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تعــد مواقــع التواصــل االجتماعــي إحــدى وســائل االتصــال احلديثــة الــي ظهــرت 
بصفــة مجاهريــة يف العقــد األخــر مــن القــرن املاضــي، وهــي متتاز مبزااي وخصائص 
اتصاليــة ينــدر وجــود مثيــل هلــا يف أيــة وســيلة أخــرى، وقــد اســتحوذت علــى حيــز كبــر 
مــن اهتمــام أفــراد اجملتمــع املصــري مبختلــف مساهتــم االجتماعيــة، واالعتمــاد عليهــا يف 

حياهتــم اليوميــة بطريقــة الفتــة للنظر)1).
تزايــداً  والعشــرين  احلــادي  القــرن  مــن  األويل  الســنوات  ســجلت  وقــد 
ملحوظــاً يف معــدالت اجلرميــة وســرعة انتشــارها، وتعــدد أنواعهــا وتطــور 
الــي  املتســارعة  والعلميــة  التقنيــة  للتطــورات  نتيجــة  وأســاليبها  أدواهتــا 
تشــهدها اجملتمعــات، وتدشــن ثــورة تكنولوجيــا املعلومــات ومــا واكبهــا مــن 
تغــرات يف أمنــاط الســلوك االجتماعــي لألفــراد واجلماعــات، مجيــع تلــك 
العوامــل ســاعدت علــي ظهــور اجلرائــم املســتحدثة كاجلرائــم اإللكرتونيــة 
وجرائــم التزويــر واالحتيــال وجرائــم اإلرهــاب، ابإلضافــة إىل جرائــم خطف 
األشــخاص والطــاق والســرقة واالغتصــاب والتهديــد والقــذف وتشــويه 
الســمعة وغرهــا مــن اجلرائــم الــي وقعــت يف خمتلــف بــاد العــامل ومــن بينهــا 

مصــر)2(.

مضامين الجريمة عبر مواقع التواصل االجتماعي 
وانعكاساتها النفسية واالجتماعية علي الشباب 
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  فتعــرض الشــباب املكثــف لصفحــات التواصــل االجتماعــي ومــن بينهــا مضامــن اجلرميــة 
يثــر غريــزة  قــد  أو  اســتعداده،  قــد يضاعــف  أو  قــد يزودهــم أبفــكار إجراميــة جديــدة 
العــدوان الكامنــة فيــه أو قــد يهيــئ لــه االطــار الفلســفي الــذي يــرر لــه ارتــكاب اجلرميــة)3(، 
خصوصــا مــع وجــود تغــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة يف جمتمعنــا املصــري، كان هلــا 
أثــر واضــح يف انتشــار اجلرميــة والــي أصبحــت تشــكل خطــراً علــي أمــن وســامة الوطــن 
واملواطــن، كالتغــرات يف القيــم والعــادات والتقاليــد وضعــف القيــم الدينيــة واألخاقيــة، 

وانتشــار الفقــر والبطالــة، وتــدين مســتوي دخــل الفــرد واألســرة.
     وملا كانت الدراسات البحثية الي تناولت آراء القراء واجتاهاهتم وتعرضهم ملضامن 
اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي قليلــة، ويف ضــوء مــا تقــدم، تطــرح الدراســة احلاليــة 
تســاؤاًل هامــاً إيل أي مــدي تؤثــر مضامــن اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي نفســياً 

واجتماعياً علي الشــباب عينة الدراســة؟

اإلطار النظري:
    تعتــر اجلرميــة ظاهــرة اجتماعيــة قدميــة ومســتمرة وهــي مــن أخطــر الظواهــر الــي هتــدد 
متاســك اجملتمــع، وحتــد مــن قدراتــه وتقــف عائقــاً يف طريــق تقدمــه، وهتــدد أمنــه الــذي يعتــر 

دعامــة أساســية للتنميــة وقاعــدة مــن قواعــد االســتقرار الشــامل.
  وعلــى الرغــم مــن اجلهــود املبذولــة للحــد مــن انتشــار اجلرميــة، إال إننــا ناحــظ يومــاً بعــد 
يــوم ليــس فقــط زايدة عــدد اجلرائــم يف جمتمعنــا املصــري- كغــره مــن اجملتمعــات-، بــل أيضــا 
نوعيــة اجلرائــم املرتكبــة والــي أصبحــت تتواكــب مــع التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الــذي 
يشــهده اجملتمــع، حيــث كشــفت الدراســات اجلنائيــة عــن تطــور اجلرميــة خــال العشــر 
ســنوات املاضيــة مــن حيــث أســاليب ارتكاهبــا وتنفيذهــا، ممــا جعلهــا ختتلــف عــن احلقــب 

الســابقة هلــا)4(. 
   فمواقــع التواصــل االجتماعــي تتعــدد أدوارهــا يف احليــاة االجتماعيــة والثقافيــة كقدرهتــا 
علــي تشــكيل مفاهيــم النــاس وتصوراهتــم عــن كافــة شــئون احليــاة، ابإلضافــة إىل مــا تقــوم 
بــه مــن تزويــد األفــراد ابخلــرات املتنوعــة يف كثــر مــن اجملــاالت، كذلــك ارتباطهــا ابلظواهــر 
االجتماعيــة والثقافيــة الســائدة يف اجملتمــع، وابلرغــم مــن األثــر املتنامــي الســتخدام هــذه 
التقنيــات علــى اجملتمــع ومــن اإلقبــال الاحمــدود علــى اســتخدامها وأتثراتــه املختلفــة علــى 
البنــاء االجتماعــي)5(، إال أن دراســة آاثرهــا النفســية واالجتماعيــة علــي الشــباب املصــري 

بعــد تعرضهــم ملضامــن اجلرميــة املثــارة مــن خاهلــا ال زالــت حمــدودة.
      ويشــر اخلــراء إيل أن مواقــع التواصــل االجتماعــي قــد تســاهم يف نشــر وســائل 
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بعــض اجلرائــم وشــرح تفاصيلهــا، وقــد تكــون  تــداول  للجرميــة عنــد  وأســاليب جديــدة 
مصــدرا للجرميــة أو حمرضــا هلــاً، إذ أن بعــض الكتــاابت توحــي ابلتحريــض بطريقــة مقصــودة 
أو غــر مقصــودة، كذلــك نشــر بوســتات حتــوي صــوراً هبــا إاثرة للعنــف واجلرميــة، قــد 

تتضمــن إهانــة أو ســباً أو شــتماً لآلخريــن)6(.
      ومن هنا ميكننا القول أبن التعرض ملضامن اجلرمية عر مواقع التواصل االجتماعي 
يثــر لــدي املتلقــي عناصــر االنتبــاه، ومــي مــا اســتقرت يف الذاكــرة فــإن التفاعــل معهــا 
والتأثــر هبــا ســلباً أو إجيــاابً يصبــح أمــراً تلقائيــاً، لذلــك ســوف تعتمــد الدراســة علــي نظريــة 
الغــرس الثقــايف حيــث يُعــد جمــال الربــط بــن نظريــة الغــرس الثقــايف ووســائل اإلعــام 
ــا آخــذا يف النمــو، ويعــي إمكانيــة اإلفــادة مــن األفــكار العامــة للغــرس  اجلديــد جمــااًل حبثًي
الواقــع االجتماعــي، كمــا يعــر عنــه املضمــون  الثقــايف يف الكشــف عــن العاقــة بــن 
االتصــايل ابإلنرتنــت ورؤيــة اجلمهــور لواقعــه االجتماعــي، حيــث تنطلــق النظريــة مــن فــرض 
التعــرض املكثــف لنمــاذج وصــور ثقافيــة اثبتــة ومتكــررة ُيشــكل  “أن  مــؤداه:  رئيســي 
تدرجييًــا إدراك الفــرد للواقــع االجتماعــي احمليــط ابلفــرد، نتيجــة التعــرض الرتاكمــي لوســائل 
اإلعــام بصفــة عامــة والتلفزيــون بصفــة خاصــة«، ممــا يــؤدي للتأثــر علــى اجتاهــات وآراء 

وســلوك اجلمهــور)7(.
  فقــد أشــارت دراســات الغــرس ووســائل التواصــل االجتماعــي إىل أن هــذه املنصــات 
تعمــل أيًضــا علــى إعــادة صياغــة الواقــع، حيــث يقضــي املســتخدمون أوقــاًت طويلــة يف 
تصفــح هــذه الوســائل ممــا جيعلهــا مشــارًكا فاعــًا يف تشــكيل إدراكهــم عــن الواقــع مــن 
حوهلــم عــر مــا ينشــرونه، أو يشــاركونه، أو يتابعونــه، بــل وحــى يبــدون اإلعجــاب بــه مــن 
مضامــن، ويــزداد هــذا التأثــر علــى كثيفــي االســتخدام، كمــا يؤثــر مــدى انغمــاس األفــراد 
يف هــذا احملتــوى االفرتاضــي علــى إدراكاهتــم للقضــااي املختلفــة ونظرهتــم للعــامل مــن حوهلــم، 
ففــي هــذه احلالــة تصبــح وســائل اإلعــام االجتماعــي بديــًا للواقــع االجتماعــي، وابلتــايل 
ترتفــع قدرهتــا علــى تشــكيل القيــم األخاقيــة لألفــراد واملعتقــدات العامــة عــن العــامل، وليــس 
فقــط تشــكيل وجهــة النظــر حــول مســألة حمــددة بعينهــا)8(، وكمــا أشــار الباحثــون إىل 
أن التعــرض املكثــف للوقائــع الــي أُعيــد بناؤهــا يف التلفزيــون ينتــج عنــه تســطيح ومنطيــة 
للمســتخدمن عــر  وتكــرار، أي حتريــف للواقــع، فهــذا أيًضــا يتشــابه مــع مــا حيــدث 

منصــات التواصــل االجتماعــي)9(.           
    ويف ضــوء مــا ســبق، ميكــن االســتفادة مــن النظريــة يف التعــرف علــي أتثــر مضمــون 
اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــي اجتاهــات وتصــورات اجلمهــور حنــو واقــع 

اجلرميــة وخطورهتــا.
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الدراسات السابقة:
 مــن خــال مــا مت رصــده مــن دراســات ترتبــط مبوضــوع الدراســة، ســواء بصــورة مباشــرة 
أو غــر مباشــرة، يــرى الباحــث أنــه ميكــن تقســيم الدراســات الســابقة إىل حموريــن علــى 

النحــو التــايل:

• احملور األول: دراسات عنيت مبضمون اجلرمية وآليات معاجلته وتقدميه يف الصحف 
واملواقع اإللكرتونية.

• احملور الثاين: الدراسات الي تناولت عاقة الشباب مبواقع التواصل االجتماعي 
وأتثراهتا النفسية واالجتماعية عليهم.

أوال: الدراسات الي جاءت ضمن هذا احملور يف سواء يف دول عربية أو أجنبية، 
وذلك على النحو التايل:

 ســعت دراســة ) أمحــد احلريــري،2019()10( إيل معرفــة أثــر اإلعــام ووســائل التواصــل 
التأكيــد علــي  دور  النتائــج إيل  االجتماعــي يف األمــن واحلــد مــن اجلرميــة، وتوصلــت 
اإلعــام ووســائل التواصــل االجتماعــي يف وقــوع اجلرميــة وأمهيتهمــا يف احلــد منهــا يف ذات 
الوقــت، وأمهيــة تبــي اجلهــات املعنيــة هلــذه الوســائل يف عملهــا األمــي خاصــة مــع ميــول 
واجتاهــات الشــباب الــي تتفــق مــع اســتخدامات وســائل التواصــل االجتماعــي، فيمــا 
اهتمــت دراســة )مــي محــدي،2017 ()11( برصــد أمنــاط اعتمــاد الشــباب علــي املواقــع 
اإللكرتونيــة والصفحــات املتخصصــة يف شــئون اجلرميــة وعاقتهــا بتشــكيل تصوراهتــم حنــو 
بــن  واقــع اجلرميــة يف اجملتمــع، وتوصلــت الدراســة إيل وجــود عاقــة ارتباطيــة إحصائيــاً 
اعتمــاد الشــباب اجلامعــي علــي املواقــع اإللكرتونيــة والصفحــات املتخصصــة يف شــئون 

اجلرميــة، والتأثــرات املعرفيــة والســلوكية والوجدانيــة الــي ترتتــب علــي هــذا االعتمــاد.
 فيمــا تطرقــت دراســة )Kohm et McClenanhan,2017()12( لرصــد أتثــر 
مضامــن اجلرميــة يف زايدة معــدالت اخلــوف والقلــق مــن اجلرميــة وخماطرهــا، وتوصلــت 
الدراســة إيل أن وســائل اإلعــام متيــل إىل ممارســة نطــاق أوســع مــن التأثــر علــى خــوف 

الطــاب األمريكيــن مــن اجلرميــة.
  واســتهدفت دراســة )أمحد عبد الســام،2015()13( التعرف علي دور مواقع التواصل 
االجتماعــي يف ارتفــاع معــدالت الســلوك اجلرمــي مــن وجهــة نظــر اجملتمــع األردين، ودلــت 
النتائج على أن أتثر مواقع التواصل االجتماعي غالباً ما تكون سبباً يف ارتفاع معدالت 
السلوك اجلرمي، فرى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية أن لتأثر مواقع التواصل االجتماعي 
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علــى األبنــاء الســبب األكــر يف ارتفــاع معــدالت الســلوك اجلرمــي، ويف املرتبــة األخــرة 
أتثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى اجملتمــع، وميكــن تفســر ذلــك إىل أن أتثــر تلــك 
املواقــع يــؤدي إىل فقــدان األنســاق األســرية واالجتماعيــة، ممــا يــؤدي إىل العزلــة يف البيئيــة 
واالجتماعية والوحدة النفسية، كذلك اهتمت دراسة )روان معتصم،2015()14( برصد 
الكيفية الي تغطي هبا املواقع اإللكرتونية اجلرائم يف اجملتمع األردين يف حماولة للتعرف علي 
أجنــدة االهتمــام الــي تطرحهــا، وتوصلــت نتائــج الدراســة إيل احتــال موضــوع إطــاق 
النــار املرتبــة األويل بــن املوضوعــات الــي ركــزت عليهــا املواقــع اإللكرتونيــة اإلخباريــة بنســبة 

