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د الشباب ات جتماراتجا التواصل منصات ع العنف نحو  ي

الشمايلة عوض ا الصرايرة،*سر الفتاح عبد   والء

جتماعیــة العلــوم لیــة جتمـــاع، علــم قــسم مــة، ر ا علــم مؤتـــة،،تخــصص جامعــة

دن   رالکرک،

يد*   com.yahoo@78suryash: االلكترونيال
ص   :امل

التواصــل منـصات ـ ع العنـف نحـو ـي د الـشباب ـات اتجا معرفـة ـ إ اسـة الد ـذه رـدفت ر

ولتحقيق ، تم جتما اسة الد ر ردف اسة أداة تطو بانة-رالد ا -س ع تو بلـغ عينـة ع زوتم

الــصا ا جتماع) 960(عــداد للعلــوم حــصائية مــة الر اســتخدام تــم وقــد زمبحوثــا،
ً

) SPSS(يــة

ــا م أ مــن نتــائج ــ إ اســة الد وتوصــلت البيانــات، للــشباب: رلتحليــل املوجــھ العنــف انــواع ــ أك أن

تـــدفع ـــ ال العوامـــل ـــ أك ــ يـــة الدي العوامـــل وأن الـــسب، ــ جتمـــا التواصـــل منـــصات ــ ع

ال مواقـع اك بوك س الف وأن ، جتما التواصل منصات ع الھ بأش العنف سة تواصـلرملما

لـــــدى العنـــــف ن ــــ و جتمـــــا التواصــــل منـــــصات ن بـــــ عالقــــة جـــــود و للعنــــف، ـــــشرا وجتمــــا

ه مقـدا مـا تفـسر جتمـا التواصـل منصات عاد أ وأن ، العنـف%) 57(رالشباب ـ التبـاين مـن

الـــشباب ـــا .لـــدى م أ ـــان التوصـــيات مـــن مجموعـــة ـــ إ اســـة الد خلـــصت الـــشباب:روقـــد توعيـــة

العن مـمبمخاطر و الـشعوب ثقافـة ـشاف اك ـ ع م وتـد ، جتمـا التواصـل منـصات ع رف

ونيـــة ثقافـــة ثقافتــھ أصـــبحت الـــذي العــالم ـــذا مــع والتفاعـــل التعامـــل مــن ليتمكنـــوا املعاصــرة،
ً ً

جتما التواصل منصات ع العنف معدالت تفاع ا من د ل وذلك   .رواحدة

الدالة لمات ال: ال منصات، جتماالعنف، يتواصل د الشباب   .ر،
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Attitudes of Jordanian Youth towards Violence 
through Social Media Platforms 

Soraya Awad Al- Shamayleh, Walaa Abdel Fattah Al-Sarayra 
Department of Sociology (Criminology), Faculty of Social 
Sciences, University of Mu'tah, Karak, Jordan.  
E-mail: suryash78@yahoo.com 
ABSTRACT 
This study aimed to identify the attitudes of Jordanian youth towards 
violence through social networking sites. To achieve the goal of the 
study, a questionnaire was developed to be completed by a sample of 
(960) respondents. Furthermore, the Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) was used to analyze the collected data. The results of 
the study revealed that the most types of violence directed at young 
people through social networking sites are insults, and that religious 
factors are the main factors that drive the practice of violence in all its 
forms through social media platforms; furthermore, Facebook is the 
most popular social media site for violence. The existence of a 
correlatin between social communication platforms and violence 
among youth. The dimensions of social networking sites explain an 
amount of (57%) of the variance in violence among youth. The study 
recommended educating young people about the dangers of violence 
through social media platforms and training them to discover the 
culture of contemporary people and nations, so that they can deal and 
interact with this world whose culture has become a single global 
culture in order to limit the high rates of violence through social 
networking sites. 
Keywords: violence, social networking sites, platforms, Jordanian 
youth. 
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 :مقدمة
تقنيـــة ـــ ونوعيـــا كميــا ا انفجـــا ـــا ا القـــر ــدايات و ن العـــشر القـــر ايـــات دت شــ

ً ً
ر ن ن

اذ فيـــھ عتــاش و ش عـــ الــذي ـــ الطبي بالعــالم ات ـــ غ احــداث ـــ ا ادت تــصاالت، و املعلومــات
ن بــ الــسرعة ســباق اشـعل ة بــدو الــذي ا، ا ومـستو ــا الوا بــاختالف املجتمعـات افــة ــ ع راثـرت

منــھمـ غ املفـر مـن انـھ اذ ديـدة، ا اضـية ف يــاة ا ـرم وتتـصدر املرموقـة مكنـة لتتخـذ وم
ـدمات ا مـن ـ الكث نـت ن قـدم حيـث نفجـار ذا من ستفيد الذي و املعاصر سان ان
املجتمـع طبيعـة ـ ع اثـرت ا بـدو ـ وال املعلومـات عـن والبحـث تـصاالت مجال يالت س روال

الناسو عمل   .كيفية

عوامــل لعـدة نظــرا یـوم عـد یومــا جتمـا التواصــل مواقـع ـ ع الــشباب إقبـال یـزداد
باتـــت الوســـائل ـــذه أن ـــا وم الوســـائل، ـــذه ل واملمتعـــة لة الـــس الفنیـــة ـــصائص ا ـــا م وأســباب

ال مــا ا ملــستخدم الوســائل ــذه تقــدم حیــث فیــھ، وال خبــار و للمعلومــات ا مــصد ل ّــش
تــوفرهر

ــ وع ــا عل قبــال دیــاد ا ــ إ قــام ــش و ، خــر ــ التعب منــصات و التقلیدیــة عــالم زوســائل ر ى
والبحــوث اسـات الد إجــراء ـ ســتمرار ـستد ممـا املاضــیة، الـسنوات خــالل نـت ن رخـدمات

املختلفـة ــا جوان مـن رة الظـا ـذه ـم مـستخدمي. لف عـدد أن حـدیث ــر تقر كـشف نــتفقـد ن
بلغ نحـو25.30)( السعودیة ـشطة ال جتمـا التواصـل حـسابات عـدد وأن ص، ـ نملیو

العام25 خالل اململكة نت ن مستخدمي عدد تفع ا وكذلك حساب، رملیو نحـو2017ن ـ إ
ـــــــسبة8 ب تفــــــاع با ص ـــــــ ن جتمـــــــا% 34رمالیــــــ التواصــــــل مواقـــــــع مــــــستخدمي عـــــــدد تفــــــع روا

إ ن نحـواملتفـاعل العـام ) 6(ـ خـالل ن ـسبة2017مالیــ واتــف% 32ب ال عـدد تفـاع ا ـ إ رإضــافة
بنحو عادل ) 2(الذكیة بما اتف ،% (12نملیو   )2018الصب

بـــصفة ــرت ظ ـــ ال ديثــة ا تــصال وســـائل إحــدى جتمــا التواصـــل مواقــع عــد و
بم تمتــاز ــ و ، ــ املا القــر مــن ــ خ العقــد ــ يــة وجــودنجما ينــدر اتــصالية وخــصائص زايــا

ــي د املجتمــع أفــراد تمــام ا مــن ــ كب ــ ح ــ ع اســتحوذت وقــد ، أخــر وســيلة أيــة ــ ــا ل رمثيــل ى
اليوميــــة م حيــــا ــــ عليــــھ عتمــــاد و ايــــد م ل ــــش واســــتخدامھ جتماعيــــة، م ســــما بمختلــــف

للنظــر الفتــة قــة ع. بطر الــسر والتكنولــو ــ العل للتقــدم يجــة دتون شــ العــالم، اجتــاح الــذي
ممـا واسـع، نطـاق ـ ع ا ـشا وان الفـضائية القنـوات ـو ظ ن العـشر القـر من ة خ رالسنوات ر ن
قمــــــار ــــــ ع واحــــــدة اتــــــصاالت شــــــبكة ــــــا ط تر ة صــــــغ ونيــــــة ــــــة قر ــــــ إ العــــــالم تحــــــو ــــــ إ لأدى

القنــــوات ن بــــ املنافــــسة ادت و ، ي الفــــضا عــــالم قــــوة تنامــــت كمــــا ــــزالــــصناعية، ع الفــــضائية
وثقافيــة علميــة بــرامج مــن ثــھ ت مــا خــالل مــن وذلــك املرئيــة، ــزة ج أمــام دين املــشا اســتقطاب

ــــة العمر م مـــــراحل بــــاختالف دين املـــــشا ــــ إ ـــــة موج متعــــددة وأيـــــديولوجيات يــــة قـــــسمية،(وترف
،   ).2016وقر

ــــص اجت) 2016جمعــــة،(و قــــيم ز بــــر ــــ جتمــــا التواصــــل مواقــــع ماعيــــةوأخطــــار
ذات ــو ت ا نخاصــة ــشكيل إعــادة ــدف املجتمعــات مــن ــا ل دفة املــس الفئــة ــ ع ضــاغط تــأث

بتـأث جتمـاع علـم مـصط ـ عـرف مـا ذا و ا ل ُتبعا ً
املرجعيـة  ماعـة  (Reference group)ا

املحـــيط مجتمعــھ مـــع ابط ـــ ال يفقــده ممـــا عليــھ وليـــة ماعـــة ا آثــار محـــو ـــ إ يــؤدي قـــد بـــھممــا
والقلـــق التـــوتر ثــم ومـــن والنفــو للعزلـــة عرضــھ اب. رو ـــ غ و ونيـــة لك باحيــة املواقـــع ديــاد زوا

ية ال خطار جانب إ ي السلو دي وال العقائدي شكيك وال   .والعزلة
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ا بانـــــدو قـــــدم التعلـــــيم) ,Bandura 1977(روقـــــد ـــــة نظر ـــــ و ي ـــــسا للـــــسلوك ـــــة نظر
بـــأن ـــ أو حيـــث مـــنجتمـــا ـــ كب لعـــدد الفـــرد ـــساب اك ـــ امـــا ا دو تلعـــب ـــاة املحا رعمليـــة

أنمــاط مــن ــا وغ والعدوانيــة ن خــر ومــساعدة الــذات، تقيــيم معــاي مثــل جتمــا الــسلوك
ــو التليفز خــاص ل ــش و عــالم بوســائل تــرتبط ــا أ ــ إ ــة النظر ــذه ميــة أ وترجــع نالــسلوك،

السلو أنواع من ا كث ألن وتلعبوذلك تصال، وسائل مالحظتھ يتم الطفل يتعلمھ الذي ك
جتمـــا التعلـــيم ـــة نظر ـــ ا ـــ كب ا دو وإعالنـــات وفقـــرات مـــواد مـــن ثـــھ ت ومـــا ديقـــة ا التقنيـــة

ً ً
ر

ـــو التليفز ـــ عـــالم ا قــدم و ـــا ل يتعرضـــو ــ ال النمـــاذج عـــض ــاة بمحا الـــبعض يقـــوم نحيــث ن
ــا حتفظــو و ا بتقليــد قومــو نو ــةن نظر أن ــ ع ــذا و ، أخــر مواقــف ــ الــسلوك ــذا ىلتكــرار

