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  تمهيد:

اســـتخدامها وانـــدماجها مـــع  لقـــد أصـــبح اإلعـــالم مـــن مؤشـــرات تطـــور المجتمعـــات، فالتقنيـــة ومقـــدار
ــا ُســمي "ن تأفــرز اإلعــالم التقليــدي  بوصــفه ســاعد علــى تــوفير تطبيقــات ذكيــة  "اإلعــالم الجديــدمطــا إعالميًّ

ُيمــاَرس مــن خــالل الكــالم ومختلــف  حيــث ؛نف الرمــزيالعبــيــرتبط  الــذيوســائل للخطــاب الموجــه للشــباب، 
بأنـــه "فـــرض المعـــاني  Bourdieu Pierre األشـــكال التعبيريـــة، وعبَّـــر عنـــه عـــالم االجتمـــاع (بييـــر بورديـــو)

  الفاعلون االجتماعيون وفق استراتيجيات مضمرة ومعلنة تتجسد في الرموز واإلشارات". مارســــهالذي ي

 اه عنفـا خفيـا ال مرئيـوصـففالفرد أصبح يشكل موضوعا لهـذا العنـف عبـر وسـائل اإلعـالم الجديـدة، ب
أن  كمـا، تعظـيم الـذات وتبخـيس اآلخـر عبـر الـبعض لممارسـته حتى بالنسـبة لضـحاياه، واتجـه اوال محسوس

ومن َثمَّ ال نرى لدى الناس أي رفض له، بـل  ؛ونه فعال عادياا بل يعدعنفالمجتمعات ال تعترف به بوصفه 
ــون ذ يســتهدف مفهــوم بالضــرر، وعلــى ذلــك فــإن هــذا العنــف  هــم وغيــرهمواتيقــوم األفــراد بإعــادة إنتاجــه فيَمسُّ

والثبـات، بمـا  للتوافق وسعيه نفسه، إلى ظرتهون سلوك الفرد بين التساقلها المحدد وصفالذات التي تلجه، ب
  .توقعاته وُتحدد بها الفرد يمر التي الخبرات ، وفي ضوء ذلك تُفسرمن النفسيى مستوى شعوره باأليؤثر ف

  الدراسات السابقة:

 هـذه ومـن ،بـالعنف عالقـة وسـائل اإلعـالم الجديـدة مسـألة األكاديميـة الدراسـات مـن الكثيـر تنـاول
ة األكبــر مـن الشــباب النسـبأنَّ إلــى ) وأشـارت فــي نتائجهـا ٢٠١٦(الجيوشـي وعيــد،  دراســة نـذكر الدراسـات

وجاء التجنيد جتماعي، رهابية من خالل مواقع التواصل االيمات اإلظقتناع بأفكار التنالمصري متوسطو اال
 تالت دراســـتلـــك المواقـــع، وتوصـــالتـــي تتبعهـــا الجماعـــات اإلرهابيـــة فـــي أهـــم األســـاليب الفكـــري اإللكترونـــي 

عنـــف اللفظـــي عبـــر وســـائل التواصـــل خطـــورة التأكيـــد  إلـــى ،)٢٠١٦(جمعـــة،  )٢٠١٦(قســـمية وقريبـــي، 

                                                            

 المنصورة جامعةـــ  النوعيةـة التربيـة يكلـــ  مدرس الصحــافة بقسم اإلعالم التربوي. 



Arab Media & Society (Issue 26, Summer/Fall 2018)  

٢ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

طــالب  معظــم أنَّ  ، كمــاللمشــادات واللجــوء للعنــف مباشــراً  خــتالف فــي الــرأي ســبباً االجتمــاعي، وكــون اال
 حمــل عنفــا لفظيــات مه% مــن تعليقــات٧٧.٥٦و، موقــع تــويترفــي  وهومارســ للعنــف اللفظــي واتعرضــ الجامعــة

أبـرز مظـاهر العنـف الرمـزي بموقـع الفـيس بـوك أنَّ  ،)٢٠١٦، (لصـلجدراسـة  ، وأكـدتوالسـخرية) السـب(ك
فـي  البذيئـة والكلمات ،بأدوار سلبية الجزائرية المرأة وٕاظهار ،الجزائري شخصيةالعنصرية نحو  النكت كانت

 العنف بين ارتباطية موجبة عالقةوجود  ،)٢٠١٦(صفاء،  )٢٠١٦، (عايد تادراسأكدت و ، ُزوَّارال تعليقات
، جامعـةطـالب اللـدى  المـتعلم والعجـز الطمـوح الجامعـة ومسـتويات بمؤسسـة مـن الفـاعلين الُمَمارس الرمزي
العنـف هـذا أن ِبْنَيـَة إلى توصلت التي ، (Torres and Ubeda , 2015)دراسة جاءت نفسه السياق وفي 

  الصراع بين عائالت المهاجرين والمدرسة.و درسية العالقات األسرية والمتنعكس على 
 مـن شـعورهم بـاألمن النفسـي ومسـتوى فهـوم الـذاتم للشباب فـيتحدث  التى أما عن رصد التأثيرات

 (Wan Othman, 2016)مــن كــل اتدراســأكــدت قــد ف ،لتلــك الوســائل واســتخدامهم تعرضــهم جــراء
(Vandenbosch & Eggermont, 2016) (Neira & Barber, 2014) (Jones, 2015) 

(Valkenburg  & Peter, 2008)،  َّوسـائل اإلعـالم االجتماعيـة وطالب الجامعة استخدام المراهقين أن
ارتـبط بتـرويج قـيم ُتسـهم إيجابيـا قـد تقـديم هـويتهم عبـر اإلنترنـت فـي اتصـاالتهم و  الواتس آب والفـيس بـوكك

(الحمـــوري،  )٢٠١٤ ،(العامريـــة، وأثبتـــت دراســـات هممفهـــوم الـــذات لـــديو كفـــاءاتهم االجتماعيـــة فـــي تنميـــة 
 أنَّ ، كمــا أســباب الضــغوط النفســية ترجــع لمفهــوم الــذاتمــن % ٦٠أنَّ  ،)٢٠٠٣(عبــد العلــى،  )٢٠١١

 دالـة إحصـائيا فـروقت كمـا وجـدمقارنـة بغيـر العـامالت،  إيجـابيذات بمفهـوم  تمـتعني األمهـات العـامالت
 طـالب ولصـالح طـالب المدينـة، لصـالح )الُهِويَّـةو  الشخصـية،ات (الـذ أبعـادفي طالب جامعة القصيم  بين

 الـذات مفهـوم بـين طرديـة عالقـة ت، وقـد وجـد)واالجتماعيـة اُألسـرية،و البدنيـة،  الـذات( أبعـادفـي  القريـة
 الجسـمية، الـذاتي (ُبْعـدَ  ىفـ واإلنـاث الـذكور بـين فـروق وجـود دمت عـثُبـو  بأبعـاده، النفسـي واالحتـراق
  اإلناث. لصالح واألسرية) واالجتماعية، األخالقية،(الذات  أبعاد ىف دالة فروق تُوِجدو  ،)والشخصية

بجملـة مـن  )٢٠١٥(أحمـد،  )٢٠١٦(وتـد،  (Afolabi & Balog, 2017)بينمـا خرجـت دراسـات 
أنَّ  تَبـيَّنَ الرغم من تنوع عيناتها، فقد  على االستنتاجات التي تعزز العالقة بين مفهوم الذات واألمن النفسي

وجــود عالقــة ارتباطيــة بــين ، فضــًال عــن اةؤدي إلــى زيــادة الرضــا عــن الحيــوالكفــاءة الذاتيــة تــاألمــن النفســي 
، مفهومي تقدير الذات واألمـن النفسـي والشخصـية االرتيابيـة لـدى طـالب المرحلـة اإلعداديـة فـي مدينـة باقـة

عينــة الــذكور مــن درجــات  الــة بــيند ارتباطيــة َن وجــود عالقــةتَبــيّ ل ،)٢٠١٤(نعيســة،  دراســةكمــا جــاءت 
مـع  فـي ذلـك ت، واتفقـاالجتمـاعي والتوافـق النفسـي مقاييس األمن علىقدسيا  في اإلصالح بمعهد األحداث
بــالمرحلتين اإلعداديــة المعــاقين بصــريا وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة بــين درجــات فــي  )٢٠٠٩(عقــل،  دراســة

وجــود ، )٢٠٠٩ ،(عطــار دراســة، وأخيــرا أكــدت فســي لــديهماألمــن النو مفهــوم الــذات اييس مقــ ىوالثانويــة علــ
  .فروق بين السعوديات والمغتربات في الشعور باألمن النفسي لصالح السعوديات
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  التعليق على الدراسات السابقة:

 جتمـاعي علـىاإلعـالم اال وسـائل اتتـأثير  قيـاس علـى ركـز الدراسـات معظـم أن سـبق مـام يتضـح
، فضـًال عـن رصـد أسـاليب العنـف الفكـري ونشـر ثقافـة العنـفات اإلرهابيـة لتنظيما استخدام ومدى المجتمع

 اتم)، وجـاءت دراسـستوى الطمـوح والعجـز المـتعل(كم عنف الرمزي وبعض المتغيرات األخرىالعالقة بين ال
االجتمـاعي اإلعـالم رصـد عالقـة ، و الجزائـري تحديد أبرز مظاهر هـذا العنـف بصـفحات الفـيس بـوكل أخرى

، كمـــا تبـــيََّن تنـــوع منـــاهج وأدوات البحـــث بـــاألمن النفســـي شـــعورهمت لـــدى المـــراهقين ومســـتوى مفهـــوم الـــذاب
ما بين المسح بشقيه التحليلي والميداني والمنهج التجريبي، في حين تعـددت النظريـات التـي  المستخدمة بها

ســـتثارة والتطهيـــر المـــاعي واتـــم االرتكـــاز عليهـــا فـــي تفســـير متغيراتهـــا (كـــالغرس الثقـــافي وبنـــاء الواقـــع االجت
رتكزت عليها تلك الدراسات ما بين وتنوعت العينات التي ا، )وغيرها ،ونظرية بورديو للعنف الرمزي النفسي

وأثبتت نتائج الدراسات قوَة وسائل اإلعـالم  ،المراهقين وطالب الجامعة واألمهات العامالت وغير العامالت
لدراســة الباحــث ُنــدرة الدراســات التــي تــربط بــين متغيــرات الجديــدة فــي تشــكيل ســلوكيات مســتخدميها، والحــظ ا

مـن وجهـة نظـر بمنصـات اإلعـالم الجديـد ومـدلولها  في ظاهرة العنـف الرمـزي الغوص تحاولالتي الحالية، 
األكثـر تـأثرًا خاصـة فـي ظـل التحـوالت و  االجتماعيـة واالقتصـادية والثقافيـة، خصائصـهفـي تنـوع المالشـباب 

  فتراضية.ا تلك المجتمعات االشهدته المتسارعة التي

  مشكلة الدراسة:

مزيـا عنفـا ر  ظهريُ تغيرات متسارعة في سلوكيات مستخدميها بشكل إلى أدت وسائل اإلعالم الجديدة 
 مـــن ِقبـــِل فـــرد أو جماعـــة بهـــدف ؛ وذلـــك لـــدعم الســـلوك المعـــادي والمتكـــرربصـــوره اللفظيـــة وغيـــر اللفظيـــة

إعالميـــة عدائيـــة وُمحبطـــة تقـــوم علـــى الـــرفض  ؛ ممـــا ُيشـــكل بيئـــةاآلخـــرينيـــذاء وإ  ،والكـــذب الســـيطرة بـــالقوة
ها الموجه الـرئيس لسـلوكياتهم ونظـرتهم وصفاتهم بو ى نظرة األفراد لذ، بما يؤثر فبالُغربةوالتهديد واإلحساس 
 وبهـذا فـإن مشـكلة ،علـى مسـتوى شـعورهم بـاألمن النفسـي وبشـكل يـنعكس ،المختلفـة لآلخـرين فـي المواقـف

  ي:اإلجابة على التساؤل الرئيس اآلتالدراسة يمكن صياغتها من خالل 

مــا العالقــة بــين العنــف الرمــزي المــدرك بوســائل اإلعــالم الجديــدة ومفهــوم الــذات واألمــن النفســي لــدى 
  الشباب المصري عينة الدراسة؟

   أهمية الدراسة:

  :يأتتتمثل أهمية الدراسة فيما ي

وعالقتــه بــبعض المتغيــرات النفســية لرمــزي بوســائل اإلعــالم الجديــدة تصــدي الدراســة لظــاهرة العنــف ات .١
   .في تفسير النتائجنظرية بورديو واالعتماد علي  ،األمن النفسي)ـــ  تمفهوم الذا(
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غرسـت لـديهم والتي بتقنياتها الجديدة  اإلعالم وسائلالمستخدم ل أن الدراسة تهتم بفئة الشباب المصري .٢
تهم ممارسـعلـي مما سـاعد  ؛خضع للسلطة أو المراقبة أو المالحقةتيدة ال إحساسا بالعيش في بيئة جد

وضــع ذلــك  اســتوجبو  ،االفتراضــية أرض الواقــع وفــي ثنايــا الشــبكات علــى كثيــرة مــن العنــف شــكالأل
عـــن المســـتحدثات البحـــث و  ،تـــدخل الســـلطة التشـــريعية ىمعتمـــدًا علـــتلـــك الظـــاهرة تصـــور لمناهضـــة 

 .والمجتمع بأكمله الشبابحماية لـــ كي كالويب الذـــ جية التكنولو 

  أهداف الدراسة: 

  :ىالحالية إلالدراسة تهدف 

 لعنف الرمزي الُمقدم بها.اى معدالت استخدام الشباب وسائل اإلعالم الجديدة وٕادراكهم التعرف عل -

 .لديهم واألمن النفسي مفهوم الذاتو وسائل تلك اللعنف الرمزي بتعرض الشباب لعالقة  رصد -

 -مفهـوم الـذات -(العنـف الرمـزيى أبعـاد مقـاييس فـ الشـبابين متوسـطات درجـات الفـروق بـ ديدتح -
 .ةالمتغيرات الديموجرافيمعدالت االستخدام و  قوف )األمن النفسي

  : مصطلحات الدراسة

  ي:ما يأت تتحدد مصطلحات الدراسة في

فـه  ،Symbolic Violence العنـف الرمـزي .١ مرئـي وال  ال فـي هـاديءبورديـو بأنـه عنـف نـائم خوُيعرِّ
بيـــر، ض المســـيطرون طـــريقتهم فـــي التفكيـــر والتعويعنـــي أن يفـــر  ،بالنســـبة لضـــحاياه محســـوس حتـــى

أدوات فــي الســيطرة علــى الرمــوز بوصــفها  معتمــداً والتصــور الــذي يكــون أكثــر مالءمــة لمصــالحهم، 
  .)٢٠١٤ ،(رحمانياللغة والصورة واإلشارات والدالالت كوالهيمنة، 

 هــذا العنــفتســتغل بــذكاء التقنيــات لتمــرر و  ،الجديــدة باتــت تبســط ســيطرتها وســائلتلــك ال فــإن ذلكبــو 
 ةـــــ والتبخيســيتعبير عـن أفكــارهم السـماح لآلخــرين بــال دمكعــ ةــــــ والتجريديــ بصـوره (اللفظيــة كالســب والسـخرية

  ).٢٠١٦كالتقليل من شأن اآلخرين والتشكيك في قدراتهم) (عايد، 

عينـة  عليهـا حصـلت التـي الكليـة ُيعـرف إجرائيـا بأنـه الدرجـة، و Self Concept مفهـوم الـذات: .٢
ـــــ  (الجســــمية ، وهــــيالــــذات مفهــــوم أبعــــاد مقيــــاسبالدراســــة  ـــــ  األســــريةــ ـــــ االجتماعيــــةــ ـــــ  األخالقيــــة ـــ ــ

 .الشخصية)و 

 حصـلت التـي الكليـة الدرجـةف إجرائيـا بأنـه ُيعـرَ و  ،Psychological Security النفسـي: األمـن .٣
لشـعور بالقناعـة والرضـا عـن الحيـاة ــــ ا( هـيو  ،األمـن النفسـي أبعـاد مقيـاس عينـة الدراسـة فـى عليهـا

الشــعور بالحــب والتقــدير و  ـــــ االنتمــاء للمجتمــعـــــ  رار االجتمــاعياالســتق ـــــ الطمأنينــة والراحــة النفســية
  ).االجتماعي
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  اإلطار المعرفي للدراسة:

ئل اإلعالم الجديدة أصبح عقيدة ومنهجـا لـبعض الجماعـات في البيئة الرقمية لوساالرمزي إن العنف 
التـي  الدالالت الرمزية من خالل كي يمارسذ عنف ، فهوبشكل ساعد على تعزيز وجودها وتزاُيِد مخاِطِرها

أفكـــارهم  ىعلـــللهيمنـــة  ىمتمركـــزة تســـع ىر لقـــو حالـــة مـــن الخضـــوع عنـــد اآلخـــ ؛ بهـــدف خلـــقتتســـم بـــالتخفي
 . (Udasmoro, 2013) )٢٠١٣ ،) (وطفة١٩٩٤ ،(بورديوخلقه وزيادته  وقيمهم، وتسهم الثقافة في

أحــد بوصــفه مفهــوم الــذات التــي تلجــه  ىعنــف فــي أنــه يســتهدف بالدرجــة األولــوتكمــن خطــورة هــذا ال
ـــة ـــة مـــن تفكيـــر الفـــرد نحـــو نفســـه  العوامـــل الرئيســـة الموّجهـــة لســـلوكيات األفـــراد، فهـــي بمثاب الصـــورة المركب

االجتماعيـة التـي  الـذاتو الفـرد عـن جسـمه ـــــ  صـورةوهـي في (الـذات الجسـمية  ااده، وتتمثل أبعوخصائصه
 إحسـاس الشخصـية وهـي الـذاتو والُمثُـل ــــ  للقـيم الفـرد إدراك األخالقيـة وتعنـي الـذاتو ن ـــــ و اآلخـر يراهـا 