%19، تــاه موضــوع القتــل العمــد بنســبة 7%.
     أمــا دراســة )انتصــار حممــد،2015()15( رصــدت مــدي ادراك الشــباب اجلامعــي 
لتأثر حمتوي العنف السياســي ابإلنرتنت علي ســلوكهم وســلوك أقراهنم وعاقته ابســتقرار 
اجملتمع، وتوصلت نتائجها إيل ارتفاع معدالت اهتمامهم مبتابعة األزمات السياســية من 
خالــه، كذلــك وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــن هــذا االهتمــام وبــن التأثــرات 
املرتتبــة عليــه، فيمــا ســعت دراســة )منــاور بيــان الرجحــي،2015()16( إيل الكشــف عــن 
بيئــة العمــل الصحفــي للقائمــن ابالتصــال يف جمــال تغطيــة أخبــار اجلرميــة يف الصحــف 
الكويتيــة، هبــدف الكشــف عــن املنظومــة األخاقيــة الــي حتكــم عملهــم، ومــدي إدراكهــم 
خلطــورة الــدور الــذي ميارســونه يف هــذا االطــار، وتوصلــت نتائجهــا إيل اتفــاق املبحوثــن 
أهنــم ضــد كل األخطــاء الــي تقــع يف التغطيــة مــن نشــر لصــور املتهمــن وأمسائهــم قبــل 
صــدور أحــكام، أو حــى بعــد صــدور أحــكام يف قضــااي بســيطة والســابقة األوىل؛ ألن 
ذلــك يعــد إهــداراً لكرامــة املواطــن الكويــي، وتشــهراً بــه أمــام الــرأي العــام ابلشــكل الــذي 

قــد يدفعــه إىل االســتمرار يف ارتــكاب اجلرائــم فيمــا بعــد.
     كما استهدفت بعض الدراسات األجنبية الرتكيز علي البعد العنصري وكيف ينعكس 
يف التغطيات اإلخبارية يف صحف وصفحات اجلرمية، ســواء يف اللغة املســتخدمة لوصف 
الضحااي أو اجلناة، كما يف دراسة )Rachael E Collins,2014()17( والي أظهرت 
نتائــج 1190 عينــة مــن مقــاالت اجلرميــة إىل أن اجملرمــن البيــض مت جترميهــم وجتريدهــم مــن 
اإلنســانية بشــكل غر متناســب، ابإلضافة إىل ذلك، تصف املقاالت اجلرائم املرتكبة ضد 
الضحااي البيض بلغة خميفة بشكل ملحوظ، أو يف الرتكيز علي األصل العرقي عند التعامل 
 )Dana E Mastro,Erin Blecha and مــع تفاصيــل اجلرميــة، كمــا يف دراســة
)Anita,2011  )18( والــي أشــارت إيل اختــاف هلجــة وأســلوب التقاريــر اإلخباريــة بنــاء 
علــي األصــل العرقــي للرايضــي، وكيــف ختتلــف تغطيــة اجلرائــم مــن مــكان آلخــر ابختــاف 
الســياق الثقــايف، كمــا يف دراســة Robin E Hoecker,2016 ()19( وكيــف يــؤدي 
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النشــر عــن اجلرميــة وظيفــة اجتماعيــة ترتبــط آبليــات الضبــط االجتماعــي والثقــايف الــي يقررهــا 
اجملتمــع، كمــا يف دراســة )Mohammed Makki,2016()20( عــن اســتخدام آليــة 
الســرد يف تقــدمي قصــص اجلرميــة يف الصحــف اإليرانيــة الناطقــة ابلفارســية، والــي أشــارت إيل 
أن الســياقان الرئيســيان للقتــل واالنتحــار مهــا األســرة والعاقــة اجلنســية بــن اجلنســن، أمــا 
دراســة )Sarah Esther Lageson,2015 ()21( ركــزت علــي أمهيــة نشــر أخبــار 
اجلرميــة عــر الشــبكات االجتماعيــة كأحــد آليــات العقــاب، بعــد أن صــارت هــذه الشــبكات 
جزءاً ال يتجزأ من حياة األفراد، وتوصلت نتائجها إيل أن معاجلة العقوبة الرقمية ستتطلب 
اعرتافًــا مباشــرًا ابخلصوصيــة والكرامــة يف ســياق االهتــام العلــي، وتقديــر كيــف ميكــن أن 

حتــدث إعــادة التأهيــل ابلفعــل يف جمتمــع ال ينســى أبــداً.
 )Thomas J .Lampoltshammer,Bastroz فيمــا اســتهدفت دراســة 
)Hawelka,2014()22 رصد آلية انتشار أخبار اجلرمية عر الشبكات االجتماعية، 

مــن خــال حتليــل العناصــر املميــزة يف اجلرائــم الــي يتــم تداوهلــا عــر هــذه الشــبكات وآليــة 
التــداول، وتوصلــت النتائــج إيل أن نــوع اجلرميــة وكذلــك جنــس الضحيــة هلمــا أتثــراً كبــراً 

علــى مــا إذا كانــت حادثــة اجلرميــة منتشــرة عــر تويــرت أم ال.

 )24()Zsolt Boda,2011( and )23()Krystin Krause,2014( وحبثــت دراســي 
أتثــر مضمــون اجلرميــة يف تشــكيل اجتاهــات اجلمهــور حنــو واقــع اجلرميــة، ودور األجهــزة 
املعنيــة يف مواجهتهــا، وكذلــك اجتاهاهتــم حنــو نظــام العدالــة، وتوصلــت نتائجهمــا إيل أن 
أخبــار اجلرميــة تؤثــر علــى دعــم مكافحــة اجلرميــة االســتبدادية، مــن خــال أتثرهــا علــى 

تقليــل ثقــة املواطنــن يف املؤسســات احلكوميــة.
كمــا اســتهدفت دراســة )ماجــدة عبــد الراضــي،2012()25( التعــرف علــي دور مصــادر 
التغطيــة الصحفيــة يف بنــاء أطــر معاجلــة جرائــم اخلطــف والســطو املســلح الــي شــهدهتا 
مصــر خــال مرحلــة االنفــات األمــي، يف حــن حاولــت ) دراســة رشــا مجــال،2011(

)26( االســتدالل علــي تقييــم اجلمهــور ألمنــاط املعاجلــة املقدمــة يف صفحــات اجلرميــة مــن 

منظــور أخاقــي، ومت التوصــل إيل أن املمارســات اخلاطئــة تؤثــر ابلســلب علــي صــورة 
اجملتمــع، فتشــوه الواقــع االجتماعــي للظاهــرة اإلجراميــة ومتــس املنظومــة القيميــة واألخاقيــة 

ألفــراده.
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اثنيــا: الدراســات الــي تناولــت عاقــة الشــباب مبواقــع التواصــل االجتماعــي وأتثراهتا 
النفســية واالجتماعيــة عليهــم وذلــك علــى النحــو التايل:

  انقشــت دراســة )فاطمــة الســامل،2019()27( اآلاثر إيل حتــدث بســبب اســتخدام 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وأتثرهــا علــى الســمات الشــخصية، وتوصلــت إيل أنــه مــع 
ينخفــض عنــد  ازدايد عــدد ســاعات اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف اليــوم 
املســتجيب الرضــا العــام عــن احليــاة، بســبب عقدهــم املقــارانت مــع اآلخريــن، وشــعورهم 
الدائــم أبن ال ميكنهــم اللحــاق حبيــاة اآلخريــن وإجنازاهتــم، ممــا يســبب اإلحبــاط والشــعور 
ابلتوتر، أما دراســة )عونية عطا وســلمى جبارة،2019()28( فهدفت للتعرف على أثر 
اســتخدام الشــباب ملواقــع التواصــل االجتماعــي علــى تغيــر القيــم االجتماعيــة، وبتطبيــق 
اســتمارة االســتبانة علــى ١٠٠ مــن طــاب جامعــة عمــان األهليــة، كشــفت الدراســة عــن 
تنــوع اآلاثر اإلجيابيــة والســلبية الســتخدام مواقــع التواصــل علــى القيــم االجتماعيــة لــدى 
الشــباب، فيمــا توصلــت دراســة ) فــوزي عبــد الرحيــم،2018()29( أبن مواقــع التواصــل 
االجتماعــي عنــد التعــرض هلــا تؤثــر يف اجتاهــات اجلمهــور بصفــة عامــة ابلقضــااي العامــة..

  وأظهرت نتائج دراسة ) اخلضر حممد، أمينة علي،()30( 2018إىل أن مواقع التواصل 
االجتماعي تتميز ابلتفاعلية، مما جعلها ذات كفاءة عالية يف نشر اإلعان، وأن هناك 
عاقة بن انتشار اهلاتف الذكي وزايدة استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وأن أكر 
نســبة مــن املســتخدمن ملواقــع التواصــل االجتماعــي هــي الفئــات العمريــة مــن18 -29 
سنة ، وهذا مؤشر على أن املستهلك املستهدف يف املستقبل يعتمد بصورة كبرة على 
اإلعــان اإللكــرتوين، كمــا انقشــت دراســة )كلــر احللــو وآخــرون،2018()31( معرفــة أثــر 
االســتخدام الكثيــف ملواقــع التواصــل االجتماعــي علــى احلالــة النفســية للطالــب اجلامعــي 
العــريب، وذلــك عــر املقارنــة بــن أربــع دول عربيــة تتمثــل يف لبنــان، األردن، فلســطن، 
اململكــة العربيــة الســعودية، وابســتخدام االســتبانة وابلتطبيــق علــى ٦٦٨ طالبــا، أظهــرت 
النتائــج تباينًــا يف أتثــرات اســتخدام الشــباب العــريب ملواقــع التواصــل االجتماعــي، كنتيجــة 
لتبايــن اخلصائــص البيئيــة والثقافيــة للشــباب، وأكــدت الدراســة علــى أن اســتخدام هــذه 
املواقــع يعــزز اإلحســاس ابحلضــور االجتماعــي، لــدى الشــباب، لكــن يف الوقــت نفســه، 

فــإن زايدة االندمــاج يف هــذه املواقــع يقــود إىل اإلدمــان، والغــرة، واإلحبــاط.

     كمــا حاولــت دراســة )أحــام مطالقــة ورائقــة علــي العمــري،2018()32( بيــان أثــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العاقــات األســرية، ولتحقيــق ذلــك وظفــت الدراســة 
اســتمارة االســتبانة الــي طبقــت علــى عينــة مــن طــاب جامعــة الرمــوك بلغــت٥٦٦  



555

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

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

مفــردة، وأشــارت الدراســة إىل أن الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي أتثــرا ســلبًيا 
واضًحــا علــى الشــباب مــن خمتلــف نواحــي احليــاة، وأوهلــا النواحــي الدينيــة واألخاقيــة 

وإضعــاف الروابــط األســرية.

 يف حن توصلت دراسة) حممد طه،2017 ()33( إىل ارتفاع مؤشر مصداقية املضامن 
الــواردة مبقاطــع الفيديــو لقنــوات اليوتيــوب مقارنــة ابلصفحــات الشــخصية للمبحوثــن 
وارتفــاع معــدالت تعــرض املبحوثــن ملوقــع الفيــس بــوك،  بــوك،  علــى موقــع الفيــس 
نظــراً لســهولة االســتخدام والتفاعليــة الــي يتيحهــا ملســتخدميه مقارنــة مبوقــع اليوتيــوب، 
حيــث جــاء يف صــدارة مواقــع التواصــل االجتماعــي األكثــر اســتخداماً لــدى املبحوثــن 
موقــع  Facebook بنســبة فاقــت %70، تــاه موقــع YouTube مث موقــع.  