املالحظة خالل من التعلم كيفية تو جتما   .التعلم

عالميـــة و التقنيــة بــاملواد خــصبة ئـــة ب ــ ش عــ اليــوم عاملنـــا ــ املعاصــر ــسان ان
مغلقـــ ابـــواب فتحـــت وقـــد ـــ الرق تـــصال مجـــاالت ـــ والتعـــدد بـــالتنوع ـــ تتم ـــاحيـــث ع غـــاب ھ

جتمـــا التواصـــل وســـائل قـــدمت قـــد ـــي و لك التطـــو فمـــع ن، الـــسن اللـــف ـــشر ال رالعقـــل ي
)Facebook .twitter . snap chat. Tango . we chat. Telegram . youtube . say hi .whatsapp (

قــــوم و غباتــــھ عــــن دوات ــــذه ــــ ع يبحــــث بحيــــث ــــشر ال ــــائن ال امــــام ــــب ذ مــــن طبــــق ـــ رع ي
وملـدىب ـسية ج او ثقافيـة او ـة فكر شطة ا انت سواءا مليولھ اذبھ ا امج وال شطة عة متا

ا م   .متطلباتھ

يجايبــــــات مــــــن ـــــ الكث ــــــا طيا ــــــ ـــــشر ال للعنــــــصر الوســــــائل ـــــذه تقدمــــــھ مــــــا يولعـــــل
نفــس ـ ع فـاظ ا يحــاو يـة ا ائنـات ال مــن ه بـدو ـو و حياتــھ، ـ ع تـؤثر قــد ـ ال لوالـسلبيات ھر

ــا يوظف كمــا ديثــة، ا او التلقيديــة بــالطر سـواء ا واشــباع بــھ اصــة ا امللــذات ــ ع ـصو قوا ل
مــــن العديــــد ــــرت ظ ــــشر ال لــــدى ــــاة واملحا التقليــــد ــــزة غر وجــــود مــــع ولكــــن ھ، مــــصا خدمــــة ـــ

ونية لك ات والشب املواقع ذه ع جتماعية ل   .املشا

مــــ مــــدى ملناقــــشة اســــة الد ــــذه جــــاءت انــــواعروقــــد بنــــاء ــــ التواصــــل منــــصات مة سا
ـ ع ات ـ غ حـدوث ـ ا ادت ا بـدو ـ وال املـستخدمو ـا امتلك الذي املواقع ع شره و رالعنف ن

ـــ خال و جتمـــا و والثقــا الفكـــر ياملــستو نفـــسھ......ى الفـــرد ذات مــستو ـــ ع وكـــذلك ــ ىا
افــــ وتماســـك املجتمـــع تماســـك ــــ وع خـــر مـــع عاملـــھ حيــــثوكيفيـــة ومـــستقبل، حاضـــر ن بـــ راده

عــاد وأ معلنــا، أو خفيــا مباشــر، ــ غ أو مباشــرا العنـف ــو ي ة فتــا متعــددة، اال أشــ العنــف ناتخـذ ر
ـــق طر عــن ســـواء بــاآلخر ذى ــق ت ـــ ال مــادي ــ الغ العنـــف ال أشــ ــل ـــشمل ل وأعمــق، أوســع

جتما ات الشب والن ية التعب ال ش مختلف أو اللغة أو منـابرالكالم التواصـل ومنـصات عيـة
ا يرســـم ــ ال ــدود وا ــات كرا عــن عيــدا بالغــة، ــة بحر القــضايا ومناقــشة الــرأي إلبــداء حــرة
م ـ تفك وأنمـاط ـي د الـشباب ـات اتجا اسة لد اما فضاء ا اعتبا يمكن الواقع راملجتمع ر ر

التواصل منصات ع والرمز اللفظي للعنف م س مما مدى يوقياس   .جتمار
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ا ساؤال و اسة الد لة   :رمش

ـــــ ـــــات ومواج تحـــــديات بالتحديـــــد اشـــــمية ال دنيـــــة واململكـــــة اجمـــــع ـــــي العر العـــــالم د رشـــــ
املجتمــع، ـ ــ للتغ عـامال ــا ثانو املواقـع ــذه احـدثت فقــد ، ـ الطبي والعــالم التقنيـة ن بــ الفـصل

ـ التغی متلطبــات یئــة ــ ــم م عامــل أصــبحت ــسانحيـث نظــرة ــ ، الــو ن ــو ت ــق طر عــن
والعـــالم مجتمعـــھ ـــ أو إ ثقافیـــة أو سیاســـیة أو ـــة إخبا ســـائل ـــ ع بـــھ تتوجـــھ الـــذي رفاملـــضمو ر ن

وحـل قیقـة، ا ن ـو ت ـ م ـس إنـھ بـل قیقة، ا اك إد إ ة بالضر یؤدي ال ا، غ أو یة رترف ور
ا الیا وج.إش جتمـا التواصل مواقع فرضت مـالقد ا التواصـل وسـائل واقـع ـ ـا يود

عـــــة متا خـــــالل مـــــن العـــــالم ـــــ یحـــــدث مـــــا ومعرفـــــة عـــــة متا الفـــــرد ـــــان بام عـــــد فلـــــم التقلیدیـــــة،
ومـــشاركة عـــة ومتا قـــراءة انـــھ بإم أصـــبح إنمـــا فحـــسب، ونیـــة التلفز والقنـــوات قیـــة الو ف رالـــ

املختلفـــــــة جتمـــــــا التواصـــــــل مواقـــــــع باســـــــتخدام الـــــــسیاسیة نـــــــت،حـــــــداث ن شـــــــبكة ـــــــ ع
لفة وت د ج أقل و وقت أي خبار و املعلومات ع صو  .لوا

خــــــصوصا، وســـــط والـــــشر عـــــام ل ـــــش العـــــالم ــــــ ض ـــــ ع س املمـــــا العنـــــف تـــــصاعد مـــــع
ً

ق ر ر
باألخر، زاء س و ط عن التعب اللفظي العنف ا وء ل الشابة ة العمر الفئة والسيما

يتع فيما خصوصا
ً

حـاالت مـن العديـد اململكة ض ا دا ش فقد ، اجتما أو سيا بحدث رلق
ات القـــــرا مـــــن العديـــــد مـــــن ة ر بالـــــ ونيـــــة لك املواقـــــع او الـــــصو ـــــق طر عـــــن ـــــي املر رالعنـــــف ر

النفس عن ح و ال او املزاح ل ش ومة ا عن   .الناتجة

ح ـــــ الـــــشباب ـــــات اتجا ن بـــــ الفاصـــــل اك إد اســـــة الد لة مـــــش روتكمـــــن نخـــــراطر و ـــــ التعب ـــــة ر
ال شــ مــن ل شــ بــأي نــت ن ــ ع ــا. بـالعنف قواني ــا ل اجتمــا تواصــل منــصة ــل ان حيــث

تزايـد نالـك أن الباحـث مالحظـة خـالل ومـن عدمـھ مـن ـشر لل مناسـب محتـو ـ عت ملا اصة ىا
ــــ غ أو مباشــــره مالمــــح ذات ات وعبــــا لفــــاظ عــــض اســــتخدام ــــ ا ــــوء ال ــــ ــــوظ مباشــــرهرم

وم مف تحت جتمـا(تندرج التواصـل منـصات ـ ع بـذلك) العنف حتمـاء و عكـسھ أو بقـصد
التواصـــــل منـــــصات ـــــ ع العنـــــف ـــــوم ملف توضـــــيحا ـــــستد ممـــــا ـــــ التعب ـــــة بحر ـــــس مـــــا خلـــــف

ـــ الرئ الـــسؤال ــ ع جابـــة ي يـــأ نــا ومـــن ــة املواج اتجيات واســـ لـــھ العــام ه وإطـــا رجتمــا
 :                                   التا

؟ جتما التواصل منصات ع العنف نحو ي د الشباب ات اتجا   رما

التالية الفرعية سئلة   :و

؟_ 1 جتما التواصل منصات ع للشباب املوجھ العنف انواع   ما

ال-2 العوامل ؟ما جتما التواصل منصات ع الھ بأش العنف سة ملما   رتدفع

؟-3 للعنف شرا جتما التواصل مواقع اك   ما

؟-4 الشباب لدى العنف ن و جتما التواصل منصات ن ب عالقة يوجد   ل

البحث داف    :أ

ج -1 التواصل منصات ع الشباب ضد املوجھ العنف انواع ع  .تماالتعرف

جتما -2 التواصل منصات ع العنف استخدام إ املؤدية العوامل ع  .التعرف
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التواصـــــــل -3 مواقـــــــع ـــــــ ع املوجـــــــة العنـــــــف نحـــــــو ـــــــي د الـــــــشباب ـــــــات اتجا ـــــــ ع رالتعـــــــرف
 .جتما

للعنف -4 شرا ك املواقع ع  .التعرف

جت -5 التواصل مواقع ن و العنف ن ب العالقة ع  .ماالتعرف

اسة الد مية   :رأ

أوال
ً

ة:  النظر   :مية

ة .1 لند الباحث اطالع بحدود صيلة اسات الد من ا و اسة الد مية أ ز رت ر ر
نحو ي د الشباب ات اتجا جتما التواصل وسائل دو حو اسات رالد رر ل

املجتمع جتما التواصل منصات ع الرمز والعنف اللفظي ييالعنف رد
قل ا ذا السابق النظر لالدب يا مكت ا م اجراء تم ان  .يعد

موضوع .2 ناو ت متخصصة اسات د إ القائمة اجة ا من جزء سد اسة الد لذه ر ًر

ع ما واثر والرمز والعنف اللفظي العنف جتما التواصل وسائل يدو ر
ي د املجتمع اسة، رالشباب الد ذه عت يةرلذا والعر دنية ن ت للمكت رافدا ر

ً

ا  . مجال
ثانيا
ً

العلمية:    : مية

ن -1 للمختص ي ميدا وتطبيق اثراء عملية، معرفة اعطاء اسة الد ذه م سا رس
ع تؤثر وكيف جتما التواصل مواقع ع املضللھ امج ال من د ا كيفية

وقا برامج شر و ي د الشباب ات املنبوذهراتجا املخرجات من سرة و املجتمع   .ية

التواصل -2 وسائل باستخدام والتثقيف التوعية ن واملختص القرار اب ا مساعدة
 .جتما

د -3 ا ليكيفية رامج و خطط وضع اجل من ن خصائ و القرار صا انظار توجيھ
استفادة مدى وما ، جتما التواصل ملواقع السلبية ثار املختصةمن ات ا
سان حقو ومركز جتماعية والتنمية سرة حماية ذه.......قمثل من ا

اسة  .رالد
موضوع -4 حو اسات الد من دا مز اجراء ع ن الباحث لتحف الشبابر ات اتجا

جتما التواصل مواقع ع الرمز والعنف اللفظي العنف نحو ي يد املجتمعر
ي  .رد
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جرائية يم  :املفا

ات   :تجا

مجموعـــــة) 2007البداينـــــھ،(عـــــرف ـــــا أ ذكـــــر حيـــــث شـــــموال ـــــ أك ة بـــــصو ـــــات رتجا
أو اص ـــــــــ كأ محـــــــــددة أمـــــــــو اتجـــــــــاه الــــــــسلوكية والنوايـــــــــا عتقـــــــــادات و املـــــــــشاعر مـــــــــن رمــــــــستقرة

ــــ ع تــــنعكس العمـــل،و ف وظــــر اص ــــ أ نحـــو أو العمــــل ر مظــــا جميـــع نحــــو و ووضـــاع،وت ن
العمل عن والغياب   .                                          داء

ــر ،( ىو ــاو حــاالت)2007يالغر إحــدى بانــھ ــان لالتجــاه ت البــو دو جــو ــف عر رأن نر
مــــؤثرا يمـــ ـــ ح تجـــاه تــــھ يث ـــاد ي ة،ومـــا ا ـــا تنظم ــــ ال العـــص ـــ العق ـــب والتأ يـــؤ ال

لألشـــــــياء الفــــــرد ســــــتجابات عــــــاموموجــــــھ ي دينــــــامي بـــــــذلك ــــــو ف املختلفــــــة ن.واملواقــــــف حـــــــ ــــــ
قائال دس بوجا عرف
ً

ـا: ر ع عيـدا أو ئـة الب عناصـر عـض تجـاه سـلوكھ ينحو الذي الفرد ميل بأنھ
ً

ا ع عده أو ذه من ھ لقر تبعا السالبة أو املوجبة باملعاي ذلك متأثرا
ً ً

.  

