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Abstract
The study aimed to identify the intensity of the use of ordinary teenagers and people with 
disabilities for «YouTube» in the follow-up to terrorist events.
      The study is one of the descriptive studies using the media survey method, and applying 
it to a deliberate sample of ordinary adolescents with disabilities (motor disabilities, deaf and 
hard of hearing) consisting of (300) individuals who are between the ages of 1521- years 
in Cairo, Qalyubia, and Sharqia governorates. Using the questionnaire to collect data that 
included some measures.
The most important results of the study: It was found that there were statistically significant 
differences between ordinary adolescents and people with disabilities in the rate of their use 
of YouTube in favor of persons with disabilities. There are statistically significant differences 
between the mean scores for adolescents of the study sample (ordinary - people with 
disabilities) in the intensity of the use of «YouTube» for the benefit of ordinary people. The 
study confirmed the existence of statistically significant differences between the averages of 
adolescents› grades for the study sample (ordinary - disability) on the scale of their social 
security level in favor of ordinary people.
key words: Vedios of Terrorist Events, YouTube, Social Safety, Ordinary adolescents and 
with disabilities
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تواجه   التي الهامة األمنية التحديات من واحدة  تشكل اإلرهابية  الظاهرة أخذت  
 فقط عن التحدي هذا مواجهة ومن املؤكد استحالة املعاصرة، يف املجتمعات األمنية احلياة
  .األمنية؛ بل البد من تكاتف املجتمع بأكمله من أجل التصدي لها األجهزة  طريق

ــة بدور كبير يف احلد من خطورة   ــائل اإلعالم عامة واإلعالم اجلديد خاصــ وتقوم وســ
  اإلرهاب، ملا لهذه الوسائل من تأثير على املجتمع.   

فمـنذ ـبداـية اإلنســـــــان على األرض وهو يواـجه املـخاطر التي يـحاول الســـــــيطرة عليـها 
ــاـئل التي متكـنه من حتقيق األمن اـلذي يـبدأ ابتـكار األدوات والوســـــ من منظور األســـــــرة   ـب

واملجتمع، ثم يوســع إلى الدولة ومدى االهتمام باألســرة التي يقاس من خاللها مدى تالحم  
  املجتمع وقوة أفراده.

وقـد تزايـد يف الوقـت الراهن اهتمـام البـاحثني بـذوي اإلعـاقـة عـامـة، وظهر هـذا من 
ــات اإلعالمـية والنفســــــــية التي حـاوـلت ال تعرف على خالل الـعدـيد من البحوث واـلدراســـــ

خصـائصـهم واحتياجاتهم، وتقدمي البرامج التي تسـاعدهم على معاجلة أوجه القصـور التي 
يـعانون منـها، وبـجاـنب اهتـمام الـباحثني الـبد من اهتـمام أجهزة اـلدوـلة املختلـفة بـهذه الفـئات  

ذه  وتقدمي الرعاية املتكاملة لهم، وتعد وسـائل اإلعالم من األجهزة املهمة، والتي يتأثر بها ه
  الفئات، ملا لها من جاذبية وتأثير وتعدد األشكال التي ُتطرح عن طريقها القضايا املختلفة.  

وعند التعامل مع املراهقني البد من مراعاة سماتهم الشخصية باألخص ذوي اإلعاقة، 
تلك الفئات التي لها طبيعة خاصــة فمنهم الصــم وضــعاف الســمع، فمن يتعامل معهم يجد  

متاًما عن مجتمع العاديني، الهدوء والصــمت أحد ســماته األســاســية، هذا    مجتمًعا مختلًفا
الصــمت الذي متلؤه يف بعض األحيان الصــرخات التي تعبر عما بداخلهم؛ تلك الفئات لهم  

  احتياجات ومتطلبات خاصة أهمها التواصل مع املحيطني بهم.  
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مفردة من   )٣٠هـذا وقـد أجرت البـاحثـة دراســـــــة اســـــــتطالعيـة على عينـة قوامهـا (
ــلية، وبناًء على نتائجها مت حتديد %١٠املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة ( ) من العينة األصـــ

  الصم وضعاف السمع ).    -الفئات التي عمدت الدراسة التطبيق عليهم ( اإلعاقة احلركية

ا اهتمام عينة الدراســة مبتابعة موقع "يوتيوب"   أوضــحت الدراســة االســتطالعية أيضــً
، واالهتمام بالعديد من األحداث من بينها األحداث اإلرهابية؛ مما دفع الباحثة بشـــكل عام

ــكل عام، ثم متابعة األحداث اإلرهابية  ــة للموقع بشـــ ــتخدام عينة الدراســـ لتناول كثافة اســـ
  خاصة.

  وفيما يلي عرض اخلطوات الرئيسة للدراسة:  

  الدراسات السابقة:    -أوًال 

تعتبر الدراســـــــات الســـــــابقة ملا تتضـــــــمنه من حقائق ومعلومات ذات أهمية بالغة يف 
مســـــــاعدة الـباحثني على إجناز أبـحاثهم، كـما أنـها تعتبر حجر األســـــــاس الذي ترتكز علـيه 
الـدراســــــــة والتي من خاللهـا قـامـت البـاحثـة بتحـديـد اخلطوات واإلجراءات التي اتبعتهـا 

ــة ـباتـباع خطو ات البحـث العلمي، وذـلك بحصـــــــر ـما توافر من ملـعاجلـة مشـــــــكـلة اـلدراســـــ
الدراســات والبحوث الســابقة والتي لها عالقة مبوضــوع الدراســة احلالية، وباالطالع على  
التراث العلمي يف مجال اإلعالم ومســــــح الدراســــــات الســــــابقة، فســــــوف تعرض الباحثة 

  :وفًقا للمحورين التالينيالدراسات السابقة 

  ."يوتيوب"تابعة املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة ملوقع  األول: دراسات تناولت م -أ

  الثاني: دراسات تناولت األحداث اإلرهابية واألمن االجتماعي.  -ب

  وفيما يلي عرض لدراسات كل محور من األحدث لألقدم متبوًعا بتعليق الباحثة عليها. 

  يوتيوب":(أ) دراسات تناولت متابعة املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة ملوقع "

ــة موقع ملفات الفيديو (اليوتيوب) على   ــات والبحوث لدراسـ ــعت العديد من الدراسـ سـ
اإلنترنت، ومت التركيز يف الدراسـة احلالية على املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة، والحظت 
البـاحثـة وجود العـديـد من الـدراســــــــات العربيـة واألجنبيـة التي تنـاولـت متـابعـة املراهقني  
العاديني لليوتيوب، على الصــــــعيد اآلخر توجد ندرة يف الدراســــــات التي تناولت املراهقني  
اوـلت   ــات التي تـن ذوي اإلعـاـقة واليوتيوب؛ ممـا اضـــــــطر الـباحـثة إلى اإلـفادة من اـلدراســـــ
املراهقني ذوي اإلعاقة ومواقع التواصــــل بشــــكل عام، وباألخص أن بعض هذه الدراســــات 

  واقع.تعرضت لليوتيوب ضمن هذه امل
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)  ١(  "٢٠١٩وآخرون،    C ,Reddick"ريديكات  ومن هذه الدراســـات الدراســـة التي قدمها 

والتي هـدفـت إلى التعرف علي دور اليوتيوب يف مســــــــاعـدة احلكومـة لتمكني الشـــــــبــاب  
واملواطنني من التفـاعـل وتبـادل املعلومـات والســـــــلوكيـات فيمـا بينهم عبر موقعي اليوتيوب 

احلكومة السـتخدام اليوتيوب يف عملية توعية الشـباب واملواطنني،  وتويتر، وذلك السـتجابة  
وذلـك بـالتطبيق على موقع التغريـد تويتر، واســـــــتخــدام قنوات اليوتيوب يف عمليــة تبــادل 

  املعلومات من قبل املستخدمني.

أن املجتمع بشــكل عام يدعم اســتخدام    وقد توصـــلت الدراســـة لعدد من النتائج أهمها:
احلكومـة اجلـديـدة لوســــــــائـل اإلعالم التكنولوجيـة وقنوات اليوتيوب؛ من أجـل تســـــــهيـل 

ة من احلكومـات لرغبـات املواطنني،   دة  كمـا  اخلـدمـات واســـــــتجـاـب اهتمـت احلكومـة اجلـدـي
ــل االجتماعي من خالل مبادرة  ــات مواقع التواصــ ــباب واملواطنني عبر منصــ مبخاطبة الشــ

  شفافية، وذلك سعًيا من احلكومة لتحقيق النتائج السياسية املرغوبة من قبل املواطنني.ال

ا دراســــــة فقد هدفت إلى التعرف على دور    )٢("  ٢٠١٩،    Matt Evans" ماتا إفانس  أمَّ
ة؛ بعـد أن  دولـي ار اـل ا واألخـب ــاـي القضـــــ مقـاطع الفـيديو على اليوتيوب يف إعالم اجلمـاهير ـب

اإلعالم االجتماعية مصــــدرًا من مصــــادر األخبار بالنســــبة للمواطنني،  أصــــبحت وســــائل 
واسـتخدمت الدراسـة منهج املسـح من خالل أداة حتليل املضـمون، عن طريق حتليل مقاطع 
الفيديو اخلاصــة بالصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، والتوصــل إلى دورها يف نقل املعلومات  

  واألخبار للجماهير.

أن الطرق التجريبية تســــتخدم لتأطير  الدراســـــة لعدد من النتائج أهمها:وقد توصـــــلت 
املعلومات يف مقاطع الفيديو على اليوتيوب مبا يتوافق مع الروايات التي تدعمها، كما تشير  
ــاـهدـها الشــــــــباب واجلمهور الـعام من املحتـمل أن  النـتائج إلى أن مـقاطع الفـيديو التي يشـــــ

بتقدمي معلومات وأخبار جديدة حول القضـــــية للجماهير،    تتجاوز التعرض االنتقائي وتقوم
  كما تقوم بتقدمي وجهات النظر املختلفة حول القضية.

إلى التعرف على  )  ٣("    ٢٠١٨،    Raby. R ,Caron. C" كارون    دراســــــة" يف حني ســــــعت
ــة جتريبية   ــتخدام دراسـ ــباب والتغيير االجتماعي على يوتيوب؛ من خالل اسـ اجتاهات الشـ

ــر طة الفيديو املوجهة للتغيير االجتماعي والتي يتم إنتاجها وتداولها من قبل بعض  على أشــ
  املراهقني الكنديني على موقع اليوتيوب.

أن القضــايا الفنية والعلمية أثارت مخاوف   :وتوصـــلت الدراســـة لعدد من النتائج أهمها
أخالقية بـشأن قضـية صـوت الـشباب املوجهة للتغير االجتماعي، كما أن هناك بعض القيود 
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املفروضـــة على اإلنترنت فيما يتعلق ببعض كلمات البحث؛ ولذلك مت وضـــع بعض األهداف  
  التكتيكة ملواجهة هذه القيود من قبل الشباب.

ا دراسة   فقد بحثت أثر استخدام األطفال    )٤(  "٢٠١٧بد العزيز محمد أحمد "أسماء عأمَّ
الصــم ملواقع التواصــل االجتماعي وعالقته بتنمية مهارات التواصــل لديهم، بهدف التعرف 
على أثر اســــتخدام مواقع التواصــــل االجتماعي يف تنمية مهارات التواصــــل لدى األطفال  

ــم مل ــتخدام عينة من األطفال الصـــ ــم، وكذلك معرفة نوع واجتاه العالقة بني اســـ واقع  الصـــ
التواصـــل االجتماعي ومهارات التواصـــل لديهم، والوقوف على معدالت اســـتخدام األطفال  
الصـم ملواقع التواصـل االجتماعي، ومعرفة دوافع اسـتخدام األطفال الصـم ملواقع التواصـل 

  االجتماعي، والصعوبات التي يواجهها األطفال الصم يف التواصل مع اآلخرين.

