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تعتــرب الدرامــا مــن أهــم األشــكال الرباجميــة والــى جتــذب إليهــا عــدداً كبــراً مــن اجلماهــر 
وخاصــة مــن فئــة املراهقــن والشــباب، ولكننــا جنــد اآلن أن الدرامــا أصبحــت تقــدم بعــض 
األعمــال الــى حتــوى أفــكاراً وقيمــاً غريبــة عــن جمتمعنــا املصــرى، بــل وقــد حتتــوى علــى بعــض 
القيــم املنافيــة لألخــاق واآلداب العامــة، مثــل القتــل والســرقة واالغتصــاب واأللفــاظ املنافيــة 
لألخــاق ابإلضافــة إىل العنــف واملشــاهد اجلنســية ومشــاهد اإلاثرة مــن خــال املــواد الدراميــة 

املختلفــة.
 وإذا كان احلــال كذلــك ىف الدرامــا التليفزيونيــة فــإن ظهــور العديــد مــن منصــات 
بــدون أى  العــرىب أو األجنــى  الدرامــى  تقــدم املضمــون  الــى  الرقميــة  املشــاهدة 
حــذف رقــاىب ألى أجــزاء قــد حتــوى مــا ال يناســب األخاقيــات والقيــم املميــزة 
جملتمعنــا، فإنــه مــن الضــرورة مبــكان التعــرف علــى أتثــرات هــذا احملتــوى املفتــوح قلبــاً 
وقالبــاً، خاصــة مــع ازدايد نســب االشــراك ىف هــذه املنصــات الرقميــة مــن خمتلــف 

الفئــات اجملتمعيــة.

تأثير مشاهدة المسلسالت المقدمة على منصة 
نيتفليكس على النسق القيمى للمراهقين

عالم- جامعة  يون لكية الإ ذاعة والتليفز املدرس بقمس الإ

القاهرة 

ن د.داليا ع�ث
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وتعتــر مرحلــة املراهقــة مــن أخطــر وأهــم املراحــل الــى ميــر هبــا االنســان، ويتطلــب التعامــل 
مــع هــذه املرحلــة طبيعــة خاصــة نظــراً ملــا يتســم بــه املراهــق مــن العنــاد والتحــدى واخليــال، 
واختــاف احتياجاتــه عــن مرحلــة الطفولــة الســابقة ومرحلــة الشــباب التاليــة، وعليــه فــإن 
أى أتثــر إعامــى علــى شــخصية املراهقــن يكــون خطــراً ىف حتديــد قيمهــم وســلوكياهتم 
القادمــة، وقــد وفــرت وســائل التكنولوجيــا احلديثــة واإلعــام الرقمــى العديــد مــن البدائــل 
أمــام املراهقــن للهــروب مــن جمتمعهــم الواقعــى إىل جمتمــع افرتاضــى خيتلــف ماحمــه ومساتــه 
عــن احلقيقــة بنســبة كبــرة، وســهل اإلعــام اجلديــد بصــوره املتعــددة نقــل أفــكاراً وقيمــاً 
إىل  الــذى أضــاف كثــراً  األمــر  أبنائنــا،  العــامل إىل  الثقافــات واجملتمعــات ىف  مــن شــى 
خراهتــم وثقافتهــم ولكــن مــن انحيــة أخــرى فقــد أســاء إىل العديــد مــن القيــم والســلوكيات 
االجتماعيــة اخلاصــة مبجتمعنــا املصــرى والعــرىب وشــوه العديــد مــن مامــح الثقافــة املصريــة 
وقــدم مضمــوانً مهلهــًا يغــرس العديــد مــن األفــكار الغريبــة علــى جمتمعنــا وديننــا كأفــكار 
الشــذوذ اجلنســى والعاقــات املفتوحــة والعنــف بشــى أنواعــه املعنــوى واللفظــى واجلســدى 
والرتويــج لفكــرة االنتحــار، ابإلضافــة إىل تشــويه قيــم الرتابــط األســرى والــوالء اجملتمعــى 

والوفــاء واإلخــاص وغرهــا مــن القيــم الفضلــى.
االجتماعيــة  التنشــئة  عمليــة  ىف  واملدرســة  األســرة  تلعبــه  الــذى  الكبــر  الــدور  ورغــم 
والثقافيــة للمراهقــن إال أن دور اإلعــام أصبــح أخطــر وأهــم ىف هــذه املرحلــة، والــى 
أصبــح فيهــا لوســائل اإلعــام التأثــر األكــر ىف بنــاء شــخصية املراهــق ثقافيــاً واجتماعيــاً 
وأخاقيــاً، فمــع انطــاق منصــات املشــاهدة الرقميــة: وهــى املواقــع والشــبكات اإللكرتونيــة 
املخصصــة للبــث املرئــى عــر االنرتنــت، والــى تعــرض أشــكال متعــددة مــن املــواد املرئيــة 
مبــا فيهــا املسلســات ســواء الــى أنتجــت للتليفزيــون ويعــاد بثهــا عــر هــذه املنصــات أو 
الــى أنتجــت خصيصــاً هلــذه املنصــات، أقبــل املراهقــون علــى مشــاهدة هــذا احملتــوى نظــراً 
ألنــه خــاٍل مــن الرقابــة ويتســم ابســتغال عناصــر اإلهبــار ىف الصــورة والصــوت، ابإلضافــة 
إىل تقــدمي أفــكاراً خمتلفــة عمــا يقــدم ابإلعــام التقليــدى، كمــا أن مرونــة ظــروف التعــرض 
وعــدم وجــود الفواصــل اإلعانيــة وخصوصيــة املشــاهدة علــى اهلاتــف أو جهــاز الكمبيوتــر 

الشــخصى كان مــن عوامــل جــذب املراهقــن ملتابعــة مثــل هــذه املنصــات.
وقــد لوحــظ االهتمــام الكبــر مــن هــذه املنصــات بتقــدمي العديــد مــن أشــكال احملتــوى 
 Amazon أمــازون ،Netflix الدرامى)مسلســات، أفــام( مثــل: شــبكة نيتفليكــس
منصــة   ،popcornflix بوبكــورن   ،Apple TV Plus آبــل   ،Prime Video
Watch it، منصــة شــاهد، وغرهــا مــن املنصــات الرقميــة، وذلــك لإلقبــال الكبــر مــن 
املنصــات  اجلمهــور ملتابعــة املسلســات واألفــام، وكذلــك ألن معظــم مشــرتكى هــذه 
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مــن املراهقــن والشــباب يبحثــون عــن الرتفيــة واملتعــة وابلتــاىل ينجذبــون بشــكل أكــر إىل 
احملتــوى الدرامــى.

مشكلة الدراسة: 
 إن االنســان كائــن اجتماعــى يتفاعــل ويتأثــر مبــا حييــط بــه ســواء كان مــع األفــراد أو 
املؤسســات أو وســائل االعــام، ويكتســب الفــرد وخاصــة ىف مرحلــة املراهقــة العديــد 
مــن القيــم والســلوكيات مــن خــال ماحظــة ســلوك اآلخريــن مــن حولــه)1(، ومــن خــال 
مــن خــال وســائل اإلعــام  يتابعهــا  الــى  الدراميــة  الشــخصيات  بعــض  مــع  اندماجــه 
املختلفــة، وهــذه القيــم قــد ال تظهــر بشــكل مباشــر وإمنــا قــد تســتقر ىف النســق القيمــى 
والبنــاء املعــرىف لــه، ويتــم اســتدعائها ىف الوقــت املناســب وهــو مــا يوضــح خطــورة أتثــر هــذه 
القيــم والســلوكيات ىف البنــاء الفكــرى والقيمــى للمراهقــن. وألن القيــم واألخــاق مــن 
أهــم دعائــم تطــور اجملتمــع فــإن مجيــع اجملتمعــات تــوىل اهتمامــاً كبــراً ابلتنشــئة االجتماعيــة 
واألخاقية ألبنائها، ومبا أن الدراما تقدم العديد من مناذج الشخصية اإلجيابية والسلبية 
أيضــاً، يصبــح دراســة أتثــر مشــاهدة هــذه النمــاذج علــى قيــم وســلوكيات املراهقــن مــن 

اجملــاالت البحثيــة اهلامــة.
إن منصــات املشــاهدة الرقميــة ومــا تقدمــه مــن حمتــوى متنــوع إجيــاابً وســلباً أصبــح هلــا 
مجهــوراً كبــراً مــن املراهقــن والذيــن يتابعــون املسلســات الــى تقدمهــا ابنتظــام واهتمــام، 
وابلتــاىل فــإن هــذه األعمــال ذات أتثــر خطــر عليهــم، خاصــة وأهنــم يفتقــدون اخلــرة 
ومل تصقلهــم جتــارب احليــاة بعــد، ولــذا يكــون لصــور اجملتمعــات األجنبيــة املقدمــة عامــل 
اجلــذب واالهبــار الــذى قــد يــؤدى إىل شــعور ابلنقــص لــدى املراهقــن وإحساســاً بعــدم 
االنتمــاء، لينتهــى هبــم األمــر إىل التقليــد األعمــى أو تقمــص الشــخصيات الــى تعرضهــا 
هــذه املسلســات. ومنصــة نيتفليكــس حمــل الدراســة تعــد أهــم منصــات املشــاهدة الرقميــة 
حــول العــامل حيــث تقــدم خدماهتــا ىف 190 دولــة حــول العــامل ويصــل عــدد مشــرتكيها 
حــى اآلن 193 مليــون مشــرتك)2(، األمــر الــذى يزيــد مــن خطــورة أتثــر هــذه املنصــة 
علــى االفئــات املختلفــة مــن اجلمهــور وبشــكل خــاص فئــة املراهقــن عينــة الدراســة احلاليــة، 
وقــد الحظــت الباحثــة بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة ومــن املاحظــات الشــخصية 
املباشــرة مع املراهقن، أن ملشــاهدة هذه املسلســات املقدمة عر منصة نيتفليكس أتثراً 
واضحــاً علــى النســق القيمــي هلــم، واهتمــت بتحليــل القيــم الــى يكتســبها املراهقــون مــن 
هــذه املسلســات وكيفيــة أتثرهــا علــى أخاقياهتــم وعاقتهــم ابآلخريــن مــن حوهلــم، وهلــذا 
اهلــدف تركــزت مشــكلة الدراســة ىف: التعــرف علــى أتثــر مشــاهدة املسلســات املقدمــة 
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علــى أحــد منصــات املشــاهدة الرقميــة وهــى )نيتفليكــس( علــى النســق القيمــى للمراهقــن، 
ســواء كان أتثــراً إجيابيــاً أو ســلبياً.

أهداف الدراسة: 
التعــرف علــى عــادات وأمنــاط مشــاهدة املراهقــن ملنصــات املشــاهدة الرقميــة ومــدى . 1

اعتمادهــم عليهــا )منــوذج نيتفليكــس(
متييــز القيــم اإلجيابيــة والســلبية الــى تقدمهــا املسلســات علــى منصــة نيتفليكــس مــن . 2

وجهــة نظــر املراهقــن
رصــد أهــم التأثــرات الــى قــد تســببها متابعــة هــذه املسلســات علــى النســق القيمــى . 3

للمراهقــن 
وضــع اســرتاتيجية مقرتحــة ملواجهــة النتائــج الســلبية املرتتبــة علــى املشــاهدة املكثفــة مــن . 4

املراهقــن هلــذه املسلســات

أمهية الدراسة: 
وتتمثل أمهية الدراسة ىف : 

أهنــا حماولــة لفهــم أتثــر أحــد الوســائط الرقميــة اجلديــدة وهــى )منصــات املشــاهدة 	 
الرقميــة( علــى قيــم وأخاقيــات فئــة هامــة مــن اجملتمــع وهــى فئــة املراهقــن، نظــراً خلطــورة 

تلــك املرحلــة وأمهيتهــا ىف بنــاء اجملتمــع ككل.
أن األعمــال الدراميــة الــى تقدمهــا منصــة نيتفليكــس تتعــرض النتقــادات دوليــة)3( 	 

وحمليــة)4( كبــرة نظــراً لرتوجيهــا ألفــكار غريبــة وشــاذة عــن الطبيعــة اإلنســانية الســليمة مثــل: 
الشــذوذ اجلنســى، االنتحــار، قتــل الغــر، بــل وتقدمهــا ىف شــكل جــذاب مــا يســهل علــى 
املراهقــن التوحــد مــع مثــل هــذه األفــكار وحماولــة تقليدهــا، وهــو مــا أثبتتــه العديــد مــن 

الدراســات الســابقة.
عــدم 	  ظــل  األبنــاء خاصــة ىف  يشــاهده  مــا  متابعــة  الوالــدى ىف  الــدور  أمهيــة رصــد 

وجــود أى شــكل رقــاىب علــى احملتــوى املقــدم علــى منصــة نيتفيكــس وغرهــا مــن منصــات 
املشــاهدة، ورغــم وجــود التصنيــف العمــرى للمحتــوى، إال أنــه ال توجــد آليــة ملنــع املراهقــن 

واألصغــر ســناً مــن متابعــة مسلســل معــن رغــم عــدم مناســبته هلــم.