  :الشباب

ف وجود عدم يةجتماع العلوم  ناملختصو يتفق وم شامل عر ضع الشباب، ملف  و
يف ـاص التـص ـة الفئـة ـذه ا ن العمر الطفولـة بـ ن ـوم فالـشباب والبلـوغ، مـرحلت  حـديث مف

تـبط ة را ـو الـصناعية ربـالثو ديثـة املجتمعـات روظ نـاء ا ـ و ـوم فـأن ذلـك ع  يختلـف الـشباب مف
الزمـان ـان بـاختالف عـد وامل  بمقيـاس تتحـدد ـسان عمـر مراحـل مـن بالـشبا مرحلـة والبلدان،و

ـ متماثلـة ضــوء ـ زم ــا خـصائص ــ البيولـو املعيـار يمثل  بمقيــاس او املرحلـة، لتلـك املم
ـ وضـاع طبيعـة عليـھ عتمـد سوسـيولو ولو مقيـاس او املجتمـع، ـا يمـر ال ي سـي سـلو  و

ه ل مرحلـة رباعتبـا ـات مـن مجموعـة ـش عال ذات الـسلوكية تجا ـاص طـا  الـشباب امـا .ا
ام ناك ا م ينظر من ف م ع ال م وا اتم ا عليم ة ليـات التحقـوا و يالثانو ف ـد و بال  املعا

م العليا، دي، جابر،(.الشباب عامة عن حوال من حال باية نينفصلو ال و   2011) م

ان مرحلة ف ، الن ح ا البلوغ من تبدا ال املرحلة يتحوو لتقالية
الفسيولوجية، الناحية تجدد ال الفتوة بداية و بالغة، امراة او بالغ جل ا الفرد ا رخالل
جسدية حالة الفرد ا اصبح ال الة ا ا وا النفسية الناحية من ا استمرا يتحدد نما رب

والعا السلوك مستو ع مستمر وصقل متواصل بن سم ت وعقلية والتفكىوعاطفية طفة
ي،. ( مدا   )2014ا

العنف ف      :عر

سان              تواجھ ال املخاطر ضد الذات عن الدفاع آليات من والية اجتماعية رة ظا و
ة ز الغر الطاقات إحدى الدفاعية لية ذه وان ياة، ا ستمرار و البقاء اجل ومن

ال ال ائن ال امنة وميةال أو دفاعية حاالت شط وت يقظ   .س

أيضا العنف عرف و
ً ع:ّ تنطو قد شديدة، انفعالية بصفة تتم سلوكية ياستجابة

بالعدوان نا قر العنف و ي أن ر الضر فمن ذلك وع ، والتفك ة البص مستو انخفاض
ً

ن ي وى
موقف ة ضر العنف و ي فقد ، والتدم للشر ما ومال رالسل وز ن

ً
ن مع واقع عن للتعب ن مع
أو فعل كرد العنف يحدث وقد العدوان، العنف استخدام ه غي يتطلب واقع لتغ أو

املضاد العنف و قائم لعنف وسليمان،(استجابة ب   ). 2007من
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اللفظي       :العنف

امل                بالفرد املعنو الضر ق ت ال لفاظ و ات العبا تلك يو ر اثرر لھ و ي وقد نقابل،
و اللفظي العنف الھ،وان أش بمختلف العنف نار إشعال ب وس ية ال ع عميق
بما م منادا أو ة ر وال البذيئة لفاظ و والكالم الشتم ة بصو ص ذى اق رإ

ئة س بصفات م وصف أو بالسوء م ام ا أو و ،(نيكر يدر   ).               2015يا

و            ـــسنات،(عرفـــھكمـــا حقـــو) 2012ا ـــ ع التعـــدي دفـــھ و الكـــالم، بواســـطھ العنـــف قبانـــھ
سدي ا العنف سبقھ ما وعادة النابية لفاظ خالل من الكالم ق طر عن م بإيذا ن   .خر

الرمز   Symbolic Violenceيالعنف

عرفـــــھ دبو ـــــويرو ـــــبأنـ ـــــفھ عنـ ـــــنـ ـــــخفديءاــــــھمائـ ـــــئري ال مـ ــــــوسال محسوي ـ ــــــحتــ ـــــسبةباى ــ ل
ـــيعنوحاياه ــــلض ايفأني ــ ـــلمســـــرض ـــريــ طــ ن والتفكياي ــــفميقتهوطــر ، ــ والتعب التصـــــر نــــويكــــذيلرــــو

ـــــة لمصـــــمءمالـــــركثأ ـــــعلـــــدامعتمم،الحهـ ـــــصوبزـــــومرلاى ـ ـــــلساي ـــــفأدواتفها ـ وايـ اللغــــةلهيمنةطـــرة ،
وا ات شا        ).             2014،حمانير( تالالدلرو

جتما  التواصل   :منصات

ـــ          املـــشاركة مـــن ـــا عل ن والعـــامل ن املتفـــاعل وتمكـــن نـــت ن ـــستخدم وســـائط ـــا با عـــرف
ونية لك زة ج بواسطة سر ل ب ا صفحا ن و وت   )2013املقدادي،(اعددا

ميلر          ا عرف ادوات) Miller.2006(وقد من مجموعة اا والبا تجاة الثنائية تصال
ا اف و ت عالم ظل التفاعل عملية البعض م عض مع فراد مشاركة ع تقوم

ان وم بزمان محدد   .غ

ــا       أ عـرف عــن"و ملحــة ــا ف م،يقــدمو خاصــة صــفحة خلــق لألفــراد ــيح ت ونيــة إلك نمواقــع
و محـــــــدد ض،أو عــــــر ـــــــو جم أمــــــام م مـــــــنرــــــصي ملجموعــــــة قائمـــــــة ــــــ يو ن معـــــــ لنظــــــام فقــــــا

و ايـضا اصة ا صفحتھ ع طالع انية إم تصال،مع م مع و شار الذين ن ناملستخدم
آخر إ موقع من نوع وت تختلف ابط الر ذه سمية و طبيعة ان علما املتاحة   .                                    واملعلومات

ــ           ا ــارأمـا فيعرف ــر ــازا أ ــ ك" ع للمــش ــسمح ــ ال ونيــة لك ات الــشب مــن منظومــة
ن آخـر أفـراد مـع ـي و الك اجتمـا نظـام خـالل مـن طـھ ثـم ومـن بـھ خاص حساب شاء بإ ا رف

ا غ او ات الشر او صدقاء مع اتصالھ او تمامات نفس م   .لد
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مواقــع           ضــمن املواقــع ــذه ــبوتـصنف للو ي الثــا يــل أتــت2.0ا ــا أل اجتماعيــة وســميت
مجتمعـــــات بنـــــاء ـــــوم مف م"مـــــن لـــــد اص ـــــ أ ـــــ إ التعـــــرف املـــــستخدم ـــــستطيع قـــــة الطر ـــــذه

مــــھتمإ ــــ ال املجــــاالت ــــ املواقــــع مــــن ـــد املز ــــ ع والتعــــرف نــــت ن شــــبكة ــــ كة مــــش امـــات
صــــــد و العائلـــــــة مــــــع وملفاتــــــھ ومذكراتـــــــھ ه صــــــو اترومــــــشاركة شـــــــب عــــــرف و العمـــــــل مــــــالء و زقاء

ـــ واملـــشاركة م بأنفـــس ف بــالتعر لألفـــراد ـــسمح ونيـــة إلك مواقــع ـــا أ ـــ ع جتمـــا التواصــل
اجتماعيـــــة عالقــــات ــــشاء بإ يقومـــــو ــــا خالل مـــــن اجتماعيــــة ات مـــــن نشــــب ات الــــشب ـــــذه ــــو نتت

مثــــــــــــل محــــــــــــددة عالقـــــــــــات ضــــــــــــمن م عـــــــــــض مــــــــــــع يتواصـــــــــــلو الــــــــــــذين ن الفـــــــــــاعل مــــــــــــن نمجموعـــــــــــة
اتصــ الــشب ــذه وجــود ــ ع املحافظــة ــا،وتتم وغ معلومــات، تبــادل كة،أو مــش داقات،أعمال

م بي فيما عضاء تفاعل استمرار خالل ،(من  ).2016يالراو

اسة الد ية   :رمن

واملتمثلــــة ا ــــداف أ لتحقيــــق بالعينــــة جتمــــا املــــ مــــن اليــــة ا اســــة الد راتبعــــت
العال ــ ع التعــرف ــ س ئــ ل مــنرــش ــي، د املجتمــع ــ مــة ر وا جتمــا الــضبط ن بــ رقــة

حـصائية باألسـاليب ـا وتحليل اسـة الد عينة من البيانات مع يان ست أداة استخدام رخالل
والتحليلية   .الوصفية

ا وعين اسة الد   :رمجتمع

التواصــــــل ملنـــــصات ن املـــــستخدم ـــــي د الـــــشباب جميـــــع مـــــن اســـــة الد مجتمـــــع ـــــو رت ر ن
انيـــا،. جتمــا م ســـر وتباعــد اســـة، الد مجتمــع امة لـــ ونظــرا اليـــة، ا اســة الد وألغـــراض

ً
ر ر

تقــــــسيم أوال تـــــم فقـــــد العنقوديـــــة، العــــــشوائية العينـــــة بأســـــلوب اســـــة الد عينــــــة اختيـــــار تـــــم فقـــــد
ً

ر َّ

غرافيـة ا ـا أقاليم حـسب اشـمية ال دنيـة اململكـة ـ غرافيـة ا والوسـط(رالوحدات الـشمال
نــ دنيـــة) وبوا املحافظـــات تقـــسيم تـــم ثــم ومـــن إقلـــيم، ـــل مــن للتطبيـــق ن محـــافظت رواختيـــار

ا عــدد اســة12البـالغ الد عينــة واختيـار وأقــضية، ـة ألو ــ إ ــة دا ا تقـسيما حــسب رمحافظـة ر
عينـــة اختيـــار تــم حيـــث حيــاء، ـــذه ــ ولـــة املأ املنــاطق ضـــمن انية الــس حيـــاء مــن ســـر مــن