راسـات الوصـفية، بينما اسـتخدمت منهج املسـح اإلعالمي  تنتمي هذه الدراسـة إلى الد
ــم يف املرحلة العمرية من  ــنة،   ١٨:  ١٢لعينة من األطفال الصـ ومتثلت العينة يف مجموعة  سـ

املنوفية)،   –من الطالب والطالبات بعدد من مدارس ومؤســــســــات تعليم الصــــم (القاهرة  
االجتمـاعي وممن ال حيـث مت اختيـار عينـة عمـديـة ممن يســـــــتخـدمون مواقع التواصــــــــل  

  يستخدمون تلك املواقع، واعتمدت الدراسة على أداة االستبانة.

  وتوصلت الدراسة على مجموعة من النتائج، من أهمها:

هو أكثر مواقع التواصــــــل االجتماعي اســــــتخداًما من   Facebookموقع الفيس بوك   -
موقع يوتيوب  قبل األطفال الصـــــم عينة الدراســـــة، ويف املرتبة الثانية جاء اســـــتخدام 

Youtube ــتخدميه من مواد ، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة ما يقدمه موقع يوتيوب ملســـ
مصــورة ومقاطع فيديو تتناســب مع طبيعة اإلعاقة اخلاصــة بفئة الصــم وتيســر عليهم  

 فهم مادتها.

) من األطفال الصـم مسـتخدمي شـبكات التواصـل االجتماعي %٩٦٫٥وأشـارت نسـبة ( -
ــل مع اآلخرين، بينما أكدت إلى أن مواقع  ــاعدهم يف التواصـ ــل االجتماعي تسـ التواصـ

 ) من املبحوثني أنها ال تساعدهم يف التواصل مع اآلخرين.%٣٫٥نسبة (

وأن مواقع اإلنترنـت جـاءت يف مقـدمـة طرق تعرف األطفـال على مواقع التواصــــــــل   -
ــحف واملجالت يف ا لترتيب األخير االجتماعي، يليها املعلمون يف املدارس، وجاءت الصـ

 ضمن طرق التعرف على مواقع التواصل االجتماعي.
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اســــتخدام املراهقني املصــــريني من   )٥(  "٢٠١٧"أمنية عزيز علي الشــــيخ،وبحثت دراســــة 
املعاقني حركًيا لصــفحاتهم الرياضــية على الفيس بوك واإلشــباعات املتحققة منها، بهدف 

عاقني حركًيا لصــفحاتهم الرياضــية على  التعرف على اســتخدام املراهقني املصــريني من امل
"الفيس بوك" واإلشــباعات املتحققة منها، وكذلك قياس مدى تأثير املتغيرات الوســيطة يف 
قوة أو ضـــعف العالقة بني اســـتخدام املراهقني املصـــريني من املعاقني حركًيا لصـــفحاتهم  

  الرياضية على الفيس بوك ومدى حتقق اإلشباعات.

لى الدراســـات الوصـــفية، واعتمدت على منهج املســـح اإلعالمي  تنتمي هذه الدراســـة إ
لعينة من املراهقني املصـــــريني من املعاقني حركًيا، وطبقت الدراســـــة على عينة عشـــــوائية 

ــا ( ا يف   –) مفردة من املراهقني املصـــــــريني (ذكور  ٢٠٠قوامه ــً ــاقني حركي املع ــاث) من  إن
ا، واعتمــدت ١٨:  ١٥بني (  اجليزة) والتي تتراوح أعمــارهم  –محــافظتي (القــاهرة   ) عــامــً

  الدراسة على استبانة من إعداد الباحثة.

  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

وجود فروق ذات داللـة إحصـــــــائيـة بني متوســـــــطـات درجـات املبحوثني على مقيـاس   -
اســتخدام الصــفحات الرياضــية للمعاقني حركًيا تبًعا الختالف كثافة اســتخدام موقع 

 بوك. الفيس

ــائًيا بني مســــــتوى  - أكدت الدراســــــة وجود عالقة ارتباطية حركية موجبة ودالة إحصــــ
اســـــتخدام املبحوثني للصـــــفحات الرياضـــــية للمعاقني حركًيا ومســـــتوى اإلشـــــباعات  

 املتحققة.

تزداد مســتوى دوافع اســتخدام املبحوثني للصــفحات الرياضــية للمعاقني حركًيا بزيادة   -
 للمعرفة.مستوى احلاجات لديهم  

أوضــحت الدراســة وجود فروق ذات داللة إحصــائية بني متوســطات درجات املبحوثني   -
على مقياس اســتخدام الصــفحات الرياضــية للمعاقني حركًيا تبًعا الختالف املتغيرات  

  املستوى االقتصادي االجتماعي). –السن  –اإلقامة  –الدميوغرافية (النوع  

التعرف على دور يوتيوب يف   إلى  )٦("  ٢٠١٦"نهلة عبد املنعم املحروق،   ســعت دراســة  بينما
ــاـيا العربـية، وـقد ـقاـمت الـباحـثة بتطبيق اســـــــتـمارة   إـمداد املراهقني ـباملعرـفة حول القضـــــ
اسـتبانة على عينة من املراهقني لقياس بعض من معدالت اليوتيوب والتي تتشـكل يف كثافة  
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ــداقيـته، و ـكذـلك دور اليوتيوب يف حـياة املراهقني وإـمدادهم  التعرض لليوتيوب وـمدى مصـــــ
  باملعرفة حول القضايا العربية.

  وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها:

من إجمالي العينة اليوتيوب دائًما، وأن نســــــبة من يســــــتخدمون  %٦٩٫٥  يســــــتخدم -
  .%٢٦٫٩١اليوتيوب أقل من ثالثة أيام أسبوعًيا بلغت  

ا - بســــــــبب احلرـية التي   لليوتيوب  أـكدت النـتائج أن املراهقني اـلذكور أكثر اســـــــتـخدامـً
ا توفير الو  بها تلك الفئة يف اســـتخدام اإلنترنت خارج املنازل،  يتمتع   ــً قت الالزم وأيضـ
  على عكس الفتيات الذين ينشغلون مبهمات أخرى. لذلك،

اســـــــتخـدامـات األطفـال ذوي   )٧("٢٠١٥"هــدى حســـــــــن علي صــــــــــالح،  وبحثـت دراســــــــة  
ــباعات ــة ملواقعهم على اإلنترنت واإلشـــ املتحققة منها، بهدف التعرف   االحتياجات اخلاصـــ

على دوافع اســـــــتـخدام ذوي االحتـياـجات اخلـاصـــــــة ملواقعهم على اإلنترـنت واإلشــــــــباعات  
  املتحققة منها، والكشف عن أمناط هذا االستخدام.

تعد هذه الدراســــة من الدراســــات الوصــــفية، والتي اعتمدت على منهج املســــح لعينة 
إلـعدادـية مبـحافـظة الـقاهرة يف الفـئة العمرـية من ) مفردة من تالمـيذ املرحـلة ا٣٠٠قوامـها (

ــم والبكم١٥-١١( ــة التالية: الصـ ــمل الفئات اخلاصـ  –اإلعاقة احلركية –) عاًما، بحيث تشـ
ـمة   املكفوفني، ومت اختـيارهم من ـمدارس الصـــــــم والنور واألـمل مبـحافظـة الـقاهرة، مقســـــــَّ

 االستبانة عن طريق املقابلة.بالتساوي بني الذكور واإلناث، واستخدم جلمع البيانات أداة 

    :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

وجود عالقة ارتباطية موجبة بني مدى االســتخدام وبني الدوافع النفعية   أكدت النتائج
اختبار العالقة بني مدى االســتخدام وشــدة دوافع اســتخدام    وذلك عن طريق  والطقوســية؛

عهم على اإلنترنت باســتخدام معامل ارتباط الرتب  األطفال ذوي االحتياجات اخلاصــة ملواق
 (سبيرمان).

من عينة الدراسـة، وجاء   %٨٥٫٠جاء اسـتخدام عينة الدراسـة لإلنترنت دائًما بنسـبة   -
  .%١٥٫٠اختيار أحياًنا بنسبة  

إناث) يف   –أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني (ذكور -
 مدى استخدام اإلنترنت.



  

                                  
 

٨١٩ 

ــني (ذكورال - ــائية بني اجلنســ إناث) يف مدى اإلعجاب   – توجد فروق ذات داللة إحصــ
 مبا يوجد بتلك املواقع.

اـستخدامات األطفال الـصم ملواقع التواـصل    )٨(  "٢٠١٥"وليد أحمد امام،  وتناولت دراـسة  
املتحققة منها، بهدف التعرف على معدل اسـتخدام األطفال الصـم    االجتماعي واإلشـباعات

ــل االجتماعي  ــفحات  ملواقع التواصــــ ــتخدامهم لهذه املواقع وبيان الصــــ وحتديد دوافع اســــ
واملوضـــوعات التي يفضـــلونها، وتعد هذه الدراســـة من الدراســـات الوصـــفية التي اعتمدت 

ــتب ــتمارة االســـ ــتخدام اســـ ــح اإلعالمي، باســـ انة يف جمع البيانات، وطبقت على منهج املســـ
ــة على عينة قوامها(  ــم ممن تتراوح أعمارهم فيما بني (٢٠٠الدراســــ )  ١٨-١٢) طفل أصــــ

 .عاًما من تالميذ مدارس األمل للصم وضعاف السمع مبحافظتي القاهرة واملنوفية

  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها:

االجتماعي اـستخداًما من قبل األطفال الصـم عينة الدراـسة هو   التواصـل مواقعأن أكثر   -
 .الفيس بوك، يليه اليوتيوب، ثم تويتر وأخيًرا ماي سبيس

أكدت النتائج أن اســـــــتخدام األطفال الصـــــــم للدردشـــــــة من خالل مواقع التواصـــــــل    -
  االجتماعي بكثافة يجعلهم أكثر راحة ومستقرين نفسًيا.

ــم ملواقع  النتائج    أظهرت - ــتخدامات األطفال الصــ وجود عالقة ارتباطية بني معدالت اســ
  .التواصل االجتماعي واإلشباعات املتحققة منها

عالقة ارتباطية دالة بني معدالت اســــتخدامات األطفال الصــــم ملواقع التواصــــل   وجود  -
 االجتماعي ودوافع استخدامهم لتلك املواقع.