اإلطار النظرى للدراسة:
تعتمد الدراســة بشــكل أساســى على نظرية التعلم االجتماعى لباندورا، نظرا الرتباطها 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

172 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

الكبــر بتأثــر وســائل اإلعــام علــى اكتســاب األفــراد معــارف وقيــم وســلوكيات خمتلفــة، 
إن عمليــة التعلــم هــى عمليــة اكتســاب أمنــاط ســلوكية ومهــارات انفعاليــة ومعرفيــة جديــدة 
تســاعد الفــرد علــى التكيــف مــع البيئــة االجتماعيــة اخلارجيــة والداخليــة وجتعلــه قــادراً علــى 

مواجهــة املخاطــر والتحــدايت الــى حتيــط بــه)5(.
ومــن أهــم نظــرايت التعلــم هــى نظريــة التعلــم ابحملــاكاة أو التعلــم االجتماعــى ابملاحظــة 
للظــروف  التفاعــل االجتماعــى واالنســياق  أمهيــة  أكــدت علــى  الــى  أللــرت ابنــدورا، 
واملعايــر االجتماعيــة مــن أجــل التعلــم وهــذا يعــى أن التعلــم ال حيــدث مــن فــراغ بــل ىف 

حميــط اجتماعــى)6(.
حيــث يــرى ابنــدورا أن املثــرات اخلارجيــة تؤثــر ىف الســلوك مــن خــال تدخــل العمليــات 
يعملــون  فيمــا  يفكــرون  الســلوكيات  ببعــض  ويقومــون  يتصرفــون  فالنــاس حــن  املعرفيــة 
واعتقاداهتم تؤثر ىف كيفية أتثر سلوكهم ابلبيئة احمليطة)7(. لذا يقصد ابلتعلم االجتماعى: 
اكتســاب الفــرد أو تعلمــه الســتجاابت أو أمنــاط ســلوكية جديــدة مــن خــال موقــف أو 

إطــار اجتماعــى)8(.
افرتاضات النظرية: تنطلق النظرية من افرتاض رئيسى وهو أن االنسان كائن اجتماعى 
يعيــش مــع جمموعــات مــن األفــراد يتفاعــل معهــم ويؤثــر ويتأثــر هبــم، فهــو ياحظ ســلوكيات 
وعــادات واجتاهــات األفــراد اآلخريــن ويتعلمهــا ابملاحظــة والتقليــد، حيــث يعتــر هــؤالء 
اآلخريــن مبثابــة منــاذج يتــم االقتــداء بســلوكهم)9(. وابلتــاىل فــإن معظــم الســلوك البشــرى 

متعلــم مــن خــال املاحظــة ســواء ابلصدفــة أو ابلقصــد.
وحدد ابندورا ثاثة عوامل تؤثر ىف عملية االقتداء واحملاكاة وهى)10(:

واملركــز  .أ واجلنــس  العمــر  ىف  متاثلهــم  مثــل  املشــاهبة،  القــدوة: كاخلصائــص  خصائــص 
والســلطة. والكفــاءة  والوظيفــة  االجتماعــى 

 صفــات املتعلــم »املاحــظ«: األفــراد الذيــن ينقصهــم االحــرتام والتقديــر الذاتــى وغر  .أ
املؤهلــن يكونــون عرضــه وأكثــر قابليــة لتقليــد القــدوة أو النمــوذج، كذلــك األشــخاص 
االتكاليــن أو مــن ســبق هلــم احلصــول علــى مكافــأة نتيجــة مطابقــة ســلوكهم لســلوك آخــر.

 آاثر املكافــآت املرتبطــة ابلســلوك)11(: فالفــرد ميكــن أن يتوقــف عــن حمــاكاة النمــوذج  .أ
أو القــدوة الــذى مياثلــه ىف املســتوى واخلصائــص فيمــا لــو كانــت نتائــج الســلوك ســلبية أو 

غــر مرغوبــة.
واقرتح ابندورا ثاثة أساليب للتعلم ابملاحظة وهى)12(:

الصحافــة . 1 عــر  املتوفــرة  والرمزيــة  الصوريــة  التمثيــات  إن  تعلــم ســلوكيات جديــدة: 
والكتــب والســينما والتليفزيــون، تشــكل مصــادر مهمــة للنمــاذج، وتقــوم بوظيفــة النمــوذج 
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احلــي، حيــث يقــوم املتعلــم بتقليدهــا بعــد ماحظتهــا والتأثــر هبــا.
الكــف والتحريــر: قــد يــؤدى ماحظــة بعــض الســلوكيات الــي متيــزت ابلعقــاب إىل . 2

جتنــب أدائهــا، وقــد يلجــأ البعــض اآلخــر إىل حتريــر االســتجاابت املكفوفــة أو املقيــدة، 
وخاصــة عندمــا ال يواجــه النمــوذج عواقــب ســيئة أو غــر ســارة.

تسهيل السلوك أو املكافأة عليه.. 3
ويرى ابندورا أن مراحل التعلم ابملاحظة هى)13(: مرحلة االنتباه- مرحلة االحتفاظ- 

مرحلة إعادة اإلنتاج- مرحلة الدافعية.
كيفية االستفادة من النظرية ىف الدراسة احلالية:

لفتــت نظريــة ابنــدورا األنظــار إىل أتثــر وســائل اإلعــام وعلــى رأســها التليفزيــون كعامــل 
هــام ىف التنشــئة االجتماعيــة واعترهــا مــن أهــم العوامــل اخلارجيــة الــى تؤثــر ىف عمليــة 
البنــاء املعــرىف والقيمــى والســلوكى لألفــراد، ومــن هنــا تــرى الباحثــة أن وســائل االعــام 
الرقمية اجلديدة ومنصات املشــاهدة الرقمية حمل الدراســة هلا دور كبر ىف تشــكيل أفكار 
ومعتقــدات وقيــم املراهقــن، ألنــه مل تعــد األســرة واملدرســة ووســائل االعــام التقليديــة 
فاالنرتنــت  معــارف وأفــكار ومعلومــات،  مــن  املراهقــون  فيمــا يكتســبه  العليــا  اليــد  هلــا 
واإلعــام اجلديــد مبختلــف أشــكاله ووســائله وتطبيقاتــه أصبــح يلعــب دوراً خطــراً ىف 
عمليــة التنشــئة االجتماعيــة للمراهقــن، وخاصــة الدرامــا املقدمــة مــن خــال املسلســات 
املوجهــة خصيصــاً لفئــة املراهقــن والــى جتتذهبــم مــن خــال تقــدمي منــاذج مماثلــة هلــم مــن 
حيــث العمــر واجلنــس والتعليــم واملكانــة االجتماعيــة، وابلتــاىل ميكــن تطبيــق فرضيــات 
النظريــة ابعتبــار هــذه النمــاذج الدراميــة )منوذجــاً حيــاً( ياحظــه املراهقــون وينتبهــون لــه 
ويقلدونــه عــن طريــق احملــاكاة، خاصــة إذا مــا كان تقمــص وحمــاكاة هــذه النمــاذج الدراميــة 
يشــبع دافعــاً معينــاً لــدى املراهــق، وقــد يقابــل هــذا التقليــد للســلوك تعزيــزاً مــن قبــل اآلخريــن 
كجماعــات األصدقــاء، وبتكــرار العمليــة يتــم اكتســاب القيــم والســلوك أو األفــكار بعــد 
جتربتهــا، وابلتــاىل فاهتمــام الدراســة ابلتعــرف علــى القيــم الــى تقدمهــا املسلســات املقدمــة 
النســق  املشــاهدة علــى  نيتفليكــس ســواء كانــت إجيابيــة أو ســلبية، وأثــر  علــى منصــة 

القيمــى للمراهقــن يعــد اختبــاراً لفــرض نظريــة التعلــم االجتماعــى ابملاحظــة.

الدراسات السابقة:
مت الرجــوع للدراســات الســابقة الــى تتعلــق مبوضــوع الدراســة لتدعيــم أفــكار الدراســة 
مجــع  وأداة  املســتخدم  البحثــى  املنهــج  وحتديــد  الفكــرى،  إطارهــا  بنــاء  ىف  واملســاعدة 

الدراســات ىف حموريــن مهــا: هــذه  البيــاانت، ومتثلــت 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

174 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

أتثرات احملتوى الدرامى الوافد على املراهقن	 
أتثرات مسلسات منصات املشاهدة الرقمية على املراهقن	 

احملور األول: أتثرات احملتوى الدرامى الوافد على املراهقن
أظهــرت دراســة )نعيــم املصــرى،2013()14( حــول »أثــر املسلســات املدبلجــة علــى 
مشــاهدة  أن  مفــردة،  علــى 123  طبقــت  والــى  الفلســطيى«،  الشــباب  لــدى  القيــم 
املسلســات املدبلجــة هلــا أتثــر ســلىب علــى العديــد مــن القيــم املختلفــة وخاصــة القيــم 
الدينيــة والروحيــة، مثــل: احليــاء، التقــوى وااللتــزام الديــى، طاعــة الوالديــن وصلــة الرحــم، 
األمانــة، الوفــاء ابلعهــد، كمــا أهنــا تقــدم ســلوكيات ســلبية تنعكــس علــى املشــاهدين مثــل: 
تضييــع الوقــت، اإلعجــاب ابلنجــوم، املبالغــة ىف حــب املــال، اخليانــة، التدخــن واإلدمــان، 
عــدم االهتمــام ابلدراســة، العنــف، الكــذب، وأوضحــت النتائــج أن العاقــات العاطفيــة 
مــن أبــرز املوضوعــات الــى تناولتهــا املسلســات املدبلجــة، وحــرص املشــاهدون عينــة 
الدراســة علــى متابعــة مشــاهد العنــف واالنتقــام بنســبة كبــرة ، األمــر الــذى يؤثــر ســلباً 

علــى التعامــل مــع اآلخريــن واجملتمــع بشــكل عــام.  
تقدمهــا  الــى  »القيــم  حــول  النجــار،2008()15(  )دينــا  دراســة  مــع  النتائــج  وتتفــق 
املسلســات املدبلجــة ومــدى إدراك املراهقــن هلــا«، الــى أوضحــت أن املــواد الدراميــة مــن 
أهــم الرامــج املفضلــة للمشــاهدة لــدى املراهقــن، حيــث حيــرص املراهقــون علــى متابعــة 
املشــاهد العاطفيــة والرومانســية ابلدرجــة األوىل بنســبة %67.5، مث املشــاهد اجلنســية 
بنســبة %14.5، مث مشــاهد العنــف بنســبة %11، األمــر الــذى يشــر إىل التأثــرات 

الســلبية احملتملــة للقيــم الــى تقدمهــا الدرامــا علــى قيــم املراهقــن.  
كمــا بينــت دراســة )شــيماء ذو الفقــار،2004()16( حــول » العاقــة بــن التعــرض 
للدرامــا العربيــة واألجنبيــة واهلويــة الثقافيــة لــدى الشــباب االماراتــى«، والــى طبقــت علــى 
عينــة مــن 450 شــاب ىف الفــرتة العمريــة مــن )18-35 عــام(، أن خطــورة الدرامــا 
األجنبيــة تتمثــل ىف هتديدهــا للهويــة الثقافيــة العربيــة لتقدميهــا عــادات وقيــم وســلوكيات 
خمالفــة عــن عاداتنــا وقيمنــا وســلوكنا العــرىب، وأوضحــت النتائــج أن ارتفــاع املســتوى الفــى 
هلــذه الدرامــا هــو مــا جيعلهــا تتغلغــل ىف جمتمعاتنــا وجتــذب أعــداداً كبــرة مــن املشــاهدين، 
وأكدت أن الشــباب األكر ســناً هم األكثر متســكاً ابهلوية الثقافية من الشــباب األصغر 
ســناً )املراهقــة املتأخــرة(، وهــو مــا يؤكــد أن التأثــرات الســلبية يكــون األكثــر عرضــه هلــا 

