
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

   2.01=   م2020معامل التأثير العربي لعام                                      0.2456=  م2020"أرسيف" لعام  التأثير معامل
 2021 مارس /  يناير  - الثالثون الحادي و العدد- التاسعةالسنة  -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي من دورية علمية محكمة 

 

 

 
 

 بحوث باللغة العربية: 
 
 

 في صحافة المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية لصحيفة "ُعكاظ"  2030اإلعالمية لرؤية  التغطية ▪

               ( الملك عبد العزيزجامعة )أحمد علي الزهراني. دأ.م.

   9...  ص( الملك عبد العزيزجامعة ) سالمنمحمد رضوان دراجي د. أ.م.
 

إلى يناير   م2013خالل الفترة من يناير ) واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصرمعالجة الصحف الورقية  ▪
 دراسة تحليلية مقارنة (:م2018

         

  57... ص  ( جامعة المنوفية ) أ.م.د. عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق زقزوق  

 نحوها  الجامعيالشباب  المعالجة اإلعالمية لألزمات المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات ▪

 133...  ص (سيناءجامعة ) د. لبنى مسعود عبد العظيم
 

التفاعلي والثابت بمواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب الجامعي بأعراض فيروس   تأثير االنفوجرافيك ▪
 دراســة ميدانيــة  : كورونا المستجد وطرق الوقاية منه

 171ص ( ...  كفر الشيخجامعة ) رعيـمحنفي حنان كامل د. 
 

                                                                  

 األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا وعالقتها بمستوى القلق لديهم ▪
 اإلعالمي في إطار نظرية الثراء 

 223...  ص( بورسعيدجامعة )د. هبة مصطفى حسن مصطفى  
 

 دراسة ميدانية : دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها  ▪

 289ص...    (الملك عبد العزيزجامعة )  أحمد محمد قِّران الزهرانيد. 

 كترونيإللدور اليوتيوب في تنمية وعي المراهقين باألمن ا ▪

    349( ...  صعين شمسجامعة ) أحمد متولي عبد الرحيم عمار د.
 

    

                                 المصري:تأثيرات المشاهدة النهمة لمحتوى منصة نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع    ▪
 الحتمية القيمية دراسة تطبيقية في ضوء نظرية 

 

 ( جامعة بني سويف) إبراهيم السيد  ياسمين محمد د.                                                    
 193( ...  صجامعة بني سويف) منة هللا كمال موسى دياب د.

 

 : ملخصات رسائل علمية 
 البرامج الدراسية للعالقات العامة بالجامعات المصرية وانعكاسها على واقع الممارسة المهنية  ▪

 435( ...  صجنوب الواديجامعة ) الفتوح محمودريم أبو 
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     األ ما  مر بة وفق ا لتاري  الحصو  على  رجة   تا  جامعي 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة االستشارية 
 

 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)    ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)  محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
   

 (السعودية) العنادعبد الرحمن بن حمود   .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع  .أ.د
   جامعة القاهرة -اإلعالم  العامة بكليةأستاذ العالقات                                   

         

 ( مصر) شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

 

 ( مصر) بركات عبد العزيز محمد عبد هللا  . أ.د      
 جامعة القاهرة  -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالم وكيل   – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 أبو ظبي  – العينجامعة ب واالتصال  أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 ( سوريا) محمد عبد الستار البخاري  ..دأ
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 مساعدو التحرير 

 رزق سعد عبد المعطي .دأ.
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 جامعة مصر الدولية  

 

 )كندا( ثريا محمد السنوسي أ.م.د.
   تا  مشارك بكلية اال صا  

 جامعة الشارقة 
  

 )العراق(. محمد حسن العامري أ.م.د
   تا  مساعد ورئيس قسم العالقات العامة   

 جامعة بغدا   -كلية اإلعالم  
  

 )اليمن(علي سعدان  فؤاد .دأ.م.   
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

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

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

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

العامة العالقات  فى  متخصصة  مصرية  البحث   علمية  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 علمية والتدريب. ال 

 

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

كذلك   ،ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرةومصنفة دولي  

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

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

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

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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

 يلتزم بها المعلن.

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

 . هوالدكتورا

o ي تخصصة فنوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية الم  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

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

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

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

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

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

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

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

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

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

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

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

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

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


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

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

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

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

 مختصرة عنه. 

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

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

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  البحث    إذا  إرسال  بإعادة  الباحث  من  معدال  فيلتزم  أسبوع  خالل   

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

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

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

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

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

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

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40البحث عن )ال يزيد عدد صفحات   -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

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

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

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

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

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

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

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

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

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

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

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

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

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

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

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

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

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

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

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

 مختلف دول العالم. 
ط  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوس    

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق    األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
وى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مست

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

وكذلك  العربية الجامعات  "أرسيف  .  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  "  Arcifنجحت 
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 " وهي الفئة األعلى. Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

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

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
  من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال   الثالثينالحادي و وفي العدد       

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة ولألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر  عدًدا يضم  
لمناقشة  العلمي   الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  بهدف 

 الدكتوراه والماجستير. 
 ، نجـد بحثًـاالملـك عبـد العزيـزففي البداية نجد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة     

فــي صــحافة المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة  2030اإلعالميــة لرؤيــة  التغطيــةتحــت عنــوان: "مشــترًكا 
رضددوا   د.م.أ.و ، السددعود ة، مـن د. أحمددع علددز النيرا ددزأ.م."، وهــو مقـدم مــن: ظُعكــا لصــحيفةتحليليـة 

 .الجنائر، من دراجز محمع سالمن



معالجة    بحًثا بعنوان: "  ،مصر، من  عبع الخالق إبراهيم زقنوق أ.م.د.  م:  ، قد  المنوفيةومن جامعة      
إلى يناير    م 2013خالل الفترة من يناير  )  الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصر

 ".دراسة تحليلية مقارنة (:م2018
جامعة       قد مسيناءومن  العظيم  د.:  ت ،  عبع  مسعود  من  لبنى  بعنوان:مصر،  بحًثا  المعالجة  "  ، 

 ". نحوها الجامعيالشباب  المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات اإلعالمية لألزمات 
  تأثير االنفوجرافيك "  بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  جامعة كفر الشيخمن  ،  حنا  كامل مرعزد.  :  ت وقد م    

كورونا  فيروس  بأعراض  الجامعي  الشباب  توعية  في  االجتماعي  التواصل  بمواقع  والثابت  التفاعلي 
 ."دراســة ميدانيــة: المستجد وطرق الوقاية منه

األدوار االتصالية  بحًثا بعنوان: "،  مصر، من  هبة مصطفى حسند.  ، قد مت:  بورسعيد جامعة  ومن      
التواصل   لديهمللمراهقين عبر مواقع  القلق  بمستوى  وعالقتها  أثناء جائحة كورونا  إطار    االجتماعي  في 

 ".اإلعالمينظرية الثراء 
العزيزجامعة  من    السعود ةومن       عبد  م:  الملك  قد  النيرا زد.  ،  قرا   ميدانية،  أحمع  تحت   دراسة 

 ".دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها"عنوان: 
دور اليوتيوب في "بعنوان:    بحًثا  ،مصرمن    ،أحمع متولز عمار  .د:  ، قد معين شمسومن جامعة  

 ". كترونيإللتنمية وعي المراهقين باألمن ا
  ا ت ، فقد قد ممصر، من  بني سويفمن جامعة    ود. منة هللا كمال د اب،   اسمين محمع السيع  د.أما      

القيميةدراسة تطبيقية   الحتمية  النهمة لمحتوى منصة  "تحت عنوان:    في ضوء نظرية  المشاهدة  تأثيرات 
 ". نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع المصري 

لرسالتها لنيل   املخًص ، مصر، من ريم محمود أبو الفتوح ت استعرض، جنوب الوادي وأخيًرا من جامعة    
تحت   أجيزت  والتي  الماجستير  المصرية  "  عنوان:درجة  بالجامعات  العامة  للعالقات  الدراسية  البرامج 

 ".  المهنيةوانعكاسها على واقع الممارسة 
 

 

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

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  فى  أما  الراغبين  التدريس  هيئة  للترقيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

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

قبل   ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكم
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   الموفق،وهللا                                                                                                              

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
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 دور اليوتيوب في نمية وعي المراهقين باألمن اإللكتروني" " د. أحمد متولي عبد الرحيم عمار:  350 
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 دور اليوتيوب في تنمية وعي المراهقين باألمن اإللكتروني 
        

 أحمد متولي عبد الرحيم عمار  د.                                                                               
        

                                                                                                                      ahmedammar2563@gmail.com 

 عين شمس جامعة                                                                                                                                           
 

 ملخص:
وهي         استخدامها،  عن  ناتجة  جرائم  ظهور  إلى  أدى  الحديثة؛  االتصال  تكنولوجيا  لتطور  نظرًا 

الضرر النفسي    بهدف إلحاقالقانون، ترتكب ضد األفراد أو المجموعات،    علىسلوكيات وأفعال خارجة  
الوع  تنمية  أصبح  وبذلك  معنوية،  أو  مادية  مكاسب  لتحقيق  مباشر  غير  أو  مباشر  بأسلوب  ي والبدني 

 المراهقين من المخاطر اإللكترونية. ضرورة لحمايةباألمن اإللكتروني 
استهدفت الدراسة التعرف على معدل تعرض المبحوثين عينة الدراسة لفيديوهات األمن اإللكتروني،  و      

التماس المبحوثين للمعلومات حول   على دوافعورصد أكثر الفيديوهات التي يهتمون بمشاهدتها، والتعرف  
من اإللكتروني من خالل اليوتيوب، وكذلك رصد مستوي الوعي باألمن اإللكتروني لديهم، بعد تعرضهم  األ

 لليوتيوب، ومعرفة التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن التعرض لتلك الفيديوهات. 
راسة في المراهقين  يتمثل مجتمع الد ، و جاءت الدراسة وصفية معتمدة على منهج المسح اإلعالميو      

(  300( عاًما، وجاءت عينة الدراسة عمدية مكونة من )18  -17المصريين بالجامعات المصرية من ) 
 . ا( عامً 18-17)من مبحوث من المراهقين المصريين من طالب الفرقة األولى 

تنمية وعي    استمارة االستبيان لجمع بيانات الدراسة، حول دور اليوتيوب في  علىاعتمدت الدراسة  و      
 المراهقين باألمن اإللكتروني.

 فجاءت على النحو التالي:أهم نتائج الدراسة أما عن 
ارتفاع معدل تعرض المبحوثين عينة الدراسة لفيديوهات األمن اإللكتروني، باليوتيوب وجاءت حماية   -1

 الحسابات الشخصية في مقدمة الفيديوهات التي يفضلها المبحوثين. 
المبحوثين   -2 تعرض  معدل  بين  إحصائية،  داللة  ذات  إيجابية  ارتباطية  الدراسة وجود عالقة  وأكدت 

 لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب، ومستوى الوعي باألمن اإللكتروني لديهم.  
خالل  -3 من  للمعلومات  المبحوثين  التماس  دوافع  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

 تيوب ومستوي الوعي باألمن اإللكتروني لديهم.فيديوهات يو 
أكدت الدراسة على وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين معدل تعرض المبحوثين  -4

 لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب، وتأثيراتها المختلفة عليهم. 
 إلكترونية جرائم ارتكاب  معدل بين إحصائية، داللة ذات  ارتباطية عالقة وجود  إلى الدراسة توصلت   -5

 .باليوتيوب  اإللكتروني األمن لفيديوهات  تعرضهم ومعدل المبحوثين، ضد 
 

 اليوتيوب، األمن اإللكتروني، المراهقين، تنمية الوعي.  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:
العالم أجمع اآلن ما يسمى بالعصر الرقمي، وتزامن التطور المذهل في أجهزة الحاسوب               يعيش 

مع ثورة أخرى في عالم االتصاالت، أبرز صورها شبكة اإلنترنت، التي جعلت التواصل سريًعا لدرجة ال 
 .تقل تطوًرا عما حدث من تقدم في أداء أجهزة الحاسوب 

 يمكن االنفصال عنه، وتسارعت المجتمعات واألفراد إلى تبني هذا الواقع، وأصبحت الثورة الرقمية واقًعا ال
يتماشى مع   الواقع وجعله  تغيير  الحياة، بهدف  إلى كافة مجاالت  التكنولوجيا والرقمنة  من خالل إدخال 

 التطورات األخيرة. 
و     واستخدم في مجاالت عديدة  اليومية،  الحياة  اإلنترنت ضرورة من ضروريات  منها:  وأصبح  مختلفة 

الحواجز  تتخطى  صغيرة،  بقرية  أشبه  العالم  أصبح  حيث  والديني؛  والسياسي  واالجتماعي،  االقتصادي 
لألفراد   سّهلت  االجتماعي  التواصل  مواقع  وبظهور  والجهد،  الوقت  توفير  سّهل  مما  الجغرافية،  والحدود 

ا  يمكن  التي  المواقع  على  شخصية  حسابات  أو  مجموعات  أو  صفحات  طريق  إنشاء  عن  ستخدامها 
متناول  في  أصبحت  التي  المحمولة  األجهزة  على  تطبيقات  أو  الحاسوب،  جهاز  على  ويب  صفحات 
وكيفية   حرية  له  مستخدم  كل  وأصبح  إعالمية،  منصة  له  يكون  أن  لكل شخص  أتاحت  حيث  الجميع؛ 

 االستخدام لهذه المواقع بدون رقابة.
حدين، فقد يحمل جانًبا إيجابيًّا عند نشر الفضيلة واألخالق    وبذلك أصبحت الثورة الرقمية سالًحا ذا     

 والقيم، وقد يحمل جانًبا سلبيًّا يتسبب في ضرر كبير على المجتمع وخصوًصا المراهقين.
فالثورة الرقمية لم تكن تستخدم بهدف التواصل بين األفراد والجماعات فقط، بل أصبحت وسيلة النتهاك   

والتشهير   واالبتزاز  الشخصية،  بالحسابات  الخاصة  والمعلومات  البيانات  على  والسطو  الخصوصيات، 
هدد العالم اإللكتروني،  باألفراد، وهو ما يسمى بالجرائم اإللكترونية والتي أصبحت إحدى المشكالت التي ت

كما أن االعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، واستخدام األجهزة المتصلة باإلنترنت وتعددها، األمر 
 الذي يزيد من احتماالت التعرض لالعتداءات والجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا. 

المختلفة، والحاجة إلى إحداث نقلة   وبذلك وجب ضرورة حماية األفراد من االختراق اإللكتروني بأشكاله
نوعية في عقلية وفكر مستخدمي التكنولوجيا لدفعهم التخاذ اإلجراءات االحترازية التي يتوجب القيام بها  

اآلمن مع التكنولوجيا بأدواتها المختلفة، ولذلك سعي الباحث إلى    وعيهم للتعامل لحمايتهم إلكترونيا وتنمية  
 مية وعي المراهقين باألمن اإللكتروني.  دراسة دور اليوتيوب في تن

 مشكلة الدراسة:
أصبحت التكنولوجيا عاماًل أساسيًّا في التعامل بين األشخاص، حتى أصبح أمًرا ال يمكن االستغناء        

 عنه في مختلف نواحي الحياة، وأصبح اإلنسان يستخدم التكنولوجيا في كل أمور الحياة اليومية تقريًبا.  
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نات   إلى ظهور جرائم  أدى  الحديثة؛  االتصال  تكنولوجيا  المذهل في  استخدامها تسمى  والتطور  جة عن 
اإللكترونية،   المجموعات. بالجرائم  أو  األفراد،  ُترتكب ضد  القانون،  على  خارجة  وأفعال  سلوكيات  وهي 

ويكون هدفهم   التقنية،  المعرفية  األدوات  يمتلكون  بها أشخاص  يقوم  الخفاء،  تنشأ في  تقنية  فهي جريمة 
مب غير  أو  مباشر  بأسلوب  والبدني  النفسي  الضرر  الحسابات  إلحاق  اختراق  من خالل  ذلك  ويتم  اشر، 

والتنمر  والمعلومات،  البيانات  على  والسطو  الخصوصية  وانتهاك  اإللكترونية،  واألجهزة  الشخصية، 
أدوات من  تتبعها  وما  كاإلنترنت،  الحديثة  االتصال  بشبكات  باالستعانه  وذلك  اإللكتروني،    واالبتزاز 

(p15،2016 ،Halder & Jaishankar  ) (1). 
ومع       الجرائم،  تلك  في  الوقوع   من  المراهقين  للحفاظ على  اإللكتروني ضرورة  باألمن  الوعي  أصبح 

واالجراءات التي وجود الكثير من الجرائم اإللكترونية؛ يستدعي توعية المراهقين بسبل األمن اإللكتروني،  
ل التعرض  من  وحمايتهم  الخصوصية،  على  والحفاظ  الشخصية،  معلوماتهم  واالبتزاز تؤمن  الحتيال 

اإللكترونية  اإللكتروني   األجهزة  اإلنترنت،وتأمين  استخدامهم  اإللكتروني    أثناء  األمن  أضحى  حيث 
حماية،   نظم  بإنتاج  تقوم  خاصة  مؤسسات  له  أصبح  كما  الحاسوب،  مجاالت  ضمن  منفرًدا  تخصًصا 

ال األمن اإللكتروني، الذين  ووضع الحلول الشاملة له، واالستفادة من آراء الخبراء المتخصصين في مج
تخص طرق  وقوانين  ومعلومات  أخبار  نشر  من خالل  توعوي  بدور  للقيام  اليوتيوب،  موقع  يستخدمون 

 الحماية من الجرائم المستحدثة، ورفع مستوى الوعي باألمن اإللكتروني لدى متابعيهم. 
بأد       الرقمية  الثورة  بين مستخدمي  كبيرة من  المراهقين شريحة  اإلنترنت؛  وكون  المختلفة خاصة  واتها 

 ينبغي أن يكون الفضاء اإللكتروني الذي يستخدمونه يوميًّا مكاًنا آمًنا. 
وباعتبار اليوتيوب موقًعا إلكترونيًّا ُيمكن استخدامه في مشاهدة مقاطع الفيديو، التي يتّم نشرها من       

إمكا إلى  باإلضافة  الموقع؛  لهذا  الُمستخِدمين اآلخرين  فيديو  ِقبل  لمقاطع  الُمستخِدمين أنفسهم  نية تحميل 
باألمن   تتعلق  فيديوهات  ومنها  محتواها،  في  وتتباين  الفيديوهات،  هذه  تختلف  حيث  بهم،  خاصة 
في  يسهم  قد  المعلومات  التماس  في  عليها  واعتمادهم  لها  المراهقين  تعرض  فإن  وبالتإلى  اإللكتروني. 

