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 مشتخلص: 
الدياسي الستشػعة واالىذغال  اإلعالمٌجفت الجراسة إلى هعخفة هجي تأثيخ هتابعة وسائل 

( هغ الذباب 811ػر األعخاض االكتئابية وقمق السدتقبل لجى عيشة هغ )بٍا عمى ضٍ
بجاهعة عيغ شسذ هغ الجشديغ وهغ هدتػيات اجتساعية اقترادية هتبايشة هسغ تتخاوح 

ع بيغ ) ( عام هغ الفخق الثالثة األولي بالجاهعة. وقج قام الباحثان بترسيع 02-81أعساٌر
الدياسي الستشػعة  اإلعالمبعة أفخاد العيشة لػسائل استبيان )م ا س( لسعخفة هجي شغف وهتا

ع بٍا وتقييع درجة ٌحي الستابعة، وتع التأكج هغ صجقً وثباتً. كسا استعان الباحثان  وتأثٌخ
بسقياسيغ آخخيغ لقياس االكتئاب وقمق السدتقبل. وقج تع تحميل البياىات بعجد هغ األساليب 

ا أسمػب تحميل التبا  البعجية.  والسقارىاتيغ، اإلحرائية لعل أبخٌز
وقج خمرت ىتائج الجراسة إلى أن أفخاد العيشة قج أبجوا أعخاضًا اكتئابية وشعػًا بقمق 

الدياسي ذكػرًا وإىاثًا عمى  اإلعالمالسدتقبل عائج إلى التأثخ واإلىٍساك الذجيج بستابعة وسائل 
ا أوضحت ىتائج حٍج سػاء؛ حيث لع تكغ ٌشاك فخوق بيغ الجشديغ في ٌحا الرجد. كس

الجراسة أن أفخاد العيشة هغ ذوي السدتػى االجتساعي االقترادي السشخفس الحيغ اىخخشػا 
ع.  اإلعالمفي هتابعة وسائل  الدياسي بجرجة كبيخة ٌع األكثخ شعػرًا باالكتئاب هغ غيٌخ

أخيخًا.. فقج أضٍخت ىتائج الجراسة أن األفخاد هغ ذوي السدتػى االجتساعي االقترادي 
الدياسي بجرجة كبيخة ٌع األكثخ شعػرًا بقمق  اإلعالملسختفع الحيغ اىخخشػا في هتابعة وسائل ا

ع.  السدتقبل هغ غيٌخ
 الدياسي، االكتئاب، قمق السدتقبل اإلعالم: وسائل الكمسات السفتاحية
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الشياسي وعالقتًا باالكتئاب وقلل  اإلعالممتابعة وسائل 
 امعةاملشتكبل لدي عيهــة مو طالب اجل

 

 **عبد املهعم حممد إبراييمد. جنوي              *د. حممد سعـد حامد عجماى
 

 مكدمة ومشكلة الدراسة:
هغ تحػالت سياسية  -وها يدال-إن ها يسخ بً السجتسع السرخي في اآلوىة األخيخة

وأحجاث هتدارعة وغيخ هدبػقة تمقي بطاللٍا عمى العجيج هغ هشاحي الحياة الدياسية 
رادية واألهشية واالجتساعية وبالزخورة الشفدية والتي ىحغ برجد دراستٍا في الجراسة واالقت

 الحالية.
وبرفة عاهة؛ يختمف األفخاد فيسا بيشٍع في درجة االستجابة لمزغػشات والتحػالت 

وهغ ضسغ ها  الدياسية والسجتسعية التي تحجث في هحيصٍع ىتيجة لمعجيج هغ األسباب.
ٌي درجة التػافق الشفدي وهدتػي الرحة الشفدية العاهة والحالة يتأثخ لجي األشخاص 

 السداجية التي تتأثخ كثيخًا بسا يحجث. 
وبسا أن الذباب الجاهعي يسثل السحخك األساسي في السجتسع السرخي؛ فإن ضخورة 

 االٌتسام بتمظ الفئة ضخورة هاسة.
ػهات وثػرة األقسار وإذا كاىت لمعػلسة والتقجم التكشػلػجي وسخعة اىتقال السعم

ي وسائل  االصصشاعية تأثيخًا كبيخًا؛ فإىٍا تطٍخ جميً واضحة في أحج أدواتٍا األساسية ٌو
والفزائيات التي اختدلت حجود الدهان والسكان وأصبح سخعة تجاول األخبار فائقة  اإلعالم

التػ  هسا شكل وعي اإلىدان وجعمً عمى دراية بسا يحجث في كل بقعة هغ بقاع األرض في
أن  اإلعالموىحغ لدشا بحاجً كبيخة لتأكيج الجور الفّعال والتأثيخ الحي يسكغ لػسائل  والمحطة.

تقػم بً لجي اإلىدان وفي تكػيغ شخريتً وسمػك األفخاد وآرائٍع وعاداتٍع واتجاٌاتٍع 
ا.)هحسػد عبج الخؤوف كاهل،   (3: 0222وهعتقجاتٍع وصفات شخرياتٍع.. وغيٌخ

                                                           

 جاهعة عيغ شسذ. -هجرس بقدع الرحة الشفدية، كمية التخبية *
 .جاهعة عيغ شسذ -هجرس بقدع الرحة الشفدية، بكمية التخبية **



د. جنوى إبراييم حممد &حممد سعد حامد د.        

 (254)    2410ديشمرب    ، 04  العدد ،الهفشي اإلرشاد مركز -الهفشي اإلرشاد جملة             

دورًا ٌاهًا؛ فاألثخ الحي يحجثً السحتػي  اإلعالمالحي تقجهً وسائل ويمعب السحتػي 
الدياسي واإلخباري يختمف عغ السحتػي الفشي والتخفيٍي أو الثقافي... أو غيخي، كسا أن 
سية هغ السحتػي  الستجابة الستمقي وهدتػى شغفً بٍحا السحتػي دورًا أخخ قج يكػن أكثخ ٌأ

 ذاتً. 
راسة الحالية الكذف عغ هجي تأثخ عجد هغ الجػاىب الشفدية ويحاول الباحثان في الج

، وقمق السدتقبل وذلظ االكتئابيةوضٍػر جػاىب وأعخاض ىفدية تتسثل في ضٍػر األعخاض 
 الستشػعة اإلعالمىتيجة السالصقة الذجيجة واالستغخاق باألحجاث الدياسية عغ شخيق أدوات 

وىذخات األخبار، والسحياع، وشبكات التػاصل هثل )التمفاز بقشػاتً الفزائية، والبخاهج، 
 االجتساعي، والرحف، والسجالت، ووسائل الجعايا إلخ.

وتبجو اإلشكالية ٌشا في تداؤالت أساسية تفخض ىفدٍا بذجي وفي حاجً هاسة لالجابة 
ي:   -عشٍا ٌو
ة الدياسي التي تشقل األحجاث الدياسية الستدارعة والسعقج اإلعالمٌل لستابعة وسائل -

في السجتسع السرخي أثخ عمى ضٍػر األعخاض االكتئابية وقمق السدتقبل لجى الذباب 
 الستابعيغ لٍا؟

ٌل تختمف درجة األعخاض االكتئابية وقمق السدتقبل لجى ٌؤالء الذباب باختالف -
الدياسي، ووفقًا لستغيخ الشػع،  والسدتػى االجتساعي  اإلعالمدرجة وهدتػي هتابعتٍع لػسائل 

 رادي؟االقت
 يدف الدراسة:

الدياسي الستشػعة  اإلعالمتٍجف الجراسة إلى هحاولة فٍع هجي تأثيخ هتابعة وسائل 
عمى ضٍػر األعخاض االكتئابية وقمق السدتقبل لجى عيشة هغ الذباب الجاهعي، وهحاولة 

 اإلعالمهعخفة ٌل لطٍػر أعخاض االكتئاب وقمق السدتقبل عالقة بجرجة التأثخ بػسائل 
 سي أو لمشػع أو السدتػى االجتساعي االقترادي أو كمٍع هتفاعميغ.الديا

 أيمية الدراسة:
 الشظرية: األىسية     
سية الجراسة في كػىٍا هغ الجراسات التي تٍتع بقزايا السجتسع السرخي        تتسثل ٌأ
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 السعاصخ وهذكالتً وهحاولة فٍع تأثيخاتٍا الشفدية عمى جػاىب الذخرية، ورصج السذكالت
في هٍجٌا وهحاولة التشبؤ بحمػل لٍا. وذلظ هغ خالل إلقاء هديج هغ الزػء حػل أثخ وسائل 

 الدياسي وأثخي عمي الذخرية. اإلعالم
 األىسية العسمية:  

الدياسي لجي الذباب  اإلعالمتتسثل في إعجاد استبيان لسعخفة هدتػي هتابعة وسائل 
 صيات. الجاهعي، والتػصل لسجسػعة هغ السقتخحات والتػ 

 مصطلحات الدراسـة:
 Political Mass Mediaالدياسي  اإلعالموسائل  -

 وءةالدياسي الجساٌيخي السخئية والسدسػعة والسقخ  اإلعالميقرج بٍا هجسػعً هغ وسائل 
الستسثمة في البخاهج الحػارية الدياسية وهػاقع التػاصل االجتساعي )فيذ بػك، وتػيتخ( 

اإلذاعية الدياسية،والرحف القػهية والحدبية وااللكتخوىية ذات والشذخات اإلخبارية والبخاهج 
 الربغة الدياسية...

 Depressionاالكتئاب  -
يتسثل في ارتفاع الجرجة الكمية عمى هقياس االكتئاب لجي الذباب الجاهعي التي تجل 
عمى تػافخ بعس ٌحي األعخاض أو أغمبٍا: الحدن، التذاؤم، واإلحداس بالفذل، 

ام بعج االستستاع، اىخفاض الجافعية، وىقز الذٍية، اضصخابات الشػم، والذعػر الع
االىذغال بحالة الجدع، القمق، األفكار االىتحارية، إىخفاض السذاركة االجتساعية، عجم 

ية الحات.  االكتخاث، كخٌا
 Future Anxietyقمق السدتقبل  -

السدتقبل إعجاد )زيشب التي يحرل عميٍا السفحػصيغ عمي هقياس قمق  السختفعةٌي الجرجة 
ػ عبارة عغ حالة هغ التػتخ والتخقب واالىدعاج بذأن التغيخات غيخ السحببة 0222شقيخ: ( ٌو

عمي السدتػى العالسي أو اإلقميسي أو الذخري عمي األقل التي ترل لمذعػر بالتٍجيج بػقػع 
 (.881: 0220كارثة وكأىٍا كارثة حقيقية وشيكة الحجوث.)سسيخة دمحم ششج،

بجاهعة عيغ  والثاىيةفي الجراسة الحالية ٌع الذباب الجاهعي في الفخقة األولي : الذباب الجامعي -
ع الدهشية هغ  عام هغ الحكػر واإلىاث، وهغ هدتػيات اجتساعية  02-82شسذ والتي تتخاوح أعساٌر

 اقترادية هتبايشة.
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 :اإلطـار الهظري
 Political Mass Mediaالدياسي  اإلعالمأواًل: وسائل 

يحتاج لمكثيخ هغ  اإلعالمالدياسي ىسصًا ججيجًا هغ أىساط  اإلعالميعتبخ هرصمح 
تعخيف  إيجادوالدياسة هغ  اإلعالماالجتٍادات، لحلظ فقج تبايغ الخبخاء والباحثيغ في هجال 

الحي يتسيد بقجرتً عمى التأثيخ والتغييخ  اإلعالماىً يسكغ تعخيفً بأىً أحج فخوع  إالهحجد لً 
جاف سياسية ويعتبخ هغ  قشاعواإل ويٍتع بتغصية السػضػعات الدياسية ويدعى لتحقيق ٌأ

األدوات الفعالة والخئيدة التي يعتسج عميٍا أي ىطام سياسي ويدتخجهً في تحقيق 
  .استخاتيجياتً السختمفة

 :الدياسي اإلعالمأىجاف  
جاف  ع ٌأ لخقابة عمى الحكػهة، الدياسي في : التأثيخ في االتجاٌات، ا اإلعالمتتسثل ٌأ

 التثقيف والتػعية الدياسية، تجعيع الػالء، تكػيغ اىصباعات، والتدػيق الدياسي.
  :الدياسي اإلعالمأىػاع 