األصغــر ســناً الفتقــار اخلــرة والوعــى الــكاىف ملواجهــة مثــل هــذه القيــم الغريبــة.
وبينــت دراســة عــا اخليــاط )2019()17( حــول »العاقــة بــن التعــرض ملسلســات 
الســت كــوم األمريكيــة والقيــم لــدى املراهقــن«، الــى طبقــت علــى 400 مفــردة، أن 
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%54.5 مــن املراهقــن عينــة الدراســة يشــاهدون مسلســات الســت كــوم األمريكيــة 
للمراهقن، وثبت أن موضوع العاقات بن األصدقاء هو األكثر عرضاً ىف املسلسات 
الســت كــوم األمريكيــة للمراهقــن، وجــاء عــدم الثقــة بــن األصدقــاء ىف املرتبــة األوىل 
قــد قدمــت ىف  الســلبية  الســلوكيات  املقدمــة هبــا، وتبــن أن  للمشــكات االجتماعيــة 
املسلســات حمــل الدراســة بنســبة %64، وأن النســبة األكــر مــن عينــة الدراســة مــن 
املراهقــن كان لديهــم مســتوى منخفــض مــن القيــم اإلجيابيــة ىف مقابــل مســتوى مرتفــع 
تلــك  النظــر ىف مضمــون  إعــادة  أمهيــة  يؤكــد  مــا  الســلبية،  الســلوكيات  مــن مســتوايت 

املسلســات الــى قــد تشــكل خطــورة علــى القيــم اجملتمعيــة لــدى املراهقــن.
احملور الثاىن: أتثرات مسلسات منصات املشاهدة الرقمية على املراهقن  

أظهرت دراسة )غادة النشار ،2018()18( حول »أتثر التعرض للدراما عر املنصات 
الرقميــة علــى أمنــاط عاقــة الشــباب ابلدرامــا التليفزيونيــة«، والــى طبقــت علــى عينــة مــن 
200 مفــردة )18-35 عــام(، أن نســبة %100 مــن عينــة الدراســة تتابــع الدرامــا عــر 
االنرتنــت، وأهنــم يتابعوهنــا مبفردهــم وليــس ىف نطــاق اجتماعــى بنســبة %63.5، وثبــت 
أن الفــرتة املفضلــة ملتابعــة الدرامــا عــر املنصــات الرقميــة هــى فــرتة الســهرة )10- مــا بعــد 
منتصــف الليــل( بنســبة %68، ووجــدت الدراســة أن ذلــك يرتبــط بعــادات املتابعــة عــر 
االنرتنــت والــى متيــل إىل الشــخصية واالنعزاليــة، خاصــة وأهنــا تتــم مــن خــال وســائط 
شــخصية مثــل اهلاتــف احملمــول والــاب تــوب الشــخصى، وأوضحــت النتائــج أن أســباب 
تفضيــل املتابعــة عــر االنرتنــت هــى: املشــاهدة ىف أى وقــت بنســبة %65.6، ال توجــد 

إعــاانت بنســبة %51.1، مث التحكــم فيمــا يتــم مشــاهدته بنســبة 50%.   
التواصــل  وســائل  »أتثــر  حــول   )19()2011، وكارك  )أوكاىف  دراســة  بينــت  كمــا 
االجتماعى على األطفال واملراهقن واألسر«، أن استخدام مواقع التواصل االجتماعى 
هــو أكثــر األنشــطة االتصاليــة انتشــاراً بــن املراهقــن وعلــى رأســها: فيــس بــوك، وتويــرت، 
ومواقــع األلعــاب، مواقــع مشــاهدة الفيديــو، وموقــع يوتيــوب، وغرهــم، وأكــدت الدراســة 
أن هلــذه املواقــع العديــد مــن التأثــرات الســلبية علــى املراهقــن واألطفــال مثــل: التعــرض 
للتنمر، الدخول ىف التجارب اجلنســية، مشــاكل اخلصوصية، إدمان االنرتنت، اضطراب 

النــوم، االكتئــاب، وضعــف تقديــر الــذات.
وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع دراســة )رينيــه ،2017()20( حــول » اســتخدام املراهقــن 
ملنصــات املشــاهدة الرقميــة«، الــى أكــدت أن 6 مــن كل 10 أفــراد ابلــوالايت املتحــدة 
املريكيــة ىف الفــرتة العمريــة مــن )18-29 عــام( يســتخدمون البــث الرقمــى املباشــر عوضــاً 
عــن مشــاهدة التليفزيــون، وأثبتــت أيضــاً الدراســة أن ارتفــاع اســتخدام منصــة نيتفليكــس  
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وHBO بن عينة الدراســة غر من عادات مشــاهدة األمريكين بشــكل واضح خاصة 
بــن املراهقــن.

كما تتفق مع دراســة )لينهارت ،2015()21( حول »اســتخدام املراهقن للتكنولوجيا 
ومواقــع التواصــل االجتماعــى«، حيــث بينــت أن 92 % مــن املراهقــن )13-17 عــام( 
عينــة الدراســة يســتخدمون االنرتنــت بشــكل يومــى، وأن 56 % منهــم يتابعــون االنرتنــت 
أكثــر مــن مــرة ىف اليــوم الواحــد، كمــا أكــدت الدراســة أن املراهقــن يتعرضــون ملخاطــر 
ســلبية نتيجــة التعامــل املكثــف مــع االنرتنــت مثــل: التنمــر االلكــرتوىن، البلــوغ اجلنســى 
املبكــر، والتعــرض أللعــاب الفيديــو العنيفــة، ومتابعــة احملتــوى املقــدم للبالغــن واألفــام 

اجلنســية.
العصــر  الوالــدى ىف  وجــاءت دراســة )رانــدل وسانتشــيز،2016()22( حــول »الــدور 
الرقمــى للمــواد اإلابحيــة«، لتوضــح أن احملتــوى اجلنســى الرقمــى أصبــح مصــدر أساســى 
للمراهقــن لتعلــم اجلنــس، رغــم أهنــم ىف ســن الطفولــة واملراهقــة ال يســتطيعون التمييــز بــن 
الرســائل املقدمــة هلــم ىف املضامــن اجلنســية، وأشــارت الدراســة إىل أن متوســط العمــر 

الــذى يتابــع فيــه املراهقــون املضمــون اجلنســى ألول مــرة كان 11 عامــاً.
وفيما خيص كثافة استخدام املراهقن ملنصات املشاهدة الرقمية:

 أظهرت دراســة )أديتيا وأهبياشــا ،2019()23( حول » إدمان مشــاهدة املسلســات 
عــر االنرتنــت بــن املراهقــن«، أن املراهقــن ينســحبون مــن مشــاهدة التليفزيــون التقليــدى 
إىل املشــاهدة مــن خــال املوابيــل الشــخصى أو التابلــت، مــا أدى إىل إدمــان متابعــة 
ومشــاهدة املسلســات عــر املنصــات الرقميــة، األمــر الــذى يــؤدى إىل آاثر ســلبية علــى 
صحــة املراهقــن النفســية واجلســدية، وأثبتــت الدراســة أن شــركات اإلنتــاج تضــع أجــزاءاً 
الرقميــة لتشــجيع املشــاهدين علــى املشــاهدة  كاملــة مــن املسلســات علــى املنصــات 
 Binge( املكثفــة واملســتمرة حللقــات متتاليــة مــن املسلســات فيمــا يســمى بظاهــرة
watching(، وأوضحت أن املشــاهدين يتابعون هذه املسلســات ملواجهة املشــاكل 
العاطفيــة واالجتماعيــة، وتــرى الدراســة أن املشــاهدة املكثفــة للمسلســات عــر املنصــات 
الرقميــة قــد تــؤدى إىل ســلوكيات غــر اجتماعيــة لــدى املراهقــن والشــباب مثــل: زايدة 
احلساسســية العاطفيــة، اضطــراابت النــوم، إدمــان املشــاهدة هلــذه املسلســات، وجــاءت 
منصــة  الرتتيــب:  علــى  املسلســات  ملشــاهدة  املراهقــن  لــدى  املفضلــة  املنصــات  أهــم 
نيتفليكــس، يليهــا أمــازون، يليهــا منصــة hot star، حيــث أكــد 88 % مــن عينــة 
الدراســة أهنــم يســتخدمون منصــة نيتفليكــس ملشــاهدة املسلســات يوميــاً، ويشــاهدون 
ىف املتوســط حــواىل 3 حلقــات ىف اليــوم الواحــد مــن املسلســل الــذى يتابعونــه، وأقــر 
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نســبة 58.9 % مــن املراهقــن عينــة الدراســة أهنــم واعــن أبهنــم مدمنــن ملشــاهدة تلــك 
تلــك املشــاهدة  أهنــم ىف حاجــة لإلقــاع عــن  املسلســات، ويــرى 42.2 % منهــم 

املكثفــة.
وتتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة )ســيدين إيــف ،2014()24( حــول » أتثــر منصــة 
نيتفليكــس علــى املراهقــن«، حيــث أكــدت أن منصــة نيتفليكــس واملشــاهدة املكثفــة 
أصبحــت كلمتــان مرتادفتــان، خاصــة لــدى املراهقــن، وأكــدت الدراســة أنــه عــام 2013 
وفقــاً إلحصــاءات أمريكيــة فــإن 63 % مــن األســر األمريكيــة اشــرتكت ىف خدمــات 
عــدد  Hulu، ووصــل   ،amazon plus ،نيتفليكــس مثــل:  الطلــب  عنــد  املشــاهدة 
املشــرتكن بتلــك املنصــات ىف كنــدا حــواىل 25 % مــن املواطنــن، ويرجــع ذلــك وفقــاً 
ىف  التحكــم  إىل  ابإلضافــة  املشــاهد،  تشــتت  إعــاانت  وجــود  بعــدم  املشــرتكن  آلراء 
ظــروف املشــاهدة، واعــرتف نســبة 67 % مــن املراهقــن عينــة الدراســة أهنــم مدمنــن علــى 
املشــاهدة هلــذه املسلســات علــى منصــة نيتفليكــس، وأكــدوا أهنــم ال حيتاجــون النتظــار 
احللقــات مــن مسلســاهتم املفضلــة عــر التليفزيــون ألهنــا متاحــة عــر املنصــات الرقميــة. 
وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )ابنــدا وابنــدى ،2017()25( حــول »دوافــع مشــاهدة 
املراهقــن املكثفــة ملسلســات املنصــات الرقميــة«، الــى وجــدت أن أهــم أســباب املشــاهدة 
التفاعــل  الواقــع، ضعــف  مــن  اهلــروب  الرقميــة:  املنصــات  عــر  للمسلســات  الكثيفــة 
االجتماعــى، ســهولة الوصــول للمحتــوى، وهــو مــا يدفــع املراهقــن ملتابعتهــا بكثافــة، 
ووجــدت الدراســة أن متوســط اســتخدام املراهقــن عينــة الدراســة ملنصــة نيتفليكــس كان 
ســاعتن و10 دقائــق يوميــاً، وقــد وجــد املبحوثــن عينــة الدراســة أهنــم يشــعرون بعــدم 
الســعادة بعــد التعــرض حملتــوى املسلســات ألهنــم يعــودون للواقــع الفعلــى بعــد انغماســهم 

ىف عــامل خيــاىل.    
علــى  املقــدم  املرئــى  »احملتــوى  حــول   )26()2017، وايــن  )مايــكل  دراســة  وأظهــرت 
منصــات نيتفليكــس وأمــازون«، أن احملتــوى املرئــى املقــدم علــى تلــك املنصــات الرقميــة 
تطور وازداد بشكل واضح منذ بداية نيتفليكس ىف 1997، حيث مت وضع 10000 
حمتــوى إعامــى علــى منصــة نيتفليكــس عــام 2007، وأاتحــت نيتفليكــس هــذه احملتــوى 
للمشــاهدة الفوريــة كهديــة مــن نيتفليكــس ملشــرتكيها، مث بــدأت نيتفليكــس ىف التعاقــد مــع 
شــركات إنتاجيــة الحتــكار بــث العديــد مــن احملتــوى الدرامــى والراجمــى، حــى بــدأت عــام 
2012 ىف تقــدمي حمتــوى حصــرى مــن إنتــاج نيتفليكــس نفســها، وذلــك كان لــه عظيــم 

