه ومجتمعه وأسرته ومن قبل ذاته. 

فبراير    يف  البريطاني  ميل  الديلي  ملوقع  تقرير  يف  التعجب  ُيثير  كشف  2020وما  م 
بتبني مبادرة بعنوان(أنت حتت السيطرة)    TIKTOKفيديو القصير  قيام أشهر تطبيقات ال

تستهدف حث املستخدمني االبتعاد بعض الشيء والتوقف عن استخدام التطبيق لساعات 
يف  املؤثرين  جانب  من  فيديوهات  ونشر  الذكي،  والهاتف  التطبيق  إدمان  ملكافحة  طويلة 

الشاشة وقت  وتقييد  منه،  اخلروج  فوائد  بعرض  (اليويتوب)    التطبيق  ألخطاء  تفادًيا 
اإلدمان ملكافحة  االستعداد  احللو    )55( .  الفتقاره  كلير   ) دراسة  مع  النتائج  تتفق 

اعتبر  2018وآخرين، حيث  لإلنترنت  85م)،  إدمان  حالة  يف  أنفسهم  املبحوثني  من   %
التي   الساعات  عدد  ارتفاع  مع  مباشر  بشكل  ذلك  وارتباط  االجتماعي  التوصل  ومواقع 

    )56( الفرد متصفًحا هذه املواقع.يقضيها 
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  يوضح اآلثار االجتماعية املترتبة على استخدام تطبيقات الفيديو القصير )14(جدول  

  اآلثار االجتماعية 

  العينة الكلية

  التكرار
الوزن 
  النسبي 

النسبة 
  بدرجة   الترتيب  املئوية

  كبيرة
  بدرجة 

  متوسطة 
  بدرجة 
  ضعيفة 

لة 
عز

ال
ية 

اع
تم

الج
ا

  

1  
أشعر بالعزلة  عندما ال 

أستطيع   استخدام  
  التطبيقات.

213  178 156  1151  70.14 2 

2  

أفضل اجللوس يف املنزل  
مستخدًما التطبيقات على  

اخلروج مع أصدقائي أو 
  عائلتي. 

158  123 266 986 60.08 9 

3 

أتواصل مع عائلتي  
وأصدقائي مبشاركة  

الفيديوهات أو التعليق عليها  
أكثر من التواصل املباشر 

  معهم. 

163  129 255 1002  61.06 10 

ك
اس

تم
 ال

ف
ضع

 
ري 

ألس
ا

  

4  
تفشل أسرتي يف إقناعي  
بتقليل وقت استخدامي  

  للتطبيقات يف كل مرة. 
157  141 249 1002  61.06 10 

5 
باملتابعني حلسابي يف  أهتم 

التطبيقات أكثر من 
  أصدقائي وعائلتي. 

140  131 276 958 58.37 17 

6  
تشتكي أسرتي  إهمالي لها  
بسبب االستخدام املتزايد  

  للتطبيقات.
139  158 250 983  59.90 13 

وب 
هر

ال
 

استخدم التطبيقات للهروب    7
 6 62.82 1031 240 130  177  من ضغوط احلياة اليومية.

8 
دافعي الستخدام التطبيقات 

لالبتعاد عن التفكير يف 
  واجباتي وأداء مهامي. 

149  167 231 1012 61.66 8 

9 
أشعر بأن يومي  دون  

استخدام التطبيقات كئيب  
  وممل. 

176  159 212 1058 64.47 5 

ية 
ض

ترا
 اف

ات
الق

 ع
ين

كو
ت

 

10  

أصدقائي االفتراضيّون يف  
التطبيقات أكثر من 

الذين أعرفهم أصدقائي 
  وجًها لوجه. 

159  112 276 977  59.53 15 

11  

استمر يف املتابعة حلسابات 
أصدقائي االفتراضيني حتى  
لو نشروا مقاطع تتنافى مع  

  عاداتي وتقاليدي.

149  104 294 949 57.83 18 

12  
أحرص على متابعة  

احلسابات الشخصية للجنس  
  اآلخر. 

121  169 257 958  58.37 17 
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13  

أشعر بالسعادة بصناعة  
فيديوهات جتمعني   

باملتابعني بغض النظر عن  
  معرفتي بهم. 

158  132  257  995  60.63 11 

14  

أشعر بالتميز يف تزايد  
عدد املتابعني حلسابي يف  

التطبيقات بغض النظر عن  
  معرفتي بهم. 