 توعيتهم باألمن اإللكتروني.
)  د ولتحدي      قوامها  استطالعية على عينة  دراسة  بإجراء  الباحث  قام  بدقة؛  من  30المشكلة  مبحوًثا   )

 ( عاًما، وجاءت نتائجها كالتالي:18 -17المراهقين من ) 
  ( %25( من عينة الدراسة االستطالعية بمشاهدة فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب و) %75يهتم ) -1

 منهم ال يهتمون بمشاهدتها. 
ف -2 فيديوهات  أكثر  االستطالعية هي  الدراسة  بها عينة  تهتم  التي  باليوتيوب  اإللكتروني  األمن  يديوهات 

( بنسبة  الشخصية  الحسابات  ) %42حماية  بنسبة  الخصوصية  الثانية حماية  المرتبة  في  وجاء   ،)28  
اية من  (، وجاءت الحم%19%(، وفي المرتبة الثالثة حماية األجهزة اإللكترونية من االختراق بنسبة )

 (.%11االبتزاز اإللكتروني في المرتبة األخيرة بنسبة ) 
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بالنسبة لمدى حاجة المراهقين عينة الدراسة االستطالعية لمعلومات عن األمن اإللكتروني، جاء بدرجة   -3
( بنسبة  األولي  المرتبة  في  )%56كبيرة  بنسبة  الثاني  الترتيب  في  متوسطة  وبدرجة  وجاء 31%(،   ،)

 (. %13ترتيب األخير بنسبة ) بدرجة قليلة في ال

      " التالي:  الرئيس  التساؤل  الدراسة في  يمكن تحديد مشكلة  وعي  وبذلك  تنمية  في  اليوتيوب  دور  ما 
 المراهقين باألمن اإللكتروني؟"

 أهمية الدراسة:

أغلب  .1 إن  حيث  اإللكتروني؛  باألمن  التوعية  في  ودوره  اليوتيوب  بين  ربطت  التي  الدراسات  قلة 
إلى   تتطرق  ولم  اإللكترونية  بالجريمة  وربطها  عامة  االجتماعي  التواصل  مواقع  تناولت  الدراسات 

 التوعية بمخاطرها.
تتضحححح أهميحححة الدراسحححة فحححي الحاجحححة إلحححى االسحححتخدام اآلمحححن للثحححورة الرقميحححة عامحححة واإلنترنحححت والتواصحححل  .2

ومواكبة التححديات اإللكترونيحة،  اإللكتروني خاصة، وبناء جيل آمن إلكترونيًّا، مما سيسهم في مواجهة
وتحقيححق األمححن اإللكترونححي لححدى المححراهقين، فححي ظححل خطححورة الجححرائم اإللكترونيححة علححى المجتمححع عامححة، 

 والمراهقين خاصة.
ُتعد الجرائم اإللكترونية إحدى المشاكل العالمية التحي تهحدد العحالم، فهحي تشحكل خطحًرا علحى أمحن األفحراد  .3

ا العديحد محن الجحرائم اإللكترونيحة، بحدًءا محن سحرقة الهويحة، ومحروًرا بمححاوالت والمجتمعات، وانتشر محؤخرً 
االبتححزاز ووصححواًل إلححى فقححدان البيانححات المهمححة؛ ممححا يؤكححد الحاجححة إلححى األمححن اإللكترونححي لححدى األفححراد، 
وبذلك أصبح األمن اإللكتروني ضرورة لتأمين الحسحابات الشخصحية، وحمايتهحا محن االختحراق والحفحاظ 

لححى الخصوصحححية، وتطبيحححق تحححدابير وقائيحححة لتوعيحححة وتثقيحححج المسحححتخدمين إلنشحححاء مجتمحححع آمحححن مثقحححف ع
 إلكترونيًّا.

 محححن موقحححعقحححد تسحححهم نتحححائج الدراسحححة فحححي اهتمحححام القحححائمين علحححى األمحححن اإللكترونحححي بضحححرورة االسحححتفادة  .4
يعتبححر أحححد أشححهر  اليوتيححوب فححي التوعيححة والتثقيححج بححاألمن والحمايححة اإللكترونيححة للمححراهقين خاصححة أنححه

المواقع اإللكترونية الموجودة على شحبكة اإلنترنحت، يعحرض مقحاطع فيحديو مختلفحة المضحامين محن بينهحا 
 فيديوهات األمن اإللكتروني.

 أهداف الدراسة:

التعرررع علررى دور اليوتيرروب فرري تنميررة وعرري المررراهقين برراألمن يتمثححل الهححدف الححرئيس للدراسححة فححي:     
 :. وينبثق من الهدف الرئيس أهداف فرعية تتمثل فياإللكتروني

 استخدام المبحوثين لليوتيوب.  عن معدلالكشف  .1
 رصد معدل تعرض المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب.  .2
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 التعرف على مضامين فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب التي يفضلها المبحوثون. .3
 المبحوثين على اليوتيوب في التماس معلومات حول األمن اإللكتروني.معرفة درجة اعتماد  .4
 الكشف عن دوافع التماس المبحوثين للمعلومات حول األمن اإللكتروني من خالل اليوتيوب. .5
 التعرف على مستوي ثقة المبحوثين في فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب.  .6
 مبحوثين. رصد معدل ارتكاب الجرائم اإللكترونية ضد ال .7
األمن   .8 لفيديوهات  تعرضهم  بعد  المبحوثين،  لدى  اإللكتروني  باألمن  الوعي  مستوى  على  التعرف 

 اإللكتروني باليوتيوب. 
)المعرفية  .9 التأثيرات  الدراسة    –الوجدانية  –معرفة  عينة  المبحوثين  تعرض  عن  الناتجة  السلوكية( 

 لفيديوهات األمن اإللكتروني.

 تساؤالت الدراسة:

 "ما دور اليوتيوب في تنمية وعي المراهقين باألمن اإللكتروني؟" يتمثل التساؤل الرئيس للدراسة في    
 وينبثق من التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت فرعية تتمثل في:

 ما معدل استخدام المبحوثين لموقع اليوتيوب؟  .1
 وب؟ ما معدل تعرض المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتي .2
 ما مضامين فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب التي يفضلها المبحوثون؟  .3
 ما درجة اعتماد المبحوثين على اليوتيوب في التماس معلومات حول األمن اإللكتروني؟  .4
 ما دوافع التماس المبحوثين للمعلومات حول األمن اإللكتروني من خالل اليوتيوب؟  .5
 وهات األمن اإللكتروني باليوتيوب؟ ما مستوى ثقة المبحوثين في فيدي .6
 ما معدل ارتكاب جرائم إلكترونية ضد المبحوثين عينة الدراسة؟   .7
اإللكتروني   .8 األمن  لفيديوهات  تعرضهم  بعد  المبحوثين،  لدى  اإللكتروني  باألمن  الوعي  مستوى  ما 

 باليوتيوب؟ 
المبحوثين عينة الدراسة لفيديوهات  السلوكية( الناتجة عن تعرض    –الوجدانية   -ما التأثيرات )المعرفية  .9

 األمن اإللكتروني؟ 
 

 اإلطار النظري للدراسة:

 نظرية التماس المعلومات: -1
تركز النظرية على سلوك الفرد في سعيه للبحث عن المعلومات من مصادر االتصال المختلفة، والتعرف  

يجعلهم   لألفراد  االنتقائي  التعرض  أن  اختبار  إلى  وتسعى  السلوك،  هذا  في  تؤثر  التي  العوامل  على 
 .(2)  (337صم،  2008)حسن وحسين ، يختارون المعلومات التي تؤيد اتجاهاتم 
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وتنص فروضها على أن التماس المعلومات عملية تبدأ من ذهن ملتمس المعلومات وإدراكه لحاجتة      
المعرفية، وكيفية إشباعها، ومن ثم تؤكد وجود دوافع توجه سلوك الفرد في البحث عن المعلومات، وأن 

يسل ثم  ومن  نحوها،  واتجاهاتهم  بالموضوعات  معارفهم  مستويات  في  يختلفون  مختلفة  األفراد  طرًقا  كون 
يتأثر بمتغيرات عدة منها: مستوى مهارة األفراد  المعلومات  البحث عن  المعلومات، وأن سلوك  اللتماس 
الموضوع   عن  سابقة  معلومات  توافر  ومدى  البحث،  عمليات  في  السابقة  وخبراتهم 

Wilson,2000,p49)) (3) . 
االلتماس      نظرية  علي  الباحث  باألمن    واعتمد  الوعي  تنمية  تتناول  ألنها  الحالية؛  الدراسة  في 

دون   لليوتيوب  االنتقائي  التعرض  يتم  حيث  اليوتيوب؛  خالل  من  حوله  معلومات  واكتساب  اإللكتروني، 
غيره من وسائل اإلعالم إللتماس معلومات تسهم في تنمية الجانب المعرفي، وكما تسعى الدراسة لمعرفة  

ن المعلومات من اليوتيوب حول األمن اإللكتروني، ومدى إسهامه في تنمية الوعي  دوافع التماس المبحوثي 
 باألمن اإللكتروني.  

 
 اإلعالم: نظرية االعتماد على وسائل  -2

تلبي   التي  المعلومات  إلى  الجمهور  حاجة  في:  تتمثالن  رئيستين  دعامتين  على  االعتماد  نظرية  تقوم 
نظام اعتبار  وكذلك  أهدافه،  وتحقيق  الحاجات   حاجاته  هذه  لتلبية  توظيفه  يتم  معلومات  نظام  اإلعالم 

 . (4)  (257م، ص2009)عبد الحميد، وتحقيق األهداف 

 تأثيرات االعتماد على وسائل اإلعالم:
المتلقي، وهي تأثيرات   تأثيرات محّددة في  تعتمد نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم بشكل رئيس على 
بقدرة الوسيلة اإلعالمية على   بأكبر قدر ممكن يرتبط  التأثيرات  معرفية، وجدانية وسلوكية، وتحقيق تلك 

ل االتصال على تحقيق قدر أكبر نقل المعلومة بطريقة مميزة، والبيئة المحيطة بالمتلقي، وتزداد قدرة وسائ
من التأثير المعرفي والوجداني والسلوكي، عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات بشكل متميز  

 .(5)  (278م، ص2003)حسن وحسين،  ومكثف 
 

 فروض النظرية: 
االستجابة        على  قادًرا  اإلعالمي  النظام  كان  كلما  اإلعالم  وسائل  على  الجمهور  اعتماد  يزداد 

النظام اإلعالم   الحتياجات  وسائل  على  اعتماده  درجة  في  الجمهور  ويختلف  الجمهور،  أو  االجتماعي 
الفردية،   والحاجات  المصالح  أو  األهداف،  في  الختالفهم  تختلفكنتيجة  استق  وكذلك  النظام درجة  رار 

االجتماعي نتيجة التغيرات المستمرة، وتبًعا لهذا االختالف تزيد أو تقل الحاجة إلى المعلومات واألخبار  
  .(6)   (169م، ص2015)نصر، 
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الحالية       الدراسة  في  الباحث  انتشار    واعتمد  بسبب  اإلعالم،  وسائل  على  االعتماد  نظرية  على 
عامة،  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  إلى  األفراد  يدفع  ما  وهو  الرقمي،  العصر  في  اإللكترونية  الجرائم 
واليوتيوب خاصة للحصول على معلومات تسهم في تأمينهم إلكترونيًّا، لتكوين آرائه وأفكاره حول األمن  

التأثيرات  اإللكتروني، ومن خ للمعلومات حول األمن اإللكتروني يمكن رصد  الل اعتماده عليه كمصدر 
 المعرفية والوجدانية والسلوكية.

 الدراسات السابقة:
  بعنوان تقييم جاهزية المنظمات األمنية السيبرانية، وتأثيرها على األداء: ) مHasan  2021 ( دراسة     

تتبنى هذه الدراسة فحص مجموعة شاملة من العوامل التي تؤثر على جاهزية األمن السيبراني للمنظمات، 
(  270وتأثيرات هذه العوامل على األداء التنظيمي )المالي وغير المالي(؛ حيث تم جمع البيانات من )

الدر  نتائج  وأسفرت  البحرين،  المعلومات في  تكنولوجيا  المتخصصين في  األمن  فرًدا من  أن جاهزية  اسة 
السيبراني تؤثر بشكل إيجابي على أداء المنظمات، والذي بدوره يؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي 

 Hasan &Thurasamy, (7)(2021)وغير المالي. 
لإلنترنت مElgharnah(2020  )دراسة        اآلمن  باالستخدام  الوالدين  وعي  مستوى  تحديد  :  بعنوان 

الوعي استهدفت   ومستوى  لإلنترنت،  اآلمن  االستخدام  بطرق  الوالدين  مدى وعي  على  التعرف  الدراسة 
الشخصية والبيانات  المعلومات  وخصوصية  اإلنترنت،  على بمخاطر  الدراسة  واعتمدت  تم    ،  استبيان 

أن مستوى  وقد توصلت الدراسة إلى  ( عاًما،  27( بمتوسط أعمار ) 252تطبيقه على عينة مكونة من )
الوالدين تجاه االستخدام اآلمن لإلنترنت مستوى متوسط، كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات وعي  

 Ozdamli &(Elgharnah  (8)(2020,داللة إحصائية بين المتغيرات الديموغرافية. 
 

بعنوان دور األسرة في تحقيق األمن الرقمي لطفل الروضة في م(  2020دراسة إيمان عبد الحكيم )     
ضوء تحديات الثورة الرقمية: استهدفت الدراسة التعرف على تحديد دور األسرة في تحقيق األمن الرقمي 
لطفل الروضة، وحمايته من مخاطر المحتوى الرقمي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واعتمدت  

على  البيانات  جمع  )   في  على  بالتطبيق  االستبيان  الروضة 1265استمارة  أطفال  أمور  أولياء  من   )
الدراسة عن ضعف دور األسرة   نتائج  المنيا، وأسفرت  المحتوى    في حمايةبمحافظة  الطفل من مخاطر 

   (9) م(2020)عبد الحكيم ،الرقمي واإلنترنت. 
     ( هللا  عبد  جميلة  جدة م(  2020دراسة  بمحافظة  الثانوية  المرحلة  طالبات  ممارسة  درجة  بعنوان 

لمفهوم األمن الرقمي: هدفت الدراسة التعرف على درجة ممارسة الطالبات لمفهوم األمن الرقمي، والحقوق 
األول   الثانوية  الدراسية  الصفوف  بين  الفروق  عن  والكشف  اإللكترونية،  والثالث، والمسؤوليات  والثاني 

من   مكونة  عينة  على  تطبيقها  تم  استبيان  استمارة  خالل  من  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  واعتمدت 
( طالبة، وأسفرت نتائج الدراسة عن ممارسة الطالبات لمفهوم األمن الرقمي، والحقوق والمسؤوليات 230)
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عبد  )ارسات بين الصفوف الثالثة.  (، وتبين عدم وجود فروق في درجة المم%59بدرجة متوسطة بنسبة ) 
 (10)  م(2020، هللا

     ( ناصر  سلطان  السيبرانية  م(2020دراسة  الجرائم  من  الحد  في  الرقمي  اإلعالم  دور  في   بعنوان 
الجرائم  من  الحد  في  الرقمي  اإلعالم  دور  على  التعرف  الدراسة  استهدفت  السعودية:  العربية  المملكة 
جاءت  اإللكتروني،  باألمن  يهتم  الذي  الرقمي  اإلعالم  ورصد  السعودية،  العربية  المملكة  في  السيبرانية 

بالتطبيق على ) البيانات على االستبيان  ( من طالب المرحلة 384الدراسة وصفية، واعتمدت في جمع 
اإلعالم   إسهام  على  بشدة  موافقون  الدراسة  عينة  أن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  الرياض،  بمدينة  الجامعية 

 .(11) م(2020)ناصر، الرقمي في الحد من الجرائم السيبرانية
نور       السيبراني  م(2020)   عمر  ةدراسة  باألمن  المعلمين  وعي  من    بعنوان  الطلبة  حماية  وأساليب 

مخاطر اإلنترنت وتعزيز القيم والهوية الوطنية لديهم: استهدفت الدراسة التعرف على درجة وعي المعلمين  
الدراسة  باألمن السيبراني، وعالقتة بتطبيق أساليب حديثة لحماية الطلبة من مخاطر اإلنترنت، وجاءت 

البيانات  جمع  في  االستبيان  على  معتمدة  )  وصفية  على  الطائف  104بالتطبيق  مدارس  معلمي  من   )
نتائج الدراسة عن ارتفاع وعي المعلمين باألمن السيبراني في مجال حماية   الحكومية واألهلية، وأسفرت 
درجة   وفي  السيبرانية،  والهجمات  اإللكتروني،  االختراق  مخاطر  من  والمحمولة  الخاصة،  األجهزة 

 .(12) م(2020)عمر، مخاطر اإلنترنت  استخدامهم ألساليب حماية الطلبة من 
لدى معلمات الحاسب اآللي   بعنوان مستوى الوعي باألمن السيبراني م(2019دراسة مصباح أحمد )     

للمرحلة الثانوية بمدينة جدة: استهدفت الدراسة الكشف عن مستوى الوعي باألمن السيبراني لدى معلمات  
(  352الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية، وجاءت الدراسة وصفية اعتمدت على االستبيان بالتطبيق على )

الدراسة عن وجود ضعف لدى معلمات الحاسب اآللي   معلمة بالطريقة العشوائية البسيطة، وأسفرت نتائج
في الوعي باألمن السيبراني وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد  

) م(2019)محمد،  عينة الدراسة في درجة وعي معلمات الحاسب باألمن السيبراني 
  13). 

