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 49ص ( ...  حلوان جامعة ) لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.                                                            
 

 
 

 
 

 : وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم التعلم الرقمياالتجاهات الحديثة في بحوث نظم  ▪

 دراسة تحليلية مقارنة        

 93ص( ...  المنوفيةجامعة )  طارق محمد الصعيديد. أ.م. 
 

إعالنات الواقع المعزز بمواقع التواصل االجتماعي ودورها في بناء الوعي بالعالمة التجارية لدى المستهلك  ▪
                                   أنموذًجاالسعودي: يوتيوب 
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 223ص ( ...  الشيخكفر جامعة ) د. أسامة عبد الحميد محمد
 

 القة تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن: دراسة مسحية ع ▪
 

 251ص ...   ( حلوانجامعة ) هبة هللا صالح السيدد.                                                                  
 

 

 ِمنصَّات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراتُها على ثقافِة االستهالِك الغذائّيِ في مصر:ظاهرةُ "موك بانغ" عبر   ▪
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تأثير المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية:   ▪
 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية

 335( ...  صاألزهرجامعة )  د. رمضان إبراهيم محمد عطية
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

تقومالعالقات   أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  ق    ها بتحكيم العامة  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة نشر عروض الكتب 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

Times New Roman   ( الجهات  الصفحة من جميع  البحوث اإلنجليزية، وهوامش  (،  2.54في 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 ، وإرفاق ملخصين باللغتين العربية واإلنجليزية للبحث. مختصرة عنه

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

من رسوم نشر البحث  وإرسال جزء   ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)والجنسيات األخرى. وتخفيض  من المصريين    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  العامة. ويتم    ي لمن  للعالقات  المصرية  الجمعية  عضوية 

 إرسال عدد

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  بانتظام،  2013ديسمبر من عام   منذ  المجلة  أعداد  يتواصل صدور  م، 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين    أربعون واحد و   ليصدر منها

 من مختلف دول العالم.  
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

ال شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  العلمية  وهي  جمعيات 
وجد   ـــ  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  بأكاديمية 
للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 

ها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إلي
لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ

العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  
، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

  للعام الثاني   على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىوهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا  -األربعين  و  الثاني  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    ينالمشاركين والمساعدين وكذلك 
واإلعالن"؛ العامة  العالقات  "حمالت  من    موضوع:  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
  نجد   ،" من المجلةواألربعين  الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية دور ن:"تحت عنوامشترًكا   بحًثا من جامعة الملك عبد العزيز السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية 
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

الشعبوية  "  بعنوان:دراسة    ت ، فقدَّمحلوانمن جامعة    ،مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيم  د.أ.م.  أما    
 ". الرقمية للسياسي اإليطالي "ماتيو سالفيني": دراسة أثنوجرافية افتراضية

 بعنوان: دراسة تحليلية مقارنة ، مصر، من طارق محمد الصعيديد. أم. ، قّدم:المنوفيةجامعة ومن     
 ".اإلعالماالتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات   " 

قّدمتا       القرى  أم  جامعة  حسيند.  أ.م.ومن  جالل  اللحياني  ،مصرمن  ،  عزة  خالد  من غادة   ،
الوعي   بعنوان:دراسة    ،السعودية بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات 

 ".بالعالمة التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م ا ،مصااارمـــن ، كفـــر الشـــي مـــن جامعـــة  أساااامة عباااد الحمياااد محماااد د. وقـــدَّ "محـــددات  بعنـــوان: بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
َعالقة  " ، تحت عنوان:مصرمن    ،هبة هللا صالح السيد  .دلـ    دراسة مسحيةنجد    حلوانجامعة  ومن  

 ". تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    من،  منة هللا كمال موسى ديابد.    قدَّمت،  بني سويف جامعة  ومن      

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصر  :بانغ" عبر ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

تأثير المواقع    بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  عطيةمحمد  د. رمضان إبراهيم    مقدَّ ،  جامعة األزهر وأخيًرا من      
المصرية: دراسة  اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات  

 ."تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية
ال      من  الثاني  الجزء  متنوعة،  أما  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  من  عدد            ، مصرنجد 
دراسة ميدانية على  من المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث،    ِنعم محي الدين عبد الغفارد.  

بعنوان: "العالقة بين أنماط القيادة التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير مصر    شركات المحمول العاملة في 
 ". التنظيمي

م     بحًثا بعنوان:السعودية،  منعيسى بن صالح الكثيري، د.  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ
كأداة   للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  العامة:"تقييم  العالقات  أدوات  من  دراسة   اتصالية 

 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية
أفالم  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  مصر، من  د. سعاد محمد المصري مت  وقدَّ    

 . سنة" 12-9الرعب وتأثيرها على السلوك العدواني لألطفال من 
، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     

    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "بحًثا مشترًكا بعنوان:  ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل 
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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ظاهرةُ "موك بانغ" عبر ِمنصَّات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراتُها على ثقافِة  
االستهالِك الغذائّيِ في مصر: تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم  

 التَّعويضّي لإلنترنت
 

 د. منَّةُ هللاِ كمال موسى دياب                                                                                                                
        

               menaa.diab@yahoo.com 
                                                                                                جامعة بني سويف 

                                              
 

 ملخص:
    

ظل         المستمرة  في  المستحدثة،  للِتْقِنيَّات التطورات  اإلعالميَّة  والظواهر            انتشرت   التكنولوجيَّة، 
بالتهاموهى مقاطع  أو "تحديات الطعام"    "بانغ  موك"مقاطع    -  امؤخر    – القائم عليها     كبيرة كميات    يقوم 

ات   الطعام عبرمن   تلك يقضي بعض األشخاص وقت  و ،  االجتماعي    التَّواصل  ِمنصَّ ا طويال  في مشاهدة 
شعبيالمقاطع،   تزايدت  ال  "بانغ    موك"مقاطع    ةوقد  ات   عبر  العربي ة  مجتمعات في   التَّواصل  ِمنصَّ
رات في أنماط وثقافة استهالك  عد التغي  ت  ، و   روناو بعد جائحة ك  -خاصة –  في األعوام الماضية  االجتماعي  

 . التكنولوجي  التطور و  االقتصادي  في ظل االنفتاح الدولة المصري ة  هتواج المشكالت التيالغذاء من أبرز 
الرئيس  و       راسة  الدِ  الـ    فِ ر  ع  التَّ   هوهدف  ظاهرة  تأثيرات  ات "على  ِمنصَّ عبر  بانغ"   التَّواصل  موك 

،    االجتماعي   في التأثير  ظاهرة  هذه الخطورة    جلى وتتعلى ثقافة االستهالك الغذائي  في المجتمع المصري 
للطعاماستهالك    وأنماط   معايير  على التالفرد  المعايير  تلك  لدى   بثقافات -بسهولة –  تتأثر  ي ،    االستهالك 

 . اآلخرين
)النتنوغرافيا أو إثنوغرافيا    منهج  التي استخدمت   تعد الدراسة الحالية من الدراسات الكيفية الوصفيةو      

ات ونظر  اإلنترنت(،     netnographicفإن طريقة    االجتماعي    التَّواصل  ا النتشار تلك الظاهرة عبر ِمنصَّ
راسة، وذلك في ضوء   الدِ  الم ْثل ى لهذه  التحليل    لنموذج استخدام اإلنترنت االفتراضات النظريَّة  تعد طريقة 

 يوتيوب وفيس بوك. بالتطبيق على منصتي:  التَّعويضي  
الدراسة  و       نتائج  ظاهرة    إلىأشارت  بانغ"تأثيرات  و السلبية    "موك  معدالت  االأعلى  ستهالك نماط 

مصر؛  الغذائي   مقاطع  في  تعتمد  بانغ"حيث  ه  "موك  كميات  استهالك  أسرع  على  في  الطعام  من  ائلة 
 . البصرية المغلوطةالغذائية نماط لأل الترويجو  ،في الموروث الثقافي االزدواجيةوقت، باإلضافة إلى نشر 

 
 م نموذج االستخدا نتنوغرافيا، ثقافة االستهالك الغذائي، ،تحديات الطعام ،موك بانغالمفتاحية: اْلَكِلَماُت 

 التعويضي لإلنترنت.                    
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 مقدمة:
في الدولة المصري ة    هتواج  رات في أنماط وثقافة استهالك الغذاء من أبرز المشكالت التيعد التغي  ت  

و  االقتصادي   االنفتاح  فالتكنولوجي  التطور  ظل  االل  تسعى  المصري ةالدولة  ،  ثقافة  الغذائي ةنشر    ، ستدامة 
النفايات   ،بمفهوم االستدامة  األفراد   توعيةاإلعالميَّة لحمالت  تعزيز الجهود  و   ،وفاقد األغذية  ،والحد من 

تلك  ،خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامةأهداف  رغبة في تحقيق ومعالجة هدر كميات كبيرة من الطعام
التي والحد من    إلىتدعو    الخطة  دون زيادة،  يحتاجها  التي  الطعام  يَّة  مِ  ك  على  فرد  خسائر  حصول كل 

 ومراعاة حاجة األجيال القادمة من الموارد البيئي ة.   ،وترشيد استهالك الموارد البيئي ة ةاألغذي
اإلعالم  انطالق  و  دور  من  المستدامالتنموي  ا  واإلنتاج  االستهالك  بأنماط  التوعية  واألمن  ،  في 

، ووفق   بيئي ة    وتكوين ثقافة  ،البيئي    الوعي تنمية  ل  أهداف التنمية المستدامةا للهدف الثاني عشر من  الغذائي 
  التكنولوجيَّة، والظواهر اإلعالميَّة المستحدثة،   للِتْقِنيَّات التطورات المستمرة  ، وكذلك في ظل  لدى الشعوب 

استخدام  إلىباإلضافة   ااألفراد    دوافع  تلبية  التَّواصل  ت لِمنصَّ في  منهم  رغبة  ؛    م احتياجاته  االجتماعي 
األ باستخدام  الواقعيَّة   اإلنترننشطة  بعض  عبر  "  ت التَّعويضي ة  مقاطع  مؤخرا  بانغ  انتشرت  وهى     "موك 
بكميات  مقاطع   الطعام  ات عبر    كبيرةتناول  يقضي بعض األشخاص  االجتماعي    التَّواصل  ِمنصَّ ، حيث 

بانغ " حيث يأكل الشخص    مقاطع تحديَّات الطعام "موك  تسمىدة تلك المقاطع التي  وقت ا طويال  في مشاه
مقاطع    ةكميات هائلة من الطعام أمام الكاميرا أثناء التفاعل مع المشاهدين، وقد تزايدت شعبي   -بشراهة–
ات العربي ة عبر    مجتمعات في ال  "موك بانغ  "   -خاصة –  في األعوام الماضية  االجتماعي    التَّواصل  ِمنصَّ

ال   مقاطع  مشاهدة  نسبة  زادت  حيث  كورونا؛  جائحة  بانغ"بعد  عن    " موك  يقل  ماال  استهالكهم  أثناء 
، وقد تزيد عن عشرين ألف سعر حراري في المقطع الواحد 4000  . ((Donnar, 2017 سعر حراري 

نأكل، والثانية "بانغ"    :نيعبارة عن كلمتين األولى "موك" وتع مصطلح كوري  "  موك بانغ"ومصطلح  
ت مقاطع "موك  ظهر ، و "تناول الوجبات بشراهة أمام الكاميرا"  إلى في إشارة  المرئي والسمعي،    البث   :وتعني

طهي حية   في صورة عروض  Afreecaعلى قناة البث الكوريَّة الجنوبيَّة   م2008ألول مرة في عام   بانغ"
عدة بلدان أبرزها أستراليا    إلىالحق ا    انتشارها  وتوسعالتسلية، وجمع المتابعين وكسب األموال،    إلىتهدف  

المتحدة،   مثل  إلى  ووصلت والواليات  عربية،  وتم   :دول  واألردن،  والسعودية،  ومصر،    ا عرضه  العراق، 
على   مرة  اليوتيوب  ألول  عام  موقع  في  أمريكي  بواسطة  فيديو  مقطع  خالل   & Strand  .م2015من 

Gustafson, 2020) .) 
ثم فيديو    ومن  ات عبر    "بانغ  موك"انتشرت مقاطع  ،  YouTubeمثل    االجتماعي    التَّواصل  ِمنصَّ
Facebook  ،Reddit    المقاطع تلك  تنوعت  بيحيث  المسجلة  :نما  الفيديو  البث    ،مقاطع  ومقاطع 

 باإلضافة لجودة إنتاج الصوت والصورة.، ا جماعيوأحيان   ،بعضها فردي واآلخر ثنائيو  ،المباشر
"و  شعبية  بانغ    ارتفعت  الموك  في  كبير  بشكل  العالم  كثير"  أنحاء  جميع  في  المواقع  حيث ،  من 

لمشاهدة   يومي ا  اإلنترنت  مئات اآلالف من األشخاص  الطعام  يستخدم  تناول  وعروض  الطعام،  تحديَّات 
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 . ((Kircaburun & et al, 2021بالبث الحي. 
استخدام كما   عبر    منهج  تم  المجتمعات  بدراسة  يهتم  الذي  اإلنترنت(  إثنوغرافيا  أو  )النتنوغرافيا 

ويشارك   خالله-اإلنترنت  تجربة    -من  في  اإلنترنت -الباحث  حيث   -عبر  محددة؛  ثقافية  مجموعة  مع 
إليهايقوم   المنتمين  األفراد  مثل  لها  أمثلباالنضمام  ومن  التجربة  تلك  عن  تفاصيل  يقدم  ثم  تلك ،  ة 