140  149  259  977  59.53 15 

ية 
ون

تر
لك

اإل
ية 

هو
ال

  

أفضل إخفاء هويتي يف   15
 14 59.84  982  265  129  153  حسابي الشخصي بالتطبيق.

16  

أغلبية املستخدمني  
للتطبيقات ال يهتمون 

بالكشف عن هويتهم بقدر 
اهتمامهم بتزايد عدد  

  املتابعني. 

176  167  204  1066  64.96 4 

17  

أشارك بعض أصدقائي  
أو أفراد عائلتي تصوير 

مقاطع فيديو وبثها للكشف 
  عن هويتي. 

141  131  275  960  58.50 16 

ول 
خلم

 وا
سل

لك
ا

  

18  

أرفض الرد على أي 
اتصال هاتفي أو  يخاطبني  

أحد من عائلتي أثناء 
  استخدام التطبيقات.

150  112  285  959  58.43 17 

19  

أشعر بالكسل واخلمول  
بعد استخدام التطبيقات  
واالكتفاء بالتفكير فيما 

  شاهدته.

167  140  240  1021  62.21 7 

ية 
الق

خ
ر أ

ضرا
أ

  
20  

تتضمن أغلبية حسابات 
التطبيق مقاطع فيديوهات  

  غير أخالقية.
248  173  126  1216  74.10 1 

21  

ال أفكر يف إلغاء متابعتي  
حلسابات تبث مقاطع فيديو  

تسخر من سياسات الدولة  
  ومؤسساتها.

158  131  258  994  60.57 12 

22  
أشعر بتقبل عادات  

بعد  وهوايات غير مقبولة 
  استخدامي للتطبيقات.

185  160 202 1077  65.63 3 

2231  اإلجمالي 
4 

61.80
%  

: أن النسب املئوية لآلثار االجتماعية املترتبة على استخدام يتضح من اجلدول السابق
تراوحت القصير   الفيديو  (  تطبيقات  بني  عبارة 57.83:  74.10ما  جاءت  حيث   ،(

(تتضمن أغلبية حسابات التطبيق مقاطع فيديوهات غير أخالقية)، يف حني جاءت عبارة  
مع  تتنافى  مقاطع  نشروا  لو  حتى  االفتراضيني  أصدقائي  املتابعة حلسابات  يف  (استمر 

  عاداتي وتقاليدي) يف الترتيب األخير. 
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االج اآلثار  تقسيم  مت  أنه  الفيديو  يتضح  تطبيقات  استخدام  على  املترتبة  تماعية 
الواقع  من  الهروب  األسري،  التماسك  االجتماعية، ضعف  (العزلة  من:  ُكّل  إلى  القصير 
أضرار   واخلمول،  الكسل  اإللكترونية،  الهوية  افتراضية،  عالقات  تكوين  االجتماعي، 

  أخالقية). 

امل االجتماعية  اآلثار  كأحد  األخالقية  األضرار  تطبيقات  وجاءت  استخدام  على  ترتبة 
ي وهذا  األول،  الترتيب  يف  القصير  التطبيقات  ◌ُالفيديو  أن  املبحوثني  إدراك  إلى  شير 

مصدر  ملقاطع فيديو غير أخالقية وعلى الرغم من ذلك يستمرون يف االستخدام، حيث  
الئقة  غير  وإيحاءات  مبالبس  املهرجانات  وغناء  الرقص  مقاطع  التطبيقات  تتضمن 

كمحاولة  باإلضاف الساعة  مدار  على  لفتيات  املباشر  والبث  اخلطرة،  التحديات  إلى  ة 
األطفال   وتعرض  إباحية،  مقاطع  ونشر  محتشمة،  غير  مبالبس  االفتراضي  للنجاح 
واملراهقني لالبتزاز واالستغالل اجلنسي من منحريف التطبيقات يف ظل عدم وجود رقابة  

  صارمة أبوية أو قانونية.  

النتائج م الرقص  2020ع دراسة (جعود سماح، وتتسق  تفشي ظاهرة  إلى  م)، أشارت 
بنسبة   القصيرة  الفيديو  تطبيقات  يف  الى  89والغناء  يؤدى  الفيديوهات  محتوى  من   %

االنحالل األخالقي والتأثير على القيم االجتماعية يف ظل ضعف اإلدراك االنتقائي لهؤالء  
ل (أشرف  دراسة  مع  تتفق  كما  واملراهقني،  عونياألطفال  خالد  حيث  2019عوابدية،  م) 
القيم االجتماعية بنسبة    TIKTOKجاءت يف فئة القيم التي تضمنتها فيديوهات تطبيق  

بنسبة56.66 منها  السلبي  وكان  أخالقية،  %36.33  غير  فيديوهات  نشر  مثل:   ،%
  وانتهاك اخلصوصية، وحتويل املنازل لصاالت رقص وغناء.