 :(Misleading Political Media) الدياسي التزميمي اإلعالم(1)
هغ خالل التمػيغ أو  إخفائٍاتشرب غايتً عمى صخف االىتباي عغ الحقيقة أو 

الدياسية  األزهات أوقات إليًتبخز الحاجة  ي ىقل السعمػهات وغالبا هااالجتداء ف
 .وأوقات الحخوب الجاخمية أو الجولية

 :(Objective Political Media) الدياسي السهضهعي اإلعالم( 2)
تساهً عمى إيجاد الحقائق كسا ٌي دون تزميل أو تزخيع أو تحخيف أو  يتخكد ٌا

 (0282تذػيً . )ىبيل األهيخ، 
 :الدياسي اإلعالموسائل 
برفة عاهة جسيع الػسائل واألدوات التي تشقل إلى الجساٌيخ  اإلعالميقرج بػسائل      

يعالستمقية ها يجخي هغ حػلٍا عغ شخيق الدسع والبرخ )  (42: 8812هجكػر،  إبخٌا
 الدياسي الػسائل اإلعالمالدياسي وسائل وأشكاال هتعجدة ، وتذسل وسائل  اإلعالميتخج 

ي )الرحف والسجالت والكتب  الذفٍية )كاىتذار الخبخ بيغ السػاششيغ( والػسائل السقخوءة ٌو
ي )الرػر  والشذخات والخسائل والسمرقات والفاكذ واالىتخىت( والػسائل السخئية الخارجية ٌو

ي ) وإعالىاتوالسمرقات  واالسصػاىات  األشخشةالذػارع( الػسائل الدسعية ٌو
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ي )التمفديػن والديشسا والفيجيػ والكػهبيػتخ( والػسائل والػسائل  والٍػاتف( الدسعية البرخية ٌو
)أحداب، جساعات الزغط....( وقج ساعجت وبذكل كبيخ أدوات التكشػلػجيا  السشطساتية

ا عمى سخعة تجاول  الذخرية كالسػبايل والبخيج االلكتخوىي وهػاقع التػاصل االجتساعي وغيٌخ
جاف السعمػهات. ويعتبخ التمفدي  اإلعالمػن أكثخ الػسائل التي يعتسج عميٍا في تحقيق ٌأ

الدياسي باعتباري وسيمة هدسػعة هخئية أكثخ جاذبيًة، وتأثيخًا، وشعبيًة هقارىة بالػسائل 
 اإلعالمية األخخى. ويعتسج عميً في شخح القزايا الدياسية الٍاهة. كسا ويتخح اإلعاله

ديصخة والتحكع والتأثيخ في سمػك الجسٍػر الدياسي هجسػعة هغ األساليب هغ أجل ال
جافً وهغ  ٌي السؤتسخات، الشجوات، السحاضخات، السعارض،  األساليبٌع تمظ أ لتحقيق ٌأ
 ( 822: 8881)إحدان الحدغ،   .السمرقات، الديارات

  :الدياسي اإلعالمأىسية 
سية        ضخورة هغ الدياسي في العرخ الحالي بذكل كبيخ إذ بات  اإلعالمتدايجت ٌأ

الدياسي يعتبخ سمصة قادرة عمى التأثيخ والتغييخ، لحا  اإلعالمضخورات الحياة السعاصخة، ف
فٍػ يسارس دورًا هسيدًا وفعااًل في التػعية الدياسية لمسجتسع، وبػسائمً السختمفة هغ صحف، 

ياسي واذاعة، وتمفديػن، ووسائل الكتخوىية ججيجة أخخى؛ اذ يقػم بتعديد وىجاح الػعي الد
واالجتساعي، وتجعيع القيع الدياسية، والسذاركة الدياسية، وتػعية الشاس بسا يجور حػلٍع هغ 
أحجاث وهػاقف سػاء عمى السدتػى الجاخمي اوالخارجي ويداعج في إحجاث تغييخ جحري في 

 بالتالي  حياة السجتسع، ويتسيد بقجرة فائقة في عسمية التشذئة الدياسية وتكػيغ ثقافة سياسية
هشطسا ويديخ وفق سياسية إعالهية  اإلعالمحرػل السذاركة الدياسية خاصة عشجها يكػن 

سية  الدياسي خالل اوقات الحخب والدمع واالىتخابات والحسالت  اإلعالمهحكسة. وتبخز ٌا
الدياسية في السجتسعات الستقجهة اذ يقػم بجور رئيدي في ىقل وتجفق السعمػهات هغ الشخبة 

لجسٍػر وأيزًا ىقل هذكالت وشسػحات الجساٌيخ وترػراتٍع إلى الشخبة الدياسية إلى ا
 (0282)ىبيل األهيخ،  .الدياسية

 Depressionثانيا: االكتئــاب 
إستخالصًا هغ العجيج هغ الكتابات يعخف الباحثان االكتئاب باعتبااري أحاج اضاصخابات 

باإلحباااط والفقااجان، ٌبااػط فااي الػجااجان التااي يعاااىى هشٍااا العجيااج هااغ األفااخاد، ويتدااع بالذااعػر 
الصاقاااة الشفداااية والحخكياااة، الذاااعػر باإلعيااااء هاااغ أقااال هجٍاااػد، القماااق وعاااجم االرتيااااح، فقاااجان 
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االٌتسااام باألشااخاص واألشااياء واألحااجاث والشذاااشات والٍػايااات والتخفيااً، وعااجم السقااجرة عمااي 
قااجان القيسااة والثقااة االسااتستاع بالحااب واألحاساايذ. كسااا يتدااع بداايادة هذاااعخ اليااأس والااحىب، ف

بالشفذ،التذااااؤم والقماااق التذااااؤهي، الالهبااااالة باألحاااجاث الجارية،فقاااجان السقاااجرة عماااي التخكياااد 
والااتحكع أو الزااابط والتػجياااً الاااحاتي، واضاااصخابات الذااٍية والشاااػم. الاااحي يطٍاااخ فاااي السخاحااال 

ي الجرجاااة. العسخياااة السختمفاااة عباااخ الحيااااة، والفاااخق فاااي االكتئااااب ال يكاااػن فاااي الشاااػع ولكاااغ فااا
وهرصمح اكتئاب في حج ذاتً يذيخ إلاى درجاة تتاخاوح هاغ الساداج الصبيعاي الاحي يتاأثخ أغمبشاا 
باااأي تغياااخ فاااي حياتشاااا ساااػاء تاااأثخ بدااايط أو شاااجيج. وهعطاااع األفاااخاد يرااايبٍع اكتئااااب خفياااف 
استجابة لمعجيج هغ األحجاث الرادهة في حياتٍع، بيشسا عجد أقل لجيٍع رد فعل اكتئابي شاجيج 

ي ىفذ ٌحي األحجاث، ويعتسج تذخيز االكتئاب لجى األفخاد أو قابميتٍع لإلصاابة باً عماى تجا
عػاهااال عجيااااجة كالعػاهاااال البيػلػجيااااة والػراثيااااة، والعػاهااال الشفدااااية التااااي ربسااااا تتااااأثخ بالعػاهاااال 

 الخارجية.
(Beck, 1967:6،؛8882:322؛هحساااػد عباااج الاااخحسغ حساااػدةAlessandra 

Lemma, 1996:7    8881؛عبااج السصمااب القخيصااي ،282: 8882ٌااخان، ؛ حاهااج ز :
يع الذافعي ،828  (42: 0222؛حديغ فايج، 082: 0220؛عبج الحسيج رجيعً وإبخٌا

( أن هعااجالت االكتئاااب تتدايااج برااػرة خصيااخة لااجي 8884 :22)Lemmaوتااخي ليسااا 
ع فااي اآلو  ىااة الذااباب واألشفااال وتختفااع هعااجالت االكتئاااب فااي الذااباب برااػرة أكثااخ هااغ غيااٌخ

األخياااخة، وقاااج أثبتااات ىتاااائج البحاااػث أن التكاااػيغ األساااخي والزاااغػط الستداياااجة وىقاااز الاااجعع 
 االجتساعي يداٌع وبرػرة كبيخة في زيادة السذكالت الشفدية.

( إلاااى أن ىدااابة االكتئااااب قاااج تداياااجت فاااي الفتاااخة 02: 8811ويذااايخ عباااج) عداااكخ)
سٍا : سخعة ا لتغيخ االجتساعي الحي عسل عمي زيادة األخيخة وذلظ لمعجيج هغ األسباب هغ ٌأ

الزاااغػط الشفداااية السعاااخوف بأىٍاااا تعجااال بحاااجوث االضاااصخابات االكتئابياااة كساااا تدااااعج عماااي 
ا.  استسخاٌر

( أن هخضااي االكتئاااب فاااي هرااخ فااي تداياااج  22: 8881ويؤكااج رشاااد عبااج العدياااد )
ل التحاااػالت هداااتسخ، وبااايغ شاااالب الجاهعاااة تحجياااجًا هقارىاااة بااااألهخاض الشفداااية األخاااخى ولعااا

االقترااادية، واالجتساعيااة قااج ساااٌست كثيااخًا فااي ضٍااػر االضااصخاب عمااي الشحااػ الااحي أصاابح 
يسثاال ضاااٌخة تحتاااج إلااي دراسااة وهااغ ثااع عااالج. ولااحلظ فقااج أشااار الباااحثيغ إلااى أن   الحاادن 
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 والقمق هحػران رئيديان في الذخرية السرخية، ولحا هغ الدٍل أن تكػن عخضة لالكتئاب. 
  -أىااػاع أساسااية ٌااع: 3كتئاااب ترااشيفات كثيااخة ولكااغ األٌااع ٌشااا أن ىحااجد وُيرااشف اال
اااي تقمبااات الساااداج وهذااااعخ الحااادن التاااي  Normal Depression)اإلكتئاااب العاااادي  ( ٌو

ااي حالااة عارضااة تتداا بجسيااع أعااخاض اإلكتئاااب فيسااا عااجا السااداج الحااديغ ع يخبخحااا كاال فااخد ٌو
اػ رد فعال لحماػل  Reactive   Depressionويصماق عمياً أيزاًا اإلكتئااب اإلساتجابي  ٌو

ااااػ قراااايخ السااااجي؛ و)االكتئاااااب الكميشيكااااي الفخعااااي  Subclinicalالكااااػارث والزااااغػط ٌو
Depression اااػ اكتئااااب هتػساااط يذاااسل الساااداج الحاااديغ ويكاااػن ألساااباب خارجياااة وساااػء ( ٌو

ػ شكل أكثخ شجClinical Depressionأها )اإلكتئاب الكميشيكي تػافق هع البيئة ، ة هغ ( ٌو
أن تتاػافخ فياً خسداة أعاخاض هاغ األعاخاض  والباجاإلكتئاب الستػسط يتصمب التاجخل والعاالج 

اااا هاااغ قبااال وقاااج يرااااحب أو ال يرااااحب باااأعخاض ذٌاىياااة، ويتداااع اإلكتئااااب  التاااي تاااع ذكٌخ
ي:أن يكػن أكثخ حجة أن يعاػق الفاخد  -أن يدتسخ الفتخات شػيماة -الكميشيكي بأربع سسات، ٌو

خية عغ  يع، بجرجة جٌػ  (882: 8881أداء ىذاشاتً وواجباتً السعتادة.)عبج الدتار إبخٌا
( دراساة عاغ اإلضاصخابات اإلكتئابياة  8813) WHOهشطسة الرحة العالسية  أجخت

في الثقافات السختمفة لجي عيشات هتشػعة هغ أعسار زهشية هتبايشة  وقج أوضاحت ىتائجٍاا أىاً 
يشااة ٌااي : األفكااار السػحيااة بااالفقخ، الذااعػر هااغ ضااسغ أكثااخ األعااخاض شاايػعًا لااجى أفااخاد الع

 ( 380: 8881باإلضصٍاد والطمع االجتساعي. ) عبج السصمب أهيغ القخيصي، 
 ضغػط الحياة والعػاهل الشفدية

أثبتاات الجراسااات والسذاااٌجات الكميشيكيااة أن ٌشاااك أحااجاثأ ضاااغصة تداابق حااجوث أول 
سا كان اإلحتسال في كػن الزغػط التي ىػبة إلضصخاب الػججان أكثخ هغ الشػبات التالية ورب

صاااحبت الشػبااة األولااي قااج أحااجثت تغيااخات هدااتسجة فااي الشاحيااة البيػلػجيااة لمسااخ ، وقااج تذااسل 
ٌحي التغيخات فقاجان بعاس الخالياا العرابية وتغياخ السثياخات الكيسيائياة ، لاحا يرابح الساخيس 

 أكثخ عخضة لشػبات أخخي هغ اإلكتئاب .
هجي تأثيخ ضغػط الحياة وضخوفٍا، فالبعس يخي أىٍا تمعب  وقج اختمف العمساء عمي

دور رئيدااااي والاااابعس اآلخااااخ يااااخي أن لٍااااا دورًا هحااااجدأ فااااي حااااجوث السااااخض. )عبااااج السااااشعع 
 ( 42: 0222السيالدى، 
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 Future Anxietyثالثًا: قمق السدتقبل 
احا  القمق برفة عاهة ٌاػ شاعػر عاام غااهس غياخ ساار باالتػقع والخاػف والتحفاد، ٌو

تاااػتخ هراااحػب بااابعس األعاااخاض الجداااسية هثااال زياااادة ىذااااط الجٍااااز العرااابي الاااالإرادي ال
 (31: 8812ويأتي القمق عمي شكل ىػبات تتكخر لجي الفخد.)أحسج عكاشة، 

ااخان ) ( القماااق برااافة عاهااة عماااي أىاااً حالااة هاااغ التاااػتخ 8882:212ويعااخف حاهاااج ٌز
حجث ويراحبً حالاة هاغ التاػتخ الذاهل السدتسخ ىتيجة تػقع تٍجيج خصخ فعمي أو رهدي قج ي

ٌحي أعخاض جدسية وىفدية ويكػن هخيس القمق وكأن لدان حالً يقػل أشعخ بسريبة قادهاة 
 ويسكغ اعتبار القمق اىفعااًل هخكبًا هغ الخػف والتٍجيج والذعػر بالخصخ.