 )٢٠٠٣، العلي(عبـدأسـرة)  فـي بوصـفه عضـوا الفـرد قيمـة وهـي ةاألسـري الذاتيـة ــــ والـذات بقيمتـه الشـخص
ه عنفــا هادئــا خفيــا وصــفب ،)، ومــا زاد مــن خطورتــه أيضــا أن األفــراد يعدونــه فعــال عاديــا٢٠٠١(الشــناوي، 
 شـعور( أبعـاده فـي مثـلالتـي يجـب أن ُتْشـَبع، وتت مأبـرز احتياجـاتهفهـو  ،األمن النفسـيشـعورهم بـيسـتهدف 
تحـــرر مـــن مشـــاعر وال والراحـــة النفســـية الشـــعور بالطمأنينـــة ه ــــــــومســـتقبل هالقناعـــة والرضـــا عـــن حياتـــالفـــرد ب

 وتقـدير مـن ُحـب موضـع الفـرد بأنـه شـعور وكـذاـــــ  الجتمـاعي واالنتمـاء للمجتمـعاالسـتقرار اـــــ الخـوف 
 ).٢٠١٦) (وتد، ٢٠١٤(نعيسة،  )اآلخرين

  اإلطار النظري للدراسة:  

  " للعنف الرمزي:Bourdieu نظرية "بورديو 

يتوقــف و ، ادعبــر عالقــات األفــر بشــكل غيــر مباشــر يظهــر الرمــزي  العنــف " إلــى أنَّ ورديــوتوصــل "ب
ــ التــي رمزيــةالتصــورات الدالالت و الــعلــى تــأثيره  مــن أجــل إخضــاعهم  ؛عبــر خطابــات األفــراد لآلخــرين هتوجَّ

ــ ؛والــتحكم فــى ســلوكياتهم بدرجــة كبيــرة ــذا ف ال ُيْلِحــُق األذى البــدني بــاألفراد، وٕانمــا يصــيبهم  فهــذا العنــإن ل
كالحرمـــان  ،لنفســـي، ويمكـــن قياســـه مـــن خـــالل إدراك األفـــراد لمـــا يواجهونـــه مـــن ممارســـات عنيفـــةبالضـــرر ا

ــاتهم االجتماعيــة، و  قيمــة األفــراد والتعــالي  هــي تبخــيس عــدة أســاليب، عبــريمارســه الغيــر والتعنيــف فــي حي
، (وطفــة )١٩٩٤ ،(بورديــو ، وحرمــانهم مــن التعبيــر عــن أنفســهمواســتالب حقــوقهم، قــدراتهم علــيهم، وٕانكــار

  .)٢٠٠٧ ،باسرون) (بورديو و ٢٠١١

  اإلجراءات المنهجية للدراسة:

  فروض الدراسة:  

وسائل اإلعالم الجديـدة ت استخدام الشباب عينة الدراسة توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين معدال .١
 وأبعاد مقياس العنف الرمزي المدرك.
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ومفهـوم الـذات واألمـن  تلـك الوسـائلتخدام الشـباب ائيا بـين معـدالت اسـتوجد عالقة ارتباطية دالة إحص .٢
 النفسي لديهم.

مفهــوم أبعــاد و تلــك الوســائل بتوجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بــين تعــرُِّض الشــباب للعنــف الرمــزي  .٣
  لديهم.  واألمن النفسي الذات

 هـــوم الـــذات وفـــقتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات الشـــباب علـــى مقيـــاس مف .٤
 .  تلك الوسائلمعدالت استخدامهم 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات الشـــباب علـــى مقيـــاس األمـــن النفســـي وفـــق  .٥
 .  تلك الوسائلم معدالت استخدامه

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات الشــباب علــى مقيــاس العنــف الرمــزي المــدرك  .٦
 مستوى التعليم).و  والسن ـــ يموجرافية (النوع ـــق المتغيرات الدوف تلك الوسائلب

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات الشـــباب علـــى مقيـــاس مفهـــوم الـــذات وفـــق  .٧
 مستوى التعليم).و  والسن ـــ ـــ المتغيرات الديموجرافية (النوع

النفســـي وفـــق  توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات الشـــباب علـــى مقيـــاس األمـــن .٨
 مستوى التعليم).و  غيرات الديموجرافية (النوع ــــ والسن ــــالمت

  نوع الدراسة ومنهجها:

بوصـــف العالقـــة بـــين العنـــف الرمـــزي ى الدراســـات الوصـــفية؛ حيـــث ُتْعَنـــى تنتمـــي الدراســـة الحاليـــة إلـــ
عتمــد الباحــث علــى او ،المــدرك بوســائل اإلعــالم الجديــدة ومفهــوم الــذات واألمــن النفســي لــدى عينــة الدراســة

  .الدراسةلعينة وأسلوب المقارنة الميداني أسلوب المسح  عبرمنهج المسح اإلعالمي، 

  عينة الدراسة: 

ي مفـــردة مـــن الشـــباب المصـــري مســـتخدم )٢٠٠(علـــى عينـــة عمديـــة ُمتاحـــة قوامهـــا  ةراســـت الدطبقـــ
سنة، وقد تـم  ٣٥-١٨وبورسعيد) من (الدقهلية والقاهرة والمنيا هي ،أربع محافظاتبوسائل اإلعالم الجديدة 

، ثـم قيـامهم بترشـيح وات الدراسـة لمـن تنطبـق علـيهم الشـروطسحب العينة وفـق أسـلوب كـرة الـثلج بتوجيـه أد
  ألبرز خصائص العينة: توصيف يأتفيما ي، و للوصول للعينة الكليةعدد آخر من األشخاص 

  

  

  



Arab Media & Society (Issue 26, Summer/Fall 2018)  

٧ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

  )٢٠٠(ن= يةالمتغيرات الديموجرافعينة وفق التوصيف  يوضح )١جدول (
  التكرارات والنسب  المتغيرات

  السن -النوع
  السن النوع

  ٣٥- ٢٦  ٢٥- ٢١  ٢٠- ١٨ إناث ذكور
١١.٥  ٢٣  %٣٣ ٦٦  %٥٥.٥  ١١١ %٤٠ ٨٠ %٦٠  ١٢٠%  

  مستوي التعليم
 فوق الجامعي الجامعي فوق المتوسط المتوسط

١٦ ٣٢ %٤٠.٥  ٨١  %١٥.٥  ٣١ %٢٨ ٥٦% 

  المحافظة
  بورسعيد  يةالدقھل  المنيا  القاھرة

١٤.٥  ٢٩  %٥٧  ١١٤  %١٢  ٢٤  %١٦.٥  ٣٣%  

%، وتمركـزت عينـة الدراسـة فـي ٢٠زيادة نسـبة الـذكور عـن اإلنـاث بفـارقمن الجدول السابق يتضح 
%، وتبـــين أن النســـبة األكبـــر مـــن العينـــة تمثلـــت فـــي فئـــة ٥٥.٥ســـنة بنســـبة  ٢٠-١٨المرحلـــة العمريـــة مـــن

  %.٥٧فظة الدقهلية بواقع % خاصة في محا٤٠.٥الشباب الجامعي بنسبة 

  عدة أدوات من إعداده هي: على الباحث اعتمدأدوات الدراسة: 

  البيانات من الشباب المصري عينة الدراسة.  لجمع أداة: بوصفها استمارة استقصاء -١

  األمن النفسي). ـــ مفهوم الذات ـــ  (العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة: ثالثة مقاييس -٢

 تخصصــات "علــم الــنفسفــي  الخبــراء) مــن ٨مجموعــة النقــاش المركــزة: أجــرى الباحــث مقــابالت مــع ( -٣
العنـــف  لمناهضـــة تصـــور وضـــعتســـهم فـــي "؛ للحصـــول علـــى تفســـيرات واإلعـــالم والحاســـب واالجتمـــاع
  الرمزي. 

  اختبارا الصدق والثبات الستمارة االستبيان:

 تها؛ لتحديـــد مـــدى صـــالحي)(ن علـــى الســـادة المحكِّمـــيناســـتمارة االســـتبياعـــرض تـــم  ) اختبــــار الصـــدق:١(
ــــراتلقيــــاس  ــــوقــــد ، المتغي ــــى صــــالحية االســــتمارة للتطبيــــق،٩١بنســــبة ( وااتفق ــــم إجــــراء  %) عل وقــــد ت

  .في شكلها النهائيأصبحت حتى  التعديالت المطلوبة

ثبـــات ليشــير ي والــذ ٠.٩٣٣بلــغ فباســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ ثبــات التــم حســاب اختبـــار الثبــات:  )٢(
 .ستقصاءستمارة االا

                                                            

) (أسماء المحكمين الستمارة االستقصاء مرتبة وفق الترتيب الھجائي والدرجة العلمية كاآلتي:ـــ  
  أوالً: األساتذة: 

 جامعة المنصورة. -كلية التربية النوعية –أستاذ علم النفسأ.د/ إبراھيم إبراھيم أحمد:  -
  جامعة المنصورة. –كلية التربية النوعية  -النفسأستاذ علم أ.د/ أحمد البھي السيد:  -
 جامعة القاھرة. - كلية اإلعالم  -أستاذ اإلذاعة والتليفزيون أ.د/ خالد صالح الدين: -
 جامعة القاھرة. –كلية اإلعالم  -أستاذ الصحافة أ.د/ محمد حسام الدين: -

 ثانياً: األساتذة المساعدون:
 كلية التربية النوعية جامعة المنصورة. –الصحافة المساعد  د/ أسامة عبد الرحيم على: أستاذ -
  جامعة بني سويف.  - د/ عيسى محمد عبد الباقي: أستاذ الصحافة المساعد ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب  -



Arab Media & Society (Issue 26, Summer/Fall 2018)  

٨ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

  الصدق والثبات لمقياس العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة:
، واطَّلــع تلــك الوســائلوفــق اســتخدامهم لعنــف الرمــزي ل الشــبابإدراك تحديــد درجــة يهــُدف المقيــاس ل
بـــين ة االتفـــاق وبلغـــت نســـب ،امـــ) وغيره٢٠١٦، (قســـمية وقريبـــيو ،)٢٠١٦، (عايـــد الباحـــث علـــى دراســـتي

  %.٨٠على كل عبارة المحكِّمين 

  ي: ول اآلتالجدبكما اعتمد الباحث على صدق المحكِّمين، واالتساق الداخلي  (أ) ِصْدُق المقياس:
  قيم معامل االرتباط بين درجات المفردات والدرجة الكلية للمقياسيوضح ) ٢(جدول 
  بعد التعبير العدائي المعلن سيبعد االستالب النف بعد اإلنكار القيمي بعد التبخيس

  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م
٠.٩٣٣  ٢١  ٠.٩٣٤  ١٤  ٠.٩٣٢  ٧  ٠.٩٣١  ١  
٠.٩٣٢  ٢٢  ٠.٩٣٣  ١٥  ٠.٩٣٢  ٨  ٠.٩٣١  ٢  
٠.٩٣١  ٢٣  ٠.٩٣٢  ١٦  ٠.٩٣٢  ٩  ٠.٩٣١  ٣  
٠.٩٣١  ٢٤  ٠.٩٣٣  ١٧  ٠.٩٣٣  ١٠  ٠.٩٣٢  ٤  
٠.٩٣٢  ٢٥  ٠.٩٣٢  ١٨  ٠.٩٣٥  ١١  ٠.٩٣٢  ٥  
٠.٩٣٥  ٢٦  ٠.٩٣١  ١٩  ٠.٩٣٢  ١٢  ٠.٩٣١  ٦  
    ٠.٩٣١  ٢٧  ٠.٩٣١  ٢٠  ٠.٩٣٣  ١٣  
            ٠.٩٣١  ٢٨  

  ٠.٠١وجميع المفردات  دالة عند مستوى   ٠.٩٧٦معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية=

 الداخلي.االتساق تضح  مما سبق أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق و ي
بلـغ معامـل ف، وبطريقـة التجزئـة النصـفية ٠.٨٦٦بلغ ف: تم استخدام معامل ألفا كرونباخ (ب) اختبار الثبات

  تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات.لويشير ذلك ، ٠.٧٠٣٠جتمان

  الصدق والثبات لمقياس مفهوم الذات لدى الشباب عينة الدراسة:
، لجديـــددى الشــباب بعـــد تعرُّضــهم للعنــف الرمـــزي بــاإلعالم ايهــُدف المقيــاس لقيـــاس مفهــوم الــذات لـــ

ــــع الباحــــث علــــى  ــــد العلــــي دراســــاتواطََّل ــــ( )٢٠١١، ) (الحمــــوري والصــــالحي٢٠٠٣، (عب ــــوهيبي،  ةعرب ال
  %.٨٠ المحكِّمين على كل عبارةوبلغت نسبة اتفاق )، ١٩٩٩

 الجدول اآلتي: بكما  ،كمين، واالتساق الداخلياعتمد الباحث على صدق المح (أ) صدق المقياس:
  قيم معامل االرتباط بين درجات المفردات والدرجة الكلية للمقياسيوضح ) ٣(جدول 

الذات 
ة ال

الذات  جتماعيةالذات اال الذات األسرية
ة الق األ

  الشخصيةالذات 
معامل   م

اط اال
معامل   م

اط اال
معامل   م

اط اال
معامل   م

اط اال
معامل   م

اط اال
معامل   م

اط اال
معامل   م

اط اال ٠.٩٣٢ ٥١ ٠.٩٣٢ ٤١ ٠.٩٣٢ ٣٥ ٠.٩٣٣ ٢٦ ٠.٩٣٢ ١٦ ٠.٩٣٢  ٧ ٠.٩٣٣ ١ 
٠.٩٣١ ٠.٩٣١٥٢ ٤٢ ٠.٩٣١ ٠.٩٣١٣٦ ٢٧ ٠.٩٣٢ ١٧ ٠.٩٣٢  ٨ ٠.٩٣٤ ٢
٠.٩٣٥ ٥٣ ٠.٩٣٢ ٤٣ ٠.٩٣١ ٣٧ ٠.٩٣٣ ٢٨ ٠.٩٣٢ ١٨ ٠.٩٣١  ٩ ٠.٩٣٤ ٣
٠.٩٣٢ ٠.٩٣١٥٤ ٤٤ ٠.٩٣١ ٠.٩٣٥٣٨ ٢٩ ٠.٩٣٤ ١٩ ٠.٩٣٢ ١٠ ٠.٩٣٢ ٤ 
٠.٩٣١ ٤٥ ٠.٩٣٢ ٣٩ ٠.٩٣٣ ٣٠ ٠.٩٣٤ ٢٠ ٠.٩٣٢ ١١ ٠.٩٣٢ ٥   
٠.٩٣٢ ٤٦ ٠.٩٣٢ ٠.٩٣١٤٠ ٣١ ٠.٩٣٣ ٢١ ٠.٩٣١ ١٢ ٠.٩٣٤ ٦    
    ٠.٩٣٢ ٤٧     ٠.٩٣٣ ٣٢ ٠.٩٣٤ ٢٢ ٠.٩٣١ ١٣     
    ٠.٩٣٥ ٤٨     ٠.٩٣٢ ٠.٩٣١٣٣ ٢٣ ٠.٩٣٢ ١٤    
    ٠.٩٣٢ ٤٩     ٠.٩٣٣ ٠.٩٣٥٣٤ ٢٤ ٠.٩٣٣ ١٥     
        ٠.٩٣٢ ٥٠         ٠.٩٣٣ ٢٥     

  ٠.٠١وجميع المفردات دالة عند مستوى  ٠.٨٧٨معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية=
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٩ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

 يتضح مما سبق أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق واالتساق الداخلي.

بلـغ حيـث  بطريقـة التجزئـة النصـفيةو ، ٠.٧٧٩فبلـغ  : تـم اسـتخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ(ب) ثبات المقيـاس
  وبذلك يتمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات. ٠.٧٠٤٢ل جتمان" "معام

  :الصدق والثبات لمقياس األمن النفسي لدى الشباب عينة الدراسة

ف الرمـزي بوسـائل ستوى األمن النفسي لدى عينة الدراسة بعد تعرُّضهم للعنـتحديد ميهدف المقياس ل
 ،) (مخيمــر٢٠١٠ ،) (محمــد٢٠٠٥ ،) (أقــرع٢٠١٦ ،(وتــد ، واطَّلــع الباحــث علــى دراســاتاإلعــالم الجديــدة

  %.٨٣.٥نسبة االتفاق بين المحكِّمين على كل عبارة وبلغت ، )٢٠١٤ ،) (نعيسة٢٠٠٣

 ي: ول اآلتالجدفي كما  ،واالتساق الداخلي اعتمد الباحث على صدق المحكِّمين (أ) صدق المقياس:
  والدرجة الكلية للمقياسقيم معامل االرتباط بين درجات المفردات يوضح ) ٤(جدول 

الشعور بالقناعة والرضا عن 
اة ال

الطمأنينة والراحة 
ة النف

االستقرار االجتماعي 
ت لل ا االنت

الشعور بالحب والتقدير 
ا ت اال   معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  ممعامل   ممعامل   ممعامل   م

٠.٩٣٢  ٢٩  ٠.٩٣١  ٢٠  ٠.٩٣٢ ١٢  ٠.٩٣١  ٧  ٠.٩٣٢ ١  
٠.٩٣٥  ٣٠  ٠.٩٣٢  ٢١  ٠.٩٣٢ ١٣  ٠.٩٣٢  ٨  ٠.٩٣٤ ٢  
٠.٩٣٢  ٣١  ٠.٩٣٣  ٢٢  ٠.٩٣١ ١٤  ٠.٩٣٢  ٩  ٠.٩٣٣ ٣  
٠.٩٣٣  ٣٢  ٠.٩٣٤  ٢٣  ٠.٩٣١ ١٥  ٠.٩٣١ ١٠  ٠.٩٣٢ ٤  
٠.٩٣٣  ٣٣  ٠.٩٣١  ٢٤  ٠.٩٣٢ ١٦  ٠.٩٣٢ ١١  ٠.٩٣٢ ٥  
٠.٩٣٢  ٣٤  ٠.٩٣٢  ٢٥  ٠.٩٣١ ١٧  ٠.٩٣٢ ٦  
    ٠.٩٣٢  ٣٥  ٠.٩٣٢  ٢٦  ٠.٩٣٢ ١٨  
    ٠.٩٣٢  ٢٧  ٠.٩٣٢ ١٩      
        ٠.٩٣١  ٢٨      

  ٠.٠١وجميع المفردات دالة عند مستوى  ٠.٨٦٢معامل االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية=

 يتضح  مما سبق أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق واالتساق الداخلي.