ات  ِمنصَّ المواقع،  المنتديات،  تويتر،  حسابات  المدونات،  )بلقاسم،    .االجتماعي    التَّواصل  المجموعات: 
 م(. 2017

ات   تعد    netnographicفإن طريقة    االجتماعي    التَّواصل  ونظرا النتشار تلك الظاهرة عبر ِمنصَّ
ضوء   في  وذلك  راسة،  الدِ  لهذه  الم ْثل ى  التحليل  النظريَّة  االفتراطريقة  اإلنترنت ضات  استخدام   لنموذج 

؛ المفرط لإلنترنت لدى بعض األفراد نتيجة  دوافع االستخدام    فروض النموذج على  ترتكزحيث    التَّعويضي 
من   لعدد  واالجتماعي ةلتعرضهم  النفسي ة  لتلبية    المشكالت  لإلنترنت  تعويضي  استخدام  عنها  ينتج  التي 

 ( (Tóth‐Király& et al, 2021 توفرة لديهم.احتياجات الحياة الواقعيَّة غير الم
عبر  والتغذية   الغذاء  مفاهيم بمعرفتهم  حول فتاة ألف 150 من أكثر أشارت نتائج استطالع رأى كما 

الك مِ يَّة  تحديد  من يتمكن لم نبأنه االستطالع في اركات ت المشأفاد ؛ ريبورت" التابعة لليونيسف-منصة "يو 
ستدام  لماألنماط االستهالك    ندراكهإعدم  ، كما أظهرن  اليوم الواحد   خاللالغذائي  للفرد    لالستهالكالم ْثل ى  

   .(www.wagggs.org(2021,.للغذاء
ظاهرة   خطورة  حول"وتتضح  بانغ"  للطعاماستهالك    وأنماط  معايير  موك  –  تتأثروالتي    الفرد 

عرضة لإلفراط في  يكونون أكثر    األشخاص   ، حيث إناآلخرين  وثقافات االستهالك لدى  بمعايير-بسهولة
ا   شخص  أن  يالحظون  عندما  الطعام  بسبب تناول  عالية  حرارية  سعرات  ذات  كبيرة  وجبة  يستهلك  آخر 

 .أو التقليد  ،المقارنة االجتماعي ة
لونظر    مقاطع  ا  عليه  تشتمل  بانغ"ما  الطعام  إمن    "موك  تناول  في  تفراط  المشاهدين  فإنها  دفع 

غذائيتو   ،تقليد لل ثقافة  صحية  يةاستهالك  ة نشر  الدخيلة  طغت حيث    ؛غير  األطعمة  استهالك   ، عادات 
، تلك  الحضارية والثقافية  مورثاتنا  على ية  ز والمشروبات الغا ، واستراتيجيتنا التنموية في المجتمع المصري 
 .اينبغي أن ت دار بطريقة أكثر استدامة وإنصاف  الموروثات التي 

البحثي   التساؤل  في  الحاليَّة  راسة  الدِ  مشكلة  تتضح  للدر   لذا  الـ اسةالرئيس  تأثيرات ظاهرة  : ما 
ات " ؟   االجتماعي   التَّواصل موك بانغ" عبر ِمنصَّ  على ثقافة االستهالك الغذائي  في المجتمع المصري 
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 :الدِّراسة أهميَّة

راسة أهميَّة تتمحور  :جوانب، أهمها عدة في الدِ 
راسة هذه  تستمد  : يلي كما أوجه عدة من أهميتها الدِ 

راسة  ستمد ت:  الموضوعيَّة  األهميَّة - ،  العربي ة   المكتبات   في  الموضوع  حداثةمن    الموضوعيَّة  اأهميته   الدِ 
راسة من محاولة تقديم لبي ة عن اآلثار الكشف إلى تسعى علميَّة رؤية وتنطلق أهميَّة هذه الدِ  لظاهرة   السَّ

، حيث تؤدي الظاهرة    الـ"موك استهالك   إلىبانغ" على ثقافة االستهالك الغذائي  في المجتمع المصري 
ات  ، وتدعو لنشر ثقافة االستهالك الزائد عن    التَّواصل  كميات هائلة من الطعام عبر ِمنصَّ االجتماعي 

ومن  الطعام،  من  الباحثة ثم الحد  التنموية  إ  إلى  تطمح  القضايا  هذه  على  الضوء  المعاصرة،  لقاء 
 والتوصل لحلول ومقترحات وآليات للحد من سلبياتها. 

توجهات    ظل  في  الحيويَّة  موراأل  من   البحث   هذا  نشر  توقيت   د يع:  والمجتمعيَّة  الَّزمنيَّة  األهميَّة -
االستدامة   ثقافة  نشر  في  المصري ة  الدولة  وجهود  التنموي،  األخضر  التنمية   وفق ا اإلعالم  ألهداف 

  والتوجه العام نحو نشر وح في األفق،  ل  من المخاطر البيئي ة والم ناِخيَّة التي ت    والحد   م2030المستدامة  
 . االستهالكسلوكيات  سلوكيات االستدامة وترشيد 

راسات الكيفيَّة؛ حيث  :  ةالمنهجيَّ   األهميَّة - راسة من الدِ  راسةاستخدمتعد هذه الدِ    النتنوغرافيا   تحليل  ت الدِ 
ات "ظاهرة الـ لدراسة  اجديد   اتجاه  بوصفه ا ، التَّواصل موك بانغ" عبر ِمنصَّ وذلك في ضوء   االجتماعي 

 فرضيات نموذج االستخدام التَّعويضي  لإلنترنت. 

 :هاوتساؤالُت الدِّراسة أهداف

راسة: أهداف ➢  الدِ 

في   الرئيس  راسة  الدِ  هدف  الـ    فِ ر  ع  التَّ يتضح  ظاهرة  تأثيرات  ات "على  ِمنصَّ عبر  بانغ"    موك 
،  االجتماعي    التَّواصل تفصيلا   على ثقافة االستهالك الغذائي  في المجتمع المصري  أكثر  تسعى   وبشكل 

راسة الحاليَّة  : إلىالدِ   تحقيق عدة أهداف على النحو التالي 
على ثقافة االستهالك الغذائي   " موك بانغ  "ظاهرة    انتشار االتعرف على طبيعة التأثيرات الناتجة عن    -

 .  في المجتمع المصري 

ات   - ِمنصَّ أبرز  عن  ويتردد   االجتماعي    التَّواصل  الكشف  يفضلها  التي  بانغ"  "موك  مقاطع  وأبرز 
.  انتشار اموك بانغ" والمقاطع األكثر "عليها متابعو الـ   في الوطن العربي 

وتعليقات    - تفاعالت  في  المقترحة  األطعمة  بشأن  والتوصيات  التفضيالت  أبرز  على  التعرف 
راسة.  " موك بانغ"المتابعين لمقاطع   عينة الدِ 

 االستخدام التَّعويضي  لدى متابعي مقاطع "موك بانغ" عينة الدِ راسة. التعرف على دوافع -
على ثقافة االستدامة الغذائي ة في المجتمع   "موك بانغ"التعرف على اآلثار المحتملة النتشار مقاطع  -

 .  المصري 
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الطعام    - بانغ  "الكشف عن ماهية تحديَّات  الغذائي  -المستحدثة –  "موك  ثقافة االستهالك  في   على 
 .  المجتمع المصري 

بانغ" التي يفضلها    - الـ"موك  بانغ" ورصد مقاطع  التعرف على أبرز الدوافع لمشاهدة مقاطع "موك 
 متابعو الـ"موك بانغ". 

" وكذلك الكشف عن أوقات موك بانغـ"على مقاطع ال  ردود أفعال وتعليقات المبحوثين  رصد وتحليل  -
 والفئات األكثر متابعة لتلك المقاطع. المفضلة لديهم،  المشاهدة

 الكشف عن أبرز الدول األجنبيَّة والعربي ة التي انتشرت فيها هذه الظاهرة.  -
ات "رصد مضامين المقاطع العربي ة المنتشرة لـ    - ، ومعرفة   التَّواصل  موك بانغ" عبر ِمنصَّ االجتماعي 

.مدى توافقها مع أنماط االستهالك الغذائي  بالمجتمع الم  صري 
 التعرف على التغيرات الطارئة على سلوك االستهالك الغذائي  عقب مشاهدة مقاطع الـ"موك بانغ".  -
راسة:  تساؤالت ➢  الدِ 

انتشار ظاهرة    - الناتجة عن  التأثيرات  بانغ" ما هي طبيعة  الغذائي  في   على "موك  ثقافة االستهالك 
؟   المجتمع المصري 

ات   ما  - ِمنصَّ عليها    التَّواصل  أبرز  ويتردد  يفضلها  التي  بانغ"  "موك  مقاطع  أبرز  وما   ، االجتماعي 
؟  انتشار اموك بانغ" واألكثر "متابعو الـ   في الوطن العربي 

لمقاطع    - المتابعين  وتوصيات  تفضيالت  بانغ"ما  را  "موك  الدِ  المقترحة  عينة  األطعمة  بشأن  سة 
 ؟  -كما تظهر في تفاعالتهم وتعليقاتهم -للفيديوهات 

راسة -دوافع االستخدام التَّعويضي  لدى متابعي مقاطع موك بانغ ما  -  ؟ -عينة الدِ 
مقاطع    - النتشار  المحتملة  اآلثار  بانغ"ما  المجتمع    " موك  في  الغذائي ة  االستدامة  ثقافة  على 

؟   المصري 
؟  "موك بانغ "ما تحديَّات الطعام  -  المستحدثة على ثقافة االستهالك الغذائي  في المجتمع المصري 
  و "موك بانغ" التي يفضلها متابع ـمقاطع ال  أبرز  وما  ،ما أبرز الدوافع لمشاهدة مقاطع "موك بانغ"  -

 بانغ؟  الموك
 الفئات األكثر متابعة لتلك المقاطع؟ ما األوقات المفضلة لمشاهدة مقاطع موك بانغ؟ وما  -
 ما أبرز الدول األجنبيَّة والعربي ة التي انتشرت فيها هذه الظاهرة؟  -
ات   عبرموك بانغ"  "ما طبيعة مضامين المقاطع العربي ة المنتشرة لـ    - ؟ وما    التَّواصل  ِمنصَّ االجتماعي 

؟   مدى توافقها مع أنماط االستهالك الغذائي  بالمجتمع المصري 
 ما طبيعة التغيرات الطارئة على سلوك االستهالك الغذائي  عقب مشاهدة مقاطع الـ"موك بانغ"؟  -
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 :السَّابقة الدِّراسات
الشأن،   خالل من هذا  في  ابقة  السَّ راسات  الدِ  على  في  االطالع  محدودية  هناك  إن  القول:  يمكن 
راسات   راسةالدِ  الدِ  راسة من زاويا بحثية  ، فضال  العربي ة المرتبطة بموضوع  الدِ  تناولها موضوع  مغايرة    عن 

الحاليَّة أهداف  عن   راسة  ال  الدِ  ظاهرة  لحداثة  بانغ"ـ"نظرا  العربي ة  موك  المجتمعات   يلي وفيما،  على 

ابقة، ونختتم نستعرض السَّ راسات  راسات على بالتعقيب العرض الدِ  النَّاحية الدِ   والمنهجي ة المعرفي ة من 

 :والنظريَّة
ات  "موك بانغ"ظاهرة   ،  التَّواصل  والتأثيرات المحتملة النتشار الظاهرة عبر ِمنصَّ وفي    االجتماعي 

راسات  الجانب  على  مخاطر انتشار تلك الظاهرة لتأثيراتها المحتملة   إلىهذا الصدد أشارت العديد من الدِ 
والنفسي   رصد    إلىالتي هدفت    ((Kang & Yun, 2020 كانج  حيث نجد دراسة  ؛ لمتابعيها  الصحي  

مقاطع   بين مشاهدة  بانغ"العالقة  الصحي    "موك  الحياة  نمط  األخبار    ؛وخيارات  تحليل محتوى  تم  حيث 
شخص في كوريا، و    1200وتم التطبيق على عينة   ،اليوتيوب  ومقاطع الفيديو على "موك بانغ"المتعلقة بـ

على اليوتيوب للتعرف على التأثيرات الناتجة    "موك بانغ "و مقطع فيدي  5952مادة إخبارية، و    5265
ال مشاهدة  بانغـ"عن  ،    "موك  الغذائي  االستهالك  ونمط  الغذائي ة  الصحة  راسة  و على  الدِ  نتائج   إلىأشارت 
منة  إلى باإلضافة    ،على عادات تناول الطعام لدى المتابعين  "موك بانغ"خطورة تأثير   وفئة    ،مخاطر السِ 
طعام ا    -في الغالب -يأكلون    كونهم  إلىباإلضافة    ،بهذه الوسائط المتعلقة بالغذاء  اكثر تأثر  ألاألطفال هم ا
راسة ٪ من مقاطع  91.5وأشارت النتائج أن  أو يتناولون وجبة دسمة،    ،غير صحي "موك بانغ" عينة الدِ 

من    رصدت  شراؤه  أو  توصيله  تم  طعام ا  يتناولون  ا  عأشخاص  وكنتاكي  مطاعم  ماكدونالز  مثل  الميَّة 
والسرعة    ،اإلفراط في تناول الطعام  أظهرت في المائة من مقاطع الفيديو    83.5يقرب من    وغيرها، وفيما