في حيغ أن قمق السداتقبل اىفعاال غياخ ساار وشاعػر هكاخر بتٍجياج أو ٌاع وعاجم راحاة 
لاااً هاااغ الشاحياااة السػضاااػعية  هاااع إحدااااس باااالتػتخ والذاااجة، وخاااػف دائاااع ال هباااخر أو اساااتقخار

 (82: 8818وغالبًا ها يتعمق ٌحا الخػف بالسدتقبل والسجٍػل. )أحسج عبج الخالق، 
( إلااى أن أكثااخ هااا يثيااخ القمااق لااجي الذااباب ٌااػ 28: 8821ويذاايخ شمعاات هشرااػر )

أو عجم تحجيج السداتقبل السٍشاي، فاإىٍع  السدتقبل، بل أن الذباب عشجها يذعخون بعجم وضػح
 يدتذعخون إحباشًا وقمقًا عمى ذواتٍع وعمع هدتقبمٍع وجػدتً بل وعمى عالقتٍع باآلخخيغ.

يع بااااجر) ( أن ٌشاااااك عالقااااة هػجبااااة باااايغ إىخفاااااض 10-32: 0223وقااااج أشااااار إبااااخٌا
لاااحكػر هداااتػي التػجاااً ىحاااػ السداااتقبل وبااايغ كااال هاااغ اإلكتئااااب واإلغتاااخاب بالشدااابة لكااال هاااغ ا

واإلىاااث فاااي البيئاااة السرااخية والداااعػدية حياااث أن السذاااكالت الستعمقااة بالسداااتقبل كساااا يجركاااً 
 الذباب تعكذ اتجاٌاتٍع ىحػ السدتقبل.

 العػاهل هغ هجسػعة إلى السدتقبل قمق ( أسباب231: 0228 دمحم) عاشػر ويخجع
  -وهشٍا:
 تقبل.السد لرعػبة هؤشخة صػرة يعصيً هسا الحاضخ في الفخد عجد -
 .الدائجة الصسػحات -
 .والفعمية الػاقعية اإلهكاىيات حجع هع تتشاسب ال التي األهاىي -
خ بعس وجػد -  الفخد بأهغ تتعمق التي تمظ هثل تحجث التي الستبايشة االجتساعية الطػٌا

 .والرحي والدواجي السٍشي وهدتقبمً
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 عمى والحرػل العمع دور تقمز هع الحياة حاالت جسيع في السادي الجاىب شغيان -
 .الذٍادات

وهذكالتٍا  الحياة دواهة وسط البعس لجى األحيان هعطع في وغيابً اإليسان ضعف -
 .وصخاعٍا

 دراسات وحبوث سابكة: 
 :وعالقتو ببعض الستغيرات الشفدية لجى الذباب اإلعالمأواًل: دراسات تتشاول وسائل 

الدياسية  اإلعالمسي لتأثيخ وسائل لمشجرة الذجيجة عمى السدتػى السحمي والعال اً ىطخ 
تحجيجًا عمى سمػكيات األفخاد وكحلظ الستغيخات الشفدية فديقػم الباحثان بعخض هجسػعة 

ا عمى بعس  اإلعالمية تتشاول دور وسائل بدراسات وبحػث عخبية وأجش بذكل عام وأثٌخ
 حػ التالي:الجػاىب الذخرية واالجتساعية في حياة الذباب سمبًا أو إيجابًا عمى الش

هغ تمفديػن  اإلعالم( إلى هعخفة هجي تأثيخ وسائل 0224ٌجفت دراسة الدعيج بػهعيدة)
 واإلىاثعمى قيع وسمػكيات الذباب الجدائخي هغ الحكػر  وإذاعة وصحف وششية أو فخىدية

هغ أعسار هتبايشة وهغ هدتػيات تعميسية واجتساعية هتشػعة، وقج خمرت الجراسة لشتائج لعل 
س والسيسا التمفاز في تذكيل الػعي لجي الذباب الحكػر  اإلعالمٍا دور بعس وسائل هغ ٌأ

وكحلظ ساٌع التميفديػن العخبي في تخسيخ القيع الذخقية والجدائخية بيشسا أثخ عمى اإلىاث في 
زيادة هدتػي الصسػح والجيسػقخاشية والعجل؛ بيشسا لعب السدتػى التعميسي دورًا ٌاهًا في 

هحسػد عبج الخءوف  دراسة ات غيخ سػية هغ عجهً. وتتفق هعٍااكتداب سمػكي
البشاء  هثل التمفاز والخاديػ والرحف في اإلعالم( التي أكجت عمى دور وسائل 0222كاهل)

الثقافي واالجتساعي وبشاء الذخرية لمذباب السرخي  هثل صفات: السيل التبخيخي ، 
خ. كحلظ تتػصل دراسة هػسي حمذ، وىاصخ الربخ، الفكاٌة، السخح، الفٍمػة ، التجيغ....إل

 اإلعالم( إلى ىفذ الشتائج الدابقة حيث أكجت عمى الجور اإليجابي لػسائل 0282السٍجي)
دور ٌام في تذكيل الػعي االجتساعي لجي  والسيسا الخاديػ اإلعالمحيث أثبتت أن لػسائل 

 الذباب الفمدصيشي .
(عغ الشتائج 0288) Ferguson et. Alدراسة فيخجدػن وآخخون  وقج اختمفت ىتائج

الدابقة حيث أكجت أن ٌشاك تأثيخات سالبة لإلعالم عمى الرحة الشفدية لمذباب األهخيكييغ 
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وال سيسا سمػكيات العشف والجخيسة و هذاعخ االكتئاب والعرابية بذكل عام وكان لمتميفديػن 
ػ عجم بعج Seidman (0283)دراسة سيجهان  األدور األبخز في ذلظ.وأضافت ًا آخخ ٌو

االىتساء واالىصػائية والتي أكجت ىتائج دراستً عمى عيشة هغ الصالب أن لذبكة التػاصل 
سٍا ضٍػر األعخاض العرابية Facebookاالجتساعي )فيدبػك ( تأثيخات سمبية عجيجة هغ ٌأ

( عمى الجور 0224) Graber et alدراسة جخابخ وآخخون  هثل االىصػائية .وأكجت ىتائج
العشيفة سمبي عمى هدتػي  اإلعالمحيث أكجت أن تأثيخ وسائل  اإلعالملػسائل  الدمبي

 التحريل الجراسي وتقجيخ الحات لجي الصالب األهخيكييغ واألسبان والقػقازيػن واآلسيػييغ.
سية وسائل  في حياة الذباب بذكل عام فقج أثبتت ىتائج دراسة ٌبة  اإلعالمأها عغ ٌأ

والتميفديػىية  اإلذاعيةالذباب الجاهعي السرخي عمى السػاقع  ( اعتساد0224أهيغ شاٌيغ )
يع دراسة وااللكتخوىية لمحرػل عمى السعمػهات األساسية واتفقت هعٍا ىتائج دمحم أبػ  إبخٌا

اعتساد الذباب الجاهعي هغ الحكػر واإلىاث عمى حج سػاء  (  التي أكجت0224السجج فخج )
-زهات والحػادث الدياسية والجشائية والسيسا) التمفديػن السيسا أثشاء األ اإلعالمعمى وسائل 

 الرحف القػهية والحدبية والخاصة( . -القشػات الفزائية
 ثانيًا: دراسات تشاولت االكتئاب وعالقتو بالعجيج من الستغيرات لجي الذباب

تتشاااول ىتااائج دراساااات ٌااحا السحاااػر االكتئاااب وعالقتاااً باابعس الستغياااخات الشفدااية لاااجي 
( أن 8882) Kinnier, Methe, et alجراسااة كيشااخ وهيدااا، وآخااخون فقااج أكجت الذااباب

الصاااالب الاااحيغ قااااهػا بتقاااجيخ أىفداااٍع بذاااكل سااامبي يعااااىػن هاااغ اكتئااااب هختفاااع وهعشاااي حيااااة 
هاااشخفس وأن عاااجدا هاااشٍع قاااج اقاااجم عماااى هحاولاااة االىتحاااار . واتفقااات هعٍاااا دراساااة ىاااػربيخت 

(إن العرااااابية وتقااااجيخ الااااحات 0223)Norbert,Kugler,and rollinkوكااااػجمخ ورولشيااااظ
هكػىيغ لمذخرية يدتخجهان بذكل شائع ويختبصاان هاع هاخض االكتئااب وأن العراابية أقاػى 
هؤشخ لخصاخ االكتئااب الجدايع هاغ تقاجيخ الاحات وقاج لاػحو أيزاًا وجاػد تفااعالت ذات داللاة 

ساااااػكجاي   وأضااااافت دراسااااةباااايغ هكػىااااات الذخرااااية والستغيااااخات الجيسػجخافيااااة االجتساعية.
(2005) sukjai  عػاهاال أخااخي هختبصااة باالكتئاااب وهااؤثخة فيااً هثاال التفكيااخ الداامبي وتقااجيخ

الحات وضاغػط الحيااة اليػهياة التاي لٍاا تاأثيخ عماى حاجوث األعاخاض االكتئابياة لاجى الذاباب  
 Nancy Galambos , and et.alواتفقاات هعٍااا دراسااة ىاىدااي جاااالهبػس وآخااخون 

 Alison short&Susanن شااااااػرت وسااااااػزان ساااااابيشذ( ودراسااااااة أليدااااااػ 0224)
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Spence(0224 هعخفيااة –(التااي أكااجت أن االكتئاااب لااجى الذااباب يااختبط بعػاهاال )وراثيااة–
 هجرسية(. -أسخية  –سمػكية  –بيػلػجية 

 :ثالثًا: دراسات تشاولت قمق السدتقبل وعالقتو بالعجيج من الستغيرات لجي الذباب
قمق السدتقبل لجي الذباب وعالقتً ببعس الستغياخات  تتشاول ىتائج دراسات ٌحا السحػر

( قياااااس هدااااتػي قمااااق السدااااتقبل لااااجي 0222الشفداااية؛ حيااااث تشاولاااات دراسااااة ٌبااااة هؤيااااج دمحم )
( عااام وأثبتاات ىتااائج الجراسااة أن العيشااة لااجيٍا قمااق ىحااػ السدااتقبل 32 -81الذااباب هااا باايغ )

بل ولاااع تكاااغ ٌشااااك فخوقاااًا بااايغ وكاااان الذاااباب هاااغ غياااخ الستااادوجيغ أكثاااخ شاااعػرًا بقماااق السداااتق
الجشدااااااايغ فااااااااي الذااااااااعػر بقمااااااااق السدااااااااتقبل. واتفقاااااااات هااااااااع تمااااااااظ الشتيجااااااااة  دراسااااااااة صااااااااالح 