التعرف على دور مواقع التواصـل  )٩(  "٢٠١٢ين،  تناولت دراسـة "أحمد حسـني محمد  بينما
والفيس (اليوتيوب،   االهتمـــام   االجتمـــاعي  نحو  العـــام  الرأي  توجيـــه  يف  وتويتر)  بوك، 

باألحداث السـياسـية والكشـف عن تأثيراتها اإليجابية والسـلبية؛ وتنتمي هذه الدراسـة إلى 
الدراسات الوصفية، واعتمدت على منهج دراسة احلالة ومنهج املسح اإلعالمي، باستخدام 

اجلامعة، حيث مت اـستخدام العينة   ) مفردة من طالب٤٠٠اـستمارة اـستبانة بالتطبيق على (
  تويتر).    –الفيس بوك  –العشوائية العمدية ملستخدمي املواقع التالية (اليوتيوب

ــارت ــة إلى  وأشــ ــبة    نتائج الدراســ من  %٤٨أن موقع اليوتيوب جاء يف الترتيب الثاني بنسـ
ــة، كما حيث كونه أكثر املواقع اإللكترونية التي حتظى بتعرض من قبل أفراد عينة الدرا ســــ
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جاء سـبب قدرة هذه املواقع على إتاحة حرية التعبير عن الرأي بصـراحة لدى املواطنني يف 
  .  %٤١املركز الثاني بنسبة  

ــعت إلى التعرف على الدور الذي   )١٠("  ٢٠١٢دراســـــــة "دينا  محمد  محمود عســـــــاف،  وســـ
ة، وتنتمي هـذه  يقوم ـبه موقع اليوتيوب يف ترتـيب أولوـيات املراهقني جتـاه األحـداث اجلـارـي

الدراســة إلى الدراســات الوصــفية، باالعتماد على منهج املســح بالعينة، واســتخدم الباحث 
  ) مفردة.  ٢٠٠استمارة االستبانة لتطبيقها على عينة ميدانية متعددة املراحل قوامها (

ــبة   نتائج الدراســــــــة إلى وتوصــــــــلت ــتخدمون موقع   %٧٥أن نســــ من إجمالي العينة يســــ
ــبة  ــتخدمني لليوتيوب عن اإلناث، وذلك بنســ ــبة الذكور املســ اليوتيوب؛ كما أكدت تفوق نســ

  من اإلناث.  %٣٨٫٣مقابل  %٦١٫٧

اســـــــتهدفت التعرف على    )١١("٢٠١١"أســــــــماء مســــــــعد عبد املجيد،   دراســـــــة يف حني أن
ــامني ملفــات الفيــديو على اإلنترنــت يف متــابعــة األحــداث املحليــة من خالل موقع  مضــــــ
"يوتيوب"، والتركيز على فيـديوهـات الفتنـة الطـائفيـة، والتعـدي على أقســــــــام الشـــــــرطـة  
والتحرش اجلنســي، باســتخدام منهج املســح بالعينة وحتليل مضــمون بعض ملفات الفيديو،  

 ٤٠ألقل من  ٢٠) مفردة أعمارهم من ٤٠٠على عينة قوامها (رة اســتبانة اســتماباســتخدام 
   وتوصلت الدراسة إلى:عاًما، 

على الريادة يف تفضـــيالت اجلمهور ملتابعة ملفات الفيديو، تاله   يوتيوبحصـــل موقع ال  -
اهو، وأكثر   ــامنيموقع جوجـل، ثم الـي ة   املضـــــ دينـي تفضـــــــيًال للجمهور هي اـلدروس اـل

 والعظات.

ــرةتعتمد امللفات    - ــيرة    املنتشــ على املواقع على أجزاء من برامج التليفزيون، وأفالم قصــ
ــاـيا يقوم بتصـــــــويرهـا األفراد لـهدف محـدد مـثل( ـما يصـــــــوره اـملدونون خلـدـمة قضـــــ

يتابعونها)، أو بدون هدف مثل (ما يصــــوره األفراد العاديون من أحداث تصــــادفهم يف 
 الشارع).  

ــعد،  وقد قام  بدراســـة عن العالقة بني اســـتخدام الشـــباب   )١٢("  ٢٠١١"عمرو محمد أســ
قعي اليوتيوب املصــري ملواقع الشــبكات االجتماعية وقيمهم املجتمعية، مطبًقا ذلك على مو

والفيس بوك، وقام باختبار العالقة بني معدل ودوافع اســـتخدام الشـــباب املصـــري للمواقع  
ــة على منهجوقيمهم املجتمعـية،   العيـنة، ومت حتلـيل عيـنة من   واعتمـدت اـلدراســـــ املســـــــح ـب

) مفردة من طالب اجلامعات  ٤٠٠املوقعني باـستخدام اـستمارة االـستبانة طبقت على عينة (
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ـجامـعة الـقاهرة، ـجامـعة األزهر، ـجامـعة مصـــــــر للعلوم والتكنولوجـيا، اجلـامـعة املصـــــــرـية (
  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:األمريكية)  

هم األكثر نشـــــاًطا من اإلناث يف التواصـــــل مع اآلخرين والتفاعل مع األحداث   الذكور -
 االجتماعية املحيطة بهم.  

دوافع استخدام طالب جامعة األزهر ملوقع يوتيوب يف التعلم واملعرفة جاء مرتفًعا عن   -
 دوافع استخدام طالب جامعة القاهرة وطالب اجلامعة األمريكية.

ــدا لندراســـــــــة    وحـــاولـــت ــانـ التعرف على    )١٣(  "٢٠١٠،   Amanda Lenhartهرت  "أمـ
وطبقت االســتبانة على عينة عشــوائية ،  اســتخدامات املراهقني ملواقع التواصــل االجتماعي

    :وتوصلت الدراسة إلى) عاًما. ١٧-١٢) مراهق ما بني (٨٠٠قوامها (

ــاركون فيـها    %٩٣يتـفاـعل   - ـبآرائهم من خالل من املراهقني مع املواقع االجتـماعـية ويشـــــ
  ) عاًما.١٧-١٢التعليقات واملشاركة بالفيديو من الذين تتراوح أعمارهم من (

أن اســتخدام مواقع التواصــل االجتماعي يف تزايد مســتمر؛ ملا بها من مميزات جتذب  -
املراهقني، وـقد أثبـتت اـلدراســـــــة أن أكثر املســـــــتفـيدين من الشـــــــبـكات هم املراهقون 

 للتعلم.Teacher You Tube ثير من املراهقني يفضلون  ، والك%٧٣والشباب بنسبة  

ـــــــــــــن، وســعت دراســة  ـــــــــــ إلى التعرف على اســتخدامات   )١٤("٢٠٠٩"رضــا عبد الواجد أميـــــــــ
الشــباب اجلامعي ملوقع "يوتيوب" على شــبكة اإلنترنت، ومعرفة أمناط االســتخدام وأســســه  

وإســهامهم يف إنتاج الرســائل اإلعالمية التي ومدى انتشــاره بني هذه الفئة العمرية الهامة،  
  تبث من خالل املوقع.

املســح بالعينة، باســتخدام اســتمارة االســتبانة والتطبيق    منهج  على الدراســةواعتمدت 
ة قوامهـا ( ات بجـامعـات مملكـة البحرين العـامـة ١٢٢على عيـن ) مفردة من الطالب والطـالـب

  :وتوصلت إلىواخلاصة 

، يف حني ال %٨٧٫٧يســـتخدمون موقع اليوتيوب بنســـبة    غالبية الشـــباب اجلامعي -
  من عينة الدراسة موقًعا غيره. %٧٠يعرف  

دوافع اســـــــتـخدام الشــــــــباب اجلـامعي ملوقع يوتيوب هي الرغـبة يف إـمدادهم ـباألخـبار  -
املصـورة واللقطات اإلخبارية النادرة، ثم التسـلية والترفيه، والرغبة يف مشـاهدة أجزاء 

تليفزيونية لم يتم التمكن من مشــاهدتها، والفضــول للتعرض لنمط إعالمي من برامج  
  جديد. 
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  حتليل مضمون ملفات الفيديو على اليوتيوب  )١٥("٢٠٠٩،    Robert Gehi"روبرت  وتناول  
التعرف على أهمية املوقع بالنـسبة لوـسائل اإلعالم الكبرى يف حفظ كل ما يتم نـشره  بهدف  

على املوقع من خالل القنوات املخصصة لهم، واعتبرت اليوتيوب أرشيًفا للمضمون الرقمي  
  وتوصلت النتائج إلى أن:الذي يرفقه املستخدمون، 

علـيه من خالل البـحث   اليوتيوب يتمتع بـخاصــــــــية ســـــــهوـلة التـعاـمل مع اـملادة املوجودة -
ــاوًيا   بالكلمات الدالة، ويظهر موقع اليوتيوب كرائد يف عرض املعلومات وحفظها، مســــ
ــارف   ــاظ على املع ــا (للحف ــدي الصـــــــور) وموقع ويكيبي ــك موقعي فيكر (حلفظ  يف ذل

  اإلنسانية).  

يســـــهم املوقع يف عمل مكتبة كبيرة للمضـــــمون الرقمي حلفظه مع املاليني من امللفات   -
ــادر متنوعة، مثل أفالم التي   ــتقاة من مصـــ يتم جمعها من املســـــتخدمني للموقع واملســـ

الدعاية احلكومية، واألغاني املصـــــــورة (الكليبات)، واإلعالنات، واملوســـــــيقى وملفات  
  الفيديو املصورة بالهاتف املحمول.

ـبالتعرف   )١٦(  "٢٠٠٨،    Harley & Fitzpatrickرك  تهـارلي وفيتزـباواهتـمت دراســـــــة "
على دور موقع "يوتيوب" يف خلق التفاعل االجتماعي واحلوار بني املســتخدمني وبناء جســر 

التحليل الكيفي املســح اإلعالمي ب  منهجمن التواصــل بني الكبار وصــغار الســن، باســتخدام 
ــل   ــوب" واملسجـــــ ــة ألحد مستخدمي موقع "يوتيـــــ ــو شخصيـــــ والكمي لثماني ملفات فيديـــــ

ــم ــتخدمني اآلخرين نحوها،   Geriatric)١٩٢٧ (باســ ــتجابات املســ أن   وأكدت النتائجواســ
تعليقات املســتخدمني اآلخرين على ملفات الفيديو الشــخصــية للمســتخدم إيجابية؛ عبرت  
عن توحدهم مع املســتخدم وتعاطفهم مع ما قدمه يف مقاطع الفيديو من جتارب شــخصــية  

  ر السن.يف احلياة، مما ساعد على تدعيم احلوار بينه وبني صغا

التعرف على تأثير   )١٧("  ٢٠٠٨،  Melissa ,Walter"والتر ميلســـا  بينما حاولت دراســة  
موقعي اليوتيوب والفيس بوك على املشـاركة السـياسـية للطالب الذين يسـتقبلون ويرسـلون  

اســتمارة االســتبانة   واعتمدت الدراســة على  املعلومات الســياســية عن طريق الفيديوهات؛
  جلمع البيانات. 

هنــاك املزيــد من إبــداع املحتوى على اليوتيوب وتشـــــــجيع أن    وتوصـــــــــلــت النتــائج إلى
ــتركة متفاعلة يتعلم   ــبحوا مبدعني إعالميني عن طريق تقدمي ثقافة مشـ املراهقني لكي يصـ

الفيـديو منهـا املراهقون، وينبغي علينـا أن نقـدم مضــــــــامني جـذابـة للمراهقني على موقع  
 "يوتيوب".



  

                                  
 

٨٢٣ 

اســتخدام املراهقني الصــم   )١٨(" ٢٠٠٨يف حني بحثت دراســة "ياســر محمد إســماعيل، 
واملكفوفني لوســـــائل اإلعالم وعالقته مبســـــتوى معرفتهم بالقضـــــايا الســـــياســـــية، هدفت 
الدراســة إلى التعرف على اســتخدام املراهقني الصــم واملكفوفني لوســائل اإلعالم وعالقته  

م بالقضــايا الســياســية، ومعرفة مدى تعرضــهم لوســائل اإلعالم ودراســة  مبســتوى معرفته
عادات وأمناط مشــاهداتهم، كذلك دوافع اعتماد املراهقني الصــم واملكفوفني على وســائل  

 اإلعالم يف اكتساب املعرفة بالقضايا السياسية.

مها تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، باستخدام منهج املسح لعينة عمدية قوا
ــم إلى (١٥٠( ــم ما بني  ٨٥) مفردة تنقســــ )  ٧٠عاًما ، و(١٧-١٥) مفردة من املراهقني الصــــ

عاًما، بالتطبيق باســــــتخدام اســــــتبانة خاصــــــة ١٧-١٥مفردة من املراهقني املكفوفني من  
باملراهقني الصـم،  وأخرى خاصـة باملراهقني املكفوفني، ومقياس خاص مبسـتويات املعرفة  

  السياسية بالقضايا.