بلـغ حيـث  ، وبطريقـة التجزئـة النصـفية٠.٩٥٧بلـغ ف امـل ألفـا كرونبـاخ: تـم اسـتخدام مع(ب) ثبات المقيـاس
  لمقياس بدرجة عالية من الثبات.بذلك يتمتع او  ٠.٨٢٣مل جتمان" "معا

   نتائج الدراسة: 

  :يةاب عينة الدراسة عن النتائج اآلتأسفر تحليل استجابات الشب

  وسائل اإلعالم الجديدة:استخدام الشباب عينة الدراسة  -١
  ديدةإلى أي درجة يستخدم الشباب عينة الدراسة وسائل اإلعالم الجيوضح ) ٥(جدول 

 النوع
  درجة االستخدام

  اإلجمالي  أنثي  ذكر
  ٢الداللة د.ح  ٢كا

 % ك %  ك %  ك
 ٧٥.٥ ١٥١ ٤٨٦٠ ٨٥.٨ ١٠٣ دائما

٠.٠١  ١٧.٤٨٥  
 ١٦.٥ ٣٣ ٢١٢٦.٣ ١٠ ١٢ أحيانا
  ٨ ١٦ ١١١٣.٧ ٤.٢ ٥ نادرا

 ١٠٠ ٢٠٠ ٨٠١٠٠ ١٠٠ ١٢٠  اإلجمالي
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١٠ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

نظـرا لتنـوع ؛ تلـك الوسـائليسـتخدمون مـا وثين دائما % من المبح٧٥.٥أن من الجدول السابق تبين ي
التــــي تعــــزز مــــن اســــتخدامها كــــالهواتف الذكيــــة بإمكاناتهــــا االتصــــالية وطبيعتهــــا التفاعليــــة التــــي  المنصـــات

مـا % مـنهم أحيانـا ١٦.٥، بينمـا تستقطب الشـباب نحـو متابعـة محتواهـا وفـق رغبـاتهم فـي أي مكـان وزمـان
  .  إحصائيًّاوهي دالة  ،١٧.٤٨٥ ٢كاقيمة تخدمونها، وبلغت % نادرا ما يس٨يستخدمونها، و

  ستخدمها عينة الدراسة:تأهم الوسائل اإلعالمية الجديدة التي  -٢
  هم الوسائل اإلعالمية الجديدة التي تستخدمها عينة الدراسةيوضح ) أ٦(جدول 

النوع 
  الوسيلة

  ٢كا)٢٠٠اإلجمالي(ن= )٨٠أنثي(ن= )١٢٠ذكر(ن=
 مستوى المعنوية  القيمة %  ك %  ك %  ك

غير  ٠.٢٣٦  ١.٤٠٣  ٩٧ ١٩٤ ١١٥٥٩.٣٧٩٤٠.٧ فيس بوك
غير  ٠.٥٩١  ٠.٢٨٨ ٢٤.٥ ٤٩ ٦٣.٣١٨٣٦.٧ ٣١ تويتر

دالة عند  ٠.٠٠١ ١٣.١٨٧ ٣٥ ٧٠ ٧٧.١١٦٢٢.٩ ٥٤ اإلنستجرام
غير  ٠.٦٧٣  ٠.١٧٨  ٣٥.٥  ٧١  ٣٨ ٢٧  ٦٢  ٤٤ غرف الدردشة
دالة عند  ٠.٠١٤  ٢.٩٩  ٩٢  ١٨٤  ٣٧.٥ ٦٩ ٦٢.٥ ١١٥ يوتيوب
دالة عند  ٠.٠٠١ ١٣.٤٤٤  ٦٨.٥  ١٣٧  ٣١.٤ ٤٣ ٦٨.٦  ٩٤ فايبر

غير  ٠.٣٣٢  ٠.٩٤  ٢٧.٥  ٥٥  ٤٥.٥ ٢٥ ٥٤.٥  ٣٠ سكاي بي
غير  ٠.٩٥٤  ٠.٠٠٣  ٤٦  ٩٢  ٤٠.٢ ٣٧ ٥٩.٨  ٥٥ البريد اإللكتروني

دالة عند   ٠.٠٣  ٤.٧٣٤  ٥٩.٥  ١١٩  ٤٦.٢ ٥٥ ٥٣.٨  ٦٤الھواتف تطبيقات 
دالة عند  ٠.٠١٥  ٥.٨٨٢  ١٥  ٣٠  ٢٠  ٦  ٨٠  ٢٤ المنتديات
غير  ٠.٧٨١  ٠.٠٧٨  ٤.٥  ٩  ٤٤.٤  ٤ ٥٥.٦  ٥ المدونات

غير  ٠.٢٢٤  ١.٤٧٨  ٢٠.٥  ٤١  ٣١.٧ ١٣ ٦٨.٣  ٢٨المواقع الصحفية 
غير  ٠.٩٠٨  ٠.٠١٣  ٥٤.٥  ١٠٩  ٤٠.٤ ٤٤ ٥٩.٦  ٦٥ الواتس آب

غير  ٠.٤٥٦  ٠.٥٥٥  ٨  ١٦  ٣١.٣  ٥ ٦٨.٨  ١١ جوجل بلس+
غير   ١.٠٠  ٠.٠٠٠  ١٢.٥  ٢٥  ٤٠ ١٠  ٦٠  ١٥ ماي سبيس

 )٢بلغـت قيمـة (كـاو  ،يسـتخدمون موقـع فـيس بـوك المبحوثين% من ٩٧أن إلى السابق  شير الجدولي
ســاحة حــرة بوصــفها  ،اإلنــاث فــي اســتخدامهم تلــك الوســيلةور و ين الــذكعــدم وجــود فــروق بــتؤكــد و  ،١.٤٠٣

% ٦٨.٥، بينمــا يســتخدم ٢.٩٩)٢(كــا فبلغــت قيمــة ،ليوتيــوب% اســتخدامهم ا٩٢ مــا أكــدبين ،أمــامهم للتعبيــر
الهواتــــف ون يســــتخدم% ٥٩.٥، بينمــــا إحصــــائيًّا ر دالــــةغيــــهــــي ، و ١٣.٤٤٤)٢فكانــــت قيمــــة (كــــا ،الفــــايبر

فـي  (Popoola, 2014) ويتفق ذلـك مـع دراسـة ،٤.٧٣٤ )٢، فبلغت قيمة (كاعةبتطبيقاتها المتنو  المحمولة
 (Wan Othman, 2016) دراسـة، واختلفـت النتـائج مـع Facebook٪ من الطالب يسـتخدمون ٦٨.٩أن 

  بوك.الفيس % يستخدمون٨٥ولواتس آب يستخدمون ا من العينة% ٨٨في أنَّ 

  يومًيا:جديدة الوسائل اإلعالم عدد مرات استخدام المبحوثين  -٣
  اعدد مرات استخدام المبحوثين وسائل اإلعالم الجديدة يومييوضح ) ٧(جدول 

 النوع                              
  عدد مرات االستخدام

اإلجمالي أنثي ذكر 
 ٢الداللة د.ح  ٢كا

 % ك %  ك % ك
  ٣٣.٥ ٦٧ ٤٧٥٨.٨  ١٦.٦ ٢٠ مرة واحدة يوميًا

٠.٠١ ٣٨.٣٣١  
 ٤٦.٥ ٩٣ ٢٢٢٧.٥ ٥٩.٢ ٧١ من مرتين ألربع مرات يوميا

 ٢٠ ٤٠ ١١١٣.٧ ٢٤.٢ ٢٩ خمس مرات يومياً فأكثر
 ١٠٠ ٢٠٠ ٨٠١٠٠ ١٢٠١٠٠ اإلجمالي
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مــن مــرتين ألربــع تلــك الوســائل  % مــن العينــة يســتخدمون٤٦.٥أن نســبة مــن الجــدول الســابق  تبــيني
، فـــأكثر خمـــس مـــرات% مـــن العينـــة ٢٠، بينمـــا يســـتخدمهاها مـــرة واحـــدة% يســـتخدمون٣٣.٥يـــا، ومــرات يوم

واإلنـــاث فـــي عـــدد مـــرات  بـــين الـــذكورإحصـــائيًّا روق دالـــة فـــ دو ُوِجـــوتشـــير ل ٣٨.٣٣١ )٢كـــا(وكانـــت قيمـــة 
  .ستخداماال
  ا:وسائل اإلعالم الجديدة يومي ساعات استخدام عدد -٤

  ا دة يوميالجدي وسائل اإلعالم ساعات استخدامعدد يوضح ) ٨(جدول 
 النوع

  ساعات االستخدام
اإلجمالي أنثي ذكر 

  ٢كا
الداللة 
 % ك %  ك % ك  ٣د.ح

  ٢١ ١٢.٥٢٧٣٣.٨٤٢ ١٥ أقل من ساعة يوميا

٠.٠١ ١٥.٠٨٩  
 ٤٤.٥ ٤٥.٨٣٤٤٢.٥٨٩ ٥٥ من ساعة ألقل من ساعتين

 ٢١.٥ ٢٦.٧١١١٣.٧٤٣ ٣٢ من ساعتين ألقل من أربع ساعات
 ١٣ ٢٦ ١٠ ٨ ١٥ ١٨ أربع ساعات فأكثر

 ٢٠٠١٠٠ ٨٠١٠٠ ١٢٠١٠٠  اإِلجماليّ 

وسائل مـن سـاعة ألقـل مـن تلك ال يستخدمون عينةال% من ٤٤.٥أن نسبة من الجدول السابق  تبيني
، %٢١وأقـل مـن سـاعة بنسـبة ،يستخدمونها من ساعتين ألقل مـن أربـع سـاعات% ٢١.٥ ة، وِبِنسبساعتين

جـود وُ والتـي تؤكـد  ١٥.٠٨٩) ٢وبلغـت قيمـة (كـا% مـن المبحـوثين، ١٣ينما استخدمها أربع سـاعات فـأكثرب
    .تلك الوسائل استخدام ساعاتعدد فروق في 

  :األجهزة التي تساعد عينة الدراسة في الوصول لتلك الوسائل -٥
  األجهزة التي تساعد عينة الدراسة في الوصول لتلك الوسائل يوضح ) ٩جدول (

 النوع
  األجھزة

  ٢كا)٢٠٠اإلجمالي(ن= أنثي )١٢٠ذكر(ن=
مستوى      القيمة % ك %  ك % ك

دالة عند  ٠.٠٢٨ ٤.٨٣١  ٢١.٥ ٤٣  ٢٠٢٥ ١٩.٢ ٢٣  الكمبيوتر و الالب توب
  غير دالة ٠.١٤٩ ٢.٠٨٣  ٥٣  ١٠٦ ٦٢.٥ ٥٠  ٤٦.٧  ٥٦ Tabsالكمبيوتر اللوحي

دالة عند  ٠.٠٠١  ١٦  ٢  ٤  ٣.٨  ٣  ٠.٨  ١  أجھزة الھواتف المحمولة
  غير دالة ٠.٣٢٥ ٠.٩٦٨  ٢٥  ٥٠  ١٠  ٨  ٣٥  ٤٢ جميع ما سبق

ول في الوصـ Tabs% من العينة يعتمدون على الكمبيوتر اللوحي ٥٣إلى أن السابق يشير الجدول 
لــالب تــوب وتر وا%، بينمــا جــاء الكمبيــ٢٥بنســبة  "جميــع مــا ســبق" وجــاءت فئــةلوســائل اإلعــالم الجديــدة، 

مـن الوصـول  همُتَمكِّـنوما تتيحه أمام مسـتخدميها مـن تطبيقـات يؤكد َتنوَُّع األجهزة  و ما%، وه٢١.٥بنسبة 
  .اتصالها باإلنترنتلتلك الوسائل عبر 
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  :وسائل اإلعالم الجديدةة أسباب استخدام عينة الدراس -٦
  يدة وسائل اإلعالم الجدأسباب استخدام عينة الدراسة يوضح ) ١٠جدول (

 النوع
  األسباب

  ٢كا  اإلجمالي  أنثي  ذكر
 مستوى المعنوية  القيمة %  ك %  ك %  ك

دالة عند   ٠.٠٠١ ١٠.٤٢٣  ١٠٩٩٠.٨٥٩٧٣.٨١٦٨٨٤ ألنھا ال تكلفني الكثير من المال
 غير دالة  ١.٠٠  ٠.٠٠٠ ٨٧.٥ ١٧٥ ٨٧.٥ ٧٠ ٨٧.٥ ١٠٥تربطني تلك الوسائل بالمحيط 

 غير دالة  ٠.١٥٧  ٢.٠٠١  ٧٢ ١٤٤ ٧٧.٥ ٦٢ ٦٨.٣  ٨٢  مكان وزمانأستطيع متابعتھا في أي 
للدردشة والتسلية واالبتعاد عن ھموم 

ق
 غير دالة  ٠.٨٩١  ٠.٠١٩  ٧٧ ١٥٤ ٧٧.٥ ٦٢ ٧٦.٧  ٩٢

عند دالة   ٠.٠٠١ ١٤.١١٩ ٤٧.٥  ٩٥ ٦٣.٨ ٥١ ٣٦.٧  ٤٤لتكوين صداقات جديدة وملء وقت 
دالة عند  ٠.٠٠٠١ ٤٧.٥١٤.١١٩ ٣٦.٧٥١٦٣.٨٩٥ ٤٤  التعبير عن ذاتي فيساعدني ت

دالة عند   ٠.٠١٣  ٦.١٤٨  ٨٢ ١٦٤ ٧٣.٨ ٥٩ ٨٧.٥ ١٠٥  لكى أساير تكنولوجيا العصر

أنهـا تـربطهم  هـم أسـباب اسـتخدامهم تلـك الوسـائلأأن يـرون % ٨٧.٥أن  السـابق من الجدوليتضح 
% لمســــايرة ٨٢، ويســـتخدمها تكلفهـــم الكثيــــر مـــن المــــال أنهــــا الإلـــى % ٨٤، وأشــــار ط االجتمـــاعيبـــالمحي

، ويتفـق ذلـك مـع ُوِجـَد أنهـا دالـة بـبعض األسـباب وغيـر دالـة بـأخرى )٢كـا(تكنولوجيا العصر، وبحساب قـيم 
جتماعيـة لالتصـال بأصـدقائهم المواقـع اال فـي أن الـذكور يسـتخدمون (Neira & Barber, 2014) دراسـة

  وتكوين صداقات جديدة.
  مظاهر العنف الرمزي عبر وسائل اإلعالم الجديدة:لعينة الدراسة  تعرض -٧

  عبر وسائل اإلعالم الجديدة  مظاهر العنف الرمزيلعينة الدراسة  تعرضيوضح ) ١١جدول (
 النوع

  مظاھر العنف الرمزيل التعرض
  اإلجمالي  أنثى  ذكر

  ٢كا
الداللة 
 % ك %  ك %  ك  ١د.ح

 ١١٩٩٩.٢٧٧٦٩.٢١٩٦٩٨ نعم
٢.٠٨٣ 

غير  دالة 
 ٠.٠٥عند 

  ٢ ٤ ٣.٨ ٣ ٠.٨ ١ ال
٢٠٠١٠٠ ٨٠١٠٠ ١٢٠١٠٠  اإلجمالي

تلـك ف الرمـزي بمظـاهر العنـل تعرضـواأنهـم % من العينـة ٩٨د يؤكخالل بيانات الجدول السابق من 
 ،ممارســات حياتيــة عاديــةواعتبارهــا ات عنيفــة للقيــام بممارســ فــرادتــدفع بعــض األســاحات وصــفها ب ،الوســائل
ـــم يشـــاهدوا ذلـــك، وبحســـاب قيمـــ٢ بينمـــا ـــذكور واإلنـــاث فـــي  )٢كـــا( ة% ل اتضـــح عـــدم وجـــود فـــروق بـــين ال

 في أن )٢٠١٦ ،(قسمية وقريبي، ويختلف ذلك مع دراسة عبر تلك الوسائلالعنف هذا مظاهر لشاهدتهم م
  .حساباتهمعبر  له تعرضوا وأنهم ،تويترفي  اللفظي العنف عن مسبقة فكرة هلدي العينة أفراد معظم
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  مظاهر العنف الرمزي التي تعرضت لها عينة الدراسة: -٨
  ا عينة الدراسة مظاهر العنف الرمزي التي تعرضت له يوضح )١٢( جــدول

  النوع                                      
  الرمزيمظاھر العنف 

  ذكر
  )١٢٠(ن=

  أنثي
  )٨٠(ن=

  اإلجمالي
 )٢٠٠(ن=

  ٢كا

 مستوى المعنوية القيمة % ك %  ك % ك
 غير دالة  ١.٠٠  ٠.٠٠٠  ١٧٠٨٥ ٨٥ ٦٨ ١٠٢٨٥ ھم وإحتقارھميسب اآلخرين والتعدي عل