األثــر ىف زايدة أعــداد املشــرتكن هبــا حــول العــامل ليصــل إىل 193 مليــون مشــرتك.      
وجاءت دراســة )جايكوب وآخرين،2018()27( حول »التأثرات الصحية والعاطفية 
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للمشــاهدة املكثفــة للمنصــات الرقميــة«، والــى طبقــت علــى عينــة مــن 420 مبحــوث، 
لتؤكــد أن املشــاهدة املكثفــة ملنصــات نيتفليكــس، أمــازون، وغرهــا تــؤدى إىل االحبــاط 
– االكتئــاب- زايدة الــوزن- اضطــراب النــوم- معــاانة ىف احليــاة اجلنســية، وثبــت أن 
املبحوثــن عينــة الدراســة يقضــون متوســط 15.36 ســاعة يوميــاً مــن البــث املرئــى مــن 
خــال وســائط متعــددة )منصــات املشــاهدة الرقميــة- اهلاتــف احملمــول- الــاب تــوب(، 
وأوضحت الدراســة أن مشــرتكى منصة نيتفليكس قضوا حواىل 42.5 بيليون ســاعة ىف 

مشــاهدة حمتــوى املنصــة عــام 2015.
كمــا اهتمــت عــدة دراســات ابآلاثر النفســية الســلبية ملشــاهدة مسلســات بعينهــا 
تقــدم عــر منصــة نيتفليكــس علــى املراهقــن، حيــث أظهــرت دراســة )أيريــس وآخريــن 
،2017()28( حــول »البحــث عــن االنتحــار علــى االنرتنــت بعــد عــرض مسلســل 13 
ســببًا«، والــى وجــدت أن عمليــات البحــث علــى االنرتنــت عــن كيفيــة االنتحــار ومــا 
يتعلــق بقتــل النفــس قــد ازدادت بنســبة %19 عــر حمــرك البحــث جوجــل، بعــد عــرض 
مسلســل )13 ســبباً(: الــذى قــدم فتــاة تقــوم ابالنتحــار، وتــرتك عــدد مــن الشــرائط 
الصوتيــة املســجلة موجهــة ملــن تســببوا ىف قيامهــا بقتــل نفســها، وهــو مــن املسلســات 
أنــه رغــم أن  الدراســة إىل  نيتفليكــس، وخلصــت  لفئــة املراهقــن عــر منصــة  املوجهــة 
املسلســل قــد هــدف إىل رفــع نســبة الوعــى ضــد فكــرة االنتحــار إال أنــه أيضــاً رفــع نســبة 

تفكــر املراهقــن ىف فكــرة االنتحــار وحبثهــم عــن طرقهــا.
وأكــدت النتائــج الســابقة دراســة )كينديــان وغيرميدهــان ،2017()29( حــول » اهتــام 
مسلســل 13 ســبباً بتشــجيع املراهقن على االنتحار«، حيث أثبتت الدراســة أن حاالت 
انتحار حقيقية قلدت ما حدث ىف املسلســل املذاع عر منصة نيتفليكس »13 ســبباً«، 
وأكــدت األســر عينــة الدراســة أن املنتحريــن قــد اتبعــوا املسلســل بكثافــة قبــل قتــل أنفســهم، 

وأن اآلابء مل يكونــوا يعرفــون أى شــىء عــن املسلســل قبــل وفــاة أبنائهــم. 
كمــا اهتمــت دراســات أخــرى ابلــدور الوالــدى ىف متابعــة مــا يتعــرض لــه املراهقــون عــر 
املنصــات الرقميــة، كمــا ىف دراســة )جايــا نيكــول ،2018()30( حــول »استكشــاف 
الــدور الوالــدى الرقــاىب علــى األبنــاء ابســتخدام أتثــر الشــخص الثالــث«، حيــث اهتمــت 
الدراســة مبعرفــة مــدى مشــاركة الوالديــن ألبنائهــم ىف مشــاهدة مسلســات نيتفليكــس 
ومنهــا مسلســل 13 ســبباً، ومــدى متابعــة اآلابء لتأثــرات املشــاهدة علــى أبنائهــم مــن 
لديهــم،  الــذات  تقديــر  مســتوى  هلــم،  الدراســى  األداء  متابعــة:  خــال  مــن  املراهقــن 
مســتوى التفاعــل االجتماعــى لــدى أبنائهــم، وكشــفت الدراســة عــن أن اآلابء ال يعرفــون 
ما يتعرض له أبنائهم على منصة نيتفليكس وغرها ، وال يقومون مبناقشــة ما يشــاهدونه 
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وال األفــكار الــى يتعرضــون هلــا، واتضــح أن %81.3 مــن اآلابء عينــة الدراســة مشــرتكن 
ىف نيتفليكــس، ولكنهــم ال يتابعــون مــا يتعــرض لــه أبنائهــم عــر املنصــة.

وتؤكــد تلــك النتيجــة دراســة )ســافيك وآخريــن ،2016()31( حــول »الــدور الرقــاىب 
للوالديــن علــى اســتخدام اآلبنــاء ملواقــع التواصــل االجتماعــى«، الــى أظهــرت أن علــم 
التواصــل  التعامــل مــع االنرتنــت ومنصــات  قــدرة منهــم علــى  أبنائهــم أكثــر  اآلابء أبن 
االجتماعــى، جيعلهــم مرتدديــن ىف لعــب دور الرقيــب أو املتابــع ملــا يفعلــه أبنائهــم ومــا 
يتعرضــون لــه عــر االنرتنــت، فقــد أقــر اآلابء عينــة الدراســة أن ىف بعــض األحيــان يقــوم 
أبنائهــم املراهقــن بتعليــم آابئهــم كيفيــة التعامــل مــع وســائل التواصــل واســتخدام املنصــات 
يفتقــدون  أنفســهم  يــرون  فــاآلابء  املختلفــة، وابلتــاىل  الرقميــة ووســائل االعــام اجلديــد 

للكفــاءة الذاتيــة الازمــة ملتابعــة أبنائهــم.
التعقيب على الدراسات السابقة:

بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة تبــن نقــص الدراســات العربيــة الــى تناولــت ابلبحــث 	 
والتحليــل ظاهــرة مشــاهدة الدرامــا عــر منصــات املشــاهدة الرقميــة.

طريــق 	  عــن  الكميــة  التحليــل  أدوات  ابســتخدام  الدراســات  معظــم  اهتمــام  تبــن 
االســتبياانت علــى املراهقــن للكشــف عــن البنــاء املعــرىف والقيمــى والســلوكى لديهــم، 
وعــدم اســتخدام أدوات كيفيــة كاملقابــات املتعمقــة ومجاعــات النقــاش املركــزة، رغــم أمهيــة 
هــذه األدوات لفهــم أعمــق لســمات شــخصية املراهــق وحتليــل العوامــل املؤثــرة ىف تشــكيل 

بنائــه الفكــرى والقيمــى.
أتكــد االهتمــام البالــغ مــن املراهقــن مبتابعــة الدرامــا )املسلســات( ســواء عــر الوســائل 	 

التقليديــة مثــل التليفزيــون، أو عــر منصــات املشــاهدة الرقميــة .
أتكد أن منصة نيتفليكس تعد أكثر منصات املشاهدة استخداماً من قبل املراهقن 	 

والشــباب وهو ما يوضح أمهية الدراســة احلالية.
تبن خطورة اآلاثر املرتتبة على املشــاهدة املكثفة للمسلســات عر املنصات الرقمية 	 

على الصحة النفســية واجلســدية للمراهقن.
أتكــد أمهيــة الــدور الرقــاىب للوالديــن ىف متابعــة مــا يتعــرض لــه األبنــاء وخاصــة املراهقــن 	 

منهــم عــر منصــات املشــاهدة الرقميــة وغرهــا مــن مواقــع االنرتنــت حلمايتهــم، واالهتمــام 
ابلرتبيــة اإلعاميــة لــآابء واألبنــاء.
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تساؤالت الدراسة:
ما عادات وأمناط مشاهدة املراهقن للمسلسات املقدمة على منصة نيتفليكس؟. 1
منصــة . 2 علــى  ابملسلســات  املقــدم  املضمــون  لواقعيــة  املراهقــن  إدراك  مــدى  مــا 

؟ نســتفليكس
ما القيم اإلجيابية/ السلبية الى تقدمها مسلسات منصة نيتفليكس؟. 3
ما أهم عوامل اجلذب ىف مسلسات منصة نيتفليكس من وجهة نظر املراهقن ؟. 4
مــا أهــم اآلاثر املرتتبــة علــى املشــاهدة املكثفــة ملسلســات منصــة نيتفليكــس علــى . 5

النســق القيمــى للمراهقــن؟

اإلطار املنهجى للدراسة: 
نوع الدراسة:	 

تنتمى هذه الدراســة إىل الدراســات الكيفية الى هتتم بتحليل أعمق لظاهرة جديدة ىف 
جمتمعنــا املصــرى، وهــى مشــاهدة املراهقــن للمسلســات عــر منصــات املشــاهدة الرقميــة، 

والتعــرف علــى أهــم أتثــرات هــذه املسلســات علــى النســق القيمــى للمراهقــن.
منهج الدراسة:	 

الدراســة احلاليــة علــى منهــج املســح، وذلــك عــن طريــق مســح عينــة مــن  اعتمــدت 
املراهقــن الذيــن يتعرضــون ملسلســات منصــة نيتفليكــس، ابســتخدام التحليــل الكيفــى 
للبيــاانت)32(، ملــا لــه مــن قــدرة علــى الوصــول إىل نتائــج متعمقــة، تســهم ىف تطويــر تصــور 
مقــرتح ملواجهــة القيــم الغريبــة والســلبية الــى تقدمهــا هــذه املسلســات وحتــد مــن أتثرهــا 

علــى أبنائنــا.
جمتمع الدراسة:	 

يضــم جمتمــع الدراســة احلاليــة املراهقــن ىف املرحلــة العمريــة مــن )13-17ســنة(، الذيــن 
يشــاهدون مسلسســات منصــة نيتفليكــس، ليشــمل مرحلــى املراهقــة املبكــرة )12-

14ســنة( واملراهقــة املتوســطة )15-17ســنة()33(.
عينة الدراسة:	 

اعتمــدت الدراســة علــى عينــة عمديــة مــن املراهقــن الذيــن يشــاهدون املسلســات عــر 
منصة نيتفليكس، قوامها) 48( مفردة، مقسمة ابلتساوى إىل 4 جمموعات وفقاً للنوع 
)ذكــور- إانث(، ووفقــا لنــوع التعليــم )لغــات- دوىل(، نظــراً لضــرورة معرفــة املبحوثــن 
اللغــة اإلجنليزيــة بشــكل جيــد ألن الكثــر مــن حمتــوى املسلســات املقدمــة عــر نيتفليكــس 

غــر مرتجــم أو مدبلــج.
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أداة مجع البياانت:	 
 ،focus group discussion املركــزة  النقــاش  االعتمــاد علــى: جمموعــات  مت 
والــى مت إجراؤهــا مــع )4( جمموعــات مــن املراهقــن الذيــن يشــاهدون املسلســات عــر 
منصــة نيتفليكــس، ليكــون لدينــا 4 جمموعــات: )12 مــن الذكــور – تعليــم لغــات(،        
) 12 مــن الذكــور – تعليــم دوىل(، )12 مــن اإلانث – تعليــم لغــات(، )12 مــن 

اإلانث – تعليــم دوىل(
جدول يوضح توزيع جمموعات النقاش املركزة

املدة الزمنيةاملكانالتاريخنوع التعليمالنوعالعدداجملموعة
Zoom 4 يوليو2020لغاتذكور12األوىل

meetings
45 دقيقة

45 دقيقة6 يوليو2020دوىلذكور12الثانية
50 دقيقة11يوليو2020لغاتإانث12الثالثة
53 دقيقة13يوليو2020دوىلإانث12الرابعة

193 دقيقة48 مفردةاجملموع
وقــد مت االكتفــاء هبــذا العــدد مــن اجملموعــات نتيجــة احلصــول علــى كافــة املعلومــات الــى 

حتقــق أهــداف الدراســة.
دليل املناقشات:	 

كيف عرفت عن منصة نيتفليكس؟. 1
 ما معدل التعرض للمسلسات عر منصة نيتفليكس؟2. 