  أهم نتائج الدراسة:  

تتبني عدم وجود عالقة دالة بني النوع ومدى متابعة كل من املراهقني الصم واملكفوفني   -
  لوسائل اإلعالم، كذلك البرامج التي تقدم قضايا سياسية. 

ثبت صـــحة الفرض القائل بوجود فروق ذات دالله إحصـــائية بني متوســـطات درجات   -
يستخدمون وسائل اإلعالم والذين ال يستخدمونها  املراهقني (الصم، املكفوفني) الذين 

يف احلصــــول على املعلومات عن القضــــايا الســــياســــية على مســــتوى معرفتهم بتلك  
  القضايا لصالح كل من املراهقني الصم واملكفوفني الذين يستخدمون وسائل اإلعالم.

ا بني درـجة  - ــائيـً   ثـبت صــــــــحة الفرض الـقاـئل بوجود عالـقة ارتـباط إيـجابي داـلة إحصـــــ
االنتباه الذي يوليها املراهقون الصـــم واملكفوفون للقضـــايا الســـياســـية وبني مســـتوى 

  معرفتهم بهذه القضايا.

ا بني   - ــائـيً ثـبت ـعدم صـــــــحـة الفرض الـقاـئل بوجود عالـقة ارتـباط إيجـابي داـلة إحصـــــ
مســتوى االهتمام لدى املراهقني الصــم واملكفوفني بالقضــايا الســياســية بني مســتوى 

  ضايا.معرفتهم بهذه الق

ثبت عدم صــــــحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصــــــائية بني متوســــــطات  -
ــية وفق  ــياسـ ــايا السـ ــتوى املعرفة بالقضـ ــم واملكفوفني على مسـ درجات املراهقني الصـ

  (النوع، الصف الدراسي، املستوى االجتماعي االقتصادي).



 

                
 

٨٢٤ 

ــل االجتماعي على موقع يوتيوب،   )١٩("  ٢٠٠٧،  Langeالجن  " قاموقد  ــة التواصـــ بدراســـ
التعرف على اســتخدامات األطفال والشــباب ملوقع يوتيوب فيما يتعلق بتبادل مقاطع بهدف  

ــتخدمني جلوانبهم   ــتخدمني حولها، ومدى إظهار املســ ــية وتعليقات املســ ــخصــ الفيديو الشــ
ــية يف تلك املقاطع، ــخصــــ ــت٤٥واعتمد الباحث على عينة قوامها(  الشــــ خدًما تتراوح  ) مســــ

ا،  ٤٣إلى    ٩أعـمارهم ـما بني ( وقـد توصـــــــــلـت اـلدراســـــــــة إلى عـدد من النتـائج، أهمهـا مـا ) ـعامـً
  :يلي

يعلق املســـتخدمون لآلخرين حول مقاطع الفيديو الشـــخصـــية لبناء عالقات اجتماعية  -
 معهم.  

يرى املســـــــتخـدمون أن التعليقـات املثمرة حول مقـاطع الفيـديو تـدفعهم للتجـاوب مع   -
ــتراك يف ملفات   ــاهدة واالشـ ــال ردود عليها، أو املشـ اآلخرين بقراءة التعليقات، أو إرسـ

  الفيديو لهؤالء املستخدمني.

من أســــــباب اإلقبال على موقع "يوتيوب" تنوع املحتوى باإلضــــــافة إلى نشــــــر املواهب  -
 والفنون.

  :    االجتماعياملحور الثاني: دراسات تناولت األحداث اإلرهابية واألمن  (ب) 

ــة   اوـلت دراســـــ أطر مـعاجلـة املواقع اإللكترونـية    )٢٠(  "٢٠١٩عبـد احلليم،    كـامـل"جنـاة  تـن
ســعت إلى معرفة أطر  و :للصــحف اخلاصــة لألحداث اإلرهابية يف بعض دول العالم الثالث

معاجلة املواقع اإللكترونية للصـــــحف اخلاصـــــة لألحداث اإلرهابية، وكيفية معاجلة مواقع 
(املصـــري اليوم، املدى، الوســـيط)، لقضـــية اإلرهاب يف العالم الثالث، من خالل اســـتخدام  

ئج،  وتوصـــلت الدراســـة إلى عدة نتامنهج املســح لتحليل محتوى املواد املنشــورة بهذه املواقع، 
  :أهمها

ــت العدد   - ــصــ ــية اإلرهاب أهمية كبيرة، حيث خصــ ــة أعطت قضــ جميع مواقع الدراســ
ـمادة إخـبارـية ذات صــــــــلة ـباإلرـهاب خالل   ١٣٧٠الـكايف من املواد اإلعالمـية التي بلـغت

  فترة الدراسة.

من املواد   %٧٦٫٦اهتمت مواقع الدراســــة بنشــــر الصــــور املتعلقة باإلرهاب، حيث كان  -
  مبواد مصورة.  اإلعالمية مصحوبة

ــة   تنمـية ثـقاـفة التطوع يف    )٢١("٢٠١٩"جنالء محمـد محمـد حبق،  يف حني بحـثت دراســـــ
ــور مقترح لتنمية ثقافة   ــع تصـــ ــرية لتحقيق األمن االجتماعي: بهدف وضـــ اجلامعات املصـــ



  

                                  
 

٨٢٥ 

ــيح العالقة بني ثقافة   ــرية، مع توضــــ التطوع لتحقيق األمن االجتماعي يف اجلامعات املصــــ
التطوع واألمن االجتماعي، ورصـد واقع ثقافة التطوع يف اجلامعات املصـرية لتحقيق األمن 

 االجتماعي باستخدام البحث املنهج الوصفي.

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

توجد العديد من املعوقات للعمل التطوعي؛ منها ضعف الدور الذي تقوم به اجلامعات   -
 املصرية بأهمية تنمية ثقافة التطوع يف تنمية املجتمع.

 عي والتنمية املستدامة.أن تنمية ثقافة التطوع تؤدي إلى حتقيق األمن االجتما -

ــكالت االجتماعية ومنها البطالة  - - ــهم يف تقليل حجم املشـــ أن تنمية ثقافة التطوع تســـ
  والفقر واألمية والعنف التي يعاني منها املجتمع.

املـعاجلـة الصـــــــحفـية ملـحاكـمات    )٢٢("٢٠١٨"بركـة بن زامـل احلوشـــــــــان،  وتـناوـلت دراســـــــة  
الســعودية، بهدف االهتمام باملعاجلات الصــحفية ملحاكمات  اجلماعات اإلرهابية بالصــحف  

اجلماعات اإلرهابية من األخبار والتقارير واملواد الـصحفية وغيرها، التي نـشرتها الـصحف  
السـعودية ملحاكمة املتورِّطني يف قضـايا اإلرهاب يف اململكة العربية السـعودية وما ُكتب عنها  

نة الدراســــة (الرياض وعك اظ والشــــرق األوســــط)، حيث بلغ إجمالي األعداد  من خالل عيِّ
ــة   ــعة للدراسـ عدًدا، وبلغت عدد مرات املعاجلة ملحاكمات اجلماعات اإلرهابية  ٢٧٠اخلاضـ

  مرة.  ٢٩٩نحو  

  :وقد أظهرت النتائج أن

هـدف تشـــــــكـيل النســـــــق املعريف جلمهور الصـــــــحيـفة من خالل نقـل حقيقـة الوقـائع 
رتيب األول، ثم جاء احترام حق اجلمهور يف املعرفة  واألحداث وحتليلها وتفـسيرها يحتل الت

ــليمة، وعلى مســــــتوى معاجلة  وتكوين رأي عام يقوم على احلقائق وتكوين االجتاهات الســــ
الصـحف الـسعودية ملوضـوعات محاكمات املتهمني بقضـايا اإلرهاب، فقد جاء موضـوع براءة  

  مون باسم الدين يف املقدمة.الشريعة اإلسالمية من األفكار املنحرفة التي يحملها املجر

دور الصـــــحافة اإللكترونية يف تشـــــكيل  )٢٣(  "٢٠١٧"محمد علي أحمد،  دراســـــة   وبحثت
بهدف معرفة الدور الذي تقوم به    معارف واجتاهات الشـــباب الليبي نحو قضـــايا اإلرهاب،

ــايا  ــباب الليبي نحو قضــ ــكيل معارف واجتاهات الشــ ــحافة اإللكترونية الليبية يف تشــ الصــ
اإلرهاب، واستخدمت الدراسة عينة عمدية على الشباب الليبي املتابع للصحف اإللكترونية  

  الليبية باستخدام منهج املسح بشقيه.  



 

                
 

٨٢٦ 

  :  مهاوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أه

النتائج إلى مدى ثقة عينة الدراســـــة يف عرض الصـــــحف اإللكترونية الليبية    أشـــــارت
ــادر التي  ــحف اإللكترونية كأولى املصــ ــايا اإلرهاب، جاء ترتيب الصــ ــلة لديهم لقضــ املفضــ
ــهام  ــة عن إســـ ــفت الدراســـ ــائيات الليبية، وكشـــ ــة، تليها الفضـــ يعتمد عليها عينة الدراســـ

  يل املعارف واجتاهات الشباب الليبي.الصحافة اإللكترونية بنسبة كبيرة يف تشك

ا تعرض الشــــباب اجلامعي لإلرهاب  فقد تناولت   )٢٤("  ٢٠١٦"آالء عادل عيد،  دراســــة أمَّ
، والســعي إلى اإللكتروني عبر مواقع التواصــل االجتماعي وعالقته باســتخدامهم لإلنترنت

ــل  معرفــة عالقــة تعرض الشـــــــبــاب اجلــامعي لإلرهــاب اإللكتروني عبر   مواقع التواصــــــ
  االجتماعي باستخدامهم لإلنترنت واستخدمت الباحثة منهج املسح واألسلوب املقارن.

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها

ـيأتي موقع الفيس بوك يف مـقدـمة املواقع التي يتعرض املبحوثون من خاللـها لإلرـهاب  -
، ثم  %٢٢٫٨لكتروني بنســـــبة، من املبحثني يليها البريد اإل%٩٧اإللكتروني بنســـــبة بلغت

 .%١٫١٩، وأخيًرا تويتر بنسبة%٤٫٤٥، ثم الواتس آب بنسبة  %٥٫٠٤املدونات بنسبة 

ــتوى تعرض املبحوثني لإلرهاب  - ــائًيا بني مســـ توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصـــ
اإللكتروني عبر مواقع التواصـــــل االجتماعي ومســـــتوى االضـــــطراب أثناء اســـــتخدام  

  اإلنترنت.

على دور الصـحافة اإللكترونية يف تشـكيل    )٢٥(  "٢٠١٦"رانيا زكريا الســيد،  دراسـة   وأكدت
ــر، بهدف رصــــد وحتليل الدور  ــباب اجلامعي نحو اإلرهاب يف مصــ معارف واجتاهات الشــ
الذي تقوم به الصحافة اإللكترونية يف تغطية العمليات االرهابية يف مصر من خالل حتليل 

ــد تأثير هذه املعاجلة على اجتاهات  ــباب مجموعة من الصــــــحف اإللكترونية، ورصــــ الشــــ
  اجلامعي نحو قضايا اإلرهاب يف مصر.  