  الدراسة: ثالًثا. نتائج اختبار فروض  
  * التحقق من الفرض األول:

  القصير الفيديو  لتطبيقات  اجلمهور  استخدام  دوافع  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 
  واإلشباعات املتحققة منها. 

 ) 15(   جدول 
  يوضح معامالت االرتباط بني دوافع استخدام اجلمهور لتطبيقات الفيديو القصير واإلشباعات املتحققة منها 

  املتغيرات 
  اإلشباعات املتحققة 

  نوع الداللة مستوى الداللة   قيمة ر

دوافع استخدام اجلمهور لتطبيقات الفيديو  

  القصير 
  دال إحصائًيا   0.01** 0.39

  0.01مستوى (**) دال عند 
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السابق اجلدول  نتائج  من  ارتباطية يتضح  عالقة  وجود  ثبت  حيث  الفرض،  حتقق   :
القصير   الفيديو  لتطبيقات  اجلمهور  استخدام  دوافع  بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية 
واإلشباعات املتحققة منها، مبعنى كلما زادت دوافع اجلمهور الستخدام تطبيقات الفيديو  

شباعات املتحققة منها، وميكن تفسير نتيجة الفرض يف ضوء ما القصير، كلما زادت اإل
  يأتي: 

تفترض نظرية االستخدامات واإلشباعات أن اجلمهور املستخدم نشط،  وأن احلاجات  
تفشل   أو  تنجح  وقد  ونفسية،  اجتماعية  بيئة  ظل  يف  التعرض  دوافع  تخلق  الفرد  لدى 

  الوسيلة يف حتقيق اإلشباعات للفرد. 

اجلمهور املستخدم لتطبيقات الفيديو القصير كثيف االستخدام وأكثر  ويتضح هنا أن   
من   يتجزأ  ال  جزًءا  التطبيقات  تلك  أصبحت  حيث  اإلنترنت  جمهور  من  لكونه  تفاعلية؛ 
أنشطته اليومية، ويتم حتقيق تلك اإلشباعات لديه بعد تلبيه حاجاته ورغباته التي يسعى 

بع، مع توافر مهارة التعامل مع التطبيقات التي  إليها من التطبيقات وبدرجات مختلفة بالط
  ال تعوق االستخدام والرغبة فيه. 

بني    تباين  فهناك  اإلشباعات  على حتقيق  دليل  التطبيقات  استخدام  كثافة  تعنى  وال 
فئة   من  املستخدمني  الختالف  السلوكية  وأمناطهم  االستخدام  شدة  يف  املستخدمني 

  اجتماعية إلى أخرى. 

قد   املتحققة  واإلشباعات  الدوافع  بني  االرتباطية  العالقة  بتلك  املستخدم  أن  ويبدو 
واالنتباه  لالستخدام  املُسبق  التخطيط  أي  املحتوى)  يف  (االستغراق  بـ  يسمى  ملا  وصل 
للمحتوى وعدم االهتمام مبا يدور حوله ولكن يهتم مبضمون الوسيلة؛  للبحث عن حاجاته  

ت  من  اإلشباعات  املضمون  وحتقيق  بتأثيرات  االستغراق  هذا  ويرتبط  التطبيقات،  لك 
االتصالي على اجلمهور فكلما ازداد استغراق اجلمهور يف املضمون ُيؤثر على اإلشباعات 

  املتحققة من الوسيلة، وهو ما أتضح يف نتائج يف اجلداول السابقة.
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  * التحقق من الفرض الثاني:
النفسية  واآلثار  القصير  الفيديو  لتطبيقات  اجلمهور  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