 ,Kircaburun & et al وفي هذا الصدد أشارت دراسةتحت ضغط الوقت، في ابتالعه دون مضغه  

والندم    إلى  ((2022 والحقد  اإلحباط  في  وتمثلت  بانغ"  "موك  مقاطع  لمشاهدة  النفسي ة  التأثيرات  خطورة 
المتابعين، لدى  اليومية  المهام  وتأجيل  بالتسويف  بانغ"  الـ"موك  مشاهدة  إدمان  ارتبط  وكذلك   والمقارنة، 

غين الناشئين الذين  من البال  140كان المشاركون  ، و تأثيرها على الصحة العقلية والرفاهية  إلىباإلضافة  
"موك  أن مشاهدة    النتائجأشارت  ، و مرة واحدة على األقل في الثالثين يوم ا الماضية"موك بانغ"  شاهدوا  

، وكذلك لديهم العديد من الخالفات  وإدمان اإلنترنت   اضطراب األكل،بشكل إيجابي  بكل من    بانغ" ترتبط
على   غ"بان  موك"  مقاطع  اتتأثير ، وفيما يخص  نت اإلنتر لساعات طويلة متصلين ب  بقائهمبسبب    العائلية

الغذائي    االستهلك  وأنماط  ابقة -تكمن خطورة التأثيرات  ثقافة  راسات السَّ العوامل    في  -كما أوضحتها الدِ 
الغذائي   االستهالك  ثقافة  على  ب التي  والممارسات  ،  المؤثرة  التَّعلم   ت كتس  خالل  يتم    من  والتي  والممارسة 

تلقائي ا دون تفكير، بحيث تصبح    ت مار س  غذائيةحتى تصبح هذه السلوكيات عادات  ا  تلقائي  بها  االحتفاظ  
 .وأسلوب الحياةالثقافة الغذائي ة جزء ا من 

وتغير   بانغ"  "موك  مشاهدة  بين  العالقة  أكدت  التي  راسات  الدِ  من  العديد  الصدد  هذا  في  ونجد 
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التعرف على    إلىالتي هدفت  (  (Butar, 2022تهالك الغذائي  لدى متابعيه، فنجد دراسة  سلوكيات االس 
ا كمي ا باستخدام تحليل    ،سلوك المراهقين في تناول الطعامعلى    "موك بانغ  "تأثيرات   وقد استخدمْت نهج 

-12تتراوح أعمارهم بين    تانبوي مشترك في قناة    100االنحدار الخطي البسيط بصدد عينة مكونة من  
الغذائي ة لفترات طويلة  عام    24 الثقافي التي أكدت أن مشاهدة السلوكيات  ا، وتم استخدام نظرية الغرس 

ا بطرق غير مباشرة على السلوكيات الغذائي ة للمتابعين نتيجة للتعرض  " أثرت سلب  موك بانغـ"في مقاطع ال
ات المتكرر لمقاطع "موك بانغ" كما أثرت الظواه   االجتماعي    التَّواصل  ر اإلعالمية المستحدثة عبر ِمنصَّ

الصحي   النظام الغذائي   الدخيلة التي أثرت على    التغييرات   ولعل أبرزعلى نمط حياة الشعب اإلندونيسي،  
أصبحوا  المراهقين    لدى األكل  أنهم  سلوك  في  صحية  غير  تغيرات  من  ات تأثير  ل  وفق ايعانون   ِمنصَّ

 . اعي  االجتم التَّواصل
من    كل  دراسة  نتائج  أشارت  محتوى    إلى(  (Bali& Philip, 2022كما  وتأثير  شعبية  تزايد 

،   الوسائط المرئية واالجتماعي ة المتعلقة بالطعام وتحديَّاته، وبينت أثر ذلك على ثقافة االستهالك الغذائي 
إجراء   بين  وتم  أعمارهم  تتراوح  الذين  أولئك  بين  اإلنترنت  ويتراوح    أو  50  -  13) استطالع عبر  أكثر( 

، وأكدت النتائج  كرة الثلجطريقة  باستخدام    مفردة، وتم سحب العينة   375حجم العينة المأخوذة للدراسة هو 
أصوات تناول الطعام   إلىاالستماع    عند " يحصلون على إحساس بالراحة والمتعة  موك بانغأن مشاهدي "

الطعام مما ينتج عنه زيادة الشهيَّة، والرغبة في الحصول على المزيد من    والتهام  ،أصوات المضغ  :مثل
يستهلك األفراد  الوجبات في أوقات متأخرة، وزيادة معدل السعرات الحرارية عن المعدل الطبيعي، وكذلك  

ن  ألن معايير استهالك األفراد يمك ؛أكثر مما يستهلكون عادة   -بشكل متكرر " موك بانغالذين يشاهدون "-
 . باآلخرين  أن تتأثر
خطورة الصورة الذهنيَّة التي يتركها مقدمو تحديَّات الطعام    إلى  (Kim,2018)كما أشارت دراسة   

ومقاطع "موك بانغ" في أذهان متابعيهم؛ حيث إن الغالبية العظمي من مقدمي تلك المقاطع هم من فئة  
باإلضافة   األصحاء،  والمراهقين  كميات   إلىالشباب  التهامهم  رغم  بالنحافة  تتسم  التي  أجسادهم  طبيعة 

الذي   األمر  مقطع  كل  في  دوري  وبشكل  قصيرة  زمنية  مدة  في  الطعام  من  بتصورات  هائلة  يتالعب 
حول   الراسخة  الصحي حة،    االستهالكمعدالت  المشاهدين  البدنيةمفاهيم  و الغذائي   أشارت اللياقة  كما   ،

ابقة في  راسات السَّ   أن  إلىالتي أشارت  (   (Kim, 2021هذا الصدد على سبيل المثال دراسة  بعض الدِ 
أصوات األشخاص الذين يأكلون ويطبخون،    إلىيجدون متعة في االستماع  متابعي مقاطع الـ"موك بانغ"  

واالرتياح بالرضا  يشعرون  يجعلهم  بانغ"  مما  "موك  يتضمنه  لما  بـ؛  اختصار ا  يسمى  أو   ASMR ما 
، التي  (Autonomous Sensory Meridian Response) لقنوات الجسم المستقلة  االستجابة الحسي ة

، وتعطي شعور ا بالتنميل والوخز والسمعيَّة،  البصريَّةمحفزات  التحفز الشعور باللذة في الدماغ من خالل  
شعور   ويسبب  واألطراف  الفقري  للعمود  ويمتد  الدماغ  مؤخرة  في  يتولد  الذي  ة  الدماغي باللذة  ا  الخفيف 

attention-induced head orgasm  تناول الطعام والمضغ وحتى التنفس، أو  صدور أصوات    أثناء
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األصابع طقطقة  أو  المفاتيح  لوحة  الكتابة على  دراسة  صوت  اهتمت  كما   ،Stein & Yeo,2021) )  
ال الجديدة    ظواهربرصد  "ظاهرة    اوتحديد  اإلعالميَّة  الطعام  تناول  بانغبث  النتائج  "  موك   إلىوتوصلت 

بانغ"  ط  اارتب الـ"موك  مقاطع  ارتفاع  ارتبط  الوجبات    تناول  أثناءمشاهدة  مثل  لبي ة،  السَّ اآلثار  من  بعدد 
وزيادة  ل  المتابعين  استهالك الحرارية  اإلصابلسعرات  منة  ةخطر  فيبالسِ  راسة  الدِ  عينة  وتمثلت   ،  296  

)ألمانيا  ثقافتين  من  ا  الجنوبية(    ،مشارك  يستخدم  وكوريا  الوجبات وكالهما  مع  المتزامنة  اإلعالم  وسائل 
أثناء تناولهم   "موك بانغ"وأوضح أفراد العينة دوافع مشاهدتهم لمقاطع  "موك بانغ"متأثرين بمقاطع استجابة 

تلخيصها في )الرغبة في تخفيف مشاعر الواقع، والبحث عن    الطعام والتي يمكن  الملل، والهروب من 
والقضاء على    ، واالستهالك البديل، والرغبة في الحميميةالمستحدثة عن األغذية حول العالم  المعلومات 

الوحدة نسي  شعور  الجِ  والتَّحفيز  وا  ،  األحيان،  الذهنيفي بعض  البث    ،إللهاء  يوفره  الذي  الملل  وتخفيف 
لل كما  الرَّقمي   الجنوبية  النتائج  أظهرت طعام(  كوريا  من  المشاركين  أقوى    أن  ميل  عن    للتعرض عبروا 

أقل ظهروا  ألمانيا  أن المشاركين من    ، في حينوجباتهم  تناول  أثناءلمقاطع "موك بانغ" وتحديَّات الطعام  
المتزامنة مع الوجبات، فضال  عن انخفاض كبير في هذا السلوك مع والبرامج    بكثير في استخدام الوسائط

راسة هذه النتيجةتقدم العمر شرق وجنوب شرق دول  في    تظهر  شعبيت ه الهائلة "موك بانغأن "ب ؛ وتفسر الدِ 
حيث    ؛مكان تجمع افتراضيما يرى البعض أن مقاطع موك بانغ هي  كمقارنة بدول أوربا الغربية،    آسيا

إشباع   المشاهد بعض  يتم  وقد دوافع  المذهل    ،  العرض  عناصر  تجربة  في  المشاهدين  بعض  يرغب 
ا  كماالستهالك الطعام،   مشاهدة  تعددت  دوافع  على  بالتعرف  اهتمت  التي  راسات  بانغ"لدِ  عبر    "موك 

ات    (   (Kircaburun & et al 2021وفي هذا الصدد أوضحت دراسة    االجتماعي    التَّواصل  ِمنصَّ
عبر بانغ"  "موك  مقاطع  مشاهدة  ات   دوافع  أبرزها:    االجتماعي    التَّواصل  ِمنصَّ وكان  راسة،  الدِ  عينة  لدى 

يتم   لم  التي  االحتياجات  الواقع ويعجزو تعويض  تحقيقها  ن تحقيقها في  باالكتئاب    عن  الشعور  وتخفيف 
راسة هو فحص الدور الوسيط لمشكلة  وقد  ،  والوحدة وتأثيره    التعرض للـ"موك بانغ"كان الهدف من هذه الدِ 

راسة  والشعور بالوحدة  ،العالقات بين االكتئاب   على  ارتبطا   والوحدة  االكتئاب أن    إلى، وتوصلت نتائج الدِ 
ضمن  من الفئات العمرية األكبر سن ا  بمشاهدة الـ"موك بانغ" في حين أكد بعض المبحوثين    بشكل إيجابي  

راسة إيجابي ات مشاهدة موك بانغ     المثال   عويضي  لإلنترنت، فعلى سبيللنموذج االستخدام التَّ   وفق اعينة الدِ 
غير  السريعة  الوجبات  )مثل  المختار  طعامهم  تناول  على  القادرين  غير  المستشفى  مرضى  بعض 

يعانون من اضطرابات    من  وكذلكالصحي ة( يلبون رغباتهم في تناول الطعام من خالل مشاهدة موكبانج،  
 تناول الطعام. ل صعوباتهم في األكل )مثل فقدان الشهيَّة العصبي  ونهم األكل( لح

شاب وشابة    604عبر اإلنترنت على  عن دوافع مشاهدة "موك بانغ"    رأى  استطالعومن خالل   
خاللها  تم    التي  ( (Harris, Calado & Griffiths, 2022"موك بانج" في دراسة    يشاهدون ممن  

بانغ"  مقياس  استخدام   )"موك  ثالثة  PMWSللمشاهدة  على  يشتمل  الذي  )اإلنكار(    ، واإلكراه   ،عوامل 
الذي يشتمل على    Mukbang Watching Motives Scale (MWMS)وفقدان السيطرة( ومقياس  
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نسي ة، التعويض، واالكتشاف، واألسباب الجماعية، والهروب(  عواملستة عوامل )الترفيه، وال توصلت    الجِ 
نسي ة  PMW  أن  إلىالنتائج   الجِ  بالدوافع  إيجابي   بشكل  لمشاهدة    ،والتعويضات   ،مرتبط  "موك  والهروب 

بانغ"الوقت اليومي الذي يقضيه في مشاهدة    بانغ" وتزداد معدالت الخطورة بزيادة لمقاطع  اوعدد    "موك 
مشاهدتها تمت  عدد    ،التي  بانغ"  وإجمالي  "موك  مقاطع  للطعام  البث   مقدمي)مقدمي  المسموع   (المرئي 

ابقة نتيجة دراسة أنجينا وآخرين راسات السَّ حيث تم    ( (Anjani & et al, 2020 واتفقْت مع نتائج الدِ 
منهم حول مواقفهم    15مقابالت مع  تم إجراء  و   "موك بانغ"  مشاهديمن    104  استطالع رأى على  تطبيق

، وأوضحت  ما يأكلوجوانبهم الفسيولوجية لمشاهدة شخص    "بانج  موك"على عادات مشاهدة    اوانعكاساته
ت  النتائج للكوريين يخفرغبتهم في  الطعام  أثناء وقت  بالوحدة  الشعور  الذين    بالنسبة لألفراد   -خاصة –  ف 

وآخرين،    . وأوضحت دراسةيعيشون ويأكلون بمفردهم   اإلثنوغرافيا   حول استخدام نهج(  م2021)مكاوي 
على  تشكيل    وآلية  الرَّقميَّة االفتراضية  االجتماعي  المجتمعات  التواصل  هدفت    مواقع  دعوة    إلىوالتي 

 اإلعالم مشكالت  لدراسة اإلثنوغرافي الرَّقمي  عبر اإلنترنت  المنهج في جديد  من التفكير إلعادة الباحثين