بعنوان أثر التربية اإلعالمية الرقمية على التصفح اآلمن لإلنترنت  م(  2019دراسة محمد رمضان )     
األمن   التصفح  على  الرقمية  اإلعالمية  التربية  أثر  على  التعرف  الدراسة  استهدفت  المراهقين:  لدى 

 ( من  عينة  على  بالتطبيق  االستبيان  أداة  خالل  من  وذلك  بمحافظ374لإلنترنت،  مراهًقا  دمياط، (  ة 
وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين أثر التربية اإلعالمية الرقمية على التصفح  
اآلمن وعدد مرات التصفح، بينما ال توجد عالقة بين أثر التربية اإلعالمية الرقمية على التصفح اآلمن  

 . (14)م(2019)الخنيني،ووسائل االستخدام
بعنوان دمج تعليم األمن السيبراني في مناهج رياض األطفال:  مSadaghiani (2018  )  دراسة     

استهدفت الدراسة التعرف على تدابير واحتياجات أمن اإلنترنت لألطفال في العصر الرقمي، ومدى حاجة 
( 15األطفال من رياض األطفال حتى الصف السادس إلى الوعي باألمن السيبراني من وجهات نظر )
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المدارس  معلمً  ألطفال  آباء  وخمسة  المعلومات،  تكنولوجيا  في  خبراء  وخمسة  االبتدائية  المدارس  في  ا 
باألمن   والوعي  المعرفة  إلى  االبتدائية  المدارس  أطفال  افتقار  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  االبتدائية، 

والتعلم اللعب،  الوعي عند  إلى ممارسة  المتزايدة  التكنولوجيا    السيبراني، وكذلك حاجة األطفال  واستخدام 
(Sadaghiani,2018))15( . 

بعنححوان دور صححفحة وحححدة مكافحححة الجححرائم اإللكترونيححة علححى موقححع م( 2018دراسررة محمررود ه)ررام )     
الفيس بوك في التوعيحة األمنيحة: هحدفت الدراسحة إلحى معرفحة دور صحفحة وححدة مكافححة الجحرائم اإللكترونيحة 

، واعتمحدت الدراسحة علحى المحنهج المسححي باسحتخدام أداة تحليحل المضحمون بالفيس بوك في التوعية األمنيحة
اعتمحححاد الصحححفحة علحححى التعليمحححات واإلرشحححادات فحححي  عحححن نتحححائج الدراسحححةللصحححفحة عينحححة الدراسحححة، وأسحححفرت 

مواضيع التوعية األمنية، وركزت على المعلومات والضوابط التي توجه المتابعين لكيفية استخدام اإلنترنت 
 . (16)م(2018)هشام، وطرق حمايتهم إلكترونيًّا 

     ( طارق  نبية  جتمعات: استهدفت  بعنوان األمن اإللكتروني ضرورة ملحة ألمن الم  م( 2018دراسة 
الدراسة التعرف على مدى الحاجة إلى األمن اإللكتروني، والكشف عن دور اآلباء واألمهات في حماية  
أبنائهم من خطر االختراق، واالبتزاز اإللكتروني، وأسفرت نتائج الدراسة عن أهمية تأهيل الطالب بطرق 

ا للوالدين في حماية أطفالهم من التهديدات   الحفاظ على خصوصيتهم اإللكترونية، وأن هناك دوًرا مهمًّا جدًّ
 .(17) م(2018)طارق، اإللكترونية 

بعنوان الوعي باألمن اإللكتروني: هدفت الدراسة إلى التعرف مKritzinger (2017  )دراسة       
المدارس، طبقت  المتعلمين في  بين  بنقصها  كبيرة  تشكل مشكلة  اإللكترونية  السالمة  كانت  إذا  ما  على 

( قوامها  عينة  على  االستبيان  أداة  بين  503الدراسة  أعمارهم  وتتراوح  لإلنترنت  المستخدمة  الطلبة  من   )
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود نقص كبير في الوعي باألمن اإللكتروني، سببه قلة ( عاًما،  16-19)

 &Kritzinger))المحتوى في المناهج الدراسية، وعدم الربط بين البيئة المدرسية وثقافة األمن اإللكتروني  

Nurse,2017 (18) . 
شامل،    مBay Morten (2016)دراسة        مفهوم  عن  البحث  اإللكتروني،  األمن  مفهوم  بعنوان 

تقديم األمن اإللكتروني كمفهوم واسع وشامل، ورصد السبل التي تؤدي إلى   هدفت الدراسة إلى محاولة 
اإللكتروني   كمااألمن  الكمبيوتر،    ومقوماته،  وأمن  المعلومات،  وأمن  اإللكتروني  األمن  بين  التفرقة  تم 
سة عن ضرورة تحليل األمن اإللكتروني، لفهم آثاره واآلثار المترتبة عليه كظاهرة عامة  وأسفرت نتائج الدرا

(2016Bay,) (19). 
بعنوان األمن القومي اإللكتروني مسؤولية جميع القطاعات، استهدفت Christine  (2014  ) دراسة     

اإللكتروني،  األمن  مجال  في  الدولة  في  القطاعات  جميع  به  تسهم  أن  يمكن  ما  على  التعرف  الدراسة 
ودورها في مواجهة الجرائم اإللكترونية، ومدى تحقيق التعاون بين جميع القطاعات بالدولة، وأسفرت نتائج  
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أن يكون مسؤولية كل القطاعات بالدولة وضرورة التعاون فيما    اإللكتروني يجب ن األمن القومي  الدراسة أ
 .Souza,2014  (20)))بينهم لحمايتة 

الدول   (م2014) Basamh دراسة      في  اإللكتروني  باألمن  الوعي  على  عامة  نظرة  بعنوان 
اإلسالمية،  الدول  في  اإللكتروني  باألمن  الوعي  مستوى  معرفة  الدراسة  استهدفت  اإلسالمية:  العربية 
الدراسة على   تطبيق  وتم  العربي،  القومي  األمن  اإللكترونية على  الجرائم  تشكلها  التي  المخاطر  ومعرفة 

واإلمارات العربية المتحدة لتقييم حاالت االختراقات اإللكترونية في هذه الدول، وأسفرت  المملكة السعودية  
العربية   الدول  من  الكثير  في  مؤخًرا  اإللكترونية  االختراقات  حاالت  معدل  ارتفاع  عن  الدراسة  نتائج 

بها   اإللكترونية  القانونية  األنظمة  مراجعة  إلى  بحاجة  فإنها  ولذلك   &Basamhواإلسالمية؛ 

Ibrahim,2014)) (21). 
اإللكتروني  مSijpesteijn  (2015  )  دراسة      الفضاء  في  الرفاهية  مفتاح  هي  الثقة  لماذا  بعنوان 

االعتماد  ظل  في  اإللكتروني  الفضاء  في  الثقة  مدى  رصد  الدراسة  استهدفت  لتحقيقها:  وسيلة  واألمن 
االعتماد ورصد المبادئ التي تعزز الرفاهية  المتزايد على الفضاء اإللكتروني، والمخاطر الناتجة عن ذلك  

السيبراني،   الفضاء  في  بالرفاهية  الملتزمين  اهتمام  على ضرورة  الدراسة  وأكدت  السيبراني،  الفضاء  في 
األمن   لتحقيق  الناس  من  ممكن  عدد  أكبر  يراها  كما  اإللكتروني،  بالفضاء  الثقة  لتعزيز  طرق  إيجاد 

 .Sijpesteijn,2015(  (22) )اإللكتروني لديهم 
بعنوان السيناريوهات المستقبلية لألمن اإللكتروني، استهدفت التعرف على    مKahn  ("2011) "دراسة  

للفضاء  التحليل  الدراسة على  واعتمدت  اإللكتروني،  األمن  التكنولوجي على مستقبل  التطور  تأثير  مدى 
سيناريوهان لمستقبل األمن اإللكتروني: األول بتصورات  اإللكتروني من قبل مستخدميه، ووضعت الدراسة  

يفرضها   التي  اإللكترونية  التهديدات  ستزداد  حيث  السلبية  التصورات  بعض  تضّمن  واآلخر  إيجابية، 
 .(23)(Kahan etal,2011)الفضاء اإللكتروني 

 

 التعليق على الدراسات السابقة: 

اإلعالم   • بدور  تهتم  لم  الدراسات  لدى  بعض  اإللكتروني  األمن  مستوى  رفع  في  المختلفة  بوسائله 
اإلعالم   وسائل  خالل  من  لها  اآلمن  باالستخدام  الحديثة  التكنولوجيا  مستخدمي  وتوعية  مستخدميه، 
المختلفة، وهذا ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات التي تم عرضها؛ حيث ركزت على دور اليوتيوب  

 ألمن اإللكتروني. في تنمية وعي المراهقين با
ركزت بعض الدراسات السابقة على مستوى الوعي بمفهوم األمن اإللكتروني، ولكنها لم تهتم بالطرق   •

 م( و)دراسة2020التي تسهم في تنمية الوعي باألمن اإللكتروني، وأدواته منها )دراسة مصباح أحمد  

Morten Bay, 2016 ) 
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اإللكتروني، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة لمستخدمي التكنولوجيا  اتفقت أغلب الدراسات على أن األمن   •
( دراسة  ومنها  اإللكترونية،  الجرائم  انتشار  ظل  في  أصبح ضروريًّا  وأدواتها    Elgharnahالحديثة، 

 م(. 2020م(، ودراسة )جميلة عبد هللا 2020
راسة، ومنها دراسة )نبية  جاءت أغلب الدراسات وصفية معتمدة على أداة االستبيان لجمع معلومات الد  •

 م(.2018طارق 
 

 التعريفات اإلجرائية للدراسة:

 األمن اإللكتروني:
مجموعة تدابير تسهم في حمايحة المسحتخدم للتكنولوجيحا الرقميحة محن االختحراق اإللكترونحي، تمكنحه محن خلحق 

ا، لضحمان حمايحة الخصوصحية وتحأمين الحسحابات الشخصحية  اإللكترونيحة وتمكحين األفحراد بيئة آمنحة إلكترونيحًّ
من حماية األجهزة اإللكترونية من االختراق، وكذلك حمايتهم من النصحب اإللكترونحي، وقحدرتهم علحى عحدم 

 التعرض لالبتزاز اإللكتروني، وذلك من خالل التعرض لفيديوهات األمن اإللكتروني بموقع اليوتيوب.
تححأمين األجهححزة  الشخصححية،)حمايححة الحسححابات  علححىنححي واعتمححد الباحححث فححي وياسححة وتعريفححة لألمححن االلكترو 

 الحماية من االبتزاز اإللكتروني( اإللكتروني،الحماية من النصب  اإللكترونية،
 

 متغيرات الدراسة:
 يتمثل في استخدام المراهقين اليوتيوب.المتغير المستقل:  .1
تنميححة وعححي المححراهقين بححاألمن اإللكترونححي النححاتج عححن تعرضححهم لفيححديوهات األمححن المتغيررر الترراب :  .2

 اإللكتروني باليوتيوب. 

 النوع، نوع التعليم، محل اإلقامة، المستوى االجتماعي االقتصادي(.المتغيرات الوسيطة: ) .3
 نوع ومنهج الدراسة:

وب فحي تنميحة وعحي المحراهقين بحاألمن نوع الدراسة وصفية، فقحد جحاءت هحذه الدراسحة لرصحد دور اليوتيح     
 عتمدت على منهج المسح اإلعالمي.وا اإللكتروني، 

 فروض الدراسة:
األمن    -1 لفيديوهات  المبحوثين،  تعرض  معدل  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

 لديهم. اإللكتروني باليوتيوب، ومستوى الوعي باألمن اإللكتروني 
للمعلومات من خالل    -2 المبحوثين  التماس  دوافع  بين  داللة إحصائية  ذات  ارتباطية  توجد عالقة 

 . لديهمفيديوهات اليوتيوب، ومستوي الوعي باألمن اإللكتروني 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع التماس المبحوثين للمعلومات حول األمن    -3

 درجة االعتماد(. -مستوي الثقة   –درجة اإلسهام)وبين اإللكتروني من خالل اليوتيوب، 

http://www.epra.org.eg/
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األمن    -4 فيديوهات  في  المبحوثين  ثقة  مستوى  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
 لديهم. اإللكتروني باليوتيوب، ومستوى الوعي باألمن اإللكتروني 

المبحوثين    -5 اعتماد  درجة  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  على  توجد  الدراسة  عينة 
 فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب، ومستوى الوعي باألمن اإللكتروني لديهم. 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدل تعرض المبحوثين عينة الدراسة لفيديوهات    -6
 عليهم. سلوكية(  –وجدانية –األمن اإللكتروني باليوتيوب، وتأثيراتها )معرفية 

عالقححة ارتباطيححة ذات داللححة إحصححائية بححين معححدل إرتكححاب جححرائم إلكترونيححة ضححد المبحححوثين  توجححد   -7
 عينة الدراسة، ومعدل تعرضهم لفيديوهات األمن اإللكتروني بيوتيوب.

مقياس   -8 على  الدراسة  عينة  المبحوثين  درجات  متوسطات  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
بعد   اإللكتروني،  باألمن  الوعي  وفًقا  مستوى  باليوتيوب  اإللكتروني  األمن  لفيديوهات  تعرضهم 

 لحلمتغيرات الديموغرافية )النوع، نوع التعليم، محل اإلقامة، المستوى االجتماعي االقتصادي(.
 

 مجتمع وعينة الدراسة:
 ا. مجتم  الدراسة:

 ( عاًما. 18 -17المصرية من ) المصريين بالجامعات يتمثل في المراهقين    
 ب. عينة الدراسة:

( 18-17محن المحراهقين المصحريين محن طحالب الفرقحة األولحى بالجامعحات محن )  عينحة عمديحةتمثلت في     
 من جامعات )عين شمس، الزقازيق، فاروس باإلسكندرية(.  ( مبحوًثا300عاًما، والتي يبلغ عددها )

 خصائص عينة الدراسة وفًقا للمتغيرات الديموغرافية: 
 ( 1جدول )

 توزيع عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الديموغرافية  

 النســبة %  التكرار  المجموعات  المتغير 

 النــوع 
 50 150 ذكور 

 50 150 إناث 

 100 300 المجموع 

 التعليم نوع 
 

 60 180 حكومي 

 40 120 خاص 

 100 300 المجموع 

 محل اإلقامة 
 53.3 160 مدينة 

 46.7 140 قرية

 100 300 المجموع 

 المستوى االجتماعي االقتصادي 

 38.7 116 متوسط  

 34.3 104 منخفض 

 26.7 80 مرتفع 

 100 300 المجموع 

 



       www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                     سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الحادي والثالثون العدد  363 ا

 أدوات الدراسة:

  للمراهقين عينة الدراسة:استمارة استبيان 
اعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان؛ باعتبارها إحدى أدوات جمع البيانات في إطار منهج المسح      

( مبحوًثا وجاءت محاور  300من )   عمدية مكونةلجمع بيانات الدراسة، وتم تطبيق االستبيان على عينة  
 االستبيان كالتالي:  

 معدل استخدام المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني.  .1
التماس المعلومات حول األمن اإللكتروني من خالل اليوتيوب، واالعتماد عليه في تنمية الوعي   .2

 باألمن اإللكتروني. 
 الجرائم اإللكترونية.  .3
 مستوى الوعي باألمن اإللكتروني.  .4
 ات األمن اإللكتروني. التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية لفيديوه .5

 الصدق والثبات:
 صدق وثبات االستبيان: ( أ)

 صدق االستبيان: 

صدق       من  للتأكد  الصدق  أجري  وقد  لقياسه،  وضعت  ما  االستمارة  تقيس  أن  بالصدق  يقصد 
المحتوى   وترجمة    Content Validityاالستبيان من حيث  وتساؤالتها،  الدراسة  أهداف  تحديد  تم  حيث 

 وكذلك مراجعة الدراسات السابقة، ثم وضع أسئلة تغطي أهداف وتساؤالت الدراسة. ذلك في شكل فروض 
في  (  )   المحكمينوتم التحقق من الصدق الظاهري لالستمارة من خالل عرضها على مجموعة من       

وسعي   االستمارة،  على  مالحظات  من  أبدوه  ما  مراعاة  وتم  الدراسة،  بموضوع  ترتبط  التي  المجاالت 
 الباحث إلى تعديلها.  