عـــــ اســـــة التاليـــــةرالد دنيـــــة املحافظـــــات مـــــن إلقلــــــيم: رشوائيا بـــــع وت مادبـــــا ، العاصـــــمة محافظـــــة
إلقلــيم بــع وت معــان الكــرك، محافظــة الــشمال، إلقلــيم بــع وت لــو و ، ــد ا محافظــة نالوســط، ر

نــوب مجموعــة. ا مـــا ــع تو تـــم زوقــد مـــن) 1100(َّ دف، املــس ي حـــصا املجتمــع ضـــمن بانھ اســ
و ا نفــس الباحثــة مـنقبـل ــو تت مجموعــة ــ6نمــساعدة العليــا اســات الد طالبــات مــن رطالبــات

ية املــــــ اســــــات الد لتنفيــــــذ افيــــــة ال ة ــــــ ا ن لــــــد ممــــــن مؤتــــــة، عمليــــــة. رجامعــــــة إجــــــراء عــــــد و
جاع اســــ تـــــم مراجعـــــة) 965(التطبيــــق، إجــــراء عـــــد و ســــر، ـــــاب أ ــــ ع ـــــا تطبيق عــــد بانھ رإســـــ

بـــأن ن تبــــ دة املـــس يانات مــــن) 5(لالســـت ـــا مال إ تــــم حيـــث املطلـــوب، للبيانــــات مكتملـــة ــــ غ ـــا م
ي حصا للتحليـل. التحليل اضـعة ا يانات لالسـت جمـا العدد و ي ذلك بانة،) 960(نو إسـ

ل ـذه %) 87.3(ش ـداف أ تحقيـق ألغـراض مناسـبة ـسب ـ و عة، املو يانات ست عدد زمن
الد ملجتمـــــــع ـــــــ الكب ـــــــم ل نظـــــــرا اســـــــة رالد املتـــــــاحر الوقـــــــت ومحدوديـــــــة انيـــــــا، م وتباعـــــــده ًاســـــــة،

املجتمــع مــن ــ أك عينــة الختيــار للباحثــة املتاحــة ية اللوجــس انيــات م تــوفر ة ولــصعو للتطبيــق،
ي دو. حصا واملحافظة) 1(لوا قليم حسب اسة الد لعينة س ال ع التو ريو   .ز
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  )1(لجدو

قل حسب اسة الد عينة أفراد ع رتو واملحافظةز   يم

العينة املحافظة قليم أفراد  عدد
سبة   ال

للعينة جما العدد  (%) من

د  19.06 183 را
 الشمال

 11.15 107 نلو

 32.08 308 عمان
 الوسط

 15.83 152 مادبا

 12.71 122 الكرك
نوب  ا

 9.17 88 معان

 100 960 - املجموع

اسة الد عينة   :رخصائص

ي اسةفيما الد عينة صائص   .رعرض

ة، املئو سب وال ات التكرا إيجاد تم النوعية اسة الد عينة أفراد خصائص ع رللتعرف ر
دو ا ة   ).2(لواملو

  ) 2(لجدو

اسة الد عينة ألفراد والوظيفية الديمغرافية صائص   را

ة )ك(العدد الفئة املتغ املئو سبة  (%)ال

 46.07 442 ذكر

س 53.93 518 أن  ا

 100 960 املجموع

  العمر 15.36 147 22- 18

 "سنة"
23 -27 322 33.57 
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ة )ك(العدد الفئة املتغ املئو سبة  (%)ال

28 -32 278 28.93 

فو33 فما  22.14 213 قسنة

 100 960 املجموع

فأقل  17.50 168 يثانو

متوسط  33.93 326 دبلوم

وس الو  39.64 380 رب

عليا اسات  8.93 86 رد

ىاملستو
 التعلي

 100 960 جموعامل

العمل عن  31.43 302عاطل

خاص قطاع  18.57 178 موظف

عام قطاع  8.93  86 موظف

 41.07 394 طالب

العمل  طبيعة

 100 960 املجموع

فأقل220  12.14 117دينار

 43.21 415        دينار450 -221

دينار700 -451

 
281 29.29 

من  15.36 147 700أك

سرة دخل
ر   يالش

ي" د أ  "ردينار

  املجموع

 
960 100 

 8.21 79 بادية

ة  25.36 243 قر

قامة ان  م

 57.50 552 مدينة
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ة )ك(العدد الفئة املتغ املئو سبة  (%)ال

 8.93 86 مخيم

 100 960 املجموع

بوكف  42.81 411س

اب س  34.27 329وا

ستغرام  11.88 114ا

 11.04 106 تو

سابات ا انواع
ع املستخدمة

التواصل مواقع
 جتما

 100 960 املجموع

من  41.25 396ساعة1اقل

  243ساعة2-4

 
25.31 

 19.69 189 ساعة5-7

فأك8  13.75 132 ساعات

ساعات عدد
مواقع استخدام

التواصل
يوميا  جتما

 100 960 املجموع
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ـــــدو ا بيانـــــات خـــــالل الـــــشباب) 2(لمـــــن مـــــن اســـــة الد عينـــــة أفـــــراد ـــــع بتو رواملتعلقـــــة ز
ج التواصـــل ملنـــصات ن املـــستخدم ــي والوظيفيـــةرد الديموغرافيـــة م خصائـــص حـــسب تمـــا

ــ ي مــا ــ متغ ــل مــستو ــ ع يالحــظ ــ: ىالنوعيــة ملتغ وفقــا اســة الد عينــة أفــراد ــع لتو ــسبة ربال ز
تھ ــس مــا لو ــش و الــذ أن ن فتبــ س ــ نا مــا % 46.07ر نــاث ل ــش فيمــا العينــة، أفــراد مــن

تھ ت%. 53.93ــس ــس مــا فــإن العمــر ــ متغ حــو الفئــة% 15.36ھلأمــا مــن ــم العينــة أفــراد مــن
ـــة ـــة) 22-18(العمر العمر الفئـــة مــــن اســـة الد عينـــة ـــسبة بلغــــت فيمـــا مــــا) 27-23(رســـنة، ســـنة

تھ ـــة%33.57ــس العمر الفئــة ومـــن تھ) 28-32(، ـــس مــا لوا شـــ العينـــة،% 28.93قــد ـــم مــن
ــــة العمر الفئــــة ــــ م ــــسب فــــو33(وتــــنخفض فمــــا ــــ) قســــنة إ لتــــصل ــــم% 14.22ســــنة مــــن

أن نجد العينة ألفراد التعلي املستو حسب ع بالتو يتعلق وفيما ىالعينة، أفـراد% 17.50ز من
و فأقــل، الثــانو التعلــيم فئــة مــن ــ% 33.39يالعينـة العل ــل املؤ مــن م متوســط" مـ و"دبلــوم ،

ــ% 39.64 العل ــل املؤ وس"مــن ــالو مــن"رب اســة الد عينــة أفــراد ل شــ نمــا ب عليــا " ر، اســات " رد
تھ س   %. 8.93ما

ــ ن املقيمـ مـن اسـة الد عينـة أن فيتـ قامــة ـان م حـسب ع بـالتو يتعلـق روفيمـا ز
نحــــــو بلغــــــت ــــــ وال ــــــ ك ــــــسبة ال لوا شــــــ قــــــد ــــــسبة% 57.50املــــــدن ب القــــــر ــــــ ن املقيمــــــ ىومــــــن

ــــــسبة25.36% ب الباديـــــة ــــــ ن املقيمـــــ ومـــــن امل% 8.21، ــــــ ن املقيمـــــ مــــــن ا ـــــ ــــــسبةوأخ ب خيمـــــات
الفئـة8.93% مـن ك سبة ال أن فيت العمل طبيعة حسب ع بالتو يتعلق وفيما ) طالـب(ز،

سبة الفئة%) 41.07(و العمل(ومن عن سبة) عاطل الفئـة%)31.43(و ومن قطـاع(، موظـف
ــــسبة) عـــام مواقــــع%). 8.93(ب ــــ ع املــــستخدمة ــــسابات ا انــــواع حــــسب ع بــــالتو يتعلــــق زوفيمــــا

ــــــسبةا و بـــــوك س فـــــ ــــــستخدم ـــــ ك ـــــسبة ال أن فيتــــــ جتمـــــا وأن%) 42.81(لتواصـــــل
م%) 34.27( ـــــــــسب فجـــــــــاءت ـــــــــستغرام ا مـــــــــستخدمي أمـــــــــا اب، ـــــــــس وا أمـــــــــا) 11.88(نـــــــــستخدمو

م سب فجاءت تو   ).11.04(مستخدمي

اسة الد   :رأداة

با خاصة بانھ اس تصميم تم امليدانية، اسة الد بيانات وذلكرمع الية، ا اسة عدرلد
ية من من ستفادة وكذلك اسة، للد النظر انب ا ع طالع و املكت امل رإجراء ي

ا بموضوع املتعلقة السابقة اسات الد اسةرعض د ،(رمثل وقر جمعھ،2016قسمية، ؛
2016، الص عايد،2016؛ صفاء،2016؛ اسة) 2016؛ الد أداة إعداد تم أن عد ارو ل ش

ي ا ال ا ل ش ا واعتماد التعديالت عض إجراء وتم التحكيم، نة ع ا عرض تم ، و
جزاء ائية ال ا بصو اسة الد أداة تضمنت وقد اسة، للد ادي املشرف قبل رمن ر ر

التالية سة   :الرئ

و ــزء املعلومــات: لا وتتــضمن النوعيــة، ــصائص وا البيانــات أفــرادَّيتــضمن عــن ساســية
ــــشمل و اســـة، الد ،: رعينـــة ـــ العل ـــل املؤ العمــــر، س، ـــ اســــتخداما ســـاعات عــــدد

يوميــا جتمـــا التواصــل قامـــة،مواقــع ــان م العمـــل، طبيعــة ، ر الــش الـــدخل ي،
جتما التواصل مواقع ع املستخدمة سابات ا   . انواع

ي الثـــا ـــزء عـــدد: ا ـــ ع عـــت تو فقـــرات ـــ ع والعنـــفزـــشتمل اللفظـــي للعنـــف التعـــرض مـــرات
جتما التواصل مواقع ع   يالرمز
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الثالـــث ـــزء مـــن: ا يقـــع جتمـــا التواصـــل املنـــصات ـــ أك قيـــاس ـــ إ ـــدف فقـــرات تـــضمن َّو

العنف ا   .خالل

ـــــع الرا ـــــزء منـــــصات: ا ـــــ ع اللفظـــــي العنـــــف دوافـــــع قيـــــاس ـــــ إ ـــــدف فقـــــرات ـــــ ع تـــــضمن َّو

جتما   .التواصل

اسة الد أداة   :رصدق

بانة عرض تم لقد من) 10( ع س ن ن محكم مة  املختص ر ا علم  مجال
دنية امعات ا ة دا روأساتذة بانة صدق من للتأكد ر خذ مراعاة تم وقد س و م ا رآ

ة املطلو التعديالت وإجراء الفقرات عض صياغة إعادة وتم م وظا يح، بم دقيق ل ققش
ا وفقرا بانھ س ن مضام   .نالتواز

اسة الد أداة   :رثبات

ألفا نباخ كر معامل باستخدام اسة الد أداة ثبات استخراج وجر ر  Cronbach’s(ى
Alpha (لغ و لية، ال ائية ال بصيغتھ الداخ ساق قيمة )0.91(الك الثبات معامل لال  و
اسة، مقبولة الد   ).قفو فما0.60( املقبولة الداخ ساق سبة أن علما رألغراض