 Twitter
      واســتهدفت دراســة ) زنــدي ميينــة، 2017 ()34( معرفــة التأثــر الــذي حتدثــه مواقــع 
التواصــل االجتماعــي يف العاقــات االجتماعيــة يف اجملتمــع، والتعــرف علــى العاقــة بــن 
اإلدمــان علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وظهــور العزلــة االجتماعيــة لــدى الشــباب 
اجلامعــي، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل وجــود عاقــة ارتباطيــة بــن اإلدمــان علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، والعزلــة االجتماعيــة لــدى الشــباب اجلامعــي، أمــا دراســة ) حليمــة 
لكحيــل، ربيحــة زايــدي، 2017 ()35( فســعت إىل اإلجابــة علــى تســاؤل رئيســي حــول 
مدى أتثر اســتخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العاقات األســرية؟، وتبن أن موقع 
الفيــس بــوك يتيــح جمــااًل ال حــدود لــه، يتيــح ملســتخدميه بتكويــن عاقــات وصداقــات 
ويفتــح هلــم جمــال التواصــل والتفاعــل، ممــا جيعلــه ميضــي جــل وقتــه أمامــه دون أن يشــعر 
بذلــك، ابإلضافــة إيل أنــه قــد ســاهم يف خلــق مشــاكل داخــل األســرة، بينهــا غيــاب احلــوار 

بــن الــزوج والزوجــة، ونســيان املناســبات، وعــدم توفــر جــو عائلــي مائــم.
       كمــا ســعت دراســة )أمســاء خليــوي،2017()36( إىل رصــد العاقــة بــن مواقــع 
التواصــل  االجتماعــي وبعــض االضطــراابت النفســية، كاالكتئــاب والقلــق واالنطــواء لــدى 
صغــار الســن مــن الشــباب، وابلتطبيــق علــى عينــه قوامهــا ٢١٠ مــن طــاب اجلامعــة مــا 
بن ٢٠ إىل ٢٢ سنة ، وبتوظيف عدد من املقاييس النفسية، وابالنطاق من النموذج 
املعــريف الســلوكي؛ تبــن وجــود عاقــة ارتباطيــة بــن مســتوى االندمــاج يف هــذه املواقــع 

واالضطــراابت النفســية لــدى الشــباب خاصــة مــن الذكــور.
      وحبثت دراســة ) منية إســحاق ،2016()37( الكشــف عن مدى اعتماد الشــباب 
)فيســبوك وتويــرت (كمصــدر للمعلومــات  االجتماعــي  املصــري علــى مواقــع التواصــل 
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واألخبــار، مــن خــال رصــد مــدى اهتمــام ومتابعــة الشــباب اجلامعــي للمضامــن اإلخبارية 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وحتديــد الصفحــات اإلخباريــة املفضلــة لــدى الشــباب 
عينــة الدراســة، ورصــد كيفيــة املتابعــة والتأثــر واملشــاركة لديهــم، وحتديــد مصــادر املضامــن 
اإلخباريــة الــي يتابعوهنــا، فيمــا أظهــرت نتائــج دراســة ) أمحــد طــه،2016()38( إىل أن 
الفيــس بــوك أييت يف املرتبــة األوىل بنســبة 48.1 % مــن حيــث الوســائل الــي يعتمــد 

عليهــا املبحوثــون يف متابعــة املضامــن السياســية.
      واســتهدفت دراســة ) أفنــان طلعــت، 2015  (39 البحــث يف مواقــع الشــبكات 
االجتماعيــة، ومعرفــة مســات املســتخدمن يف مصــر، وربــط ذلــك ابلتأثــر علــى العاقــات 
االجتماعيــة داخــل األســرة املصريــة وخارجهــا، وعاقتهــا بتبــادل اخلــرات اجملتمعيــة بــن 
الشــباب، وذلــك يف إطــار مقــارن بــن الشــباب، وأثبتــت نتائــج الدراســة أن دافــع التفاعــل 
االجتماعــي يف مقدمــة دوافــع عينــة الدراســة الســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي، يليــه 
دافــع احلصــول علــى معلومــات، مث دافــع الرتفيــه والتســلية، مث متابعــة األحــداث، مث قضــاء 
وقــت الفــراغ، مث دافــع املســاعدة علــى املشــاركة السياســية، وأخــرا دافــع إشــباع االفتقــاد 

للتواصــل احلقيقــي مــع األســرة.
    يف حــن ســعت دراســة ) إبراهيــم عبــد العزيــز، ()40( 2015للتعــرف علــي دور 
شــبكات التواصــل االجتماعــي يف إكســاب الشــباب اجلامعــي حبقوقهــم) االجتماعيــة- 
االقتصاديــة– السياســية( ، وأظهــرت النتائــج أن هنــاك اهتمــام مــن الشــباب اجلامعــي 
لبعــد املشــاركة اجملتمعيــة ككل، والقــوة النســبية للبعــد% 81، أمــا دراســة )حممــد ســليم 
الزبــون وضيــف هللا عــودة أبــو صعيليــك،2014()41( فهدفــت إيل الكشــف عــن اآلاثر 
االجتماعيــة والثقافيــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى املراهقــن، وابلتطبيــق علــى 
276 مفــردة، أظهــرت النتائــج أن أبــرز اآلاثر االجتماعيــة اإلجيابيــة لشــبكات التواصــل 
هــي توســيع العاقــات االجتماعيــة، وتعزيــز الصداقــات  االجتماعــي علــى املراهقــن 
القائمــة، وزايدة عــدد األصدقــاء، بينمــا متثلــت اآلاثر الســلبية يف إهــدار الوقــت، والتعــارف 
علــى غــرابء مــن اجلنــس اآلخــر، ممــا يعرضهــم للتحــرش واالســتغال اجلنســي، واإلدمــان.

 Amy L. Gonzales& Jeffrey،2011 (وأخــرا حاولــت دراســة      
T. Hancock ()42(  الكشف عن أتثر التعرض للفيس بوك على مستوى الثقة 
ابلنفــس لــدى الشــباب، واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج التجريــي، شــارك فيــه 63 طالبــا 
جامعيــا، وكشــفت  النتائــج أن أتثــر الفيــس بــوك إجيــايب علــى مســتوى الثقــة ابلنفــس، 
فدخــول املســتخدم علــى الصفحــة الشــخصية اخلاصــة بــه والــي يقــدم عرهــا معلومــات 
انتقائيــة إجيابيــة عــن نفســه تزيــد مــن ثقتــه بنفســه، إال أن الدخــول علــى صفحــات الغــر 
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قــد تؤثــر ســلبا علــى مســتوى الثقــة ابلنفــس لــدى املســتخدم عــر املقارنــة االجتماعيــة.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة يف حتديــد وبلــورة مشــكلة البحــث، حيــث وجــد 

الباحث:
توجــه الدراســات األجنبيــة اهتمامــا كبــرا للمواقــع اإللكرتونيــة والشــبكات االجتماعيــة 	 

تشــكيل  أتثــرات يف  مــن  تســببه  فيمــا  أو  اجلرميــة،  مضمــون  بنشــر  ســواء يف عاقتهــا 
اجتاهــات وتصــورات اجلمهــور حنــو واقــع اجلرميــة يف اجملتمــع، مــع اهتمــام برصــد اآلاثر 

النفســية واالجتماعيــة هلــذه الوســائل احلديثــة.
تبنت معظم الدراسات السابقة نظرايت تقليدية ووظفتها يف دراسة وسائل التواصل 	 

االجتماعــي، واعتمــدت الكثــر منهــا علــى مدخــل االســتخدامات واإلشــباعات، يف 
املقــام األول وتلتهــا نظريــة االعتمــاد علــي وســائل اإلعــام، أمــا نظــرايت الغــرس الثقــايف 
واملســئولية االجتماعيــة فقــد تراجــع االهتمــام هبــا رغــم ارتبــاط جمــال صحافــة اجلرميــة هبــا 

بشــكل خــاص.
تتنــاول الدراســة أحــد التأثــرات النفســية واالجتماعيــة للمنصــات االجتماعيــة علــى 	 

املســتخدمن، واملتعلقــة بدورهــا يف تشــكيل إدراكات األفــراد عــن العــامل، وتتســم تلــك 
التأثــرات ابلتنــوع واالختــاف واهتمــام الدراســات الغربيــة بدراســتها بشــكل كبــر، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك ؛ فــإن قليــًا مــن الدراســات املصريــة تناولتهــا علــى مســتوى الشــباب 
واملراهقــن املصريــن، ومــن أمههــا التأثــر علــى إدراكات وانطباعــات الغــر عــن الشــخص، 

والتأثــر علــى مســتوى الثقــة ابلنفــس، والقــدرة علــي إقامــة صداقــات.

مشكلة الدراسة:
السياســية  احلواجــز  واقتحامهــا  وانتشــارها  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ظهــور  مــع   
واجلغرافيــة للثقافــات املختلفــة، بــرزت املخــاوف االجتماعيــة الــي تصنــف هــذه الوســائل 
ضمــن الوســط الثقــايف الــذي ينشــط أســباب اجلرميــة، ويســاعد علــي اتســاع رقعتهــا بنقلهــا 
ألحــداث العنــف، وتصويرهــا لواقــع اجلرميــة يف جرعــات مكثفــة يســتهلكها الفــرد بشــكل 
غــر واع ويتمثلهــا كخــرة واقعيــة، قــد تشــكل فيمــا بعــد خلــًا نفســياً واجتماعيــاً للفــرد 

واجملتمــع.
 وإزاء هــذه املخــاوف تســعي الدراســة إيل التعــرف علــي دور مواقــع التواصــل االجتماعــي 
)الفيــس بــوك منوذجــا( يف تشــكيل اجتاهــات وتصــورات الشــباب عينــة الدراســة )الفئــة 
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العمريــة 18-35 ســنة( حنــو واقــع اجلرميــة وخطورهتــا، وذلــك يف ضــوء نظريــة الغــرس 
الثقــايف، كذلــك حماولــة التعمــق يف اآلاثر النفســية واالجتماعيــة النامجــة عــن تعرضهــم 

ملضامــن اجلرميــة عــر الشــبكات االجتماعيــة ابســتخدام جمموعــة النقــاش البؤريــة.

أمهية الدراسة:
متثــل مضامــن اجلرميــة بشــكل عــام إاثرة للجــدل يف األوســاط البحثيــة ملــا حييــط هبــا مــن . 1

إشكاليات وحتدايت مهنية وأخاقية تتطلب بلورة رؤية حبثية ملواجهتها)34(.
تعتــر هــذه الدراســة مــن الدراســات البينيــة الــي جتمــع بــن اإلعــام وعلــم النفــس وعلــم . 2

االجتمــاع، وتتنــاول جانبــاً هامــاً مــن اجتاهــات الشــباب وتصوراهتــم حنــو واقــع اجلرميــة عــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي.

أهداف الدراسة:
التعــرف علــي أســباب متابعــة الشــباب عينــة الدراســة ملضامــن اجلرميــة عــر مواقــع . 1

االجتماعــي. التواصــل 
مواقــع . 2 علــي  متابعتهــا  املبحوثــن  يفضــل  الــي  اجلرائــم  موضوعــات  علــي  التعــرف 

االجتماعــي. التواصــل 
رصــد التأثــرات النفســية واالجتماعيــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي يف نشــر مضامــن . 3

اجلرميــة لــدي الشــباب عينــة الدراســة.
الكشــف عــن دور مواقــع التواصــل االجتماعــي كوســيلة ملكافحــة اجلرميــة مــن وجــه . 4

نظــر املبحوثــن.
التعــرف علــي الضوابــط الــي حتكــم مواقــع التواصــل االجتماعــي عنــد نشــرها ملضامــن . 5

اجلرميــة مــن وجــه نظــر املبحوثــن.

تساؤالت الدراسة:
التواصــل االجتماعــي كمؤشــر إلدراكهــم لواقــع . 1 تقييــم املبحوثــن ألدوار مواقــع  مــا 

اجلرميــة؟
مــا القيــم اإلجيابيــة والســلبية الــي تغرســها مواقــع التواصــل االجتماعــي لــدي املبحوثــن . 2

بعد تعرضهم ملضامن اجلرمية؟ 
كيــث تؤثــر مضامــن اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي نفســياً واجتماعيــاً علــي . 3

الشــباب عينــة الدراســة؟



559

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

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

4. ما تقييم الشباب ألدوار مواقع التواصل االجتماعي كمؤشر إلدراكهم لواقع 
اجلرمية؟

5. ما الضوابط الي حتكم مواقع التواصل االجتماعي عند نشرها ملضامن اجلرمية من 
وجه نظر عينة الدراسة؟

فروض الدراسة:
توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــن كثافــة تعــرض املبحوثــن ملواقــع التواصــل 	 

االجتماعــي وإدراكهــم حلجــم اجلرميــة يف اجملتمــع كمؤشــر إلدراك واقعهــا.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن عينــة الدراســة حبســب خصائصهــم 	 

الدميوغرافيــة يف نــوع اجتاهاهتــم حنــو مضامــن اجلرميــة.

منهج الدراسة وأدواهتا:
نــوع الدراســة: نظــراً ألن البحــث يهــدف إيل الكشــف عــن العاقــة بــن تعــرض الشــباب 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي واجتاهاهتــم حنــو مضمــون اجلرميــة، فســوف ينتمــي هــذا البحــث 
إيل نوعيــة الدراســات االستكشــافية الــي تســتهدف الكشــف عــن الظاهــرة مــن خــال 

البحــث امليــداين وقــد اعتمــدت الدراســة علــي:
منهج الدراسة:

منهــج املســح: هبــدف وصــف ودراســة ظاهــرة اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي  .أ
للوقــوف علــي واقعهــا بصــورة موضوعيــة.