ــيناء املرتبة األولى يف نتائج الدراســــة كالتالي وجاءت : احتلت العمليات اإلرهابية يف سـ
ــحف اإللكترونية، يليها   ــايا اإلرهابية التي حرص املبحوثني على متابعتها على الصــــ القضــــ

الحتجـاجـات واالشـــــــتـباـكات  أحـداث العنف يف اجلـامـعات املصـــــــرـية، ويف املرتـبة األخيرة ا
  يونيو.٣٠بعد

ا   دور اإلعالم اجلـديـد يف  تنـاولـت    )٢٦(  "٢٠١٦"مجـدى محمـد عبـد اجلواد،    دراســـــــةأمـَّ
، ببحث الدور الذي يقوم تشــكيل معارف واجتاهات الشــباب اجلامعي نحو ظاهرة اإلرهاب



  

                                  
 

٨٢٧ 

ارـية وبواـبات  ـبه اإلعالم اجلـدـيد ـبأشـــــــكـاـله املختلفـة من صـــــــحف إلكترونـية ومواقع   إخـب
إعالمية ومدونات ومنتديات وشــــــبكات وغيرها، يف تشــــــكيل معارف واجتاهات الشــــــباب 
اجلامعي الســعودي نحو ظاهرة اإلرهاب على شــبكة اإلنترنت، واســتخدمت الدراســة عينة 

  ) مفردة من ثالث جامعات سعودية.٤٢٠قوامها (

    :لعدة نتائج أهمها  الدراسةوتوصلت 

تصــدر شــبكات التواصــل االجتماعي قائمة وســائل اإلعالم اجلديد، كما أســهمت إلى  -
)، كما أـسهمت إلى حد ما يف %٨٣٫٠٩حد كبير يف معرفتهم مبخاطر اإلرهاب بنسـبة (

ــاـئل اإلعالم  %١٢٫٤معرفتهم مبـخاطر اإلرـهاب بنســــــــبة بلـغت   ، وهو ـما يعني أن وســـــ
  بحوثني مبخاطر اإلرهاب. اجلديد أسهمت يف معرفة النسبة األغلب من امل

من   %٩٥٫٥اإلرهـاب ظـاهرة إســـــــالمـية عربـية، وفق ـما يراه نحو  تراجـعت املقوالت أن -
الشــباب اجلامعي الســعودي عند تعرضــهم لشــبكات التواصــل االجتماعي إزاء أحداث 

 ١١،  وأن أحداث %٢٨٫١٧أمريكية بنســبة    –اإلرهاب يرون أن اإلرهاب صــناعة غربية
    .%٢٦٫٨٧يف تفاقمها وتناميها يف مختلف دول العالم بنسبة   سبتمبر كانت السبب

ــة   وتناولت ــوء  )٢٧  (  "٢٠١٥"أمل محمد فرغلي أحمد،  دراســ تطوير مناهج التاريخ يف ضــ
أبـعاد األمن املجتمعي والوعي بـها وأثره يف تنمـية بعض املـهارات االجتـماعـية واالنتـماء ـلدى  

ـقائـمة ـبأبـعاد األمن املجتمعي، وتـقدمي تصـــــــور مطور طالب املرحـلة الـثانوـية، بـهدف إـعداد  
ملنهج التاريخ باملرحلة الثانوية يف ضـوء أبعاد األمن املجتمعي، وإعداد مقياس للوعي ببعض 

 أبعاد األمن املجتمعي.

  :وأسفرت النتائج عن

 .قصور محتوى مناهج التاريخ للمرحلة الثانوية يف تضمني أبعاد األمن املجتمعي  -

ا بني متوســـــــطي درـجات طالب مجموـعة البـحث يف ـكل من يوـجد   - فرق دال إحصـــــــائيـً
 .القياس القبلي والقياس البعدي يف مقياس االنتماء ككل لصالح القياس البعدي

ا بني متوســـــــطي درـجات طالب مجموـعة البـحث يف ـكل من  - يوـجد فرق دال إحصـــــــائيـً
ــالح القـياس البـعدي يف ـكل بُـعد من أبـعاد مقـياس ال  القـياس القبلي والقـياس وعي لصـــــ

  البعدي.

 الســـــياســـــي التوظيف )٢٨("  ٢٠١٢النجار،   ســــــليمان محمود "وئامكما تناولت دراســـــة 
، ٢٠٠١ ســبتمبر من عشــر احلادي أحداث بعد األمريكية اخلارجية الســياســة يف لإلرهاب



 

                
 

٨٢٨ 

 دراســة، وواالجتماعي الســياســي الفكر أدبيات يف اإلرهاب مصــطلح على بهدف التعرف
ــة ــياسـ ــة اعتمدت  اإلرهاب، جتاه ومحدداتها األمريكية اخلارجية السـ  املنهج على الدارسـ

 التحليلي.   والوصفي التاريخي

  :أهمها نتائج، مجموعة إلىدراسة  ال وخلصت

 من مجموعة لشـن ٢٠٠١ سـبتمبر من عشـر احلادي أحداث املتحدة الواليات وظَّفت  -
 .واالقتصادية والعسكرية السياسية مصاحلها احلروب لتحقيق

ــم إلعادة اإلرهاب على احلرب توظيف  - ــرق خارطة رســ ــط الشــ  يعرف فيما األوســ
  .األمريكية اخلارجية وزيرة عنه أعلنت الذي اجلديد األوسط مبشروع الشرق

على دور اإلرهاب يف الســياســة   )٢٩(  "٢٠١١"وائل محمود الكلوب،  يف حني أكدت دراســة  
)،  ٢٠٠٩  -٢٠٠١ســبتمبر ( ١١اخلارجية األمريكية نحو بلدان الشــرق األوســط بعد أحداث 

بـهدف التعريف مبشـــــــكـلة اإلرهـاب واألمن الـعاملي، مع حتـدـيد املـعايير التي تســـــــتخـدمـها 
  وتوصلت إلى النتائج التالية:الواليات املتحدة يف التعامل مع ظاهرة اإلرهاب.  

ســـــــبب جلوء جهات معينة إلى اإلرهاب هو القهر والظلم، باعتباره ســـــــالًحا فعاًال إن  -
  وتأثيره قوي، ونوًعا من التعبير واالحتجاج من وجهة نظرهم.

القدرة العالية على اســــتخدام التطور التكنولوجي باســــتغالل طائرات مدنية وحتويلها   -
  م.٢٠٠١برسبتم  ١١لصواريخ موجهة لتنفيذ عمليات إرهابية يف أحداث 

عالقة تعرض املراهقني لنشــر األخبار يف    )٣٠("  ٢٠٠٩"زكريا أحمد فتحي،  دراســة    بحثت
القنوات الفضـــائية اإلخبارية العربية باجتاهاتهم نحو ظاهرة اإلرهاب، بهدف التعرف على  
ــاهات   ـــ ـــ ــد اجتـ ـــ مضمون األخبار املرتبطة بالعنف واإلرهاب داخل نشرات األخبار، مع رصـ

ــج املسح لعينة ( ) مفردة من ٤٠٠املراهقني حول األسباب املختلفة لإلرهاب، باستخدام منهــ
  ى:توصلت إلعاًما). و ٢٠  –١٨املراهقني (

تصـــــــدرت القضـــــــيـــــــة الفلسطينية األخبار املرتبطة بالعنف واإلرهاب، يليها القضية  -
  العراقية، ثم األفغانية. 

ــاهدون أخبار اإلرهاب والعنف - ــبة من يشــــ   للذكور ) ٪  ٨٩٫٥من املراهقني بلغت (  نســــ
  اث، كما تتشابه مشاهدة املراهقني من ذكور وإناث ألخبار اإلرهاب والعنف.  واإلنــ
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جـاءت الـدولـة اإلســـــــرائيليـة على قمـة الـدول اإلرهـابيـة التي يراهـا املراهقون عينـة   -
ــ ــلــ ــواليات املتحدة األمريكية يف املرتبة الثانية، ثم إجنــ ــــ ترا والدمنارك  الدراسة، ثم الــ

  يليها دولة أفغانستان، ويف املرتبة األخيرة تنظيم القاعدة. 

جاءت الفضــائيات العربية كمصــادر يعتمد عليها املراهقون يف متابعة أحداث اإلرهاب  -
ــحف   ــدقاء واملعارف، يليهم الصــــ والعنف، ثم اإلنترنت، ثم التليفزيون املحلي ثم األصــــ

  والعاملي، يليهــا الكتب.واملجالت ثم الراديو املحلي  

ــة   حددت ــورة النمطية لإلرهابي كما   )٣١("  ٢٠٠٨"أحمد عبد املقصــــود حبيب، دراسـ الصـ
تقدمها مســلســالت التليفزيون املصــري وعالقتها بصــورته الذهنية لدى املراهقني، بهدف 

رة النمطية لإلرهابي كما تقدمها املســــلســــالت التليفزيونية على القناة التعرف على الصــــو
األولى، وصــورته عند املراهقني وعالقتها بالصــورة النمطية املقدمة من خالل مســلســالت 

ــة عن عدة نتائج؛ منها ما التليفزيون؛ باســـتخدام منهج املســـح بالعينة.   ــفرت الدراســ وقد أســ
   :يلي

لتي قدمها املســـــلســـــل التليفزيوني املصـــــري لســـــمات بالنســـــبة للصـــــورة اإلعالمية ا -
الشـــخصـــية اإلرهابية جاءت تتســـم ببعض الســـمات واملالمح الشـــكلية كإطالق اللحية  

 وارتداءه اجللباب األبيض القصير.  

تبني عدم رضـاء املراهقني عن تلك السـمات الـشخصـية معلنني إـسهام اإلعالم املصـري   -
اإلعالمية للشــخصــية اإلرهابية مبالمح شــكلية بشــكل ملحوظ يف صــنع تلك الصــورة  

 إسالمية.

تبني أن هناك عدم اتفاق بني الصـــــورة اإلعالمية التي قدمها املســـــلســـــل التليفزيوني   -
للشــخصــية اإلرهابية من حيث الديانة والصــورة الذهنية املتكونة لدى املراهقني، فهي  

لشـخصـية اإلرهابية ديانات  ليسـت دائًما تنتمي للديانة اإلسـالمية؛ بل ميكن أن حتمل ا
 أخرى.

ــة "أديــب محمــد خضـــــــــور،    اهتمــت  وقــد بــالتنــاول اإلعالمي للعمليــات    )٣٢(  "٢٠٠٧دراســــــــ
ــبة لتقدمي تغطية إعالمية للحوادث   ــوابط اإلعالمية املناســــ اإلرهابية، بهدف حتديد الضــــ

ــب ــتغالل اإلعالم من أجل حتقيق أهدافهم، ومعرفة أســ اب  اإلرهابية ملنع اإلرهابيني من اســ
ــافة للتعرف على طبيعة عالقة اإلرهاب باإلعالم،  وخصــــــائص الظاهرة اإلرهابية، باإلضــــ

ــف التحليلي للتعريف بالظاهرة،   ــتخدم الباحث منهج الوصـــ ــل الباحث إلى واســـ وقد توصـــ
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ــاـئل اإلعالم وظـاهرة اإلرهـاب وأســــــــبابـها وأهم  نـتائج إيجـابـية توضـــــــح العالـقة بني وســـــ
 خصائصها.  

ــالح عبد اهللا احلقباتي،   "تركيدراســــــة    تناولتيف حني   مدى إســــــهام   )٣٣("  ٢٠٠٦بن صـــــ
ة بني   ة، بهـدف التعرف على الفروق اجلوهرـي اإلعالم األمني يف معـاجلـة الظـاهرة اإلرهـابـي
الصـــحف املحلية اليومية الســـعودية املنشـــورة باللغة العربية يف معاجلة الظاهرة اإلرهابية،  

وتوصـــلت وثائقي وأداة حتليل املحتوى جلمع البيانات. واســتخدم الباحث املنهج الوصــفي ال
  النتائج إلى:

 غلب الطابع اإلخباري على الصحف املحلية السعودية يف تغطيتها للحدث اإلرهابى.   -

تفاوتت املسـاحة املخصـصـة للمواد الصـحفية املسـتخدمة يف تغطية األحداث اإلرهابية  -
 يف الصحف املدروسة تبًعا لقربها أو بعدها من وقوع احلدث.     