ات   الباحثين من العديد  أطلقها  التي والمعقدة الراهنة  االجتماعي    التَّواصل  واالتصال المستحدثة عبر ِمنصَّ

النتائج   مجتمعاتنا في وتغلغلها  اإلعالم واالتصال تكنولوجيا  بتطور المنشغلين أن    إلىالراهنة، وتوصلت 
الوس مقدمة  في  تأتي  المحمولة  الائالهواتف  يليها    مستخدمو   هايزور   تيط   ، االجتماعي  التواصل  مواقع 

راسة بعدة توصيات من بينها ضرورة توعيةت  خت  وت  ،  األجهزة اللوحية عبر األفراد بنقاط القوة والضعف    م الدِ 
، وكذلك نجد في هذا الصدد دراسة  (  .(Strand & Gustafsson, 2020  مواقع التواصل االجتماعي 

في أبحاث الرعاية الصحي ة أكثر وأكثر بمرور الوقت،    الم ْثل ىمراقبة  الكطريقة    نتنوغرافيفقد تم استخدام  
الحساسة للدراسات حول الموضوعات  بالنسبة  العثور على  ف  ، خاصة  أو  الوصول  يكون من الصعب  قد 

راسات حول المجتمعات المؤيدة لفقدان الشهيَّة، من  العديد  في نتنوغرافينهج  استخدموكذلك ، مشاركين الدِ 
راسةكما أوضحت   الدِ  تفاعل  هذه  اإلنترنت مع م   مدى  المنتشرة من    قاطع المستخدمين عبر  بانغ"  "موك 

العالم، كما أوضحت  دوافع االستخدام   ((Tóth‐Király,2021في دراسة    النتائج  مختلف الدول حول 
قال  ،التَّعويضي   بانغ"مشاهدة    أن  المستخدمون   حيث  بالوحدة  "موك  الشعور  من  يقلل  فيها   ، والمشاركة 

يشع ماويجعلهم  شخص  مع  العشاء  يتناولون  وكأنهم  ويقلل  رون  الواقع،  بشأن    في  بالذنب  الشعور  من 
بانغ"وأن مشاهدة مقاطع فيديو    ،أكلهم النفسي  مفيدة في    "موك  المثال-  الرضا  إظهار أن    -على سبيل 

وأن اإلفراط في تناول الطعام في بعض األحيان ال يحتاج    ،تناول الطعام يمكن أن يكون تجربة ممتعة
 .مشاعر الذنب جلد الذات و  إلى

 

راسات على التعقيب ابقة:  الدِ   -السَّ

األجنبيَّةا • راسات  الدِ  غالبية  اإلنترنت  استخدام    على  عتمدت  عبر  النتنوغرافي   واالستبانةالتحليل 

راسات أنها، واتضح من خالل  اإللكترونية راسات  في توظيف ا األكثر األدوات   الدِ  ابقة الدِ  قد  و   ؛السَّ
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" كتوجه بحثي معاصر لدراسة الظواهر  النتنوغرافيا"افية الرَّقميَّة  ثنوغر إل ر ذلك أهميَّة المقاربة ا فس ِ ي  
لألفراد  كونها األنسب للبحث في التفاعالت والسياقات المختلفةل المستحدثة؛ ةاإلعالميَّة واالتصاليَّ 

ة تسمح بالكشف الدقيق عن طبيعة  أدوات بحثية كيفيَّ   إلى وذلك باالستناد    ،داخل البيئة االفتراضية
 بين المستخدمين.  صالي  السلوك االت ِ 

وظاهرة   • الطعام  تحديَّات  مشاهدة  بدوافع  اهتمت  التي  األجنبيَّة  راسات  الدِ  نتائج  غالبية  توصلت 
بانغ"   بانغ"    أن  إلى"موك  الـ"موك  مقاطع  االستماع  متابعي  في  متعة  أصوات    إلىيجدون 

واالرتياح بالرضا  يشعرون  يجعلهم  مما  ويطبخون  يأكلون  الذين  "موك األشخاص  يتضمنه  لما  ؛ 
ل بـبانغ"  اختصار ا  يسمى  المستقلة ASMR ما  الجسم  لقنوات  الحسي ة  االستجابة   أو 

(Autonomous Sensory Meridian Response)  ، التي تحفز الشعور باللذة في الدماغ
معيَّة،  البصريَّةمحفزات  المن خالل   ، وتعطي شعور ا بالتنميل والوخز الخفيف الذي يتولد في والسَّ

الدماغ الفِ   ،مؤخرة  للعمود  واألطرافق  ويمتد  شعورا     ،ري  -attentionالدماغية  باللذة  ويسبب 

induced head orgasm   حتى   طعام والمضغ وحتى التنفس، أوتناول الصدور أصوات    أثناء  
 ، والرغبة في تكرار هذه المتعة.ة األصابعق  ط  قْ أو ط   ،صوت الكتابة على لوحة المفاتيح

الـ   • مشاهدة  إيجابي ات  طبق  "اتضحت  بانغ"  التَّعويضي   موك  االستخدام  في  ابقة  السَّ للدراسات  ا 
سبيل فعلى  )مثل  البعض    المثال  لإلنترنت؛  المختار  طعامهم  تناول  على  القادرين  غير  مرضى 

 غ"بان   موك"الوجبات السريعة غير الصحي ة( يلبون رغباتهم في تناول الطعام من خالل مشاهدة  
 .ونهم األكل( ،يعانون من اضطرابات األكل )مثل فقدان الشهيَّة العصبي   م نْ  وكذلك

ابقة   • راسات السَّ الدِ  نتائج  صورة الذهنيَّة التي يتركها مقدمو تحديَّات الطعام،  خطورة ال  إلىأشارت 
حيث إن الغالبية العظمي من مقدمي تلك المقاطع هم    ،ومقاطع "موك بانغ" في أذهان متابعيهم

باإلضافة   األصحاء،  والمراهقين  الشباب  فئة  رغم    إلىمن  بالنحافة  تتسم  والتي  أجسادهم  طبيعة 
زمنية قصيرة، وبشكل دوري في كل مقطع، األمر الذي    التهامهم كميات كبيرة من الطعام في مدة

حول   الراسخة  المشاهدين  بتصورات  الصحي حة    االستهالكمعدالت  يتالعب  مفاهيم  و الغذائي  
 . اللياقة البدنية

راسات العربي ة التي أشارت    "الموك بانغ"ا لحداثة ظاهرة  نظر   • هذه المفاهيم؛    إلىفهناك ندرة في الدِ 
راسات العربي ة. ا كبير  حيث لم تلق هذه الظاهرة اهتمام    ا في الدِ 

خطورة • على  ابقة  السَّ راسات  الدِ  مقاطع    اتفقت  االستهالك   غ"بان  موك" تأثيرات  وأنماط  ثقافة  على 
ة  الدخيل  قافة االستهالك الغذائي  ثتكمن خطورة التأثيرات في العوامل المؤثرة على    ؛ حيث الغذائي  

  ، التعرض لتلك المقاطع  من خالل  األفراد    كتسبها يالممارسات التي  كذلك  و على المجتمع المصري 
 . دون تفكيرو تلقائي ا  ت مار سبها حتى تصبح هذه السلوكيات عادات غذائية  التي يتم االحتفاظ 
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 للدراسة: النَّظري   اإلطار ➢
 : Compensatory Internet Use Theory (CIUT)  لإلنترنتالتَّعويضي   االستخدام نموذج

عـام    Kardefelt- Winther'sقدم   النظريَّة  االستخدامات  امتداد    م2014تلك  لنظريَّة  ا 
األشخاص  و   ،واإلشباعات  بـأن  القائل  االفتراض  لتنظيـر  لإلنترنت    ن أو يلجمحاولة  المفرط  ا لالستخدام   رد 

اجتماعية نفسية  لمشكالت  تعرضهم  غيـر    يعوض   اإلنترنت   ألنأو    ،على  الحقيقيـة  الحيـاة  احتياجـات 
لبي ة لدى  (  م 2022عادل،  أحمد)إدمانها  المستوفاة والمؤدية إلشكالية   حيث يمكن أن تؤدي مواقف الحياة السَّ

لبي ة.  لدفعهم األفراد بعض   لالتصال باإلنترنت للتخفيف من المشاعر السَّ
المشكلة هو رد فعل و   التَّعويضي  في أن موضع  لنظريَّة استخدام اإلنترنت  المبدأ األساس  يتمثل 

، والذي   لبي  على سبيل المثال إذا كانت الحياة  ف  ،اإلنترنت   عبر  تعويضه  يسهلالفرد على وضع حياته السَّ
بد  اإلنترنت  على  يتفاعل  فالفرد  االجتماعي   التَّحفيز  بنقص  تتميز    فيقوم   التَّحفيز،  تحقيقافع  الواقعية 

عنه نتائج إيجابية وسلبية: إيجابية بمعنى أن    ينتجاألمر الذي    ،لتواصل االجتماعي  االنتقال عبر مواقع  با
لبي    ،الفرد يشعر بتحسن ألنه يحصل على التَّحفيز االجتماعي  المرغوب  : ألنه قد ال يخرج ويصنع  ةوالسَّ

يعني   باإلنترنت، مما  المدى الطويل-صداقات جديدة غير متصلة  يمكن أن يصبح معتمدا     -على  أنه 
 . ((Kardefelt &Winther, 2014حفيز االجتماعي  فقط على اإلنترنت من أجل التَّ 

 :مصطلحات الدراسة
 يلي:ا فيما جرائي  إ ةعرفها الباحثتو  

بانغ • وه   مصطلح  :موك  الطعام،  تحديات  علي  الشخ  ويطلق  يقوم  تحٍد  عن   -خالله –ص عبارة 
نوع من البث المرئي والمسموع الذي    وهوبتناول كميات هائلة وكبيرة من الطعام أمام الكاميرا،  

عبر   ات انتشر  العالم  االجتماعي    التَّواصل  ِمنصَّ حول  الدول  مختلف  كوريا   نشأو   ،في  في 
مقدميو   ،الجنوبية يتناول  "البث"، حيث  أثناء  الطعام"  تناول   " العربية  باللغة  المقاطع    وعني  تلك 

الكاميرات   أمام  الطعام  من  هائلة  مع    ،حساسالميكرفون  ال  ويستخدمون كميات  ويتفاعلون 
  ، ا تكون المقاطع مسجلةوأحيان    ،البث المباشر لتلك المقاطع  أثناء  همالمشاهدين من خالل تعليقات 

ن الحادي شعبية كبيرة في كوريا الجنوبية منذ أواخر العقد األول من القر   Mukbangواكتسبت  
 والعشرين.

الغذائي • االستهلك  هو الحفاظ على عادات و   ؛بثقافة االستهالك التقليدي للطعام  : وتعرفثقافة 
األم   البلد  في  األول    االستهالك ثقافة    وترتبط،  للمشاهد األكل  المقام  في  الثقافي  بالبعد  الغذائي 

  وتقاليده، التراث الشعبي بعاداته  وتمثل أحد مكونات    ،عملية تتعلق بالسياق الثقافي للمجتمع  ألنها
نتيجة   بالعديد من العوامل  الثقافة االستهالكية المعاصرةلويتأثر هذا النهج   والظواهر   ،تأثره بقيم 

  ثقافة سفر عن تداول  ي  مما  المجتمع،  ثقافة  على  الدخيلة  الغذائية  واألنماط  المستحدثة،  اإلعالمية
  .المجتمع ثقافةغذائي مختلفة عن  استهالك
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االجتماعي: • التواصل  حساب    منصات  خاللها  من  المستخدم  ينشئ  التي  وهي  تواصل،  ا  وسائل 
العالم، وذلك لمشاركة المعلومات، واألفكار،  يمكنه من التواصل إلكترونيا مع أي شخص حول 
اجتماعية   وهي منصات  والصوتي،  والمرئي،  المكتوب،  المحتوى  وغيرها من  والرسائل،  واآلراء، 

للتحدث  ا سوى االتصال باإلنترنت، ويستخدمها األفراد  ر اإلنترنت ال يتطلب استخدامها شروط  عب
أو لمشاركة يومياتهم مع أصدقائهم، كما أن هناك    ،أو للبحث عن فرص   ،مشاركة اهتماماتهملأو  

المال لكسب  مصدرا  يتخذها  )  من  أشهرها:   ،Facebook ،YouTube ،Telegramومن 
Reddit،LinkedIn  ،Twitter .) 