  واالجتماعية السلبية لديهم.  
 يوضح معامالت االرتباط   ) 16( جدول  

  بني استخدام اجلمهور تطبيقات الفيديو القصير وعدد من اآلثار النفسية السلبية لديهم 

  املتغيرات

اجلمهور تطبيقات الفيديوهات  استخدام 
  االجتماعية القصيرة

مستوى    قيمة ر 
  نوع الداللة   الداللة

  دال إحصائًيا  0.01  **0.19  اآلثار النفسية السلبية 

  دال إحصائًيا  0.01  **0.23  اآلثار االجتماعية السلبية 
  0.01(**) دال عند مستوى 

السابق اجلدول  نتائج  من  حيث  يتضح  الفرض،  حتقق  ارتباطية :  عالقة  وجود  ثبت 
واآلثار   القصير  الفيديو  تطبيقات  اجلمهور  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  طردية 
النفسية واالجتماعية السلبية لديهم؛ مبعنى أنه كلما ازداد استخدام اجلمهور لتطبيقات 

على   املترتبة  السلبية  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  ازدادت  كلما  القصير،  ذلك الفيديو 
  االستخدام، وميكن تفسير نتيجة الفرض يف ضوء ما يأتي:

واالجتماعية على اجلمهور   النفسية  اآلثار  تلك  أن  السابقة يتضح  النتائج  إلى  بالنظر 
لهذه   االستخدام  فمعدالت  فراغ،  من  تأتي  لم  القصير  الفيديو  لتطبيقات  املستخدم 

الف باختالف  يوم  بعد  يوًما  مستمر  تنامي  يف  التعليمي  التطبيقات  واملستوى  العمرية  ئات 
من   املتخصصة  والدراسات  والبحوث  احلكومية  التقارير  إليه  أشارت  ملا  وفًقا  والنوع 

  الشركات املختصة يف الهواتف الذكية  والتطبيقات حول العالم كما سبق ذكره. 

ع على الرغم من أن هذه التطبيقات ُتشيع دوًما بأنها تهدف للترفيه والتسلية واالستمتا
والتواصل بني الثقافات وخلق صداقات جديدة وكشف املواهب ومنصة للتسويق والتوعية  
من األوبئة والتبرع مادًيا ملكافحة األمراض وإنشاء حمالت دعائية خلدمة املجتمع وغيره، 

  غير أن اجلانب السلبي منها كشف عن الوجه اآلخر لها.

 60يف فيديو قصير ال يتعدى    فدوافع استخدام هذه التطبيقات جعلت املستخدمني 
جتعل   املحتوى:  أوالً ثانية  والنجومية    صناع  الشهرة  أجل  من  شيء  أي  لفعل  مستعدون 

شروط   وحتى  والتقاليد  العادات  مع  تتنايف  فيديوهات  مقاطع  بنشر  املال،  وكسب 
إرضاء   هو  األهم  بذلك،  االدعاء  أو  ميلكون  مبا  التباهي  أو  التطبيقات  لتلك  االستخدام 

االبتزاز يف ظل حسابات اجلمه أو  التحرش  أو  بالتنمر  اإلعجاب، حتى  للحصول على  ور 
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الكتروني   بريد  أو  حساب  إنشاء  تطلب  لعدم  اإللكترونية؛  الهوية  عن  تكشف  ال  وهمية 
  لالستخدام.

التطبيقات ملا له من    وفشل ُصناع املحتوى من حتقيق اإلشباعات من استخدام هذه 
االس إدمان  تسبب  سلبية  واالجهاد  آثار  والتوتر  واجتماعًيا  نفسًيا  عليه  يترتب  وما  تخدام 

واالنتحار   االجتماعية  والعزلة  للمستخدم  واألعمال اخلاصة  الواجبات  وإهمال  واالكتئاب 
معدل  يف  األول  الترتيب  يف  تأتي  والتي  الهند  دولة  يف  املستخدمني  لبعض  حدث  كما 

ات للضرر املجتمعي بقرار حكومي التنزيل للتطبيقات، والتي أعلنت حجب بعض التطبيق
  ولكنها تراجعت منذ أشهر عن ذلك!.     

الثانوي:  ثانًيا أو املستخدم  تعليق  أو  وتفاعل  كمشاهدة  للتطبيقات  املستخدم  وهو   :
مشارك وليس من صناع املحتوى على التطبيقات هم ميثلون القاعدة العريضة ملستخدمي 

ون من ُصناع املحتوى؛ ألنهم مبثابة املُستهلك  التطبيقات، ولكنهم ذو تأثير قوي ومستهدف
  لسلع التطبيق وأكثر عرضه لألضرار النفسية واالجتماعية وغيرها. 