ابعتبــاره مــن املناهــج  .أ يتــم اســتخدام هــذا املنهــج يف الدراســة  املقــارن:  املنهــج 
املســاعدة يف إجــراء مقــارانت بــن مفــردات جمتمــع الدراســة مــن الشــباب مســتخدمي 
مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعيــة، حتديــداً جمموعــة النقــاش البؤريــة عينــة الدراســة، 
للتعــرف علــي أوجــه االتفــاق واالختــاف وذلــك فيمــا يتعلــق بنــوع اجتاهاهتــم حنــو مضامــن 

اجلرميــة.
أدوات مجع البياانت:

نظــرًا ألن تبــي منــوذج منهجــي مــزدوج جيمــع بــن األســاليب الكميــة والكيفيــة، يتيــح 
االســتفادة مــن مزاايمهــا معــاً، وتــايف أوجــه القصــور الــي ميكــن أن تنشــأ نتيجــة االعتمــاد 

علــى أحدمهــا فقــط، فقــد اعتمــد الباحــث علــى أدايت:
االســتبيان :اعتمد الباحث يف دراســته على أداة االســتبيان، حيث مت مجع البياانت . 1

اخلاصــة ابلدارســة امليدانيــة ابســتخدام صحيفــة االســتقصاء، ابلتطبيــق علــى عينــة مــن 
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الشــباب يف الفئــة العمريــة مــن ســن )18-35 ســنة( ، مســتخدمي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي الفيــس بــوك، ويف هــذه الدراســة ســيتم توظيــف األداة مــن خــال اســتخدام 
مقيــاس للتعــرف علــي التأثــرات النفســية واالجتماعيــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي 
يف نشــر مضامــن اجلرميــة لــدي الشــباب، وقــد صيغــت عبــارات املقيــاس بشــكل مباشــر 

وتراوحــت بــن الســلبية واإلجيابيــة.
 جمموعــة النقــاش البؤريــة :تكونــت جمموعــة الرتكيــز مــن عشــرة أشــخاص حــى حيــدث  . 

التفاعــل بشــكل أكــر وميكــن إدارهتــا، وهــم طــاب جامعيــون مــن )ســن18 -24( 
مخســة مــن الذكــور ومخســة مــن اإلانث هلــم خلفيــات متجانســة، إلجــراء نقــاش مركــز 

ومفتــوح يديــره حمــاور الدراســة.

إجراءات الصدق والثبات:
  قيــاس الصــدق :مت إجــراء قيــاس للصــدق ألدوات مجــع البيــاانت مــن خــال أســلوب 
اســتمارة االســتقصاء امليــداين علــى جمموعــة مــن  صــدق التحكيــم، فقــد مت عــرض 
احملكمــن)44( مــن أســاتذة اإلعــام لتحكيــم االســتمارة، وتقريــر مــدى صاحيتهــا لقيــاس 

مــا هــو مســتهدف، ومت إجــراء التعديــات عليهــا يف ضــوء مــا أشــار بــه احملكمــون.
  قيــاس الثبــات :مت إعــادة االختبــار علــى 10 % مــن حجــم العينــة األصلــي، وجــرى 
اســتخراج معامــل االرتبــاط بــن إجــاابت املبحوثــن يف املرتــن لتحديــد معامــل ثبــات األداة 
البحثيــة، مــن خــال املعادلــة التاليــة :نســبة الثبــات =عــدد اإلجــاابت املطابقــة مــن مجلــة 
أســئلة االســتمارة/جمموع األســئلة، وقــد جــاءت نســبة الثبــات مرتفعــة % 92.4 ممــا يــدل 

علــى ثبــات أداة االســتقصاء. 
 

املعاجلة اإلحصائية للبياانت:
قام الباحث ابستخدام برانمج التحليل اإلحصائي )SPSS)version 23 ومت 

االستعانة مبجموعة من املعاجلات اإلحصائية املتمثلة يف:
التكرارات البسيطة والنسب املئوية.	 
قاســة علــي مقيــاس ليكــرت الثاثــي، وذلــك عــن طريــق 	 

ُ
حســاب الــوزن النســي للبنــود امل

حســاب املتوســط احلســايب هلا، مث ضرب النتائج X 100، مث قســمة النتائج علي احلد 
األقصــى لدرجــات املقياس.

 	 )Pearson Correlation Coefficient( معامل ارتباط برسون
لدراسة شدة واجتاه العاقة االرتباطية بن متغرين من مستوى املسافة أو النسبة 
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)Interval Or Ratio(. وقد اعترت العاقة ضعيفة إذا كانت قيمة املعامل 
أقل من 0.30، ومتوسطة ما بن 0.30-0.70، وقوية إذا زادت عن 0.70.

 	 Independent-Samples( للمجموعات املستقلة )اختبار )ت
T-Test( لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بن متوسطن حسابين جملموعتن 
In- )مستقلتن من احلاالت املدروسة يف أحد املتغرات من نوع املسافة أو النسبة 

.)terval Or Ratio

جمتمع وعينة الدراسة:
    يتحــدد جمتمــع الدراســة يف جمتمــع الشــباب املصــري يف الفئــة العمريــة مــن18 ) -

35( ســنة مــن الذكــور واإلانث مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي، نتيجــة أن ســن 
18 يكتمــل عندهــا اإلدراك العقلــي جملــرايت األمــور ويشــهد فيهــا الفــرد حتــواًل يف ميولــه 
وعاقاتــه ابجملتمــع »بدايــة التحاقــه ابجلامعــة«، أمــا ســن 35 حيــث يصــل الســن فيــه إيل 
درجــة مــن النضــوج تؤهلــه إيل املشــاركة بــدوره  االجتماعــي، ومــن هنــا قــام الباحــث بتطبيــق 

اســتمارة االســتبيان علــى150  )مبحــوث(، وذلــك ابســتخدام عينــات:
1- عينــة كــرة الثلــج : Snowball Sample حيــث قــام الباحــث إبرســال 
اســتمارة االســتبيان عــر الريــد اإللكــرتوين وموقــع فيــس بــوك إىل بعــض الشــباب الزمــاء 
ممــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي، وطلبــت منهــم إرســاهلا إىل أصدقائهــم 
الذيــن يســتخدمون أيضــًا مواقــع التواصــل االجتماعــي، والتوجــه إىل أشــخاص بعينهــم 
يســتخدمون موقــع فيســبوك وطلــب منهــم ترشــيح غرهــم للتوجــه إليهــم وتطبيــق االســتمارة 

معهــم.
2- العينــة املتاحــة : Available Sample حيــث اعتمــد الباحــث علــى مــا هــو 
متــاح مــن مبحوثــن حبيــث اختيــار املفــردات امليســرة يف اجلامعــة، ومــكان العمــل، والنــادي، 

وغرهــم ممــن تتوافــر فيهــم صفــات العينــة املســتهدفة.
ويرجع أسباب اختيار موقع فيس بوك لألسباب اآلتية:

بواســطة Mark Zuckerberg ومت إطاقــه يف    Facebook مت أتســيس   
  Harvard مقصــورا علــى طــاب جامعــة  Facebook عــام2004 وقتهــا كان
فقــط، ولكنــه كان متاًحــا يف وقــت الحــق لــكل شــخص فــوق13 عاًمــا طاملــا كان لديــه 
  Facebookعنــوان بريــد إلكــرتوين صــاحل، اآلن وبعــد مــا يقــرب مــن 14 عاًمــا، أصبــح
أكــر شــبكة تواصــل اجتماعــي يف العــامل. وعندمــا يتعلــق األمــر إبحصائيــات وســائل 
التواصــل االجتماعــي، يعتــر فيــس بــوك هــو املعيــار الــذي يتــم القيــاس علــى أساســه اآلن 
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   Facebook واملقارنــة مــع مجيــع الشــبكات األخــرى، حيــث تــدل آخــر إحصائيــات
أن عــدد املســتخدمن النشــطن يقــدر بنحــو 2.2  مليــار مســتخدم شــهراًي و1.4 مليــار 
ــا، وذلــك بنــاًء علــى مــا توصلــت إليــه اإلحصائيــات لعــام٢٠١٩   مســتخدم نشــط يومًي

حــول اســتخدام الفيــس بــوك علــي مســتوى العــامل)45(.
-هناك أكثر من 300 مليون صورة مت حتميلها على  Facebook كل يوم.

-يف املتوسط، يتم إنشاء 5 حساابت Facebook  يف كل اثنية.
-مــا يقــرب مــن 30 ٪ مــن مســتخدميFacebook  تــرتاوح أعمارهــم بــن 25 و 

 34ســنة.
-ال يــزال الطلــب علــى مقاطــع الفيديــو يفFacebook  مرتفعــًا حيــث يبلــغ عــدد 

مشــاهدات الفيديوهــات حــوايل 8 مليــارات يوميًــا)46( .
 وتؤكــد اإلحصائيــات أن ســبعة مــن كل عشــر مســتخدمن لإلنرتنــت يدخلــون علــى 
الفيــس بــوك يوميًــا، ومتثــل الفئــة العمريــة مــن ١٨ إىل ٢٩ ســنة األكثــر اســتخداًما، حيــث 
ميثلــون % ٨٧ مــن مســتخدمي الفيــس بــوك؛ وذلــك بســبب الثــراء الــذي يتيحــه الفيــس 
بــوك إلجنــاز العديــد مــن املهــام أبرزهــا التواصــل مــع املعــارف واألصدقــاء، وتوســيع دائرهتــم 
عــر خلــق عاقــات جديــدة، وقضــاء وقــت الفــراغ والرتفيــه، والبحــث عــن املعلومــات)47(.

    ويف مصــر بنــاًء علــي تقريــر صــادر عــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا واملعلومــات 
 2019 لعــام 

أشــار إىل تصــدر موقــع الفيــس بــوك قائمــة أكثــر منصــات التواصــل االجتماعــي تفاعــًا  
بــن املصريــن، األمــر الــذي جعلهــا تدخــل يف طقــوس احليــاة اليوميــة لألفــراد، وتتغلغــل يف 
مناحــي اجملتمــع حــى أصبحــت أحــد أبــرز العوامــل املؤثــرة يف احليــاة االجتماعيــة والفكريــة 

والثقافيــة داخــل اجملتمعــات)48(.

املفاهيم اإلجرائية للدراسة:
مواقــع التواصــل االجتماعــي :هــي املواقــع الــي ميــارس فيهــا النقــد وتولــد أفــكاراً وأســاليب 
هلــا أمهيتهــا، وأيًضــا طرقًــا جديــدة للتنظيــم والتعــاون والتدريــب بــن أفــراد اجملتمــع، ونقصــد 

هنــا حتديــداً صفحــات الفيــس بــوك.

مضامــن اجلرميــة: يقصــد هبــا كل مــا ينشــر عــر صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي 
»الفيــس بــوك« عــن موضوعــات اجلرائــم املختلفــة، ويتحقــق فيهــا عناصــر التشــويق واإلاثرة 

وجــذب االنتبــاه.
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اآلاثر النفســية: يقصــد هبــا مــدي التأثــر النفســي علــي الشــباب كالشــعور ابليــأس أو 
اخلــوف أو العدوانيــة، ورمبــا الثقــة ابلنفــس يف اختــاذ مواقــف ضــد هــذه اجلرائــم.

اآلاثر االجتماعيــة: يقصــد هبــا مــدي أتثــر الشــباب بعــد تعــرض ملضامــن اجلرميــة ســواء 
بتعلمــه األســاليب االجتماعيــة غــر الســوية، أو حتصــن قدرتــه علــي مواجهــة األســاليب 

اخلاطئــة، واكتســاب وتعلــم األســاليب االجتماعيــة اإلجيابيــة.

نتائج الدراسة امليدانية:
أواًل :نتائج التحليل الكيفي ابستخدام جمموعة النقاش البؤرية

أتلفت جمموعة النقاش البؤرية من 10 طاب من جامعة بي ســويف ) من ســن19 -
22 ســنة( »مخســة مــن الذكــور ومخســة مــن اإلانث«، واســتمرت مــدة النقــاش مــن بدايتــه 

حــى االنتهــاء منــه حــوايل ســتون دقيقــة، ومتثــل دليــل النقــاش يف احملــاور التاليــة:
أمناط اجلرمية عر مواقع التواصل االجتماعي.	 
مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة ملكافحة اجلرمية.	 
درجة الرضا عن مضامن اجلرمية املثارة يف مواقع التواصل االجتماعي.	 

ومت من خال طرح األسئلة التالية.
• أي منط جرمية تفضل متابعته عر مواقع التواصل االجتماعي؟	
• ما الدور الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي عند تغطيتها ملضامن اجلرمية؟	
• ومــا 	 اجلرميــة؟  ملضامــن  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تغطيــة  عــن  راٍض  أنــت  هــل 

دورهــا؟ لتطويــر  مقرتحاتــك 
    فيما يتعلق أبمناط اجلرمية املثارة عرب مواقع التواصل االجتماعي »الفيس بوك«، 
عكــس النقــاش مــع املبحوثــن الذكــور واإلانث أن التطــور التكنولوجــي احلــايل ســاهم يف 
أمنــاط جرائــم مســتحدثة مل تكــن موجــودة مــن قبــل، كجرائــم تشــويه الســمعة والتشــهر 
واالبتــزاز والتحــرش اجلنســي والســرقة واالختــاس، فبالنســبة للذكــور اتفقــوا يف إجاابهتــم 
علــي أن اكثــر اجلرائــم الــي يفضلــوا التعــرض هلــا هــي اجلرائــم الــي حتمــل الصبغــة السياســية 
»إن صــح التعبــر«، كاجلرائــم اإلرهابيــة الــي تســتهدف أمــن الدولــة واســتقراراها، كذلــك 
جرائــم الفســاد املــايل املتعلقــة ابلقبــض علــي موظفن لتقاضيهــم مبلغــاً ماليــاً علــى ســبيل 
الرشــوة، مقابــل أداء أعمــال خمالفــة ألحــكام القانــون، فيمــا عكســت نتائــج املبحوثــن 
مــن اإلانث اختافــاً بتعرضهــم ملوضوعــات اجلرائــم ذات البعــد االجتماعــي واإلنســاين، 
كجرائــم التحــرش واالغتصــاب واالنتهــاكات الــي حتــدث ضــد األطفــال كالطفلــة جنــة، 
والشــهيد حممــود البنــا علــي يــد القاتــل راجــح، وهــو مــا يبــن اختافــاً يف منــط اجلرائــم 
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ونســتخلص مــن هــذه  اإلانث،  أو  الذكــور  ســواء  متابعتهــا  املبحوثــن يف  يرغــب  الــي 
النتيجــة بشــكل عــام ارتفــاع اعتمــاد الشــباب علــى الفيــس بــوك كمصــدر للمعلومــات 
ومتابعــة القضــااي و األحــداث، كمــا جــاء يف دراســة )الرشــيد إمساعيــل،2019 ( أبن 
طلبة جامعة فيصل السعودية يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي الكتساب معارف 
للمعرفة أكثر ابلعامل وما يدور فيه ومستجدات ما حيدث يف شي اجملاالت العلمية والفكرية 

والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة)49(.  
  وبســؤاهلم عن دور مواقع التواصل االجتماعي كوســيلة ملكافحة اجلرمية، فكشــفت 
إجــاابت اتفــاق أغلــب املبحوثــن مــن الذكــور واإلانث أبنــه علــي الرغــم مــن ســلبيات 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، إال أهنــا قــد تلعــب دوراً هامــاً يف مكافحــة اجلرميــة والكشــف 
عنهــا، مستشــهدين مؤخــراً برتينــد »جرميــة الفرمونــت«، حيــث حتدثــت صفحــات عــدة 
عــن وقــوع جرميــة اغتصــاب لفتــاة بفنــدق فرمونــت انيــل ســيي عــام 2014 بواســطة عــدد 
مــن األشــخاص عــر ختديرهــا وقامــوا بتنــاوب االغتصــاب عليهــا، مطالبــن بفتــح حتقيــق ىف 
هــذه القضيــة، حــى تظهــر احلقيقــة وهــو مــا حــدث ابلفعــل، كذلــك قضيــة الشــهيد حممــود 
البنــا علــي يــد القاتــل راجــح، ومقتــل الطفلــة جنــة ضحيــة تعذيــب جدهتــا وخاهلــا، واقتنــاع 
عينــة الدراســة أبنــه لــوال مواقــع التواصــل االجتماعــي ملــا متكــن الــرأي العــام مــن معرفــة تلــك 
القضــااي وتداعياهتــا، حيــث عكســت مواقــع التواصــل االجتماعــي توجــه الــرأي العــام حنــو 
احلكــم ابإلعــدام علــى راجــح املتهــم وخــال وجــدة الطفلــة جنــة، حــى يكونــوا عــرة لغرهــم 
وردًعــا لعــدم ارتــكاب أي جرائــم مماثلــة، فيمــا رأت بقيــة العينــة أبن الفيــس بــوك يعمــل 
علــي اختــاق جرائــم غــر موجــودة علــى أرض الواقــع هبــدف إعــاء نســبة الايــكات 
والتعليقــات واملشــاركات، ومــن مث متيــل أغلــب عينــة الدراســة إىل أتييــد أن ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي أدوارًا إجيابيــة أكثــر مــن الســلبية يف جمتمعنــا، وأتيت هــذه النتيجــة متســقة مــع 
نتائــج دراســة )نرمــن خضــر،2009( والــي أشــارت إيل إىل تزايــد األدوار اإلجيابيــة 

ملواقــع التواصــل االجتماعــي بشــكل أكــر مــن أدوارهــا الســلبية)50(.
     وبســؤاهلم عــن مــدي رضاهــم عــن مضامــن اجلرميــة املثــارة عــرب مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، 
فاختلفــت إجــاابت املبحوثــن، فنصــف أفــراد العينــة مــن الذكــور واإلانث أظهــروا رضاهــم 
عــن مضامــن اجلرميــة املعروضــة علــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث أهنــا تســاهم يف 
توخــي احلــذر مــن الوقــوع يف اجلرائــم، ونبــذ العنــف، وأحيــاانً خلــق الشــجاعة يف الدفــاع 
عــن اجملــي عليهــم والتعــاون معهــم ،والتحذيــر مــن خطــر اجملرمــن، وأخــذ العظــة والعــرة 
مــن األحــداث، وفهــم دور القانــون والعدالــة يف محايــة اجملتمــع، ممــا جعلهــم يتفاعلــوا مــع 
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منشــورات املضامــن املعروضــة ســواء ابلتعليــق أو املشــاركة للمنشــورات علــى صفحتهــم 
أو علــى جمموعــات عامــة، أمــا النصــف املتبقــي مــن أفــراد العينــة ســواء الذكــور أو اإلانث 
أظهــروا عــدم رضاهــم عــن مضامــن اجلرميــة الــي تنشــر علــي صفحــات مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، حيــث أهنــا ســامهت مــن وجــه نظرهــم يف إاثرة الفتنــة ونشــر العنــف وامليــل 
إىل العدوانيــة واالكتئــاب والشــك واإلحبــاط واخلــوف مــن اجملتمــع واحلــزن والغضــب مــن 
أفعــال اجلنــاة وحمــاكاة مرتكــي اجلرائــم يف بعــض األحيــان مــن وجــه نظرهــم، وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع دراســة )ســارة حممــود،2020( والــي أظهــرت ٥٢٪ مــن أفــراد العينــة أبن 
مضامــن اجلرميــة الــي تبثهــا اليوتيــوب جــاءت إجيابيــة، بينمــا رأي %48 منهــم عــدم ثقتهــم 

يف املضامــن الــي تبــث عــر اليوتيــوب)51(. 
     وفيمــا يتعلــق بكيفيــة تطويــر دور مواقــع التواصــل االجتماعــي يف مكافحــة 
اجلرميــة، فقــد أبــدي عينــة الدراســة اهتمامــا متقــاراب يف إعــادة النظــر حــول مــا ينشــر مــن 
جرائــم، وأنــه ابت مــن الضــروري االلتــزام آبداب وقيــم ومثــل إجيابيــة عنــد نشــر مضامــن 
اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، وضــرورة االلتــزام أيضــاً مببــادئ حمــددة تراعــي فيهــا 
اجلوانــب األخاقيــة واملعايــر الرتبويــة، واإلحســاس ابملســئولية االجتماعيــة عنــد نشــر هــذه 

املضامــن، واختــاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمــة حيــال حمتــوى اجلرميــة املخالــف.
     ويف هنايــة النقــاش، كشــفت مناقشــات املبحوثــن، أنــه ال ميكنهــم االســتغناء عــن 
مواقــع التواصــل االجتماعــي ملــا هلــا مــن مميــزات برغــم ســلبياهتا ابلنســبة هلــم، مطالبــن 
مؤسســات الدولــة كافــة أن تقــع علــي عاتقهــا إعــادة النظــر يف كل مــا حيــدث علــي مواقــع 
التواصــل االجتماعــي مــن فوضــي وعــدم التــزام، مــن خــال وجــود خطــة إعاميــة مــن 
منظــور اجتماعــي قانــوين، حــي ميكــن هلــا أن تكــون مطــورة وحافظــة لقيــم اجملتمــع، بــداًل 

مــن أن تكــون وســيلة هــدم هلــا.

اثنيا: نتائج التحليل الكمي ابستخدام استمارة االستبيان
     أســفر االســتبيان عــن جمموعــة مــن النتائــج الــي مشلتهــا تســاؤالت الدراســة امليدانيــة 
 15 )تســاؤاًل(، والــي انقســم التســاؤل خاهلــا إىل عــدة حمــاور :حمــور يتعلــق بتوصيــف 
العينــة، وحمــور يتعلــق حبجــم تعــرض املبحوثــن ملواقــع التواصــل االجتماعــي عينــة الدارســة، 
واثلــث يتعلــق بدوافــع التعــرض ملضامــن اجلرميــة عــر موقــع الفيــس بــوك، ورابــع يتعلــق 
بتقييمهــم ملوضوعيــة التغطيــة الصحفيــة للجرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، وخامــس 
يتعلــق ابآلاثر النفســية واالجتماعيــة بعــد تعرضهــم ملضامــن اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، وســادس يتعلــق بتقييمهــم ملواقــع التواصــل االجتماعــي كمؤشــر إلدراكهــم 
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لواقع اجلرمية، وســابع يتعلق ابلضوابط الي حتكم مواقع التواصل االجتماعي عند نشــرها 
ألخبــار اجلرميــة مــن وجــه نظرهــم، ومت تصميــم االســتمارة وفقــًا ملــا تطرحــه االفرتاضــات 
الرئيســة لنظريــة الغــرس الثقــايف، ومــا تضمنتــه الدراســات الســابقة، وتســاؤالت الدراســة.

احملور األول :توصيف العينة
يتمثــل جمتمــع الدراســة يف مجهــور الشــباب مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي عينــة 
الدراســة) الفيــس بــوك( ، وهــو اجلمهــور الــذي مل جيــد الباحــث معــامل حمــددة لــه متكنــه مــن 
الوصــول إليهــم بساســة لســحب عينــة متثــل ذلــك اجملتمــع، وهــو مــا دفــع إيل اللجــوء إىل 
أســلوب العينــات غــر االحتماليــة )احلالية-كــرة الثلــج(، واالعتمــاد علــي مجهــور الشــباب 

مــن 18-35 ســنة مســتخدمي الفيــس بــوك.
النوع. 1

مثلت نسبة الذكور واإلانث مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي( 50% )  
ابلتساوي. 

العمر. 2
أمــا مــن حيــث العمــر، تبــن أن أعمــار عينــة املبحوثــن يف الفئــة العمريــة مــن 18  إىل24  
ســنة بلغــت نســبتهم%48.7   مــن إمجــايل حجــم العينــة، ومثلــت الفئــة العمريــة مــا بــن 
24 إيل 30 ســنة  %35.3 مــن العينــة، وجــاءت النســبة األقــل وهــم الشــباب مــا فــوق 

ســن الثاثن ونســبتهم16%  
املستوى التعليمي. 3

وعلــى صعيــد املســتوى التعليمــي، تبــن أن النســبة األكــر مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل 
االجتماعي من محلة املؤهل اجلامعي %66.7 من حجم العينة، تليها محلة الدراسات 
العليــا بنســبة %28.7، ورمبــا يعكــس ذلــك أن مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي 

علــى مســتوى عــاٍل مــن التعليــم. 
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احملور الثاين:حجم تعرض املبحوثن ملواقع التواصل االجتماعي

شكل رقم)1( يوضح حجم تعرض املبحوثن ملواقع التواصل االجتماعي »الفيس بوك«

  تبــن مــن الشــكل الســابق أن الغالبيــة العظمــي مــن املبحوثــن عينــة الدراســة يســتخدمون 
موقــع التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك مــن 4 إيل 8 ســاعات بنســبة %61.3، فيمــا 
كانــت النســب األقــل ممــن يســتخدموا موقــع الفيــس بــوك مــن 8 إيل 12 ســاعة، وأكثــر 
مــن 12 ســاعة بنســبي %12  و%7.3 علــي التــوايل، ويتضــح ممــا ســبق أنــه علــي 
الرغــم مــن ارتفــاع نســبة التعــرض ملواقــع الفيــس بــوك، إال أن كثافــة ومعــدل املتابعــة ال 
يرتبــط ابرتفــاع مماثــل يف عــدد ســاعات التعــرض اليومــي، األمــر الــذي يشــر لطبيعــة الفئــة 
العمريــة وهــي الشــباب، حبرصهــا علــي قــراءة األخبــار واملوضوعــات بشــكل ســريع، وهــو مــا 
توصلــت إليــه نتائــج الدراســة الســابقة للباحثة)أفنــان طلعــت،2015()25( الــي أظهــرت 
ارتفاع نســبة من يتصفحون موقع الفيس بوك من 4 إيل 8 ســاعات بنســبة 53.9%.
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احملور الثالث: دوافع التعرض ملضامن اجلرمية عرب موقع الفيس بوك

شكل رقم )2( يوضح مدي حرص املبحوثن للتعرض ملضامن اجلرمية عرب موقع التواصل 
االجتماعي »الفيس بوك«

      يتضح من الشكل السابق ارتفاع تعرض الشباب ملضامن اجلرمية عر موقع التواصل 
االجتماعــي الفيــس بــوك »أحيــاان« بنســبة %44.7 و«دائمــا« بنســبة %37.3، وقــد 
جذابــة  االجتماعــي  التواصــل  مبواقــع  اجلرميــة  موضوعــات  عــرض  طريقــة  أن  إيل  يرجــع 
ابلنســبة هلــم مــن خــال توظيــف الوســائط املتعــددة، فضــًا عــن دورهــا يف التعبــر عــن كافــة 
االجتاهــات واألفــكار داخــل اجملتمــع، فلــم تعــد النخبــة متــارس دورهــا املعتــاد يف صياغــة 
الــرأي العــام وتشــكيله بعــد التطــور يف عمليــة تدفــق املعلومــات وإنتاجهــا، بــل أصبــح للفــرد 
دوراً يف إنتــاج املعلومــات وصياغــة الرســالة اإلعاميــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
)حممــد حبيــب،2013( الــي أظهــرت أبن املبحوثــن يــروا أبن وســائل اإلعــام اجلديــدة 
أكثــر جــرأة يف طــرح املوضوعــات، واكثــر اهتمامــاً يف معاجلــة القضــااي أكثــر مــن وســائل 

اإلعــام التقليديــة)53(.
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شكل رقم )3( يوضح أسباب متابعة الشباب ملضامن اجلرمية عرب مواقع التواصل االجتماعي 