(التاااي أضٍاااخ هداااتػى عاااالي هااااغ القماااق بذاااأن السداااتقبل لاااجي عيشاااة الجراسااااة  0222كخهياااان)
وكذفت عغ عالقة  ارتباشية ذات داللة بيغ بعس سسات الذخرية هع قمق السدتقبل . في 

( بشتائج هختمفة حيث تػصمت إلى عاجم 0288سة ىيفيغ عبج الخحسغ السرخي )حيغ أتت درا
( 0282وجااػد قمااق هدااتقبل لااجي الذااباب الجاااهعي. كسااا أتاات دراسااة هاجااج أحياااب رهزااان )

بتائج هختمفة حيث أشارت إلي وجػد فخوق دالة تبعا لستغيخ الجشذ )لرالح اإلىاث( في قمق 
ة عمي هقياس قمق السدتقبل تختبط بعالقة عالية دالة السدتقبل وتػصمت إلي أن درجات الصمب

هع درجات التحريل الجراسي كساا أشاارت إلاي وجاػد فاخوق فاي قماق السداتقبل وفقاا  إحرائية
 ( هاع هااا0220لستغياخ التخراز )لرااالح التخراز اإلىداااىي(. بيشساا اختمفاات ساسيخة شااشج)

السدااتقبل إال فااي بعاااج تػصاال إليااً رهزااان  حيااث تدااااوي الااحكػر واإلىاااث فااي هداااتػي قمااق 
هدااتقبل األسااخة كاىاات اإلىاااث أعمااي هااغ الااحكػر. كسااا اختمفاات شااشج هااع رهزااان حيااث كاااان 
ع هااغ التخررااات  الصااالب هااغ التخررااات العمسيااة أكثااخ شااعػرًا بقمااق السدااتقبل هااغ غيااٌخ

 األخخي.
( هع أغمب البااحثيغ الداابقيغ فاي 0282عبج الحميع) كسا اتفقت ىتائج دراسة أشخف دمحم

ً لااع تػجااج فااخوق ذات داللااة إحرااائية باايغ هتػسااصات درجااات الااحكػر وهتػسااصات درجااات أىاا
اإلىاااث عمااي هقياااس قمااق السدااتقبل. كسااا أشااارت إلااي إبعاااد أخااخي حيااث تػصاامت إلااى وجااػد 
عالقة هػجبة بيغ درجات الذاباب الجااهعي فاي هقيااس قماق السداتقبل ودرجااتٍع عماي هقيااس 

ساااالبة بااايغ درجاااات الذاااباب الجااااهعي فاااي هقيااااس قماااق الزاااغػط الشفداااية. كساااا وجاااج عالقاااة 
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السدتقبل ودرجاتٍع في هقياس هعشي الحياة وأيزًا تػجج عالقة ساالبة بايغ درجاات األفاخاد فاي 
 هقياس الزغػط الشفدية ودرجاتٍع في هقياس هعشي الحياة. 

( هاع السعداكخ القائال أن الذاباب يعااىي هاغ 0222) Bolanowskiواىزع بػلػىداكي 
ختفااع لسدااقبمً وال ساايسا السٍشااي وكاىاات الفئااة شااباب الجاهعااة بكميااة الصااب فااي عااجد هااغ قمااق ه

الجول األوربية وكشجا وأهخيكا، وقج أثبتت ىتائج دراستً وجػد هدتػيات عمياا هاغ قماق السداتقبل 
وقااج تبااايشػا فااي هدااتػاي تبعااًا لمعجيااج هااغ الستغيااخات الخاصااة بكاال هجتسااع وقااج كاىاات السخاااوف 

سٍااااا: صااااعػبات فااااي الحرااااػل عمااااى وضيفااااة والحفااااا  عميٍااااا، هااااختبط بالعجياااا ج هااااغ الشقاااااط ٌأ
اىخفاض األجػر، التأثيخ الدمبي لمعسل عمى الحياة الخاصة والعائمية، صخاع الجور واالحتخاق 

( هااع ذلااظ هزاايفة 0283) Rushowyالشفدااي، وضااعف الااجخل. وقااج اتفقاات دراسااة رشااػي 
الكتئاب والزغػط األكاديسية. وأضافت ىتائج أبعاد أخخي هثل ضعف الثقة بالشفذ وهذاعخ ا

اػ وجاػد ارتبااط Regina and Douglas  (0222دراساة رجيشاا ودوجاالس  ( بعاجا أخاخ ٌو
قػي بيغ االكتئاب لجي الذباب ووجػد تػقعات سمبية لساا سايحجث لٍاع فاي السداتقبل ودرجاات 

م واالكتئاااب، وقااج هااغ القمااق بذااأن السدااتقبل براافة عاهااة، كسااا وجااجت عالقااة باايغ القمااق العااا
 ارتبط ذلظ بالطخوف الحالية السجركة لجيٍع.

 :الدراسةفروض 
يػجج تأثيخ دال إحرائيا لستغيخ الشػع )ذكػر/ إىاث( أو هتغيخ السدتػى  -

االجتساعي االقترادي )هشخفس/ هتػسط/ هختفع( أو هتغيخ هدتػي هتابعة وسائل 
فاعل بيغ كل هشٍسا هثشي الدياسااااي )هشخفس/ هتػسط/ هختفع( أو الت اإلعالم

هثشي في تبايغ درجات أفخاد عيشة الجراسة عمي هقياس اإلكتئاب لجى الذباب 
 الجاهعي.

يػجج تأثيخ دال إحرائيا لستغيخ الشػع )ذكػر/ إىاث( أو هتغيخ السدتػى  -
االجتساعي االقترادي )هشخفس/ هتػسط/ هختفع( أو هتغيخ هدتػي هتابعة وسائل 

)هشخفس/ هتػسط/ هختفع( أو التفاعل بيغ كل هشٍسا هثشي  الدياسااااي اإلعالم
 هثشي في تبايغ درجات أفخاد عيشة الجراسة عمي هقياس قمق السدتقبل.
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 :وإجراءاتًامهًج الدراسة 
 أواًل: أدوات الجراســة

 الدياسي )م ا س (           الباحثااااان اإلعالمهدتػي هتابعة وسائل  إستبيان -
بشاااجًا تشاااجرج تحااات أربعاااة أبعااااد رئيداااة البعاااج األول )هداااتػى هتابعاااة  84يتكاااػن السقيااااس هاااغ 

السدااسػع(  البعااج الثالااث  اإلعااالمالسخئي(البعااج الثاااىي )هدااتػى هتابعااة وسااائل  اإلعااالموسااائل 
 اإلعااااالمالسقااااخوء( والبعااااج الخابااااع )هدااااتػى هتابعااااة وسااااائل  اإلعااااالم)هدااااتػى هتابعااااة وسااااائل 

ػد السقياس عمى هقياس ليكخت الخباعي لقياس هدتػي الذاغف االلكتخوىي( ويتع االستجابة لبش
 بالستابعة.

 -وفيسا يمي أبعاد االستبيان:
 الدياسااااي السخئية اإلعالمالبعج األول: هدتػى هتابعة وسائل 

تساام الفاخد وهتابعتاً لػساائل  السخئياة فاي الحراػل  اإلعاالمتعبخ بشػد ٌحا البعج عاغ هداتػي ٌا
ات الدياساية وتذاكيل وعياً واتجاٌاً الدياساي هاغ خاللٍاا. وتتسثال فاي عمى األخبار والسعمػها

 وهػادي الستمفدة. ةالتمفاز بقشػاتً وبخاهجً الستشػع
 الدياسااااي السدسػعة اإلعالمالبعج الثاىي: هدتػى هتابعة وسائل 

تسااااام الفاااخد وهتابعتااااً لػساااائل  السداااسػعة فااااي  اإلعااااالمتعباااخ بشاااػد ٌااااحا البعاااج عااااغ هداااتػي ٌا
ل عمااى األخبااار والسعمػهااات الدياسااية وتذااكيل وعيااً واتجاٌااً الدياسااي هااغ خاللٍااا. الحرااػ 

 بسحصاتٍا وبخاهجٍا الستشػعً وهػادٌا اإلذاعية. وتتسثل في اإلذاعة
 ةوءالدياسااااي السقخ  اإلعالمالبعج الثالث : هدتػى هتابعة وسائل 

تسام الفخد وهتابعتً لػسائل ة فاي الحراػل وءالسقاخ  اإلعالم تعبخ بشػد ٌحا البعج عغ هدتػي ٌا
عمى األخبار والسعمػهاات الدياساية وتذاكيل وعياً واتجاٌاً الدياساي هاغ خاللٍاا. وتتسثال فاي 

 الرحف والسجالت والكتب.
 الدياسااااي االلكتخوىية اإلعالمالبعج الخابع: هدتػى هتابعة وسائل 

تسام الفخد وهتابعتاً لػساائل  اإللكتخوىياة هاغ خاالل  إلعاالماتعبخ بشػد ٌحا البعج عغ هدتػي ٌا
الحاساااب اآللاااي والٍػاتاااف الشقالاااة الحكياااة فاااي الحراااػل عماااى األخباااار والسعمػهاااات الدياساااية 
وتذاكيل وعياً واتجاٌااً الدياساي هااغ خاللٍاا. وتتسثاال فاي شاابكة السعمػهاات الجوليااة)االىتخىت( 
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وكاحلظ السػاقاع  بسا تحػيٍا هغ هػاقع الكتخوىية كسػاقع التػاصل االجتسااعي هثال )فايذ باػك(
 اإلخبارية االلكتخوىية.

 وقج قاها الباحثان بالتأكج هغ صجق وثبات االستبيان عمى الشحػ التالي:
 Validity: الرجق أوال

 Factorial Analysisصجق التحميل العاهمي  -8
  Principalقااة السكػىااات األساسااية يلمكذااف عااغ الرااجق الااجاخمى اسااتخجهت شخ 

Component ميشجالتااى وضاعٍا ٌااػتي Hotelling  وقااج تاع تااجويخ السحااور تااجويخًا هتعاهااجًا
بتحجيااااج العػاهاااال )أربعااااة عػاهاااال( وذلااااظ عمااااى عيشااااة قػاهٍااااا  Varimaxبصخيقااااة الفاريساااااكذ 

 ( بشجًا.16( شالبًا وشالبة عمى بشػد السقياس البالغ عجدٌا)150)
 ( 8) ججول
 قياس )م ا س( بعج التجويخ الستعاهج بصخيقة الفاريساكذهرفػفة العػاهل السدتخخجة هغ السرفػفة االرتباشية لسفخدات ه

 
 العبارات

 

 العػاهل

8 0 3 2 
1 0.725    

13 0.679    

9 0.591 0.338   

5 

 

 

0.550    

6  0.663   

10  0.506 0.364  

14  0.502  0.478 

2 

 

 

 0.463 0.392  

11   0.786  

7   0.528  

3   0.462  

15 

 

 

 

  0.395  

8    0.718 

0.708 

0.592 

0.591 

16    0.708 

0.708 

0.592 

0.591 

4 0.317   0.592 

0.708 
0.592 
0.591 

12    0.591 

0.708 
0.592 
0.591 

 1.335 1.428 1.814 3.205 الجحر الكاهغ

ىدبة التبايغ السفدخ بػاسصة 
 العاهل

14.576 12.815 12.510 8.728 

 %48,630 ىدبة التبايغ الكمي
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 التسايد الكبيخ لعػاهل السقياس األربعة. Scree Plot( 8ويػضح شكل )

 
 

 وفيسا يمي تفديخ العػاهل سيكػلػجيا بعج تجويخ السحاور:
 (0ججول )

 درجات تذبعات العاهل األول 

 م
رقع 
 العبارة

 درجة التذبع العبارة

وعيظ تأثيخًا عمي  اإلعالميعج التمفاز هغ وجٍة ىطخك هغ أكثخ وسائل  1 1
 الدياسي.