النوم  وقلة  واألرق  باإلدمان  تبدأ  والتي  أيًضا  املستخدم  هذا  من  األضرار  تلك  فتنال 
حث، مما  عاًما يف رأي البا  18واضطراب املزاج، وهو ما يبدأ من املرحلة العمرية أقل من  

عن   الناجت  واإلحباط  وخمول،  وكسل  أسري  وتفكك  اجتماعية  عزلة  يف  ذلك  ُكل  يتسبب 
ال ميتلكها مما   أشياء  أو ميتلكون  عنه  الذين ميتازون  املستخدمني  من  أو احلسد  الغيرة 
هذه  استخدام  أن  على  للتأكيد  يسعى  أيًضا  هذا  وُكل  له،  نفسي  ضرر  يف  يتسبب 

وا نفسية  آثار  له  املصري  التطبيقات  املجتمع  يف  مستقبًال  عواقبها  تزداد  قد  جتماعية 
  كمثال. 

  ) Hwa Oh& Others-.(Sang   )57,2020وتتسق نتائج الفرض ضمنًيا مع دراسة (
النفسية   النواحي  على  سلبي  أثر  لها  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  أن  إلى  توصلت  التي 

  ملتابعيها. 

تكشف عن وجود اآلثار النفسية م)، والتي  2018كما تتفق مع دراسة (وليد مصطفى،
واالجتماعية بدرجة متوسطة الستخدام اإلنترنت، واألثر السلبي األعلى يف مجال العزلة  

  االجتماعية ومجال العالقات األسرية، ومجال الغضب. 
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  * التحقق من الفرض الثالث:
 بین إحصائية  داللة  ذات  فروق  وفق    توجد  القصير  الفيديو  تطبيقات  استخدام  معدل  يف  املبحوثني 

  متغیرات (النوع، السن، املستوى التعليمي).
 (أ) الفروق وفًقا للنوع:    

    ) 17( جدول  
  يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف معدل استخدام الفيديو القصير املفضلة

معدل  : وجود فروق دالة إحصائًيا بني الذكور واإلناث يفالسابق اجلدوليتضح من 
  . استخدام تطبيقات الفيديو القصير لصالح الذكور

وميكن تفسير نتيجة هذا الفرض بأن الذكور هم األكثر استخداًما للتطبيقات يرجع إلى أكثر  
الباحث،   رأي  سبب يف  اآلخر  أوًال من  اجلنس  فيديوهات  مبقاطع  ميتاز  املحتوى  أغلبية  أن   :

املقاطع من مضمون راقص وغناء   تلك  وبعضها غير الئق مما    وسخرية(اإلناث) وما تقدمه 
ال  أغلبية  العريضة  يدفع  القاعدة  وهم  والشباب  املراهقني  وخاصة  االستخدام  نحو  ذكور 

  لالستخدام. 

: طبيعة العادات والتقاليد يف املجتمع بسبب املحتوى التي قد ُتبعد الكثير من اإلناث  ثانًيا 
التطبيقات،   تلك  استخدام  الئقة  ثالًثا عن  غير  مضامني  من   التطبيقات  عن  شيع  ما  بعد   :

واألحداث األخيرة من ضبط  بعض مشاهير التطبيقات من الفتيات وإحالتهم للمحاكمة بسبب  
حس  على  بثه  مت  دراسة  ما  مع  تتفق  البشر.  واالجتار يف  بالفسق  واتهامهن  الشخصية  اباتهم 

أكثر املتفاعلني  من الشباب الذكور على التطبيقات   م)،2019أشرف لعوابدية، خالد عوني  ( 
  %.  56.66بنسبة  

  (ب) الفروق وفًقا للسن: 
  ) 18( جدول  

  يف معدل استخدام تطبيقات الفيديو القصير  يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني الفئات العمرية 

مجموع  مصدر التبيان  املتغيرات
متوسط   درجة احلرية  املربعات

 ف املربعات

معدل استخدام تطبيقات 
 الفيديو القصير 

 12.565  3  37.695  بني املجموعات 
13.78 **  

 0.912  610  556.170  داخل املجموعات 

  املتغيرات
  352اإلناث ن=  262الذكور ن=

نوع الداللة قيمة (ت)
  ع  م  ع  م

معدل استخدام تطبيقات 

  الفيديو القصير 
  دال** 8.63  0.97  1.47 0.87  2.12
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السابق اجلدول  من  فروق  يتضح  توجد  املختلفة يف  دالة :  العمرية  الفئات  بني    إحصائًيا 
القصير الفيديو  تطبيقات  استخدام  السن ،  معدل  ملتغير  وفًقا  الفروق  اجتاه  ولتحديد 