  ٠.١٤  ٦.٠٧٨ ١٣٥٦٧.٥ ٧٧.٥ ٦٠.٨٦٢ ٧٣ والتشھير باألفرادترويج بعض الشائعات 
دالة عند 
٠.٥  

التعليقات البذيئة والساخرة من زوار 
 المواقع

 غير دالة ٠.٢٠١  ١.٦٣٢ ١٦٤٨٢ ٨٦.٣ ٧٩.٢٦٩ ٦٥

رسائل الاإللحاح الشديد لنشر بعض 
إذا لم  انشرھا ـــ(إذا كنت مؤمناً  الدينية

 تنشرھا فإن ذنوبك منعتك)
 غير دالة ٠.١٠٢  ٢.٦٦٧  ٨٣.٥ ١٦٧  ٨٨.٨  ٧١  ٨٠  ٩٦

 غير دالة ٠.٦٣٧  ٠.٢٢٣  ٨٤ ١٦٨  ٨٢.٥  ٦٦  ٨٥ ١٠٢ وسائلتلك الإرسال صور مسيئة عبر 
إنشاء حسابات وصفحات ذات طابع 

 متطرف
 غير دالة ٠.٣٣٢  ٠.٩٤  ٧٢.٥ ١٤٥  ٧٦.٣  ٦١  ٧٠  ٨٤

لكتروني والنصب ألعاب القتل والطعن اإل
 على األفراد 

٠.٠٠١ ١٤.٢٢٦  ٥٥ ١١٠  ٧١.٣  ٥٧ ٤٤.٢  ٥٣ 
دالة عند 
٠.٠١  

الھاشتاج (#) والنكت العنصرية التي 
 اآلخرينتحقر من 

٠.٠٠١ ١١.٦١١  ٧٢ ١٤٤  ٥٨.٨  ٤٧ ٨٠.٨  ٩٧ 
دالة عند 
٠.٠١  

تقديم صور دونية وسلبية حول المرأة 
 وأدوارھا

 غير دالة ٠.٠٨٣  ٣.٠٠٨  ٤٧.٥  ٩٥  ٤٠  ٣٢ ٥٢.٥  ٦٣

في ات تتحكم عالنات التي تحمل فيروساإل
 حساب المستخدم الشخصي

 غير دالة ٠.٠٥٤  ٣.٧٢٧  ٣٥.٥  ٧١  ٢٧.٥  ٢٢ ٤٠.٨  ٤٩

أبـرز آلخـرين والتعـدي علـيهم واحتقـارهم % مـن الشـباب يـرون سـب ا٨٥أن السـابق أكدت بيانـات الجـدول 
مـن يئة لصور المسل% إلى إرسال المستخدمين ٨٤أشار  بينماالجديدة،  اإلعالم مظاهر العنف الرمزي بوسائل

خاصـة الدينيـة، بينمـا أكـد اإللحـاح الشـديد لنشـر بعـض الرسـائل  مظهـر% جـاء ٨٣.٥، وبنسب متقاربـة خاللها
 فــي المظــاهرغيــر دالــة  )٢كــا(قــيم  كانــت فــي حــين، اخرة مــن ُزوَّار المواقــعتزايــد التعليقــات البذيئــة والســ% ٨٢

، (لصـلج ، وتتفق النتـائج مـع دراسـةرضهم لهاناث في تععدم وجود فروق بين الذكور واإليشير ذلك لو  ى،األخر 
 النكـت(وأهمهـا  ،صـفحات الفيسـبوكفـي ن و التـي تعـرض لهـا المبحوثـفـي تنـوع صـور العنـف الرمـزي  )٢٠١٦

  .)صور دونيةب الجزائرية لمرأةٕاظهار او  والتقزيمية نحو شخصية الجزائري العنصرية

  موقف عينة الدراسة من العنف الرمزي: -٩
  موقف عينة الدراسة من العنف الرمزييوضح ) ١٣جــدول (

 النوع
  

  موقف العينة

   ذكر
  )١٢٠(ن=

   أنثى
  )٨٠(ن=

  اإلجمالي
 )٢٠٠(ن=

  ٢كا

 مستوى المعنوية القيمة % ك %  ك % ك
  غير دالة  ٠.٥٢٤ ٠.٤٠٥ ٤٦.٥ ٩٣ ٣٥٤٣.٨ ٤٨.٣ ٥٨ نفسه األسلوبأتفاعل معه ب

  ٠.٠٠٤ ٨.٣٨٥ ٢٦ ٥٢ ١٢١٥ ٣٣.٣ ٤٠ والتجاھل الالمباالة
دالة عند 
٠.٠١  

الرد المباشر وإظھار الغضب 
 الشديد

  غير دالة  ٠.١٠٥ ٢.٦٣٢  ٢٤  ٤٨  ٣٠ ٢٤  ٢٠  ٢٤

  غير دالة  ٠.٦١٢ ٠.٢٥٨  ٣  ٦  ٣.٨  ٣  ٢.٥  ٣ التحمل والصبر
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فــي ارس مــع العنــف الرمــزي الممــباألســلوب نفســه % يتفــاعلون ٤٦.٥أن الســابق يتضــح مــن الجــدول 
% ٣فــي حــين ،بشــكل مباشــرعليــه يــردون % ٢٤يتجاهلونــه، بينمــا  % مــنهم٢٦ووســائل اإلعــالم الجديــدة 

عـدم وجـود فـروق بـين وتشـير ل ،غيـر دالـة إحصـائيًّا )٢كـا(يتحملون هذا العنف ويصبرون عليه، وكانت قـيم 
  العنف.مع ممارسي هذا الذكور واإلناث في أساليب تعاملهم 

  

  إلعالم الجديدة:عينة الدراسة في درجة ممارسة العنف الرمزي بوسائل ا آراء -١٠
  )٢٠٠عينة الدراسة في درجة ممارسة العنف الرمزي بوسائل اإلعالم الجديدة (ن=  يوضح آراء) ١٤جدول (

 درجة الممارسة
  

  الوسائل

  بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

  بدرجة
المتوسط   قليلة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  المئوي

 % ك %  ك % ك
 ٨٧.٢ ٠.٦٩٩ ١٢.٥٢.٦١٥ ١٣.٥٢٥ ٢٧  ١٤٨٧٤  فيس بوك  

 ٧٠.٨ ٠.٧٥ ٢٢.٥٢.١٢٥ ٤٢.٥٤٥ ٨٥ ٣٥ ٧٠ تويتر
 ٤٥.٣ ٠.٤٩٢ ١٢٩٦٤.٥١.٣٦ ٣٥ ٧٠ ٠.٥ ١ االنستجرام

 ٦٥.٧ ١ ١٠٣٥١.٥١.٩٧ - -٤٨.٥ ٩٧ غرف الدردشة
 ٨٦.٧ ٠.٨٠٢ ٢.٦ ٢٠ ٤٠ - - ١٦٠٨٠ يوتيوب
 ٧٨.٢ ٠.٦٦٢ ١٠.٥٢.٣٤٥ ٤٤.٥٢١ ٨٩ ٤٥ ٩٠ فايبر

 ٥٦.٥ ٠.٨٢٢ ١.٦٩٥ ١٠٧٥٣ ٢٣ ٤٧ ٢٣ ٤٦ سكاي بي
 ٦٣.٢ ٠.٩٤٣ ١.٨٩٥ ١٠.٥١٠٠٥٠ ٣٩.٥٢١ ٧٩ البريد اإللكتروني

 ٧٠.٧ ٠.٩٣٨ ٣٨.٥٢.١٢ ٧٧ ١١ ١٠١٥٠.٥٢٢ الھواتف المحمولة وتطبيقاتھا
 ٤٢.٧ ٠.٤٥ ١.٢٨ ١٤٤٧٢ ٢٨ ٥٦ - - المنتديات
 ٥١ ٠.٥ ١.٥٣ ٤٧ ٩٤ ١٠٦٥٣ - - المدونات

 ٦٢.٧ ٠.٩٢٢ ١.٨٨ ٤٩ ٩٨ ١٤ ٢٨ ٣٧ ٧٤ مواقع الصحفية اإللكترونيةال
 ٥٢.٥ ٠.٥٤٤ ١.٥٧٥ ٤٥ ١٠٥٥٢.٥٩٠ ٢.٥ ٥ الواتس آب

 ٥١.٢ ٠.٥ ٤٦.٥١.٥٣٥ ١٠٧٥٣.٥٩٣ - - جوجل بلس+
 ٤٨ ٠.٥١٧ ١.٤٤ ١١٤٥٧ ٤٢ ٨٤ ١ ٢ ماي سبيس

أشـكال العنـف ها ديدة التي يمارس فيائل اإلعالم الجوسأن الفيس بوك أكثر  ىإلالسابق الجدول يشير 
ســـاعات اســـتخدامه والعـــيش معـــه عـــدد مســـتخدميه و ويرجـــع الباحـــث ذلـــك لتزايـــد  ؛٢.٦١٥الرمـــزي بمتوســـط 

ه تصـل لحـدود الكراهيـة، أعقبـوٕاحبـاط  دالئـل شـك ىترتكـز علـ بشكل ُيظهـر ثقافـة عنيفـة منغلقـة علـى ذاتهـا
، ٢.١٢٥تـــويتر بمتوســـط جـــاء و ، ٢.٣٤٥متوســـط ، فـــي حـــين جـــاء الفـــايبر ب٢.٦موقـــع اليوتيـــوب بمتوســـط 

مظـــاهر اســـتخدامها  فـــيراتـــب متـــأخرة مب، وجـــاءت الوســـائل األخـــرى ٢.١٢وســـط الهواتـــف المحمولـــة بمتو 
  العنف.
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١٥ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

  راها عينة الدراسة:توسائل اإلعالم الجديدة كما أهم أسباب انتشار العنف الرمزي في  -١١
  وسائل اإلعالم الجديدةي انتشار العنف الرمزي ف أسبابأهم يوضح ) ١٥جدول (

  العينة                                              
  األسباب

اإلجمالي 
المتوسط   )٢٠٠(ن=

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 % ك
 ٠.٤٣٤ ٠.٧٥  ٧٥  ١٥٠  غياب الوازع الديني لدى بعض األفراد

 ٠.٤٣٤ ٠.٧٥  ٧٥  ١٥٠  نتيجة قوة خفية توجه الشباب للعنف الرمزي ألغراض محددة
 ٠.٤٥٣ ٠.٧١٥  ٧١.٥  ١٤٣  تلك الوسائلحاكاة الشباب وتقليدھم لما يقدم في م

 ٠.٤٩٧ ٠.٤٣٥  ٤٣.٥  ٨٧  التنفيس االنفعالي عن الضغوط االجتماعية السياسية واالقتصادية
 ٠.٤٤٨ ٠.٢٧٥  ٢٧.٥  ٥٥  دور العبادة) - المدرسة -  غياب دور المؤسسات االجتماعية (األسرة

 ٠.٣٧٢ ٠.٨٣٥  ٨٣.٥  ١٦٧  دوة والرموز الثقافية في المجتمع وتزايد رفقاء السوءغياب الق
 ٠.٤٣٧ ٠.٢٥٥  ٢٥.٥  ٥١  البطالة والفراغ وعدم ممارسة األنشطة
 ٠.٤٤٢ ٠.٧٣٥  ٧٣.٥  ١٤٧  عدم االستقرار واالفتقار للثقة في النفس

 ٠.٥٠١ ٠.٥١  ٥١  ١٠٢  زوارھا بشكل يجذب الخطاب التحريضي ذات الفكرية المواقع انتشار
 ٠.٤٧ ٠.٦٧٥  ٦٧.٥  ١٣٥  اإلحساس بعدم التكافؤ بين فئات المجتمع وطبقاته

 ٠.٤٥٩ ٠.٣  ٣٠  ٦٠  التفكك األسري وعدم وجود رقابة
 ٠.٣٣٧ ٠.٨٧  ٨٧  ١٧٤  عدم القدرة على التعبير عن النفس بحرية

 ٠.٤٢٨ ٠.٦٢٥  ٦٢.٥  ١٢٥  القوة واالستبداد الممارس على األفراد من قبل مؤسسات أو أفراد
 ٠.٤٦٢ ٠.٦٩٥  ٦٩.٥  ١٣٩  االنفتاح الرقمي وغياب الرقابة 

 ٠.٤٩٨ ٠.٥٥٥  ٥٥.٥  ١١١  عدم إشباع حاجات األفراد واعتبار العنف محاولة لتحقيقھا
 ٠.٤٩٦ ٠.٤٢٥  ٤٢.٥  ٨٥  عجز األفراد عن مواجھة الواقع 

 ٠.٤٨٩ ٠.٦١  ٦١  ١٢٢  مع قيم المجتمع المبادىء التي تتنافىضعف حساسية األفراد نحو 

تمثــل فــي عــدم تأن أبــرز أســباب انتشــار العنــف الرمــزي بــاإلعالم الجديــد الســابق مــن الجــدول  يظهــر
، وجـاء غيـاب القـدوة والرمـوز الثقافيـة بـالمجتمع وتزايـد ٠.٨٧عن النفس بحرية بمتوسـط  القدرة على التعبير

ب الــوازع الــديني، ووجــود قــوة غيــا( جــاءت أســباب ٠.٧٥نفســه ، وبالمتوســط ٠.٨٣٥رفقــاء الســوء بمتوســط 
للثقــة بــالنفس ، وجــاء ســبب عــدم االســتقرار واالفتقــار )خفيــة توجــه الشــباب للعنــف الرمــزى ألغــراض محــددة

المبحوثين تلك الوسـائل بشـكل يـدفعهم  هذا العنف مرهون باستخداملذا فإن تزايد مظاهر  ؛٠.٧٣٥بمتوسط 
  لمعاقل العنف وممارسته دون وعي.
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١٦ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

  راها عينة الدراسة:كما ت وسائلتلك اللرمزي المدرك عبر العنف ا أبعاد -١٢
  )٢٠٠(ن=  عبر تلك الوسائل كما تراها عينة الدراسةالعنف الرمزي المدرك أبعاد يوضح  )١٦جدول (

االستجابة
  البعد والمؤشرات

المتوسط  ال أوافق  إلي حد ما  أوافق 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 % ك  %  ك % ك المئوي

 بعد التبخيس

ة ل من قيم دة صوًرا تقل ائل اإلعالم الجدي تنشر وس
 بعض فئات المجتمع

٨٧ ٠.٧ ٢٥١٢.٥٢.٦١ ١٤ ٢٨ ١٤٧٧٣.٥ 

٧٥.٧ ٠.٦٦٣ ٢.٢٧ ٢٤١٢ ٤٩ ٩٨ ٧٨٣٩ بالغرور  مستخدمي اإلعالم الجديد يتسمبعض 
بعض  تخدم ال نايس ر م ي تحق رية الت ت العنص لنك

 اآلخرين 
٧٦ ٠.٨ ٢.٢٨ ٤٤٢٢ ٢٨ ٥٦ ١٠٠٥٠ 

 ٧٨ ٠.٧٩٨ ٣٢.٥٤٧٢٣.٥٢.٢١ ٦٥ ٨٨٤٤  ھمقات التي ال تتفق معييسخر البعض من ذوي التعل
رم ھور ج خص مش د لش ه النق ن توجي ر م ال يغتف

  محبيه 
٦١.٢ ١٣٩٦٩.٥٤٧٢٣.٥١.٨٣٥٠.٥٢٤ ١٤٧

٦٦.٢ ٢٢.٥٧٩٣٩.٥١.٩٨٥٠.٨٨٢ ٤٥ ٧٦٣٨  انتھاك خصوصية األفراد بتلك الوسائل يكثر 

بعد اإلنكار 
  القيمي

يكره البعض روح النقد حول الموضوعات المنشورة
 على صفحاتھم 

٧١.٢ ٢.١٣٥٠.٧٠٧ ٤٨.٥٣٨١٩ ٦٥٣٢.٥٩٧

٥٩.٥ ١.٧٨٥٠.٧٠٨ ٤٥.٥٧٦٣٨ ٣٣١٦.٥٩١ ميسخر البعض من تعليقاتي على موضوعاتھ
٦٣.٢ ١١.٥٩٩٤٩.٥١.٨٩٥٠.٩٣٧ ٢٣ ٧٨٣٩  منغلقة يتسمون بثقافة ف الرمزي ممارسو العن

ي  رة ف ائعات بكث ر بكثرالش ائلتنتش ك الوس تل
 والتشھير باآلخرين

٦٣.٣ ٠.٣٣٢ ١.٩ ٢٢١١ ١٧٦٨٨ ١ ٢

٦٢.٣ ٠.٨٢٢ ١.٨٧ ٨٢٤١ ٣١ ٦٢ ٥٦٢٨ يقلل اآلخرون من مستوى ذكائي عبر تلك الوسائل
٥٥.٥ ٤٢.٥٩١٤٥.٥١.٦٦٥٠.٦٨٢ ٨٥ ٢٤١٢ ال تتاح لي الفرصة للتعبير عن طاقاتي ومواھبي

٦٥.٢ ١٠٣٥١.٥٥٣٢٦.٥١.٩٥٥٠.٦٩٧ ٤٤٢٢ يتجاھل اآلخرون آرائي باستمرار

بعد االستالب 
  النفسي

اره ك الوسائل دونفي  يفرض البعض آراءه وأفك تل
 نقاش

٥٦ ٠.٦ ١.٦٨ ٧٨٣٩ ١٠٨٥٤ ١٤٧ 

وسائل اإلعالم الجديدة موضوعاتكثيرا ما تنشر في 
 تتاجر بأحالم اآلخرين

٦٩.٧ ٠.٣٣٥ ١.٥٢.٠٩ ٣ ٢١١٠.٥١٧٦٨٨

تقب ى مس القلق عل عر ب اتأش دما أرى اإلعالن لي عن
 تلك الوسائل الوھمية في 

٦٢.٧ ٠.٧٤١ ١.٨٨ ٦٨٣٤ ٤٤ ٨٨ ٤٤٢٢

ي  اءلتعرض عوري باالنتم ل ش ة يقل ار الھدام ألفك
  للمجتمع

٥٩.٢ ٤٣.٥٧٩٣٩.٥١.٧٧٥٠.٧١٩ ٨٧ ٣٤١٧

٦٦.٢ ١٠٩٥٤.٥٤٧٢٣.٥١.٩٨٥٠.٦٧٦ ٤٤٢٢  يءھناك من ينعتني بالفشل عندما أخط
ال يبالي بعض األفراد بإرسال رسائل مؤذية لآلخرين