 ثبات االستبيان: 
االستمارة         تطبيق  إعادة  االستبيان عن طريق  الستمارة  ثبات  اختبار  إجراء  فترة    عبر Retestتم 

( مفردة، وذلك بعد مرور خمسة عشر يوًما من  40زمنية من إجاباتهم عليها، وذلك على عينة قوامها )
التطبيق األول لالستمارة، وقد اعتمد الباحث في حساب ثبات نتائج االستبيان على حساب نسبة االتفاق  

 
 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة مرتبة ترتيبا أبجديا 

 . األطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس اإلعالم وثقافةأ.د/ اعتماد خلف معبد: أستاذ  

 اإلعالم بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق. العراقي: أستاذأ.د/ صالح  

 . األطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس اإلعالم وثقافة  : أستاذالطنباري أ.د/ فاتن عبد الرحمن 

 اإلعالم بكلية اإلعالم جامعة بني سويف.  عبد الرحمن: أستاذأ.د/ محمد زين 

 . األطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس اإلعالم وثقافةأستاذ  إبراهيم:أ.د/ محمد معوض 

 . األطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس اإلعالم وثقافةأستاذ أ.د/ محمود حسن إسماعيل: 
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والثاني، وكانت ويمة التطبيق األول  المبحوثين في  الثبات )   واالختالف بين إجابات  ( وهو  %92معامل 
قابلية   على  يدل  كما  المبحوثين،  إجابات  بين  كبير  اختالف  وجود  عدم  على  يدل  مرتفع  ثبات  معامل 

 االستبيان للتطبيق. 
 أساليب المعالجة اإلحصائية:

    ( برنامج  على  الدراسة  هذه  لبيانات  الوصفي  التحليل  إجراء  في  الحالية  الدراسة  (  SPSSاعتمدت 
باستخدام المعامالت اإلحصائية المناسبة، وهي التكرارات البسيطة والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية  

)كا اختبار  سبيرمان(،  )بيرسون،  االرتباط  معامل  المعيارية،  )  2واالنحرافات   )Chi Square Test ،)
اختبار)"T- Test"اختبار    ،z  ( الواحد  البعد  ذي  التباين  تحليل   ،)(ANOVA  نتائج قبول  تم  وقد   ،

 ( فأقل. 0.05( فأكثر، أي عند مستوى معنوية ) %95االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة )
 نتائج الدراسة:

 النتائج العامة للدراسة:  -أ
 المبحوثين لإلنترنت يوميًّاعدد ساعات استخدام  -1

 (  2جدول )

 عدد ساعات استخدام المبحوثين لإلنترنت يوميًّا وفقًا للنوع 

 النوع                            
 عدد الساعات   

 اإلجمالي  إناث  ذكور 

 % ك % ك % ك

 53.0 159 54.7 82 51.3 77 ساعات فأكثر  6من 

 24.4 73 24.0 36 24.7 37 ساعات   6ساعات إلى أقل من  4من 

 13.3 40 11.3 17 15.3 23 ساعات  4من ساعتين إلى أقل من 

 9.3 28 10.0 15 8.7 13 أقل من ساعتين

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالى 

 الداللة = غير دالة          0.  063معامل التوافق =                 3= د.ح               1.214= 2كا

وفًقا        يوميًّا  لإلنترنت  المبحوثين  استخدام  ساعات  عدد  إلى  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير 
(، من إجمالي مفردات  %53.0ساعات فأكثر" فى الترتيب األول بنسبة بلغت )  6للنوع؛ حيث جاء "من  

(، %24.4ساعات" فى الترتيب الثانى بنسبة )  6ساعات إلى أقل من    4ة الدراسة، بينما جاء " من  عين
( من إجمالى مفردات عينة  %13.3ساعات "في الترتيب الثالث بنسبة )   4وجاء "من ساعتين إلى أقل من  

 ( بنسبة  ساعتين"  من  "أقل  األخير  الترتيب  في  وجاء  كا%9.3الدراسة،  ويمة  وبحساب  الجدول  ف  2(،  ى 
، وهي ويم  0.063، كما بلغت ويمة معامل التوافق =   3، عند درجة حرية =  1.214السابق وجد أنها = 

نوع   بين  إحصائيًّا  دالة  عالقة  وجود  عدم  على  يدل  مما  داللة،  مستوى  أي  عند  إحصائيًّا  دالة  غير 
 المبحوثين )ذكور، إناث( وعدد ساعات استخدامهم لإلنترنت يوميًّا. 
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 م)اهدة المبحوثين لليوتيوب مدى  -2
 (  3جدول )

 مدى مشاهدة المبحوثين لليوتيوب وفقًا للنوع 

 النوع  
 مدى المشاهدة 

 اإلجمالي  إناث  ذكور 

 % ك % ك % ك

 55.7 167 54.0 81 57.3 86 أحيانًا 

 32.0 96 30.7 46 33.3 50 دائًما 

 12.3 37 15.3 23 9.3 14 نادًرا 

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 

 الداللة = غير دالة      0.  091معامل التوافق =               2د.ح =              2.509= 2كا

وفًقا للنوع؛ حيث جاء   تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق إلى  مدى مشاهدة المبحوثين لليويتوب      
( بلغت  بنسبة  األول  الترتيب  في  في  %55.7"أحياًنا"  جاء  بينما  الدراسة،  عينة  مفردات  إجمالي  من   )

%( من    12.3(، وجاء "نادرا" في الترتيب الثالث، واألخير بنسبة )%32.0الترتيب الثاني "دائًما" بنسبة )
كا ويمة  وبحساب  الدراسة,  عينة  مفردات  =  2إجمالي  أنها  وجد  السابق  الجدول  درجة  2.509فى  عند   ،

، وهي ويم غير دالة إحصائيًّا عند أي مستوى داللة، 0.091، كما بلغت ويمة معامل التوافق =2حرية =  
مما يدل على عدم وجود عالقة دالة إحصائيًّا بين نوع المبحوثين )ذكور، إناث( ومدى مشاهدة المبحوثين  

 لموقع يوتيوب. 
 ستخدام المبحوثين لليوتيوب يوميًّاعدد ساعات ا -3

 (  4جدول )

 عدد ساعات استخدام المبحوثين لموقع يوتيوب يوميًّا وفقًا للنوع 

 النوع  
 عدد ساعات 

 اإلجمالي   إناث ذكور 

 % ك % ك % ك

 53.0 159 51.3 77 54.7 82 ساعة واحدة يوميًّا                                    

 27.3 82 27.3 41 27.3 41 ساعات             3من ساعة إلى أقل من 

 11.0 33 14.7 22 7.3 11 ساعات    5ساعات إلى أقل من  3من 

 8.7 26 6.7 10 10.7 16 ساعات                               5أكثر من 

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 

 الداللة = غير دالة           0. 131معامل التوافق =                 3= د.ح              5.209= 2كا

تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق إلى عدد ساعات استخدام المبحوثين لليوتيوب يوميًّا وفًقا للنوع؛ 
( بلغت  بنسبة  األول  الترتيب  فى  يوميًّا"  واحدة  "ساعة  جاء  عينة  %53.0حيث  مفردات  إجمالى  من   )

  3(، وجاء "من  %27.3ة ) ساعات" فى الترتيب الثانى بنسب  3الدراسة، بينما جاء "من ساعة إلى أقل من  
( من إجمالي مفردات عينة الدراسة،  %11.0ساعات" في الترتيب الثالث بنسبة )  5ساعات إلى أقل من  

فى الجدول السابق   2(. وبحساب ويمة كا %8.7ساعات" بنسبة )  5وجاء في الترتيب األخير "أكثر من  
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  ويم غير ، وهي  0.131التوافق =، كما بلغت ويمة معامل  3، عند درجة حرية =  5.209وجد أنها =  
دالة إحصائيًّا عند أي مستوى داللة، مما يدل على عدم وجود عالقة دالة إحصائيًّا بين نوع المبحوثين  

 )ذكور، إناث( وعدد ساعات استخدامهم لموقع يويتوب يوميًّا.

 مدى م)اهدة المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب  -4
 (  5جدول )

 مشاهدة المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب وفقًا للنوع مدى 

 النوع  
 مدى المشاهدة 

 اإلجمالي   إناث  ذكور 

 % ك % ك % ك

 44.7 134 46.7 70 42.7 64 أحيانًا 

 36.6 110 36.0 54 37.3 56 نارًدا 

 18.7 56 17.3 26 20.0 30 دائًما 

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 

 الداللة = غير دالة           0. 044معامل التوافق =                  2د.ح =            0. 591= 2كا

اإللكتروني        األمن  لفيديوهات  المبحوثين  مشاهدة  مدى  إلى  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير 
( من إجمالي مفردات %44.7بلغت )باليوتيوب وفًقا للنوع؛ حيث جاء "أحياًنا" في الترتيب األول بنسبة  

( بنسبة  "نادًرا"  الثاني  الترتيب  فى  جاء  بينما  الدراسة،  الثالث %36.6عينة  الترتيب  في  "دائًما"  وجاء   ،)
في الجدول السابق وجد    2( من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وبحساب ويمة كا%18.7واألخير بنسبة ) 

، وهي ويم  غير دالة 0.044غت ويمة معامل التوافق =، كما بل2، عند درجة حرية =  0.591أنها =
إحصائيًّا عند أي مستوى داللة، مما يدل على عدم وجود عالقة دالة إحصائيًّا بين نوع المبحوثين )ذكور،  

 إناث( ومدى مشاهدة المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب.
 األمن اإللكتروني باليوتيوب.مدى اهتمام المبحوثين بم)اهدة فيديوهات  -5

 ( 6جدول )

 مدى اهتمام المبحوثين بمشاهدة فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب وفقًا للنوع 

 النوع              
 مدى االتفاق مع كل عبارة 

 اإلجمالي   إناث ذكور 
   االتجاه االنحراف  المتوسط 

 % ك % ك % ك

حماية  
الحسابات  

 الشخصية                       

أشاهدها 
 كثيراً 

65 43.3 73 48.7 138 46 

2.36 764. 

 أشاهدها كثيراً 

أشاهدها 
 ً  أحيانا

54 36.0 50 33.3 104 34.7 

أشاهدها 
 نادًرا

31 20.7 18.0 58 58 19.3 

حماية  
 الخصوصية 

أشاهدها 
 كثيراً 

64 42.7 61 40.7 125 41.7 

2.34 756. 

 أشاهدها كثيراً 

أشاهدها 
 ً  أحيانا

56 37.3 57 38.0 113 37.7 

أشاهدها 
 نادًرا

30 20.0 32 21.3 62 20.7 

ً  .762 2.21 41.7 125 38.7 58 44.7 67أشاهدها حماية    أشاهدها أحيانا
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 المعلومات                  
 

 كثيراً 

أشاهدها 
 ً  أحيانا

56 37.3 59 39.3 115 38.3 

أشاهدها 
 نادًرا

27 18.0 33 22.0 60 20.0 

حماية  
األجهزة  

 اإللكترونية  
 

أشاهدها 
 كثيراً 

56 37.3 60 40.0 116 38.7 

2.11 808. 

 ً  أشاهدها أحيانا

أشاهدها 
 ً  أحيانا

60 40.0 41 27.3 101 33.7 

أشاهدها 
 نادًرا

34 22.7 49 32.7 83 27.7 

الحماية من  
االبتزاز 

 اإللكتروني    
 

أشاهدها 
 كثيراً 

42 28.0 52 34.7 94 31.3 

1.98 807. 

 ً  أشاهدها أحيانا

أشاهدها 
 ً  أحيانا

55 36.7 50 33.3 105 35.0 

أشاهدها 
 نادًرا

53 35.3 48 32.0 101 33.7 

الحماية من  
التحرش  

 اإللكتروني 
 

أشاهدها 
 كثيراً 

55 36.7 36 24.0 91 30.3 

1.93 823. 

 ً  أشاهدها أحيانا

أشاهدها 
 ً  أحيانا

34 22.7 62 41.0 96 32.0 

أشاهدها 
 نادًرا

61 40.7   52 34.7 113 37.7 

الحماية من  
النصب  

 اإللكتروني        

أشاهدها 
 كثيراً 

47 31.3 43 28.7 90 300.0 

1.92 824. 

 ً  أشاهدها أحيانا

أشاهدها 
 ً  أحيانا

50 33.3 45 30.0 95 31.7 

أشاهدها 
 نادًرا

53 53.3 62 41.3 115 38.3 

الحماية من  
التنمر 

 اإللكتروني

أشاهدها 
 كثيراً 

41 27.3 43 28.7 84 28.0 

1.87 822. 

 ً  أشاهدها أحيانا

أشاهدها 
 ً  أحيانا

44 29.3 49 32.7 93 31.0 

أشاهدها 
 نادًرا

65 43.3 58 38.7 123 41.0 

  100 300 100 150 100 150 اإلجمالي في كل عبارة 

 أشاهدها كثيرًا(  3إلى   2.33أشاهدها أحيانًا، من  2.32إلى  1.67أشاهدها نادرًا، من  1.66إلى  1من )االتجاه: 

تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات المبحوثين حول العبارات التي توضح مدى اهتمامهم بمشاهدة 
األول  الترتيب  في  الشخصية"  الحسابات  "حماية  جاء  حيث  باليوتيوب،  اإللكتروني  األمن  فيديوهات 

( حسابي  ال2.36بمتوسط  "حماية  وجاء  كثيرًا"،  "أشاهدها  نحو  يميل  استجابة  باتجاه  فى  (  خصوصية" 
حساب بمتوسط  الثانى  "حماية  2.34)  يالترتيب  وجاء  كثيرًا"،  "أشاهدها  نحو  يميل  استجابة  باتجاه   )

( باتجاه استجابة يميل نحو"أشاهدها أحيانًا"، وجاء  2.21)   يالمعلومات" فى الترتيب الثالث بمتوسط حساب
( حسابي  بمتوسط  الرابع  الترتيب  في  اإللكترونية"  األجهزة  نحو  2.11  "حماية  يميل  استجابة  باتجاه   )

( في الترتيب الخامس  1.98)    ي، وجاء "الحماية من االبتزاز اإللكتروني" بمتوسط حساب""أشاهدها أحياناً 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 دور اليوتيوب في نمية وعي المراهقين باألمن اإللكتروني" " د. أحمد متولي عبد الرحيم عمار:  368 

" 

 

 

باتجاه استجابة يميل نحو "أشاهدها أحيانًا"، وجاء "الحماية من التحرش اإللكتروني" في الترتيب السادس  
( حسابي  استجا1.93بمتوسط  باتجاه  النصب  (  من  "الحماية  وجاء  أحيانًا"،  نحو"أشاهدها  يميل  بة 

بمتوسط حسابى ) السابع  الترتيب  أحيانًا" ،  1.92اإللكتروني" فى  "أشاهدها  يميل نحو  باتجاه استجابة   )
( بمتوسط حسابى    اإللكتروني"  التنمر  من  "الحماية  األخير  الترتيب  فى  استجابة  1.87وجاء  باتجاه   )

 أحيانًا". يميل نحو "أشاهدها 
الشخصية   الحسابات  حماية  الدراسة  عينة  المبحوثين  اهتمام  على  سيطر  بأنه  النتيجة  هذه  تفسير  يمكن 
بمشاهدتها   يهتم  التي  باليويتوب  اإللكتروني  األمن  فيديوهات  مقدمة  في  وجاء  اإللكترونية،  والخصوصية 

على   الفرد  يمضيه  الذي  الوقت  معدل  لزيادة  ذلك  يرجع  الدراسة؛  عامة  عينة  الحديثة  االتصال  وسائل 
ومواقع التواصل االجتماعي خاصة، وما يتم من نشاطات زاد من مخاطر االختراق ودفع ذلك الهتمام  

 المراهقين بمشاهدتها الكتساب معلومات حولها. 

 يوتيوب في التماس معلومات حول األمن اإللكتروني  علىدرجة اعتماد المبحوثين  -6
 (  7جدول )

 يوتيوب في التماس معلومات حول األمن اإللكتروني وفقًا للنوع  علىدرجة اعتماد المبحوثين 

 النوع  
 درجة االعتماد

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 % ك % ك % ك

 57.3 172 56.0 84 58.6 88 أعتمد علية بدرجة كبيرة

 35.3 106 34.0 51 36.7 55 أعتمد علية بدرجة متوسطة 

 7.4 22 10.0 15 4.7 7 نادرا ما أعتمد علية 

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 

 الداللة = غير دالة      0. 102معامل التوافق =                 2=   د.ح            2.112= 2كا 

التماس         في  يوتيوب  على  المبحوثين  اعتماد  درجة  إلى  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير 
بنسبة  معلومات حول األمن اإللكتروني وفًقا للنوع، حيث جاء "أعتمد علية بدرجة كبيرة" في الترتيب األول  

( بدرجة  %57.3بلغت  علية  "أعتمد  الثاني  الترتيب  في  جاء  بينما  الدراسة،  عينة  مفردات  إجمالي  من   )
( من  %7.4(، وجاء "نادًرا ما أعتمد علية" في الترتيب الثالث واألخير بنسبة ) %35.3متوسطة" بنسبة ) 

، عند درجة حرية  2.112في الجدول السابق وجد أنها=   2إجمالي مفردات عينة الدراسة، وبحساب ويمة كا
، وهي ويم غير دالة إحصائيًّا عند أي مستوى داللة، مما  0.102، كما بلغت ويمة معامل التوافق =2=  

 يدل على عدم وجود عالقة دالة إحصائيًّا بين نوع المبحوثين )ذكور، إناث( ودرجة االعتماد.
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 ومات حول األمن اإللكتروني من خالل يوتيوب  دواف  التماس المبحوثين للمعل -7
 ( 8جدول )

 وفقا للنوع دوافع التماس المبحوثين للمعلومات حول األمن اإللكتروني من خالل يوتيوب 

 اإلجمالى   إناث ذكور  النوع  
 االتجاه االنحراف  المتوسط 

 % ك % ك % ك مدى االتفاق مع كل عبارة 

حاجتي لمعلومات  
حول األمن  

 اإللكتروني                             

 .90 270 92.0 138 88.0 132 موافق 

 7.3 22 6.0 9 8.7 13 محايد موافق  .406 2.87

 2.7 8 2.0 3 3.3 5 معارض

حاجتي إلى التوعية  
بطرق حمايتي من  

 الجرائم اإللكترونية                      

 81.7 245 83.3 125 80.0 120 موافق 

2.80 440. 

 موافق 

 16.7 50 15.3 23 18.0 27 محايد

 1.7 5 1.3 2 2.0 3 معارض

الجرائم   انتشار 
 االلكترونية مؤخراً                                    

 80.3 241 78.7 118 82.0 123 موافق 

2.78 477. 

 موافق 

 17.0 51 18.0 27 16.0 24 محايد

 2.7 8 3.3. 5 2.0 3 معارض

رغبي في الشعور  
 باألمان اإللكتروني                                          

 80.7 242 79.3 119 82.0 123 موافق 

2.77 501. 