0.725 
 0.679 الػششية الثػرية والدياسية بجرجة. واألغاىيتدتٍػيشي هذاٌجة الكميبات  13 2

3 9 
أىا هتابع لبخاهج التػك شػ الدياسية التميفديػىية بجرجة.....السيسا بعج ثػرة 

 0.591 يشايخ. 02

 0.550 ياسي.الديشسائية والسدمدالت التميفديػىية ذات الصابع الد األفالم 5 4

 ( وتعكااذ عباارات ٌااحا العاهاال هدااتػى 0.550-0.725تتاخاوح تذاابعات ٌااحا العاهال باايغ )    
( 1. والتااى عبااخت عشٍااا العبااارات الدااابقة الااحكخ هثاال العبااارة )السخئااي اإلعااالمهتابعااة وسااائل 

 والتي حطت بأكبخ تذبع وذلظ لػضػح العبارة وشسػلٍا فٍي هغ أكثخ عبارات البعج هباشخة . 
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 (3ججول )
 الثاىيدرجات تذبعات العاهل 

 ( وتعكاااذ عباااارات ٌاااحا العاهااال هداااتػى 0.463-0.663تتاااخاوح تذااابعات ٌاااحا العاهااال بااايغ )
 اإلعاالملشا هاغ خاللٍاا قماة اإلقباال عماي وساائل . والتى يتزح السدسػع اإلعالمهتابعة وسائل 

( والتاااي القااات 0اإلذاعاااي هقارىاااة بالػساااائل اآلخاااخي والتاااي عباااخت عشٍاااا بػضاااػح العباااارة رقاااع )
 استجابة بديصة هغ أغمب السفحػصيغ.

 (2ججول ) 
 لثدرجات تذبعات العاهل الثا 

 م
رقع 
 العبارة

 درجة التذبع العبارة

 تأثيخاً  اإلعالموجٍة ىطخك هغ أكثخ وسائل  تعج الرحف والسجالت هغ 88 8
 عمي وعيظ الدياسي.

0.214 

ها هجي ثقتظ في األخبار التي تقخأ في الرحف والسجالت السيسا بعج  2 0
 يشايخ. 02الثػرة 

0.201 

3 
3 

يشايخ.  02كشت هتابع جيج لمرحف والسجالت ...إلخ بعج ثػرة  إذا
 0.240 )بجائل هتشػعة(....... 

2 
82 

ٌػ تقييسظ ألوقات قزاءك في قخاءة الكتب الدياسية يػهيًا...  ها
 0.382 )بجائل هتشػعة(

 ( وتعكاااذ عباااارات ٌاااحا العاهااال هداااتػى 0.395-0.786تتاااخاوح تذااابعات ٌاااحا العاهااال بااايغ )

 م
رقع 
 العبارة

 درجة التذبع العبارة

تأثيخًا عمي وعيظ  اإلعالمهغ وجٍة ىطخك هغ أكثخ وسائل  اإلذاعةتعج  4 8
 الدياسي.

0.443 

 هاٌي السجة التي تدتغخقٍا في سساع األخبارالدياسية اإلذاعية يػهيا..... 82 0
 )بجائل هتشػعة(

0.224 

)بجائل العادية ٌل تفزل.....  اإلذاعيةأذا كشت هتابع جيج ألحج البخاهج  82 3
 هتشػعة(

0.520 

 0.243 هاٌػ هدتػي تمقي هعمػهاتظ الدياسية هغ اإلذاعة. 0 2
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. والتااى عبااخت عشٍااا العبااارات الدااابقة الااحكخ هثاال العبااارة رقااع السقااخوء اإلعااالمهتابعااة وسااائل 
كبخ تذبع وذلظ لػضػح العبارة وشسػلٍا فٍي هغ أكثخ عباارات وضاػحًا ( والتي حطت بأ 18)

 لمسفحػص.    
(2) 

 درجات تذبعات العاهل الخابع 

 م
رقع 
 العبارة

 درجة التذبع العبارة

ها ٌػ تقييظ ألوقات قزاءك عمي شبكة االىتخىت هتابعًا األحجاث واألخبار  1 8
 )بجائل هتشػعة(الدياسية........ 

0.281 

 اإلعالميعج االىتخىت والسػاقع االلكتخوىية هغ وجٍة ىطخك هغ أكثخ وسائل  84 0
 تأثيخاًعمي وعيظ الدياسي.

0.221 

3 
2 

اذا كشت هغ هدتخجهي هػاقع التػاصل االجتساعي هثل  فيذ بػك  ولظ 
 0.280 )بجائل هتشػعة(هذاركات سياسية فٍل ........ 

 0.288 بارية االلكتخوىية في هعخفة األخبار.ها ٌػ درجة اعتسادك عمي هػاقع االخ 80 2

 ( وتعكاااذ عباااارات ٌاااحا العاهااال هداااتػى 0.591-0.718تتاااخاوح تذااابعات ٌاااحا العاهااال بااايغ )
. والتى عباخت عشٍاا العباارات الداابقة الاحكخ هثال العباارة رقاع االلكتخوىية اإلعالمهتابعة وسائل 

اسبٍا هع الفئة العسخياة التاي تخااشبٍع ( والتي حطت بأكبخ تذبع وذلظ لسالئسة العبارة وتش 1) 
خااخي، ألحيااث الدااٍػلة واليدااخ فااي إختيااار اإلجابااة السشاساابة لٍااع بااجون جٍااج هقارىااًة بالعبااارات ا

االلكتخوىااي هااغ أكثااخ  اإلعااالمكسااا يالحااو أن تذاابعات ٌااحا البعااج كمٍااا كبيااخة وذلااظ ألن وسااائل 
 ية جحبًا لفئة الذباب.      اإلعالهالػسائل 
  Internal Consistency Validityتداق الجاخمى       صجق اال -0

تاااع إيجااااد التجااااىذ الاااجاخمى لمسقيااااس عاااغ شخياااق حدااااب هعاهااال االرتبااااط بااايغ درجاااات 
 األفخاد عمى كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج الحى تشتسى إليً.
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 (4ججول )
 م ا س(االتداق الجاخمى لعبارات هقياس )

 (822)ن =  

ئل هدتػى هتابعة وسا
 الدياسي السخئي اإلعالم

هدتػى هتابعة وسائل 
الدياسي  اإلعالم

 السدسػع

هدتػى هتابعة وسائل 
 الدياسي السقخوء اإلعالم

هدتػى هتابعة وسائل 
الدياسي  اإلعالم

 االلكتخوىي
 رقع     
 العبارة

هعاهل 
 االرتباط

 رقع     
 العبارة

هعاهل 
 االرتباط

 رقع     
 العبارة

هعاهل 
 االرتباط

 قع     ر 
 العبارة

هعاهل 
 االرتباط

8 .535** 0 .691** 3 .731** 2 .720** 
2 .661** 4 .721** 2 .572** 1 .667** 
8 .601** 82 .616** 88 .724** 80 .646** 
83 .664** 82 .573** 82 .422** 84 .708** 

داللة يتزح هغ الججول الدابق أن قيع هعاهالت االرتباط دالة إحرائيا عشج هدتػى 
ثع تع إيجاد التجاىذ الجاخمى لمسقياس عغ شخيق حداب هعاهل االرتباط بيغ  (2028)

 درجات األفخاد عمى الجرجة الكمية لمبعج والجرجة الكمية لمسقياس.
 (2ججول )

 هعاهالت االتداق الجاخمى ألبعاد السقياس والجرجة الكمية 
 (822)ن =  

 هعاهل االرتباط األبعااااد

 **670. الدياسي السخئي اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 
 **765. الدياسي السدسػع اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 
 **610. الدياسي السقخوء اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 
 **646. الدياسي االلكتخوىي اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 

دالااة إحرااائيا عشااج هدااتػى  يتزااح هااغ الجااجول الدااابق أن جسيااع قاايع هعاااهالت االرتباااط
 (.2028داللة )

حا يػكج صجق السقياس.  ٌو
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 ثبات السقياس: –ب 
 كخوىباخ، وشخيقة التجدئة الشرفية –لحداب ثبات السقياس تع استخجام شخيقة ألفا 

 :  Cronbach Alpha( شخيقة الفا كخوىباخ8)
أن تقيذ بشػد االختباار تعتسج هعادلة الفا كخوىباخ عمى تبايشات أسئمة االختبار، وتذتخط 

 سسة واحجة فقط، ولحلظ قام الباحثان بحداب هعاهل الثبات لكل بعج عمى حجة.
 (1ججول )

 كخوىباخ  –قيع هعاهالت الثبات بصخيقة ألفا 
 قيسة ألفا األبعاااد

 457. الدياسي السخئي اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 
 531. الدياسي السدسػع اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 
 468. الدياسي السقخوء اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 
 619. الدياسي االلكتخوىي اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 
 706. الجرجة الكمية لمسقياس

يتزح هغ الججول الدابق أن جسيع قيع هعاهالت الفا هختفعة، هسا يجعمشا ىثق فى ثباات 
 السقياس.

 شخيقة التجدئة الشرفية:)0)
شا يحا   :تقديع فقخاتً لقدسيغبعج عج ول الباحث قياس هعاهل االرتباط لكل بُ ٌو

 (8ججول )
 هعاهل التجدئة الشرفية األبعاااد

 514. الدياسي السخئي اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 
 347. الدياسي السدسػع اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 
 584. الدياسي السقخوء اإلعالمهدتػى هتابعة وسائل 

 620. الدياسي االلكتخوىي اإلعالمى هتابعة وسائل هدتػ 
 735. الجرجة الكمية لمسقياس
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يتزااح هااغ الجااجول الدااابق أن جسيااع قاايع التجدئااة الشراافية هختفعااة هسااا يجعمشااا ىثااق فااى 
 ثبات السقياس.

 (0222هقياس االكتئاب لجي الذباب  )دمحم سعج حاهج ،  -
ياس هتعجد األبعاد لقياس االكتئاب لجى قام الباحث األول في دراسة سابقة بإعجاد هق

السعخفي،  البعج( بشجًا في أربعة أبعاد: البعج الػججاىي، 22الذباب السرخى يتكػن هغ )
-أحياىاً -يجاب عشٍا باختيار واحج هغ ثالث)هػافقالجدسي  والبعجاالجتساعي، البعج

( درجات، 3) غيخهػافق( حيث تذيخ)هػافق( إلى السػافقة التاهة وتعصى اإلجابة بٍا
وتذيخ )أحياىا( إلى التػسط بيغ السػافقة وغيخ السػافقة وتعصى االجابة بٍا درجتان، 
وتذيخ )غيخ هػافق( إلى الخفس التام وتعصى درجة واحجةً. وقج تع التأكج هغ الرجق 

( شالب وشالبة وقج تستع 022والثبات لمسقياس عمى عيشة هغ الذباب الجاهعي بمغت )
عالية هغ الرجق بعج إجخاء التحميل العاهمي ووصل هعاهل ثبات السقياس بجرجة 

 .2.13السقياس إلى
 (0222)زيشب شقيخ،    هقياس أعخاض قمق السدتقبل      -

عمى هقياس السدتقبل وذلظ بَضَح فيالفخد الذخري هعرفة رأي السقياس إلى يٍدف 
، ً()كثيخاً عادة ، رجة هتَسطةبد، هتدرج هو هعترض بشدة )ال( هعترض أحياىاً )قميالً(

عمى صفخ-8-0-3-2خهس درجات ٌي التقجيخات دائهاً )تهاهاً( َهَضَع أهان ٌذي 
سمبي بيىها تكَو ٌذي السدتقبل ىحَ قمق البشػد عىدها يكَو اتجاي التختيب وذلظ 

ىحَ قمق التقجيخات عىدها يكَو اتجاي  2-3-0-8-في اتجاي عكسي صفرالتقجيخات 
 بي .إيجاالسدتقبل 

السدتقبل لجي الفخد. ارتفاع قمق السقياس إلى عمى  ةالسختفع ةالجرجتشير بحلظ    
القمق الستعمق ( هفردة هَزعة عمى خهسة هحاَر: 01هو )السقياس َيتكَو 

في التفكيخ )قمق السػت، القمق الحٌشي  َقمقالرحة  قمقبالسذكالت الحياتية، 
ها الكمية لمسقياس  الجرجةتتراَح دتقبل. والسفي الفذل هو السدتقبل(، الخػف والقمق 

وقج تع تحجيج هدتػيات قمق السدتقبل في هدتػيات ٌي: درجة(  880 –بيو )صفر 
بتطبيقً السقياس قاهت هعدة هختفعً ججًا، وهختفعً، وهتػسصة، وبديط، وهشخفس. وقج 

عة هغ شالب الجاهة اة هختمفاهو فئات هختمفة َأعهار زهىيالجشديغ عمى عيىة هو 
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وعيشات هخضية أخخي وقج استخجهت أساليب هتعجدة لمتأكج هغ صجقً وأسفخ الثبات عغ 
 .2028هعاهل ثبات هختفع ودال عشج 

 االقترادي  -هقياس السدتػى االجتساعي -
:عبااج الدااالم عبااج 8821تااع ترااسيع السقياااس السدااتػى االجتساااعي االقترااادي عااام  )

يع قذقػش( ثع إعادة تقشيشا :عباج العدياد الذاخز ( ،ثاع 8882ً و هخاجعتاً عاام )الغفار، إبخٌا
( وذلاااظ حتاااى ياااتالئع ويتشاساااب هاااع البيئاااة السراااخية فاااى 0224قاااام بعاااج ذلاااظ بتحجيثاااً عاااام )

شة.   الطخوف الخٌا
 ثانيًا: مشيج الجراسة 

 اتبع الباحثان في الجراسة الحالية السشٍج الػصفي االرتباشي.
 ثالثًا: عيشة الجراسة 

سا إلعجاد أدوات الجراسة، والثاىية عيشة عيشة الجرا تكػىت سة هغ هجسػعتيغ أحجٌا
 الجراسة األساسية.