ثنوغرافي، ويتم تطبيقه عبر اإلنترنت، ويطلق علية "اإلثنوغرافيا الرقمية"  إمنهج كيفي    نتنوغرافيا: •
يستخدم   االفتراضية"  "اإلثنوغرافيا  اإلنترنت"  عبر  وثقافاتهم  "اإلثنوغرافيا  األفراد  سلوك  لدراسة 

دراسة التفاعالت والظواهر الثقافية    لىإداخل الفضاء االفتراضي باإلضافة    نشطتهم وتفاعالتهموأ
حيث   المالحظة،  خالل  من  وذلك  االفتراضي  الفضاء  الباحث داخل  المعلومات ب   يقوم  جمع 

استنتاجات كيفية لوصف وتحليل    إلىوصول  للوالمقابالت من خالل مواقع التواصل االجتماعي  
 . الظاهرة

النتنوغرافي • اإلنترنت   وه   : التحليل  عبر  بحث  ت  ،طريقة  اإلثنوغرافية    وظف ومنهجية  أساليب 
االجتماعي   التفاعل  خالل  من  إنشاؤها  تم  التي  والثقافات  المجتمعات  لدراسة    عبر التقليدية 

لإلثنوغرافيا  و   اإلنترنت، الرئيسة  الميزة  المتاحة  اإلنترنت   عبرتكمن  البيانات  وحجم  نطاق   ،في 
 سهامات مباشرة  من المشاركين. إ: طلب مدخالت و لمثالمزايا األخرى  بعض وتشمل 

لإلنترنت • التعويضي  اصطالح  االستخدام  تفسيره  يمكن  بأن:  لالستخدام    ا  يلجأون  األشخاص 
أو كسـلوك تعويضـي الحتياجـات   ،اجتماعيةو على تعرضهم لمشكالت نفسية    ارد  المفرط لإلنترنت  

المستوفاة   الحقيقيـة غيـر  تعويض  إدمانها،    إلىوتؤدي  الحيـاة  يجد  اإلنترنت رد  ا  فالفرد   اباستخدام 
 والذي يسهله اإلنترنت.  السلبي،وضع حياته على 

   

 :راسةللد ِ  المعرفي   اإلطار ➢
بانغ"ظاهرة    ات   -باللغة الكورية -بث الطعام "    "موك   هو مقطع فيديو يتم بثه أو نشره عبر ِمنصَّ
، ويظهر خالله مقدم العرض أحيان ا يطبخ أو يتناول الطعام، ويأكل الكثير منه أثناء    التَّواصل االجتماعي 

 التفاعل مع المشاهدين، ويتضمن ذلك استهالك كميات كبيرة من الطعام. 
وحتى العائالت   زوجين، أو أصدقاء،   وأ  ،ه شخص بمفرد بين    "موك بانغ"ع  مقاط كما يتنوع تقديم  

يأكل   على محادثة لشخص  المقاطع  ما تحتوي هذه  وعادة  الكاميرا،  أمام  الطعام  يتناولون  الذين  بأكملها 
صوت مضغ    أوب بموسيقى،  و فيديو مصح  وأتعليق على الطعام،  ال ، مثل  مع المتابعينطعامه كتواصل  
تحتويه  الطعام، حيث ي ما  أو حتى كل  أو طعام ا سريع ا،  المنزل  ا في  الناس طعام ا مطبوخ  بعض  أكل 
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المطعم ات   قائمة  ِمنصَّ المباشر عبر  البث  المقاطع: فمنها  تلك  تتنوع  ،   التَّواصل  الواحد، كما  االجتماعي 
 (.Anjani & et al, 2020)ومنها المقاطع المسجلة 

 

 
 (  1شكل )

 تتناول الطعام بكميات هائلة "موك بانغ" صورة توضح فتاة 

يشتهر  و شهدتها مواقع التواصل االجتماعي  المختلفة،    مجتمعية حديثة  " ظاهرة تحديَّات الطعامتعد "
قنوات    ابه الكاميرا    YouTubeأصحاب  أمام  الظهور  التحدي هو  هذا  والهدف من  من  بشكل خاص، 

وتنتشر مقاطع الفيديو هذه   ،أرباح بالماليين  اإلنترنت رغبة في تحقيقالمرئي والمسموع عبر  البث    خالل
على   الغالب  ات   Facebookو    Tik Tok  و  Instagramو  YouTubeفي    التَّواصل  وِمنصَّ

 .((Bruno& Chung, 2017 .االجتماعي  
اد  تمس األبعبشكل أساس بالسياق الثقافي للمجتمع من حيث كونها عملية    غذاءاستهالك ال  يرتبط 

وتمثل أحد مكونات الموروث الشعبي بما تحمله من عادات وتقاليد، وما طرأ على تلك  الثقافية للمجتمع،  
تغير  من  والتقاليد  دخيلةالعادات  الحديثة  ات  االستهالكية  الثقافة  بقيم  التأثر  اإلعالمية    نتيجة  والظواهر 

في الموروث الشعبي من عادات توجه عملية    المجتمع  والتي أتت بقيم مغايرة لما تعارف عليه  المستحدثة
التقاليد والعادات المرتبطة بخطوات استهالكه   إلىاستهالك الطعام من عدة جوانب بدء ا بأصناف الطعام  

 (. م2017)مروي حسين،
" ومقاطع  الطعام  تحديَّات  و   التي"  بانغ  موكوتنوعت  اليوتيوب  قنوات  أصحاب  صفحات  ابتكرها 

 ومنها:  تحديَّاتلتصل آلالف ال االجتماعي   تواصلال
 ساعة.   24تحديَّات األكل على مدار ال  ▪

 ألف سعر حراري. 20تحديَّات السعرات الحرارية ألكثر من   ▪

 تحديَّات األكل غير المألوف. ▪

 تحديَّات السرعة لكميات هائلة من الطعام. ▪

 تحديَّات األكل الحار.  ▪
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 تحدي منيو كامل من المطعم. ▪

 تحدي ما يطلبه المتابعون عبر التعليقات. ▪

 تحدي تناول طعام كوري لمدة أسبوع.  ▪

مليون مشاهدة، وهو ما شجع   15 إلىوصل بعضها    ،ماليين المشاهدات ب  وتحظى هذه التحديَّات 
المشاهدات اآلالف على محا تلك  تحقيق  فيديوهات شبيهة بهدف  بآالف  ي تحق و   ،ولة صنع  تقدر  أرباح  ق 

 .الدوالرات 
ال  على    تحديَّات هذه  في  تقاليد دخيلة  الغذائي  االستهالك  وتنتهك    وثقافة  المصري  المجتمع 

المصرية  األسر  كبيرة  جلأمن    خصوصية  مالية  مكاسب  لتقليد    تحقيق  اشتهرواا  واقتداء  لذين  تلك ب  ، 
لعائالت مصرية بسيطة تسعى لتحقيق مكاسب مالية من مشاهدات عالية، وهي    دت الفيديوهات التي حص

 تحديَّات األكل. مثل خالل الظهور في مقاطع فيديو مختلفة
 في هذا المجال أن   م2020نتائج دراسة أجراها مركز البحوث االجتماعي ة والجنائية عام    وأوضحت 
والبطالة   مع  واللذينالفراغ  تسبب  تحققا  كورونا  بهدفين  في  ا فيروس  الظاهرة  تلك  تسلية ال  :األول  ؛تزايد 

 .تحقيق أرباح من اإلنترنت   الثاني:والهدف  ،والقضاء على الوقت 
"كما   والزراعة  لألغذية  المتحدة  األمم  منظمة  عن  صادر  تقرير  كميات  FAOكشف  إهدار  أن   "

ا  بل يلحق أيض    ،ال يسبب خسائر اقتصادية هائلة فحسب ا  مليار طن سنوي    1.3مذهلة من الغذاء مقدارها  
الغذائيةضرر   احتياجاتها  لسد   عليها  البشرية  تعتمد  التي  الطبيعية  بالموارد  جسيما   ا 

(www.scientificamerican.com,2020). 

الظاهرة هذه  انتشار  خطورة  الحاضر،    ولعل  الوقت  رغبة  في  في    إلىالتحول    في الناس  تكمن 
والملح بالدهون  الغنية  السريعة  الوجبات  حيث منتجات  نمط    ،  تغييرات  في  التكنولوجي  التطور  ساهم 

 أنماط استهالك سريعة دخيلة على المجتمع المصري.  إلىاالستهالك الغذائي 
عاما ، وهي    30(، البالغة من العمر  so young)  "سو يونغ"  "موك بانغ"ومثلت مقدمة محتوى الـ

بفضل مقاطع    مليون متابع  3.4أكثر من  ولديها  ي موقع يوتيوب في كوريا الجنوبية،  من أشهر مستخدم
على قناتها الرسمية التي تبرز فيها قدرتها على تناول    بثهاالتي تقوم ب  "بانغ  موك "فيديو تحديَّات الطعام  

مباشر بشكل  الحية  بكل سهولة  ،الحيوانات  هذا على    ،ومضغها  الفيديو    24أكثر من  ولقد حاز مقطع 
 (.(Choe, 2019مليون مشاهدة حتى اآلن 
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 (  2)  شكل

 حية   البحرية الحيوانات تتناول" يونغ"موك بانغ" "سو الـ مقدمة محتوى 

أثناء    مقدمويضع   بانغ"  حساس    مضغ"موك  صوت  مكبر  الطعام صوت    يضخمالطعام    مضغ 
يعتقد  التي  جزء من التجربة الحسية    إضفاء  أوعلى المتابعين  "  ASMRتقنية تعرف باسم "   إلضفاء تأثير 

أنه  بعض  الطعام  ف   رائعة،  االناس  مضغ  الذاتية  ASMRأصوات  الحسية  اختصار   واالستجابة    هو 
((Autonomous sensory meridian response   محفزات  و بسبب  عادة   اإلحساس  هذا  يحدث 

حسية  ،بصرية جسدي  ،أو  استجابة  شكل  في  سمعية  يرفض و ة،  أو  الناس  قد  بعض  المثرات  وقد   هذه 
وقد   ،أو قشعريرة على فروة الرأس ،أو خدش ،وتختلف من شخص آلخر وأعراضها )حكة ،يفضلها آخرون 

 ا بالراحة واالسترخاء(. شعور   هذا اإلحساس يعطي
العربي نجد العالم    المشتركين عدد  حيث يصل  (  Amir Brozالعراقي أمير بروز )   وعلى مستوى 

في قناته ألكثر من    عدد المشاهدات خمسة ماليين، ويصل  أكثر من  في قناته الخاصة على اليوتيوب  
880,545,464 . 

 
 (  3)  شكل

 آالف سعر حراري في مقطع واحد 10( تحدي السعرات الحرارية  Amir Broz)  بروز أمير العراقي  يوضح
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ويصل   ،وجرجس  ،رامي  El Twins 2وعلى مستوى مصر نجد الثنائي األشهر من فئة المراهقين  
وتعتمد التحديَّات على استهالك كميات هائلة من الطعام بما يسمى    1.585.273  إلىعدد المشاهدات  

طعم ما في حيث يقوم التوأم بتناول كل قائمة الطعام الخاصة بم  ،تحدي المنيو الكامل في الحلقة الواحدةب
 . نفس الحلقة

 
 ( 4)  شكل

 . كامل  منيو أكل تحدي يقدموا El Twins 2 يوضح 

مثل تحديَّات تناول    El Twins 2التي يقدمها الثنائي    الطعام  وذلك باإلضافة للعديد من تحديَّات 
كمية   الأكبر  وقت من  أسرع  في  لتقليدهم  ان ويدعو   ،طعام  خالل    ا،المتابعين  من  جائزة  على  والحصول 

 .التعليقات في االختيار العشوائي ألسرع فائز من المشاركين 

 
 (  5شكل )

 بيضة في أسرع وقت  50تحدي تناول  في   El Twins 2يوضح 
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أو حتى أسر كاملة تلتهم وجباتها أمام الكاميرا،    ،أو ثنائيات   ،وتتنوع مقاطع "موك بانغ" بين أفراد 
لمشاهدين، كنوع من التواصل، مع ا  -طعامالأثناء تناول  -وغالبا  ما تحتوي تلك المقاطع على محادثات  

لمضغ  أصوات  وأيضا   ومحفزة،  جذابة  موسيقى  الفيديو  مقاطع  ويصاحب  الطعام،  حول  تعليقات  مثل 
أو وجبات سريعة، أو حتى كل ما تحويه قائمة الطعام من    منزلي ا  ام اطعالطعام، كما أن هناك من يتناول  

 .أحد المطاعم
عملية  ولذلك   الغذائيشهدت  االستهالك  عامة -  ثقافة  النتشار    -بصفة  نتيجة  متعددة  تغيرات 

الحديثة   التكنولوجي،  األنماط االستهالكية  الثقافي  أو    ،وذلك من حيث أصناف الطعامفي ظل االنفتاح 
، ومن حيث انحسار بعض المأكوالت الشعبية بشكل نسبي في مقابل انتشار الوجبات  استهالكه  معدالت 
ا في  وسلوكيات دخيلة على الثقافة المصرية  السريعة بعض األصناف الواردة على المطبخ    انتشار ، وأيض 

 . المصري من ثقافات أخرى 
طعام وتناوله وآدابه، وتستمد عملية  العادات والتقاليد الخاصة بعملية استهالك ال  فيكذلك تغيرات  و  

وتقاليدها قيمها  الحاضر  الوقت  في  الطعام  المستحدثة  من  استهالك  اإلعالمية  في    الظواهر  تبث  التي 
ات وسائل اإلعالم المختلفة والتي تعمل جميعها في زمن العولمة على   االجتماعي    التَّواصل  ، وكذلك ِمنصَّ

االستهالكية   والعادات  األنماط  بتوسعتغيير  االستهالك  ثقافة  المظهري   ،ونشر  االستهالك  نمط   وتغليب 
 م(. 2020)عيد السرحاني،

  الغذائية  األنماط  على تحسينات  إدخال وبدون وفي ظل انتشار ظاهرة "موك بانغ" وتحديَّات الطعام   
 واألجيال وأسرهم األطفال  يواجه أن المرجح من وثقافة االستهالك الغذائي في المجتمع المصري،  الحالية

 والتدهور المناخية الصدمات  عن  الناجمين التغذية وسوء  ،الغذائي األمن انعدام من  أكبر خطرا المقبلة

 األمم لتعريف طبقا   اإلنساني السلوك بناء في استراتيجية ضرورةالغذائية  االستدامة ثقافة ولعل نشر، البيئي

تضمن   والمستقبلية الحالية لألجيال وبيئي ا واقتصادي ا اجتماعي ا متوازنة تنمية تحقيق  بها ي قصد  ،والمتحدة
 تلبية على القادمة األجيال قدرة ي عزز مام  والمادية ،والبشرية ،الطبيعية للموارد  واألمثل العادل االستخدام