حصائية      ة   :املعا

جتماعية   للعلوم حصائية مة الر برنامج اسة الد زستخدم ) SPSS.22(ر
)Statistical Package For Social Sciences (اسة الد أداة فقرات عن لإلجابة البيانات ة رمعا

ا للمعا وفقا ا، فرضيا واختبار
ً

تية حصائية   :ت

الوصفي-1 حصاء عينة) Descriptive Statistic Measures(مقياس خصائص لوصف وذلك
اسة، الد أسئلة عن جابة أجل ومن ة، املئو سب وال ات التكرا ع اعتمادا اسة، رالد ر ر

ً

نحرافات و سابية، ا املتوسطات باستخدام للمحاو ية س ال مية رومعرفة
ةاملع   . ريا

حادي-2 التباين تحليل نات)One way ANOVA(استخدام للمقا شافييھ واختبار ر،
العينة أفراد إجابات متوسط ن ب ق الفر مصادر داللة الختبار   .والبعدية،

ت -3 اختبار املتوسطات(T-Test)واستخدام ن ب ق الفر ة معنو لتحديد املستقلة   . وللعينات

اسة الد مارواعتمدت ا ليكرت ج لتد وفقا اسة الد محاو فقرات إجابات يف رتص ر ر
)Likert (للمحو التا املقياس أعتمد حيث قميا، ا ا أو حسب إجابات بخمس روحدد رز

التا النحو ع مية وحسب قميا ا ا أو حسب إجابات بخمس وحدد ي والثا رو ز   :ل
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شدة ( .1 مثل )  أوافق جات5(و  ).رد

مثل )   وافقأ( .2 جات4(و  ).رد
مثل )  محايد( .3 جات3(و  ).رد

أوافق( .4 مثل )   ال جتان(و  ).رد

شده( .5 أوافق مثل ) ال واحدة(و جة  ).رد

مة ر با الرس وغ الرس جتما الضبط عالقة لقياس التقدير جات د تقسيم ريتم
ات مستو ثالثة إ ي د متوسطة(راملجتمع منخفضةمرتفعة، تية) ، املعادلة ع باالعتماد

يح الت معيار   . و

للبدائل العليا للبدائل–القيمة الدنيا  1.33  = 1-5=    القيمة

ات                             املستو   3                 عدد

و   2.33 = 1.33 + 1: لاملدى

ي الثا   3.67 - 2.34 :املدى

الثالث   5 - 3.68 :املدى

ي األ التقديرات تصبح   :وعليھ

منخفضة. أ عالقة ساو: ىمستو أو من   ).2.33(ياقل

متوسطة. ب عالقة ساو: ىمستو أو من ساو) 2.34(ياك أو من اقل   ).3.67(يإ

مرتفعة. جـ عالقة ساو: ىمستو أو من   ).3.68(ياك

السابقة اسات   :رالد

نا اسة رد يدرر ا ك يمبا باألعالم)2017(ر جتماعية املؤسسات تمام ا مدى ع ،التعرف
املؤسسات،ومعرفة ذه استخدامھ املجاالت ،و جتما التواصل ات وشب التفاع
اسة الد نتأئج وتوصلت ، سر ن التمك التفاع عالم من املؤسسات ذه استفادة رمدى ي

وسائل التنوع مجاالتا اك جتماعية،وان املؤسسات ا تملك ال التفاع عالم
اك وان جتماعية، املؤسسات ا تملك ال التفاع لالعالم جتماعية املؤسسات استخدام

بلغت سبة ب جتماعية املؤسسات استخدام ان%75مجاالت اسة الد نتأئج رت اظ ر،كما
جتماعية% 54.3 املؤسسات التواصلمن ات وشب التفاع عالم توظف   .ال
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اسة ية،)2017جعفر،(رد العر ة خبا الفضائيات عالم و اللسان اسة(رعنف رد
عالم القيمية تمية ا ة نظر معرفة) ضوء محاولة استھ د خالل من الباحث رحاو ل

ستخد ال املباشرة والغ املباشرة اللغو العنف يةيأساليب العر ة خبا الفضائيات ا رم
امج وال ة خبا شرات ال من قصديھ لعينة تحليلية اسة د خالل من ا د مشا مع ا رعامل ر

ية العر ة خبا رة ز ا لقناة ة وا را التالية. ر الية ش من استھ د الباحث ما: روانطلق
املباشر والغ املباشرة ة اللغو العنف يةأساليب العر ة خبا رة ز ا قناة املستخدمة رة

جملة إ الباحث توصل ولقد ات؟ املحتو ذه سيا م و ي ما غالبا الذي ي العر املتلقي نمع
ا م نذكر النتائج تحليل:  من خالل ية،ومن العر ة خبا رة ز ا قناة إن اسة الد رت رأظ ر

دت و ال و ر التقا من رعينة ةر خبا شرة اليوم"رال د" حصاد مشا ار إظ ع عتمد
موضوع ستأثر إذ والدمار املراقة والدماء ر وا ى املو كصو ة خبا شرات ال رالعنف ر
اللغة تدعم بذلك ا وكأ خبار ب ترت ة ولو أخذ و ة خبا شرات ال تمام ا رالعنف

ا ت كت ال العنيفة يعالمية العر د املشا تجاه عالم عنف من جزء ذا عت و ر رالتقا
خاصة طفال وفئة   .                                   عامة

وار-  ا نامج ال خالل ومن ية العر ة خبا رة ز ا قناة أن اسة الد رت يأظ ر تجاه"ر
اللغو"املعاكس العنف ال أش من آخر ل ش ستخدم واملتمثلي، ا د مشا مع ا عامل

ره مظا تنوعت والذي وار ا أثناء: عنف صوات تفاع ا وعنف الكالمية املقاطعة رعنف
وعنف كالمھ بإكمال لألخر السماح دو الوقت نفس ديث ا وعنف يادي فع و وار نا ر

باألخر زاء س و ة ر  .                                 ال

ر- ةأظ خبا املواعيد خالل ومن ية العر ة خبا رة ز ا قناة إن اسة الد رت ر نباء“ر موجز
الساعة"و“ ة"و“أخبار خبا شرات اليوم" "رال اليوم"و“منتصف عات" حصاد املذ ل إن

سالمي الشر اللباس سن يل ال رة ز ا قناة ع عرض ال واحدة عة مذ ناء باست
غ ر ظ ةنو ج من املرأة كرامة يمس ضم ي لسا عنف عت ذا و جات ومت بات مت

عالمية الرسالة لنقل أداة أو مضمونا س ول سلعة أو كجسد ا باعتماد   .    وذلك

العنف- ألفاظ تحو القناة قبل من ر التقا تلك إعداد ا يتم ال عالمية اللغة يإن ر
امل قل با صلة ا ل لمات والدمارو والسيطرة واملذبحة والتصفية القتل مثل ة بك لعنف

العنيف القاموس ذا بمفردات عالقة لھ مما ا وغ ات عالمية. والتفج اللغة ذه ف التا و
ي العر د املشا تجاه اللغة عنف من جزء عت  .                 املستخدمة

ش- ال العنف د مشا ار إظ ع املراقةعتمد والدماء ى واملو ر ا كصو ة خبا ررات ر
خبار ب ترت ة ولو أخذ و ة خبا شرات ال تمام ا العنف موضوع ستأثر إذ روالدمار

عالمية اللغة تدعم بذلك ا عنف" العنيفة"وكأ من جزء ذا عت و ر التقا ا ت كت رال
ي العر د املشا تجاه                            .   عالم
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وخالد غزلھ ابو اسھ ابعن) 2017(رد دو الصرـــوان ة باطـــخــري نشـــة فـــإلعالمیرــو
واألسباواألھمیة ا:ةـــھیرالكا أاـــ  ج.تیفاوظلتب ى ـــا علـــھزكیرتلالـــخـــنة مـــسدارلاة ـــھمیءت
ایـــصوت اباـــألسف ااط خناعةـــى صـــعلدةاعـــلمسب ایوظتلخالنھیة مرالكب الصف ة إلعالمیة رو
اا مــھرغیــنا عــبهــزي تتمیــلتا أدوات ااطـــلخـــن اخـــدىمناـــبیو.ي ـــإلعالمب ة الصرطـــو ة ة ـــثولمبثرـــو

أومباش أس،یةـــضرعـــرة انیة ویزتلفأوصحفیة تكانـــواءا امدتخــسوا. نیةورلكتأو نهجــلماة ــسدارلت
اصوى ــعلمائــلقاي ــلكیفاي ــلتحلیلافي ــصولائي ـتقراالسا أمو. لبالتفصیرةاھظــلــف نتائج مھن
اسة دارلا ةلصأن إال تحتارو وأنلى لغة حتى یتج ا قرائ باطخرقي نشــرلبي كبیــسردوا ــلهم
اھیة خاصة ارلكا ةلصأن احزاتدتعملرو اب،لكلمةم إن ةلكلمة محتاجة للصل   .                                          رو

يح ون ار اسھ يد اصوالتاقع واموانبعن) 2017(ر ااطــصناعة خوالجتماعي ل ة ــھیارلكب
اصفحارعبذجنمادةصفیة لعو. جزائرلايــف في ثسة ألنها تبحدارلاھمیة أ  تأتي .وكلفیسبت

ایاومحت اصوالتاقع وامونیة وراللكتاقع والمت الألفــواءاعي ســمالجتل أو د ااــلجماعرــا نــوي یبثــلتت
ااعــا مشــخاللهــنم اخداة ــمعینتاــى فئــعلضیــرلتحواة ــھیرالكر زائرع ـــلمجتمـــل تمدتخـــسوا. يا
البحاة ـــسدارلا ابه،ةـــلتحلیلیافیة ـــصولـــوث الحقائاى ـــعللـــولحصـــدف بنوالمتعلقة بالجق
اضوبیقیة للمطلتوایة ظرلنا اسة.وثلمبحوع الد نتائج م ا ایوظتمتــیرمن ةلصــف ــلقبــنمرـــو

ااــطنش ااطـــناعة خــلصوكبــلفیسء اة بحســــھیرالكب ایة محـــــلقضوایة ــــلشخصــــب . باطــــلخــــل
امو اا ــــیضأة ــــلمهماائج ـــــلنتــــن والصأن اھاویدلفیرـــــو االكثت باطصانعي خلقبنما مداستخر
ا. ةــھیرالكا أن ایاــلشخصو األكثایة ــلسیاست ااطفا بخداستهــر ءاطنشلقبنھیة مرالكب
 . وكلفیسبا

اسة   ،(رد ة)2017بوع ز الغر ية العر الفضائيات عالم وفساد اللسان وعنف اللغة
استقرائية" ة خالل"رمقا من الباحثة عالمتناولت و اللسان عنف اسة الد رذه

إذ للقيمة، اعتبار وإعادة بالفص اللسان ط ة بضر وأوصت ة ز الغر ية العر رالفضائيات ور
أخر ة ج من والقيمة اللغة ن ة،و ج من والفص اللسان ن ب تباط ا ناك ىأن ت. ر روتمحو

الرئ ساؤ ال حو اسة الد الية لإش ل اللسا: ر عنف رة ظا القنواتل ذه خاصة ن
ية ابطة"العر ية" ال الب وتصدع وعوامل، ات بمتغ عالقة لھ مر أن أم انكسار إ عود