 موافق 

 15.7 47 17.3 26 14.0 21 محايد

 3.7 11 3.3 5 4.0 6 معارض

يوفر فيديوهات  
عن األمن 

 اإللكتروني 

 81.0 243 78.7 118 83.3 125 موافق 

2.77 516. 

 موافق 

 14.7 44 17.3 26 12.0 18 محايد

 4.3 13 4.0 6 4.7 7 معارض

لجرائم   تعرضي 
 إلكترونيه من قبل                            

 79.0 237 80.7 121 77.3 116 موافق 

2.74 534. 

 موافق 

 16.3 49 16.7 25 16.0 24 محايد

 4.7 14 2.7 4 6.7 10 معارض

يوفر محتوي أكثر  
تميزاً وثراء من  
 الوسائل األخري  

 76.0 228 77.3 116 74.7 112 موافق 

2.72 524. 

 موافق 

 20.3 61 19.3 29 21.3 32 محايد

 3.7 11 3.3 5 4.0 6 معارض

   100 300 100 150 100 150 اإلجمالى فى كل عبارة 

 موافق( 3 إلى 2.33من   محايد، 2.32الي  1.67من  معارض، 1.66الي  1 االتجاه منعلمًا بأن )
تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات المبحوثين عن دوافع التماسهم للمعلومات حول األمن       

فى   االلكتروني"  األمن  حول  لمعلومات  جاءت"حاجتي  حيث  للنوع،  وفقا  يوتيوب  خالل  من  اإللكتروني 
حاجتي إلى    ارة "( باتجاه استجابة يميل نحو "موافق "، وجاءت عب2.87الترتيب األول بمتوسط حسابى )

( حسابى  بمتوسط  الثانى  الترتيب  فى   " االلكترونية  الجرائم  من  حمايتي  بطرق  باتجاه  2.80التوعية   )
انتشار الجرائم اإللكترونية مؤخرًا" فى الترتيب الثالث بمتوسط حسابى    استجابة يميل نحو "موافق "، وجاء"

بينما جاء "2.78) باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"،  رغبتي في الشعور باألمان اإللكتروني" و"يوفر ( 
( حسابي  بمتوسط  الرابع  الترتيب  فى   " اإللكتروني  األمن  عن  باتجاه    2.77فيديوهات  منهما  لكال    )

(  2.74استجابة "موافق"، وجاء "تعرضي لجرائم إلكترونية من قبل" فى الترتيب الخامس بمتوسط حسابى )
، وجاءت عبارة " يوفر محتوي أكثر تميزًا وثراء من الوسائل األخري "  باتجاه استجابة يميل نحو "موافق "

 ( باتجاه استجابة يميل نحو"موافق ".2.72فى الترتيب السادس واألخير بمتوسط حسابى ) 
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 المصادر األساسية التي يكتسب من خاللها المبحوثون معلومات عن األمن اإللكتروني  -8
 ( 9جدول )

 المصادر األساسية التي يكتسب من خاللها المبحوثون معلومات عن األمن اإللكتروني وفقًا للنوع  

 النوع  
 المصادر 

 اإلجمالي   إناث  ذكور 
 الداللة  Zقيمة 

 % ك % ك % ك

 غير دالة  . 577 80.7 242 84.0 126 77.3 116 موقع يوتيوب  

 غير دالة  . 577 48.7 146 45.3 68 52.0 78 الخبراء والمتخصصين 

 غير دالة  . 404 47.7 143 45.3 68 50.0 75 المواقع التعلىمية

 غير دالة  . 231 46.7 140 48.0 72 45.3 68 البرامج التلفزيونية

 غير دالة  . 231 44.0 132 42.7 64 45.3 68 ونات المد

حات الرسمية  الصف
 للوزارات 

 غير دالة  . 693 38.0 114 34.0 51 42.0 63

    300 150 150 جملة من سئلوا 

معلومات   تشير بيانات الجدول السابق إلى المصادر األساسية التي يكتسب من خاللها المبحوثون       
( من إجمالي  %80.7عن األمن اإللكتروني؛ حيث جاء في الترتيب األول "موقع يوتيوب" بنسبة بلغت )
( بلغت  بنسبة  والمتخصصون"  "الخبراء  الثاني  الترتيب  في  وجاء  الدراسة،  إجمالي  %48.7عينة  من   )

التعليمية" "المواقع  الثالث  الترتيب  في  جاء  بينما  الدراسة،  عينة  )  المبحوثين  بلغت  من  %47.7بنسبة   )
( من  %46.7إجمالي المبحوثين عينة الدراسة، وفي الترتيب الرابع جاء "البرامج التلفزيونية" بنسبة بلغت )

( بلغت  بنسبة  "المدونات"  جاءت  الخامس  الترتيب  وفي  الدراسة،  عينة  إجمالي  %44.0إجمالي  من   )
جاءت "الصفحات الرسمية للوزارات" بنسبة بلغت   المبحوثين عينة الدراسة، وفي الترتيب السادس واألخير

موقف  38.0%) عن  المعبرتين  النسبتين  تقارب  اتضح  وقد  الدراسة،  عينة  المبحوثين  إجمالي  من   )
كان   منها  كل  فى  النسبتين  بين  الفارق  وأن  المذكورة،  المصادر  واإلناث( من جميع  )الذكور  المبحوثين 

المحسوبة جميعها غير دالة ألنها أقل من القيم الجدولية     Zارغير دال إحصائيًّا، حيث جاءت ويم اختب
 المقبولة إحصائيًّا. 

 مدى ثقة المبحوثين في فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب  -9
 (  10جدول )

 مدى ثقة المبحوثين في فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب وفقًا للنوع 

 النوع  
 مدى الثقة 

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 % ك % ك % ك

 51.7 155 58.0 87 45.3 68 أثق فيها بدرجة كبيرة

 31.0 93 27.3 41 34.7 52 أثق فيها بدرجة متوسطة 

 17.3 52 14.7 22 20.0 30 نادًرا ما أثق فيها 

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 

 الداللة = غير دالة      0. 126معامل التوافق =                 2=   د.ح            4.861= 2كا 
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تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق إلى مدى ثقة المبحوثين عينة الدراسة في فيديوهات األمن        
بنسبة   األول  الترتيب  في   " كبيرة  بدرجة  فيها  "أثق  جاء  حيث  للنوع،  وفًقا  باليوتيوب  بلغت اإللكتروني 

( من إجمالي مفردات عينة الدراسة، بينما جاء في الترتيب الثاني " أثق فيها بدرجة متوسطة "  51.7%)
 ( ) %31.0بنسبة  بنسبة  واألخير  الثالث  الترتيب  "في  فيها  أثق  ما  "نادًرا  وجاء  إجمالي  17.3%(،  من   )

،   2، عند درجة حرية =  14.86في الجدول السابق وجد أنها=  2مفردات عينة الدراسة، وبحساب ويمة كا
، وهي ويم  غير دالة إحصائيًّا عند أي مستوى داللة، مما يدل 0.126كما بلغت ويمة معامل التوافق =

على عدم وجود عالقة دالة إحصائيًّا بين نوع المبحوثين )ذكور، إناث( ومدى ثقة المبحوثين عينة الدراسة 
 في فيديوهات األمن اإللكتروني بموقع يوتيوب.

 أسباب ثقة المبحوثين في فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب  -10
 ( 11جدول )

 أسباب ثقة المبحوثين في فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب وفقًا للنوع 

 النوع                  
 مدى االتفاق مع كل عبارة 

 اإلجمالي   إناث  ذكور 

 االتجاه  االنحراف  المتوسط 
 % ك % ك % ك

حلول   قدمت 
األمن   لمشكالت 

 اإللكتروني 

 54.3 163 53.3 80 55.3 83 موافق 

 38.7 116 40.7 61 36.7 55 محايد موافق  . 625 2.74

 7.0 21 6.0 9 8.0 12 معارض

  مواكبتها للتطورات 
التكنولوجية  

الخاصة باألمن  
 اإللكتروني

 61.7 185 61.3 92 62.0 93 موافق 

 موافق  . 618 2.55
 31.7 95 31.3 47 32.0 48 محايد

 6.7 20 7.3 11 6.0 9 معارض

خبراء   على  تعتمد 
في   متخصصين 

 األمن اإللكتروني

 49.0 147 54.0 81 44.0 66 موافق 

 47.3 142 43.3 65 51.3 77 محايد موافق  . 568 2.45

 3.7 11 2.7 4 4.7 7 معارض

ساعدتني في تكوين  
اآلراء واالتجاهات  

حول األمن  
 اإللكتروني

 50.0 150 52.0 78 48.0 72 موافق 

 موافق  . 631 2.42
 42.3 127 40.0 60 44.7 67 محايد

 7.7 23 8.0 12 7.3 11 معارض

 وفرت احتياجاتي
عن األمن 
 اإللكتروني

 49.0 147 50.0 75 48.0 72 موافق 

 43.0 129 40.0 60 46.0 69 محايد موافق  . 635 2.41

 8.0 24 10.0 15 6.0 9 معارض

   100 300 100 150 100 150 اإلجمالي في كل عبارة 

 موافق( 3إلى  2.33محايد، من   2.32إلى  1.67معارض، من  1.66إلى  1)علًما بأن االتجاه من 
تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات المبحوثين حول العبارات التى توضح أسباب الثقة في        

إللكتروني" فى  فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب، حيث جاءت عبارة "تقدم حلول لمشكالت األمن ا 
 ( حسابي  بمتوسط  األول  "مواكبتها  2.74الترتيب  عبارة  وجاءت  "موافق"،  نحو  يميل  استجابة  باتجاه   )

 ( حسابي  بمتوسط  الثاني  الترتيب  في  اإللكتروني"  باألمن  الخاصة  التكنولوجية  باتجاه  2.55للتطورات   )
تعتمد على خبراء متخصص  " يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة  ين في األمن اإللكتروني" في  استجابة 
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ساعدتني في    ( باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة"2.45الترتيب الثالث بمتوسط حسابى )
( حسابي  بمتوسط  الرابع  الترتيب  في  اإللكتروني"  األمن  حول  واالتجاهات  اآلراء  باتجاه  2.42تكوين   )

( في  2.41ن األمن اإللكتروني" بمتوسط حسابي ) استجابة "موافق"، وجاءت عبارة "وفرت احتياجاتي ع 
 الترتيب الخامس واألخير باتجاه استجابة يميل نحو "موافق". 

 مدى إسهام يوتيوب في التوعية باألمن اإللكتروني لدى المبحوثين   -11

 (  12جدول )

 وفقًا للنوعالمبحوثين  اإللكتروني لدى مدى إسهام يوتيوب في التوعية باألمن 

 النوع                           
 مدى اإلسهام  

 اإلجمالي   إناث ذكور 

 % ك % ك % ك

 73.0 219 72.0 108 74.0 111 كبيرة أسهم بدرجة  

 22.3 67 24.7 37 20.0 30 أسهم بدرجة متوسطة 

 4.7 14 3.3 5 6.0 9 قليلة   أسهم بدرجة

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 

 الداللة = غير دالة           0. 080= معامل التوافق             2د.ح =                 1.915= 2كا

اإللكتروني          باألمن  التوعية  في  يوتيوب  إسهام  مدى  إلى  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير 
( من  %73.0الترتيب األول بنسبة بلغت )لدى المبحوثين وفًقا للنوع؛ حيث جاء "أسهم بدرجة كبيرة" في  

( بنسبة  متوسطة"  بدرجة  "أسهم  الثاني  الترتيب  في  بينما جاء  الدراسة،  عينة  مفردات  (، %22.3إجمالي 
( من إجمالي مفردات عينة الدراسة، %4.7وجاء في الترتيب الثالث واألخير "أسهم بدرجة قليلة" بنسبة ) 

كا ويمة  وج  2وبحساب  السابق  الجدول  =  في  أنها  =  1.915د  درجة حرية  عند  ويمة  2،  بلغت  كما   ،
، وهي ويم  غير دالة إحصائيًّا عند أي مستوى داللة، مما يدل على عدم وجود 0.080معامل التوافق =

باألمن   التوعية  في  يوتيوب  إسهام  ومدى  إناث(  )ذكور،  المبحوثين  نوع  بين  إحصائيًّا  دالة  عالقة 
 اإللكتروني. 

 ترونية ضد المبحوثين ارتكاب جرائم إلك -12
 (  13جدول )

 ارتكاب جرائم إلكترونية ضد المبحوثين عينة الدراسة وفقًا للنوع  

 النوع                      
 ارتكاب جرائم 

 اإلجمالي   إناث ذكور 

 % ك % ك % ك

 52.0 156 58.0 87 46.0 69 نعم

 48.0 144 42.0 63 54.0 81 ال

 100 300 100 150 100 150 اإلجمالي 

 .  05الداللة = داله عند          0. 129معامل التوافق =         1د.ح =          4.327=   2كا

إلى      السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  الدراسة،    تشير  المبحوثين عينة  إلكترونية ضد  ارتكاب جرائم 
" إجمالي مفردات عينة الدراسة، بينما جاء "ال( من  %52حيث جاء "نعم" في الترتيب األول بنسبة بلغت ) 
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، كما  1، عند درجة حرية =  4.327في الجدول السابق وجد أنها =   2(، وبحساب ويمة كا%48)  بنسبة
.، مما يدل على  05إحصائيًّا عند مستوى داللة=    ويم دالة، وهي  0.129بلغت ويمة معامل التوافق =

 حوثين )ذكور، إناث( وارتكاب جرائم إلكترونية ضدهم. وجود عالقة دالة إحصائيًّا بين نوع المب
وبذلك يتضح ارتفاع معدل ارتكاب الجرائم اإللكترونية ضد المراهقين عينة الدراسة، ويرجع الباحث ذلك  
إلى كثرة استخدمهم لتكنولوجيا االتصال الحديثة، وأدواتها المختلفة؛ خاصة أن الجريمة اإللكترونية ُترتكب  

 تبر األداة الرئيسة لها. من خاللها وتع 
 الجرائم اإللكترونية التي ُاْرُتكبت ضد المبحوثين عينة الدراسة -13

 ( 14جدول )

 ضد البحوثين عينة الدراسة وفقًا للنوع اُْرتُكبت  الجرائم اإللكترونية التي 

 النوع  
 مدى االتفاق مع كل عبارة 

 اإلجمالي   إناث ذكور 
 االتجاه االنحراف  المتوسط 

 % ك % ك % ك

اختراق  
الحسابات  
 الشخصية 

 30.1 47 29.9 26 30.4 21 كثيًرا 

 29.2 45 29.1 25 29.4 20 أحيانًا أحيانا .835 1.89

 41.6 64 41.9 36 41.2 28 نادًرا

اختراق  
 الخصوصية 

 18.6 29 18.1 18 20.3 14 كثيًرا 

 41.3 64 36.8 32 47.1 32 أحيانًا أحيانا .735 1.78

 40.6 36 46.0 40 33.8 23 نادًرا

 سرقة المعلومات 
 18.7 29 20.7 18 16.2 11 كثيًرا 

 26.5 41 24.1 21 29.4 20 أحيانًا نادرا .780 1.64

 55.1 86 55.2 48 24.3 38 نادًرا

راق األجهزة  اخت 
 اإللكترونية

 16.9 26 17.2 15 16.4 11 كثيًرا 

 27.9 43 24.1 21 32.8 22 أحيانًا نادرا .760 1.62

 55.8 87 58.6 51 52.2 36 نادًرا

النصب  
 اإللكتروني

 15.5 24 14.9 13 16.2 11 كثيًرا 

 22.5 35 16.1 14 30.9 21 أحيانًا نادرا .750 1.54

 62.1 97 69.0 60 35.6 37 نادًرا

التحرش  
 اإللكتروني

 21.1 33 22.9 20 19.1 13 كثيًرا 

 16.1 25 19.5 17 11.8 8 أحيانًا نادرا .700 1.48

 48.3 98 57.4 50 69.5 48 نادًرا

بتزاز اال
 اإللكتروني    

 14.7 23 12.6 11 17.6 12 كثيًرا 

 18.8 29 17.4 15 20.6 14 أحيانًا نادرا .734 1.47

 66.7 104 70.9 61 62.3 43 نادًرا

التنمر 
 اإللكتروني

 12.8 20 10.3 9 15.9 11 كثيًرا 

 18.7 29 12.6 11 26.5 18 أحيانًا نادرا .703 1.43

 69.0 107 77.0 67 58.8 40 نادًرا

   100 156 100 87 100 69 اإلجمالي في كل عبارة 

ترتكب   3إلى  2.33أحيانًا ترتكب ضدي، من  2.32إلى  1.67نادًرا ما ارتكبت ضدي، من  1.66إلى  1علًما بأن االتجاه من )
 ضدي كثيًرا(

الجرائم         توضح  التي  العبارات  حول  المبحوثين  استجابات  إلى  السابق  الجدول  بيانات  تشير 
ال "اختراق  جاء  حيث  ارتكبت ضدهم،  التي  بمتوسط  اإللكترونية  األول  الترتيب  في  الشخصية"  حسابات 
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باتجاه استجابة يميل نحو "أحياًنا ترتكب ضدي"، وجاءت عبارة "اختراق الخصوصية"  1.89حسابى )   )
 ( حسابي  بمتوسط  الثاني  الترتيب  ضدي"، 1.78في  ترتكبت  "أحيانا  نحو  يميل  استجابة  باتجاه   )

( باتجاه استجابة يميل نحو "نادًرا ما  1.64حسابى )  وجاء"سرقة المعلومات "في الترتيب الثالث بمتوسط
( باتجاه  1.62ارتكبت ضدي"، وجاء "اختراق األجهزة اإللكترونية" في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي )  

( في الترتيب  1.54استجابة "نادًرا ما ارتكبت ضدي"، بينما جاء "النصب اإللكتروني" بمتوسط حسابي )
استجابة   باتجاه  الترتيب  الخامس  في  اإللكتروني"  "التحرش  وجاء  ضدي"،  ارتكبت  ما  "نادًرا  نحو  يميل 
( باتجاه استجابة يميل نحو "نادًرا ما ارتكبت ضدي"، بينما جاء "االبتزاز 1.48السادس بمتوسط حسابي ) 