 عيشة إعجاد األدوات:-أ
( شالبًا وشالبًة هغ الفخقة األولى والثاىية بكمية التخبية جاهعة عيغ 822تكػىت هغ )

 شسذ هغ تخررات هتبايشة.
 عيشة الجراسة األساسية:-ب
( شالبااًا وشالبااة هااغ الذااباب الجاااهعى بكميااة 811هااغ)تكػىاات عيشااة الجراسااة الشٍائيااة  

ع الدهشياة هاغ)  02-81التخبية جاهعة عيغ شسذ بالفخق الثالثة األولى، والاحيغ يتاخاوح أعسااٌر
-( أىثاااى. وتذاااتسل عماااى هداااتػيات اجتساعياااة832( ذكاااخًا، و)22عاااام( وتذاااسل أفاااخاد العيشاااة)

 هختفع. ( 88( هتػسط، و)828( هشخفس، و)04واقترادية هتبايشة )
 رابعًا : األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة:

لمعمػم االجتساعية  اإلحرائياستخجم الباحث في تحميل البياىات بخىاهج التحميل 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS)  واستخجم 84الشدخة .

والسقارىات ،  ANOVA (3×0)هثل تحميل التبايغ  اإلحرائيةالعجيج هغ األساليب 
 Pearson، و هعاهل االرتباط بيخسػن Scheffe’ Testالبعجية بصخيقة ) شيفيً( 

Correlation والتحميل العاهمي ،Factorial Anaysis . 
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 تفشري ومهاقشة نتائج الدراسة: 
 بالشدبة لمفرض األول:

 يشز الفااااخض األول عمى:
إىاث ( أو هتغيخ السدتػى االجتساعي    يػجج تأثيخ دال إحرائيا لستغيخ الشػع )ذكػر /

الدياسااااي  اإلعالماالقترادي )هشخفس / هتػسط / هختفع ( أو هتغيخ هدتػي هتابعة وسائل 
)هشخفس / هتػسط / هختفع ( أو التفاعل بيغ كل هشٍسا هثشي هثشي في تبايغ درجات أفخاد 

 عيشة الجراسة عمي هقياس اإلكتئاب  
( ، والججاول اآلتية 0×3تع إستخجام تحميل التبايغ الثشائي ) ولمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض

 تػضح ذلظ
 (82ججول )

تحميل التبايغ الثشائي لجرجات أفخاد عيشة الجراسة عمي هقياس اإلكتئاب لستغيخات الشػع والسدتػى االجتساعي االقترادي و 
 الدياسااااي اإلعالمهدتػي هتابعة وسائل 

 هدتػي الجاللة قيسة  ف  هتػسط السخبعات درجات الحخية هجسػع الجرجات هرجر التبايغ
 غيخ دالة 004. 460. 1 460. الشػع )ذكػر / إىاث ( 
السدتػى االجتساعي 
االقترادي )هشخفس / 
 هتػسط / هختفع ( 

75.941 2 37.971 .325 
 غيخ دالة

هدتػي هتابعة وسائل 
الدياسااااي )هشخفس  اإلعالم

 / هتػسط / هختفع (

157.915 2 78.958 .676 
 غيخ دالة

التفاعل بيغ الشػع و هدتػي 
 اإلعالمهتابعة وسائل 

 الدياسااااي 

11.648 2 5.824 .050 
 غيخ دالة

التفاعل بيغ السدتػى 
االجتساعي االقترادي 
وهدتػي هتابعة وسائل 

 الدياسااااي  اإلعالم

1693.198 4 423.300 3.624 

2،28 

التفاعل بيغ الشػع وهدتػي 
 جتساعي االقترادي اال

 غيخ دالة 833. 97.254 2 194.509

  116.805 175 20440.826 الخصأ 
 

   188 23331.915 الكمي
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يتزح هغ الججول الدابق وجػد أثخ دال لتفاعل السدتػى االجتساعي االقترادي     
ي هقياس الدياسااااي في تبايغ درجات أفخاد عيشة الجراسة عم اإلعالموهدتػي هتابعة وسائل 

(، بيشسا ال يػجج تأثيخ لستغيخ الشػع أو هتغيخ هدتػي 2028اإلكتئاب عشج هدتػي داللة )
الدياسااااي أو هتغيخ السدتػى االجتساعي االقترادي أوباقي التفاعالت  اإلعالمهتابعة وسائل 

 بيغ الستغيخات هثشي هثشي.
 واتزح اآلتي: SPSSولسعخفة إتجاي الفخوق تع إجخاء اختبار شيفيً ببخىاهج 
 .أوال :اختبار شيفيً لمسدتػي االجتساعي االقترادي
 (88ججول )

 اختبار شيفيً لمسدتػي االجتساعي االقترادي 
 لرالح الجاللة الفخوق بيغ الستػسصات السدتػى االجتساعي االقترادي 

دالة عشج هدتػي  *5.2063 السدتػى السشخفس والسدتػى الستػسط
 2022داللة 

تػى لرالح السد
 السشخفس

  غيخ دالة 1.6190 السدتػى الستػسط والسدتػى السختفع
دالة عشج هدتػي  3.5873 السدتػى السختفع والسدتػى السشخفس

 2022داللة 
لرالح السدتػى 

 السشخفس
وبالتالي تتزح أن الفخوق لرالح السدتػى االجتساعي االقترادي السشخفس عمى     

 هقياس االكتئاب.
  .الدياســــي اإلعالمشيفيو لسدتهي متابعة وسائل  ثانيا :اختبار

 (80ججول )
 الدياسااااي  اإلعالماختبار شيفيً لسدتػي هتابعة وسائل  

 لرالح الجاللة الفخوق بيغ الستػسصات الدياسااااي  اإلعالمهدتػي هتابعة وسائل 
  غيخ دالة 1746. السدتػى السشخفس والسدتػى الستػسط

دالة عشج هدتػي  9683. والسدتػى السختفعالسدتػى الستػسط 
 2022داللة 

لرالح السدتػى 
 السختفع

دالة عشج هدتػي  7937. السدتػى السختفع والسدتػى السشخفس
 2022داللة 

لرالح السدتػى 
 السختفع
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الدياسااااي السختفع عمى  اإلعالموبالتالي تتزح أن الفخوق لرالح هدتػي هتابعة وسائل 
 هقياس االكتئاب.

وهغ ٌشا يسكششا أن ىدتشتج أن الذباب هغ شالب الجاهعة هغ ذوي السدتػى االجتساعي 
الدياسية والستأثخيغ بٍا ٌع األكثخ إكتئابًا  اإلعالماالقترادي السشخفس هغ هتابعي وسائل 

ع.  هغ غيٌخ
 مشاقذة نتائج الفرض األول: 

لع تكغ ٌشاك فخوق دالة  فيسا يتعمق بشتائج الفخض األول فقج أوضحت ىتائج الجراسة أىً
حا ها أوضحتً العجيج هغ الجراسات والبحػث  إحرائيًا بيغ الحكػر واإلىاث في االكتئاب ٌو

 الدابقة.
كسا أوضحت الجراسة أن أىً لع يػجج فخوق دالة احرائيًا بيغ السدتػى االجتساعي 

كتئاب حيث أن االقترادي بسدتػياتً الثالثة )السشخفس والستػسط والسختفع( عمى هقياس اال
السدتػى االجتساعي السختفع تحجيجًا لع يكغ هسثاًل في عيشة الجراسة بذكل كبيخ؛ حيث جاءت 
أغمب السدتػىات هغ السدتػىات الػسصي التي تسثل الذخيحة األكبخ هغ فئات السجتسع 

 بصبيعة الحال والتي تتػاجج في الجاهعات الحكػهية بذكل كبيخ.
لع يػجج فخوق دالة احرائيًا بيغ هدتػي هتابعة وسائل  كسا أوضحت الجراسة أن أىً

كحا  اإلعالم الدياسي الثالثة )السشخفس والستػسط والسختفع( عمى هقياس االكتئاب، ٌو
الدياسااااي وكحا الشػع والسدتػى  اإلعالمالتفاعل بيغ الشػع و هدتػي هتابعة وسائل 

 االجتساعي االقترادي.
 اإلعالمجتساعي االقترادي وهدتػي هتابعة وسائل أها التفاعل بيغ السدتػى اال

( وهغ ثع تع إجخاء 2028الدياسااااي بعج؛ فقج أوضحت وجػد داللة احرائية عشج هدتػي )
اختبار شيفية لسعخفة اتجاي الفخوق والتي أشارت إلى وجػد فخوق لرالح السدتػى االجتساعي 

حا يعشي  الماإلعاالقترادي السشخفس ولرالح هدتػي التأثخ بػسائل  الدياسااااي السختفع؛ ٌو
أن عيشة الجراسة هغ الذباب هغ شالب الجاهعة ذوي السدتػى االجتساعي االقترادي 

ع.  اإلعالمالسشخفس الستابعيغ لػسائل   الدياسي والستأثخيغ بٍا ٌع األكثخ إكتئابًا هغ غيٌخ
حا يتفق هع ىتائج بعس الجراسات والبحػث هثل )سػكجاي  ، Sukjai  0222ٌو

الدياسي بذكل  اإلعالمأشارت أن الذغف بستابعة وسائل  ( التي0288وفيخجدػن وآخخون 
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ا الدمبية عمى السدتػى الشفدي وضٍػر أعخاض ىفدية هغ ضسشٍا  كبيخ قج يكػن لٍا آثاٌر
هغ السسكغ أن تكػن هغ ضسغ الزغػشات التي تؤثخ عمى  اإلعالماالكتئاب، وأن وسائل 
 ض اكتئابية .الفخد وتؤدي إلى أعخا

ويخي الباحثان أن الذباب الجاهعي والحي شٍج وشارك بذكل أو بآخخ في األحجاث 
الثػرية والتطاٌخات وها أعقبٍا هغ أحجاث وفاعميات سياسية عجيجي في الفتخة األخيخة قج تكػن 
قج حجثت لً كثيخ هغ اإلحباشات ىتيجة عجم وضػح الخؤية وعجم تحقق الكثيخ والكثيخ هغ 

تً وأحالهً التي حُمع بٍا وىاضل هغ أجمٍا؛ السيسا أن ٌؤالء الذباب بحكع تكػيشٍع شسػحا
يدعػن لتحقيق ُهُثل عميا كالعجالة االجتساعية السفقػدة، والكخاهة، والعير الكخيع والحي يفتقجي 
برػرة أكثخ ٌؤالء الذباب هغ ذوي األسخ البديصة أو الفقيخة والتي عاىت كثيخًا وها زالت. 

اىخخاط ٌؤالء الذباب في الٍع الػششي وهذاركتٍع في الفعاليات الدياسية والتطاٌخات  ولعل
 واالعتراهات في الذػارع والسياديغ كاىت هغ أجل تحقيق هصالبٍع السفقػدة. 