رهاب املعاصر، طبيعتها  ظاهرة اإل   )٣٤( "٢٠٠٤الصالح،  "مصلح  هذا؛ وقد تناولت دراسة
وعواملها واجتاهاتها، بهدف حتديد مفاهيم لكلمة اإلرهاب والتفرقة بني مصـطلح اإلرهاب 
والعدوان، وبني اإلرهاب احلديث والقدمي أو ما ســــــماه الباحث باإلرهاب التاريخي، ومدى 

تائج، تأثير وســـــائل اإلعالم على ظاهرة اإلرهاب ســـــواًء كان ذلك من حيث األهداف أو الن
ــتخدم  ــة  الباحثواســ ــمون الوثائق اخلاصــ ــته املنهج التاريخي؛ وذلك بتحليل مضــ يف دراســ

بـاحلوادث اإلرهـابيـة خالل فترة العشـــــــرة أعوام املـاضـــــــيـة، وتنـاول العـديـد من احلوادث 
م. ٢٠٠١ســـــــبتمبر    ١١اإلرهـابيـة يف العـالم العربي وأوربـا، وأنهى هـذه احلوادث بـأحـداث  

  نتائج يف دراسته، منها:وتوصل إلى عدة  

 أصبح ظاهرة عاملية تعدت مرحلة اإلقليمية واملحلية. اإلرهاب إن -

العربيــة    اختالف - الــدول  الشـــــــمــاليــة وأوربــا عن  أمريكــا  اإلرهــاب بني دول  مفهوم 
 واإلسالمية.

إن اإلرهاب ال ينتمي إلى ديانة محددة؛ وميكن أن يكون الشخص اإلرهابي يحمل ديانة   -
ــيح ــالمية أو مســـ ق لإلرهاب، وإمنا إســـ ية أو يهودية أو بدون ديانة، فالدين ليس بخالَّ

 اإلرهاب يخلق نفسه من بيئته التي يعيش فيها.

وقد أظهرت الدراســة أن هناك عدة عوامل مختلفة تؤدي إلى انتشــار ظاهرة اإلرهاب  -
وتخلق ما يســمى بالشــخصــية اإلرهابية، منها عوامل اجتماعية وســياســية واقتصــادية  

 ودينية وإعالمية. وأمنية
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عالقة اشتراك الطالب يف جماعات النشاط    )٣٥( "٢٠٠٤"منزل عسران جهاد،  وقد تناول  
الطالبي باألمن النفســـــــي واالجتماعي لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض، بهدف 
حتديد العالقة بني مشـــــــاركة الطالب يف األنشـــــــطة ودرجة شـــــــعورهم باألمن النفســـــــي  
واالجتماعي املدرســي، والكشــف عن الفروق يف درجة الشــعور باألمن النفســي واالجتماعي 
بني الطالب املشـــــــاركني يف األنشـــــــطة وأقرانهم غير املشـــــــاركني يف النشـــــــاط الطالبي،  

  باستخدام املنهج الوصفي.

فروق ذات داللة إحصـــــائية بني الطالب املشـــــاركني يف  وجودإلى    وتوصـــــــلت النتائج
جتماعي وأقرانهم غير املشـاركني يف مسـتوى األمن النفسـي واالجتماعي لصـالح  النشـاط اال

 املشاركني.   

على مســــــتوى القلق وعالقته   )٣٦(  "٢٠٠٢"فتحى أحمد الطاهر،  دراســــــة   ركزتيف حني  
ببعض املتغيرات النفسـية لدى األطفال الصـم وضـعاف السـمع، بهدف الكشـف عن العالقة 

يف العدوان ودافعية اإلجناز لدى   املتغيرات النفســــــية متمثلةبني مســــــتوى القلق وعدد من 
) تلميًذا وتلميذة  ٢٤٠عينة الدراســــــة، باســــــتخدام املنهج الوصــــــفي، والتطبيق على عينة (

) عاًما من مدارس األمل للصم وضعاف السمع بالشرقية والقاهرة، باستخدام ١٤:   ١١٫٥(
ومقياس لبعض  –الســمع  وضــعافصــم  ومقياس القلق لألطفال ال   –اســتمارة جمع بيانات

  املتغيرات النفسية لألطفال الصم وضعاف السمع. 

إناث)، واألطفال   –إلى وجود فروق بني األطفال الصــم (ذكور  نتائج الدراســـةوتوصـــلت 
إناث) يف القلق لصـالح ضـعاف الـسمع، ويف العدوان لصـالح األطفال    –ع (ذكورضـعاف الـسم

  لصالح ضعاف السمع.الصم، ويف دافعية اإلجناز 

  التعليق على الدراسات السابقة وأوجه اإلفادة منها يف الدراسة احلالية:  

ــابقة إلى أهمية بحث متابعة املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة  ــات الســـ انتهت الدراســـ
  لفـيديوـهات األـحداث اإلرـهابـية على موقع "يوتيوب" وعالقتـها مبســـــــتوى األمن االجتـماعي 

ســــــــباب التي ـتدفعهم ملـتابـعة ـهذه األـحداث على املوقع، واتضـــــــح اعتـماد  ـلديهم، لتعرف األ
غالبية هذه الدراسـات على الدراسـة امليدانية ملعرفة األسـباب والدوافع وفوائد تعرض تلك  
ــ "يوتيوب"، واعتمد بعضـها على املنهج الوصـفي يف معاجلة الدراسـة، واسـتخدم  الفئات للــــــ

ــول إلى ــاليب متنوعة يف جمع  البعض املنهج التجريبي للوصــــ ــتخدام أســــ أدق النتائج باســــ
  البيانات. 
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     وقد أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف:

  تعميق فهم وحتديد مشكلة الدراسة. -

  صياغة التساؤالت والفروض العلمية للدراسة.   -

 .حتديد عينة البحث وتصميم األدوات، مع حتديد املفاهيم واملتغيرات القابلة للقياس -

مناقشــة نتائج البحث؛ حيث اســتعانت الباحثة ببعض نتائج الدراســات الســابقة قريبة   -
الصـلة بالدراسـة احلالية إلجراء املقارنات للوقوف على أوجه االتفاق واالختالف بينها  

 وبني نتائج الدراسات السابقة.

ــات  وفيما يلي بعض املالحظات التي تبرز مدى اختالف الدراســــــــة احلالية عن  الدراســــــ
  السابقة:

الحظـت البـاحثـة قلـة الـدراســــــــات اإلعالميـة العربيـة املهتمـة بـذوي اإلعـاقـة مقـارنـة  .١
بالدراسـات النفسـية واالجتماعية، فقد تناولت معظم الدراسـات السـابقة هذه الفئات  

  من منظور نفسي أو اجتماعي.  

البــ .٢ للمراهقني، حيــث وجــدت  قلــة يف مقــاييس األمن االجتمــاعي  احثــة  تبني وجود 
ــة "أمل محمد  ــتني فقط مت اإلفادة منهما يف قياس األمن االجتماعي هما دراســ دراســ

كما مت االســـتعانة ،    "٢٠١٩ودراســـة "جنالء محمد محمد حبق،   "٢٠١٥فرغلي أحمد ، 
 ". ٢٠٠٤مبقياس القلق االجتماعي لألطفال "وحيد مصطفى كامل، 

أوضــــحت الدراســــات الســــابقة املتعلقة باإلرهاب أهمية حتديد الضــــوابط اإلعالمية   .٣
ا حتديد ٢٠٠٧املناســــبة للحد من هذه الظاهرة دراســــة "أديب محمد خضــــور "، أيضــــً

دراســة "أحمد بة للمراهقني مثل شــخصــية اإلرهابى وواقع الصــورة الذهنية له بالنســ
ــود حبيب  ــة اخلارجية األمريكية "، والتأكيد على دوره يف٢٠٠٨عبد املقصـــ ــياســـ  الســـ
 اخلارجية الســياســة يف لإلرهاب التوظيف الســياســي"، و٢٠١١"وائل محمود الكلوب،  

 سـليمان محمود دراسـة "وئام ٢٠٠١ سـبتمبر من عشـر احلادي أحداث بعد األمريكية
 "٢٠١٢النجار،  

اعى أظهرت بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية حصول مواقع التواصل االجتم .٤
ابعتهم   ــاهـدة عـالـية من املراهقني من خالل مـت وـباألخص "يوتيوب" على نســــــــبة مشـــــ

"   دراـسة"،    ٢٠١٩،   Matt Evans" ماتا افانس  واـستخدامهم للموقع منها دراـسة دراـسة
  " ٢٠١٧"أســـماء عبد العزيز محمد أحمد دراســـة   "،  ٢٠١٨،Caron. C, Raby. Rكارون  
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" ، وأيضــاً دراســة عالقة اســتخدامات املراهقني للموقع  ٢٠٠٨ودراســة "أحمد ســمير،  
"، وتأثيره على قيم املجتمع  ٢٠٠٨ومسـتوى املعرفة بالقضـايا العامة منها "دينا عسـاف، 

 ".  ٢٠١١منها دراسة "عمرو محمد أسعد، 

ــات التي تـناوـلت األمن االجتـماعي مـباشـــــــرة؛ لكن هـناك    .٥ ـبالرغم من قـلة اـلدراســـــ
العديد من الدراســات العربية واألجنبية تناولت أبعاده وبعض عناصــره يف التأثير على  

 جنالء محمد محمد حبق،"  دراسة "،  ٢٠١٥املراهقني منها دراسة "أمل محمد فرغلي،  
ــة  يف حني أن البعض اآلخر ربط أبعـا  "٢٠١٩ التعرض ملوقع "يوتيوب" منهـا دراســـــ ده ـب

  ."٢٠٠٨  Harley & Fitzpatrickرك  ت"هارلي وفيتزبا

  حتديد مشكلة الدراسة وتساؤالتها: -ثانًيا 

يـشهد الوقت احلالي تزايًدا ملحوًظا يف متابعة مواقع التواـصل االجتماعي؛ ومن خالل 
ا ملوقع   ــارًا واســـــــعـً ، واتســــــــعت ـقاـعدة  YouTubeمالحـظة الـباحـثة وـجد أن هـناك انتشـــــ

  املتعاملني معه على شبكة اإلنترنت وخاصة املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة. 

ــمي جميع ملفات الفيديو على اإلنترنت   بل إن جناح املوقع دفع ببعض الباحثني أن يســ
مبلفـات "يوتيوب"، كمـا لو كـانـت هـذه الفيـديوهـات جميعهـا حتمـل نفس األصــــــــل واملعنى  

ا األحداث   ،)٣٧(حثي "ملف يوتيوبي"، فأوجدوا مصـــــــطلح "اليوتيوبية"للمصـــــــطلح الب أيضـــــــً
اإلرهابية التي تشـــهدها املجتمعات يف الفترة األخيرة والشـــعور باخلوف وعدم االســـتقرار  

  من جانب أفراد املجتمع.