ا م نذكر النتائج من مجموعة إ التوصل وتم ؟ أخر ن عالمي ؤالء ل ية الدي    :ىالقيمية

ما-1 غم العرب من ا ل أ لدى ا وا ا قصو ي عا ية العر اللغة رأن منر ا غ من ا يم
بار أصبح لغو تيار ناك أن كما ة ضا وا العلمية ا وقيم م الكر بالقران ا تباط با زاللغات ي ر ر

كما العامية أن اعتبار ع الفص اللغة محل العامية إحالل إ يدعو عالم وسائل
ذن من بة قر ا وأل ما ا لدى وتقبال ما ف ك             زعموا

رة-2 ظا و ي العر املغرب ونية التلفز القنوات عض رة ظا شيوع إ أدت العامية إن
فة معر السلبية رة الظا ذه و عالم وفساد العنف إ حتما يؤدي الذي اللسان وعنف

العر املغرب فضائيات عض ساذجة قة بطر ا تقليد تم و باألخص سية الفر   .يالقنوات

السبق-3 ة يا املحموم والتنافس ية العر الفضائيات ن ب العامية ات الل استخدام زطغيان
دواجية باال س ما و وظ دين املشا من عدد اك ن ب الفضائيات ذه عامية شار زبان ر

ة  .اللغو



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

465 

وعيد،( ةــسدار ، يو عنوان)2016ا جاءت الفكر "وال العنف يأساليب

اللتنظيمات ا بأف املصر الشباب إلقناع جتما التواصل مواقع رابية اسة" ير الد كزت رو ر
لألفراد ابية التنظيمات اقناع أساليب و–رع م ا ن ب ة الر اختالط ظل رخاصة ؤ

التنظيمات تلك التا، عن ساؤ ال ع جابة البحث لة مش استخدام:لوتتمثل يتم كيف
املواقعالتن ذه دو وما ؟ ا ا بأف الشباب إقناع جتما التواصل ملواقع ابية رظيمات ر ر

أن يمكن الذي الدو عن الكشف ا اسة الد س و ؟ و م ل ى و لك الفكر رالتجنيد رر ى
الشباب لدى ابية التنظيمات وقيم يم مفا غرس جتما التواصل مواقع بھ رتقوم

خاللوم من وذلك التنظيم، ار بأف م اقتناع ثم التواصل: ن مواقع عكسھ ما واقع ع التعرف
التنظيم، ار ألف املتعددة عاد لأل املواقع تلك ة معا تمثل اعالمية ن مضام من جتما

عاد تلك ة ملعا املبحوثو يدركھ كما اسة، نوالواقع الد نتائج اقتناع، روجاءت مدى
مناملبح ك سبة ال أن جتما التواصل مواقع خالل من ابية التنظيمات ار بأف ن روث

التو مواقع خالل من ابية التنظيمات ار بأف قتناع متوسطي ن ،راملبحوث جتما اصل
سبة ب قتناع قلي م ار%)26,5(يل بأف قتناع كثيفي ن املبحوث سبة وانخفضت ،

جتما التواصل مواقع خالل من ابية بلغت. رالتنظيمات عرض%)16(حيث ودوافع ،
لألح ن املبحوث عة متا أن ابية للتنظيمات جتما التواصل ملواقع ن داثراملبحوث

ن و ت ونية لك املواقع من م واستفاد املعلومات، ع صو وا املعاصرة، لوالقضايا
املجتمع مشكالت حو لأى   .ر

اى ــلإا ـي نتائجهــفرتاـشوأ               امــرألكبابة ـلنسأن اباــلشـن اسومتيرلمصب ربأفكاقتناعالطو
ا وجتماعيصل والتاقع واخالل منھابية مرالالتنظيمات ااج، التجنيء الفكد ي ـــنورإللكتيـــر

اھأ االيـــألســـم ااـــلجماعاا ـــي تتبعهـــلتب املواقعي تلـــة فـــھابيرإلت   .    ـــك

الفواع اسة ديد) 2016(رد ب جتماعيھ التواصل ات شب دو عن للكشف اسھ الد رذه ر
ة وج من امعات ا طلبة من الشباب ن للمستخدم الفكر منيمن ديد ب جتما

عينة ونت وت الوصفي، املن سة الدا استخدمت امعية، ا د إ لية طالبات نظر رالفكر ر
من سة بجامعة) 225( رالدا ام ا العام من ي الثا للفصل وس الو الب بمستو رطالبة ى

ذا/ البلقاء ل أعدت بانھ اس تطبيق تم امعية ا د ا ت7172\7176رلية التحققالغرض م
خاصة ام ا للشباب ي كب دو وجود سة الدا نتائج رت أظ ا ل والثبات الصدق معاي رمن ر
أى خالقية، جتماعية، وانب ا الفكر من ديد ع جتما التواصل ات رلشب

ا م قدمت النتائج ذه ع ناء و ات تجا القانونية: و ات والعقو الضوابط تفعيل
ات، الشب ذه استخدام من ل تجرم وال التوصيات من عدد الباحثة جتماعية، و
تجديد خالقية، للمبادئ املتضمن الثقا الو شر ب جتما التواصل ات شب توظيف
البناء مة املسا دف ية من غ أو ية من برامج بوضع ا و ود امعات ا رسياسات

لل الفكر   .                                                                    طلبةمن

استا  د ،(روتوصلت اللفظي)2016جمعھ،) (2016قسمية،وقر العنف ة خطو تاكيد ر،ا
وء وال للمشادات مباشرا با س الرأي ختالف و و ، جتما التواصل وسائل نع

الطالب معظم ان ،وللعنف،كما التو موقع سوه وما اللفظي، للعنف عرضوا امعة را
لفظيا% 77.56 عنفا تحمل م عليقا ھ(من ر   ).السب،وال
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اسة       د ،(رواكدت اك) 2016الص انت بوك س الف بموقع الرمز العنف ر مظا ابر يان ز
سلبية، بادوار ة زائر ا املرأه ار واظ ، زائر ا صيھ ال نحو ة البذيئةيالعنصر لمات وال

ارتعليقا الز   .                          وت

داركأو     و)2016صفاء،) (2016عايد،( ستادت ابيموجبةية طتباارعالقة ودج، فلعنن
امرلا من س املما رز اة ـلجامعاة ـسسؤبمناعليـلفي ات وامطلومستو العجـوح ـدىلمتعلـلمـز

والطـ امعة، ا ع) ءتنفسھ جاقلسياافي ب تنعكس العنف ذا ية ب ان ا توصلت ال
سة واملد ن اجر امل عائالت ن ب والصراع سية واملد ة سر رالعالقات   .   ر

اسة        دید: "عنوان)2015املیمان،(رد ا عالم لوسائل منیة املؤسسات توظیف
ال یة العر باململكة منیة التوعیة مجاالت جتما لة ."سعودیةوالتواصل مش تتمثل

ساؤ ال اسة لالد لوسائل: ر السعودیة یة العر باململكة منیة املؤسسات توظیف واقع ما
واقع تحدید إ اسة الد دفت منیة؟ التوعیة مجاالت عالم وسائل دید ا رعالم

والتواصل دید ا عالم لوسائل اململكة منیة املؤسسات مجاالتتوظیف جتما
قبل من ا توظیف یتم ال دیدة ا عالم وسائل نوعیة ع والتعرف منیة، التوعیة

اسة الد مجتمع تمثل و منیة، التوعیة مجاالت السعودیة اململكة منیة راملؤسسات
الداخل ة ا بو عالم و العامة العالقات ات بإدا عالم بمجال ن رالعامل منیةزر والقطاعات یة

م عدد بلغ حیث م128املرتبطة، م إ106استجاب إضافة م نتائج تحلیل تم من مفردة،
ا عدد قصدیة منیة) 70(عینة بالقطاعات عالم و العامة العالقات ات إدا اء مد م رو . ر

س ي، أدا خالل من جتما امل بأسلوب الوصفي املن الباحث واملقابلةاستخدم بانة
ونیة لك املواقع مضمو تحلیل إ إضافة املیدانیة، اسة بالد یتعلق فیما ناملفتوحة ر

اسة الد محل منیة ا .رللقطاعات م أ من ان النتائج من مجموعة إ اسة الد  :رتوصلت
ق رجة و دید ا عالم وسائل استخدام ع متوسطة جة بد اسة الد عینة أفراد رموافقة لیلةر

منیة التوعیة مجال جتما التواصل وسائل استخدام عینة.ع أفراد وموافقة
سائل و دیدة ا عالم لوسائل منیة املؤسسات توظیف طبیعة ع غالبا، جة بد اسة والد ر ر
عینة أفراد وموافقة اسة، الد بأداة ة و املذ منیة التوعیة مجاالت جتما رالتواصل ر
وسائل توظیف عند منیة املؤسسات تواجھ أن یمكن ال معوقات ع ة كب جة بد اسة رالد ر

اسة الد أداة ة و املذ التوعیة مجاالت جتما التواصل وسائل و دید، ا رعالم    .ر

عالمــي)2015شرادقة،(ىوأجر التوظيــف آليــات ع التعرف إ اســة الد رــدفت
ابلشــ رة ظا افحــة م فــي جتمــا التواصــل ات إنموذجا(رب داعش

ً
طلبة)  نظر ة وج من

موك ال يتعلـق. جامعة فيمـا إحصـائيا دالـة ق فـر نـاك كـان إذا عما الكشف إ باإلضافة
ً

و
ظ افحة م جتما التواصل ات لشب عالمي التوظيف نحـو العينـة أفـراد اء رةربـآ ا

اسـة الد ملتغيـرات عز راب ىر ُ
العلمـي( ـل املؤ س، ـ طلبـة)ا مـن اسـة الد عينـة ونـت وت ر،
م عـدد والبـالغ مـوك ال الوصفي )200(جامعـة املن الباحث واستخدم وطالبة، طالب

تية النتائج إ خاللھ من وتوصل ، عالم:التحلي التنظــيم سياســة علــىعتمــد يــة
ا شر و ا عسكر التنظيم قــوة عكــس مــا العاليــة ــودة ا ذات ات الفيــديو
ً

ق.  فـر توجـد ووال
التواصـل ات لشـب عالمـي التوظيـف نحـو العينـة أفـراد اء بـآ يتعلـق فيمـا إحصـائيا ردالـة

ً

س، ا ملتغ عز ـاب رة ظـا افحـة م فـي ىجتمـا فيمـار إحصـائيا دالـة ق فـر جود و
ً

و و
افحـة م فـي جتمـا التواصـل ات لشـب عالمـي التوظيـف نحـو العينـة أفـراد اء بـآ ريتعلـق

العلمـي ـل املؤ ملتغ عز ـاب رة ىظـا   ر
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منصو اسة رد عنوان)2012(ر اسة جتما"رد التواصل ات لشب عالمي لتوظيف
افح ابم رة ظا إنموذجا:رة داعش

ً
جتما"  التواصل تقنيات دو معرفة إ ردفت

استخدام سبة تفاع ا إ سة الدا نتائج وأكدت ي، د الشباب لدى حتياجات رتحقيق ر ر
استخدام ا يحقق حاجات خمس ناك وأن سة، الدا عينة لدى جتما التواصل رتقنيات