( حسابى  بمتوسط  السابع  الترتيب  في  ارتكبت 1.47اإللكتروني"  ما  "نادًرا  نحو  يميل  استجابة  باتجاه   )
( باتجاه استجابة يميل نحو  1.43ضدي"، وجاء "التنمر اإللكتروني" في الترتيب الثامن بمتوسط حسابي )

 نادًرا ما ارتكبت ضدي". "
ويرجع    الشخصية،  الحسابات  اختراق  المبحوثين  ضد  ارتكبت  التي  الجرائم  أكثر  أن  ذلك  من  ويتضح 

وارتفاع معدالت إوبال الشباب عليها  الباحث ذلك إلى كثافة استخدام الشباب لمواقع التواصل االجتماعي،  
 . كم فيهوأصبح بإمكان أي شخص إنشاء حساب له على مواقع التواصل المختلفة وإدارته والتح

 

 اإلجراءات التي اتبعها المبحوثين عند تعرضهم لجرائم إلكترونية -14
 ( 15جدول )

 اإلجراءات التي اتبعها المبحوثين عند تعرضهم لجرائم إلكترونية وفقًا للنوع

 النوع              
 اإلجراءات 

 اإلجمالي   إناث ذكور 
 الداللة  Zقيمة 

 % ك % ك % ك

  شاهدت فيديوهات
يويتوب لمعرفة كيفية  

 حمايتي               
 غير دالة  .704 76.3 119 71.3 62 82.6 57

سألت أصدقائي ذوي  
الخبرة في األمن  

 اإللكتروني          
 غير دالة  .440 72.1 111 69.0 60 67.1 51

 غير دالة  .985 43.9 69 37.1 33 52.9 36 هتم                                                           لم أ

فكرت في عمل بالغ  
 الجاني            علىللتعرف 

 غير دالة  .013 41.3 64 41.4 36 41.2 28

ت كافة تعامالتي  ألغي 
 على اإلنترنت                                

 غير دالة  .303 35.5 55 33.3 29 38.2 26

سعيت لتنفيذ احتياجات  
 الجاني                                    

 غير دالة  .425 32.9 51 29.9 26 36.8 25

    156 87 69 جملة من سئلوا 

تشير بيانات الجدول السابق إلى اإلجراءات التي اتبعها المبحوثين عند تعرضهم لجرائم إلكترونية،       
الترتيب األول "شاهدت فيديوهات يويتوب لمعرفة كيفية حمايتي" بنسبة بلغت ) (  % 76.3حيث جاء في 

الثاني "سألت أصدقائي ذوي الخبرة في األ الترتيب  من اإللكتروني"  من إجمالي عينة الدراسة، وجاء في 
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( من إجمإلى المبحوثين عينة الدراسة، بينما جاء في الترتيب الثالث "لم أهتم" بنسبة  %72.1بنسبة بلغت )
( بالغ %43.9بلغت  في عمل  "فكرت  جاء  الرابع  الترتيب  وفي  الدراسة،  عينة  المبحوثين  إجمالي  من   )

( بلغت  بنسبة  الجاني"  على  ال%41.3للتعرف  عينة  إجمالي  من  جاءت  (  الخامس  الترتيب  وفي  دراسة، 
( من إجمالي المبحوثين عينة الدراسة، وفي  %35.5"ألغيت كافة تعامالتي على اإلنترنت" بنسبة بلغت )

( بلغت  بنسبة  الجاني"  احتياجات  لتنفيذ  "سعيت  جاء  واألخير  السادس  إجمالي   32.9الترتيب  من   )%
النسبتي تقارب  اتضح  وقد  الدراسة،  واإلناث( المبحوثين عينة  )الذكور  المبحوثين  المعبرتين عن موقف  ن 

حيث   إحصائيًّا،  دال  غير  كان  منها  كل  في  النسبتين  بين  الفارق  وأن  المذكورة،  اإلجراءات  جميع  من 
 المحسوبة جميعها غير دالة ألنها أقل من القيم الجدولية المقبولة إحصائيًّا.   Zجاءت ويم اختبار

 ي لدى المبحوثين بعد تعرضهم لفيديوهات يوتيوب مستوى الوعي باألمن اإللكترون -15
 ( 16جدول )

 للنوع  يوتيوب وفقًااإللكتروني لدى المبحوثين بعد تعرضهم لفيديوهات  الوعي باألمنمستوى 

 النوع                          
 مدى االتفاق مع

 كل عبارة 

 اإلجمالي   إناث ذكور 
 االتجاه االنحراف  المتوسط 

 % ك % ك % ك

أستخدم كلمات  
 مرور قوية 

 83.0 249 82.7 124 83.3 125 موافق 

 14.7 44 15.3 23 14.0 21 محايد موافق  .451 2.81

 2.3 7 2.0 3 2.7 4 معارض

أتجنب فتح  
روابط مجهولة  

 المصدر 

 81.3 244 76.0 114 86.7 130 موافق 

 16.7 50 21.3 32 12.0 18 محايد موافق  .452 2.79

 2.0 6 2.7 4 1.3 2 معارض

أتجنب الكشف  
عن بياناتي  

الشخصية أثناء  
 تصفحي

 73.7 221 73.3 110 74.0 111 موافق 

 18.3 55 20.0 30 16.7 25 محايد موافق  .622 2.66

 8.0 24 6.7 10 9.3 14 معارض

أقوم بتغيير كلمة  
 المرور بانتظام 

 68.3 205 70.7 106 66.0 99 موافق 

 26.0 78 24.0 36 28.0 42 محايد موافق  .590 2.63

 5.7 17 5.3 8 6.0 9 معارض

أستخدم برامج  
للحماية من  

 التجسس والهكر. 

 44.3 133 47.3 71 41.3 62 موافق 

 44.0 132 43.3 65 44.7 67 محايد موافق  .674 2.33

 11.7 35 9.3 14 14.0 21 معارض

بنسخة   أحتفظ
احتياطية للبيانات  

المخزنة على  
 جهازي 

 66.3 199 59.3 89 73.3 110 موافق 

 27.0 81 31.3 47 22.7 34 محايد موافق  .613 2.60

 6.7 20 9.3 14 4.0 6 معارض

أتفحص جهاز  
الحاسب اآللي  

والمحمول  
 بصورة منتظمة. 

 63.0 189 85.0 87 68.0 102 موافق 

 28.3 85 32.0 48 24.7 37 محايد موافق  .650 2.54

 8.7 26 10.0 15 7.3 11 معارض

أقوم بتحديث  
نظام التشغيل  

 60.7 182 60.0 90 61.3 92 موافق 
2.53 641.  

 31.3 94 30.0 45 32.7 49 محايد
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 8.0 24 10.0 15 6.0 9 معارض بصورة دورية.  

أهتم بإيقاف 
خاصية الموقع  
الجغرافي في  

كثير من 
 التطبيقات

 61.0 183 56.7 85 65.3 98 موافق 

 موافق  .710 2.48
 26.3 79 28.0 42 24.7 37 محايد

 12.7 38 15.3 23 10.0 15 معارض

برامج  أستخدم 
من   للحماية

الفيروسات  
 بصورة مستمرة. 

 55.7 167 56.7 85 54.7 82 موافق 

 33.3 100 30.0 45 36.7 55 محايد موافق  .685 2.45

 11.0 33 13.3 20 8.7 13 معارض

الحذر   أتوخى
عند مشاركة  

اآلخرين  
معلومات حساسة  

باستخدام  
إعدادات  

الخصوصية  
للخدمات  

 اإللكترونية. 

 76.0 228 72.0 108 80.0 120 موافق 

 موافق  .547 2.71

 19.3 58 24.0 36 14.7 22 محايد

 4.7 14 4.0 6 5.3 8 معارض

أحتفظ جيًدا  
ببياناتي االئتمانية 

تجنبًا الختراق  
البطاقات  
 االئتمانية

 74.0 222 66.7 100 81.3 122 موافق 

 موافق  .582 2.68
 20.0 60 25.3 38 14.7 22 محايد

 6.0 18 8.0 12 4.0 6 معارض

أكون حذًرا عند  
التسوق عبر  

تطبيقات التسوق  
 اإللكترونية. 

 68.0 204 60.0 90 76.0 114 موافق 

 25.3 76 32.0 48 18.7 28 محايد موافق  .610 2.61

 6.7 20 8.0 12 5.3 8 ضمعار

أحرص على  
استخدام تطبيقات  
تسوق إلكترونية  

 آمنة ومعروفة. 

 65.3 196 59.3 89 71.3 107 موافق 

 29.0 87 32.0 48 26.0 39 محايد موافق  .596 2.60

 5.7 17 8.7 13 2.7 4 ضمعار

أحرص على  
اإلبالغ عن 

المواقع المشكوك  
فيها للجهات  

 المختصة 

 53.0 159 52.7 79 53.3 80 موافق 

 33.0 99 32.7 49 33.3 50 محايد موافق  .721 2.39

 14.0 42  14.7 22 13.3 20 معارض

أتجنب التواصل  
إلكترونيًّا مع 

أشخاص  
 مجهولين

 80.0 240 77.3 116 82.7 124 موافق 

 15.0 45 16.7 25 13.3 20 محايد موافق  .537 2.75

 5.0 15 6.0 9 4.0 6 معارض

أتجنب االحتفاظ   
ببيانات خاصة  

على مواقع  
التواصل  

 االجتماعي

 76.0 228 72.7 109 79.3 119 موافق 

 موافق  .547 2.71
 19.3 58 22.0 33 16.7 25 محايد

 4.7 14 5.3 8 4.0 6 ضمعار

أقوم بإبالغ  
الجهات  

المختصة عند  
التعرض ألي  

 60.0 180 58.0 87 62.0 93 موافق 

 30.3 91 30.7 46 30.0 45 محايد موافق  .667 2.50

 9.7 29 11.3 17 8.0 12 ضمعار
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 إساءة إلكترونية  

أتجنب نشر  
صوري  

الشخصية  
والعائلية على  

مواقع التواصل  
 االجتماعي

 59.3 178 60.0 90 58.7 88 موافق 

 موافق  .691 2.48
 29.3 88 24.7 37 34.0 51 محايد

 
 رضمعا

11 7.3 23 15.3 34 11.3 

أستخدام التشفير  
لملفاتي الخاصة  

 المهمة

 54.7 164 49.3 74 60.0 90 موافق 

 31.0 93 34.7 52 27.3 41 محايد موافق  .727 2.40

 14.3 43 16.0 24 12.7 19 معارض

  100 300 100 150 100 150 اإلجمالي في كل عبارة 

 موافق(  3إلى  2.33محايد   ، من  2.32إلى  1.67معارض، من  1.66إلى  1 االتجاه من علًما بأن )

توضح        التي  العبارات  الدراسة" حول  "عينة  المبحوثين  استجابات  إلى  السابق  الجدول  بيانات  تشير 
لفيديوهات األمن اإللكتروني  مستوى الوعي باألمن اإللكتروني لدى المبحوثين عينة الدراسة، بعد تعرضهم  

 باليوتيوب.
ال)خصية: الحسابات  حماية  بمتوسط    أواًل:  األول  الترتيب  قوية" فى  "أستخدم كلمات مرور  حيث جاء 

( باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "أتجنب فتح روابط مجهولة المصدر"  2.81حسابي )
( بمتوسط حسابى  الثاني  الترتيب  با2.79في  الكشف (  "أتجنب  "موافق"، وجاء  نحو  يميل  استجابة  تجاه 

( باتجاه استجابة يميل  2.66عن بياناتي الشخصية أثناء تصفحي" في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )
 ( حسابي  بمتوسط  الرابع  الترتيب  في  بانتظام"  المرور  كلمة  بتغيير  "أقوم  وجاء   ، "موافق"  ( 2.63نحو 

( في  2.33اء "أستخدم برامج للحماية من التجسس والهكر" بمتوسط حسابي )باتجاه استجابة "موافق"، وج
الترتيب الخامس باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"، وبذلك يتضح ارتفاع مستوى الوعي بتأمين الحسابات 
باليوتيوب، حيث   اإللكتروني  األمن  لفيديوهات  التعرض  نتيجة  الدراسة؛  المبحوثين عينة  لدى  الشخصية 

 تجاه االستجابة نحو العبارات التي تقيسها يميل نحو "موافق".جاء ا
: حيث جاء "أحتفظ بنسخة احتياطية للبيانات المخزنة على جهازي" فى  ثانًيا: تأمين األجهزة اإللكترونية 

( باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "أتفحص جهاز  2.60الترتيب األول بمتوسط حسابي )
اآل )الحاسب  بمتوسط حسابي  الثاني  الترتيب  منتظمة" في  والمحمول بصورة  استجابة  2.54لي  باتجاه   )

يميل نحو "موافق"، وجاء "أقوم بتحديث نظام التشغيل بصورة دورية" في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي  
الجغرافي في ك 2.53) الموقع  بإيقاف خاصية  "أهتم  يميل نحو "موافق"، وجاء  باتجاه استجابة  ثير من  ( 

 ( بمتوسط حسابي  الرابع  الترتيب  "في  برامج  2.48التطبيقات  "أستخدام  وجاء  "موافق"،  استجابة  باتجاه   )
( بمتوسط حسابي  بصورة مستمرة"  الفيروسات  من  استجابة  2.45للحماية  باتجاه  الخامس  الترتيب  في   )

بتأمين وسائل االتصا ل الحديثة لدى المبحوثين  يميل نحو "موافق"، وبذلك يتضح ارتفاع مستوى الوعي 
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نحو   االستجابة  اتجاه  جاء  حيث  بيوتيوب؛  اإللكتروني  األمن  لفيديوهات  التعرض  نتيجة  الدراسة  عينة 
 العبارات التي تقيسها يميل نحو "موافق".
اإللكتروني النصب  من  الحماية  معلومات  ثالًثا:  اآلخرين  مشاركة  عند  الحذر  "أتوخى  جاءت  حيث   :

(  2.71دادات الخصوصية للخدمات اإللكترونية" في الترتيب األول بمتوسط حسابي )حساسة باستخدام إع
باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "أحتفظ جيًدا ببياناتي االئتمانية تجنًبا الختراق البطاقات  

، وجاء "أكون ( باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"2.68االئتمانية "في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ) 
( باتجاه  2.61حذًرا عند التسوق عبر تطبيقات التسوق اإللكترونية" فى الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )  

آمنة ومعروفة" في   إلكترونية  تطبيقات تسوق  "موافق"، وجاء "أحرص على استخدام  يميل نحو  استجابة 
وجاء "أحرص على اإلبالغ عن المواقع  ( باتجاه استجابة "موافق"،  2.60الترتيب الرابع بمتوسط حسابي )

 ( بمتوسط حسابي  المختصة"  للجهات  فيها  يميل  2.39المشكوك  استجابة  باتجاه  الخامس  الترتيب  فى   )
 نحو "موافق".

وبذلك يتضح ارتفاع مستوى الوعي بالحماية من النصب اإللكتروني لدى المبحوثين عينة الدراسة نتيجة  
اإللكتر  األمن  لفيديوهات  تقيسها  التعرض  التي  العبارات  نحو  االستجابة  اتجاه  جاء  حيث  بيوتيوب،  وني 

 يميل نحو "موافق".
الحماية من االبتزاز اإللكتروني : حيث جاء "أتجنب التواصل إلكترونيًّا مع أشخاص مجهولين "في  رابًعا: 

( حسابي  بمتوسط  األول  "2.75الترتيب  عبارة  وجاءت  "موافق"،  نحو  يميل  استجابة  باتجاه  أتجنب  ( 
الثاني بمتوسط حسابي ) الترتيب  ببيانات خاصة على مواقع التواصل االجتماعي" في  (  2.71االحتفاظ 

إساءة   ألي  التعرض  عند  المختصة  الجهات  بإبالغ  "أقوم  وجاء  "موافق"،  نحو  يميل  استجابة  باتجاه 
موافق"، وجاء "أتجنب ( باتجاه استجابة يميل نحو "2.50إلكترونية" في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )

حسابي   بمتوسط  الرابع  الترتيب  في  االجتماعي"  التواصل  مواقع  على  والعائلية  الشخصية  صوري  نشر 
حسابي  2.48) بمتوسط  المهمة"  الخاصة  لملفاتي  التشفير  "أستخدام  وجاء  "موافق"،  استجابة  باتجاه   )
وب2.40) "موافق"،  نحو  يميل  استجابة  باتجاه  الخامس  الترتيب  في  الوعي  (  مستوى  ارتفاع  يتضح  ذلك 

بالحماية من االبتزاز اإللكتروني لدى المبحوثين عينة الدراسة نتيجة التعرض لفيديوهات األمن اإللكتروني  
 بيوتيوب؛ حيث جاء اتجاه االستجابة نحو العبارات التي تقيسها يميل نحو "موافق".
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 من اإللكتروني باليوتيوب التأثيرات المعرفية لتعرض المبحوثين لفيديوهات األ  -16
 ( 17جدول )

 التأثيرات االمعرفية لتعرض المبحوثين لفيديوهات األمن االلكتروني باليوتيوب وفقا للنوع 

 اإلجمالى   إناث ذكور  النوع
 االتجاه االنحراف  المتوسط 

 % ك % ك % ك مدى االتفاق مع كل عبارة 

حماية   طرق  معرفتي 
 الخصوصية اإللكترونية 

 89.0 267 85.3 128 92.7 139 موافق 

 9.3 28 14.0 21 4.7 7 محايد موافق  .380 2.87

 1.7 5 7. 1 2.7 4 معارض

اإلستخدام اآلمن   معرفتي كيفية
 لإلنترنت

 75.7 227 74.7 112 76.7 115 موافق 

2.72 525. 