 . احتياجاتهم
 اإلجراءات المنهجية للدراسة:  

 نوع الدراسة، ومنهجها، وأداة الدراسة: 
الدراسة: ▪ وصف    نوع  على  تعتمد  حيث  الوصفية؛  الكيفية  الدراسات  من  الحالية  الدراسة  تعد 

 استنتاجات كيفية للظاهرة التي يتم دراستها.  إلىالظاهرة، وفهمها، وتحليلها، والتوصل 

الدراسة: ▪ ويتكون   منهج  النتنوغرافي،  التحليلي  الوصفي  شقين:    المنهج  من  المصطلح 
Ethnography   و من    Netاثنوغرافي،  األفراد  سلوك  لدراسة  المنهج  هذا  ابتكار  تم  كما  النت، 

اإلنترنت. عبر  والمقابالت  المعلومات  جمع  خاللها  من  يتم  التي  بالمشاركة  المالحظة   خالل 

Ashman & et al, 2021))  االفتراضية  النتنوغرافيا التفاعالت  في  للبحث  منهجية  عبر    هي 
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ين  االنترنت، اجتماعية    تجوما  وممارسات  ثقافات  من  رصدها  عنها  المالحظة يتم  طريق  عن 
و بالمشاركة لـ  ،  المميزة  الخصائص  التواصل من  منصات  عبر  نشأت  ظاهرة  أنها  بانغ"  "موك 

اإلنترنت  وعبر  يجعل    االجتماعي،  الدراسة.  هو  نتنوغرافيا  تحليلمما  لهذه  األمثل   االختيار 

(Kozinets & Gambetti, 2020). 
ا عن األرقام والجداول  عوض    الوصف الكيفيا باستخدام  ا وصفي  تقرير    الباحث   يقدم  الدراسة:ة  أدا ▪

حيث   تفاعالتهم    يقوماإلحصائية،  ورصد  المبحوثين  لعالم  التواصل بالدخول  منصات  عبر 
االفتراضيةاالجتماعي،   من  والمجتمعات  مجموعة  مقدمتها    باستخدام  في  المنهجية  األدوات 

وفق   والمعلومات  البيانات  لجمع  الرسمية  غير  المتعمقة  المقابالت  وإجراء  بالمشاركة،  المالحظة 
عمل سجل للبحث   -جمع البيانات   -طرح األسئلة  -عدة خطوات هي: )اختيار الحالة أو الظاهرة

النتائج  تحليل  -اإلثنوجرافي واستخالص  تطابقها  ،وعرضها  ،البيانات  من   ,Bryman  والتأكد 

تحليل((2016 وحدات  لمختلف  الخطوات  تلك  وتستند  الدراسة   ،  فـي:    عينة  تعليقات،  والمتمثلـة 
 .وتفاعالت متابعي مقاطع "موك بانغ" المنتشرة على منصتي فيسبوك واليوتيوب 

 في هذه الدراسة: ااتباعهي تم تالتحليل النتنوغرافي الإجراءات  •
ع البحث  محرك  باستخدام  اإلنترنت  عبر  البحث  منصتي:تم  بوك،  يوتيوب،  بر  تم   وفيس  وقد 

نظر   منصتاختيارهما  ألنهما  استخدام    اا  األكثر  االجتماعي  لعام  التواصل  مصر  في  ومشاهدة    م 2022ا 
ووفقا إلحصائيات المشاهدة التي أشار لها   ظهرت من خاللهما ظاهرة "موك بانغ" وتحديات الطعام ناتلالو 

 .المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مركز 
  إلى؛ حيث وصل عدد مستخدميه  م2022فاليوتيوب هو المنصة األكثر استخداما في مصر عام   

  مليون مستخدم لموقع في   44.7  وكذلك وصل عدد مستخدمي منصة الفيس بوك  مليون مستخدم،  46.3
عدد  مصر متوسط  تقرير  مؤشر  نتيجة  يوضحها  لإلنترنت  التعويضي  االستخدام  نموذج  فروض  ولعل   ،

ساعات هو متوسط عدد    7.36أن    إلى  م2021الساعات التي يقضيها المصريون على اإلنترنت عام  
عبر الهاتف المحمول،   ةساع  4.20الساعات التي يقضيها المصريون على اإلنترنت عموما، منها نحو  

مصر   ٪68عن    ضال  ف في  اإلنترنت  عبر  التصفح  في  المحمولة  الهواتف  استخدام    .نسبة 
,2021)https://www.idsc.gov.eg) 

https://www.idsc.gov.eg,2021)/
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 (  6شكل رقم )

 يوضح صدارة منصتي اليوتيوب وفيس بوك من قبل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في مصر. 

 
 :تم استخدام طريقتين

 YouTube موقع:  الشهيرة على  "موك بانغ"تم تحليل تعليقات المشاهدين على مقاطع فيديو    :أوالا 

(youtube.com)   
 اليوتيوب   وقعبم  " بالعربيبانغ  موك" قنوات اختيارفي  واالستبعادمعايير التضمين  ❖
قنوات لثالثة من أشهر   3)تم اختيار قنوات "موك بانغ" األكثر مشاهدة في الوطن العربي بواقع   -

على    تم تضمين مقاطع الفيديو الثالثة األكثر مشاهدةمقدمي موك بانغ باللغة العربية( ومن ثم  
 طع فيديو. امق  تسعة إلىكل قناة لتصل حجم العينة 

ا ألنها األكثر مشاهدة في كل فئة من فئات  نظر    ا تلك القنوات تحديد  تم اختيار    سبب االختيار: -
لتعكس التنوع الجغرافي    وكذلك  م على منصة اليوتيوب على مستوى العالم العربي،تحديات الطعا 

غ" في مصر والوطن العربي، باإلضافة لتنوع التحديات في تلك القنوات ما بين  بان  موك"لظاهرة  
 التحدي الفردي، والثنائي، والثالثي. 

نموذج     - بروس(  )أمير  قناة  اختيار  الفرد تم  بانغ"  الـ"موك  لتحدي  تم  ا  الجنسية،  عراقي  وهو  ي، 
-ا لتحدي الـ"موك بانغ" الثنائي في مصر، وتم اختيار قناة )سحس(  نموذج    اختيار قناة)التوينز(

 ا للتحدي الثالثي للـ "موك بانغ"، كما نموذج    -سعودي الجنسية
عنثانياا البحث  بوك  groups))المناقشة    مجموعات  :  الفيس  بالعبر  الصلة  عينة    "بانغ  موكـ"ذات 

 الدراسة.  
  العثور على تم  عبر الفيس بوك، و groups))لمناقشة  ل  مجموعات   ست   إلىهذا البحث    تقسيمتم  
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 .ASMRو  كوري وعراقي ومصري  "بانغ موك"بتحديات الطعام و اموضوع ا متعلق   60

بحثا فرعيا    15تم كتابة  عبر الفيس بوك واليوتيوب  منتديات مناقشة "موك بانغ"  مواقع و  لتحديد  و 
"موك بانغ    هي  العبارات  البحث الخاص بمنصتي يوتيوب وفيس بوك، وفي محرك  متصلة بالـ"موك بانغ"  

" تحديات طعام "، "موك  بانغ عربي"،    انغ مصري" و "موك  كالت حارة" و "موكب أتحديات" و "تحدي  
"تحدي طعام أصدقاء"،   "، بانغ عراقي"،  الطعام بلون واحد  " تحدي  الكامل"، و  المنيو           و" تحدي طعام 

و" تحديات أندومي"، و " موك بانغ سعرات حرارية "، و" موك بانغ السيارة "، و" موك بانغ مدبلج "، و"  
 إلى، مما أدى محرك بحث بعد كل  مواقع خمسةوتم جمع أول " ASMRموك بانغ كوري"، و" موك بانغ  

 .موقع ا محتمال   75عينة من 
 عبر منصة الفيس بوك groups))المناقشة  اختيار مجموعاتفي  واالستبعادمعايير التضمين  ❖

التي استوفت عبر الفيس بوك  groups))المناقشة    مجموعات موقع ا محتمال  تضمين    75من بين  
 : (Kozinets & et al , 2014)المعايير التالية التي أوصت بها 

  .أو كلمة مرور ،عضوية ، أوحمايةرمز متاحة للجمهور بدون ان تكون  -
  .وتحديات الطعام على وجه التحديد  "موك بانغـ"مناقشات ذات صلة بال تحتوي علىأن  -
التعليقات والمناقشات )بمعنى أنه تم تضمين جميع التعليقات لم يتم تطبيق أية حدود زمنية على    -

 المتاحة حتى تاريخ التحليل للبيانات(.
عبر الفيس بوك   groups))المناقشة    مجموعات تنقية    ا من تلك الخطوات نتج عنه  االنتهاءوبعد    -

مجموعات   groups))المناقشة    مجموعات   إلىوصوال     ،المحتملة ست  تم  و   بموجب  التي 
حيث   ،على محرك بحث المناقشة عبر الفيس بوك    مجموعات جميع    ، اشتملت استخدامها للتحليل

 ." تم البحث يدوي ا عن المناقشات باستخدام الكلمة الرئيسة "موك بانغ
م تعريفها  ارتكزت هذه الدراسة على "البيانات األرشيفية " التي تم جمعها بواسطة الباحث، والتي ت  -

يمكن للباحث جمعها من المواقع والمنتديات التي شارك فيها،   معلومة  ةعلى أنها تشتمل على أي
  (kozinets&et al,2014) حيث يصف الظاهرة من قبل أسلوب المالحظة

  (م2022أكتوبر للعام    6  إلى  مارس  26وقد تم جمع جميع البيانات األرشيفية في الفترة ما بين )  -
لعدم  في    نظر ا  للمشاركين  متاحة  ديموغرافية  بيانات  الستةوجود  الدراسة -  المجموعات    -عينة 

وهذا ما   ،لم يتم التعرف على هذه البيانات ولم يتم رصدهاو   عبر الفيس بوك،groups))لمناقشة  ل
المجال هذا  في  السابقة  النتنوغرافية  الدراسات  من  العديد   (Thanh&kirova ,2018) أكدته 

تتضمن   لم  إنها  للمشاركين  أيةحيث  ديموغرافية  بسبب   ،بيانات  تعريف   استخدام  وذلك  ملفات 
 .مستخدمين مجهولي اله وية عبر اإلنترنت 

اإلشارة    - من    إلىتجدر  كال   على    facebookو    YouTubeأن  بالرد  للمستخدمين  يسمحان 
 تعليقات المستخدمين اآلخرين السابقة. 
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النه  بشأنه، وفيما يخص أخالقيات  القائم  النتنوغرافي في دراسة الظواهر عبر اإلنترنت والجدل    ج 
الحالية الدراسة  فقط  (Lynch ,2015) بروتوكول Lynch اتبعت  العامة  المناقشات  يشمل  الذي 

  ة:للمعايير التالي وفق اللمشاركين 
ال رسائل  تكن  على    جموعات للم  لالنضمام  تسجيللم  أو    أيةتشتمل  شخصية    ديموغرافية؛ بيانات 

والمجموعات وكانت   محركات   المواقع  خالل  من  إليها  الوصول  يمكن  المجتمعية  الفئات  لكافة  متاحة 
 .ن يدركون جيدا  أن ما ينشرونه متاح لكل الجمهورين المشاركإالبحث على اإلنترنت حيث 

ي على آراء شخصية، إال أنها لم  على الرغم من أن البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة تحتو و 
التي قد تؤدي   الحساسة  أو  للجدل  المثيرة  بالمواضيع  تم    إلىتكن متعلقة  إذا  بالمشاركين  إلحاق الضرر 

عبر الفيس  groups))المناقشة    مجموعات   االستشهاد بها. على الرغم من ذلك لم يتم اإلبالغ عن أسماء
البوك،   في  شاركوا  الذين  تقديم  ال  مجموعات واألعضاء  عدم  يضمن  مما  الدراسة،  لهذه  التقاطها  تم  تي 

األعضاء الذين شاركوا   آراء ومشاركات   اقتباس  من أجل ضمان عدم كشف الهوية، تم  معلومات تعريفية
المستعارة األسماء  استخدام  حالة  في  حتى  تسمية  أي  بدون  الورقة  هذه  في  المواضيع  لحماية    ،في  هذا 

ا في  المشاركين  لكافة  إجراءات الخصوصية  نفس  معها  ي تبع  المستعارة  األسماء  أن  ويقترح  لتعليقات، 
 (Rowan &et al ,2022)كدت دراسة.أالحفاظ على الخصوصية الخاصة باألسماء الحقيقية مثلما 
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 :عبر اليوتيوب التي تم تقييمها "موك بانغ": خصائص مقاطع فيديو أوالا 
 ( 1جدول )

 لمقاطع تحديات الطعام "موك بانغ" عبر اليوتيوب Netnographicتحليل  –مقاطع "موك بانغ" عينة الدراسة   

اسم  
 القناة 

)مقدم 
تحدى  
 الطعام( 

بلد  
المنشأ، 
والمظهر  

 العام 

 لينك المقطع 
تاريخ 
 عرضه 

 المحتوى  مدته 
عدد 

 المشاهدات
عدد 

 التعليقات 
 أمثلة التعليقات 

 
 
 

أمير  
 بروس

 
 
 

 عراقي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسن   -

 
 

bZBYf0-https://www.youtube.com/watch?v=yflt 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V80FIwJ61_A 
 
 
 

-https://www.youtube.com/watch?v=
7ucKYJG0DY 

 

 
18 

 أكتوبر 
2019 

 
 
 

فبراير   14
2020 

 
 
 
25  

ديسمبر  

 
 
25  

 دقيقة
 
 
 
 
25  

 دقيقة
 
 
 
25  

تحدي    -
 نودلز الكمتشي 

الحار   الكوري 
إصدار   جدا 
من   جديد 
ساميانغ  شركة 

 الكورية.
 