ما دوافع مشاهدة املسلسات عر منصة نيتفليكس؟. 3
ما أكثر املسلسات الى اتبعتها على منصة نيتفليكس؟. 4
هل تعتقد أن مضمون املسلسات يعر عن الواقع الفعلى؟. 5
ما القيم اإلجيابية/ السلبية املقدمة ىف املسلسات عر منصة نيتفليكس؟. 6
ما مدى تقبلك لتلك القيم؟. 7
هل هناك أى دور رقاىب من والديك على ما تشاهده عر منصة نيتفليكس؟. 8
هل اختلفت عاقاتك ابآلخرين بعد متابعة املسلسات؟. 9

إجراءات جمموعات النقاش املركزة:	 
إذهنــم  علــى  للحصــول  الدراســة  عينــة  املبحوثــن  آابء  مــع  ابلتواصــل  الباحثــة  قامــت 
مبشــاركة أبنائهم ىف الدراســة، وأكدت أن بياانهتم الشــخصية ســتظل ســرية، وأن املشــاركة 
تطوعيــة، واجتمعــت الباحثــة مــع املراهقــن عينــة الدراســة عــر تطبيــق zoom، وذلــك 
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مراعــاة لإلجــراءات االحرتازيــة املقرتنــة جبائحــة كــوروان، وىف بدايــة النقــاش قامــت الباحثــة 
ابلرتحيــب ابملبحوثــن وإعطائهــم نبــذة عــن موضــوع البحــث واملطلــوب، وأوضحــت أن 
لــكل مبحــوث احلــق ىف عــدم اإلجابــة عــن أى ســؤال ال يشــعر ابلراحــة ىف الــرد عليــه، ومت 
تســجيل املناقشــات وتفريغهــا وحتليــل حمتواهــا، واســتغرق تطبيــق النقاشــات جمتمعــة 193 

دقيقــة.

نتائج الدراسة:
اهتمــت الدراســة ببحــث العاقــة بــن مســتوى تعــرض املراهقــن للمسلســات عــر 
املكثفــة  املشــاهدة  يســببه  الــذى  والتأثــر  لديهــم،  القيمــى  والنســق  نيتفليكــس  منصــة 
هلــذه املسلســات علــى قيــم وأخاقيــات املراهقــن، واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب 
جمموعــات النقــاش املركــزة مــع 4 جمموعــات مــن املراهقــن، مقســمن وفقــاً للنــوع ونــوع 
التعليــم، إبمجــاىل 48 مفــردة، وقــد مت اختيــار املبحوثــن بشــكل عمــدى يعتمــد علــى 
متابعتهــم للمسلســات عــر منصــة نيتفليكــس، للمســاعدة ىف حتقيــق أهــداف الدراســة، 
ومت إدارة جمموعــات النقــاش مــن قبــل الباحثــة ابســتخدام الدليــل املوحــد للنقــاش، مــع 
مراعــاة طــرح األســئلة أبكثــر مــن طريقــة، وإعطــاء كل مبحــوث الفرصــة للتعبــر عــن رأيــه 
حبريــة كاملــة، مــع إاتحــة الفرصــة للنقــاش املفتــوح بــن املبحوثــن حــول موضــوع النقــاش.

وســوف يتــم عــرض النتائــج اخلاصــة مبجموعــات النقــاش األربعــة وفقــاً للمحــاور املطروحة 
ىف دليل املناقشــات على النحو التاىل:

احملور األول: طرق التعرف على منصة نيتفلكس
انتهــت النتائــج إىل أن هنــاك أكثــر مــن طريقــة للتعــرف علــى منصــة نيتفليكــس لــدى 
املبحوثــن عينــة الدراســة، وجــاء ترتيبهــا علــى النحــو التــاىل: ىف املرتبــة األوىل عــن طريــق 
األصدقاء، يليها عن طريق إعاانت املنصة عن نفسها عر مواقع التواصل االجتماعى، 

يليهــا اشــرتاك اآلابء مبنصــة نيتفليكــس.
حيــث أشــار أغلبيــة املبحوثــن أن منصــة نيتفليكــس أاثرت اهتمامهــم بعــد حديــث 
أصدقائهــم وزمــاء املدرســة عــن احملتــوى املقــدم عــر املنصــة، كمــا جــاء علــى لســان بعــض 
املبحوثــن: »كل يــوم ىف الربيــك)break( كان أصحــاىب بيحكــوا عــن املسلســل 
اللــى عاجبهــم وبيتابعــوه، وكنــت أبحــس أنــه ممتــع، فطلبــت مــن اباب االشــراك ىف 
نيتفليكــس زيهــم«، »كنــت أبشــوف إعــاانت املسلســات واألفــام علــى الفيــس 
بــوك وكنــت عــاوزة أشــوفها، بــس مكانتــش بتتعــرض ىف التليفزيــون، علــى نيتفليكــس 
وبــس«، »اباب اشــرك فيهــا عشــان أفامهــا جديــدة ومــش موجــودة ىف التليفزيــون«. 
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ومل تظهــر نتائــج الدراســة أى اختــاف بــن جمموعــات النقــاش األربعــة حــول طــرق 
نيتفليكــس. التعــرف علــى منصــة 

وقــد فســر بعــض املبحوثــن أتثــر مجاعــة األصدقــاء ىف االشــرتاك ىف منصــة نيتفليكــس، 
أهنــم يشــعرون ابلغربــة والوحــدة حينمــا يتحــدث أصدقائهــم عــن املسلســات املذاعــة عــر 
املنصــة، وهــم ال يعرفــون عنهــا شــيئاً، وأكــد معظــم املبحوثــن أن ترشــيحات املشــاهدة 
للمسلســات كانــت أتتــى دومــاً مــن واقــع مشــاهدة ســابقة ألصدقائهــم، ألهنــم يثقــون ىف 

اختياراهتــم وألهنــم مقاربــن هلــم ىف الــذوق. 
كمــا أن النتائــج تدعــم أمهيــة دور مواقــع التواصــل االجتماعــى ىف الرتويــج والدعايــة ملثــل 
هــذه املنصــات، خاصــة وأن مواقــع التواصــل االجتماعــى أصبحــت مصــدر هــام للمراهقــن 
والشــباب للتعــرف علــى كل مــا هــو جديــد، مــع ارتفــاع مســتوى الثقــة فيمــا تقدمــه مــن 

مضمون. 
احملور الثاىن: عادات وأمناط تعرض املراهقن للمسلسات عرب منصة نيتفلكيس

أوضــح أغلبيــة املبحوثــن أن متابعــة املسلســات عــر منصــة نيتفليكــس تعــد عــادة يوميــة 
لديهــم، وميكــن أن يتابعــوا أكثــر مــن حلقــة مــن نفــس املسلســل ىف اليــوم الواحــد، خاصــة 
مــع توافــر األجــزاء الكاملــة علــى املنصــة، األمــر الــذى يكفــل هلــم االنتهــاء مــن كامــل 

حلقــات املسلســل الواحــد ىف عــدة أايم قــد ال تتجــاوز األســبوع الواحــد.
فأشــارت أحــد املبحــواثت: »أان أبتفــرج كل يــوم علــى 4 حلقــات وممكــن أكــر، 
املسلســل حتفــة وأببقــى عــاوزة أعــرف كل األحــداث علطــول، وىف أايم اإلجــازة 
ممكــن أطبــق يومــن حلــد مــا أتعــب، مــش أبزهــق مــن املسلســات أبــدًا«، كمــا أوضــح 
أحــد املبحوثــن: »املسلســل مــن غــر إعــاانت وأبتفــرج زى مــا أان عــاوز، أبقفــل 
عليــا أوضــى، وأعيــش مــع املوابيــل«، وأشــارت أحــد املبحــواثت: »مــرة أتراهنــت مــع 
واحــدة صاحبــى مــن اللــى خيلــص املسلســل األول، وســهرت 3 أايم كنــت أبانم 

ســاعتن بــس«.
وجاءت النسبة األقل من إمجاىل عينة الدراسة تتابع املسلسات عر منصة نيتفليكس، 
بشــكل غر يومى، مبتوســط 4 أايم أســبوعياً، وفســر املبحوثن ذلك ابنشــغال البعض ىف 
التماريــن الرايضيــة الرتباطهــم مبواعيــد حمــددة، أو إلنشــغاهلم أبنشــطة أخــرى مــع مجاعــات 

األصدقاء، أو لرفض األهل ملتابعتهم بشكل يومى للمسلسات خاصة أايم الدراسة.
فقد أشار أحد املبحوثن: »مش أبتفرج كل يوم، عندى مترين 3 أايم ىف األسبوع، 
أبرجــع البيــت خلصــان«، كمــا أشــار أحــد املبحوثــن: »أوقــات أبتكلــم مــع أصحــاىب 
إحــدى  يــوم أبتفــرج«، وأوضحــت  مــش كل  بــاى ستيشــن،  أو  نلعــب ابجبــى  أو 
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املبحــواثت: »ىف أايم الدراســة مامــا بتقــوىل الفرجــة 3 أايم بــس، وأان أبتضايــق ألىن 
مــش أبقــدر أتفــرج«. 

وميكــن تفســر النتائــج الســابقة ابرتفــاع مســتوى التعــرض ملسلســات نيتفليكــس لــدى 
املراهقــن عينــة الدراســة، والــى ميكــن تصنيفهــا علــى أنــه )مشــاهدة مكثفــة(، قــد تصــل 

حلــد اإلدمــان.
وتشــر بعــض عبــارات املراهقــن إىل أن اخنفــاض مســتوى التعــرض للمسلســات لــدى 
البعــض مل يكــن اختيــارايً بــل كان قــرار فرضــه األهــل عليهــم، وهــو مــا يؤكــد الرغبــة الشــديدة 

لــدى املراهقــن ىف متابعــة مسلســات منصــة نيتفليكــس بشــكل مكثــف.
وأظهــرت النتائــج أيضــاً وجــود اختافــات واضحــة ىف معــدالت التعــرض ملسلســات 
منصــة نيتفليكــس لصــاحل )جمموعــات اإلانث(، حيــث كانــت نســبة التعــرض املكثــف 
للمسلســات عــر نيتفليكــس 91.6 % مــن إمجــاىل جمموعــات اإلانث )22 مــن أصــل 
24مفــردة(، بينمــا جــاءت نســبة التعــرض املكثــف لــدى جمموعــات الذكــور 70.8 % 
)17 مــن أصــل 24 مفــردة(، وتتســق هــذه النتائــج مــع نتائــج الدراســات الســابقة ىف أن 

اإلانث هــن األكثــر إقبــااًل علــى متابعــة احملتــوى الدرامــى واملسلســات بكثافــة.
احملور الثالث: دوافع مشاهدة املسلسات عرب منصة نيتفليكس

اهتمــت الباحثــة ابلتعــرف علــى دوافــع مشــاهدة املراهقــن للمسلســات الستكشــاف 
هــل التعــرض بقصــد الرتفيــة ومتضيــة الوقــت فقــط أم أن هنــاك مــا مييــز هــذه املسلســات 
األحــداث  تشــابه  أن  تبــن  ملتابعتهــا، حيــث  املراهقــن  تدفــع  نيتفليكــس  عــر  املقدمــة 
والشــخصيات مــع الواقــع الفعلــى للمراهقــن مــن أهــم دوافــع وأســباب املشــاهدة املســتمرة 
هلــذه املسلســات، كمــا تبــن أن املراهقــن يتعلمــون ويقلــدون كثــراً ممــا يشــاهدوه ىف هــذه 
املسلســات ىف حياهتــم الفعليــة، مــا يتســق مــع مراحــل التعلــم االجتماعــى مــن االنتبــاه 
أواًل للمضمــون املقــدم مث االحتفــاظ ابلســلوك املقــدم مــن خــال شــخصيات املسلســل، 

مث إعــادة انتــاج الســلوك أو القيمــة املقدمــة.
كمــا أظهــرت النتائــج أن للمراهقــن دوافــع متعــددة ملتابعــة املسلســات عــر نيتفليكــس 

وذلــك علــى النحــو التــاىل:
علــى  بتتــذاع  مــش  واملسلســات  وخمتلفــة،  جديــدة،  عشــان  عليهــا  أبتفــرج   «

خالــص«، التليفزيــون 
 »أكــر حاجــة بتشــدىن املمثلــن شــكلهم مجيــل handsome، وحتســيهم قريبــن 
أبتفــرج  موجــودة،  احللقــات ألهنــا كلهــا  اســتىن  »مــش ابضطــر  شــخصيى«،  مــن 
براحــى«، » مفيــش إعــاانت خترجــىن مــن املــوود  »mode« ، »أبتفــرج علــى 
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موابيلــى لوحــدى، أبندمــج أكــر مــع األحــداث، فاســتمتع أكــر«، »بنتكلــم أان 
وأصحــاىب بعــد مــا نتفــرج عــن اللــى حصــل كل يــوم ىف التليفــون«، »صراحــة أبالقــى 
مواقف كترة من اللى بتحصل معااي فبأشــوف الشــخصيات بتتصرف إزاى وأوقات 
أبعمــل زيهــم«، » أبعمــل pranks »مقالــب« ىف أصحــاىب زى اللــى أبشــوفها«.    