 موافق 

 20.7 62 20.0 30 21.3 32 محايد

 3.7 11 5.3 8 2.0 3 معارض

علم بمخاطر   ىأصبحت عل
 الجرائم اإللكترونية  

 

 72.3 217 72.0 108 72.7 109 موافق 

2.69 531. 

 موافق 

 24.3 73 26.0 39 22.7 34 محايد

 3.3 10 2.0 3 4.7 7 معارض

مفاهيم جديدة   على تعرفت 
 مرتبطة باألمن اإللكتروني 

 69.3 208 66.7 100 72.0 108 موافق 

2.65 568. 

 موافق 

 26.0 78 28.0 42 24.0 36 محايد

 4.7 14 5.3 8 4.0 6 معارض

أصبحت علي علم بقوانين  
 الحماية اإللكترونية 

 61.3 184 60.0 90 62.7 94 موافق 

2.56 601. 

 موافق 

 33.0 99 32.7 49 33.3 50 محايد

 5.7 17 7.3 11 4.0 6 معارض

أدوات األمن   على  تعرفت
 اإللكتروني

 61.7 185 61.3 92 62.0 93 موافق 

 31.7 95 31.3 47 32.0 48 محايد موافق  .618 2.55

 6.7 20 7.3 11 6.0 9 معارض

آخر تطورات   على تعرفت 
 الثورة الرقمية   

 48.3 145 50.0 75 46.7 70 موافق 

 44.0 132 42.7 64 45.3 68 محايد موافق  .629 2.41

 7.7 23 7.3 11 8.0 12 معارض

   100 300 100 150 100 150 اإلجمالى فى كل عبارة 

 موافق(  3إلى  2.33محايد، من  2.32إلى  1.67معارض، من  1.66إلى  1علًما بأن االتجاه من )

تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات المبحوثين حول العبارات التي توضح التأثيرات المعرفية      
باليوتيوب، حيث جاءت عبارة "معرفتي طرق حماي لفيديوهات األمن اإللكتروني  ة الخصوصية  للتعرض 

( بمتوسط حسابي  األول  الترتيب  في   " وجاءت 2.87اإللكترونية  "موافق"،  نحو  يميل  استجابة  باتجاه   )
 " الثاني بمتوسط حسابي )  عبارة  الترتيب  " في  باتجاه  2.72معرفتي كيفية اإلستخدام اآلمن لإلنترنت   )

جرائم اإللكترونية "في الترتيب  استجابة يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "أصبحت على علم بمخاطر ال
( باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "تعرفت على مفاهيم  2.69الثالث بمتوسط حسابي ) 

( باتجاه استجابة "موافق"، 2.65جديدة مرتبطة باألمن اإللكتروني" في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي )
الحماية بقوانين  علم  على  "أصبحت  عبارة  )  وجاءت  حسابي  بمتوسط  الترتيب  2.56اإللكترونية"  في   )

فى   اإللكتروني"  األمن  أدوات  علي  "تعرفت  عبارة  وجاءت  "موافق"،  نحو  يميل  استجابة  باتجاه  الخامس 
( باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "تعرفت علي  2.55الترتيب السادس بمتوسط حسابى )
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بمت الرقمية"  الثورة  تطورات  ) آخر  حسابى  نحو  2.41وسط  يميل  استجابة  باتجاه  األخير  الترتيب  فى   )
 "موافق".  

 التأثيرات الوجدانية لتعرض المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب  -17
 ( 18جدول )

 التأثيرات الوجدانية لتعرض المبحوثين عينة الدراسة لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب وفقًا للنوع 

 النوع                               
 مدى االتفاق مع كل عبارة 

 اإلجمالي   إناث ذكور 
 االتجاه االنحراف  المتوسط 

 % ك % ك % ك

أؤيد وضع إجراءات  
وسياسات لحفظ  
 األمن اإللكتروني

 76.7 230 76.7 115 67.7 115 موافق 

 19.0 57 18.0 27 20.0 30 محايد موافق  .536 2.72

 4.3 13 5.3 8 3.3 5 معارض

أصبحت شخًصا آمنًا  
 إلكترونيًّا 

 52.7 158 54.0 81 51.3 77 موافق 

 41.0 123 40.0 60 42.0 63 محايد موافق  .614 2.46

 6.3 19 6.0 9 6.7 10 معارض

أصبحت أكثر  
طمأنينة عند استخدام  

 الهاتف

 53.7 161 50.7 76 56.7 85 موافق 

 38.0 114 39.3 59 36.7 55 محايد موافق  .645 2.45

 8.3 25 10.0 15 6.7 10 معارض

أصبحت أكثر ثقة  
في التعامل مع  

 اآلخرين إلكترونيًّا

 49.7 149 51.3 77 48.0 72 موافق 

 38.3 115 33.3 50 43.3 65 محايد موافق  .690 2.38

 12.0 36 15.3 23 8.7 13 معارض

شعرت بالسالمة  
 التكنولوجية 

 49.0 147 48.7 73 49.3 74 موافق 

 39.0 117 37.3 56 40.7 61 محايد موافق  .689 2.37

 12.0 36 14.0 21 10.0 15 معارض

   100 300 100 150 100 150 اإلجمالي في كل عبارة 

 موافق(  3إلى  2.33محايد، من  2.32إلى  1.67معارض، من  1.66إلى  1 االتجاه: من)علًما بأن 

تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات المبحوثين حول العبارات التي توضح التأثيرات الوجدانية       
إجراءات   "أؤيد وضع  عبارة  باليوتيوب، حيث جاءت  اإللكتروني  األمن  لفيديوهات  التعرض  الناتجة عن 

استجابة يميل نحو  ( باتجاه  2.72وسياسات لحفظ األمن اإللكتروني" في الترتيب األول بمتوسط حسابي ) 
( حسابي  بمتوسط  الثاني  الترتيب  في  إلكترونيًّا"  آمًنا  شخًصا  "أصبحت  عبارة  وجاءت  (  2.46"موافق"، 

في   الهاتف"  استخدام  عند  طمأنينة  أكثر  "أصبحت  عبارة  وجاءت  "موافق"،  نحو  يميل  استجابة  باتجاه 
موافق"، وجاءت عبارة "أصبحت أكثر  ( باتجاه استجابة يميل نحو "2.45الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )

( حسابي  بمتوسط  الرابع  الترتيب  "في  إلكترونيًّا  اآلخرين  مع  التعامل  في  استجابة  2.38ثقة  باتجاه   )
( حسابي  بمتوسط  التكنولوجية"  بالسالمة  "شعرت  عبارة  وجاءت  الخامس 2.37"موافق"،  الترتيب  في   )

 واألخير باتجاه استجابة يميل نحو "موافق". 
 
 
 
 



       www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                     سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الحادي والثالثون العدد  381 ا

 التأثيرات السلوكية لتعرض المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب  -18
 ( 19جدول )

 التأثيرات السلوكية لتعرض المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب وفقًا للنوع 

 النوع                           
 مدى االتفاق مع كل عبارة 

 اإلجمالى   إناث ذكور 
 االتجاه االنحراف  المتوسط 

 % ك % ك % ك

أصبحت قادًرا على  
الحفاظ على  
 خصوصيتي

 78.3 235 79.3 119 77.3 116 موافق 

 17.0 51 15.3 23 18.7 28 محايد موافق  .537 2.74

 4.7 14 5.3 8 4.0 6 معارض

أيقنت ضرورة  
االبالغ عن أي  

اختراق لحساباتي  
 الشخصية 

 74.7 224 69.3 104 80.0 120 موافق 

 موافق  .481 2.73
 23.7 71 28.7 43 18.7 28 محايد

 1.7 5 2.0 3 1.3 2 معارض

تمكنت من عدم  
الوقوع في اإلحتيال  

 اإللكتروني

 58.3 175 54.7 82 62.0 93 موافق 

 36.0 108 38.7 58 33.3 50 محايد موافق  .603 2.53

 5.7 17 6.7 10 4.7 7 معارض

أصبحت قادًرا على  
حمايتي من الجرائم  

 اإللكترونية

 57.0 171 56.0 84 58.0 87 موافق 

 38.0 114 38.7 58 37.3 56 محايد موافق  .592 2.52

 5.0 15 5.3 8 4.7 7 معارض

ساعدت أصدقائي في  
 حمايتهم إلكترونيًّا 

 57.0 171 52.7 79 61.3 92 موافق 

 36.0 108 39.3 59 32.7 49 محايد موافق  .626 2.50

 7.0 21 8.0 12 6.0 9 معارض

   100 300 100 150 100 150 اإلجمالي في كل عبارة 

 موافق(  3إلى  2.33محايد، من  2.32إلى 1.67من معارض،  1.66إلى  1)علًما بأن االتجاه من 

توضح        التي  العبارات  الدراسة" حول  "عينة  المبحوثين  استجابات  إلى  السابق  الجدول  بيانات  تشير 
، حيث جاءت  الناتجة عن التعرض لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب وفًقا للنوعلتأثيرات السلوكية  ا

( باتجاه  2.74عبارة "أصبحت قادًرا على الحفاظ على خصوصيتي" في الترتيب األول بمتوسط حسابي ) 
"أيقنت ضرورة اإلبالغ عن أي اختراق لحساباتي الشخصية   استجابة يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة 

( باتجاه استجابة يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة  "تمكنت 2.73ي الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )"ف
الثالث بمتوسط حسابي )   ( باتجاه استجابة  2.53من عدم الوقوع في االحتيال اإللكتروني" في الترتيب 

نية" في الترتيب الرابع  يميل نحو "موافق"، وجاءت عبارة "أصبحت قادًرا على حمايتي من الجرائم اإللكترو 
( حسابي  حمايتهم  2.52بمتوسط  في  أصدقائي  "ساعدت  عبارة  وجاءت  "موافق"،  استجابة  باتجاه   )

 ( باتجاه استجابة يميل نحو "موافق".2.50إلكترونيًّا" في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي ) 
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" 

 

 

 نتائج التحقق من صحة الفروض: -ب

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين معدل تعرض المبحوثين لفيديوهات األمن  الفرض األول: توجد عالقة  
 اإللكتروني باليوتيوب ومستوى الوعي باألمن اإللكتروني لديهم. 

 ( 20)جدول 
الوعي  نتائج معامل ارتباط بيرسون لبيان داللة العالقة بين معدل تعرض المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب ومستوى 

 باألمن اإللكتروني لديهم

 الداللة  اتجاه العالقة  معدل التعرض  المتغير 

 مستوى الوعي باألمن اإللكتروني 

 Rمعامل االرتباط  العدد 

 0.01دالة عند   موجبة 
300 0.254** 

الجدول السححابق إلححى وجححود عالقححة ارتباطيححة إيجابيححة ذات   نتائج اختبار "بيرسون" فى  تشير    
بين معدل تعرض المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب، ومسرتوى الروعي داللة إحصائية  

ويمححة دالححة إحصححائيًّا عنححد  وهححيR( ="0.254 ،)، حيححث بلغححت ويمححة "برراألمن اإللكترونرري لررديهم
 هذا الفرض، وبالتالي القبول بصيغته.  ، مما يدل على صحة0.01مستوى داللة = 

بأن      ذلك  تفسير  األمن    ويمكن  حول  معلومات  على  تحتوي  التي  الفيديوهات  لمضامين  التعرض 
من   يوتيوب  به  يتميز  لما  خاصة  مشاهديها،  لدى  اإللكتروني  األمن  مستوى  رفع  في  تسهم  اإللكتروني 

ه السماح بمشاهدة مقاطع الفيديو التي يتّم  خصائص، حيث يمكن استخدامه بشكل مجاني، يتّم من خالل
أنفسهم   الُمستخِدمين  تحميل  إمكانية  إلى  باإلضافة  الموقع،  لهذا  اآلخرين  الُمستخِدمين  ِقبل  من  نشرها 
الُمستخِدم   يجد  أن  ُيمكن  بحيث  المنشورة،  المضامين  بتنوع  يسمح  وبذلك  بهم،  خاصة  فيديو  لمقاطع 

ي أن  ُيمكن  ما  بكل  تتعلق  اإللكتروني  فيديوهات  األمن  بإنشائها خبراء  يقوم  التي  القنوات  وتتعدد  تصوره، 
 وتكنولوجيا االتصال، وتحتوي على مضامين مختلفة لألمن اإللكتروني. 

الفرض الثاني: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دواف  التماس المبحوثين للمعلومات من  
 . لديهمخالل فيديوهات يوتيوب ومستوي الوعي باألمن االلكتروني 

 ( 21جدول )
فيديوهات يوتيوب ومستوي الوعي  نتائج معامل ارتباط بيرسون لبيان داللة العالقة بين دوافع التماس المبحوثين للمعلومات من خالل 

 باألمن االلكتروني لديهم

 الداللة  اتجاه العالقة  دوافع االلتماس  المتغير 

 مستوي الوعي باألمن االلكتروني 
 Rمعامل االرتباط  العدد 

 0.01دالة عند   موجبة 
300 0.393 ** 

فى      "بيرسون"  اختبار  نتائج  إيجابية   تشير  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  السابق  داللة    الجدول  ذات 
التماس المبحوثين للمعلومات من خالل فيديوهات يوتيوب، ومستوى الوعي باألمن   إحصائية بين دوافع 
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"إلا ويمة  بلغت  لديهم، حيث  )Rلكتروني   = =    وهي(،  0.393"  داللة  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  ويمة 
 هذا الفرض، وبالتالى القبول بصيغته.  ، مما يدل على صحة 0.01

ويمكن تفسير ذلك بأن التماس المبحوثين معلومات من اليوتيوب حول األمن اإللكتروني واختيارة كمصدر 
لتلبية الحاجة المعرفية ووجود دوافع توجه سلوكهم في البحث عن المعلومات،   معين ومحدد للمعلومات 

المعر  حالته  لتغيير  عمدي  بجهد  رفع  والقيام  وبالتالي  الحقائق،  وتوضيح  الغموض  إزالة  في  أسهم  فية، 
 مستوى الوعي باألمن اإللكتروني. 

الثالث للمعلومات    :الفرض  المبحوثين  التماس  دواف   بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
 االعتماد( عليه. درجة -مستوي الثقة   –)درجة اإلسهامو  حول األمن اإللكتروني من خالل اليوتيوب

 ( 22جدول )
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع التماس المبحوثين للمعلومات حول األمن اإللكتروني من خالل اليوتيوب  

 درجة االعتماد(   -مستوي الثقة  -و)درجة اإلسهام 

 الداللة  اتجاه العالقة  دوافع االلتماس  المتغير 

 درجة اإلسهام  
 Rمعامل االرتباط  العدد 

 0.01دالة عند   موجبة 
300 0.343   ** 

 0.01دالة عند   موجبة  ** 0.250 300 مستوى الثقة 

 0.01دالة عند   موجبة  ** 0.188 300 درجة االعتماد 

فى  تشير      "سبيرمان"  اختبار  داللة    نتائج  ذات  إيجابية  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  السابق  الجدول 
ودرجة إحصائية   اليوتيوب  خالل  من  اإللكتروني  األمن  حول  للمعلومات  المبحوثين  التماس  دوافع  بين 

( وهي ويمة دالة إحصائيًا عند 0.343" = ) R، حيث بلغت ويمة "اإلسهام في التوعية باألمن االلكتروني
  = داللة  إحصائية  ،  0.01مستوى  داللة  ذات  إيجابية  ارتباطية  عالقة  توجد  التماس  كما  دوافع  بين 

الثقة فيها اليوتيوب ومستوى  ، حيث بلغت ويمة  المبحوثين للمعلومات حول األمن اإللكتروني من خالل 
"R( = "0.250  = وهى ويمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )عالقة ارتباطية إيجابية    كما توجد   ،0.01
دوافع التماس المبحوثين للمعلومات حول األمن االلكتروني من خالل اليوتيوب    ت داللة إحصائية بين ذا

ويمة   بلغت  حيث  االلكتروني،  باألمن  التوعية  في  عليه  االعتماد  ) R"ودرجة   = ويم    (  0.188"  وهى 
 ، مما يدل على صحة هذا الفرض.0.01جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة =  

ينشط       الفرد  التي تجعل  والقوة  الفرد،  المحرك األساسي لحاجات  بأن الدوافع هي  ذلك  تفسير  يمكن 
لتحقيق أهداف معينة، حيث أن كل سلوك يصدر من الفرد يكون وراءه دافع وبذلك فإن دوافع المبحوثين  

في   ثقتهم  بدرجة  ارتبطت  اإللكتروني  األمن  حول  اليوتيوب  من  معلومات  التماس  المعلومات  في 
وخبراتهم السابقة ومدى توافر معلومات سابقة    المعروضة ومدى اتفاقها مع اتجاهاتم وحاجاتهم المعرفية  

عن الموضوع، وكذلك درجة االعتماد عليه في التماسهم للمعلومات، ودرجة اإلسهام في توفير المعلومات 
لك العوامل واتفقت مع دوافع المبحوثين  التي تسهم في رفع مستوى الوعي باألمن اإللكتروني وقد توفرت ت

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 دور اليوتيوب في نمية وعي المراهقين باألمن اإللكتروني" " د. أحمد متولي عبد الرحيم عمار:  384 

" 

 

 

متغيرات   وبين  اليوتيوب  من  المعلومات  التماس  دوافع  بين  ُوجود عالقة  وبذلك  للمعلومات  التماسهم  في 
 مستوي الثقة ودرجة اإلسهام ودرجة االعتماد.  