-Post Hockإجراء اختبار املقارنات البعدية (  متوملعرفة الفروق ستكون لصالح أية فئة  
LSD  .(  

  ) لصالح الفئة األصغرPost Hock- LSDيوضح نتائج اختبار ( )19(جدول  

 65_46  45_ 36 35_ 19  18_ 12  املتوسط  الفئات العمرية 

  0.34783  0.6521-  * 0.69024  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  3.00 18_ 12

  *1.342-  0.69024 ـــــــــــــــــــــــــــــــ    1.65  35_ 19
  * 1.0000  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      2.34  45_ 36
46_65  2.00         

  ).0.05(*) دالة عند مستوى (

) اختبار  تطبيق  يأتي:  Post Hock- LSDوعقب  ما  اتضح  متوسطات  )  إلى  بالنظر 
معدل   يف  املختلفة  العمرية  الفئات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  يتضح  العمرية  الفئات 

عاًما، وبالنظر إلى  18_  12لصالح الفئة العمرية من    تطبيقات الفيديو القصير استخدام  
الفروق لصاحلها يف   العمرية األصغر جاءت  الفئة  أن  العمرية سيتبني  الفئات  متوسطات 

ملتوسط العام ملعدالت االستخدام لتطبيقات الفيديو القصير، مما يعني أن غالبية أفراد  ا
األخرى   العمرية  الفئات  بخالف  دائمة،  التطبيقات مبعدالت  تلك  يستخدمون  الفئة  هذه 

عاًما  فعلى الرغم من أنها الفئة األكثر من حيث    35-19وبالتحديد الفئة العمرية من  
األقل أنها  إال  معدالت   العدد  على  غلب  العمرية  الفئة  تلك  إن  حيث  املتوسط  حيث  من 

املتوسط احلسابي  لطبيعة  ونظًرا  ولهذا  النادرة،  إلى  املتوسطة  املعدالت  هنا  استخدامها 
دالة لصالح   الفروق جاءت  فإن  للمبحوثني على عددهم  القيم  يعتمد على مجموع  والذي 

  .املتوسط الفئة األكثر استخداًما لتلك التطبيقات من حيث

رقيب لألطفال    ة مفتوحة  دونساح  أصبحتبأن هذه التطبيقات    وميكن تفسير ذلك
واملراهقني؛ بسبب مجانية التطبيقات وتوافر خدمة اإلنترنت واملحتوى املثير يف ظل غياب 
بـ (الوضع املصاحب) ولكن دون  التطبيقات، مبا يعرف  التي فعلتها بعض  الرقابة األبوية 

  وجود ضمانات.

االفترا الصداقات  وتكوين  التطبيقات  هذه  خطورة   الوالدين  تقدير  عدم  ضية  فإن 
أو   الفراغ  أوقات  لشغل  االستخدام  واعتبار  ومشاركتها  الئقة  غير  مضامني  ومشاهدة 
الوالدين   مشاركة  أن  كما  واملجتمع،  األبناء  حق  يف  جرمية  مبثابة  لهم  املفرط  التدليل 
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أطفالهم يف تصوير مقاطع الرقص والسخرية أو التمثيل مبزامنة الشفاه بأصوات املمثلني  
محاولة   املشاهير  تلك  أو  إدمان  من  واحتوائهم  أبنائهم  من  التقرب  الوالدين  أي  منهم 

مضامني  وتصدير  املهرجانات  وغناء  بالرقص  ليس  ولكن  جائًزا،  يكون  قد  التطبيقات 
  غريبة عن تقاليد املجتمع. 

 

  (ج) الفروق وفًقا للتعليم: 
  ) 20( جدول  

  يف معدل استخدام الفيديو القصير يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني الفئات التعليمية 

مجموع  مصدر التبيان  املتغيرات
 املربعات

درجة  
 احلرية

متوسط  
 ف املربعات

معدل استخدام  

 تطبيقات الفيديو القصير 

 22.99  3  68.97  بني املجموعات
26.71 ** داخل  

 0.860  610  524.892  املجموعات

: توجد فروق دالة إحصائًيا بني املستويات يف معدل استخدام  يتضح من اجلدول السابق
الفروق ستكون   وملعرفةولتحديد اجتاه الفروق وفًقا للمستويات التعليمية  الفيديو القصير،  

  ).  Post Hock- LSDإجراء اختبار املقارنات البعدية ( مت لصالح أي مستوى 
  ) Post Hock- LSDيوضح نتائج اختبار ( )21(جدول  