     يوضح الشــكل الســابق أســباب متابعة الشــباب ملضامن اجلرمية عر مواقع التواصل 
أمنــاط اجلرميــة وكيفيــة ارتكاهبــا بنســبة %46 مث  االجتماعــي وجــاء يف املقدمــة ملعرفــة 
»الفضــول وحــب االســتطاع بنســبة %44 تليهــا عبــارة »تثــر أخبــار اجلرميــة اهتمامــي« 
موضــح  املتابعــة كمــا  أســباب  ابقــي  علــي  النســب  ابقــي  وتوزعــت   ،41.7% بنســبة 
والــي  اجلرميــة،  ووعيــه خبطــورة  الدراســة  عينــة  الشــباب  ادراك  إيل  يشــر  ممــا  ابلشــكل، 
أصبحــت تشــكل خطــراً علــي أمــن وســامة الوطــن واملواطــن خصوصــا بعــد تعــدد أنواعهــا 
وتطــور أدواهتــا وأســاليبها، نتيجــة للتطــورات التقنيــة والعلميــة املتســارعة الــي تشــهدها 
اجملتمعــات، ويتســق هــذا مــع »مؤشــر اجلرميــة العاملــي يف 2019« والــذي أشــار يف 
تقريــره إيل أن مصــر احتلــت  املركــز الرابــع علــى مســتوى الــدول العربيــة يف معــدالت 
بعــد  أفريقيًــا والثالثــة عربيًــا، خصوصــا  الـــ26 عامليًــا، والثامنــة  املرتبــة  اجلرميــة، واحتلــت 
تطــور أنــواع اجلرميــة وطــرق تنفيذهــا، فالقتــل العمــد زاد بنســبة %130، والســرقة ابإلكــراه 
%350، إضافــة إىل وجــود 92 ألــف بلطجيًــا يف مصــر، واملســجلون خطــر ارتفعــوا 
بنســبة %55، حســب إحصائيــات رمسيــة صــادرة عــن وزارة الداخليــة يف )54(2018.
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شكل رقم)4( يوضح موضوعات اجلرائم الي يفضل الشباب متابعتها عرب مواقع التواصل االجتماعي

  يتضــح مــن الشــكل الســابق اهتمــام الشــباب مبتابعــة اجلرائــم اإلرهابيــة يف املقدمــة بنســبة 
%46، وميكــن تفســر ذلــك لوعــي الشــباب عينــة الدراســة خلطــورة هــذه الظاهــرة علــى 
أمــن الدولــة واســتقرارها وحماولــة التأثــر يف أوضاعهــا السياســية وضــرب اقتصاديتهــا 
الوطنيــة، تليهــا متابعــة الشــباب للجرائــم الــي حتــدث ضــد األســرة بنســبة 44%، 
حيــث كشــف »تقريــر املركــز القومــي للبحــوث اجلنائيــة واالجتماعيــة«، أن جرائــم 
مــن   92% ونســبة  القتــل،  إمجــايل جرائــم  ثلــث  إىل  ربــع  مــن  تشــكل  األســرية  القتــل 
هــذه اجلرائــم تتــم بدافــع العــرض والشــرف نتيجــة الشــك وســوء الظــن والشــائعات)55(، 
مث اجلرائــم العامــة ضــد األخــاق بنســبة %35.3، مث حــوادث االنتحــار بنســبة 
%34، والــي انتشــرت مؤخــرا بــن الشــباب وفقــا “لتقريــر منظمــة الصحــة العامليــة”، 
والــي أشــارت إيل انتحــار 88 شــخصا مــن بــن كل 100 الــف مواطــن مصــري)65(، 
تليهــا اجلرائــم اإللكرتونيــة بنســبة %31.3 والــي ظهــرت علــي الســاحة مؤخــراً كجرائــم 
النصــب وتركيــب صــور للفتيــات وبيــع أدويــة غــر صاحلــة لاســتخدام اآلدمــي ومنتهيــة 
الصاحيــة عــر اإلنرتنــت، إىل جانــب جتــارة آاثر مــزورة عــر صفحــات اإلنرتنــت وذلــك 
فقــا ملــا أعلنتــه »جلنــة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات« مبجلــس النــواب يف تقريرهــا 

األخــر)57(.
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احملور الرابع: تقييم املبحوثن ملوضوعية مضامن اجلرمية املنشورة عرب مواقع 
التواصل االجتماعي

شكل رقم )5( يوضح مدي رضا املبحوثن عن موضوعية مضامن اجلرمية املنشورة 
عرب مواقع التواصل االجتماعي

     يتضح من الشــكل الســابق تباين رأي الشــباب عينة الدراســة عن رضاهم يف تغطية 
مواقــع التواصــل االجتماعــي ملضامــن اجلرميــة، فأظهــرت النتائــج أبن نســبة %46 مــن 
إمجــايل العينــة راضيــة بدرجــة متوســطة، مقابــل %42 مــن إمجــايل العينــة غــر راضيــة متامــاً 

عــن معاجلــة مواقــع التواصــل االجتماعــي ملضامــن اجلرميــة.

شكل رقم )6( يوضح مدي ثقة املبحوثن يف مضامن اجلرمية الي تنشرها مواقع التواصل االجتماعي
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  يتضح من الشكل السابق ثقة غالبية أفراد العينة فيما تنشره مواقع التواصل االجتماعي 
عــن اجلرميــة بدرجــة متوســطة وذلــك بنســبة %64، فيمــا رأي %23.3 عــن عــدم ثقتهــم 
علــي اإلطــاق يف مضامــن اجلرميــة الــي تنشــرها مواقــع التواصــل االجتماعــي، وقــد يرجــع 
ذلــك إيل أن الفيــس بــوك أعطــي للشــباب أمهيــة خاصــة للتفاعليــة وإتحــة الفرصــة إلبــداء 
الرأي والتعبر، ابإلضافة لقدرهتا علي تغطية القضااي واملوضوعات املختلفة بشكل فوري، 

ومبعاجلــة أكثــر جــرأة وعمقــاً ومشــوالً قــد ال تقدمهــا وســائل اإلعــام التقليديــة.

احملور اخلامس: التأثرات النفسية واالجتماعية لشبكات التواصل االجتماعي يف 
نشر أخبار اجلرمية لدي املبحوثن

جدول رقم )1( يوضح اآلاثر النفسية واالجتماعية بعد تعرض الشباب عينة 
الدراسة ملضامن اجلرمية عرب مواقع التواصل االجتماعي

                                               املوقف                            
    العبارة

معارضال أعرفموافق

أشعر ابلقلق واخلوف واإلحباط عند التعرض ملضامن اجلرمية 
يف مواقع التواصل االجتماعي

892041ك
%59.3%13.3%27.3%

نشر أخبار اجلرمية علي الفيس بوك أاثرت تعاطفي مع شهداء 
العمليات اإلرهابية

129138ك
%86%8.6%5.3%

2125104كالشعور ابلسلوك العدواين جتاه اجملتمع بعد متابعة أخبار اجلرمية
%14%16.6%69.3%

الشعور بعدم االرتياح عقب قراءة أخبار اجلرمية ألهنا تشعرين 
بعدم قيام رجال الشرطة بواجبهم

792249ك
%52.6%14.6%32.6%

نشر تفاصيل اجلرمية وأساليب ارتكاهبا يعلم الشخص 
سلوكيات سيئة واحنرافيه

812049ك
%54%13.3%32.6%

نشر أخبار اجلرمية علي مواقع التواصل االجتماعي يدفعي 
الختاذ سبل احليطة واحلذر واالبتعاد عن املواقف الي قد 

تسبب وقوع اجلرمية

126159ك
%84%10%6%

نشر أخبار اجلرمية يف مواقع التواصل االجتماعي تؤدي 
لتفكيك الروابط األسرية وظهور السلوك اإلجرامي

623157ك
%41.3%20.6%38%

782745كتشعرين ابلثقة ابلنفس يف اختاذ مواقف ضد هذه اجلرائم
%52%18%30%
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مــن  للمبحوثــن  النفســية واالجتماعيــة  مــن اآلاثر  الســابق جمموعــة  اجلــدول    يوضــح 
للمبحــوث  الســلبية  أو  اإلجيابيــة  التأثــرات  علــي  التعــرف  منــه  اهلــدف  مقيــاس  خــال 
النتائــج أبن  التعــرض ملضامــن اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتظهــر  بعــد 
العبــارات الــي حــازت ابلتأييــد جــاءت مرتفعــة ســواء التأثــرات الســلبية أو اإلجيابيــة ، 
وهــو مــا يعكــس مــا مت ذكــره ســابقا مــن تبايــن رأي الشــباب عينــة الدراســة عــن رضاهــم 
يف تغطيــة مواقــع التواصــل االجتماعــي ملضامــن اجلرميــة، فجــاءت العبــارات الــي حــازت 
الشــباب ابلقلــق  املقدمــة بنســب عاليــة، كعبــارة » شــعور  الســلبية يف  التأثــرات  علــي 
واخلــوف واإلحبــاط عنــد التعــرض ملضامــن اجلرميــة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي« بنســبة 
%59.3، مث عبارة »نشــر تفاصيل اجلرمية وأســاليب ارتكاهبا يعلم الشــخص ســلوكيات 
ســيئة واحنرافيــه« بنســبة %54، تليهــا الشــعور بعــدم االرتيــاح عقــب قــراءة أخبــار اجلرميــة، 
ألهنا تشــعره بعدم قيام رجال الشــرطة بواجبهم بنســبة %52.6، مث عبارة »نشــر أخبار 
اجلرميــة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي تــؤدي لتفكيــك الروابــط األســرية وظهــور الســلوك 
اإلجرامــي« بنســبة  %41.3، وهــو مــا يظهــر رفــض مــا يقــارب مــن نصــف العينــة مــن 
أخبــار اجلرميــة الــي يتــم نشــرها علــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، وميكــن تفســر ذلــك 
خبطــورة كل مــا حيــدث علــي مواقــع التواصــل االجتماعــي والــذي قــد يدفــع أحيــاانً إيل 
ارتــكاب اجلرائــم ســواء بشــكل مباشــر مبجــرد االطــاع علــي املضامــن الــي تنشــر، أو أن 
خيتــزن يف الاشــعور حــي تظهــر بعــد فــرتة يف ســلوك إجرامــي مــن وجــه نظــر املبحوثــن.

      أمــا النصــف املتبقــي مــن العينــة فقــد أيــد نشــر أخبــار اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، حيــث جــاءت العبــارات الــي حــازت علــي التأثــرات اإلجيابيــة يف املقدمــة 
بنســب عاليــة أيضــا، كعبــارة »نشــر أخبــار اجلرميــة علــي الفيــس بــوك أاثرت تعاطفــي مــع 
شــهداء العمليــات اإلرهابيــة« حصلــت علــي نســبة %86، تليهــا عبــارة« نشــر أخبــار 
اجلرميــة علــي مواقــع التواصــل االجتماعــي يدفعــي الختــاذ ســبل احليطــة واحلــذر واالبتعــاد 
عــن املواقــف الــي قــد تســبب وقــوع اجلرميــة« بنســبة %84، مث شــعوره ابلثقــة ابلنفــس يف 
اختــاذ مواقــف ضــد هــذه اجلرائــم بعــد التعــرض هلــا بنســبة %52، وهــو مــا يظهــر أتييــد 
مــا يقــارب مــن نصــف العينــة مــن أخبــار اجلرميــة الــي يتــم نشــرها علــي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، وميكــن تفســر ذلــك أبن الشــباب عينــة الدراســة تــري أبن مواقــع التواصــل 
االجتماعــي هلــا دوراً اجتماعيــاً هامــاً يف مقاومــة الظاهــرة اإلجراميــة، ومكافحــة اجلرائــم 
داخــل اجملتمــع، مــن خــال قدرهتــا علــي شــرح مســاوئ تلــك األفعــال ومــا ســيرتتب عليهــا 

مــن عقــاب شــديد حــي ينتبــه أفــراد اجملتمــع لضــرر مــا ارتكــب.
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شكل رقم )7( يوضح القيم اإلجيابية الي تغرسها مواقع التواصل االجتماعي 
بعد التعرض ملضامن اجلرمية

     يظهــر الشــكل الســابق القيــم اإلجيابيــة الــي تغرســها مواقــع التواصــل االجتماعــي علــي 
الشــباب عينــة الدراســة بعــد تعرضهــم ملضامــن اجلرميــة، وجــاءت يف املقدمــة توخــي احلــذر 
بنســبة %58.7 تليهــا نبــذ العنــف واجلرميــة بنســبة %37.3، مث الصــر علــي املصائــب 
بنســبة %35.3، وميكــن تفســر ذلــك ابلتأثــرات اإلجيابيــة الــي حتدثهــا مواقــع التواصــل 
االجتماعــي لــدي اجلمهــور، كتوخــي احلــذر مــن الوقــوع يف اجلرائــم ونبــذ العنــف وأحيــاانً 
خلــق الشــجاعة يف الدفــاع عــن اجملــي عليهــم والتعــاون معهــم والتحذيــر مــن خطــر اجملرمــن، 
وأخــذ العظــة والعــرة مــن األحــداث، وفهــم دور القانــون والعدالــة يف محايــة اجملتمــع، وهــو 
مــا توصلــت إليــه دراســة )ســارة مصطفــي علــوان،2020( مــن وجــود جوانــب إجيابيــة 

ملشــاهدة الشــباب للجرميــة علــي موقــع اليوتيــوب)85(.