فيديو  في  المبحوثين  ثقة  مستوى  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  توجد عالقة  الراب :  هات  الفرض 
 األمن اإللكتروني بيوتيوب ومستوى الوعي باألمن اإللكتروني لديهم 

 ( 23جدول )
نتائج معامل ارتباط بيرسون لبيان داللة العالقة بين مستوي ثقة المبحوثين عينه الدراسة لفيديوهات األمن اإللكتروني بيوتيوب  

 ومستوى الوعي باألمن اإللكتروني لديهم

 الداللة  اتجاه العالقة  مستوي الثقة  المتغير 

 مستوى الوعي باألمن اإللكتروني 
 Rمعامل االرتباط  العدد 

 0.01دالة عند   موجبة 
300 0.316 ** 

الجححححدول السححححابق إلححححى وجححححود عالقححححة ارتباطيححححة إيجابيححححة ذات داللححححة  تشححححير نتححححائج اختبححححار "بيرسححححون" فححححى   
إحصححائية بححين مسححتوى ثقححة المبحححوثين عينححة الدراسححة فححي فيححديوهات األمححن اإللكترونححي بيوتيححوب، ومسححتوى 

(، وهحححي ويمحححة دالحححة إحصحححائيًّا عنحححد 0.316" = )Rالحححوعي بحححاألمن اإللكترونحححي لحححديهم، حيحححث بلغحححت ويمحححة "
 ما يدل على صحة هذا الفرض، وبالتالي القبول بصيغته.، م0.01مستوى داللة = 

يمكحححن تفسحححير ذلحححك بحححأن ارتفحححاع مسحححتوى الثقحححة فحححي مضحححمون فيحححديوهات اليوتيحححوب أسحححهم فحححي تفضحححيل     
المبحوثين له عن غيره محن الوسحائل، واالعتمحاد عليحه كمصحدر للحصحول علحى المعلومحات، وبحذلك ارتفعحت 

قتنححححاع المبحححححوثين بهححححا، وبالتححححالي رفححححع مسححححتوى الححححوعي بححححاألمن درجححححة الرضححححا عححححن المعلومححححات المقدمححححة وا
 اإللكتروني. 

على  المبحوثين  اعتماد  درجة  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  الخامس:  الفرض 
 فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب ومستوى الوعي باألمن اإللكتروني لديهم 

 ( 24)جدول 
بيرسون لبيان داللة درجة اعتماد المبحوثين عينة الدراسة على فيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب ومستوى  نتائج معامل ارتباط 

 الوعي باألمن اإللكتروني لديهم 

 الداللة  اتجاه العالقة  درجة االعتماد   المتغير 

 مستوى الوعي باألمن اإللكتروني 
 Rمعامل االرتباط  العدد 

 0.01دالة عند   موجبة 
300 0.157 ** 

الجحدول السحابق إلحى وجحود عالقحة ارتباطيحة ذات داللحة إحصحائية بححين  نتحائج اختبحار "بيرسحون" فحى تشحير   
درجة اعتمحاد المبححوثين علحى فيحديوهات األمحن اإللكترونحي بحاليوتيوب، ومسحتوى الحوعي بحاألمن اإللكترونحي 

، ممحا يحدل علحى صححة هحذا 0.01، وهي ويمة دالة إحصائيًّا عند مستوى داللحة = R( = "0.157)لديهم "
 .وبالتالي القبول بصيغتهالفرض،  

األمن       حول  المضامين  مختلفة  فيديوهات  من  عليه  يحتوي  وما  يوتيوب  بأن  ذلك  تفسير  ويمكن 
اإللكتروني؛ دفع المراهقين لالعتماد عليها لرفع مستوى الوعي باألمن اإللكتروني لديهم، حيث أن معدل  
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المراهقين للحصول على المعلومات وبذلك التعرض واالعتماد على الوسيلة يرتبط بشكل طردي مع حاجة  
دفعهم لالعتماد عليه كمصدر للمعلومات لتكوين آرائهم وأفكارهم وتشكيل سلوكهم حول األمن اإللكتروني،  
وحمايتهم من المخاطر التكنولوجية وخاصًة مع حدوث التطّور التكنولوجي المرتبط بتطور شبكة اإلنترنت  

 تكنولوجية.  والحاجة إلى النهوض بالثقافة ال

لفيديوهات   المبحوثين  تعرض  معدل  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  توجد عالقة  السادس:  الفرض 
 األمن اإللكتروني باليوتيوب، وتأثيراتها عليهم 

 ( 25)جدول 
لبيان داللة العالقة بين معدل تعرض المبحوثين لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب وتأثيراتها  نتائج معامل ارتباط سبيرمان

 عليهم 

 الداللة  اتجاه العالقة  معدل التعرض  المتغير 

 التأثيرات المعرفية 
 Rمعامل االرتباط  العدد 

 0.01دالة عند   موجبة 
300 327 .0 ** 

 0.01دالة عند   موجبة  **  0. 235 300 التأثيرات الوجدانية  

 0.01دالة عند   موجبة  ** 0. 184 300 التأثيرات السلوكية 

فى      "سبيرمان"  اختبار  نتائج  داللة    تشير  ذات  إيجابية  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  السابق  الجدول 
معدل تعرض المبحوثين عينه الدراسة لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب، وتأثيراتها    بينإحصائية 

( لكل بعد من أبعاد مقياس التأثيرات، وهي  0.327  ،0.235  ،0.184" = ) R، حيث بلغت ويم "عليهم
، مما يدل على صحة هذا الفرض، وبالتالي القبول 0.01ائًيا عند مستوى داللة =  ويم جميعها دالة إحص 

 بصيغته. 
ويمكن تفسير ذلك بأن يوتيوب أسهم في تحقيق أكبر قدر من التأثير المعرفي والوجداني والسلوكي؛      

المعرفي    ألنه وسيلة تقوم بنقل المعلومات بشكل متميز ومكثف؛ حيث ساهم يوتيوب في  تعزيز الجانب 
لدى المبحوثين وذلك ألن اليوتيوب لم يقتصر على نقل األخبار، ولكن أصبح له دور تثقيفي أيًضا؛ حيث  
ساهم في زيادة معلومات المبحوثين حول األمن اإللكتروني، وأدواته المختلفة، ومعرفة طرق الحماية من  

ع القدرة  المبحوثين  لدى  أصبح  لذلك  ونتيجة  اإللكترونية،  الرقمية المخاطر  للثورة  اآلمن  االستخدام  لى 
 واكتساب السلوكيات التي يمكن القيام بها عند التعرض الختراق إلكتروني.  
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الفرررض السرراب : توجررد عالقررة ارتباطيررة ذات داللررة إحصررائية بررين معرردل إرتكرراب جرررائم إلكترونيررة ضررد 
 المبحوثين ومعدل تعرضهم لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب

 ( 26جدول )
إرتكاب جرائم الكترونية ضد المبحوثين عينة الدراسة ومعدل تعرضهم   نتائج معامل ارتباط بيرسون لبيان داللة العالقة بين معدل

 لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب 

 المتغير 
معدل ارتكاب جرائم إلكترونية ضد  

 المبحوثين 
 الداللة  اتجاه العالقة 

لفيديوهات األمن  معدل التعرض 
 اإللكتروني 

 Rمعامل االرتباط  العدد 
 . 05دالة عند   موجبة 

156 0.136   * 

ارتباطيحة ذات داللحة إحصحائية بحين  تشير نتائج اختبار "بيرسون" فى الجدول السابق إلى وجود عالقحة     
لفيديوهات األمن اإللكتروني معدل ارتكاب جرائم الكترونية ضد المبحوثين عينة الدراسة، ومعدل تعرضهم 

.، ممحا 05ويمحة دالحة إحصحائيًّا عنحد مسحتوى داللحة = وهحي R( = "0.136،)باليوتيوب، حيحث بلغحت ويمحة "
 يدل على صحة هذا الفرض، وبالتالي القبول بصيغته.

ا، وُترتكحب ضحد المحراهقين باعتبحاره     م محن ويمكن تفسحير ذلحك أن الجحرائم اإللكترونيحة أصحبحت أمحًرا واقعحً
أكثححر فئححات المجتمححع اسححتهالًكا للثححورة الرقميححة، والتححي تعتبححر المحححرك األساسححي للجححرائم اإللكترونيححة؛ حيححث 
انتقل األفراد من العالم الواقعي إلى العالم االفتراضي وسيطرت التفاعالت االفتراضية على الحياة اليوميحة، 

رضحححة لمخحححاطر الجحححرائم اإللكترونيحححة، وبحححذلك وبالتحححالي فحححإن هحححذا االسحححتهالك التكنولحححوجي جعحححل المحححراهقين عُ 
وأصبح وعيهم اإللكتروني ضرورة،  دفعهم هذا األمر إلى التعرض لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب 

 لخلق بيئة آمنة إلكترونيًّا.

مقياس   على  المبحوثين  درجات  متوسطات  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثامن:  الفرض 
الوعي باألمن اإللكتروني، بعد تعرضهم لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب، وفًقا لرلمتغيرات  مستوى  

 الديموغرافية: )النوع، نوع التعليم، محل اإلقامة، المستوى االجتماعي االقتصادي( 

 ( 27جدول )
 لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث  Testنتائج اختبار )ت(  -أ

 على مقياس مستوى الوعي باألمن اإللكتروني، بعد تعرضهم لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب 

 المتوسط  العدد  المجموعات   المقياس 
االنحراف  
 المعياري

 قيمة ت 

درجة  
 الداللة  الحرية 

مستوي األمن  
 اإللكتروني  

 0.403 2.84 150 ذكور 
 غير دالة  298 1.367

 0.436 2.77 150 إناث 

إلححححى عححححدم وجححححود فححححروق ذات داللححححة إحصححححائية بححححين  تشححححير نتححححائج اختبححححار "ت" فححححى الجححححدول السححححابق      
 ، حيححث اإللكترونرريعلررى مقيرراس مسررتوى الرروعي برراألمن متوسححطات درجححات الححذكور ومتوسححطات درجححات اإلنححاث 
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 وبنححاء علححى مححا سححبق( وهححي ويمححة غيححر دالححة إحصححائيًّا عنححد أي مسححتوى داللححة، 1.367بلغححت ويمححة "ت" )
ال توجرد فرروق دالرة  بأنحه:حة الفحرض الصحفري والقائحل يتضح لنا عدم صحة الفرض وبالتحالي القبحول بصح

برررين متوسرررطات درجرررات الررراكور، ومتوسرررطات درجرررات اإلنررران علرررى مقيررراس مسرررتوى األمرررن  إحصرررائيًّا
 اإللكتروني.

 
 ( 28جدول )

لداللة الفروق بين متوسطات درجات ذوي التعليم )الحكومي، الخاص( على مقياس مستوى   Testنتائج اختبار )ت(  -ب 
 الوعي باألمن اإللكتروني، بعد تعرضهم لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب

 المتوسط  العدد  المجموعات   المقياس 
االنحراف  
 المعياري

 قيمة ت 

درجة  
 الداللة  الحرية 

مستوي الوعي  
 باألمن اإللكتروني  

 0.393 2.83 180 حكومي  
 غير دالة  298 1.066

 0.458 2.78 120 خاص 
فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات  إلى عدم وجود  تشير نتائج اختبار "ت" فى الجدول السابق     

درجححات ذوي التعلححيم )الحكححومي، الخححاص( علححى مقيححاس مسححتوى الححوعي بححاألمن اإللكترونححي، بعححد تعرضححهم 
( وهححي ويمحة غيححر دالححة إحصححائيًّا 1.066لفيحديوهات األمححن اإللكترونححي بححاليوتيوب، حيحث بلغححت ويمححة "ت" )

لنا عدم صحة الفحرض، وبالتحالي القبحول بصححة الفحرض يتضح  وبناء على ما سبقعند أي مستوى داللة،  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ذوي التعليم )الحكومي،   بأنه:الصفري والقائل  

الخراص( علررى مقيرراس مسررتوى الروعي برراألمن اإللكترونرري، بعررد تعرضرهم لفيررديوهات األمررن اإللكترونرري 
 باليوتيوب.

 ( 29جدول )
لداللة الفروق بين متوسطات درجات محل إقامة المبحوثين )مدينة، قرية( على مقياس مستوى الوعي   Testنتائج اختبار )ت(  -ج 

 باألمن اإللكتروني، بعد تعرضهم لفيديوهات األمن اإللكتروني بيوتيوب 

 المتوسط  العدد  المجموعات   المقياس 
االنحراف  
 المعياري

 قيمة ت 

درجة  
 الداللة  الحرية 

مستوى الوعي  
 باألمن اإللكتروني  

 0.431 2.80 160   مدينة
 غير دالة  298 0.293

 0.408 2.81 140 قرية
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  إلى عدم وجود  تشير نتائج اختبار "ت" فى الجدول السابق     

درجات محل إقامة المبحوثين )مدينة، قرية( على مقياس مستوى الوعي باألمن اإللكتروني، بعد تعرضحهم 
( وهححي ويمحة غيححر دالححة إحصححائيًّا 0.293لفيحديوهات األمححن اإللكترونححي بححاليوتيوب، حيحث بلغححت ويمححة "ت" )

ة الفحرض وبالتحالي القبحول بصححة الفحرض الصحفري والقائحل يتضحح عحدم صحح وبذلكعند أي مستوى داللة، 
ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات محل إقامرة المبحروثين )مدينرة، قريرة(   بأنه:

 .على مقياس مستوى الوعي باألمن اإللكتروني، بعد تعرضهم لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب
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 ( 30جدول )
لبيان داللة الفروق بين المبحوثين ذوي المستوى االجتماعى االقتصادي   one- way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه  -د

 )المرتفع، المتوسط، المنخفض( على مقياس مستوى الوعي باألمن اإللكتروني، بعد تعرضهم لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب 

 المربعات   مجموعات مصدر التباين  المقياس 
درجة  
 الحرية 

متوسط مجموع  
 المربعات 

 الداللة  قيمة ف 

الوعي  مستوى 
  باألمن 

 اإللكتروني 

 . 263 2 . 527 بين المجموعات 

 . 176 297 52.260 داخل المجموعات  غير دالة  1.496

 - 299 52.787 المجمــوع 

في الجدول السابق إلى عدم وجود  one- way ANOVAتشير نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه      
داللة إحصائية للفروق بين متوسطات درجات المبححوثين ذوي المسحتوى االجتمحاعي االقتصحادي )المرتفحع، 

ألمحححن المتوسححط، المحححنخفض( علحححى مقيحححاس مسحححتوى الحححوعي بحححاألمن اإللكترونحححي، بعحححد تعرضحححهم لفيحححديوهات ا
( وهححى ويمحححة غيححر دالحححة عنححد أي محححن 1.496اإللكترونححي بحححاليوتيوب، حيححث جحححاءت ويمححة اختبحححار "ف" = )

يتضحح لنحا عحدم صححة الفحرض وبالتحالى القبحول بصححة الفحرض   وبحذلك  مستويات الداللة المقبولة إحصحائيًّا،
بررين متوسررطات درجررات المبحرروثين ذوي المسررتوى  توجررد فررروق دالررة إحصررائيًّا ال بأنححه:الصححفري والقائححل 

االجتماعي االقتصادي )المرتف ، المتوسط، المنخفض( على مقياس مستوى الوعي باألمن اإللكتروني، 
 بعد تعرضهم لفيديوهات األمن اإللكتروني باليوتيوب.

 توصيات الدراسة:

الجديد عامة ويوتيوب خاصة   .1 المراهقين طرق ضرورة االستفادة من وسائل اإلعالم  في إكساب 
 حمايتهم إلكترونيًّا ورفع مستوى الوعي باألمن اإللكتروني لديهم.

التصدي  .2 كيفية  وتدريبهم على  إلكترونيًّا،  المراهقين  تثقيج  إلى  المعنية  الجهات  تسعى  أن  يجب 
 للجهمات اإللكترونية.

االت  .3 تكنولوجيا  بمفردات  خاص  جزء  على  الدراسية  المناهج  تحتوي  أن  واألمن يجب  صال، 
 اإللكتروني في المراحل المختلفة لتنشئة جيل آمن إلكترونيًّا.  

اهتمام الجهات المختصة بنشر ثقافة األمن اإللكتروني، ورصد اإلجراءات المتبعة عند التعرض  .4
 للتعدي اإللكتروني، وكذلك رصد القوانين التي تحمي األفراد إلكترونيًّا. 

أرقام ومواقع   .5 أي  اإلعالن عن  باإلبالغ عن  والتشجيع  اإللكترونية  بالهجمات  الخاصة  البالغات 
 تعٍد إلكتروني للجهات المختصة.
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Abstract 

         Due to the development of modern communication technology, crimes 

resulting from its use, which are outlaw behaviors and actions, committed 
against individuals or groups with the aim of inflicting psychological and 
physical harm, directly or indirectly, for material or moral gains, thus 
developing awareness of cybersecurity has become a necessity to protect 
Teenagers from Electronic hazards. 
Type and method of study: 
The study was a descriptive survey methodology dependent on the media.  
 Population and sample study: 
 The study population is represented by Egyptian Teenagers in Egyptian 
universities from (17-18) years old. 
The study sample was purposive from Egyptian teenagers from the first year 
(17-18) students; there are 300 Subjects under investigations. 
Study tools:  
The study relied on a questionnaire form to collect study data on the role of 
YouTube in developing Teenagers' awareness of cybersecurity. 
The most important findings of the study were represented by:  

1. The high rate of the Subjects under investigations' exposure to the study's 
Cybersecurity. Videos on YouTube, and protecting personal accounts 
came at the forefront of the videos preferred by the Subjects under 
investigations. 

2. The study confirmed a statistically significant positive correlation 
between the rate of exposure of subjects under investigations to 
YouTube's Cybersecurity. videos and their level of Cybersecurity. 
awareness. 

3. There is a statistically significant correlation between the motivations for 
seeking information through YouTube videos by Subjects under 
investigations and their level of Cyber security. awareness. 

4. The study confirmed a statistically significant positive correlation 
between the rate of exposure of Subjects under investigations to 
YouTube's Cybersecurity. Videos and their various effects on them. 

5. The study found a statistically significant correlation between the rate of 
cybercrime committed against respondents and the rate of their exposure 
to YouTube's Cybersecurity Videos. 

 
Keywords: YouTube - Teenagers' Awareness – Cybersecurity. 
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