 
 
شاهدوني    -2

أتحدى   وانا 
على   نفسي 
كمية  أكل 

 
 

21,266,371 
 مشاهدة

 
 
 
 

22,796,996 
 مشاهدة

 
 
 

4,006,966 

 
 

17,572 
 تعليق 

 
 
 
 

5,628 
 تعليق 

 
 
 

5,344 

على    - وسالما  
وال   يأكلون  الذين 

 يسمنون. 
 
 
من متت    -

 الجوع. 
 
 
جبنا    - اتذكر 

كوري  اندومي 
العائلة   وكل  واحد 
وما  منه  اكلت 
محد   الن  خلص 

https://www.youtube.com/watch?v=yflt-bZBYf0
https://www.youtube.com/watch?v=V80FIwJ61_A
https://www.youtube.com/watch?v=-7ucKYJG0DY
https://www.youtube.com/watch?v=-7ucKYJG0DY
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اسم  
 القناة 

)مقدم 
تحدى  
 الطعام( 

بلد  
المنشأ، 
والمظهر  

 العام 

 لينك المقطع 
تاريخ 
 عرضه 

 المحتوى  مدته 
عدد 

 المشاهدات
عدد 

 التعليقات 
 أمثلة التعليقات 

 المظهر
 

ذو جسم   -
 رياضي

  ۰۰۰، ۱5هائلة دقيقة 2021
حرارية  سعرة 
الوجبات   من 

السريعة 
فود(   )فاست 

  إلى باإلضافة  
سعرة   ۲۰۰۰

الحلويات   من 
والمعجنات من 

مطعم  
 تيلي.بيتزا.دي. 

 
 
 
 
 
 

 مشاهدة
 

حرارته  تعليق  تحمل 
 اشهد أنك بطل.

 
 
يا    - خيالي  طعم 

 أبطال.
 
 
بدون    - تنام  ناس 

وناس   عشا 
بأنواع  تستعرض 

هو   كالت.ألا
ما   للي  صعبة 

 شاف وشاف.
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اسم  
 القناة 

)مقدم 
تحدى  
 الطعام( 

بلد  
المنشأ، 
والمظهر  

 العام 

 لينك المقطع 
تاريخ 
 عرضه 

 المحتوى  مدته 
عدد 

 المشاهدات
عدد 

 التعليقات 
 أمثلة التعليقات 

تحدي    -3
فود   الفاست 
شبه  منيو 
وجبات  كامل 

سريعة 
من  وحلويات 
تيلي  مطعم 
وبمعدل  بيتزا 

۱7،۰۰۰  
 سعرة حرارية

عليك    - بتفرج  انا 
صباع   قدامي  وانا 
جبنة  محشي  فينو 
باكله   وانا  وبختنق 
ازااااااااى   كمان 

 مبتتخنش 

 
 
 

 سحس
 

 
 

 سعودى
 
 
 
 

 
 
 
 

wk-zK5LayM-https://www.youtube.com/watch?v= 
 
 

 
 
 
 
 
10 

سبتمبر 

 
 
 
16 

دقيقة 
  18و

 ثانية 

تحدي    -
15،000  

حراري  سعر 
شوكوالتة  من 

 الريسيس
 
 

 
 
 

34,015,644 
 مشاهدة
 
 

 
 
 

22,106 
 تعليق 
 
 

كنت   - إنا  ياخي 
وانت  شبعان 

 جوعتني
 
يعطيك   - ربنا 

والعافية   الصحة 
 بطل وربي

https://www.youtube.com/watch?v=-zK5LayM-wk
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اسم  
 القناة 

)مقدم 
تحدى  
 الطعام( 

بلد  
المنشأ، 
والمظهر  

 العام 

 لينك المقطع 
تاريخ 
 عرضه 

 المحتوى  مدته 
عدد 

 المشاهدات
عدد 

 التعليقات 
 أمثلة التعليقات 

 
حسن   -

المظهر، 
وال يعاني  
 من البدانة 

 
 

جسد   -
 رياضي

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Oxa5kJVpT4 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

أغسطس 
2018 

 

 
 
 
 
15  

 دقيقة
 
 
 
 
16  

دقيقة 
  30و

 ثانية 
 

تحدي    -
كامل   الخروف 

 كيلو 22
 
 
 
تبغي   -

مجانية  وجبات 
من 

ماكدونالدز؟ 
بتحدي  شارك 
اختار  النكهات 
وشارك  فريق 
ترا  بالمنافسة 
االول   المركز 

  10,000يفوز  
من   نقطة 

 
 
 

25,483,793 
 مشاهدة
 
 
 
 
 

3,038,641 
 مشاهدة

 
 
 

41,683 
 تعليق 
 
 
 
 
 

3,947 
 تعليق 

  
نص    - كلت  انا 

ف   عورتني  الحبة 
مره  النها  بطني 
وحالية   دسمة 
هذا   وفوق  بزيادة 
فول   فيها  كله 
سوداني داخل بس  

 اهنيك مشاهلل
      

راح   - شوكت 
الريسس  أ جرب 
 نآلا
 
اعرف ناس    اني  -
اال    ال اللحم  يرون 

ويوم   فترات  علي 
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اسم  
 القناة 

)مقدم 
تحدى  
 الطعام( 

بلد  
المنشأ، 
والمظهر  

 العام 

 لينك المقطع 
تاريخ 
 عرضه 

 المحتوى  مدته 
عدد 

 المشاهدات
عدد 

 التعليقات 
 أمثلة التعليقات 

تطبيق 
 ماكدونالدز

لحم    يأكلون ما  
عيد   يوم  كأن 
ال   اللهم  عندهم 
من  تحرمهم 
فضلك وعونك في  

 ةخر آلالدنيا وا
 
 

 التوينز 

 
 

 مصري 
 
 
 
 

التوينز 
رامي 
 وجرجس
يتمتعان 

https://www.youtube.com/watch?v=JDvGatSiQC0 
 

A-https://www.youtube.com/watch?v=qwckBFUh4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LvMm5yhqzfY 
 

أبريل   16
2022 

 
 
 
يناير  21

2020 
 
28 

مارس 
2021 

12 
دقيقة 

  44و
 ثانية 
 
 
 
12 

 دقيقة
 
 

أكل   تحدي 
قطعة    50

مع  كنتاكي 
 الصوصات 

 
التوأم   تحدي 

أكل     20في 
عمالق  برجر 

والعقاب 
بلبس  يتصور 

 بنات أحمر 

1,586,299 
 مشاهدة

 
 
 

2,192,933 
 مشاهدة

 
 
 

3,025,716 

2,486 
 تعليق 

 
 
 

2,302 
 تعليق 

 
 
 
 

الفيديو عظمه دي 
 قليله

                  
الناس   ارحمو  بس 

 الجعااااانه 
انتو - بصو 

وكل   جامدين 
والتحديات   حاجة 
جامدة  بتاعتكو 
عايزين   واحنا 
بس  أكل  تحديات 

https://www.youtube.com/watch?v=JDvGatSiQC0
https://www.youtube.com/watch?v=qwckBFUh4-A
https://www.youtube.com/watch?v=LvMm5yhqzfY


                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - / الجزء األول األربعونالثاني و العدد  323 

اسم  
 القناة 

)مقدم 
تحدى  
 الطعام( 

بلد  
المنشأ، 
والمظهر  

 العام 

 لينك المقطع 
تاريخ 
 عرضه 

 المحتوى  مدته 
عدد 

 المشاهدات
عدد 

 التعليقات 
 أمثلة التعليقات 

بأجساد 
 نحيفة 

10 
 دقائق

 
خلصتهم   لو 

دقايق    10في  
  2000تكسب  

جنيه!! هتموتوا 
 من الضحك 

 

 2,554 مشاهدة
 تعليق 

صايمة   انا 
كده  هتفطرونا 
بعد  ينزلو  خليهم 

                 الفطار
نفطر - ماما  بقنع 

الوجبة   كنتاكي 
ادعولى   العائلية 

 توافق
للا  - شاء    ما 

ما   و  كثير  بياكلو 
 بيبنش عليهم
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 في ضوء ثقافات االستهلك الغذائي المستحدثة.   بوك عبر الفيس " بانغ موكـ": خصائص تعليقات المتابعين لمقاطع الثانياا
 (  2جدول رقم )

 أمثلة على تعليقات مشاهدي "موك بانغ" عبر الفيس بوك من منظور مشاهدي التحديات. 

 أمثلة على تعليقات المتابعين لمقاطع موك بانغ  التصنيفالفئة أو 
 
 الحسد والذهول  

 تجاه مقدمي التحدي 

 انتوا ازاي مبتتخنوش انتوا بتاكلوا وأنا اللي بتخن؟؟ 
 أحلي حاجه بتاكلوا األكل كتير أوي ومبتتخنوش نفسي أعرف األكل بيروح فين.

 فلوسكم دي كان زماني منمتش يوم زعالن  لو معايا
 بتجيبوا منين كل الصحة دي بتاكلوا شطه ومبتتعبوش!!!!! 

 
 داعمة للتحديات 

 للا عليك جامد وبطل ونسفتهم. 
 متأكد إن كل تحدي هيطلع أجمد من اللي قبله.  

 غلبتوا كووووريا وبتعلوا عليهم ياجامدييين. 
 على فكرة هو قال قبل كده بيلعب رياضة وهيحرق كل اللي أكله.   تعليقاتمفسرة وتجيب على االستفسارات في ال

 هو ما أكلش من أيام أكيد عشان يآكل كل ده.  
 أعتقد كل الوجبات من المطاعم هدية ليهم عشان يروجوا ليها.

  
 

 الرغبة في التقليد

 منكم هلل أنا طلبت أوردر بيتزا حااااال بسببكم. 
 لما بشوفكم بجوع كده، طب وللا ألقوم أكل رغيف الفينو اللي مخبياه.  ازاى

 أصوات األكل وقرمشته دي بتخليني أقوم على غير قادرة وتفتح نفسي اكل. 
 طمنتوني. 

 بتآكل كل ده ومبتتخنش أنا كمان بقيت بجيب اندومي ومتخنتش من يومها. 
 
 

 اللوم والعتاب

 نكم هلل. الناس مش القية تآكل اتقوا ربنا م
 اخواننا في الدول الفقيره بيحلموا باللحمه، كلت خروووف كامل اتقى للا.  

 ممكن. 
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 أمثلة على تعليقات المتابعين لمقاطع موك بانغ  التصنيفالفئة أو 
 كل دي كميات طعام هتاكلها لوحدك طب اختار شخص من التعليقات واعزمه. 

 
 

 الشغف والفضول 

 طول عمري بشوف االندوووومي الكوري دي ونفسي أجربها. 
 باقة انترنت أكتر كنت شفت التحدي اللي بعد كده.  لو معايا

 نفسي أجرب منيو مطعم كامل. 
 للا على تحدياتكم لما بتطلبوا نفس اللي العربية اللي قدامكم طلبته. 

 بحب اتفرج عليكم بس أصوات المضغ بتضايقني.   االشمئزاز 
 هو البالد اللي في حروب دي مش أولى باألكل ده كله.  

 
 ق الخوف والقل

 الكميات اللي بتاكلوها مرعبه ومضره جدااااااا. 
 السكر الكتير ده هيجيبلك السكر.

 ايه كل الدهون دي قلبك مش هيستحمل. 
  

 دوافع االستخدام التعويضي للمشاهدة
 لما بتفرج عليكم بنسى غربتي وبحس بونس.  

 وتفتحوا نفسي لألكل بحبكم أوي.  ازاى بتضحكوني
 كل ما اشوفكم مبحسش أنى لوحدي اللي بتحب األكل ومفجوعه.  

 لما بكون زهقان ومالل بتفرج عليكم يا أبطال. 
 مستني اخلص ثانوية عامة عشان أعوض اللي فاتني من تحدياات واشوفها تاني.
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 : تأثيرات مشاهدة "موك بانغ" على ثقافة االستهلك الغذائي نماذج من منظور من شاركوا التحديات من المتابعين ثالثاا
 (  3جدول )

 على تعليقات مشاهدي موك بانغ حول تأثيرات المشاهدة أمثله

 تابعين لمقاطع موك بانغ أمثلة على تعليقات الم الفئة أو التصنيف
 لما كنت بتابعكم باستمرار كنت بحدد هتغدي ايه بناء عليكم.  التحفيز 

 ني مبقتش باكل كتير. ألما بشوفكم وانتوا بتاكلوا بشبع ولما بتغدى ماباكلش كتير ممتتنه ليكم 
 أنا بطلت أتابعهم أنا زاد وزني جدا بسببهم وبسبب االكل اللي كله من مطاعم واالغراءات.   زيادة االستهالك الغذائي 

 كيلو.  33بفضل للا أتمتت عامين من التعافي من التوقف عن مشاهدة تحديات الطعام أنا كنت بقلدهم وزدت 
د مقدمي التحديات اللي بتتصف أغلبها بالرشاقة والنحافة واللي  أرهقني في متابعة وتقليد موك بانغ االزدواجية طبيعة أجسا ءأكتر شي  االزدواجية 

 بتظهر األمر كأنه طبيعي وملوش أى آثار سلبية!!!!! 
 بيسموا للا قبل التحديات طب هو الدين قالكم تسرفوا كده وتستهلكوا كل الكميات دي؟.