تعليم فوق جامعي تعليم جامعي تعليم فوق متوسطتعليم متوسط يقرأ ويكتب املتوسطاملستوى التعليمي

 0.8093* 1.3508* 0.5000* 1.5000ـــــــــــــــــــــــــــــــ  3.00 يقرأ ويكتب

* 0.149161.0089-* 1.0000-ـــــــــــــــــــــــــــــــ   1.50تعليم متوسط

0.850840.39998ـــــــــــــــــــــــــــــــ    2.50تعليم فوق متوسط

0.18764ـــــــــــــــــــــــــــــــ     1.64 تعليم جامعي 

      1.98تعليم فوق جامعي 

 ).0.05(*) دالة عند مستوى ( 

  ) اتضح ما يأتي:Post Hock- LSDوعقب تطبيق اختبار (

املستويات   دالة إحصائًيا بني  العمرية سيتضح وجود فروق  الفئات  متوسطات  إلى  بالنظر 
وميكن تفسير    معدل استخدام الفيديو القصير لصالح من يقرأ ويكتب،   التعليمية املختلفة يف

التطبيقات   يستخدمها األطفال واملراهقني وحتى كبار السن ممن يقرأ ويكتب   ذلك بأن هذه 
لغة ومنها اللغة العربية، وهذا يشير أيًضا    20فهي سهلة االستخدام والتنزيل وبأكثر من  

إلى أن كلما ارتفع املستوى التعليمي انخفض معدل االستخدام للتطبيقات فقد يكون ذلك 
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بب املستوى التعليمي أو أوقات الفراغ لدى املستوى األعلى، أو إدراك مخاطر وسلبيات بس
    لهذه النوعية من التطبيقات.

  * التحقق من الفرض الرابع:
الذكور واإلناث يف نوعية الفيديو القصير املفضلة لديهم وفق متغیرات. توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  

  (أ) الفروق وفًقا للنوع: 
  ) يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث عينة الدراسة يف نوعية الفيديو القصير املفضلة22جدول(

  املتغيرات
  295اإلناث ن=  252الذكور ن=

نوع   قيمة (ت) 
  ع  م   ع  م   الداللة 

مقاطع من أعمال درامية وغنائية دون 
  غير دال  0.76  0.15  0.93 0.12  0.91  تعديل. 

مقاطع من أعمال درامية وغنائية 
  دال  *2.17  0.72  2.01  0.77  1.4  وإعالنية بأصوات ومتثيل املستخدمني. 

  غير دال   0.45  0.13  0.82  0.12  0.88  مقاطع املشاهير الشخصية. 
بأصوات ومتثيل   مقاطع  شخصية

  دال  *2.11  0.73  1.02  0.79  1.68  املستخدمني. 

  غير دال   0.56  0.13  0.78  0.14  0.75  البث املباشر للمستخدمني. 
  غير دال   0.57  0.31  0.91  0.37  1.01  مقاطع رياضية.

  غير دال   0.18  0.38  0.89  0.39  0.76  مقاطع الهوايات واملواهب.
  غير دال   0.48  0.31  0.70  0.32  0.71  شهيرة. مقاطع الدمج مع فيديوهات 

  غير دال   0.47  0.14  0.87  0.13  0.89  مقاطع دينية. 
  غير دال   0.35  0.13  0.54  0.11  0.56  مقاطع الُنصح والتوعية. 

مقاطع  اخلدع  والنوادر واملؤثرات  
  غير دال   0.25  0.18  0.47  0.16  0.46  البصرية. 

  غير دال   0.37  0.69  0.65  0.16  0.67  مقاطع األخبار. 

  : يتضح من اجلدول السابق
القصير   الفيديو  نوعية  الدراسة يف  عينة  واإلناث  الذكور  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود 
ومتثيل   بأصوات  وإعالنية  وغنائية  درامية  أعمال  من  (مقاطع  يف  اإلناث  لصالح  املفضلة 

وميكن تفسير    ومتثيل املستخدمني)، املستخدمني)، ولصالح الذكور (مقاطع شخصية بأصوات  
اإلناث   وذلك الرتباط  الذكور  املقاطع عن  تلك  اإلناث يفضلن  بأن  باألعمال الدرامية  ذلك 

أكثر من الذكور واهتماهن أيًضا بكونها بأصوات املستخدمني يعكس  من جديد رغبة اإلناث  
أما بالنسبة للذكور فاهتمام    التسلية والترفيه مبشاهدة األداء التمثيلي أو الصوتي للمستخدمني، 