شكل رقم )8( يوضح القيم السلبية الي تغرسها مواقع التواصل االجتماعي بعد التعرض ملضامن اجلرمية   
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 يظهــر الشــكل الســابق القيــم الســلبية الــي تغرســها مواقــع التواصــل االجتماعــي علــي 
اخلــوف  املقدمــة  اجلرميــة، وجــاءت يف  تعرضهــم ملضامــن  بعــد  الدراســة  عينــة  الشــباب 
والشــك  الشــعور ابلعزلــة  تليهــا   54% بنســبة  االكتئــاب  %57.3 مث  بنســبة  والقلــق 
بنســبة %28.7، وميكــن تفســر ذلــك خبطــورة مواقــع التواصــل االجتماعــي والــي تــؤدي 
والعنــف،  والتطــرف  األســري  التفــكك  مثــل  االجتماعيــة،  املشــكات  مــن  الكثــر  إىل 
انتهــاك اخلصوصيــة، فوضــى املعلومــات، ونشــر األفــكار املنحرفــة دون خــوف والرتويــج إىل 
االحنــراف األخاقــي، ممــا أنعكــس ســلباً علــى العاقــات االجتماعيــة، وهــو مــا توصلــت 
إيل دراســة حديثــة أجريــت مؤخــرا بواســطة )جامعــة بيتســربغ عــام 2020 ( والــي 
أظهــرت أن الشــباب الذيــن ميضــون أكثــر مــن 3 ســاعات يف تصفــح »فيســبوك« كانــوا 
أكثــر عرضــة لإلبــاغ عــن مشــاعر القلــق واالكتئــاب والشــعور ابلعزلــة، إىل جانــب أهنــم 

بــدوا أكثــر عدوانيــة وعنًفــا جتــاه غرهــم، وأظهــروا ســلوًكا معــاداًي للمجتمــع )95(.

جدول رقم )2( يوضح تقييم الشباب ألدوار مواقع التواصل االجتماعي كمؤشر 
إلدراكهم لواقع اجلرمية 
                                                               املوقف                            

    العبارة
معارضال أعرفموافق

1121127كمواقع التواصل االجتماعي ترز درجة خطورة اجلرائم علي اجملتمع
%74.6%7.3%18%

مواقع التواصل االجتماعي تلعب دورا يف مكافحة الفساد واحلد من 
اجلرائم

612168ك
%40.6%14%45.3%

مواقع التواصل االجتماعي ساعدت علي انتشار جرائم النصب 
واالحتيال

991734ك
%66%11.3%22.6%

مواقع التواصل االجتماعي من خال نشرها للجرمية تساعد يف 
تعقب اجملرمن والقبض عليهم وتنبيه اجملتمع خلطورهتم

762351ك
%50.6%15.3%34%

مواقع التواصل االجتماعي تقدم معلومات دقيقة عن موضوعات 
اجلرمية

403278ك
%26.6%21.3%52%

مواقع التواصل االجتماعي تساعد علي انتهاك خصوصيات األسرة 
وتصبح عرضه لابتزاز واالستغال

1031829ك
%68.6%12%19.3%
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مواقع التواصل االجتماعي من خال نشرها للجرمية تزيد من مظاهر 
العنف واإلرهاب يف اجملتمع

822345ك
%54.6%15.3%30%

مواقع التواصل تساعد علي نشر األفكار اهلدامة ومن مث ظهور 
السلوك اإلجرامي

802446ك
%53.3%16%30.6%

     
   يتضــح مــن اجلــدول الســابق انقســام أفــراد العينــة حــول دور مواقــع التواصــل االجتماعــي 
التواصــل  البعــض منهــم أبن مواقــع  فــري  التصــدي للجرميــة،  بــوك كوســيلة يف  الفيــس 
االجتماعي تساعد علي انتهاك خصوصيات األسرة وتصبح عرضه لابتزاز واالستغال 
بنســبة %68.6، تليهــا عبــارة »مواقــع التواصــل االجتماعــي ســاعدت علــي انتشــار 
االجتماعــي  التواصــل  »مواقــع  عبــارة  مث   ،66% بنســبة  واالحتيــال«  النصــب  جرائــم 
بنســبة  اجملتمــع«  واإلرهــاب يف  العنــف  مظاهــر  مــن  تزيــد  للجرميــة  نشــرها  خــال  مــن 
%54.6، وأخــرا عبــارة »مواقــع التواصــل تســاعد علــي نشــر األفــكار اهلدامــة ومــن مث 
ظهــور الســلوك اإلجرامــي« بنســبة %53.3، وهنــا يــري أصحــاب هــذا الــرأي أبن مواقــع 
التواصــل االجتماعــي أصبحــت مــكاانً مناســباً للتخطيــط لنشــر اجلرميــة والتطــرف أحيــاانً، 
كاجلماعــات املتطرفــة الــي تســخرها خلدمــة أفكارهــم اهلدامــة وجتنيــد إرهابيــن جــدد ونشــر 
الشــائعات وتروجيهــا، ابإلضافــة لتزايــد األفــكار األفــكار اهلدامــة الــي يتــم نشــرها عــر 
هــذه الشــبكات، ومــن أمههــا ازدراء األداين والتشــكيك فيهــا، وحتريــف احلقائــق والتشــهر 
واإلســاءة للســمعة واإلابحيــة، واالحنــال وممارســة االبتــزاز والنصــب علــي املواطنــن، كل 
ذلــك يســاعد علــي إشــاعة الفوضــى ونشــر الفــن واإلفســاد يف اجملتمــع، وابلتــايل تلعــب 

دوراً خطــراً يف ارتفــاع معــدالت الســلوك اإلجرامــي مــن وجــه نظرهــم.
       أمــا ابقــي أفــراد العينــة تــري أن مواقــع التواصــل االجتماعــي تلعــب دوراً هامــاً يف 
التصــدي للجرميــة، حيــث جــاءت عبــارة »مواقــع التواصــل االجتماعــي تــرز درجــة خطــورة 
اجلرائــم علــي اجملتمــع« بنســبة %74.6، كمــا أهنــا تســاعد يف تعقــب اجملرمــن والقبــض 
عليهــم وتنبيــه اجملتمــع خلطورهتــم بنســبة %50.6، كذلــك دورهــا يف مكافحــة الفســاد 
واحلــد مــن اجلرائــم بنســبة %40.6، وهنــا يــري أصحــاب هــذا الــرأي أبن مواقــع التواصــل 
االجتماعــي مــن خــال نشــرها ملضامــن اجلرميــة، تســاعد علــي كشــف خطــط وأســاليب 
وحيــل اجملرمــن وأصحــاب العنــف يف ارتــكاب جرائمهــم، وبذلــك يصبــح أفــراد اجملتمــع 
متيقظــن ألالعيبهــم وأســاليبهم اإلجراميــة، ومــن مث نشــر الوعــي األمــي بــن اجلماهــر، 

والعمــل علــى التصــدي لثقافــة اجلرميــة يف اجملتمــع.
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      ويفسر الباحث هذه النتيجة اخلاصة ابرتفاع إدراك الشباب واملراهقن عينة الدراسة 
لوجــود العنــف يف اجملتمــع، مــن خــال مــا يــرزه تنــاول مواقــع التواصــل االجتماعــي للجرائــم 
واألحــداث العنيفــة الــي تنشــرها، خاصــة أن مواقــع التواصــل االجتماعــي فتحــت اجملــال 
أمــام املواطــن العــادي لكــي ينشــر أي ســلوك عنــف يرتكــب علــى الشــبكة العنكبوتيــة، فلــم 
يعــد النشــر قاصــرًا علــى وســائل اإلعــام التقليديــة، حيــث إن تطــور تكنولوجيــا االتصــال 
واملعلومــات وظهــور أجيــال متعــددة مــن اهلواتــف الذكيــة تتيــح التصويــر الفــوري للصــور 
والفيديوهــات ونشــرها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يف ذات حلظــة الوقــوع للحــدث 
أو الســلوك، جعــل أي مواطــن قــادراً علــى النشــر، وابلتــايل تنــوع وكثــرة األخبــار العنيفــة 
الي ميكن نشــرها عر مواقع التواصل االجتماعي، خاصة أن الســلوك اإلنســاين مييل إىل 
نشــر األمــور الغريبــة والشــاذة والســلبية أكثــر مــن األحــداث اإلجيابيــة، وهــو مــا توصلــت 
إليه دراســة )Jonathan Intravia،2017( إيل أن األكثر اندماًجا يف املنصات 

االجتماعيــة مييلــون أكثــر إىل رؤيــة العــامل مــكاان مليئــا ابلعنــف واجلرميــة)60(.

احملور السادس: الضوابط الي حتكم مواقع التواصل االجتماعي عند نشرها ملضامن اجلرمية من وجه نظر 
املبحوثن
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شكل رقم )9( يوضح رؤية املبحوثن للضوابط األخاقية الي جيب أن حتكم عملية النشر من وجه نظرهم       

   تظهــر نتائــج الشــكل الســابق إيل أن االلتــزام ابملوضوعيــة والدقــة جــاءت يف مقدمــة 
الضوابط الي جيب أن حتكم عملية النشر ملضامن اجلرمية عر مواقع التواصل االجتماعي 
حيــث حصلــت علــي نســبة %52.7 مــن إمجــايل العينــة، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة جتنــب 
االفــرتاءات وتشــويه الســمعة بنســبة %48.7، يف حــن اتفقــت نســبة %46.7 علــي 
أن مراعــاة احلــق يف اخلصوصيــة، كذلــك عــدم التوســع يف إبــراز تفاصيــل اجلرائــم وأســاليب 
ارتكاهبــا مــن أهــم الضوابــط األخاقيــة الواجــب مراعاهتــا، مث االلتــزام بنشــر أخبــار اجلرميــة 
يف حــدود قيــم اجملتمــع وآدابــه العامــة بنســبة %42، وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع 
دراســة )منــاور بيــان الراجحــي،2015( الــذي أظهــرت اتفــاق القائمــن ابالتصــال يف 
عينــة مــن الصحــف الكويتيــة علــي ضــرورة التــزام الصحــف الكويتيــة ابلضوابــط األخاقيــة 

أثنــاء عمليــة النشــر الصحفــي ألخبــار اجلرميــة)61(.
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شــكل رقــم )10( يوضــح رؤيــة املبحوثــن لتطويــر دور مواقــع التواصــل االجتماعــي عنــد نشــرها ملضامــن اجلرمية 
املختلفة    

      تظهر نتائج الشكل السابق إيل قيام مواقع التواصل االجتماعي أبداء دوراً إجيابياً 
يف تعريــف املواطنــن ابإلجــراءات الــي تقــوم هبــا أجهــزة الشــرطة يف مكافحــة اجلرميــة 
جــاءت يف مقدمــة مقرتحــات املبحوثــن اخلاصــة بتطويــر أداء مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
وذلــك بنســبة %57.3، تليهــا ضــرورة قيــام مواقــع التواصــل االجتماعــي بعــرض عواقــب 
فيهــا بنســبة %47.3، وجــاءت  الوقــوع  لتفــادي  املواطنــن  ارتــكاب اجلرائــم وحتذيــر 
العدالــة يف  لنظــام  الثقــة  وتعزيــز  الفســاد،  تقــوم مبكافحــة  الثالثــة ضــرورة أن  املرتبــة  يف 
األمنيــة  للتوعيــة  إعاميــة  خططــاً  وضــع  ضــرورة  %45.3، كذلــك  بنســبة  اجملتمــع 
بنســبة %41.3، وأخــراً العمــل علــي تعزيــز صــورة رجــال األمــن يف أذهــان اجلمهــور 
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )وليــد   ،30% بنســبة  مــن خاهلــا  إجيــايب  بشــكل 
احلــريب،2018( الــي أظهــرت نتائجهــا علــى أن شــبكات التواصــل االجتماعــي جيــب أن 
تــؤدي دوراً كبــراً يف ممارســة النقــد االجتماعــي داخــل اجملتمــع، وتعزيــز األمــن مــن خــال 

نشــر املعلومــة األمنيــة الصحيحــة)62(.
      وهــذا مــا أشــارت لــه دراســة )ماثيــو وآخريــن،2013( مــن إمكانيــة ُمراقبــة األمــن 
والتوعيــة مبنصــات وســائل اإلعــام االجتماعــي، والــرد علــى الشــائعات، وأعمــال الشــغب 
املختلفــة، وكانــت أعمــال الشــغب الــي حدثــت يف بريطانيــا عــام 2011 مثــااًل جيــداً 
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ارتكاب الجرائم 

وتحذير المواطنين 
 لتفادي الوقوع فيه

قيامها بمكافحة الفساد 
وتعزيز الثقة لنظام 
 العدالة في المجتمع

وضع مواقع التواصل 
االجتماعي خططا 

 إعالمية للتوعية األمنية

مقترحات تطوير دور مواقع التواصل االجتماعي عند نشرها لمضامين الجريمة المختلفة 
 من وجه نظر المبحوثين
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إلمكانيــة توظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة والتثقيــف واملراقبــة وحفــظ 
األمــن)63( . 

   ومــن هنــا حنــدد العاقــة بــن مواقــع التواصــل االجتماعــي واألمــن علــى أســاس تعــاون 
مشــرتك، فــإذا كانــت وســائل اإلعــام اجلديــدة ملتزمــة برامــج راشــدة، وأســاليب واعيــة، 
وقــادرة علــى توصيــل الرســالة، اســتطاعت أن تســهم إىل حــد بعيــد يف تكويــن اإلنســان 
البديــل مطالــب أن يعــي مــا  الصــاحل يف فكــره وســلوكه وتوجهاتــه، ولذلــك فاإلعــام 
يكتنــف اجملتمــع مــن أخطــار هتــدد عقيدتــه، وقيمــه ووحدتــه وأمنــه ويكشــف دوافعهــا، 

ويبصــر اجملتمــع بعواقبهــا الوخيمــة.