وميكن ترتيب دوافع املشاهدة وفقاً آلراء املبحوثن على النحو التاىل:
ىف املرتبــة األوىل: جاذبيــة شــخصيات األبطــال وتقارهبــم ىف الشــكل واملرحلــة العمريــة 

مــن املشــاهدين )املراهقــن(
ىف املرتبــة الثانيــة: جاذبيــة املسلســات وجدهتــا مــن حيــث القصــص املقدمــة واحلبكــة 

الدراميــة
ىف املرتبــة الثالثــة: حريــة املراهــق ىف التحكــم ىف ظــروف املشــاهدة )الوقــت- املــكان- 

احملتــوى(
ىف املرتبة الرابعة: تعلم بعض التصرفات والسلوكيات من شخصيات املسلسات 

ىف املرتبة اخلامسة: عدم وجود إعاانت مقحمة على احملتوى
ىف املرتبــة السادســة: اســتخدام حمتــوى املسلســات ىف عمليــات التفاعــل االجتماعــى 

للمراهــق
كمــا أوضحــت النتائــج أن هنــاك اختافــات بــن جمموعــات اإلانث وجمموعــات الذكــور 
ىف بعــض الدوافــع، مثــل: اهتمــام اإلانث ابلعامــل الشــكلى ألبطــال املسلســات أكثــر 
مــن جمموعــات الذكــور، ىف حــن اهتمــت جمموعــات الذكــور حبريــة الوصــول للمحتــوى 

والتحكــم ىف ظــروف التعــرض.
فقــد أشــارت أحــد املبحــواثت: »أكــر حاجــة بتخليــىن أتفــرج، شــكل املمثلــن كلهــم 
واتبعــت   ،»very trendy بتاعهــم   outfit »ال  أخــرى:  وأضافــت  حلويــن«، 

أخــرى: »شــكلهم مميــز وجــذاب جــداً حــى ومهــا أشــرار حلويــن«.  
ومل تظهــر النتائــج أى اختافــات بــن اجملموعــات وفقــاً لنــوع التعليــم فيمــا خيــص دوافــع 

املشــاهدة.
احملور الرابع: أكثر املسلسات مشاهدًة عرب منصة نيتفليكس من قبل املراهقن

أظهــرت النتائــج فروقــاً بــن جمموعــات النقــاش مــن حيــث النــوع فيمــا يتعلــق بفئــات 
املسلســات الــى يتابعهــا املبحوثــن، حيــث اهتمــت جمموعــات اإلانث ابملسلســات 
االجتماعية والرومانسية ىف املرتبة األوىل، يليها املسلسات اخليالية، مث املسلسات ذات 
احملتــوى اجلنســى، فيمــا اهتــم الذكــور ابملسلســات ذات احملتــوى اجلنســى واملسلســات 
اخلياليــة بنســبة أكــر، يليهــا املسلســات الرومانســية واالجتماعيــة، ومل يظهــر أى فــروق 
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بــن اجملموعــات وفقــاً لنــوع التعليــم ىف تفضيــل مسلســات بعينهــا.
وجاءت أهم املسلسات الى اتبعتها جمموعات اإلانث كالتاىل: 

 13 reasons -The end of the fucking world -Trinkets -Riverdale (
 how to get away with -The umbrella academy -Atypical  -why

murder(، وجــاءت أهــم املسلســات الــى اتبعهــا جمموعــات الذكــور كالتــاىل:
)Elite -Unbelievable -Dark -Sex education -Stranger things(

وقــد قامــت الباحثــة مبتابعــة بعــض مــن املسلســات الــى أوضــح املبحوثــون متابعتهــم 
املنتظمــة هلــا، فتبــن أن هــذه املسلســات رغــم أهنــا موجهــة للمراهقــن ابألســاس، إال أهنــا 

تتســم ابلتــاىل:
الرتكيــز علــى حيــاة املراهقــن ابملــدارس وعاقتهــم ابألهــل واألصدقــاء، الرتكيــز علــى 
الكثــر مــن القيــم الســلبية، مثــل: تقبــل الشــذوذ اجلنســى، العاقــات اجلنســية، التنمــر، 

العنــف، االغتصــاب، قتــل النفــس، تفضيــل األصدقــاء علــى العائلــة.
وألفــاظ خارجــة  فاضحــة،  تقــدم مشــاهد جنســية  املسلســات  هــذه  أن  تبــن  كمــا 

بنســبة كبــرة. وإحيائيــة 
ممــا يؤكــد أن إقبــال املراهقــن علــى متابعــة مثــل هــذه النوعيــات مــن املسلســات قــد يؤثــر 
بشــكل كبــر علــى مــا يكتســبه املراهقــون مــن قيــم وســلوكيات ىف إطــار احملاكــة والتقليــد، 

خاصــة وأن مــن يقــدم القيــم مياثلهــم ىف العمــر واجلنــس واملســتوى التعليمــى.
املبحوثــن:  أحــد  أشــار  املسلســات،  هــذه  مييــز  مــا  أهــم  عــن  املبحوثــن  وبســؤال 
»األحــداث مثــرة ومــش مملــة«، وأضــاف آخــر »علــى فكــرة مفيــش مشــاهد أوفــر 

عــادى«. بيتفرجــوا  بنــات صحــاىب  وأعــرف  يعــىن،  عــادى   »over«
ــة مفيــش حاجــة مــش  وأشــارت أحــد املبحــواثت: » علــى فكــرة املسلســات عادي
 gays جنســى« أو« sexual كويســة فيهــا«، وأضافــت أخــرى: »أان لــو ىف مشــهد

scenes »لقطــات للشــواذ« أبعمــل skip »ختطــى« إيــه املشــكلة بقــى«.
 وأضــاف أحــد املبحوثــن: »املسلســات بتتكلــم عــن والد أدان ىف الســن وىف ال 

high school فبأحــس أهنــم شــبهى«.   
وتؤكــد النتائــج خطــورة أتثــر مثــل تلــك املسلســات علــى املراهقــن، خاصــة مــع تقبلهــم 
لفكــرة أن مــا يقــدم هبــا »عــادى«، وال يبالــغ أو يقــدم أفــكاراً غريبــة عــن جيلهــم أو 

جمتمعهــم.
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احملــور اخلامــس: مــدى إدراك املراهقــن لواقعيــة املضمــون املقــدم ىف مسلســات 
نيتفليكــس

أوضحــت نتائــج الدراســات الســابقة أن إدراك املراهــق لواقعيــة املضمــون بشــكل كبــر 
تؤثر ىف مســتوى التفاعل مع احملتوى املقدم وابلتاىل مســتوى التأثر واحملاكاة، ملا يشــاهده 
عــر احملتــوى املقــدم، وقــد أظهــرت النتائــج أن املراهقــن عينــة الدراســة يدركــون واقعيــة 

املضمــون املقــدم ىف مسلســات نيتفليكــس مبســتوايت خمتلفــة، علــى النحــو التــاىل:
اختلفــت جمموعــات اإلانث ىف درجــة إدراك واقعيــة املضمــون الدرامــى املقــدم حيــث 
جــاء إدراك واقعيــة مضمــون املسلســات أعلــى لصــاحل )جمموعــة املبحــواثت مــن التعليــم 
لــدى  ابملسلســات  املقــدم  املضمــون  واقعيــة  إدراك  معــدل  اخنفــض  بينمــا  الــدوىل(، 
)املبحــواثت مــن التعليــم اللغــات(، وميكــن تفســر ذلــك ىف ظــل املناهــج وطــرق التفكــر 
الــى متيــز التعليــم الــدوىل مــن نشــر لثقافــة تقبــل اآلخــر، وقيــم التســامح والقبــول لــكل مــا 
هــو خمتلــف، وأكــدت املبحــواثت أنــه مل يعــد مــن الضــرورى أن يكــون الســلوك موجــوداً 
املبحــواثت  بعــض  انتقــاد  عــدم  مثــًا:  ذلــك  أقبلــه، ومــن  أو مباحــاً ىف جمتمعــى حــى 
الــدوىل ألفــكار الشــذوذ اجلنســى املقدمــة ىف معظــم مسلســات  مــن جمموعــة التعليــم 
نيتفليكــس، علــى الرغــم مــن أتكيدهــن أهنــن ال يقمــن هبــذا الســلوك أبنفســهن العتبــارات 
الديــن واجملتمــع والعــادات والتقاليــد، ولكنهــن ال جيــدن غضاضــة ىف التســامح مــع يقــوم 

هبــذا الســلوك، ويفســرن ذلــك أبنــه »حريــة شــخصية«.
فقــد أشــارت إحــدى املبحــواثت: »أان مــش ممكــن أكــون شــاذة جنســياً، لكــن اللــى 
أن  شــايفة  أخــرى: »أان  وأضافــت  ربنــا«،  مــش  أان  املشــكلة،  إيــه  حــر  هــو  عــاوز 
املسلســل بيقــدم التصرفــات اللــى بتحصــل ىف الواقــع، يعــىن هــو ىف حــد ينكــر إن ىف 

ــا«. شــواذ كتــر حوالين
بينما رفضت جمموعة املبحواثت )تعليم اللغات(، فكرة أن كل ما يقدم ابملسلســات 
يعــر عــن الواقــع الفعلــى، وجيــدن أن كثــر مــن األحــداث ميثــل اجملتمــع الــذى جــاء منــه 

املسلســل، وال ميــت بصلــة إىل اجملتمــع املصــرى.
يعــىن  شــبهنا،  مــش  أحــداث كتــر  إن  شــايفة  »أان  املبحــواثت:  إحــدى  أشــارت 
العاقــات الكتــر أوى بــن الــوالد والبنــات، مــش مســموح بيهــا عنــدان ابلشــكل 
الكبــر ده، مامــا مثــًا لــو عرفــت إىن أبكلــم ولــد هتقلــب الدنيــا«، وأضافــت أخــرى: 
» املسلســات حلــوة بــس مينفعــش تطبــق عنــدان ىف مصــر، لــو عملــت زى البنــات 

ىف املسلســل هيقولــوا عليــا قليلــة األدب«.
مــدى إدراك واقعيــة املضمــون  الذكــور ىف  بــن جمموعــات  فــروق  بينمــا مل يظهــر أى 
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املقــدم مبسلســات نيتفليكــس، حيــث أظهــر أغلبيــة الذكــور مســتوى إدراك أكــر لواقعيــة 
املضمــون املقــدم، حيــث جيــد املبحوثــون أن املسلســات تعــر عــن الواقــع الفعلــى، وتقــدم 
موضوعــات ومواقــف متاثــل مــع يتعرضــون لــه مــن مواقــف ىف الواقــع الفعلــى، ســواء ىف 

املدرســة ، أو ىف املنــزل مــع األهــل، أو مــع مجاعــات األصدقــاء.
أشــار أحــد املبحوثــن: »أان وأصحــاىب ىف املدرســة بنتكلــم ىف نفــس موضوعــات 
اللــى بنشــوفها ىف املسلســات، مفيــش حاجــة خمتلفــة«، وأضــاف آخــر: »كتــر أوى 
أبالقــى األبطــال ىف املسلســل بيقــول نفــس الــكام اللــى أبقولــه أان وأصحــاىب، حــى 