لقج أصبح االٌتسام باألحجاث والستغيخات الدياسية هغ قبل الذعب السرخي بكل شػائفً 
ء الذباب هغ السدتػى االجتساعي االقترادي السشخفس أصبح أهخًا ٌاهًا، أها بالشدبة لٍؤال

ضخورة حياة؛ فإذا كاىت الجافعية هختفعً لجي السرخييغ هغ الصبقة الػسصي والغشية لمكفاح 
ىحػ تحقيق آهالً وشسػحاتً، فإن الجافعية هزاعفة لجي السرخييغ الفقخاء والكادحيغ هغ 

لجخل، والحي غالبًا ها يأتي هشٍع الصالب العسال والفالحيغ وأصحاب الحخف وهحجودي ا
 عيشة الجراسة الحالية.

الدياسي والتي تعج  اإلعالموهغ ضسغ األدوات التي تعكذ ذلظ االٌتسام ٌي وسائل 
أحج الػسائل الٍاهة لتذكيل الػعي الدياسي واستقاء األحجاث الدياسية وتفديخاتٍا وفٍع 

ى وقت إجخاء الجراسة الحالية تدايج همحػ  في أبعادٌا الستشػعة، وهغ السالحو في هرخ وحت
البخاهج الحػارية الدياسية بالقشػات الحكػهية والفزائيات الخاصة، وكحا تدايج أعجاد الرحف 
والسجالت الدياسية وكحا البخاهج اإلذاعية وهػاقع األخبار والذأن الدياسي عمى شبكة 

سية عمى هػقع التػاصل االجتساعي السعمػهات الجولية)االىتخىت( السيسا الرفحات الديا
هغ السذاٌجيغ بكافة  هدبػقة(، وقج استتبع ذلظ ىدب هذاٌجة غيخ Facebook)فيذ بػك 

تػجٍاتٍع وقج أثخ ذلظ بذكل كبيخ عميٍع فأحجث ىػع هغ الػعي الدياسي وخمق فكخ جسعي 
ا لخجهة  لجي ٌؤالء الذباب الحيغ يستمكػن أدوات العرخ الحجيث والحيغ قاهػا بتدخيٌخ
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جاف اجتسعػا عميٍا هثل كذف الفداد والجفاع عغ الحخيات والحقػق. واضعيغ في أذٌاىٍع  ٌأ
تصمعات لسجتسع أفزل؛ فطٍخت ألول هخة الحخكات والتجسعات الذبابية واالئتالفات التي 
تشادي باإلصالح السجتسعي وبجأت لمخخوج هغ حيد العالع االفتخاضي عمى شبكات التػاصل 

لمتغييخ في عالع الػاقع الفعمي لتبجأ تطاٌخات الذباب واعتراهٍع في السياديغ االجتساعي 
 لمسصالبة بسا يؤهشػن أىٍا حقػقٍع السذخوعة.

سية ودور وسائل  الدياسي في التػعية والذحح وتكػيغ رأي عام وهشاقذة  اإلعالمورغع ٌأ
ػط الشفدية القزايا الػششية وتػصيمٍا لمسرخييغ إال أىٍا أصبحت هغ هرادر الزغ

واالحباشات والقمق السدتسخ لٍؤالء الذباب خاصة؛ حيث أن األحجاث والستغيخات الدياسية 
التي حجثت عمى هجار عاهيغ وىرف وها تدال دائخة لع تكغ لٍا أية آثار إيجابية وهبذخة 
ُتحكخ في حياة ٌؤالء الذباب؛ بل جاء أغمبٍا هخيبة لآلهال وقاهت بديادة الٍػة واالىقدام 
الدياسي والرخاعات، وكان تأثيخاتٍا عمى الػضع االقترادي واالجتساعي كارثي بكل ها 
تحسمً الكمسة هغ هعاىي؛ فقج تدايجت حجة االضصخابات الدياسية وتفاقع الػضع األهشي 
الستخدي أصاًل، وزادت هعجالت الجخيسة والعشف وصاحبً ازدياد الذعػر بفقجان األهل، 

 غبة في الٍجخة والسيسا لجى الذباب الحي ضل يبحث عغ دوٍر هفقػد.واليأس، واإلحباط، والخ 
كل ذلظ قج يكػن قج ساٌع بذكل ها في تشاهي السذاعخ واالىفعاالت الدالبة، وضٍػر 

) Beckأعخاض وسسات اكتئابية لجي ٌؤالء الذباب، واالكتئاب في األساس كسا رصجي بيظ 
ات هعخفية لجى الف022: 8842 خد حيث يتسثل في الخؤية الدمبية لمحات، ( ٌػ ىتيجة لتذٌػ

الخؤية الدمبية لمعالع، والخؤية الدمبية لمسدتقبل؛ حيث يخي الذباب الرعػبات والسعاىاة 
ع. شة كأىٍا هدتسخة ولغ ُتحل، وكأىٍع يخون هدتقباًل هطمسًا يشتطٌخ  الخٌا
خان ) (،أحسج 282: 8882وقج اتفق الكثيخ هغ عمساء الشفذ هثل حاهج ٌز

( أن الطخوف والطغػط الخارجية 42: 0222(، وعبج السشعع السيالدي)323: 8881ة)عكاش
وأحجاث الحياة الزاغطة االقترادية والجيشية والدياسية واألحجاث الكارثية والرخاعات 
الالشعػرية وعجم التػافق في السحيط االجتساعي قج تكػن سببًا هباشخًا لطٍػر األعخاض 

يع )االكتئابية، وحجد عبج الد ( فئة الذباب الجاهعي في السخاحل األولي 38: 8881تار ابخٌا
 هغ الحكػر واإلىاث عمى حج سػاء عمى أىٍع هغ الفئات التي قج تعاىي هغ أعخاض اكتئابية.

 Facebookويكفي أن ىعمع فقط أن قزاء وقت أشػل عمى هػقع التػاصل االجتساعي 
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ل هعٍا كفيمة بحجوث اضصخابات هغ بيشٍا وال سيسا في هتابعة األحجاث واألخبار والتفاع
االكتئاب والعدلة وهذاعخ القمق، وكاىت ٌحي هغ أحجث الجراسات التي قام بٍا هؤخخًا كخوس 

 ( بجاهعة هيتذجغ.0283)  Kross et. alوآخخون 
 بالشدبة لمفرض الثاني:

 يشص الفرض عمى:
هتغيخ السدتػى االجتساعي يػجج تأثيخ دال إحرائيا لستغيخ الشػع )ذكػر/ إىاث( أو     

الدياسااااي  اإلعالماالقترادي )هشخفس/ هتػسط/ هختفع( أو هتغيخ هدتػي هتابعة وسائل 
)هشخفس/ هتػسط/ هختفع( أو التفاعل بيغ كل هشٍسا هثشي هثشي في تبايغ درجات أفخاد 

 عيشة الجراسة عمي هقياس قمق السدتقبل
( ، والججاول اآلتية 0×3يل التبايغ الثشائي )ولمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض تع إستخجام تحم

 تػضح ذلظ:
 (83ججول )

 تحميل التبايغ الثشائي لجرجات أفخاد عيشة الجراسة عمي هقياس قمق السدتقبل
 الدياسااااي  اإلعالملستغيخات الشػع والسدتػى االجتساعي االقترادي وهدتػي هتابعة وسائل  

هجسػع  هرجر التبايغ
 الجرجات

درجات 
 خيةالح

هتػسط 
هدتػي  قيسة  ف  السخبعات

 الجاللة
 غيخ دالة 1.234 249.742 1 249.742 الشػع )ذكػر / إىاث (

السدتػى االجتساعي االقترادي 
 )هشخفس / هتػسط / هختفع (

 غيخ دالة 419. 84.726 2 169.451

الدياسااااي  اإلعالمهدتػي هتابعة وسائل 
 )هشخفس / هتػسط / هختفع (

 غيخ دالة 1.290 261.045 2 522.090

التفاعل بيغ الشػع و هدتػي هتابعة وسائل 
 الدياسااااي  اإلعالم

177.197 2 88.598 .438 
 غيخ دالة

التفاعل بيغ السدتػى االجتساعي 
االقترادي و هدتػي هتابعة وسائل 

 الدياسااااي  اإلعالم

1866.563 4 466.641 2. 603 
2،22 

االجتساعي التفاعل بيغ الشػع وهدتػي 
 االقترادي 

887.688 2 443.844 2.193 
 غيخ دالة

  202.398 175 35419.707 الخصأ
 

   188 39922.804 الكمي
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يتزح هغ الججول الدابق وجػد أثخ دال لتفاعل السدتػى االجتساعي االقترادي     
ة عمي هقياس الدياسااااي في تبايغ درجات أفخاد عيشة الجراس اإلعالموهدتػي هتابعة وسائل 

( بيشسا ال يػجج تأثيخ لستغيخ الشػع أو هتغيخ هدتػي 2022قمق السدتقبل، عشج هدتػي داللة )
الدياسااااي أو هتغيخ السدتػى االجتساعي االقترادي أوباقي التفاعالت  اإلعالمهتابعة وسائل 

 بيغ الستغيخات هثشي هثشي .
 واتزح اآلتي: SPSSىاهج ولسعخفة إتجاي الفخوق تع إجخاء اختبار شيفيً ببخ 

 أوال :اختبار شيفيً لمسدتػي االجتساعي االقترادي 
 ( 82ججول )

 اختبار شيفيً لمسدتػي االجتساعي االقترادي 
 لرالح الجاللة الفخوق بيغ الستػسصات السدتػى االقترادي االجتساعي

السدتػى السشخفس والسدتػى 
 الستػسط

  غيخ دالة 5.2191

السدتػى السدتػى الستػسط و 
 السختفع

  غيخ دالة 2.8403

السدتػى السختفع والسدتػى 
 السشخفس

دالة عشج  8.0594
هدتػي داللة 

2022 

لرالح السدتػى 
 السختقع

وبالتالي تتزح أن الفخوق لرالح السدتػى االجتساعي االقترادي السختفع عمى هقياس قمق 
 السدتقبل.

  :الدياســــي عالماإلثانيا :اختبار شيفيو لسدتهي متابعة وسائل 
 (82ججول )

 الدياسااااي  اإلعالماختبار شيفيً لسدتػي هتابعة وسائل 
 لرالح الجاللة الفخوق بيغ الستػسصات الدياسااااي اإلعالمهدتػي هتابعة وسائل 

  غيخ دالة 1.4286 السدتػى السشخفس والسدتػى الستػسط
  ةغيخ دال 1.4286 السدتػى الستػسط والسدتػى السختفع
  غيخ دالة 2.8413 السدتػى السختفع والسدتػى السشخفس

الدياسااااي السختفع  اإلعالموبالتالي تتزح أن الفخوق لرالح هدتػي التأثخ بستابعة وسائل 
 ولكشٍا غيخ دالة عمى هقياس قمق السدتقبل.
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وهغ ٌشا يسكششا أن ىدتشتج أن ذوي السدتػى االجتساعي االقترادي السختفع والحيغ 
ع.  اإلعالمتعخضػن أكثخ لػسائل ي  الدياسية ٌع األكثخ شعػرًا بقمق السدتقبل هغ غيٌخ

 مشاقذة نتائج الفرض الثاني:
فيسا يتعمق بشتائج الفخض الثاىي فقج أوضحت ىتائج الجراسة أىً لع تكغ ٌشاك فخوق  

حا ها أوضحتً أغمب ىتائج الجراسات الدا  بقة. بيغ الحكػر واإلىاث في قمق السدتقبل ٌو
كحلظ لع تكغ ٌشاك فخوق بيغ السدتػىات االجتساعية االقترادية الستشػعة في قمق 

الدياسية عمى قمق  اإلعالمالسدتقبل، وكحلظ األهخ بالشدبة لسدتػيات هتابعة وسائل 
 السدتقبل 

فقج أوضحت  اإلعالمأها التفاعل بيغ السدتػى االجتساعي االقترادي وهتابعة وسائل 
( وهغ ثع تع إجخاء اختبار شيفيً لسعخفة إتجاي 2022رائية عشج هدتػي )وجػد داللة اح

الفخوق والتي أشارت إلى وجػد فخوق لرالح السدتػى االجتساعي االقترادي السختفع عمى 
هقياس قمق السدتقبل فقط وقج يخجع ذلظ إلى أن اإلحداس والذغف بستابعة األحجاث 

ث هغ أحجاث سياسية هتالحقة لع تقترخ عمي فئة الدياسية عبخ الػسائل الستشػعة وبسا يحج
 أو عيشة أو شائفة هغ السجتسع دون اآلخخي فالٍع لجي الجسيع واحج. 