  دون النظر لمحتواھا 
٣٨.٥٢٧١٣.٥٢.٣٤٥٠.٧٠٦ ٧٧ ٩٦٤٨ 

٧٨.٢ 
 

تستخدم تلك الوسائل كافة الطرق لجذب الشباب دون
  وعي

٧٢.٥ ٢.١٧٥٠.٦٥٣ ٦٣٣١.٥١٠٩٥٤.٥٢٨١٤

بعد التعبير 
العدائي 
  المعلن

تخدمو  وم مس ائل يق ك الوس فحاتتل اء ص بإنش
   متطرفةإلكترونية 

٦٢ ٠.٧٩٦ ٧٩٣٩.٥١.٨٦ ٣٥ ٥١٢٥.٥٧٠ 

ى ق عل ة للتعلي ات البذيئ بعض الكلم تخدم ال يس
  موضوعات اآلخرين 

٥٤.٧ ٠.٥٤ ١.٦٤ ٧٨٣٩ ١١٦٥٨ ٣ ٦

فزني للتعليق على الرسائلينشر البعض عبارات تست
  أو نشر وموضوعات

٦٧ ٠.٥٠١ ٢.٠١ ٢٤١٢ ١٥٠٧٥ ٢٦١٣ 

د االختالف بعض األفراد يستخدم إشارات التھديد عن
  معه

٨١.٥ ٢٦.٥٢٩١٤.٥٢.٤٤٥٠.٧٣٥ ٥٣ ١١٨٥٩

ا ت را م ركثي وعات تثي ائل موض ك الوس ر بتل نش
  اشمئزازي

٧٢ ٠.٤١٩ ٢.١٦ ٢ ٤ ١٦٠٨٠ ٣٦١٨ 

 ٦٨ ٠.٧٨٨ ٢.٠٤ ٥٨٢٩ ٣٨ ٧٦ ٦٦٣٣  بعض األفراد تلك الوسائل البتزاز اآلخرين  يستغل
تخدم ا اليس ة أعم ة وممارس ماء وھمي بعض أس ل
  ا تجاه اآلخرينتحمل عنف

٧٠.٥ ٢.١١٥٠.٥٨٦ ٤٧٢٣.٥١٢٩٦٤.٥٢٤١٢

لممارسةالشخصيات المشھورة تلك الوسائل  تستغل
  لعنف ضد اآلخرينا

٦٤.٢ ٣٦.٥٧١٣٥.٥١.٩٢٥٠.٧٩٥ ٧٣ ٥٦٢٨
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ة بعــض إلــى أن وســائل اإلعــالم الجديــدة تنشــر صــوًرا تقلــل مــن قيمــفــي الجــدول الســابق  النتــائجشــير ت
عبــارة  ٢.٢٨بمتوســط هــا تتلســتجابات فــي بعــد التبخــيس، االأبــرز بوصــفها  ٢.٦١فئــات المجتمــع بمتوســط 

"، وفــي بعــد اإلنكــار القيمــي أشــار رينت العنصــرية التــي تحقــر مــن اآلخــالنكــ "أن بعــض المســتخدمين يقــدم
، ٢.١٣٥سـط بمتو  "مل الموضـوعات المنشـورة علـى صـفحاتهالبعض يكره روح النقد حو "المبحوثون إلى أن 

، وفــي بعــد االســتالب النفســي جــاءت ١.٩٥٥بمتوســط  "آرائــي باســتمرار اآلخــرون يتجاهــل" عبــارة هــاتأعقب
، ٢.٣٤٥بمتوســـط  "يـــة لآلخـــرين دون النظـــر لمحتواهـــاذض األفـــراد بإرســـال رســـائل مؤ ال يبـــالي بعـــ"عبـــارة 
، وبالنســـبة لبعـــد ٢.١٧٥بمتوســـط  "وســـائل كافـــة الطـــرق لجـــذب الشـــباب دون وعـــيتلـــك التســـتخدم "وعبـــارة 

بمتوسـط  "لتهديد عند االخـتالف معـهيستخدم إشارات ابعض األفراد " التعبير العدائي المعلن جاءت عبارات
، "تلـــك الوســـائل موضـــوعات تثيـــر اشـــمئزازي"كثيـــرا مـــا ينشـــر فــي ة جـــاءت عبـــار  ٢.١٦ ، وبمتوســط٢.٤٤٥

وجــود فــروق بــين ممــا يؤكــد  ؛وبمقارنــة متوســطات درجــات العبــارات ودرجــة المقيــاس ككــل وجــد أنهــا مرتفعــة
واندماجهم عند استخدام تلك الوسـائل بشـكل يجعلهـم ؛ نتيجة إلقبال الشباب "أوافق"استجابات العينة لصالح 

  يدفعهم للقيام بممارسات عنيفة من خاللها دون وعي. بشكل كبيروعهم لها جزءا منها وخض

    مفهوم الذات لدى الشباب عينة الدراسة: أبعاد -١٣
  )٢٠٠(ن= مفهوم الذات لدى عينة الدراسة أبعاد يوضح ) ١٧جدول (

االستجابة
  البعد والمؤشرات

المتوسط   ال أوافق  إلي حد ما  أوافق
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لوزن ا
 % ك %  ك % ك المئوي

الذات 
  الجسمية

 ٩١.٢ ٠.٤٤٢ ٢.٧٣٥ - -٢٦.٥ ١٤٧٧٣.٥٥٣ أتمتع بقوام رشيق
 ٦٥ ٠.٦٧١ ١.٩٥ ٢٥ ٥٠ ١١٠٥٥ ٢٠ ٤٠ أشعر بالضيق من شكلي ومظھري

 ٦٠.٧ ٠.٦ ٢٨.٥١.٨٢ ٥٧ ١٠.٥١٢٢٦١ ٢١ أشعر دائًما بالقوة والنشاط
 ٧٠.٨ ٠.٨٥ ٣٠.٥٢.١٢٥ ٢٦.٥٦١ ٥٣ ٤٣ ٨٦  ومناسب لعمري مثاليوزن جسمي 

 ٧٦ ٠.٤٥ ٢.٢٨ - - ١٤٤٧٢ ٢٨ ٥٦ عن نفسي عندي مفھوم سييء
 ٧٣.٥ ٠.٨٤٧ ٢٧.٥٢.٢١ ٢٤.٥٥٥ ٤٩ ٤٨ ٩٦  كما ھو عليه اآلنأحب مظھري 

الذات 
  األسرية

 ٦٥.٧ ٠.٨٤٤ ١.٩٧ ٣٧ ٧٤ ٢٩ ٥٨ ٣٤ ٦٨ أحب أن أعامل أوالدي بطريقة مثالية
 ٦٨.٧ ٠.٧٢ ٢.٠٦ ٢٣ ٤٦ ٤٨ ٩٦ ٢٩ ٥٨ يكنان لي أي احترام والداي ال

 ٥٩.٥ ٠.٨٢ ٤٦.٥١.٧٨٥ ٢٨.٥٩٣ ٥٧ ٢٥ ٥٠ عليھاأتمسك بالقيم التي تربيت 
 ٥٦.٢ ٠.٧١٣ ١.٦٨٥ ٤٦ ٣٩.٥٩٢ ١٤.٥٧٩ ٢٩ أجد صعوبة في النقاش مع أسرتي

 ٦٤.٥ ٠.٧٠٩ ٢٨.٥١.٩٣٥ ٤٩.٥٥٧ ٩٩ ٢٢ ٤٤ أفراد أسرتي ال يثقون بي لتصرفاتي غير المحسوبة
 ٨٠.٥ ٠.٧٠٤ ١٢.٥٢.٤١٥ ٣٣.٥٢٥ ٦٧ ١٠٨٥٤ ال أرى األشياء بنفس الطريقة التي يراھا والدي

 ٧٠.٨ ٠.٦٠١ ١٢.٥٢.١٢٥ ١٢٥٦٢.٥٢٥ ٢٥ ٥٠ تصرفاتي ال تعجب والدي
 ٥٦.٧ ٠.٦٥ ٤٠.٥١.٧ ٨١ ٤٩ ١٠.٥٩٨ ٢١ أنا شخص مھم بالنسبة ألسرتي وأصدقائي

 ٧٤.٣ ٠.٧٤٨ ٢.٢٣ ١٩ ٣٨ ٣٩ ٧٨ ٤٢ ٨٤ فراد أسرتي ألنھم أكثر فھما ليأحب أ

الذات 
االجتماعية

 ٧٩.٥ ٠.٤٨٨ ٢.٣٨٥ - -٣٨.٥١٢٣٦١.٥ ٧٧ ال أصادق أحًدا وأميل للحذر من الغرباء
 ٦٨.٢ ٠.٧٣٢ ٢٤.٥٢.٠٤٥ ٤٦.٥٤٩ ٩٣ ٢٩ ٥٨ تضطرني سلوكيات اآلخرين إلى احتقارھم

 ٧٢.٨ ٠.٣٨٩ ٢.١٨٥ - -١٨.٥١٦٣٨١.٥ ٣٧  ئي وكسب احترامھمأسعى للتفوق على زمال
 ٦٢.٨ ٠.٦٥٧ ٢٨.٥١.٨٧٥ ١١١٥٥.٥٥٩ ١٦ ٣٢ أحتاج لمن يدفعني لعمل األشياء
 ٦٤.٨ ٠.٧٦٥ ١.٩٤٥ ٣٢ ٤١.٥٦٤ ٢٦.٥٨٣ ٥٣  أشعر أنني مھمش من اآلخرين

 ٦٢.٥ ٠.٨٢ ٤٠.٥١.٨٧٥ ٣١.٥٨١ ٦٣ ٢٨ ٥٦  اآلخرين أجد صعوبة في التعامل مع
 ٧٦.٣ ٠.٨٦ ٢٦.٥٢.٢٩ ٥٣ ١٨ ١١١٥٥.٥٣٦  أفتقد القدرة على تكوين صداقات جديدة

 ٥٩.٨ ٠.٧٣٢ ١.٧٩٥ ٣٩ ٤٢.٥٧٨ ١٨.٥٨٥ ٣٧  يحدثني أصدقائي عن مشكالتھم
 ٥٣.٢ ٠.٧٠٢ ١.٥٩٥ ٣٤.٥١٠٦٥٣ ١٢.٥٦٩ ٢٥  أرى أنه ال يوجد أحد يستحق النصيحة

 ٦٤.٧ ٠.٥١٧ ١٦.٥١.٩٤ ٣٣ ١٠.٥١٤٦٧٣ ٢١  أنظر ألصدقائي بإعجاب
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االستجابة
  البعد والمؤشرات

المتوسط   ال أوافق  إلي حد ما  أوافق
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لوزن ا
 % ك %  ك % ك المئوي

 ٨٥.٥ ٠.٧٠٦ ١٢.٥٢.٥٦٥ ١٨.٥٢٥ ٣٧ ١٣٨٦٩  قدراتي وآرائيال يثقون بالمحيطون بي 
 ٦٢.٣ ٠.٥٨٧ ٢٤.٥١.٨٧ ٤٩ ١١.٥١٢٨٦٤ ٢٣  أسامح اآلخرين عندما يسيئون إليال 

 ٦١.٧ ٠.٧٥٥ ١.٨٥ ٣٧ ٧٤ ٤١ ٨٢ ٢٢ ٤٤  ال أجد صعوبة في توضيح األمور أمام أصدقائي
 ٦٠.٥ ٠.٦٤٣ ٣١.٥١.٨١٥ ١١١٥٥.٥٦٣ ١٣ ٢٦  بالمتاعب مليئة حياتي

 ٥٨.٢ ٠.٧٣٧ ١.٧٤٥ ٤٣ ٣٩.٥٨٦ ١٧.٥٧٩ ٣٥  العدوان على اآلخرين في برغبة أشعر
 ٦٦.٥ ٠.٧٥٤ ٢٨.٥١.٩٩٥ ٤٣.٥٥٧ ٨٧ ٢٨ ٥٦  أكون صداقات جديدة وعالقاتي قوية مع اآلخرين

 ٦٣ ٠.٣١٤ ١.٨٩ ١١ ٢٢ ١٧٨٨٩ - -  واجتماعي من اآلخرين ألي تقدير ذاتي أفتقر
 ٨٦.٢ ٠.٥٠٤ ٢.٥٨٥ ٠.٥ ٤٠.٥١ ٨١ ١١٨٥٩   عظيمايتوقع اآلخرون لي مستقبال

 ٦٦.٥ ٠.٧٨ ٣٠.١١.٩٩٥ ٣٩.٥٦١ ٧٩ ٣٠ ٦٠  ال يھتم أصدقائي بأفكاري وآرائي ويعتبرونني مماًل 

الذات 
  األخالقية

 ٥٩.٣ ٠.٨٢٢ ١.٧٨ ٤٧ ٩٤ ٢٨ ٥٦ ٢٥ ٥٠ أحيانا أضطر للكذب للخروج من المواقف
 ١.٥ ٠.٨٣٥ ٢.١٤٥ ٢٨ ٥٧ ٢٨ ٥٧ ٤٣ ٨٦ أتعامل مع اآلخرين بشكل مھذب وراق

 ٦٧.٢ ٠.٧٤ ٢٦.٥٢.٠١٥ ٤٥.٥٥٣ ٩١ ٢٨ ٥٦  أقوالي وأفعاليألتزم بالصدق في 
 ٦٣.٥ ٠.٦٦٢ ١.٩٠٥ ٢٧ ١٧.٥١١١٥٥.٥٥٤ ٣٥ أخالقي تمنعني من القيام بسلوكيات غير سليمة
 ٥٠.٧ ٠.٥٠١ ١.٥٢ ٤٨ ٩٦ ١٠٤٥٢ - - ألوم نفسي على أفعالي العدوانية تجاه اآلخرين
 ٦٤.٥ ٠.٧٣ ١.٩٣٥ ٣٠ ٤٦.٥٦٠ ٢٣.٥٩٣ ٤٧  معتقداتي الدينية توجه حياتي وتحدد شخصيتي

الذات 
 الشخصية

 ٦١.٢ ٠.٦٤ ١.٨٥ ٢٩ ٥٨ ١١٤٥٧ ١٤ ٢٨  ال أسامح من يھينني من الناس
 ٦٢.٨ ٠.٩٤١ ١٠.٥١٠١٥٠.٥١.٨٨٥ ٢١ ٣٩ ٧٨ في معظم المواقف أكون عصبيا ومشتت الفكر

 ٥٦.٣ ٠.٦٦٨ ٤٢.٥١.٦٩ ٨٥ ٤٦ ١١.٥٩٢ ٢٣  دون تفكيرأفعل األشياء التي تزعج اآلخرين 
 ٤٤.٥ ٠.٦١٣ ١٢.٥٢.١٤٥ ١٢١٦٠.٥٢٥ ٢٧ ٥٤  أفضل نفسي على اآلخرين

 ٥٩.٥ ٠.٥٦٦ ١.٧٨٥ ٢٩ ٧.٥١٢٧٦٣.٥٥٨ ١٥  نفصال بين ذاتي الحقيقية والوھميةأشعر باال
 ٦٠ ٠.٦٦٥ ١.٨ ٣٤ ٦٨ ١٠٤٥٢ ١٤ ٢٨  أنا مثقل باألوجاع ومشكالت الحياة

 ٦٣.٨ ٠.٧١٤ ١.٩١٥ ٣٠ ٤٨.٥٦٠ ٢١.٥٩٧ ٤٣  ن ال يفھمون تصرفاتي دائًماواآلخر
 ٦٥.٧ ٠.٨٥ ٣٧.٥١.٩٧ ٧٥ ٢٨ ٣٤.٥٥٦ ٦٩  يأتعامل بجدية مع مختلف المواقف المرتبطة ب

 ٦٦.٨ ٠.٧٠٥ ٢٤.٥٢.٠١ ١٠١٥٠.٥٤٩ ٢٥ ٥٠  عن أدائي في دراستي أو عملي ال أرضى
 ٦٠.٧ ٠.٧٨١ ١.٨٢ ٤١ ٨٢ ٣٦ ٧٢ ٢٣ ٤٦  أنا شخص سعيد الحظ ومتقبل لذاتي

 ٤٩.٥ ٠.٥٠١ ٤٨.٥١٠٣٥١.٥١.٤٨٥ ٩٧ - -  أنا غير راض عن نفسي
 ٥٨ ٠.٦٤٤ ١.٧٤ ٣٧ ٧٤ ١٠٤٥٢ ١١ ٢٢  لى التحكم في انفعاالتيقدرة عال لدي

 ٦٩.٧ ٠.٧٨٣ ٢.٠٧٥ ٢٧ ٣٨.٥٥٤ ٣٤.٥٧٧ ٦٩  أقوم بأشياء كثيرة لتغيير مسار حياتي
 ٦٧.٢ ٠.٧٤ ٢٦.٥٢.٠٢ ٤٥.٥٥٣ ٩١ ٢٨ ٥٦  أخاف االختالف مع اآلخرين

جابات المبحـوثين فـي بعـد الـذات أبـرز اسـتبوصـفها  ٢.٧٣٥" بمتوسط أتمتع بقوام رشيق" جاءت عبارة
، وفيمــا يخــص بعــد الــذات األســرية ٢.٢٨بمتوســط  "عــن نفســي "عنــدي مفهــوم ســييءعبــارة  ، ثــمالجســمية