  ومن هنا ميكن بلورة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التالي:           

 األـحداث اإلرـهابـية على اليوتيوب مبســـــــتوى األمن االجتـماعيـما عالـقة فـيديوـهات    
  لدى املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة؟ 

  وينبثق من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية على النحو التالي:

مــا كثــافــة اســـــــتخــدام املراهقني العــاديني وذوي اإلعــاقــة ملوقع "يوتيوب" يف متــابعــة  .١
 فيديوهات األحداث اإلرهابية؟

مــا دوافع اســـــــتخــدام املراهقني العــاديني وذوي اإلعــاقــة ملوقع "يوتيوب" يف متــابعــة  .٢
 فيديوهات األحداث اإلرهابية؟
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ــاهدتها على موقع  .٣ ــة مشــ ــل املراهقون عينة الدراســ ما أهم مقاطع الفيديو التي يفضــ
  اليوتيوب؟  

ــة لفيديوهات األحداث اإلرهابية  .٤ ــادر التي تتم من خاللها متابعة عينة الدراسـ ما املصـ
 على "يوتيوب"؟  

ما مدى ثقة املراهقني عينة الدراـسة يف موضـوعية فيديوهات األحداث اإلرهابية على   .٥
 يوب"؟"يوت

ـما أهم األـحداث اإلرـهابـية التي ـتابعـها املراهقون عيـنة اـلدراســـــــة على موقع اليوتيوب  .٦
 مؤخًرا؟  

ما أشــــــكال التفاعل النشــــــط الذي يشــــــارك به املراهقون عينة الدراســــــة يف متابعة  .٧
 األحداث اإلرهابية على موقع "يوتيوب"؟

ــي الكثافة) ما مدى وجود فروق بني املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة (عا .٨ لي ومنخفضـ
يف استخدام "يوتيوب" ملتابعة فيديوهات األحداث اإلرهابية على مقياس مستوى األمن  

 االجتماعي لديهم؟

ما مدى وجود فروق بني املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة (الذكور واإلناث) مستخدمي   .٩
ن االجتماعي "يوتيوب" ملتابعة فيديوهات األحداث اإلرهابية على مقياس مســـتوى األم

 لديهم؟

  أهمية الدراسة:  -ثالًثا

  تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:  

ــة؛ والتي تـناوـلت    -١ ـمدى مـتابـعة املراهقني الـعاديني وذوي اإلـعاـقة ـحداـثة مـجال اـلدراســـــ
وعالقتـها مبســـــــتوى األمن االجتـماعي   يوتيوبلفـيديوهـات األحـداث اإلرهـابـية على ال

، وذلك يف ظل انتشــــار اســــتخدام اليوتيوب بني املراهقني الذين يتأثرون باملنتج  لديهم
  اإلعالمي ويتفاعلون معه.  

التزايد املسـتمر يف اإلقبال على املوقع؛ حيث حتتل مصـر املرتبة الثانية بعد السـعودية  -٢
ــبة للدول العربية،   ــرينبالنســــ ــتوى العالم من حيث   واملرتبة احلادية والعشــــ على مســــ

  .)٣٨(استخدام املصريني ملوقع "يوتيوب"
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تعتبر هذه الدراســة اســتكماًال للدراســات الســابقة التي ركزت على الشــباب اجلامعي   -٤
)عاًما، لذلك ٢١-١٥عنــــــــــــد التطرق ملوقع "يوتيوب"، دون التركيز على (املراهقني من 

يــــة للتعرف على مدى متابعة املراهقني ملوقع اليوتيوب باعتباره من فهناك ضرورة بحث
الوسائط اإلعالميــــــة التي يفتقر مجال دراسات الطفولــــــة يف مجتمعنا لها، خصوًصا  
مع التطور التكنولوجي إليجـاد صـــــــورة مكتمـلة تســـــــتـهدف التقومي ووضـــــــع اخلطط 

  واالستراتيجيات.

ــن يف متابعة امل -٥ عاًما) ٢١-١٥راهقني العاديني وذوي اإلعاقة من (أهمية معرفة التبايـــــ
بصـــفة عامة، وذلك للتعرف على مدى اســـتجابة هذه الشـــريحة واآلثار   "يوتيوب"ملوقع  

ــة على هذه املتابعة والتي قد تنعكس على املجتمع فيما بعد، ملا لهم من دور  املترتبـــــــــــ
  فعال لزيادة التنميـة واإلنتاج يف املجتمع.

ــة مـ  -٦ ة دراســـــ ابعـة املراهقني ذوي اإلعـاقـة  أهمـي ة على  دى مـت موقع لألحـداث اإلرهـابـي
ــعورهم باخلوف  ــاهدة هذه األحداث على أمنهم اإلجتماعي وشــــ "يوتيوب" وتأثير مشــــ

  نظًرا إلعاقتهم.

  أهداف الدراسة: -رابًعا

  تسعى الباحثة من خالل هذا البحث التعرف على:    

ــاديني وذوي   .١ الع ــة اســـــــتخــدام املراهقني  ــاف ــة كث ــابع ــة ملوقع "يوتيوب" يف مت اإلعــاق
 فيديوهات األحداث اإلرهابية.

ابـعة فـيديوهـات  .٢ ــة ملوقع "يوتيوب" يف مـت ة اـلدراســـــ دوافع اســـــــتخـدام املراهقني عيـن
 األحداث اإلرهابية.

ــاهدتها على موقع  .٣ ــة مشـــ ــل املراهقون عينة الدراســـ أهم مقاطع الفيديو التي يفضـــ
  "يوتيوب".

متابعة عينة الدراســـــة لفيديوهات األحداث اإلرهابية  املصـــــادر التي تتم من خاللها .٤
 على "يوتيوب".  

مدى ثقة املراهقني عينة الدراســة يف موضــوعية فيديوهات األحداث اإلرهابية على   .٥
 "يوتيوب"
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ــة على موقع اليوتيوب  .٦ أهم األحـداث اإلرـهابـية التي ـتابعـها املراهقون عيـنة اـلدراســـــ
 مؤخًرا.

الذي يـشارك به املراهقون عينة الدراـسة يف متابعة األحداث أـشكال التفاعل النـشط   .٧
  اإلرهابية على موقع "يوتيوب".

ــي الكثافة)   .٨ مدى وجود فروق بني املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة (عالي ومنخفضــــ
يف متابعة فيديوهات األحداث اإلرهابية باســــتخدام "يوتيوب" على مقياس مســــتوى  

 األمن االجتماعي لديهم.

ابـعة ـمدى و .٩ جود فروق بني املراهقني الـعاديني وذوي اإلعـاـقة (اـلذكور واإلـناث) يف مـت
فـيديوهـات األحـداث اإلرهـابـية ـباســـــــتخـدام "يوتيوب" على مقـياس مســـــــتوى األمن 

 االجتماعي لديهم.

  حدود الدراسة: -خامًسا

 احلدود املوضوعية :  

العــاديني وذوي اإلعــاقــة  تتمثــل احلــدود املوضـــــــوعيــة يف مــدى متــابعــة املراهقني    
لفـيديوهـات األحـداث اإلرهـابـية على اليوتيوب وعالقتـها مبســـــــتوى األمن االجتـماعي 

  لديهم.

    :احلدود اجلغرافية  

ــة على املراهقني ( ذكور   إنــاث) مبحــافظــات القــاهرة    -مت تطبيق أدوات الــدراســــــ
  واجليزة والقليوبية.

    :احلدود الزمنية  

راهقني العاديني وذوي اإلعاقة لفيديوهات األحداث ركزت الدراســــــة على متابعة امل  
 . ٢٠١٩إلـى ديسمبر    ٢٠١٩اإلرهابية على اليوتيوب يف الفترة من يناير  

  حتديد املفاهيم:   -سادًسا

يف ضــوء ما مت عرضــه من الدراســات والبحوث العربية واألجنبية الســابقة التي تقع    
ــح الباحثة  ــة يف إطارها، توضــ ــطلحات والتعريفات  هذه الدراســ ــود باملفاهيم واملصــ املقصــ

  اإلجرائية التي استخدمها البحث.

      :Relationship عالقة .١
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يقصـد بها إجرائًيا: مدى االـستخدام واملـشاركة والتفاعل للفيديوهات املنـشورة مبوقع  
  "يوتيوب".

  Vedios of Terrorist Eventsاإلرهابية:   األحداثفيديوهات  .٢

ـناول أعـمال العنف التي تـهدف إلى خلق أجواء من اخلوف، وفيـها الفـيديوهـات التي تت
اســتهداف متعمد للمدنيني وغير املدنيني، أعدت بصــورة مخططة ومفزعة لنشــر اخلوف 

  وعدم االستقرار، مبا يهدد السلم واألمن االجتماعي.

   YouTube: موقع "يوتيوب" .٣

متخصـص على اإلنترنت يقدم خدمات الفيديو اجلادة    موقع ويب يقصـد به إجرائًيا:      
والترفيهية، ويسـمح للمسـتخدمني مبشـاهدة ومشـاركة وحتميل مقاطع الفيديو وتقييمها 

  والتعليق عليها بشكل مجاني.

 Social Safety: األمن االجتماعي   .٤

مجموعــة من العنــاصـــــــر متى توافرت منهــا اإليجــابيــة زادت قوة األمن االجتمــاعي   
والعكس وهي: املشـــــــارـكة والشـــــــعور ـباملســـــــئولـية، االنتـماء للوطن، تعزيز روح األخوة 
والصــداقة، درجة الشــعور بالعزلة واالنطواء، درجة الشــعور بالقلق والظلم واإلحباط،  

 ى الشعور باخلجل والنقص، درجة الشعور بالعنف والعدوان.مد

 اإلعاقة: املراهقني العاديني وذوي   .٥

Ordinary adolescents and with disabilities       

ا: طالب املرحـلة الـثانوـية واجلـامـعات، الـعاديني وذوي اإلـعاـقة، اـلذين   ــد بهم إجرائـيً يقصـــــ
  ابل مرحلة املراهقة الوسطى واملتأخرة.) عاًما، أي ما يق٢١-١٥تتراوح أعمارهم من (

  متغيرات الدراسة: -سابًعا

ــتخدام  -أ ــتقل: يتمثل يف كثافة متابعة فيديوهات األحداث اإلرهابية باســــ متغير مســــ
  موقع "يوتيوب".  

  متغير تابع: يتمثل يف مستوى األمن االجتماعي لدى املراهقني عينة الدراسة.  -ب

    إناث)،   –ذوي اإلعاقة)، النوع ( ذكور  –متغيرات وسيطة: تتمثل يف احلالة (عاديني -ج
  األصغر سًنا )، ومحل اإلقامة. –السن ( األكبر سًنا 
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  ثامًنا: فروض الدراسة:

من خالل اإلطار العام ملشكلة البحث، استطاعت الباحثة حتديد بعض الفروض التي 
  :يلييثيرها البحث فيما 

ــطات درجات املراهقني    :ولالفرض األ ــائية بني متوســـ توجد فروق ذات داللة إحصـــ
ذوي اإلعاقة) يف كثافة اســــتخدام موقع "يوتيوب" لصــــالح    –عينة الدراســــة (عاديني

    العاديني.

ــطات درجات املراهقني  :  الفرض الثاني ــائية بني متوســ توجد فروق ذات داللة إحصــ
اإلعاقة) على مقياس مستوى األمن االجتماعي لديهم  ذوي    –عينة الدراسة (عاديني 

    لصالح العاديني.

ــائـية بني كـثاـفة اســـــــتخـدام :  الفرض الثـالـث توجـد عالـقة إيجـابـية ذات دالـلة إحصـــــ
    املراهقني عينة الدراسة ملوقع "يوتيوب" وبني مستوى األمن االجتماعي لديهم.

طات درجات املراهقني  توجد فروق ذات داللة إحصـــــائية بني متوســـــ:  الفرض الرابع
الصـــم وضـــعاف الســـمع ) عينة الدراســـة على مقياس األمن   –ذوى اإلعاقة احلركية

    االجتماعي لصالح ذوي اإلعاقة احلركية.