التواصل والتقنيات ا استخدام ات أولو حسب مرتبة اجات ا ذه و ، حاجات: جتما
ولدعم بالذات للشعو وجدانية وحاجات ن، خر مع واملعلومات ات ا لتبادل رمعرفية
اجتماعية وحاجات ة، بحر اء عن للتعب صية وحاجات معينة، اجتماعية ار رأف

وللتغلب الواقع من ب ر ال وحاجات بالوحدةوللتواصل، حساس   .              ع

عابد    اسة ا) م2012(رد وتناول جتما التواصل ات شب دو عرف سة الدا ردفت ر
وسيا اجتما غي إلحداث العام الرأي شكيل ع ا قد ومدى والقضايا . رلألحداث

من ونة م لعينة املس املن الباحث وطالبة) 500(واستخدم امعاتطالب ا طالب من
غزة قطاع ية ع. الفلسطي استخداما جتما التواصل ات شب أك أن إ وتوصلت

ب ت متوسط: ال ل ش يثقو الطالب وأن ، تو اليوتيوب، بوك، س ي،الف و لك يد نال
نحو العام الرأي شكيل بھ تقوم الذي الدو و جتما التواصل ات التغيرشب

سبة ب وذلك والسيا   %).                 58.2(جتما

املصر اسة يد ع"عنوان) 2011(ر ا واثر التواصل ات لشب ن امعي ا الطلبة استخدامات
خر عالم ع" ردن"ىوسائل جتما التواصل ات شب استخدام أن النتائج رت أظ وقد

امل قبل من نت ن خرشبكة عالم وسائل مع التعامل انخفاض ا أدى ن ىفحوص
التواصل ات شب استخدام ان كما الكتب ة واستعا مطالعة ع ا أك جاء متفاوتة جات ربد ر
سبة ب اجاب حيث ن املبحوث الجابات وفقا واملجالت ف ال قراءة ع سلبا، أثر جتما

انخفض % 56 املجالت ف لل م قراء سبةبأنھ ان كما جدا، اجابت % 26ت ن املبحوث من
انخفضت ا ر. بأ مظا ا التوجھ اثار عرف ا اسة الد ذه ردفت

الذاتية (Thomas,Tracy,2011)رودو الفعالية ع س ا نوع اسة ي. رد حصا التحليل ر وأظ
الذاتية بالفعالية ن تتك س ا نوع دو ونحو ر املظا نحو ات التوج اترأن التأث توضيح وتم ،

سليط تم كما الذاتية، الفعالية ع س ا نوع ودو ر املظا ات لتوج واملدمجة راملختلفة
للتغ يجابية الدالالت وأن مية أ أك أنھ ع س ا نوع دو نحو التوجھ ع رالضوء

امل ال ثر م ا حساس تقييم عطاء لألطباء معلومات تتضمن رجتما املظ ع ك لل
والتعليم والتداخالت س ا لنوع باعتبار ليأخذوا و   .  املر

ن         وآخر ات كر اسة ود عنوان): 2011 (ر اسة ياة"رد ا مع وعالقاتھ نت ن استخدام
والنفسية استخدام"جتماعية يفرطو الذين فراد أن ع ة النظر ذه نتائج وأكدت ن،

يفتقدو نت النن الفعلية واملقابالت قيقية ا جتماعية العالقات ا تجل ال للسعادة
الذين اص ؤالء أن اسة الد ت أو كما صدقاء، و ب قا و ل ن ب رتحدث ر
ومحاولة الشديد كتئاب و حباط من عانو جتما التواصل مواقع استخدام نيدمنو ن

جتماعية شاطات ال فقطتجنب م ف م ع فيھ لل محاولة ا للقيام م عل عرض ال
العادة تلك عن التخ محاولة دو لة طو ات لف الكمبيوتر شاشة خلف لوس ا نيفضلو ن

م حول من مع جديدة اجتماعية أفاق   .وفتح
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مالئھ و كراوت اسة زد حو) Krout et al.2007(ر اسة الد ذه لتدو ر شبكة"ر استخدام تأث
النفسية الفرد ة و جتما التفاعل ع نت أن". ن اسة الد ذه نتائج انت رو

جتما التواصل ع تھ قد ع وسل كب ل ش يؤثر نت ن لشبكة ايد امل رستخدام
الواحد، امل أسرتھ أفراد مع التواصل ع الفرد ة قد من يقلل أنھ كما حولھ، م من لمع ر

املفردكم ستخدام و الكمبيوتر از ج أمام لة طو ات لف لوس ا أن إ اسة الد ت أشا را ر
جتماعية والعزلة باالكتئاب صابة إ تؤدي جتما التواصل ات  .لشب

اسة واملجتمع" عنوانو )Nie and Erbing, 2009(رد جتما التواصل وقامت". مواقع
تأث بتوضيح اسة الد عرذه انت سواء جتما التواصل مواقع استخدام فراط

اجتماعيا التواصل ع الفرد ة قد ع املحمولة زة ج تطبيقات خالل من أو نت ن رشبكة
التواصل لوسائل الفرد استخدام اد لما أنھ اسة الد تلك نتائج انت و حولھ، م من زمع ر

ع تھ قد قلت لما صدقاءرجتما و ب قا مع اجتماعيا  رالتواصل

السابقة اسات الد من الية ا اسة الد رموقع  :ر

منصات ع العنف نحو ي د الشباب ات اتجا إ يتطر ا نظر ا إطا اسة الد رتقدم ر قر
ً ً

ية عر اسات د منفردة ا تناول تم قد املجاالت عض أن من الرغم وع ، جتما رالتواصل
سبق ملا وإضافة مجتمعة، املجاالت اسة لد اسات الد ذه تتطر لم أنھ إال سابقة ية روأجن ر ق
الشباب ات اتجا ع والتعرف للعنف، شرا ك املواقع بتحديد الية ا اسة الد رتقوم
من أك مجموعة اسة د ولعل ، جتما التواصل مواقع ع املوجة العنف نحو ي رد ر

امل تھالعوامل اخت بما نھ مقا جتما التواصل منصات ع العنف استخدام إ رؤدية
فإن سبق ما ضوء الواقع، منفصلة غ ا و أدق نتائج عطي قد السابقة اسات رالد
منصات ع الشباب ضد املوجھ العنف انواع ع السابقة اسات الد مع تتفق اسة الد رذه ر

نما ب ، جتما تبحثالتواصل ا أ حيث من السابقة اسات الد عن اسة الد ذه رتختلف ر
اسة الد ذه وجاءت ، جتما التواصل منصات ع العنف نحو ي د الشباب ات راتجا ر

اسة الد ذه يم ما ذا و ، العل البحث اصل ا النقص   .رلسد
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ا ومناقش النتائج   :عرض

و الــــــسؤال عــــــن انــــــو: لجابــــــة ــــــ التواصــــــلمــــــا منــــــصات ــــــ ع للــــــشباب املوجــــــھ العنــــــف اع
؟   جتما

  )3(لجدو

نحو اسة الد عينة إلجابات ة املئو سب وال ات رالتكرا للشبابر املوجھ العنف انواع
جتما التواصل منصات   ع

رقم
 الفقرة

للشباب املوجھ العنف   انواع

جتما التواصل منصات  ع
 التكرار

سبة   ال

 )( % 

 80.36 225 سب 1

 77.86 218 شتم 2

بذيئة 3  71.79 201 الفاظ

ھ 4  68.93 193 ر

بالسوء 5 م ام  67.14 188 ا

و 6 يكر بما م  64.64 181 نمنادا

لفظية 7 غ ة  64.29 180 راشا

ات 8  51.07 143 رشا

 37.86 106 الدالالت 9

 30.00 84 رالصو 10

 19.64 55 ىأخر 11
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دو    ا النتائج من انواع) 3(ليت حو اسة الد عينة إجابات تفاوت ناك لأن ر
املوجھ العنف انواع أك أن ن تب حيث ، جتما التواصل منصات ع للشباب املوجھ العنف
السب تمثلت قد و ب ت ال جاءت وال جتما التواصل منصات ع لللشباب

سبة سبة %80.36و و الشتم ي الثا ب ت ال ا تال الفاظ 77.86%، الثالث ب ت ال و ،
سبة و سبة %71.79بذيئة و ة ر ال ع الرا ب ت ال و امس 68.93%، ا ب ت ال و ،

سبة و بالسوء سبة %67.14ام و و يكر بما م منادا السادس ب ت ال و  64.64ن،
ت% ال و سبة، و لفظية غ ة اشا ع السا ات %64.29رب شا الثامن ب ت ال و ر،

سبة سبة %51.07و و الدالالت التاسع ب ت ال و ،37.86% ، الصو العاشر ب ت ال و ر،
سبة و أخر وسائل عشر ادي ا ب ت ال   %. 19.64ىو

بالأ        الشباب شعو بأن مؤشرا عطي قام ذه ل رن
ً

منصاتر ع م نحو املوجھ عنف
ا معا ومحاولة رة بالظا الو غياب ذلك ب الس و ي وقد جتما نالتواصل

يح ال ل بالش اجتماعيا
ً

العنف.  بنوع الشباب بوح عدم يتمثل أخر جانب نالك كذلك
أ ذلك م عل تؤثر قد ال جتماعية العالقات من م خوف ب س ا، عل املجتمعاملسلط قيم ن

عنف من ا عل يقع ما ع ا وتنصف ية ال تح مجتمعنا. ال عامة ثقافة أصبحت وال
وتتمثل فعل كرد سلبية حالة ا لد ل ش في عليھ عاقب وإنما كمجتمع ية ال ساند ال

محتوما ا قد بوصفھ م عل م وصم م نحو املوجھ للعنف م قبول
ً
الد. ر ذه يجة ن راسةوتتفق

وقر قسمية، اسة د بھ جاءت ما سة) 2016(رمع ا) 2016جمعھ،(رودا ا نتائج ت أشا روال
با س الرأي ختالف و و ، جتما التواصل وسائل ع اللفظي العنف ة خطو نتأكيد ر

للعنف، وء وال للمشادات اللفظي، مباشرا للعنف عرضوا امعة ا الطالب معظم ان كما
سو وروما ، التو موقع لفظيا% 77.56ه عنفا تحمل م عليقا ھ(من ر وال   ).السب،

ي الثــــا الــــسؤال عــــن منــــصات: جابــــة ــــ ع الھ بأشــــ العنــــف ســــة ملما تــــدفع ــــ ال العوامــــل رمــــا
؟ جتما   التواصل

  )4(لجدو
ملما تدفع ال العوامل نحو اسة الد عينة إلجابات ة املئو سب وال ات رالتكرا ر العنفر سة

جتما التواصل منصات ع الھ   بأش

رقم
 الفقرة

الھ بأش العنف سة ملما تدفع ال   رالعوامل

جتما التواصل منصات  ع
 التكرار

سبة   ال

( % ) 

ية 1  66.79 187 دي

 43.57 122 سياسية 2

 42.50 119 صية 3

 38.21 107 اجتماعية 4

 35.71 100 اقتصادية 5

 34.29 96 ثقافية 6
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دو ا النتائج من العوامل) 4(ليت حو اسة الد عينة إجابات تفاوت ناك لأن ر
ذه أك من أن ن تب حيث ، جتما التواصل منصات ع الھ بأش العنف سة ملما تدفع رال