أحــب أفــراد "عبــارة هاتتل، ٢.٤١٥بمتوســط  "التــي يراهــا والــدينفســها الطريقــة "ال أرى األشــياء بجــاءت عبــارة 
يتوقـع اآلخـرون لـي "الذات االجتماعية جاءت عبـارة  ، وفي بعد٢.٢٣بمتوسط  "أسرتي ألنهم أكثر فهما لي

، ٢.٥٦٥بمتوســط  "قــدراتي وآرائــيال يثقــون بالمحيطــون بــي " عبــارة ثــم، ٢.٥٨٥بمتوســط  "مســتقبًال عظيًمــا
 ، ثــم٢.١٤٥" بمتوســط أتعامــل مــع اآلخــرين بشــكل مهــذب وراق"وفــي بعــد الــذات األخالقيــة جــاءت عبــارة 

فضـــل أ"، وفـــي بعـــد الـــذات الشخصـــية جـــاءت عبـــارة ٢.٠١٥بمتوســـط  "يأقـــوالي وأفعـــالق فـــي ألتـــزم بالصـــد"
، وجـاء ٢.٠٧٥وسـط بمت "قـوم بأشـياء كثيـرة لتغييـر حيـاتيأ"عبـارة و ، ٢.١٤٥" بمتوسـط نفسي علي اآلخرين
مراتب متأخرة، ووجدت فروق بين درجات العبارات ودرجة المقياس ككـل وفـق اسـتجابات باقي العبارات في 

  ."فقأوا"العينة لصالح 
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  مقياس مفهوم األمن النفسي لدى الشباب عينة الدراسة: أبعاد -١٤
  )٢٠٠(ن=  مفهوم األمن النفسي لدى عينة الدراسةأبعاد يوضح ) ١٨جدول (

  االستجابة
  البعد والمؤشرات

المتوسط   ال أوافق  حد ما ىإل  أوافق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %  ك %  ك % ك المئوي

الشعور 
اعة بالقن

والرضا 
 عن الحياة

 ١٤٧٧٣.٥٥١ ٢٥.٥٢ ١ ٢.٧٢٥ ٠.٤٧ ٩٠.٨ اآلخرين من الخير أتوقع
وأحصل على جميع  أفضل حياتي أن أشعر

ق
٩١ ٤٥.٥١٠٧٥٣.٥٢ ١ ٢.٤٤٥ ٠.٥١٨ ٨١.٥ 

 ٦٣ ٣١.٥٧١ ٣٥.٥٦٦ ٣٣ ١.٩٨٥ ٠.٨٠٥ ٦٦.٢ اآلخرين نقد ال أتقبل

 ٢٧ ١٣.٥١٢٦٦٣ ٤٧ ٢٣.٥١.٩ ٠.٦٠٢ ٦٣.٣ سوأأل ييءأشعر أن الحياة تسير من س

 ٧٥ ٣٧.٥٩٧ ٤٨.٥٢٨ ١٤ ٢.٢٣٥ ٠.٦٨ ٧٤.٥ عماليقدراتي عندما أقوم بأ في أثق

 ٢.٦٣ ٠.٤٨٤ ٨٧.٧ - - ١٢٦٦٣ ٧٤ ٣٧ أشعر بحبي للحياة
 ٦٢ ٣١ ٧٥ ٣٧ ٦٣ ٣١.٥١.٩٩٥ ٠.٧٩٣ ٦٦.٥ أشعر بالرضا عن نفسي 

دما تصبح األمور عنأجد الحياة عبًئا ثقياًل 
ة

٢٠ ١٠ ٧٠ ٣٥ ١١٠٥٥ ١.٥٥ ٠.٦٧١ ٥١.٧ 

 ٩٤ ٤٧ ٥٥ ٢٧.٥٥١ ٢٥.٥٢.٢١٥ ٠.٨٢٦ ٧٣.٨ أفكر في نفسي كثيًرا

 ٧٨ ٣٩ ٨٦ ٤٣ ٣٦ ١٨ ٢.٢١ ٠.٧٢٧ ٧٣.٧تنقصني مشاعر الدفء من أفراد أسرتي 

 ٢٦ ١٣ ٩٠ ٤٥ ٨٤ ٤٢ ١.٧١ ٠.٦٨٤ ٥٧ أنتقد أفعالي وممارساتي باستمرار

الطمأنينة 
والراحة 
  النفسية

ما يفقدني مأسرتي  مؤازرة أفتقد
أل

٢٣ ١١.٥٨٠ ٤٠ ٩٧ ٤٨.٥١.٦٣ ٠.٦٨٢ ٥٤.٣ 

 ٧٢ ٣٦ ٣٧ ١٨.٥٩١ ٤٥.٥١.٩٠٥ ٠.٩ ٦٣.٥ أحب لآلخرين ما أحبه لنفسي

 ٤١ ٢٠.٥٩٧ ٤٨.٥٦٢ ٣١ ١.٨٩٥ ٠.٧١٢ ٦٣.٢ أشعر أنني ذو مزاج متقلب 

 ٦٧ ٣٣.٥٤٨ ٢٤ ٨٥ ٤٢.٥١.٩١ ٠.٨٦٩ ٦٣.٧ لمواقف غير السارةا ھرب منأت

 ١٢٠٦٠ ٨٠ ٤٠ ١.٦ ٠.٤٩١ ٥٣.٣ - - أعبر بسھولة عن مشاعري نحو اآلخرين

 ٤٣ ٢١.٥١٢٤٦٢ ٣٣ ١٦.٥٢.٠٥ ٠.٦١٦ ٦٨.٣ مستقبلي  أشعر بالقلق نحو

 ١٠١٥٠.٥٩٩ ٤٩.٥١.٥٠٥ ٠.٥٠١ ٥٠.٢ - - انخفاض دائم في معنوياتيبأشعر 
قراراتي  في المحيطين بي تدخل يزعجني

ة
٧٨ ٣٩ ٤٨ ٢٤ ٧٤ ٣٧ ٢.٠٢ ٠.٨٧٤ ٦٧.٣ 

االستقرار 
االجتماعي 
واالنتماء 
  للمجتمع

 تصرفاتي االلتزام فيب المحيطون يذكرني
ة

٣٣ ١٦.٥١٣٤٦٧ ٣٣ ١٦.٥٢ ٠.٥٧٦ ٦٦.٧ 
 ١٩ ٩.٥ ١٢٠٦٠ ٦١ ٣٠.٥١.٧٩ ٠.٥٩٨ ٥٩.٧  اآلخرين في السراء والضراءشارك أ

 ٢.٠٩٥ ٠.٢٩٤ ٦٩.٨ - -١٩ ٩.٥ ١٨١٩٠.٥  طيبة   معاملة اآلخرين أعامل

 ١٠٩٥٤.٥٧٠ ٣٥ ٢١ ١٠.٥٢.٤٤ ٠.٦٧٧ ٨١.٣  لي  الموجھة التعليقات أتقبل
 ٩٠ ٤٥ ٧٧ ٣٨.٥٣٣ ١٦.٥٢.٢٨٥ ٠.٧٣٢ ٧٦.٢ ومشكالته الواقع مواجھة على القدرة لدي

 ٦٢ ٣١ ٥٠ ٢٥ ٨٨ ٤٤ ١.٨٧ ٠.٨٥٨ ٦٢.٣دقائي المخلصون باألمن يشعرني أص
 ٣٧ ١٨.٥٩٧ ٤٨.٥٦٦ ٣٣ ١.٨٥٥ ٠.٧٠٥ ٦١.٨مع اآلخرين أكثر من أحبذ وجودي 

 ٢٧ ١٣.٥١١٧٥٨.٥٥٦ ٢٨ ١.٨٥٥ ٠.٦٢٩ ٦١.٨ أنني عبء على رفاقيبأشعر 

 ٦٤ ٣٢ ٦٦ ٣٣ ٧٠ ٣٥ ١.٩٧ ٠.٨٢ ٦٥.٧ أشعر  باالستياء ممن حولي

الشعور 
بالحب 

والتقدير 
 االجتماعي

 ٦٩ ٣٤.٥١٢٩٦٤.٥٢ ١ ٢.٣٣٥ ٠.٤٩٤ ٧٧.٨ ممن حوليباالھتمام الكافي  ال أحظى
 ٣٨ ١٩ ٦٨ ٣٤ ٩٤ ٤٧ ١.٧٢ ٠.٧٦٥ ٥٧.٣اآلخرين  تقدير تنال وآرائي أفكاري

 ١٧ ٨.٥ ١٥٥٧٧.٥٢٨ ١٤ ١.٩٤٥ ٠.٤٧٢ ٦٤.٨تي على اتخاذ القرارات أثق في قدر
 ٣٨ ١٩ ١٤٠٧٠ ٢٢ ١١ ٢.٠٨ ٠.٥٤٣ ٦٩.٣نجاحي في عملي يزيد من احترام 

 ٩٣ ٤٦.٥٥٤ ٢٧ ٥٣ ٢٦.٥٢.٢ ٠.٨٣٣ ٧٣.٣أنال الكثير من المدح والمعاملة الجيدة 

 ٣١ ١٥.٥٣٨ ١٩ ١٣١٦٥.٥١.٥ ٠.٧٥ ٥٠ تعرضى لإلھانة يشعرني بالقلق 
 ٥١ ٢٥.٥٤٢ ٢١ ١٠٧٥٣.٥١.٧٢ ٠.٨٤٦ ٥٧.٣عند لقائي باآلخرين ألول مرة أشعر أنھم 

أبرز بوصفها  ٢.٧٢٥ اآلخرين" بمتوسط من الخير عبارة "أتوقع جاءتمن خالل الجدول السابق 
، ٢.٦٣بمتوسط  "أشعر بحبي للحياة"ثم  استجابات المبحوثين في بعد الشعور بالقناعة والرضا عن الحياة،

المحيطين  تدخل يزعجني"و "مستقبليشعر بالقلق نحو أ"وفي بعد الطمأنينة والراحة النفسية جاءت عبارات 
عي واالنتماء للمجتمع ، وفي بعد االستقرار االجتما٢.٠٥،٢.٠٢ بمتوسطات "قراراتي الشخصية في بي

بمتوسط " ومشكالته الواقع مواجهة على القدرة لديّ "عبارة ثم ، "ليالموجهة  التعليقاتقبل أت" ةجاءت عبار 
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ال أحظى باالهتمام الكافي "جاءت عبارة  "الشعور بالحب والتقدير االجتماعي"البعد الرابع وفي ، ٢.٢٨٥
أنال الكثير من المدح والمعاملة الجيدة ممن "عبارة جاءت  ٢.٢وبمتوسط، ٢.٣٣٥بمتوسط  "ممن حولي

مراتب متأخرة، ووجدت فروق بين درجات العبارات والمقياس ككل وفق في ء باقي العبارات جاو "، حولي
  ."أوافق"استجابات العينة لصالح 

   نتائج اختبار الفروض:

توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بــين معــدالت اســتخدام الشــباب عينــة الدراســة وســائل اإلعــالم  -١
 درك.الجديدة وأبعاد مقياس العنف الرمزي الم

  العنف الرمزي بين معدالت استخدام الشباب وسائل اإلعالم الجديدة وأبعاد مقياسالعالقة يوضح  )١٩جدول (
أبعاد مقياس العنف 
  الرمزي المدرك

  معدالت استخدام الشباب عينة الدراسة لوسائل اإلعالم الجديدة
 مستوى الداللة  نوع االرتباط  معامل بيرسون  العدد

دالة  ٠.٠٠١  طردي   ٠.٧٥٢  ٢٠٠  التبخيس
دالة  ٠.٠٠١  طردي   ٠.٧٢ ٢٠٠  اإلنكار القيمي
دالة  ٠.٠٠١  طردي   ٠.٨١٧ ٢٠٠  االستالب النفسي

دالة  ٠.٠٠١  طردي   ٠.٥٦١ ٢٠٠  التعبير العدائي المعلن
دالة  ٠.٠٠١  طردي   ٠.٧٣٧ ٢٠٠مقياس العنف الرمزي 

)، ٠.٠١(ى عنـــد مســـتو إحصـــائًيا أن قـــيم معامـــل االرتبـــاط جـــاءت دالـــة مـــن الجـــدول الســـابق  يتضـــح
بعـاد مقيـاس العنـف وسـائل وأتلـك الوجود عالقة ارتباطية طردية بين معدالت اسـتخدام عينـة الدراسـة وتبين 

صـــحة  تثبتـــلك وبـــذ ،تلـــك الوســـائل زاد إدراكهـــم لهـــذا العنـــففكلمـــا زاد اســـتخدام الشـــباب ، الرمـــزي المـــدرك
  الفرض بشكل كلي.

ومفهــوم الــذات  تلــك الوســائلت اســتخدام الشــباب توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بــين معــدال -٢
 واألمن النفسي لديهم.

  ومفهوم الذات واألمن النفسي سائلتلك الو  ت استخدام الشباببين معدالالعالقة يوضح ) ٢٠جدول (
  المتغيرات

  الم الجديدةمعدالت استخدام وسائل اإلع
 مستوى الداللةنوع اإلرتباط معامل بيرسون  العدد

 ٠.٠١دال عند   ٠.٠٠١  طردي   ٠.٢٤٨  ٢٠٠  مفھوم الذات

 ٠.٠١دال عند   ٠.٠٠١  طردي   ٠.٣٠٦  ٢٠٠  األمن النفسي

 تلــك الوســائلرديــة بــين معــدالت اســتخدام العينــة وجــود عالقــة ارتباطيــة طمــن الجــدول الســابق  بــينيت
التـي أكـدت  (Jones, 2015)دراسـة  ويتفـق ذلـك مـع )٠.٢٤٨حيث بلغ معامـل بيرسـون ( ت؛ومفهوم الذا

بـر مشـاركاتهم اإلبداعيـة لثقـة عاتهم واكتسـابهم او رات فـي شـعورهم بـذيلهم تغ تأن نصف المبحوثين قد حدث
ة مـــرآة بمثابـــل اآلخـــرين بهـــا ُتعـــد افعـــأموقـــع اليوتيـــوب، كمـــا أن المســـاحات الرقميـــة االجتماعيـــة وردود فـــي 

دال إحصـائيا وجـود ارتبـاط فـي  (Neira & Barber, 2014)اتفقـت مـع دراسـة و  عاكسـة للـذات البشـرية،
فبلـغ  ،لـديهمومسـتوى الشـعور بـاألمن النفسـي الـذات دة مفهوم زياو  لمواقع االجتماعيةااستخدام الطالب بين 



Arab Media & Society (Issue 26, Summer/Fall 2018)  

٢١ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

ا أو سـلبيا مفهـوم الـذات واألمـن النفسـي لـدى المبحـوثين يتـأثران إيجابيـإن لـذا  فـ ؛)٠.٣٠٦معامل بيرسون (
  تبين صحة الفرض بشكل كلي.توبذلك تلك الوسائل، وفق أنماط استخدامهم 

أبعــاد وســائل و تلــك الفــي للعنــف الرمــزي شــباب حصــائيا بــين تعــرض التوجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إ -٣
  لديهم. من النفسي واألمفهوم الذات 

  واألمن النفسي  مفهوم الذاتأبعاد و للعنف الرمزي الشباب بين تعرض يوضح العالقة  )٢١جدول (

  المتغيرات
  تعرض المبحوثين للعنف الرمزي بوسائل اإلعالم الجديدة

  العدد
معامل 
 بيرسون

نوع 
 االرتباط

 الداللةمستوى 

أبعاد مفھوم 
  الذات

دالة عند  ٠.٠٠١  عكسي   ٠.٣٨٩- ٢٠٠  الذات الجسمية
دالة عند  ٠.٠٠١ عكسي ٠.٦٦٦-٢٠٠  الذات األسرية
دالة عند  ٠.٠٠١ عكسي  ٠.٥١٥- ٢٠٠  الذات االجتماعية
دالة عند  ٠.٠٠١ عكسي  ٠.٧٦٧-٢٠٠  الذات األخالقية
دالة عند  ٠.٠٠١ عكسي  ٠.٧٨٨-٢٠٠  الذات الشخصية

دالة عند  ٠.٠٠١  عكسي   ٠.٧٤٦-٢٠٠  مقياس مفھوم الذات ككل

أبعاد األمن 
  النفسي

دالة عند  ٠.٠٠١ عكسي ٠.٦١٧- ٢٠٠الشعور بالقناعة والرضا عن 
دالة عند  ٠.٠٠١ عكسي  ٠.٨٣٢-٢٠٠  الطمأنينة والراحة النفسية

دالة عند  ٠.٠٠١ عكسي  ٠.٦٠٣- ٢٠٠رار االجتماعي واالنتماء االستق
دالة عند  ٠.٠٠١ عكسي  ٠.٧٢٢-٢٠٠الشعور بالحب والتقدير 

دالة عند  ٠.٠٠١ عكسي  ٠.٣٣٧- ٢٠٠  مقياس األمن النفسي ككل

فـي ض المبحـوثين للعنـف الرمـزي ين تعـر بـارتباطيـة عكسـية وجـود عالقـة من الجـدول السـابق  ظهري
 )٠.٣٣٧-()٠.٧٤٦-رتبــاط (اال تمعــامال تفبلغــ ؛واألمــن النفســي مفهــوم الــذاتمــن  كــلســائل و تلــك الو 

 تتـــثب ، وبــذلكفــي األبعــاد الفرعيـــة للمقياســينكانــت قـــيم (ر) دالــة و )، ٠.٠١عنـــد مســتوى (وهــي قــيم دالــة 
فـإن إدراك المبحوثين لمظاهر العنـف الرمـزي  زدادبأنه كلما ا ، ويمكن تفسير ذلكصحة الفرض بشكل كلي

 ىتجلـيو ، بـاألمن النفسـي األفـراد شـعور ىمسـتو  فـي ضـعفوحـدوث ، تأثر سلباتمفهوم الذات الخمسة أبعاد 
عـالم الجديـد بشـكل ل اإلعبـر ممارسـات عنيفـة مـن خـال مق أهـدافهيـحقتو  مهـاتو إثبـات ذتهم محاولأثناء  ذلك