بنهــزر بنفــس الطريقــة«.
ومتثل خطورة هذه النتيجة ىف أن إدراك املراهقن لواقعية املضمون املقدم ابملسلسات، 
تسهل عملية التعلم االجتماعى، حيث يعترون أبطال املسلسات مناذج وقدوة هلم ىف 
القيــم والتصرفــات، وابلتــاىل يكــون النتيجــة هــى احملــاكاة لــكل مــا يقــدم هبــذه املسلســات 

ســواء كان إجيابياً أو ســلبياً.
احملور السادس: القيم اإلجيابية/السلبية املقدمة مبسلسات نيتفليكس

تقدمهــا مسلســات  الــى  اإلجيابيــة  القيــم  أهــم  أن  الدراســة  عينــة  املبحوثــون  أوضــح 
نيتفليكــس كانــت كالتــاىل: أمهيــة الصداقــة، رفــض التنمــر، التعــاون، الشــجاعة ، حــب 

العائلــة ، التضحيــة، أمهيــة الرتبيــة اجلنســية، تقبــل االختــاف.
حيــث أشــارت إحــدى املبحــواثت: »املسلســات داميــا بتعرفــىن أن أصحــاىب أهــم 
حاجــة ىف حياتــى، حــى أوقــات أكــر مــن إخواتــى«، وأضافــت أخــرى: »مسلســل 

sex education الزم نعمــل زيــه عنــدان، جبــد بيعلمنــا حاجــات كتــر«. 
وأشــار أحــد املبحوثــن: »أكــر حاجــة بتعجبــىن أن البطــل بيضحــى عشــان عيلتــه، 

ــه، أو صاحبــه«. أو حبيبت
الــى تقدمهــا املسلســات كالتــاىل: التفــكك األســرى،  بينمــا جــاءت القيــم الســلبية 
االكتئــاب واالحبــاط، الشــذوذ اجلنســى، العاقــات الثاثيــة، تعاطــى املخــدرات، اخليانــة 
التســرب مــن  التحــرش،  املــرأة،  العنــف ضــد  القتــل، االنتحــار،  الزوجيــة، االغتصــاب، 
التعليــم، الســرقة، الدعــارة بــن املراهقــن، املشــاكل األســرية، حــب املــال، إدمــان تعاطــى 

الكحــول.
sexual scenes كتــر«،  ىف  »بصراحــة  املبحــواثت:  إحــدى  أشــارت  حيــث 
وأضافــت أخــرى: »مسلســل reasons why 13 جابلــى اكتئــاب«، وأشــار أحــد 
املبحوثــن: »ىف مسلســات كلهــا sex، وىف حاجــات كتــر أبشــوفها بتشــجع علــى 
العنــف«، وأضــاف آخــر: »املخــدرات دى أقــل حاجــة ىف املسلســات«، وأضــاف 
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آخــر: »ىف مسلســل بيعرفــك إزاى تقتــل وهتــرب مــن التهمــة بــذكاء«. 
احملور السابع: مدى تقبل املراهقن للقيم املقدمة مبسلسات نيتفليكس

أظهرت النتائج اختاف جمموعات النقاش ىف مدى تقبلهم للقيم املقدمة مبسلسات 
نيتفليكــس، وذلــك علــى النحو التاىل:

اتفقــت جمموعــات النقــاش )تعليــم دوىل( الذكــور واإلانث، وجمموعــة النقاش)ذكــور – 
تعليــم لغــات(، علــى قبــول عــدد كبــر مــن القيــم املقدمــة مبسلســات نيتفليكــس، مثــل: 

حــب األصدقــاء، الرتبيــة اجلنســية، العاقــات بــن اجلنســن، تقبــل االختــاف.
كمــا أقــر أغلبيــة املبحوثــن مــن جمموعــات )تعليــم دوىل( الذكــور واإلانث بقبوهلــم لعــدد 
مــن القيــم األخــرى، رغــم عــدم تبنيهــم هلــا بشــكل شــخصى مثــل: الشــذوذ اجلنســى، 

تعاطــى الكحــول، التنمــر.
األمر الذى يؤكد خطورة أتثر القيم الى تقدمها تلك املسلسات على قيم املراهقن، 
فرغــم إقرارهــم بعــدم تبــى القيــم بشــكل شــخصى إال أن قبــول القيمــة يعــد خطــوة أوىل 

لتبنيهــا وفقــاً لنمــوذج التعلــم االجتماعــى.
بينمــا علــى اجلانــب اآلخــر رفضــت جمموعــة النقــاش )إانث- تعليــم لغــات( قبــول عــدد 
كبــر مــن القيــم املقدمــة ابملسلســات مثــل: التفــكك األســرى، واســتبدال العاقــات 
األســرية جبماعــات األصدقــاء، العاقــة مــع اجلنــس اآلخــر، العنــف، التنمــر، الشــذوذ 

اجلنســى.
وابلتــاىل ثبــت أن متغــر نــوع التعليــم كان عامــًا وســيطاً ىف مــدى تبــى املراهقــن للقيــم 
املقدمــة مبسلســات نيتفليكــس بــن جمموعــات اإلانث، بينمــا مل يثبــت نفــس التأثــر بــن 

جمموعــات الذكــور.
احملــور الثامــن: مــدى وجــود دور رقــاىب والــدى علــى مــا يشــاهده املراهقــون عــرب 

نيتفليكــس
أكــدت النتائــج حمدوديــة الــدور الوالــدى ىف متابعــة مــا يشــاهده األبنــاء عــر منصــة 
نيتفليكــس، حيــث اقتصــر علــى: حتديــد عــدد ســاعات املشــاهدة خاصــة ىف أوقــات 
الدراســة أو االمتحــاانت، أو معرفــة اســم املسلســل الــذى يتابعونــه، دون اهتمــام واضــح 
مــن اآلابء مبعرفــة التصنيــف العمــرى للمسلســل الــذى يتابعــه أبنائهــم، أو مناقشــة األفــكار 
والقيــم الــى تقــدم مــن خــال هــذه املسلســات، وهــو مــا يكشــف قصــوراً واضحــاً ىف دور 
اآلابء ىف الرتبيــة االعاميــة ألبنائهــم، وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج الدراســات الســابقة )جايــا 

2018، ســافيك وزمائــه 2016(.
أشــار أحــد املبحوثــن: »حمــدش بيقــوىل بتتفــرج علــى إيــه، أان أصــًا أبتفــرج لوحــدى 



سمرب - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

190 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

ىف أوضــى«، وأضــاف آخــر: »لــو ســهرت كتــر وقــت الدراســة أبتفــرج، مامــا بتاخــد 
املبحــواثت: »اباب مــش فاضــى يســألىن أبشــوف  املوابيــل مــىن«، وأشــارت إحــدى 
إيــه، ومامــا كمــان مــش بتســألىن«، وأضافــت أخــرى: »أان عارفــة إيــه الصــح والغلــط 

لوحــدى مــش حمتاجــة حــد يقــوىل«.
وهنــا تتضــح خطــورى غيــاب الــدور الوالــدى ىف الرقابــة ألن املراهــق أصبــح يتعــرض 
حملتــوى قــد ال يناســب الفئــة العمريــة لــه، أو يتعــرض ملسلســات حتــوى قيمــاً ال تتســق مــع 
النســق القيمــى جملتمعــه، وابلتــاىل يكــون التأثــر كبــراً علــى نســقه القيمــى الشــخصى، ىف 
ظــل غيــاب املناقشــة واملتابعــة مــن األهــل لتوضيــح الصــاحل والطــاحل فيمــا يقــدم مــن خــال 
هــذه املسلســات، حيــث جيــب األخــذ ىف االعتبــار أن انعــدام وجــود الرقابــة علــى احملتــوى 
عــر منصــة نيتفليكــس الرقميــة وغرهــا مــن املنصــات، تضاعــف مــن خطــورة احملتــوى علــى 
أبنائنــا مــن املراهقــن واألطفــال، فوســائل االعــام التقليديــة ختضــع للرقابــة علــى احملتــوى 
وابلتــاىل يضمــن األهــل نســبة مــن الثقــة ىف مــا يقــدم مــن خاهلــا مــن أعمــال، أمــا وحنــن 
نتحــدث عــن منصــات مفتوحــة وافــدة مــن كافــة الثقافــات، يصبــح الــدور الوالــدى ىف 

الرقابــة أهــم وأكثــر خطــورة اآلن عمــا ذى قبــل.
وتوضــح النتائــج خطــورة ضعــف الــدور الوالــدى ىف الرقابــة علــى مــا يتابعــه األبنــاء، 
الذيــن ميــرون أبخطــر مراحــل حياهتــم والــى تتشــكل فيهــا شــخصياهتم وقيمهــم وســلوكياهتم 
ىف  املراهقــن  يرشــد  الــذى  القــدوة  منــوذج  يقدمــون  واألم  األب  يعــد  فلــم  املســتقبلية، 
خطــوات حياهتــم، بــل أصبــح االنرتنــت والنمــاذج االفرتاضيــة، والشــخصيات الدراميــة هــى 
املرجعيــة األوىل هلــم، مــا يهــدد كل مراحــل التنشــئة االجتماعيــة وميثــل هتديــداً كبــراً ألوالدان 

وللمجتمــع بشــكل عــام. 
املراهقــن  عاقــة  علــى  نيتفليكــس  مسلســات  مشــاهدة  أتثــر  التاســع:  احملــور 

ابآلخريــن
وإمجــااًل لتأثــر هــذه املسلســات علــى النســق القيمــى للمراهقــن عينــة الدراســة اهتمــت 
الباحثــة مبعرفــة التغــرات الســلوكية الــى نتجــت مــن تقبــل العديــد مــن القيــم املقدمــة عــر 
هــذه املسلســات، حيــث أكــدت النتائــج أن أغلبيــة جمموعــات النقــاش عينــة الدراســة 
قــد أتثــرت عاقتهــم ابآلخريــن مــن حوهلــم مبــا شــاهدوه ىف املسلســات عــر نيتفليكــس، 
ســواء كان عاقتهــم مــع أســرهم، أو مجاعــات األصدقــاء، أو مــع املدرســن ىف مدارســهم، 
حيــث أقــروا بتقليــد العديــد مــن التصرفــات الــى شــاهدوها ىف املسلســات ىف مواقــف 

شــخصية خاصــة هبــم.
أشار أحد املبحوثن: »عرفت إزاى أهرب من احلصص ىف املدرسة من املسلسات 
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بصراحــة«، وأضــاف آخــر: »مــش أبقلــد بــس فعــا لقيــت أن األصحــاب أقــرب ليــا 
مــن أهلــى مــش بــس ىف املسلســل«، وأضــاف آخــر: »عاقــى أبصحــاىب بقــت أقــوى، 

كلنــا بنتفــرج علــى نفــس املسلســات وبنتكلــم مــع بعــض فيهــا، كلنــا بننبســط« .
كمــا أقــر عــدد كبــر مــن املبحوثــن إبحساســهم ابلرغبــة ىف اجللــوس وحدهــم لفــرتات 
طويلــة، وعــدم امللــل مــن االنعزاليــة الــى فرضوهــا علــى أنفســهم، فأصبحــوا يعيشــون ىف 

فقاعــة خاصــة هبــم ىف معــزل عمــا حييــط هبــم مــن أحــداث.
حيــث أشــار أحــد املبحوثــن: »أان أكــر وقــت أببقــى مبســوط فيــه، وأان مــع نفســى 
كــده مــع املوابيــل أو الــاب، أبتفــرج، أبلعــب، ومــش أبزهــق«، وأضــاف آخــر: »ملــا 
حــد مــن أخواتــى بيدخــل عليــا وأان أبتفــرج أبتضايــق جــدا، بيفصلــىن«، وأضــاف آخــر: 

»مــش اكتئــاب وال حاجــة أان مبســوط لوحــدى أبعمــل اللــى يعجبــىن، أى وقــت«.
وميكــن القــول أن أتثــر املشــاهدة املكثفــة ملسلســات نيتفليكــس كان لــه أثــر واضــح 
ىف عاقــة املراهقــن عينــة الدراســة ابآلخريــن علــى مســتوايت خمتلفــة، وهــذا التأثــر أدركــه 
املراهقــون أبنفســهم وأقــروا بــه، مــا يؤكــد اختــاف النســق القيمــى للمراهقــن بعــد مشــاهدة 

هــذه املسلســات وكذلــك انعــكاس ذلــك التغيــر علــى ســلوكياهتم مــع اآلخريــن.