األغلبية منهم ينصب على املقاطع الشخصية بأصوات ومتثيل أصحابها وهي املقاطع املختلف  
نحوها يف التطبيقات والتي يتضمن بعضها مضامني غير الئقة وفيديوهات مثيرة للجدل وكانت  

  سبًبا يف أزمات محلية ودولية ضد تلك التطبيقات.  
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  : لبحثاتوصيات ومقترحات  

  إليه نتائج البحث، ُيوصي الباحث مبا يأتي: توصلتيف ضوء ما 

السعي نحو عقد شراكة جادة بني بعض الشركات املالكة لتطبيقات الفيديو القصـير  -
ومؤسسات الدولة املختصة واملنظمات غير احلكومية مـن أجـل اإلفـادة مـن الشـعبية 
والنمــو الســريع للمنصــة يف مجــال التوعيــة والوقايــة الصــحية، والتســويق التجــاري، 

نــاخ، ودعــم املهــن واحلــرف وأصــحابها واحلمــالت الدعائيــة للحفــاظ علــى البيئــة وامل
  واملؤسسات اخليرية وغيرها.   

دراســة كيفيــة اإلفــادة مــن تقنيــات والتــأثيرات الصــوتية واملرئيــة اجلاذبــة للتطبيقــات  -
كتطبيقــات مشــابهة يف مجــال التعلــيم؛ للتغلــب علــى أزمــة تقــدمي املحتــوى مــن حيــث 

 -ق عليــه الــتعلم املُصــغراحلجــم وطريقــة العــرض للمنــاهج الدراســية، وهــو مــا ُيطلــ
 -دقـائق  5جتزئة املحتوى التعليمي لقطع صـغيرة ومركـزة يف وقـت قصـير ال يتعـدى  

 كأحد أدوات التعلم اإللكتروني عبر الهاتف الذكي.
البــد مــن صــياغة قــوانني تصــل حلــد الــدعوة حلجــب التطبيقــات املخالفــة للحــد مــن  -

فيـــديو القصـــير وحمايـــة حالـــة االنفـــالت األخالقـــي يف االســـتخدام لتطبيقـــات ال
املستخدم من اختراق العقول واخلصوصية، وسرية املعلومات واحلـد مـن احلسـابات 

 الوهمية، وتفعيل شروط االستخدام والرقابة األبوية الفاعلة.
تطبيق مادة التربية اإلعالمية يف مراحل التعليم املختلفة ملواجهـة التضـليل واملحتـوى  -

ع وسـائل اإلعـالم بشـكل فعـال، وتنميـة التفكيـر الناقـد غير الالئق، وكيفية التعامل م
ومحو األمية اإلعالمية، وهو مـا ُميثـل خطـوة إيجابيـة لتفـادي آثـار تلـك التطبيقـات، 
وخاصـــة أن الفئـــة العمريـــة األكثـــر اســـتخدًما وفـــق النتـــائج الســـابقة هـــي أقـــل مـــن 

 عاًما.18
راقبـة وتقيـيم املحتـوى حث الشركات املالكة للتطبيقات علـى تطـوير وتعزيـز أدوات م -

وحجــب مقــاطع الفيــديو غيــر الالئقــة ومــا يســمى بالتحــديات اخلطــرة علــى ســبيل 
 املثال.

إنشاء منظمـات غيـر حكوميـة مـن قبـل متخصصـني حلمايـة املسـتخدمني مـن اآلثـار  -
الناجتة عن التطبيقات، ومراقبة املحتوى باستمرار، وإعداد برامج إرشادية؛ للتوعيـة 

لتطبيقــات، وكيفيــة اإلفــادة مــن اإليجابيــات يف ضــوء املســئولية واحلــد مــن مخــاطر ا
 املجتمعية.  
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ــديو القصــير  - ــد مــن األبحــاث والدراســات املســتقبلية عــن تطبيقــات الفي إجــراء مزي
للوقوف على أسباب استغالل األطفال والصورة الذهنيـة للمـرأة يف   وحتليل املحتوى؛

تقليــــدي ومواقــــع التواصــــل تلــــك التطبيقــــات التــــي انتشــــرت ونافســــت اإلعــــالم ال
 االجتماعي.  

إجــراء دراســة حــول اســتراتيجية اإلقنــاع املســتخدمة يف تطبيقــات الفيــديو القصــير  -
 وأساليب توظيفها.
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