مــا الثقــة بــاآلخرين؛ مم ، وفقــدانهمالرضــا عــن حيــات لمســتقبل وعــدمنحــو الــديهم  النظــرة التشــاؤميةمــن يزيــد 
  .يؤدي للوقوع في براثن العزلة عن المجتمع

هـوم الـذات وفـق توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات الشـباب علـى مقيـاس مف -٤
 وسائل. تلك المعدالت استخدامهم 

معدالت  ة الدراسة على أبعاد مقياس مفهوم الذات وفقالفروق بين متوسطات درجات عينيوضح ) ٢٢( جدول
  وسائلتلك الاستخدامهم 

المتوسط  العدد  المجموعات  مفھوم الذات
نحراف اال

 المعياري
قيمة 
 (ف)

درجة 
  الحرية

 مستوى الداللة

معدالت استخدام 
وسائل اإلعالم 

الجديدة

  ٠.٤٠٧  ٢.٠٨٦ ١٦٣االستخدام 
٠.٠٠١  ١٩٩ ٥١.٧٦ 

دالة عند 
٠.٠١  

  ٠.٣٨٨  ١.٨٢٦  ٢٣االستخدام 
  ٠.٠٠٠ ١  ١٤االستخدام 
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أبعـاد  ىعلـفروق ذات داللة إحصـائية بـين عينـة الدراسـة  وجودفي الجدول السابق إلى نتائج التشير 
) وهـــي دالـــة ٥١.٧٦( وســـائل اإلعـــالم الجديـــدة؛ فكانـــت قيمـــة (ف)وفـــق اســـتخدامهم الـــذات  مفهـــوم مقيـــاس

  ي:كما يأت )LSD)، ويمكن توضيحها باختبار (٠.٠١عند مستوى (حصائًيا إ
  تلك الوسائلهوم الذات وفق معدالت استخدامهم الفروق بين المبحوثين على مقياس مفيوضح ) ٢٣جدول (

  المجموعات  مفھوم الذات
المقارنة الثنائية بين 

 المجموعتين
الفرق بين 
  المتوسطين 

 مستوى الداللة

خدام معدالت است
وسائل اإلعالم 

  الجديدة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠١ ١.٠٨٦-  المتوسطاالستخدام   الكثيفاالستخدام 
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠١ ٠.٨٢٦-   الضعيفاالستخدام 

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠٣  ٠.٢٦  الضعيفاالستخدام   المتوسطاالستخدام 

 متوسـطي وكثيفـي عينـة الدراسـة وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين :)LSD(نتائج اختبار  أكدت
ـــك الاســـتخدام  ـــذات وســـائلتل ـــى مقيـــاس مفهـــوم ال دالـــة كمـــا وجـــدت فـــروق ، الكثيـــفلصـــالح االســـتخدام  عل
 لصـالح االسـتخدام الكثيـف، فضـًال عـن على مقياس مفهـوم الـذاتستخدام ضعيفي وكثيفي االبين إحصائًيا 

ك الوســائل لصــالح االســتخدام المتوســط، تلــاســتخدام  دالــة إحصــائًيا بــين ضــعيفي ومتوســطي فــروقوجــود 
  صحة الفرض بشكل كلي. تثُبتوبذلك 

  مـن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الشـباب عينـة الدراسـة علـى مقيـاس األ -٥
 . تلك الوسائلالنفسي وفق معدالت استخدامهم 

من النفسي وفق معدالت األالفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة على مقياس يوضح ) ٢٤( جدول
  تلك الوسائلاستخدامهم 

المتوسط  العدد  المجموعات  األمن النفسي
نحراف الا

المعياري
 (ف) قيمة

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

معدالت 
استخدام وسائل 
  اإلعالم الجديدة

  ٠.٤٢٣  ١.٩٩٤  ١٦٣  االستخدام الكثيف
٠.٠٠١  ١٩٩  ٣٦.٠٢٥ 

دالة 
عند 
٠.٠١  

  ٠.٥١٥  ١.٩١٣  ٢٣  طاالستخدام المتوس
  ٠.٠٠٠ ١  ١٤  االستخدام الضعيف

جـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين عينـــة الدراســـة علـــى و فـــي الجـــدول الســـابق إلـــى  نتـــائجال شـــيرت
) دالة إحصـائيا عنـد ٣٦.٠٢٥((ف) تلك الوسائل؛ حيث كانت قيمة هم استخدام وفقاألمن النفسي مقياس 

  ي:ما يأت) كLSDباختبار () ويمكن توضيحها ٠.٠١مستوى (
  تلك الوسائلمن النفسي وفق معدالت استخدامهم الفروق بين المبحوثين على مقياس األيوضح ) ٢٥جدول (

  المجموعات  األمن النفسي
المقارنة الثنائية بين 

 المجموعتين
الفرق بين 
  المتوسطين 

 مستوى الداللة

معدالت استخدام وسائل 
  اإلعالم الجديدة

  لكثيفاالستخدام ا
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠١ ٠.٩٩٤-  االستخدام المتوسط
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠١ ٠.٩١٣-  االستخدام الضعيف 

  غير دالة ٠.٣٨٩  ٠.٠٨١  االستخدام الضعيف  االستخدام المتوسط

فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين كثيفـي  وجـود :فـي الجـدول السـابق )LSD(نتائج اختبـار  من يتضح
، لصـالح االسـتخدام الكثيـف مقيـاس األمـن النفسـيأبعـاد علـى  لوسائل اإلعالم الجديـدام ومتوسطي االستخد
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٢٣ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

 ؛أيضــاً  الكثيــفلصــالح االســتخدام ســتخدام كثيفــي وضــعيفي االبــين  دالــة إحصــائًياوجــود فــروق فضــًال عــن 
طي توسـبين مدالة إحصائًيا فروق ، وتبين عدم وجود )٠.٠١عند مستوى ( دالة إحصائيا(ف) فكانت قيمة 

  .بشكل جزئيصحة الفرض  توبذلك ثُبت ،مقياسأبعاد ال علىتلك الوسائل وضعيفي استخدام 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الشباب على مقياس العنف الرمـزي المـدرك  -٦
 مستوى التعليم).و  ق المتغيرات الديموجرافية (النوع ــ والسن ـــبوسائل اإلعالم الجديدة وف

  : الفروق حسب النوع:أوًال 
  على مقياس العنف الرمزي المدرك في الفروق بين متوسطات درجات الشباب يوضح ) ٢٦جدول (

  وفق متغير النوعتلك الوسائل 
العنف الرمزي 

  المدرك
المتوسط  العدد المجموعات

اإلنحراف 
 المعياري

قيمة (ت)
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

  النوع
  ٠.٤٠٧  ٢.٠٥  ١٢٠  ذكر

٠.٠٠١  ١٩٩ ١٢.٢٨٨ 
دالة عند 
  ٠.٤٥٣  ١.٨١٣  ٨٠  أنثي  ٠.٠١

ث بـين الـذكور واإلنـا وجود فروق دالة إحصـائيافي الجدول السابق إلى " t-testتشير نتائج اختبار "
) وهــــي دالــــة إحصــــائيا عنــــد مســــتوى ١٢.٢٨٨فكانــــت قيمــــة "ت" ( ؛علــــى مقيــــاس العنــــف الرمــــزي المــــدرك

وق اإلناث رغبة تلك الوسائل بشكل يفك لتزايد معدالت استخدام الذكور لذ ىعز ويُ  ؛) لصالح الذكور٠.٠١(
عـدم التوافـق مـع اآلخـرين؛ ممـا و وغيـاب القـيم  يءالخـاط أسـلوب التربيـةفضـًال عـن ذواتهـم،  إثباتمنهم في 

 كحسـابهم، ويتفـق ذلـ ق األهداف علىيقوق الغير وتحقأكثر تمردا وحبا للظهور وانتهاكًا لحا أشخاص يخلق
 قيمـةوكانـت  ،اس العنـف الرمـزيمقيـ علـى الـذكور واإلنـاثفي وجـود فـروق بـين  )٢٠١٦(عايد،  دراسة مع

  .دالة لصالح الذكور ٢.١٠٨(ت)

  ثانًيا: الفروق حسب السن:
  تلك الوسائل على مقياس العنف الرمزي المدرك في متوسطات الشباب الفروق بين يوضح ) ٢٧جدول (

  وفق متغير السن
العنف الرمزي 

  لمدركا
 المتوسط  العدد  المجموعات

نحراف اال
 المعياري

 قيمة
 (ف)

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

  السن
  ٠.٥٢٧ ١.٩٣٧  ١١١  ) سنة٢٠:  ١٨(

٠.٠٠١  ١٩٩ ١٨.١٣٥ 
دالة 
عند 
٠.٠١  

  ٠.٣٥  ١.٩٧  ٦٦  ) سنة٢٥:  ٢١(
  ٠.٠٠٠  ٢  ٢٣  ) سنة٣٥: ٢٦(

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين عينـــة  عـــدمفـــي الجـــدول الســـابق يظهـــر نتـــائج الباســـتعراض 
دالـــة ) وهـــي قيمـــة ١٨.١٣٥؛ حيـــث كانـــت قيمـــة (ف) (العنـــف الرمـــزيعلـــى مقيـــاس حســـب الســـن الدراســـة 
    ي:ما يأتك )LSD)، ويمكن توضيحها بواسطة (٠.٠٥عند مستوى المعنوية (إحصائًيا 
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٢٤ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

  تلك الوسائل في زي المدرك الرمبعاد مقياس العنف ى أالفروق بين المبحوثين فيوضح ) ٢٨جدول (
  وفق متغير السن

العنف الرمزي 
  المدرك

  المجموعات
المقارنة الثنائية بين 

 المجموعتين
الفرق بين 
  المتوسطين 

 مستوى الداللة

  السن
  ) سنة٢٠:  ١٨(

  ٠.٠١دالة عند   ٠.٠٠١ ٠.٣٩٦-  ) سنة٢٥:  ٢١(
  ٠.٠١دالة عند   ٠.٠٠١ ٠.٣٦٩-  ) سنة٣٥: ٢٦(

  ٠.٠٥غير دالة عند   ٠.٨٠٦  ٠.٠٢٧  ) سنة٣٥: ٢٦(  نة) س٢٥:  ٢١(

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين عينــة  إلــى:فــي الجــدول الســابق ) LSD(تشــير نتــائج اختبــار 
: ٢١(لصــالح الفئــة مــن مقيــاس العنــف الرمــزي المــدرك) ســنة علــى ٢٥: ٢١( و ) ســنة٢٠: ١٨الدراســة (

علـــى  ) ســـنة٣٥:٢٦و ( ســـنة) ٢٠:١٨( عينـــة الدراســـةبـــين  دالـــة إحصـــائًيافـــروق  توجـــد، كمـــا ) ســـنة٢٥
لـــة مرحالشـــباب بحكـــم تكـــوينهم النفســـي واالجتمـــاعي فـــي ف، ) ســـنة٣٥ــــ٢٦(الفئـــة العمريـــة  لصـــالحالمقيـــاس 

ذلك يحـاول الشـباب لـ ؛اآلخرونسها يميلون لرفض السلطة التي يمار  نماط تفكير،من أالمراهقة وما تفرضه 
تنفــــيس عــــن طاقــــاتهم أو كبــــتهم أو إظهــــار رجــــولتهم بوصــــفها مباهــــاة لل ؛نترنــــتاســــتخدام العنــــف عبــــر اإل

: ٢٦و( ) سـنة٢٥:٢١(عدم وجود فروق بـين عينـة الدراسـة ، بينما اتضح وسائلتلك الاجتماعية من خالل 
 .المقياسعلى  ) سنة٣٥

  ثالثًا: الفروق حسب مستوى التعليم:
  اس العنف الرمزي المدرك على مقيالفروق بين متوسطات درجات الشباب  يوضح) ٢٩جدول (

  وفق متغير مستوى التعليمتلك الوسائل في 
 المتوسط  العدد  المجموعات  مفھوم الذات

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ف)

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

مستوى 
  التعليم

  ٠.٤٩٤ ١.٧١٤  ٥٦  متوسط

٠.٠٠١  ١٩٩  ٧.٦٨٥  
دالة عند 
٠.٠١  

  ٠.٣١٥  ١.٩٦٨  ٣١ فوق المتوسط
  ٠.٤٣  ٢.١٢٤  ٨١  يم جامعيتعل

  ٠.٢٤٦  ١.٩٣٨  ٣٢  فوق الجامعي

مسـتوى التعلـيم  وفـقوجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين عينـة الدراسـة الجدول السـابق  منتضح ي
ويمكــن توضــيحها بواســطة ، دالــة إحصـائًيا) غيــر ٧.٦٨٥( كانـت قيمــة (ف)و ؛ العنــف الرمــزيعلـى مقيــاس 

)LSD( ي:يأت امك    
تلك الوسائل قياس مفهوم العنف الرمزي المدرك في ى أبعاد مفالفروق بين المبحوثين يوضح ) ٣٠جدول (

  وفق متغير مستوى التعليم
مفھوم 
  الذات

  المجموعات
المقارنة الثنائية بين 

 المجموعتين
 مستوى الداللة  الفرق بين المتوسطين 

مستوى 
  التعليم

  متوسط
  غير دالة  ٠.٢٩٣ ٠.١١١-  فوق المتوسط
  ٠.٠١دالة عند   ٠.٠٠١ ٠.٣٧٧-  تعليم جامعي

 فوق المتوسط
  ٠.٠٥دالة عند   ٠.٠٢٤  ٠.٢٣٧-  فوق الجامعي
  ٠.٠١دالة عند   ٠.٠٠٨  ٠.٢٦٧-  تعليم جامعي

  غير دالة  ٠.٢٨٨ ٠.١٢٦-  فوق الجامعي  تعليم جامعي
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ية بــين ذوي فــروق ذات داللــة إحصــائوجــود  إلــى:فــي الجــدول الســابق  )LSD(اختبــار تشــير نتــائج 
التعلـيم الجـامعي، كمـا تبـين لصـالح  مستوى التعليم المتوسط والجـامعي علـى مقيـاس العنـف الرمـزي المـدرك

مقيـاس لصـالح التعلـيم البـين ذوي مسـتوى التعلـيم المتوسـط وفـوق الجـامعي علـى دالة إحصـائًيا وجود فروق 
توى التعليم فوق المتوسط والجـامعي ذوي مس دالة إحصائًيا بينجود فروق ، في حين اتضح و الجامعيفوق 
المسـتويات التعليميـة (ف) غير دالة إحصائيا فـي  ، بينما جاءت قيمةلصالح التعليم الجامعيمقياس العلى 

 .صحة الفرض بشكل جزئي توبذلك ثُبت، األخري

حصـائية بـين متوسـطات درجـات الشـباب علـى مقيـاس مفهـوم الـذات وفـق توجد فروق ذات داللـة إ -٧
 مستوى التعليم). ـــ السن ـــ ت الديموجرافية (النوعالمتغيرا

  أوًال: الفروق حسب النوع:
  الفروق بين متوسطات درجات الشباب على مقياس مفهوم الذات وفق متغير النوعيوضح ) ٣١جدول (

مفھوم 
  الذات

المتوسط  العدد المجموعات
اإلنحراف 
 المعياري

قيمة (ت)
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

  النوع
  ٠.٤١٦  ٢.٠٥٨ ١٢٠  ذكر

٠.٠٠١  ١٩٩ ١٠.٨٩٩ 
دالة عند 
  ٠.٥٤٥  ١.٨٦٣  ٨٠  ىأنث  ٠.٠١

علـى وجـود فـروق ذات دالـة إحصـائية بـين الـذكور واإلنـاث في الجدول السابق " t-testاختبار" يؤكد
) لصـــالح ٠.٠١) وهـــي دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى (١٠.٨٩٩( كانـــت قيمـــة "ت"و مقيـــاس مفهـــوم الـــذات؛ 

  الذكور.
  ثانًيا: الفروق حسب السن:

  الفروق بين متوسطات درجات الشباب على مقياس مفهوم الذات وفق متغير السنيوضح ) ٣٢( جدول
مفھوم 
  الذات

المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 
 المعياري

 (ف) قيمة
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

  السن
  ٠.٥٧٢ ١.٩٨٢  ١١١  ) سنة٢٠:  ١٨(

٠.٩٦٥  ١٩٩  ٠.٠٣٦ 
الة غير د

عند 
٠.٠٥  

  ٠.٣٤٩  ١.٩٧  ٦٦  ) سنة٢٥:  ٢١(
  ٠.٣٠٢  ٢  ٢٣  ) سنة٣٥: ٢٦(

حسـب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسـة إلى في الجدول السابق نتائج التشير 
 .دالة إحصائًياغير وهي  ،)٠.٠٣٦كانت قيمة (ف) (فمقياس مفهوم الذات؛  علىالسن 

  سب مستوى التعليم:ثالثًا: الفروق ح
  وفق متغير مستوى التعليم الفروق بين متوسطات درجات الشباب على مقياس مفهوم الذاتيوضح ) ٣٣( جدول

المتوسط العدد  المجموعات  مفھوم الذات
االنحراف 
 المعياري

(ف) قيمة
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

 مستوى التعليم

  ٠.٥٧٢ ١.٧٦٨  ٥٦  متوسط

٠.٠٠١  ١٩٩  ٧.٢١٧ 
عند  دالة

٠.٠١  
  ٠.٥٦  ٢.٢٢٦  ٣١ فوق المتوسط
  ٠.٣١٥  ٢.٠٢٥  ٨١  تعليم جامعي
  ٠.٤٤  ٢  ٣٢  فوق الجامعي
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٢٦ واألمن النفسي لدى الشباب المصري العنف الرمزي المدرك بوسائل اإلعالم الجديدة وعالقته بمفهوم الذات