 دقيقة حتى ال أشعر بالوحدة.  25تقل عن   موكبانغ مدته ال  عندما أكون بمفردي ال أتردد أنا أبحث عن مقطع يقلل من الشعور بالوحدة   
 ا. أوقات بحب أتفرج على مقطع موكبانغ عشان أصوات األكل بتونسني وتطمني وتهديني نفسي  

انني لست المذنبة الوحيدة اللي بتآكل  بارتياحآالف سعر حراري بشعر  5000يزيد عن  لما بتفرج على الموكبانغ وأشوف ناس بتأكل ما تقبل الذات دون لوم وعتاب
 كتير.  

 الوحيدين اللي شبهي في الدنيا دي بحبكم لألبد  وأنتمبحب األكل جدا 
ا البعض وما زالت حية!! ما  لم تقتصر تحديات الطعام على تحديات الطعام المطهي ولكن انتشرت العديد من األكوالت الحية التي يتناوله التعجب  

 متابع لهم منذ سنوات ومازالوا بخير! أنىا تبعيات هذا األمر علم  
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أنه غالب ا ما يكون هناك تناقض ملفت للنظر   أظهرت تعليقات المتابعين لتحديات الطعام موك بانغ
وقت   في  السلوكية  والدوافع  التأثيرات  من  أنواع  عدة  يثير  قد  للبعض،  بالنسبة  المستخدمين  تعليقات  في 
واحد، مثل الحد من تناول الطعام في الوقت الحالي مع تقليل الشعور بالخجل من تناول الطعام بشكل  

ا القلق بشأن  عام أو الشعور بالوحدة في نفس ا الذي يتم الترويج له غالب ا في    االزدواجيةلوقت، ولكن أيض 
 . أشرطة الفيديو

 

 مناقشة النتائج:
المحلية      الغذائي  االستهلك  ثقافة  على  التأثيرات  من  العديد  الكيفية  الدراسة  نتائج  من  اتضح 

 وتمثلت في: 
اتضح من خالل المقاطع عينة الدراسة االعتماد على األطعمة السريعة الدسمة، أنواع األطعمة:   ▪

وكذلك األطعمة المجمدة سريعة التحضير، وكذلك الترويج للعديد من المطاعم األوربية الدخيلة  
على الثقافة المحلية للغذاء، وقد يفسر ذلك األرباح الطائلة التي يتقاضاها مقدمو "موك بانغ" من  

رويج لقائمة الطلبات لتلك المطاعم والتي أثرت في تصورات المشاهدين لهذه األطعمة من  وراء الت
السيئة،  والتغذية  السريعة،  والوجبات  المجمدة،  بالوجبات  االستمتاع  على  المشاهدين  حث  خالل 
عدد   انتشار  ذلك  ويفسر  الحرارية،  السعرات  العالي من  المحتوى  ذات  والدهنية  الحارة  واألطعمة 

ديات الطعام حول العالم وهى )تحدي المنيو كامل( )تحدي سيارة درايف ثرو( )تحدي يوم  من تح
المفضل المطعم  في  دراسة  )كامل  نتائج  إلية  أشارت  ما  مع  ذلك   &Strand) ويتفق 

Gustafsson, 2020)   التي أشارت لخطورة تقليد تلك التحديات التي ال تهدف إال للربح لمقدمها
 أو للجهة الداعمة له.

على استهالك كميات هائلة من الطعام وفي أسرع    "موك بانغ"تعتمد مقاطع  معدالت االستهلك:   ▪
وهذا ما يجعل من تحديات الطعام "موك بانغ" أكبر عائق أمام تحقيق أهداف التنمية   ،وقت ممكن

الك  االستدامة الغذائية ومفاهيم األمن الغذائي وحصة الفرد في االسته  إلىالمستدامة والتي تدعو  
حفاظ   الغذاء  من  الغذاءاليومي  من  القادمة  األجيال  حقوق  على  والمخاطر   ،ا  األضرار  ولتقليل 

 الصحية الناجمة عن اإلفراط المتعمد.

ويتضح ذلك من خالل الثقافات الدخيلة على األسر المصرية،  االزدواجية في الموروث الثقافي: ▪
بدال   االستهالك  من  لمزيد  تدعو  والتي  المصري  االستدامة  والشعب  الوعى    ،من  عدم  وكذلك 

بمخاطر األنظمة الغذائية المتبعة في تلك التحديات، كما تسعى هذه التحديات للترويج لعدد من  
األفكار المغالطة مثل "لو خلصت التحدي وكلت كل األكل أنت كده راجل وبطل " وهذه األفكار 

لحد، فعلى سبيل المثال تحدي "توينز"  المغلوطة تدعو لمزيد من االستهالك الغذائي الزائد عن ا
ال يستحق    -ا ضمني  –المصريين إذا لم يفز أحدهما في السباق يتم تصويره بمالبس نسائية؛ ألنه  

 لقب رجل أو بطل.  
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 (  7شكل رقم )

 . دقائق 10ساندوتش برجر في  20يوضح عقوبة عدم تناول 
 

 األنماط البصرية والغذائية المغلوطة:  
بانغ" الترويج   تعتمد تحديات الطعام "موك  المغلوطة؛ حيث يظهر مقدمو    على  البصرية  لألنماط 
الطعام دوم   بانغ" وتحديات  الرياضي؛مقطع "موك  الجسد  أو  للنحافة  يميل  مما يجعل    ا في جسد رشيق 

األمر يظهر للمتابع وكأنه خاٍل من األثار السلبية، وأن كل الكميات الهائلة من الطعام والتي أغلبها من  
الجانب  وعلى  يذكر،  سلبي  أثر  أى  عنها  ينتج  لم  والحلوى  والمثلجات  والمجمدات  والمعجنات  المقليات 

رياضية شاقة لحرق السعرات الحرارية  اآلخر صرح العديد من مقدمي تلك المقاطع أنهم يبذلون مجهودات  
ساويكا   دراسة  أشارت  كما  المقدمه،  التحديات  من  ا  إلىالمكتسبة  التقني  اإلنتاج  من  المخاطر  حترافي 

اعتماد   للمقطع  وإخراج  ومونتاج  الحسية  تصوير  التأثيرات  إلحداث  للغاية  حساسة  ميكروفونات  على  ا 
 (. (ASMR Sawicka, 2022الدماغية للمستمع عن طريقة ما يعرف بإسم 

الدراسة   هذه  هدفت  الختام  اإلعالمية  إلى  وفي  الظواهر  بعض  مخاطر  على  الضوء  تسليط 
المستحدثة التي تغزو منصات التواصل االجتماعي، وتغزو ثقافة المجتمعات العربية وتعطل جهود الدولة  

بضرورة   األفراد  كافة  الدراسة  وتوصى  االستدامة،  أهداف  تحقيق  في  تلك المصرية  مشاهدة  أثناء  الحذر 
 التحديات وعدم تقليدها دون وعى لحقيقتها وخطورتها. 

 من األغذية، وإنتاج الحالية الغذائية األنماطثقافة االستهالك الغذائي، و   على تحسينات فإن لم ندخل 

 التغذية وسوء الغذائي األمن انعدام من  أكبر اخطر   المقبلة  واألجيال وأسرهم  األطفال  يواجه أن المرجح

 .البيئي والتدهور المناخية الصدمات  عن الناجمين
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 :مراجع البحث ومصادره
 

  :: المراجع باللغة العربيةأوالا 
م(. إدارة أولويات االستهالك وعالقته باألمن االقتصادي األسري في ضوء التسعير  2018علي. )  أبو سليم، آية عبدالشافي -

 . 174  - 133، 34النفسي من منظور ربة األسرة. مجلة االقتصاد المنزلي، ع

- ( أسامة.  حسن،  ضوء  2022أحمد  في  الجامعي  الشباب  لدي  البيئية  االستدامة  ثقافة  لتعزيز  مستقبلية  رؤية  التغيرات  م(. 

 . 130-81( , 3)10المناخية. مجلة مستقبل العلوم االجتماعية، 

- ( بلقاسم.  عمرة  بن  الدولية  2017أمين،  المجلة  ومنهجي.  نظري  مدخل  االفتراضية:  األنساق  دراسة  في  النتنوغرافيا  م(. 

 . 52 - 38، 4, ع4لالتصال االجتماعي، مج

 نظريات اإلعالم الجديد ومناهجه. القاهرة: عالم الكتاب  م(. مستخدم االنترنت قراءة في 2015البدوي، ثريا. ) -

- ( الرحمن.  عبد  وقدي،  الطاهر،  المتعددة.  2022بصيص،  الوسائط  دراسات  في  واستخدامها  االفتراضية  اإلثنوغرافيا  م(. 

 . 95 -  83، 4, ع7مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية، مج

القادر. - عبد  وبودي،  أمال،  مسعودة  سعيد،  رمضان:  2018)  بن  شهر  خالل  االستهالك  أنماط  على  المؤثرة  العوامل  م(. 

 .80  - 59، 3, ع7دراسة ميدانية على عينة من المستهلكين الجزائريين. المجلة العالمية للتسويق اإلسالمي، مج

- ( الزهرة.  ا2022بوجفجوف،  في  معاصر  بحثي  توجه  االفتراضية:  المجتمعات  في  اإلثنوغرافية  المقاربة  لفضاء  م(. 

 .43  -  31، 2, ع9االتصالي الجديد. المجلة الدولية لالتصال االجتماعي، مج

م(. القنوات الفضائية وأثرها على العادات الغذائية واالنماط االستهالكية لدى االسرة الجزائرية.  2014بودرواية، المية. ) -

 . 157  - 139، 16دراسات اجتماعية، ع

اللطيف. ) - تحقيق اإلثنوغرافيا الرقمية: منهجية دراسة الجمهور االفتراضي. مجلة الباحث    م(. رهانات2022بوزير، عبد 

 .  254 -  236، 1, ع13في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج

- ( حمزة.  السيد  حمزة  المواطنين  2021خليل،  تفاعل  ديناميات  على  وانعكاساته  الرقمية  البيئة  في  السياق  انهيار  م(. 

م في  الرقميين  "والمهاجرين  المتجذرة  النظرية  ضوء  في  إثنوغرافية  دراسة  االجتماعية:  الشبكات   Groundedواقع 

Theory145 - 69، 22". المجلة العلمية لبحوث الصحافة، ع . 

- ( النتنوجرافيا  2018زكي، محمود.  اإللكترونية.  Netnographyم(.  للمجتمعات  الكيفي  الثقافي  التحليل  في  : مدخل جديد 

 . 380 - 283، 4والدراسات اإلعالمية، عمجلة البحوث  

- ( محمد.  بن  مرعي  بن  سعيد  الشريعة  2020السرحاني،  كلية  مجلة  فقهية.  دراسة  والدواء:  الغذاء  استهالك  ضوابط  م(. 

 1308 – 1239، 4, ج32والقانون بأسيوط، ع

لى مؤشرات األمن الغذائي  م(. أثر تغير نمط االستهالك الغذائي ع2014صقر، عمر محمد عثمان، وفتحي، أحمد صالح. ) -

 .297 - 265، 3, ع28م. المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، مج2013 – 1990في مصر خالل الفترة 

م(. استهالك الطعام بين عادات الموروث الشعبي والثقافة االستهالكية الحديثة: الوليمة  2017صالح، مروي حسين السيد. ) -

 .99 - 79، 5نموذًجا. مجلة االستواء، ع

م(. اإلثنوغرافيا 2021مكاوي، محمد أحمد عبدهللا فكري علي، البكري، فؤادة عبدالمنعم، و جمعة، هدى إبراهيم الدسوقي. ) -

العامة   العالقات  لبحوث  العلمية  المجلة  ميدانية.  دراسة  االجتماعي:  التواصل  مواقع  على  االفتراضية  المجتمعات  وآلية 

 . 643 -  607، 22واإلعالن، ع
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Abstract 

         In light of the of the ongoing developments of technological techniques, 

and the developed media phenomena, recently, clips of "Mukbang" or “food 
challenges” have spread, these are clips based on which large amounts of food 
are consumed via social media platforms, some people spend a long time 
watching those videos. 
“MuKbang” has grown in popularity in Arab societies through social media 
platforms in recent years, especially after the coronavirus pandemic, changes in 
food consumption patterns and culture are among the most significant problems 
facing the Egyptian State in light of economic openness and technological 
development . 

-   The main objective of the study is “to recognize the effects of “Mukbang” 
through social media platforms on the culture of food consumption in Egyptian 
society .” 
The seriousness of this phenomenon is reflected in the influence on the criteria 
and patterns of an individual's consumption of food, which is easily influenced 
by other people's consumption cultures . 
 

-   The current study is one of the qualitative descriptive studies that used the 
"Ethnography or internet ethnography" curriculum, due to the prevalence of this 
phenomenon through social media platforms, given the prevalence of this 
phenomenon through the social media platforms, the netnographic method is the 
method of optimal analysis of this study, in the light of theoretical assumptions 
of the compensatory internet application model on the platforms: YouTube and 
Facebook . 

-   The results of the study indicated the negative effects of Mukbang on Egypt's 
food consumption rates and patterns. 
Mukbang clips depend on consuming huge amounts of food as quickly as 
possible, in addition to spreading duplication in cultural heritage, promoting 
false visual diets . 
 
Keywords: Mukbang, Food Challenges, Netnographic, Food Consumption 
                   Culture, Internet Compensatory Use Model.  
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