نتائج اختبار فروض الدراسة:
الفــرض األول: توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــن كثافــة تعــرض املبحوثــن ملواقــع 

التواصــل االجتماعــي وادراكهــم حلجــم اجلرميــة يف اجملتمــع كمؤشــر إلدراك واقعهــا.
جدول رقم )3( العاقة بن كثافة تعرض املبحوثن ملواقع التواصل االجتماعي 

وإدراكهم حلجم اجلرمية يف اجملتمع كمؤشر إلدراك واقعها
حجم التعرض ملواقع التواصل االجتماعيمتغرات االرتباط

0.247معامل برسون ادراك الشباب لواقع اجلرمية

0.000مستوي املعنوية
دال عند مستوى معنوية 0.01

   الختبــار مــدي وجــود عاقــة دالــة إحصائيــا بــن كثافــة تعــرض املبحوثــن ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي وإدراكهــم حلجــم اجلرميــة يف اجملتمــع كمؤشــر إلدراك الواقــع، قــام الباحــث 
حبســاب قيمــة معامــل ارتبــاط برســون، وقــد أظهــر اختبــار الفــرض وجــود عاقــة ارتباطيــة 
بينهمــا، حيــث بلغــت قيمــة مســتوي املعنويــة 0.000 وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً، أي 
أنــه كلمــا كان مســتوى تعــرض الشــباب عينــة الدراســة مــع معاجلــات مواقــع التواصــل 
االجتماعــي ملضامــن اجلرميــة املختلفــة مرتفعــاً، كان إدراك عينــة الدراســة للواقــع ومســتوي 
اجلرميــة بــه مرتفعــاً أيضــاً، وذلــك اتســاقاً مــع االفرتاضــات األساســية لنظريــة الغــرس 
الثقــايف، والقائــل: أبن التعــرض املكثــف لنمــاذج وصــور ثقافيــة اثبتــة مســتقرة ومتكــررة 
الفــرد للواقــع االجتماعــي احمليــط بــه نتيجــة التعــرض الرتاكمــي  ُيشــكل تدرجييًــا إدراك 
التعــرض  االنغمــاس يف  زاد  أنــه كلمــا  القــول  ومــن مث ميكــن  لوســائل اإلعــام بصفــة، 
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ملضامــن اجلرميــة املنشــورة عــر املنصــات، زاد إدراك املســتخدمن أن مــا نــراه عرهــا هــو 
الواقــع املعــاش، وزاد اإلحســاس حبجــم العنــف يف اجملتمــع مــن حوهلــم، ومــن مث نســتخلص 

مــن ذلــك ثبــوت صحــة هــذا الفــرض.
      ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة اخلاصــة ابرتفــاع إدراك الشــباب واملراهقــن عينــة 
الدراســة لوجــود اجلرميــة يف اجملتمــع، مــن خــال مــا يــرزه تنــاول مواقــع التواصــل االجتماعــي 
للجرائــم واألحــداث العنيفــة الــي تنشــرها، خاصــة أن مواقــع التواصــل االجتماعــي فتحــت 
اجملــال أمــام املواطــن العــادي لكــي ينشــر أي ســلوك عنــف وأي جرميــة ترتكــب علــى 

الشــبكة العنكبوتيــة.
الفــرض الثــاين: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن عينــة الدراســة حبســب 

خصائصهــم الدميوغرافيــة ىف نــوع اجتاهاهتــم حنــو مضامــن اجلرميــة.

جدول رقم )4( العاقة بن املتغرات الدميغرافية وبن اجتاهاهتم حنو مضامن 
اجلرمية

املتوسط احلسايبالعدداملتغرات
قيمة معامل 
T االرتباط

مؤشرات إحصائية

مستوي املعنوية

7529.062.190.05ذكورالنوع
7531.13إانث

7317.713.3250.564من 18 إيل اقل من 24السن

5317.96من24 إيل اقل من 30

2416.97أكثر من 30 سنة

717.270.6510.523تعليم متوسط أو ما يعادلهاملستوي التعليمي

10017.08مؤهل جامعي

4317.56دراسات عليا

دال عند مستوى معنوية 0.05

      الختبــار مــدى وجــود فــروق بــن املبحوثــن حبســب النــوع تؤثــر يف اجتاهاهتــم حنــو 
مضامــن اجلرميــة قــام الباحــث حبســاب قيمــة T حيــث بلغــت2.19  عنــد مســتوى 
معنويــة 0.05 وهــي قيمــة دالــة إحصائيــا يف اجتــاه اإلانث، ورمبــا يرجــع ذلــك إيل أن 
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الطالبــات حبكــم طبيعــة شــخصياهتن أكثــر إحساســاً وميــًا إيل التأثــر واالنفعــال ابحلــدث، 
العزلــة واالنطــواء واالســتغراق يف  وإن تعرضهــن ملضامــن اجلرميــة رمبــا يفضــي هبــن إيل 
مشــاعر القلــق والتوتــر واإلحبــاط، وابلتــايل تصبــح اجتاهاهتــم ســلبية إزاء مضامــن اجلرميــة 

املثــارة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
  والختبــار مــدى وجــود فــروق بــن املبحوثــن حبســب الســن تؤثــر يف اجتاهاهتــم وتصوراهتــم 
  T حنــو مضامــن اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، قــام الباحــث حبســاب قيمــة
حيــث بلغــت 0.651عنــد مســتوى معنويــة0.564 ، وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائيــاً، 
وهــو مــا يظهــر أن الســن ال يؤثــر علــي اجتاهــات الشــباب عينــة الدراســة حنــو مضامــن 

اجلرميــة.
  والختبار مدى وجود فروق بن املبحوثن حبسب املستوى التعليمي تؤثر يف اجتاهاهتم 
وتصوراهتــم حنــو مضامــن اجلرميــة عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، قــام الباحــث حبســاب 
قيمــة T  حيــث بلغــت 0.651عنــد مســتوى معنويــة0.523 ، وهــي قيمــة غــر دالــة 
إحصائيــاً، وهــو مــا يظهــر أن املســتوى التعليمــي ســواء تعليــم متوســط أو مؤهــل جامعــي 

أو دارســات عليــا ال يؤثــر يف اجتاهــات الشــباب عينــة الدراســة حنــو مضامــن اجلرميــة.
  ومــن مث ثبــت صحــة الفــرض القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املبحوثــن 
عينــة الدراســة حبســب متغــر النــوع فقــط يف اجتاهاهتــم حنــو مضامــن اجلرميــة املثــارة عــر 

مواقــع التواصــل االجتماعــي.

خامتة الدراسة
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الدراســة ملضامــن 	  الشــباب عينــة  تعــرض  ارتفــاع  امليدانيــة  الدراســة  نتائــج  كشــفت 
 44.7% بنســبة  »أحيــاانً«  بــوك  الفيــس  االجتماعــي  التواصــل  موقــع  عــر  اجلرميــة 
و«دائمــًا« بنســبة %37.3، حيــث جــاء يف مقدمــة أســباب متابعــة الشــباب ملضامــن 
اجلرميــة »معرفــة أمنــاط اجلرميــة وكيفيــة ارتكاهبــا« وذلــك بنســبة %46، ممــا يشــر إيل ادراك 
الشــباب عينــة الدراســة ووعيــه خبطــورة اجلرميــة والــي أصبحــت تشــكل خطــراً علــي أمــن 

وســامة الوطــن واملواطــن.
أظهــرت نتائــج الدراســة اهتمــام الشــباب مبتابعــة اجلرائــم اإلرهابيــة عــر مواقــع التواصــل 	 

االجتماعي بنســبة %46 تليها جرائم ضد األســرة بنســبة %44، مث حوادث االنتحار 
بنســبة 34%.

أظهــر مــا يقــارب مــن نصــف أفــراد العينــة رفضــه ألخبــار اجلرميــة الــي يتــم نشــرها علــي 	 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وميكــن تفســر ذلــك خبطــورة كل مــا حيــدث علــي مواقــع 
التواصــل االجتماعــي والــذي قــد يدفــع أحيــاان إيل ارتــكاب اجلرائــم ســواء بشــكل مباشــر 
مبجــرد االطــاع علــي املضامــن الــي تنشــر أو أن خيتــزن يف الاشــعور حــي تظهــر بعــد 
فــرتة يف ســلوك إجرامــي مــن وجــه نظــر املبحوثــن، فيمــا أظهــر ابقــي أفــراد العينــة أتييــده 
ملــا ينشــر مــن أخبــار اجلرميــة علــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، وميكــن تفســر ذلــك أبن 
الشــباب عينــة الدراســة تــري أبن مواقــع التواصــل االجتماعــي هلــا دوراً اجتماعيــاً هامــاً 
يف مقاومــة الظاهــرة اإلجراميــة، ومكافحــة اجلرائــم داخــل اجملتمــع مــن خــال قدرهتــا علــي 
شــرح مســاوئ تلــك األفعــال ومــا ســيرتتب عليهــا مــن عقــاب شــديد حــي ينتبــه أفــراد 

اجملتمــع لضــرر مــا ارتكــب.
تبــن وجــود عــدداً مــن القيــم اإلجيابيــة الــي تغرســها مواقــع التواصــل االجتماعــي علــي 	 

الشــباب عينــة الدراســة بعــد تعرضهــم ملضامــن اجلرميــة، فجــاءت يف املقدمــة »توخــي 
احلــذر« بنســبة %58.7 تليهــا »نبــذ العنــف واجلرميــة« بنســبة %37.3، مث »الصــر 
علــي املصائــب« بنســبة %35.3، كذلــك تبــن وجــود عــدداً مــن القيــم الســلبية فجــاءت 
يف املقدمة »الشــعور ابخلوف والقلق« بنســبة %57.3 مث »الشــعور ابالكتئاب« بنســبة 

%54 تليهــا »الشــعور ابلعزلــة والشــك« بنســبة 28.7%.
تبايــن آراء املبحوثــن حــول دور مواقــع التواصــل االجتماعــي يف مكافحــة اجلرميــة، 	 

فمنهــم مــن يــري أبهنــا تلعــب دوراً خطــراً يف ارتفــاع معــدالت الســلوك اإلجرامــي، ألهنــا 
أصبحــت مــكاانً مناســباً للتخطيــط لنشــر اجلرميــة والتطــرف أحيــاانً، كاجلماعــات املتطرفــة 
الــي تســخرها خلدمــة أفكارهــم اهلدامــة وجتنيــد إرهابيــن جــدد ونشــر الشــائعات وتروجيهــا، 
ابإلضافــة لتزايــد األفــكار اهلدامــة الــي يتــم نشــرها عــر هــذه الشــبكات، كازدراء األداين 
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وممارســة  واإلابحيــة،  للســمعة  واإلســاءة  والتشــهر  احلقائــق  وحتريــف  فيهــا  والتشــكيك 
االبتــزاز والنصــب علــي املواطنــن، فيمــا يــري ابقــي أفــراد العينــة أهنــا تلعــب دوراً هامــاً 
يف التصــدي للجرميــة، مــن خــال قدرهتــا علــي كشــف خطــط وأســاليب وحيــل اجملرمــن 
وأصحاب العنف يف ارتكاب جرائمهم، وبذلك يصبح أفراد اجملتمع متيقظن ألالعيبهم 

وأســاليبهم اإلجراميــة، ومــن مث نشــر الوعــي األمــي بــن اجلماهــر.
دوراً 	  أبداء  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  قيــام  الدراســة إيل ضــرورة  نتائــج  أظهــرت 

إجيابيــاً يف تعريــف املواطنــن ابإلجــراءات الــي تقــوم هبــا أجهــزة الشــرطة يف مكافحــة 
اجلرميــة ضمــن مقرتحــات املبحوثــن اخلاصــة بتطويــر أداء مواقــع التواصــل االجتماعــي 
وذلــك بنســبة %57.3، تليهــا ضــرورة قيامهــا بعــرض عواقــب ارتــكاب اجلرائــم وحتذيــر 
املواطنــن لتفــادي الوقــوع فيهــا بنســبة %47.3، وجــاءت يف املرتبــة الثالثــة ضــرورة أن 
تقــوم مبكافحــة الفســاد وتعزيــز الثقــة لنظــام العدالــة يف اجملتمــع بنســبة %45.3، كذلــك 
ضــرورة وضــع خططــا إعاميــة للتوعيــة األمنيــة بنســبة %41.3، وأخــرا العمــل علــي 
تعزيــز صــورة رجــال األمــن يف أذهــان اجلمهــور بشــكل إجيــايب مــن خاهلــا بنســبة 30%.

 ثبــت صحــة الفــرض القائــل بوجــود عاقــة دالــة إحصائيــا بــن كثافــة تعــرض املبحوثــن 	 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي وإدراكهــم حلجــم اجلرميــة يف اجملتمــع كمؤشــر إلدراك واقعهــا، 

حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط ٠٫٢٤٧ عنــد مســتوي معنويــة 0.000
وعنــد اختبــار مــدي وجــود فــروق بــن املبحوثــن عينــة الدراســة حبســب خصائصهــم 	 

الدميوغرافيــة ىف  نــوع اجتاهاهتــم حنــو مضامــن اجلرميــة، تبــن أن متغــري الســن واملســتوي 
التعليمــي ال يؤثــران يف اجتاهــات الشــباب حنوهــا، فيمــا يؤثــر متغــر اجلنــس فقــط، وكانــت 

الفــروق لصــاحل اإلانث مبتوســط حســايب 31.13 عنــد مســتوي معنويــة 0.05
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