ــال يتبــين مــن حســب وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين عينــة الدراســة فــي الجــدول الســابق ائج نت
عنــد مســتوى حصــائًيا دالــة إ) ٧.٢١٧( علــى مقيــاس مفهــوم الــذات؛ حيــث كانــت قيمــة (ف) التعلــيممســتوى 

    ي:يأت امك )LSD؛ ويمكن توضيحها بواسطة ()٠.٠١(
  الفروق بين المبحوثين على مقياس مفهوم الذات وفق متغير مستوى التعليميوضح ) ٣٤جدول (

مفھوم 
  الذات

  المجموعات
المقارنة الثنائية بين 

 المجموعتين
الفرق بين 
  المتوسطين 

 مستوى الداللة

مستوى 
  التعليم

  متوسط
 ٠.٠١دالة عند   ٠.٠٠١ ٠.٤٥٨-  فوق المتوسط
 ٠.٠١دالة عند   ٠.٠٠٢ ٠.٢٥٧-  تعليم جامعي

  فوق المتوسط
 ٠.٠٥دالة عند   ٠.٠٢٤  ٠.٢٣٢-  فوق الجامعي
 ٠.٠٥دالة عند   ٠.٠٣٩  ٠.٢٠١  تعليم جامعي

  غير دالة  ٠.٧٩٧  ٠.٠٢٤٧  فوق الجامعي  تعليم جامعي

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين ذوي  إلــى:ول الســابق فــي الجــد) LSDتشــير نتــائج اختبــار (
مســتوى فــوق المتوســط، المســتوى التعلــيم المتوســط وفــوق المتوســط علــى مقيــاس مفهــوم الــذات لصــالح ذوي 

بــين ذوي مســتوى التعلــيم المتوســط والجــامعي علــى المقيــاس لصــالح دالــة إحصــائًيا كمــا تبــين وجــود فــروق 
ح وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائًيا بـــين ذوي مســـتوى التعلـــيم المتوســـط وفـــوق التعلـــيم الجـــامعي، فـــي حـــين اتضـــ

ذوي فـــروق دالـــة إحصـــائًيا بـــين  تالجـــامعي علـــى المقيـــاس لصـــالح ذوي التعلـــيم فـــوق الجـــامعي، كمـــا وجـــد
كانــت قيمــة (ف) و  ،فــوق المتوســط التعلــيملصــالح  علــى المقيــاس مســتوى التعلــيم فــوق المتوســط والجــامعي

، ىالمســـتويات التعليميـــة األخـــر ب(ف) غيـــر دالـــة  جـــاءت قيمـــة كمـــا)، ٠.٠١توى () دالـــة عنـــد مســـ٧.٢١٧(
 .صحة الفرض بشكل جزئي توبذلك ثُبت

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات الشـباب علـى مقيـاس األمـن النفسـي وفـق  -٨
 مستوى التعليم).ـــ السن ـــ  المتغيرات الديموجرافية (النوع

  ب النوع:أوًال: الفروق حس
  الفروق بين متوسطات درجات الشباب عينة الدراسة على مقياس األمن النفسي يوضح ) ٣٥جدول (

  وفق متغير النوع
األمن 
  النفسي

المتوسط  العدد المجموعات
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

  النوع
  ٠.٤٤٩  ٢ ١٢٠  ذكر

دالة عند  ٠.٠٠١  ١٩٩  ٩.٥٤١
  ٠.٥٢  ١.٧٨٨  ٨٠  ثىأن  ٠.٠١

لـة إحصـائية بـين الوجـود فـروق ذات د يتضـحفـي الجـدول السـابق " t-testنتـائج اختبـار " خـاللمن 
وهــي قيمــة دالــة إحصــائيا عنــد  ،)٩.٥٤١الــذكور واإلنــاث علــى مقيــاس األمــن النفســي، فكانــت قيمــة "ت" (

  ) لصالح الذكور.٠.٠١مستوى (
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  ثانًيا: الفروق حسب السن:
  الفروق بين متوسطات درجات الشباب على مقياس األمن النفسي وفق متغير السنيوضح  )٣٦جدول (

األمن 
  النفسي

المتوسط  العدد  المجموعات
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ف)

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

  السن
  ٠.٥٨٧ ١.٩ ١١١  ) سنة٢٠:  ١٨(

٠.٤٠٨  ١٩٩ ٠.٩٠١ 
غير دالة 

عند 
٠.٠٥  

  ٠.٣٥٦  ١.٨٩  ٦٦  ) سنة٢٥:  ٢١(
  ٠.٢٠٩  ٢.٠٤  ٢٣  ) سنة٣٥: ٢٦(

حسـب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسـة ى لإفي الجدول السابق نتائج التشير 
 .غير دالة إحصائياوهي ) ٠.٩٠١( كانت قيمة (ف)فاألمن النفسي؛  مقياسعلى السن 

  ثالثًا: الفروق حسب مستوى التعليم:
  الشباب على مقياس األمن النفسي  الفروق بين متوسطات درجات يوضح) ٣٧جدول (

  وفق متغير مستوى التعليم
األمن 
  النفسي

المتوسط العدد  المجموعات
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ف)

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

مستوى 
  التعليم

  ٠.٥١٤ ١.٦٦١  ٥٦  متوسطال

٠.٠٠١  ١٩٩  ٩.٩٨٦ 
دالة عند 
٠.٠١  

  ٠.٦٠١  ٢.١٩٤  ٣١  فوق المتوسط
  ٠.٣٦٩  ١.٩٦٣  ٨١  تعليم جامعي
  ٠.٤  ١.٩٦٩  ٣٢  فوق الجامعي

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين عينــة الدراســة  فــي الجــدول الســابق يظهــرنتــائج ال باســتعراض
ـــيم  ـــة إحصـــائًيار ) غيـــ٩.٩٨٦كانـــت قيمـــة (ف) (و  مقيـــاس األمـــن النفســـي، علـــىحســـب مســـتوى التعل  ،دال

  :  يكما يأت )LSD(اختبار بواسطة ونوضحها
  الفروق بين المبحوثين على مقياس األمن النفسي وفق متغير مستوى التعليميوضح ) ٣٨جدول (
  المجموعات  األمن النفسي

المقارنة الثنائية بين 
 المجموعتين

الفرق بين 
  المتوسطين 

 مستوى الداللة

  مستوى التعليم
  

  متوسط
  ٠.٠١عند  دالة ٠.٠٠١ ٠.٥٣٣-  فوق المتوسط
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠١  ٠.٣٠٢-  تعليم جامعي

  فوق المتوسط
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠٣  ٠.٣٠٨-  فوق الجامعي
  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٠١٨  ٠.٢٣١  تعليم جامعي

  غير دالة ٠.٠٥٣ ٠.٢٢٥  فوق الجامعي  تعليم جامعي

لــة إحصــائية بــين ذوي وجــود فــروق ذات دال إلــى:فــي الجــدول الســابق ) LSDتشــير نتــائج اختبــار (
مســتوى التعلــيم المتوســط وفــوق المتوســط علــى مقيــاس األمــن النفســي لصــالح المســتوى فــوق المتوســط، كمــا 

بـين ذوي مسـتوى التعلـيم المتوسـط والجـامعي علـى المقيـاس لصـالح التعلـيم دالـة إحصـائًيا تبين وجود فروق 
مســتوى التعلــيم المتوســط وفــوق الجــامعي الجــامعي، فــي حــين اتضــح وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــين ذوي 

ذوي مسـتوى التعلـيم فـوق فـروق دالـة إحصـائًيا بـين  تعلى المقياس لصالح التعليم فوق الجامعي، كما وجد
دالـة إحصـائًيا وهـي قيمـة  ،)٩.٩٨٦كانـت قيمـة (ف) (و  ،فـوق المتوسـطالتعلـيم المتوسط والجامعي لصـالح 
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صـــحة  تلـــذا ثُبتـــ ى؛) غيـــر دالـــة فـــي المســتويات األخـــر (ف جــاءت قيمـــةفـــي حـــين )، ٠.٠١( عنــد مســـتوى
 الفرض بشكل جزئي.

  :تفسيرهاالنتائج و  مناقشة* 

ـــر فضـــاءات افتراضـــية اعتمـــد عليهـــ األفـــراد  اشـــهدت المجتمعـــات نمـــوًّا متســـارًعا مـــن التفـــاعالت عب
وٕان كانـت  -هامشا من الحريـةهم حقق لذاتيتهم التي تبنى في نطاق مغاير، وتفيه  يشبعون مدخالبوصفها 
ا؛ اســتخدامه يءجتمعــات إذا أســمصــدرا لتهديــد األفــراد والم تفــي الوقــت ذاتــه أصــبح ا، إال أنهــ-افتراضــية

، ويتفــق ذلــك مــع ســلوكياتهم وأفكــارهم بمــا يشــكل لــديهم قناعــات إيجابيــة أو ســلبية ىلتأثيرهــا الكبيــر علــنظــرًا 
عــالم الجديــدة والعنــف وســائل اإلب المصــري الشــباوجــود ارتبــاط بــين معــدالت اســتخدام فــي  الحاليــة الدراســة
)، ويشــير ذلــك لوجــود إدراك قــوي ٠.٠١(؛ فجــاءت قــيم معامــل االرتبــاط دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى الرمــزي

  تلك الوسائل.باب عند تزايد معدالت استخدامهم للعنف الرمزي من قبل الش

الـذي يوصـف ــــ  فئـة الشـباب نهـا لـدىامـة تشـمل جميـع فئـات المجتمـع، فإوٕاذا كانت ظاهرة العنـف ع
ـــ   Digital Generationبالجيــل الرقمــي  حيــث أثبتــت الدراســة ؛الــذكور الســيمافيمــا بيــنهم  أكثــر انتشــاراــ

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين الـــذكور واإلنـــاث علـــى مقيـــاس العنـــف الرمـــزي المـــدرك، فكانـــت قيمـــة "ت" 
قيمـة (ف) دراكـًا لـه وبلغـت فكـانوا أكثـر إامـا)  ع ٣٥ -٢١مـن () دالة إحصائيا لصـالح الـذكور ١٢.٢٨٨(
تنشــــئة الثقافيــــة وء النــــاث فــــي ضــــمــــع الــــذكور واإل ويرجــــع ذلــــك الخــــتالف طبيعــــة التعامــــل ؛)١٨.١٣٥(

علـى التقبـل والطاعـة  يتهـاهانـة كرامتهـا وتربرأة وعـدم إلمل الرعاية االستثنائيةضرورة  التي تؤكدواالجتماعية 
ن مـــا يوجـــه لهـــم مـــن علـــي التعبيـــر الصـــريح عـــالـــذكور  ُيطَبـــعنمـــا بي ،واجهـــه مـــن ضـــغوط وعنـــفتضـــد مـــا 

% مـن عينـة الدراسـة أن سـب وشـتم ٨٥أكـد فقـد  ،العنـفهـذا أكثر تأثرًا بن و ، وبذلك يصبحممارسات عنيفة
 جـاء )%٨٣.٥ %،٨٤( وبنسـب متقاربـة ،وسائل اإلعالم الجديـدةفي  أبرز مظاهر العنف الرمزياآلخرين 

فـــروق بـــين كمـــا تبـــين وجـــود ، خاصـــة الدينيـــةإللحـــاح الشـــديد لنشـــر بعـــض الرســـائل او إرســـال صـــور مســـيئة 
) دالـــة إحصـــائيا ١٢.٢٨٨كانـــت قيمـــة "ت" (حيـــث  ؛علـــى مقيـــاس العنـــف الرمـــزي المـــدركنـــاث الـــذكور واإل

  لصالح الذكور. 

مـن بوصفه عنفًا خفيًا يتخذ أشكاال تجعله مرغوبا والعنف الرمزي هو الذي يسكن "الوعي المجتمع"، 
وهذا مـا يعـرف  ،تجاه أنفسهم واآلخرينلعنف لمنتجين بذلك  نويصبحو  ،، بفعل التطبع والنمذجةاألفرادقبل 

مصـالح الفرديـة المـن  علـيكمـا يُ ، في الدراسات اإلعالميـة بـــــ "إضـعاف الحساسـية ضـد الممنوعـات الثقافيـة"
ال تسـتند للجانـب بممارسـات عنيفـة يـام بوصفها ساحات حـرة للق ؛وسائل الجديدةتلك ال ىمعتمدًا في ذلك عل

، وهـذا مـا اوضـحاياها ، فضًال عن إحداث إيالم نفسي لمرتكبيهـمفهوم الذات لديهم ىتؤثر عل بذلكو  القيمي
تلــك للعنــف الرمــزي فــي  وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية بــين تعــرض عينــة الدراســةأكدتــه نتــائج الدراســة فــي 

تمثـل صـورة أن الـذات كـل متكامـل بـويمكـن تفسـير ذلـك  ،لنفسي لـديهمواألمن اوسائل وأبعاد مفهوم الذات ال
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الســـلبية شـــعور الشـــباب بل ىأد العنـــفهـــذا لمظـــاهر فكلمـــا زاد التعـــرض  ،وتحـــدد ســـلوكياته رد عـــن نفســـهالفـــ
  .البيئة االفتراضيةبالمواقف الضاغطة في مواجهة  ةوالمعانا والعجز

  * مقترحات الدراسة:
  :وسائل اإلعالم الجديدةللحد من العنف الرمزي في  ورا مقترحاي تصأتيقدم الباحث فيما ي  

 ختــراق عقــولهم وتشــجيعهم علــى ممارســة العنــفالمحــاوالت مــن  الشــباب فــي إطــار مــا يتعــرض لــه
 همبيــن ســتعراضاالنتشــار ثقافــة ا ىمعتمــدين فــي ذلــك علــ وســائل اإلعــالم الجديــدة هماســتخدامالرمــزي أثنــاء 

، والــذي يحتــاج لتضــافر األمــر الــذي يــوقعهم فــي بــراثن العنــف اإللكترونــي لصــورهم ومعلومــاتهم الشخصــية؛
التوصل إلعـالم جديـد بـال و  وتقديم سبل عالج تتسم بالمرونة والتطبيق مناهضة تلك الظاهرة؛ لكافة الجهود
مـع تعليم األفراد كيفية التعامل الـواعي  ىالتربية اإلعالمية التي تركز علباالهتمام عن طريق  عنف رمزي،

البيئــة االفتراضــية، فــي ضــوء االهتمــام بالجوانــب بوســائل، وٕاعــداد أفــراد قــادرين علــى حمايــة أنفســهم التلــك 
فـي حزمـة مـن اآلليـات التـي تسـاعد األطـراف الفاعلـة يتطلـب ذلـك ، التشريعية والدينية والثقافية واالجتماعيـة

  ي:، ويتضح ذلك بالجدول اآلتتنفيذ هذا التصور
  وسائل تنفيذه واألطراف الفاعلةو  التصور المقترحيات آليوضح  )٣٩جدول (

  األطراف الفاعلة   وسائل التنفيذ  اآلليات
سن القوانين 

  
وضع قانون يثبت جرائم العنف الرمزي بوسائل اإلعالم الجديدة وصوره 

  .والعقوبات التي تتناسب مع طبيعتھا
  رجال القضاء

الحماية 
  اإللكترونية

ومنھا  ،ختراقات وبرامج الحماية من االعتداءاتاستخدام أنظمة كشف اال
MCafee, Norton 

لفحص المعلومات الداخلة والخارجة من  firewallاستخدام جدار الحماية 
  شبكة اإلنترنت وإلى

 spamلقائمة  المسيئةائل الرس نقلبخاصية  تزويد المواقع اإللكترونية

  البرمجيات مطورو

الرقابة 
  اإللكترونية

   التي تمنع تزوير الرسائل اإللكترونية قنية التوقيع الرقمياستخدام ت
   -لمعلومات خبراء أمن ا
  المواقع ومصممو

مضامين 
  التوعية

نعم للتبليغ  -ونيضد العنف اإللكتر اً عإنشاء صفحات إلكترونية بعنوان "م
" لنشر تجارب من تعرضوا للعنف مع عدم الكشف عن عن االنتھاكات

ونشر حسابات تربوية وقانونية  ت توعية بمخاطرهحمال وتنظيمھوياتھم، 
  مخاطر ھذا العنف عبر مواقع اإلنترنت تحذر الشباب من
  ماعيةات األسرية واالجتحتواء الخالفال؛ إنشاء مراكز إرشاد نفسي معتمدة

 الثقافيةو الدينية اتالمؤسس
 منظمات - التربية والتعليم -

األطباء  - المجتمع المدني
خصائيين األ -  النفسيون

  ناالجتماعيو

  األمن الرقمي

بالغ عن إللوإطالق خدمة "األمين"  رة االتصاالت بعمل خط ساخنقيام وزا
  والرد على أسئلة من تعرضوا لتلك الممارساتالعنف مرتكبي 

مباحث  - وزارة االتصاالت 
  اإلنترنت

رنت التي عمل بوليصة تأمين إلكترونية ضد ممارسات العنف عبر اإلنت
وتقدم مبلغ محدد لمن يتعرض لتلك ن، دف األفراد ذوي الشأتستھ

، وتتسم ھذه البوليصة بتوظيف خبراء في العالقات العامة لترميم الممارسات
لمساعدته  سمعة الفرد في حالة تضرره اجتماعيا، وخبراء في األمن الرقمي

وقوع  وذلك عن طريق تقديم وثائق وأدلة تؤكد في حالة اللجوء للقضاء،
  رد ضحية لھذا العنفالف

 -خبراء في العالقات العامة
  خبراء األمن الرقمي

تنمية الوازع 
  الديني

التي بث األفكار الدينية السليمة ل ؛لمؤسسات الدينية الرسميةاصفحات تفعيل 
  بذ العنفتن

 -دار اإلفتاء -األزھر
  الكنائس
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  ي:تفي الشكل اآل لتصور المقترحا ىيتجلفي ضوء الطرح السابق 
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