( أن قمق السدتقبل ٌػ القمق الحي يحجث بدبب التفكيخ 8884:81يخي دمحم هعػض )
 أو الترخف أو الدمػك أو الشذاط تجاي السدتقبل. 

(  حيث يذيخان عمي أىً 88: 8818ل هخسي )( هع كسا43: 0222وتتفق ىاٌج سعػد)
هشح بجء الخميقة، إال أن ازدياد ٌحي الرخاعات  وهدتسخةعمي الخغع هغ الرخاعات قائسة 

ساعجت عمي اىتتذار األهخاض الشفدية عسػها وهخض القمق خرػصًا، وأرجع البعس 
ا إلي السجىية الحجيثة التي تشسي األىاىية، والفخدية، والشفعية ، والسادية وتزعف هغ اىتذاٌر

الرفات التزحية، والتداهح، والتعاون، والتجيغ حتي غجا اإلىدان في غخبة عغ ىفدً وعغ 
مً، ويعج قمق السدتقبل أحج أىػاع القمق وهرجر هٍع باعتباري هداحة لتحقيق الخغبات  ٌأ
ة والصسػحات وتحقيق الحات، واإلهكاىات الكاهشة وأن ضاٌخة قمق السدتقبل أصبحت واضح

في هجتسع هميء بالتغيخات وهذحػن بعػاهل هجٍػلة السريخ، وتختبط ٌحي الطاٌخة 
 بسجسػعة هغ الستغيخات كخؤية الػاقع بصخيقة سمبية اىصالقًا هغ السذكالت الحاضخ. 
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وىدتصيع أن ىقػل ٌشا أن قمق السدتقبل الحي يدتذعخي ٌؤالء الذباب ليذ قمقًا بذأن 
دية الزيقة أو هدتقبمً السٍشي والعائمي وغيخي فحدب؛ هرالحٍع وتحقيق احتياجات السا

ولكشً قج يكػن بذأن السدتقبل بأكمسً. هدتقبل الػشغ ككل ألن الستابعة الذجيجة لػسائل 
سًا لستابعة ها يحجث في هحيصً الزيق أو األوسع.  اإلعالم الدياسي تعكذ وعيًا لمذاب ٌو

حا قج يعكذ ىػعًا هغ االىتساء لمجساعة أو ال ػشغ يعبخ عغ خػف عمى هدتقبل الػشغ ٌو
 الحي يٍجد وجػدي ذاتً. 

 سبق يقتخح الباحث هجسػعة هغ السقتخحات والتػصيات التالية: وبشاءًا عمى ها
يػصي الباحث بزخورة التعسق والجراسة في هجال عمع الشفذ الدياسي  -

 عمى جػاىب الذخرية إيجابيًا وسمبيًا. الستشػعةوقزاياي وتأثيخاتٍا 
ء هديج هغ البحث والجراسة عمى الزغػط الشفدية الستعمقة بالطخوف إلقا -

 والتحػالت الدياسية واالجتساعية.
التي تداعج عمى التعاشي الفعال هع الزغػشات  اإلرشاديةاالٌتسام بالبخاهج  -

 .اإلعالموهغ بيشٍا وسائل 
 تخكيد االٌتسام عمى تأثيخ شبكات التػاصل االجتساعية عمى الذباب. -
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 :ـة املراجــعقائمـ
 :أواًل: مراجع بالمغة العربية

يع .8 (: هدتػى التػجً ىحػ السدتقبل وعالقتً ببعس االضصخابات لجى 0223بجر ) إبخٌا
 .38)) 83، السجمج السجمة السررية لمجراسات الشفديةالذباب الجاهعي، 

يع .0 أثشاء  اإلعالم(:اعتساد الذباب الجاهعي عمى وسائل 0224دمحم أبػ السجج فخج ) إبخٌا
، كمية السجمة السررية لبحهث الرأي العاماألزهات: أزهة تفجيخات دٌب ىسػذجًا. 

 .808 – 42(، 0) 2، جاهعة القاٌخة. السجمج اإلعالم
يع .3 ، القاٌخة : الٍيئة السرخية معجم العمهم االجتساعية(: 8812هجكػر وآخخون ) إبخٌا

 العاهة لمكتاب.
، أكاديسية و الثقافي عمى سمهك الذباب العربيتأثير الغز (: 8881إحدان دمحم الحدغ ) .2

 .ىايف العخبية لمعمػم اإلىداىية. الخياض
 . دار السعخفة الجاهعية لمصباعة والشذخ:اختبارات الذخرية(: 8818أحسج عبج الخالق ) .2

 .اإلسكشجرية
األىجمػ  القاٌخة: الخاهدة. الصبعة .الظب الشفدي السعاصر(: 8812أحسج عكاشة ) .4

 .السرخية
(: قمق السدتقبل وعالقتً بسعشي الحياة والزغػط الشفدية لجي 0282شخف عبج الحميع )أ .2

، الشفدي اإلرشادمركز  -السؤتسر الدشهي الخامس عذرعيشة هغ الذباب الجاهعي. 
 .341-332أكتػبخ  2-3جاهعة عيغ شسذ .

خان) .1  .القاٌخة:عالع الكتب الرحة الشفدية والعالج الشفدي(: 8882حاهج ٌز
: هؤسدة حػرس الجولية لمشذخ اإلسكشجرية. العجوان واالكتئاب(: 0222عمى فايج )حديغ  .8

 والتػزيع.
، مجمة عمم الشفس(: الشػع كسحجد سمػكي فى االكتئاب. 8818رشاد عبج العديد هػسى ) .82

 (. القاٌخة: الٍيئة السرخية لمكتاب.88العجد)
 مػ السرخية.. القاٌخة: االىج مقياس قمق السدتقبل(: 0222زيشب شقيخ )  .88
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 . رسالةػكيات لجي الذبابمعمى القيع والد اإلعالم(: أثخ وسائل 0224الدعيج بػهعيدة ) .80
 .اإلعالمجاهعة الجدائخ كمية العمػم الدياسية و ، دكتهراه

(: دراسة لقمق السدتقبل، وقمق السػت لجي شالب الجاهعة هغ هشطػر 0220سسيخة ششج) .83
 .881-883(، 3)1، السجمجربيةمجمة كمية التهتغيخي الجشذ والتخرز، 

(: سسات الذخرية وعالقتٍا بقمق السدتقبل لجي العاهميغ برػرة 0222صالح كخهيان) .82
، كمية اآلداب والتخبية قدع العمػم رسالة دكتهراهوقتية هغ الجالية العخاقية في أستخاليا، 

 .اركالعخبية السفتػحة في الجىس األكاديسيةالشفدية والتخبػية واالجتساعية في 
 ، القاٌخة: هكتبة األىجمػ السرخية.أسس عمم الشفس العام(: 8821شمعت هشرػر ) .82
 لجى قمق السدتقبل تخفيف في الجيشي الشفدي اإلرشاد فعالية (:0228) أحسج دمحم عاشػر .84

 -234(، 8 ) 82السجمج  ،الشفس وعمم التربية في البحث مجمة ،الجاهعة شالب هغ عيشة
244 

يع  .82 (: االكتئاب: إضصخاب العرخ الحجيث، فٍسً وأساليب 8881)عبج الدتار إبخٌا
(: الكػيت: السجمذ الػششي لمثقافة والفشػن 038، العجد)سمدمة عالم السعرفةعالجً. 
 واآلداب.

. القاٌخة: هكتبة االكتئاب الشفدى بين الشظرية والشذخيص(: 8811عبج ) عدكخ ) .81
 األىجمػ السرخية.

(. القاٌخة: دار الفكخ 0.)طفى الرحة الشفدية(: 8881عبج السصمب أهيغ القخيصى ) .88
 العخبى.

: هؤسدة اإلسكشجرية. األمراض واالضظرابات الشفدية(: 0222عبج السشعع السيالدى ) .02
 شباب الجاهعة.

يع الذافعى ) .08 (: السٍارات االجتساعية والتػافق الجراسى 0220عبجالحسيج رجيعً وإبخٌا
السؤتسر الدشهى هعة فى ضػء بعس الستغيخات. وعالقتٍسا باالكتئاب لجى شالب الجا

 .328-380جاهعة عيغ شسذ. القاٌخة )ديدسبخ(،ص ص -لسركز اإلرشاد الشفدي التاسع
. مجمة كمية التربية(. عالقة سسة القمق بالعرابية. بحث هشذػر في 8818كسال هخسي ) .00

 (، جاهعة السمظ سعػد.02العجد )
ل وعالقتو ببعض الستغيرات لجي طمبة كميات قمق السدتقب(: 0282هاجج أحياب رهزان) .03
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 .. بحث تخقية، جاهعة االىبار: كمية التخبية لمعمػم الرخفةالتربية
(: االكتئاب وعالقتً بتقجيخ الحات وهعشي الحياة لجي الذباب. 0222دمحم سعج حاهج ) .02

 كمية التخبية جاهعة عيغ شسذ. رسالة ماجدتير
ل هغ العالج السعخفي والعالج الشفدي الجيشي في (: أثخ ك8884دمحم عبج التػاب هعػض ) .02

غيخ هشذػرة. كمية التخبية  رسالة دكتهراهتخفيف قمق السدتقبل لجى عيشة هغ شمبة الجاهعة. 
 جاهعة ششصا.

في البشاء الثقافي واالجتساعي  اإلعالم(: دور 0222هحسػد عبج الخءوف كاهل) .04
بشاء الذخرية السرخية عمي عيشة هغ في  اإلعالملمسرخييغ دراسة هيجاىية لجور وسائل 
 82-1، اإلعالمكمية  ،السؤتسر العمسي الثالث عذررواد هعخض الكتاب جاهعة القاٌخة: 

 هايػ.
 . القاٌخة: هكتبة الفجالة.وأمراضيا الشفس..أسرارىا(: 8882هحسػد عبج الخحسغ حسػدة ) .02
االجتساعي  في تذكيل الػعي اإلعالم(: دور وسائل 0282هػسي حمذ، ىاصخ هٍجي) .01

خ،  لجي الذباب الفمدصيشي )دراسة هيجاىية (عمي عيشة هغ شالب كمية اآلداب، جاهعة األٌز
 .812-832(، 0)80،السجمج  سمدمة العمهم اإلندانية

 هرسالة دكتهرا(: قمق السدتقبل وعالقتً بدستى التفاؤل والتذاؤم،  0222ىاٌج سعػد )  .08
 غيخ هشذػرة، جاهعة دهذق، سػريا.

العجد  صحيفة السثقفالدياسي،  اإلعالم(: تأهالت في 0282 األهيخ )ىبيل دمحم .32
(0418 .) 
(: قمق السدتقبل وعالقتً بكل هغ فاعمية الحات 0288ىيفيغ عبج الخحسغ السرخي) .38

خلجي عيشة هغ شمبة جاهعة  األكاديسيوهدتػي الصسػح  ، كمية رسالة ماجدتيربغدة،  األٌز
خالتخبية، جاهعة   .، غدةاألٌز

والتميفديػىية  اإلذاعية(: اعتساد الذباب الجاهعي عمى السػاقع 0224أهيغ شاٌيغ ) ٌبة .30
، كمية السجمة السررية لبحهث الرأي العاموااللكتخوىية لمحرػل عمى السعمػهات األساسية . 

 .832 – 813،  8، جاهعة القاٌخة. السجمج الدابع العجد اإلعالم
مجمة شج الذباب وعالقتً ببعس الستغيخات. (: قمق السدتقبل ع0222ٌبة هؤيج دمحم ) .33

 .328 -308( 02، 04. )البحهث التربهية والشفدية
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Abstract: 

       The study examined the influences of  "Political Mass Media" on 

appearance of depressive symptoms and future anxiety among a 

sample of (188) university students at Ain shams university from male 

and female, and from different socio-economic levels. 

The researchers have designed a questionnaire to assess the level of 

P.M.M influences. 

The researchers also used tow measures to assess depression and 

future anxiety. 

The results concluded that the respondents from both male and 

female have shown depressive symptoms and feelings of future 

anxiety as a result of influenced by P.M.M. 

Also the results showed that the students with low socio-economic 

level who are influenced severely by P.M.M were more depressed 

than others.  

Finally.. the results showed that the students with high socio-

economic level who are influenced severely by P.M.M were more 

anxious about future than others. 
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