ية الدي العوامل تمثلت قد و ب ت ال جاءت وال سبةلالعوامل ا %66.79و تال ،
سبة و السياسية العوامل ي الثا ب ت صية %43.57ال ال العوامل الثالث ب ت ال و ،

سبة سبة %42.50و و جتماعية العوامل ع الرا ب ت ال و ب 38.21%، ت ال و ،
سبة و جتماعية العوامل امس السادس %35.71ا ب ت ال و السياسية، العوامل

سبة التواصل %. 34.29و منصات ع الھ بأش العنف سة مما أن إ ذلك تفس مكن رو
ية البي العزلة إ يؤدي مما جتماعية و ة سر ساق فقدان أن إ تؤدي جتما

النفسية والوحدة جتماعية والع. و ، التكنولو والتطو الثقا الغز ربفعل وقبوو لوملة،
ع ة ا و ة بار سلبية ا آثا ا ل ال تلك خاصة و لدينا، املألوفة غ الغرب ثقافات

ً ً
و ًز

ً
ر

جتما البناء الشباب-مقومات من ة كب فئة لدى نحراف، عوامل من سا ئ عامال عد
ً

ر
ُ

غ عند منيعا وحصنا ضابطا عد ال جتماعية املعاي اء انز عند خاصة
ً ً ً

تلكو ملثل ن املتقبل
جتما. الثقافات التعلم ة نظر مع تلتقي ا فإ اسة الد ات بنظر يجة الن ذه ط روعند ر

الفرد سلوك أن تر بل عن يصدر ال جتما ىوال ن، مع تفاعلھ من فراغ  واملؤسسات خر
تصرفاتھ جتماعية ن ن مع تق املحددات خر ا ال واملعاي والضوابط حسب  ليخرج تضع

ل السلوك ش م تصرف ع ومل استجابات منظم ا ر يظ ي ل احتماال أك فالشباب ووموجھ،
ديثة ا التقنيات من   .للتعلم

منصات ع الھ بأش العنف سة ملما السلبية ثار تلك أن يجة الن ذه وتفسر ركما
أل جتما التفاعل غياب إ تؤدي جتما التواصلالتواصل أسالك ن ع يحصل ا ف

ش ال جتما التواصل مواقع ستخدم أن يمكن كما طبيعية قة بطر س ول صالت وو
كفي و ية العر مجتمعاتنا متفشية سف مع رة الظا ذه و من واملضايقة ألي ة را ز

ساءات من صنوفا لتجد الشبكة ع املوجودة ية العر املنتديات
ً

ص  إال توجھ ال ية
املجتمعات أن ع أيضا يجة الن ذه تفسر أن يمكن كما املسئولية، مواقع اص أ

ً

مجتمعات ية ا العر ثقاف ومعيار ا تفرد أساس و الذي ا دي من عة النا ا خصوصي ا   .ل

الثالث السؤال عن للعنف؟: جابة شرا جتما التواصل مواقع اك   ما

  )5(لجدو
شرا جتما التواصل مواقع أك نحو اسة الد عينة إلجابات ة املئو سب وال ات رالتكرا ر

  للعنف
رقم

 الفقرة
للعنف شرا جتما التواصل مواقع  التكرار اك

ة املئو سبة   ال
( % ) 

بوك 1 س  %85.96 312 الف

 %81.63 289 التو 2

اب 3 س  %79.56 274 الوا

ستغرام 4  %76.35 257 ا
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شات 5  71.79% 239 سناب

 68.93% 217 فاي 6

دو ا النتائج من اك) 18(ليت حو اسة الد عينة إجابات تفاوت ناك لأن ر
ب ت ال جاءت وال املواقع ذه أك أن ن تب حيث للعنف، شرا جتما التواصل مواقع

تمثل قد سبةلو و بوك س الف سبة%)85.96(ت و التو ي الثا ب ت ال ا تال ،
سبة%)81.63( و اب س الوا الثالث ب ت ال و ستغرام%)79.56(، ا ع الرا ب ت ال و ،

سبة سبة%)76.35(و و شات سناب امس ا ب ت ال و ب%)71.79(، ت ال و ،
سبة و فاي   %).68.93(السادس

ع الرا السؤال عن العنف: جابة ن و جتما التواصل منصات ن ب عالقة يوجد ل
الشباب   لدى

  )6(لجدو

العنف ن و جتما التواصل منصات ن ب العالقة الختبار املتعدد نحدار تحليل نتائج
الشباب   .لدى

القياسية غ  املعامالت
Unstandardized Coefficients 

ىمستو
  αالداللة

 قيمة
t املعيار طأ  يا

Std. Error 

طأ ا
 ياملعيار

Std. Error 

غ املعامالت
 القياسية

Unstandardized 
Coefficients 

 )الثابت( 0.300 1570. *19.134 0.0000

0.000 5.561* 0.047 0.262 
بوك س  الف

 التو 1400. 0280. *5.064 0.0000
س 1190. 0350. *3.354 0.0010  ابالوا
ستغرام 1300. 0280. *4.603 0.0000  ا

شات 0.171 0.048 *3.585 0.000  سناب
 فاي 0.195 0.053 *3.679 0.000

مستو*  ع إحصائية داللة التحديد .فأقل) α ≥ 0.05(ىذات R2معامل
 = 57.%  

قم دو ا دة الوا حصائية النتائج من ريت م)6(لر ومن معامالت، عة ،)Beta(تا
ات) t(واختبار متغ فاي(أن شات، سناب ستغرام، ا اب، س الوا ، التو بوك، س ذات) الف

العنف إحصائيا دال الشبابتأث معامللدى بداللة ،)Beta (ر تظ كما ات املتغ ذه ل
قم دو را قيمة) 6(ل مستو) t(إن عند إحصائيا دالة و ة كما). α≥0.05(داللةياملحسو

اختبار خالل من النموذج حصائية ) F(ان ة املعنو ات)α ≥ 0.05(عا املتغ جميع انت و ،
حصائية ة املعنو عالية النموذج اختبار) α ≥ 0.05(الداخلة نھ يب ي)t(كما عا ولم ،

طاء ا حدود املتداخلة العالقات لة مش من تباط) D.W=1.97(النموذج لة مش رأو
النموذج املستقلة ات املتغ ن ب ي   ).VIF<5(الذا
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الكب الدو من الرغم ع أنھ يجة الن ذه جتماروتفسر التواصل تقديمملنصات
مواقع أن إال ، العقو ك تحر ع ة قاد ائلة، ومعرفية ثقافية مادة لتقديم ة كب لفرص ر

تؤدي جتما شارالتواصل ان السيطرة الذي املوجھ عالم إ وضعف يصعب  عليھ،
صوصية نتماء نتماء الثقافية ل ، و ادة الوط ج زو و وال الداخ  معينة ألنماط التفكك

ة العالقات  جتماعية سر سية و النماذج السائدة وا من الكث وإدخال الغرب،
ا حقو من الكث إ ية صوصياتلالغر وا والتحفظات للمحاذير مراعاة دو ذه. نياة ل

الذي ي العر عالم أو الغرب من القادمة جتما التواصل مواقع نجاح إ ش الدالئل
العرض طر ن و يقدمونھ ملا ر البا املحتو ن ب نا تزاوج إ التوصل الغرب، ثوب س قيل ى

ذلك ضمن ومن ا، ةوتقنيا عصر ى ر استحضار عة البا الكمبيوتر رامج و ؤاملوسيقى ر
لديھ وخلق ي العر الشباب تطلعات محط عالم ذا جعل مما ، ة يو ا من كب بقدر تتمتع

ّ ّ
ِ

تيان و ية العر ثقافتنا ع وم من يتضمنھ ما و و، كما آت و بما القبو انية ٍإم ل
حيا ع جديدة ات ومصط اليوميةبمفردات   .تنا

  :التوصيات

ـ          اسـة تو اسـة نتـائج ضـوء ـ رالد ـ التوصـيات بـبعض رالد ـا فـادة يمكـن ال تحديـد م ـ
ا وم رمي ا السلوك معدالت تفاع ا جتما التواصل مواقع ردو   :ر

م، -1 وطموحــا م وتطلعــا م حيـا بــأمو يتعلــق مـا ــل ب املــشاركة ـ الــشباب دو رتوسـيع ر
يـــــتم ـــــا؛َّوأن وتطبيق م حـــــا مق لـــــسماع املجـــــال تفـــــ مؤســـــسات ـــــ الـــــشباب تمثيـــــل

رمي ا السلوك معدالت تفاع ا من د ل وذلك والتعب التفك ة حر م  .روتكس

بمخــــــاطر -2 الــــــشباب جتمــــــاتوعيــــــة التواصــــــل منــــــصات ــــــ ع ــــــالعنــــــف ع م وتــــــد ر،
التعامـــ مـــن ليتمكنـــوا املعاصـــرة، مـــم و الـــشعوب ثقافـــة ـــشاف ـــذااك مـــع والتفاعـــل ل

معــــدالت تفــــاع ا مــــن ــــد ل وذلــــك واحـــدة ونيــــة ثقافــــة ثقافتــــھ أصــــبحت الــــذي رالعـــالم
ً ً

جتما التواصل منصات ع  .العنف

أثنـاء -3 مناقـشتھ، ـ الرغبـة أو عنـھ، ستفسار أو طرحھ الشباب يود ملا اد ا نصات
الثقافيــــة املحاضــــرات أو الــــشبابية ــــشاطات ال ــــ قــــراراملــــشاركة ألي م اتخــــاذ ام ــــ واح

النفـــسية م احتياجـــا ـــ ل و م، لـــد الـــسليم ـــ التفك أســـاليب ـــ ين مـــا و م ا بـــآ ريتعلـــق
ا وغ جتماعية  . و

مــــع -4 وتتعــــاو التعلــــيم أنظمــــة فتحــــسن ، املجتمــــع بنــــاء ــــ ــــا دو امعــــات ا تأخــــذ نأن َ ّ ُ َ
ر

م سو فع ا شأ من ال العلمية البحوث إلنجاز   .العلميةرالطلبة

مــــــن -5 ســــــتفادة و ــــــدث، ل عقليــــــة ــــــاة ومحا ومنطقيــــــة ــــــشفافية عــــــالم مــــــع التعامـــــل
والقومية الوطنية قضايانا يخدم بما  .وسائلھ
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فيمـــا -6 الـــشبابية واملنظمـــات يئـــات وال عالميـــة و ـــة بو ال ـــزة ج ن بـــ الثقـــا ـــسيق الت
التوعيـة بـرامج خالل من الشباب بثقافة ا يتعلق شـاد خلـقرو ـ ع عمـل ـ ال ادفـة ل

الفئـة م ـو ل الشباب ن ب م والتفا ن التواصل ـو وت عـالم، لوسـائل اسـتعماال ـ ك
ً

الـــــة وإ كة املــــش القواســـــم وتفعيـــــل عـــــن زصــــداقات النـــــاتج الـــــشباب جيــــل ن بـــــ التـــــوتر
والتبـــادل املثافقـــة فآليـــة والتقوقـــع، ـــساعد عـــزال الثقـــا املـــستو لرفـــع ىعالمـــي

اتج تطـو مــع والتكيـف نـدماج ــ ع الـشباب ــ ريـل فـاعال وتجعلــھ والعـالم، املجتمـع
ً

    .مجتمعھ
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