مناقشة النتائج:
بعد عرض النتائج اخلاصة مبجموعات النقاش املركزة ميكن استخاص النقاط التالية:

تبــن أمهيــة دور مجاعــات األصدقــاء ىف حيــاة املراهقــن ىف اختــاذ العديــد مــن القــرارات، 	 
فــكل فــرد يســعى للحصــول علــى رضــا أقرانــه، وابلتــاىل يســعى للتشــبه هبــم قــدر اإلمــكان، 
ترشــيح  هــو  نيتفليكــس  منصــة  ىف  االشــرتاك  أســباب  أهــم  أن  الدراســة  وجــدت  فقــد 
األصدقــاء، وحماولــة إجيــاد نقــاط للنقــاش املشــرتك بينهــم، وىف هــذه احلالــة كانــت مناقشــة 

أحــداث املسلســات هــى نقطــة االلتقــاء.
اتضــح أن مواقــع التواصــل االجتماعــى تلعــب دوراً مهمــاً ىف حيــاة املراهقــن ىف الرتويــج 	 

يقضيهــا  الــى  الطويلــة  للفــرتات  نظــراً  بينهــم،  املســتحداثت  ونشــر  اجلديــدة،  لألفــكار 
املراهقــون أمــا شاشــات املوابيــل والكمبيوتــر يتابعــون فيهــا تلــك املواقــع.

اتضــح ارتفــاع معــدالت التعــرض بــن املراهقــن ملسلســات نيتفليكــس الــى قــد تصــل 	 
إىل حــد اإلدمــان حيــث ميكنهــم متابعــة أجــزاء كاملــة مــن املسلســات ىف فــرتات زمنيــة 
قصــرة جــداً، األمــر الــذى قــد يؤثــر علــى مســتوى التحصيــل الدراســى لديهــم، كمــا قــد 
يســبب العديــد مــن املشــاكل الصحيــة والنفســية، مــن الرغبــة ىف الوحــدة واالنعــزال، والبعــد 

عــن عمليــات التفاعــل االجتماعــى الفعليــة واالكتفــاء ابلتفاعــل االفرتاضــى. 
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تبــن أن منصــة نيتفليكــس قدمــت الكثــر مــن عوامــل التحفيــز جلــذب عــدد أكــر مــن 	 
املراهقــن ملشــاهدة مسلســاهتا مــن خــال: تقــدمي قصــص عــن حيــاة املراهقــن، وتقــدمي 
أجــزاء كاملــة مــن املسلســات ىف وقــت واحــد، وجتســيد الشــخصيات مــن خــال ممثلــن 
يتشــاهبون ىف العمــر والتعليــم مــع اجلمهــور املشــاهد، ابإلضافــة إىل عــدم وجــود إعــاانت، 

كل ذلــك أدى إىل جــذب عــدد كبــر مــن املراهقــن للمشــاهدة.
اتضــح أن أكثــر املسلســات املقدمــة عــر نيتفليكــس تقــدم احملتــوى اجلنســى بشــكل 	 

كبــر ال يتناســب مــع املراحــل العمريــة الــى تتابعــه، فرغــم تصنيــف العديــد مــن املسلســات 
علــى أهنــا مقدمــة لفئــة املراهقــن، جنــد املشــاهد اجلنســية هبــا كثــرة جــداً، وتقــدم ىف ســياق 
درامــى جــذاب يشــد اهتمــام املراهقــن ويؤثــر علــى قيمهــم ومــا يتبنــوه مــن أفــكار ىف 
تلــك املرحلــة اخلطــرة مــن منوهــم، كأن يقــدم املسلســل البطــل ىف مواقــف إنســانية عديــدة 
وبطــوالت متتاليــة مث نكتشــف أنــه شــاذ جنســياً، ويكــون التصــرف التلقائــى هــو التعاطــف 

معــه وتقبلــه وتقبــل أفــكاره.
للمراهقــن 	  مبهــر  بشــكل  العنــف واجلرميــة  نيتفليكــس  قدمــت مسلســات  كذلــك 

املشــاهدين، مــا عــر عنــه بعــض مــن عينــة الدراســة أبهنــم تعلمــوا كيفيــة القتــل واهلــروب مــن 
االهتــام بــذكاء.

مسلســات 	  ىف  املقــدم  املضمــون  لواقعيــة  املراهقــن  إدراك  خطــورة  النتائــج  بينــت 
املراهقــن  مــن  واحملــاكاة  التقليــد  احتمــاالت  زايدة  شــأنه  مــن  ذلــك  ألن  نيتفليكــس، 
للمواقــف والتصرفــات الــى تقدمهــا تلــك املسلســات ابعتبارهــا متاثــل الواقــع الفعلــى.

اتضــح أن نســبة القيــم اإلجيابيــة املقدمــة ىف مسلســات نيتفليكــس قليلــة جــداً ابملقارنــة 	 
بنســبة القيــم الســلبية الــى ولألســف وافــق عليهــا أغلبيــة املراهقــن عينــة الدراســة ىف إطــار 
»احلريــة الشــخصية«، وتقبــل اآلخــر كمــا هــو دون انتقــاد، رغــم إقرارهــم بعــدم تبــى هــذه 
القيــم الســلبية بشــكل شــخصى، إال أن جمــرد القبــول حيــوى ضمنــاً خطــر احملــاكاة فيمــا 

بعــد مــع تغــر الظــروف.
للمثلــن ابملسلســات 	  الشــكلية  بشــكل كبــر ابملواصفــات  الدراســة  عينــة  اهتمــت 

ابعتبارهــا مــن أهــم عوامــل اجلــذب للمشــاهدة، كمــا اتضــح أن مســات التمــرد والعنــاد 
الــى جتــذب املراهقــن ىف شــخصيات املسلســات. والشــجاعة مــن أهــم املواصفــات 

أكــدت الدراســة أن اآلابء ىف حاجــة ماســة ملتابعــة أبنائهــم ومــا يشــاهدوه عــر منصــة 	 
نيتفليكــس وغرهــا مــن املنصــات الرقميــة، والتأكيــد علــى أمهيــة الرتبيــة اإلعاميــة لــآابء 
واألبنــاء ىف ظــل الســيل اجلــارف مــن القيــم واألفــكار الغريبــة الــى اجتاحــت جمتمعنــا مــن 
فــاآلابء ىف ظــل انشــغاهلم  خــال هــذا االعــام اجلديــد ووســائله وتطبيقاتــه املختلفــة، 
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مبتاعــب احليــاة وضرورايهتــا أمهلــوا الــدور الرقــاىب والرتبــوى ىف متابعــة األبنــاء.
اتضــح أن عامــل النــوع كان متغــراً وســيطاً فاعــًا ىف ) معــدالت املشــاهدة لصــاحل 	 

لصــاحل  املسلســات  لشــخصيات  اجلذابــة  الشــكلية  ابلعوامــل  االهتمــام   ( اإلانث(، 
اإلانث(، )ارتفــاع مســتوى إدراك واقعيــة مضمــون املسلســات لصــاحل الذكــور(، بينمــا 
كان متغر النوع مع نوع التعليم متغراً وسيطاً ىف )مدى تبى القيم املقدمة ابملسلسات 

لصــاحل اإلانث – تعليــم لغــات(.

اســراتيجية مقرحــة ملواجهــة النتائــج املرتبــة علــى مشــاهدة املراهقــن ملسلســات 
نيتفليكــس:

اجملتمــع،  داخــل  الفئــات  يتابعهــا مجيــع  الــى  اإلنتــاج  أشــكال  أهــم  أحــد  الدرامــا  إن 
وخلطــورة أتثــر الدرامــا ، حــذر العديــد مــن الباحثــن مــن األفــكار والقيــم الــى يتــم تقدميهــا 
مــن خاهلــا، وإذا كان ذلــك احلــال ىف الدرامــا احملليــة فــإن األعمــال الدراميــة املســتوردة 
أو الدخيلــة علــى جمتمعنــا املصــرى، حتمــل هتــدايً أكــر، ألهنــا تنتــج وفــق قيــم وأخاقيــات 
اجملتمــع الــذى جــاءت منــه، وأصبحــت تلــك املسلســات حتاصــر املشــاهد وتلــح عليــه 
بقيــم وســلوكيات قــد تكــون مقبولــة ىف جمتمــع املنشــأ، ولكنهــا تتنــاىف متامــاً مــع واقعنــا 

وقيمنــا ومعتقداتنــا.
كما أن عناصر اإلهبار واجلذب والتشــويق املســتخدمة ىف إنتاج هذه املسلســات تزيد 
مــن خطــورة أتثرهــا علــى مجهــور املشــاهدين، خاصــة وحنــن نتحــدث عــن فئــة املراهقــن 
الذيــن يعيشــون مرحلــة مــن الصــراع النفســى نتيجــة التغــرات الــى تطــرأ عليهــم ىف تلــك 

املرحلــة العمريــة مــن حياهتــم.
ولذلــك البــد مــن خطــوات واضحــة ملواجهــة التأثــرات احملتملــة ملشــاهدة املراهقــن تلــك 

املسلســات، ميكــن تلخيصهــا ىف النقــاط التاليــة:
دراســة خصائــص مجهــور املراهقــن واحتياجاهتــم اإلعاميــة الفعليــة ىف ظــل التطــور . 1

التكنولوجــى املتاحــق، وقدراهتــم املتزايــدة علــى التعامــل معــه والتفاعــل مــع وســائط متطــورة 
قــد ال يســتطيع األهــل اســتخدامها أبنفســهم.

الســعى حنــو اســتغال االمكانيــات املتاحــة لتطويــر إعامــاً متطــوراً يواكــب االعــام . 2
العاملــى، ويصــل للمراهقــن مــن خــال الوســائط التكنولوجيــة الــى يســتخدموهنا، وليــس 

مــن خــال الوســائط التقليديــة.
وديننــا . 3 قيمنــا  مــع  يتناســب  ملــا  واالختيــار  االنتقــاء  ثقافــة  بنشــر  املراهقــن  توعيــة 

وأخاقياتنــا القوميــة، واحلــذر مــن املضامــن الــى حتــوى أفــكاراً غريبــة علــى جمتمعنــا املصــرى.
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االنفتــاح علــى الثقافــات املختلفــة بطريقــة آمنــة، مــن خــال الرتويــج لثقافتنــا الذاتيــة . 4
وليــس فقــط تبجيــل كل مــا هــو أجنــىب أو وافــد.

رفــع مســتوى الوعــى لــدى اآلابء عــن خماطــر تعامــل أبنائهــم مــع االنرتنــت ومنصــات . 5
املشــاهدة الرقميــة بكثافــة وبــدون تقنــن أو متابعــة.

االهتمــام حبمــات الرتبيــة االعاميــة لــآابء واملراهقــن مــن خــال وســائل االعــام . 6
املختلفــة، وىف املــدارس واجلامعــات، ودور العبــادة.

التوســع ىف حبــوث أتثــرات اإلعــام اجلديــد علــى املراهقــن، وخاصــة أتثــرات منصــات . 7
املشــاهدة الرقميــة ومــا تقدمــه مــن حمتــوى درامــى وبراجمــى.

تفعيــل دور منصــات املشــاهدة الرقميــة املصريــة والعربيــة، لتقــدم حمتــوى قــادر علــى . 8
املنافســة مــع هــذا الســيل الغامــر مــن اإلعــام األجنــىب.

التوجــه حنــو اإلنتــاج اإلعامــى املتطــور الــذى يواكــب إمكانيــات الوســائل التفاعليــة . 9
اجلديــدة، بــداًل مــن الدرامــا التقليديــة الــى ال جتــذب فئــة املراهقــن ملشــاهدهتا.

االهتمــام ابحملتــوى الدرامــى املوجــه خصيصــاً لفئــة املراهقــن والــذى يراعــى التنــوع . 10
واالختــاف وتقــدمي مــا يتناســب مــع خصوصيــة هــذه املرحلــة ومتطلباهتــا.
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