  نوع ومنهج الدراسة: -تاسًعا

) التي تعتمد Descriptive Studyتعد الدراســة احلالية من الدراســات الوصــفية (
، وذلك من خالل مســح عينة من املراهقني  (Survey)اإلعالمي امليداني على منهج املســح 

) عــامــاً (ذكور وإنــاث)؛ للتعرف على مــدى متــابعتهم  ٢١-١٥العــاديني وذوي اإلعــاقــة من (
لفـيديوهـات األحـداث اإلرهـابـية ـباســـــــتخـدام موقع "يوتيوب" ومســـــــتوى األمن االجتـماعي 

  لديهم.  

  مجتمع وعينة الدراسة:   -عاشًرا

  (أ) مجتمع الدراسة:  

يتمـثل يف جمهور املراهقني الـعاديني وذوي اإلـعاـقة من طالب اـملدارس الـثانوـية الـعادـية  
ــة)، والفرق الثالث األولى من طالب اجلامعات من  وذوي اإلعاقة (مدارس التربية اخلاصــــ

ار مســـــــتخـدمي موقع "يوتيوب" على شـــــــبكـة اإلنترـنت، واعتمـدت فيـها   الـباحـثة على اختـي
ا لإلنترنـت بني محـافظـات اجلمهوريـة وكـانـت محـافظـات  املحـافظـات األعلى اســـــــتخـدامـً
ا   ل القـاهرة الكبرى النســـــــبـة األكبر اســـــــتخـدامـً (القـاهرة واجليزة والقليوبيـة)، حيـث حتـت
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من  %٥٠لإلنترنت يف مصـــر، إذ ميثل عدد مســـتخدمي اإلنترنت يف القاهرة الكبرى حوالي  
، أيًضا وجود العديد من املراكز واجلمعيات لذوي  )٣٩(خدمي اإلنترنت يف مصرإجمالي مست

اإلعاقة متكنت الباحثة من الوصــول إليها، وملا تعذر أن يتم احلصــول على معلومات من كل 
أفراد مجتمع الدراسـة البشـرية وذلك لضـخامته؛ فقد جلأت الباحثة إلى اسـتخدام أسـلوب  

  .املجتمع املتاح جلمع البيانات واختيار عينة الدراسة منهالعينات للتركيز على  

  (ب) عينة الدراسة:

ــة على عينة عمدية من املراهقني املصــــريني العاديني     قامت الباحثة بتطبيق الدراســ
قوامـها   -طالب املرحـلة الـثانوـية والفرق الثالث األولى من طالب اجلـامـعات  -وذوي اإلـعاـقة

القــاهرة، اجليزة،  ٢١  -١٥ارهم بني() مفردة ممن تتراوح أعمــ٣٠٠( ا مبحــافظــات  ــً ــام )ع
بتكرار( توزيعهـــا  وقـــد مت  لكـــل محـــافظـــة، (١٠٠والقليوبيـــة،  مفردة  املراهقني  ١٥٠)  ) من 

) مفردة، والصـم وضـعاف  ٨٠) من ذوي اإلعاقة، ضـمت اإلعاقة احلركية (  ١٥٠العاديني، (
ا ملتغير النوع (  ) مفردة، مع مراعـاة التمثيـل املتســــــــاوي للمبحوثني٧٠الســـــــمع (   ١٥٠وفقـً

  إناًثا)  ١٥٠ذكورًا،

  وفيما يلي جدول توصيف عينة الدراسة:  

  توزيع عينة الدراسة  )١جدول (
  %  ن (العدد)   متغيرات الدراسة 

  النوع

  ٥٠  ١٥٠  الذكور
  ٥٠  ١٥٠  اإلناث

  ١٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي 

  السن
  ٥٢  ١٥٦  سنة)  ١٨:أقل من ١٥األصغر سًنا ( من 

  ٤٨  ١٤٤  سنة)  ١٨:٢١سًنا (من األكبر 
  ١٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي 

  محل اإلقامة 

  ٣٣٫٣  ١٠٠  القاهرة
  ٣٣٫٣  ١٠٠  اجليزة

  ٣٣٫٣  ١٠٠  القليوبية
  ١٠٠  ٣٠٠  االجمالي 

  حالة املبحوث 
  ٥٠  ١٥٠  العاديني

  ٥٠  ١٥٠  ذوي اإلعاقة 
  ١٠٠  ٣٠٠  اإلجمالي 

  نوع اإلعاقة
  ٥٣٫٣  ٨٠  اإلعاقة احلركية 

  ٤٦٫٧  ٧٠  والبكمالصم 
  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالي 
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  مبررات اختيار العينة: 

تزايد إقبال املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة على موقع "يوتيوب"، كما أنهم مييلون يف  -١
هذه املرحلة العمرية (املراهقة الوســـطى واملتأخرة) إلى اســـتكشـــاف كل ما هو جديد، 
ــة، واالنفتاح على الثقافات املتنوعة باعتبارها  واالطالع بعيًدا عن املناهج الدراســــيـــــــــ

  التحضر، وذلك ما يتيحه املوقع بالنسبة لهم.  مظهًرا من مظاهر 

ــارها من مدارس تتباين بني العاديني وذوي اإلعاقة  -٢ ــدية مت اختيــــ عينة الدراسة العمــــ
ــحيح ملجتمع   ــة جيدة للتمثيل الصـ وبعض املراكز واجلمعيات، مما يعطي الباحثة فرصـ

  املراهقني.

ــتخدمي اإلنترنت يف الفئة العمرية ( -٣ ــبة ٢٥إلى أقل من ١٦يتركز معظم مسـ ــنة) بنسـ سـ
  .)٤٠(%٢٩٫٦سنة) بنسبة    ١٦، تليها الشريحة العمرية (أقل من %٣٨

ــانة، باإلضـــافة إلى  -٤ قدرة املبحوث يف هذه املرحلة على اإلجابة على أســـئلة االســـتبــــــــ
  استطاعتـه تقدمي بيانات مفيدة. 

  أدوات ومقاييس الدراسة:  -احلادي عشر

  االستبانة:استمارة    .أ

باألهداف التي حددتها الدراسـة وذلك من   جلمع البيانات اخلاصـة بالدراسـة واملتعلقة
ــع  ــئلة، ومت تطبيقها على عينة عمدية من املراهقني موضــ خالل مجموعة متنوعة من األســ
ــة؛ وذلك للتعرف على متابعتهم لفيديوهات األحداث اإلرهابية على موقع "يوتيوب"   الدراســ

االجتماعي لديهم وفًقا لتحديد مفاهيم الدراســــــة، ومعاينة الدراســــــات   ومســــــتوى األمن
ــئلة االســـتمارة ــابقة، ثم صـــياغة أسـ للكشـــف عن العالقات بني متغيرات الدراســـة من   السـ

  خالل استجابات املبحوثني.

هذا، وقد قامت الباحثة بإعداد صـــحيفة االســـتبانة باملقابلة ومت عرضـــها على خبراء 
ــةيف اإلعالم والتربـي ا،للتعرف على    )٤١(ة اخلـاصـــــ ا   درجـة ترابطـها منهجـيً ا وفـقً ومت تـعديلـه

  باخلطوات التالية:استمارة االستبانة  وقد مر إعداد  لرؤيتهم.  

ــة  .١ ــاؤالت الدراسـ ــكلة وتسـ ــوء مشـ ــتبانة يف ضـ ــتمارة االسـ ــة السـ حتديد املحاور الرئيسـ
 وفروضها.

ــماتهم،  أحتديد  .٢ ــتمارة، وحتديد ســــ ــتطبق عليهم االســــ ــة التي ســــ فراد عينة الدراســــ
  والصياغة التي تناسبهم يف فهم األسئلة.  
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إعداد االسـتمارة وصـياغتها يف صـورتها األولية، بحيث تغطي أسـئلتها هذه املحاور، ثم   .٣
من حجم العينة الفعلية للدراسـة،   %١٠تطبيقها على مجموعة من عينة الدراسـة بلغت  

  ك لتحديد مدى فهمهم ألسئلتها ودرجة مالءمتها للتطبيق.وذل

ا،  .٤ ا منطقيـً إـعداد االســـــــتـمارة يف صـــــــورتـها النـهائـية مع مراـعاة ترتـيب األســـــــئـلة ترتيبـً
ــئلة املغلقة ــوح، مع التنويع بني األســ ــاطة ووضــ ــياغتها ببســ ت واملفتوحة، وقد راع  وصــ

لتسـهيل عملية جمع البيانات    ،ذلك مع التركيز على األسـئلة املغلقة بشـكل أكبرالباحثة 
يف اإلجابة على   املبحوثنيمن املبحوثني وتفريغها وحتليلها، باإلضافة إلى تسهيل مهمة 

 .ةوزيادة تعاونهم مع الباحث، أسئلة االستمارة  

  ب.مقاييس البحث:  

الدراســة فقد احتوت اســتمارة االســتبانة املســتخدمة  وفروض   تســاؤالتن  عجابة  لإل
ا   ا التحقق ،  لى عـدة مقـاييسالـعاديني وذوي اإلعـاـقة عللمراهقني  واملوجـهة  فيـه الـهدف منـه

  وفيما يلي توضيح لهذه املقاييس:من صحة فروض الدراسة، 

 قياس كثافة االستخدام ملوقع "يوتيوب" عامة ومتابعة فيديوهات األحداث اإلرهابية من .١
 خالله خاصة: 

ــر   ــة "ياسـ ــابقة يف إعداد هذا املقياس منها دراسـ ــات السـ ــتعانة ببعض الدراسـ مت االسـ
"، ودراســـــــة "نهـلة عـبد املنعم املحروق،  ٢٠١٥"، "ولـيد أحـمد إـمام، ٢٠٠٨محـمد إســــــــماعـيل  

"، ودراســـــــة "أمنية عزيز علي  ٢٠١٧"، ودراســـــــة "أســـــــماء عبد العزيز محمد أحمد  ٢٠١٦
ة من هذه الدراســـــات مت إعداد الباحثة ملقياس كثافة االســـــتخدام  " وباإلفاد٢٠١٧الشـــــيخ،

ملوقع "يوتيوب" ـعاـمة ومـتابـعة فـيديوـهات األـحداث اإلرـهابـية من خالـله ـخاصـــــــة للمراهقني  
 العاديني وذوي اإلعاقة. 

لبيان    األولولقياس كثافة االسـتخدام للمبحوثني، مت وضـع مقياس مكون من أربعة أسـئلة،   
ا (درجـتان) أحـيانـًا (درـجة    -مـعدل االســـــــتـخدام، ويخـتار املبحوث أـحد الـبداـئل الـتالـية: دائـمً

 نادرًا (صفر).   -واحدة)

ا  ا  "، ويختار امنذ متى بدأت تسـتخدم موقع يوتيوبلتحديد " الســؤال الثانيأمَّ ملبحوث أيضـً
  أحد البدائل التالية، والتي يعطى عليها درجة معينة:

ســنوات   ٣ما يزيد على    -(درجتان)من ســنة إلى ســنتني   -(درجة واحدة)   أقل من ســنة -
 (ثالث درجات).



 

                
 

٨٤٢ 

  لتحديد معدل االستخدام، ويختار املبحوث أيًضا أحد البدائل التالية:   السؤال الثالثو

ا    -   عـدة مرات يف اليوم الواحـد  -(درجتـان)  حســــــــب الظروف  -ة)(درجـمرة واحـدة يوميـً
  (ثالث درجات).

ا الســؤال الرابع يف املرة الواحدة كم يقضــي املبحوث من الوقت تقريًبا يف اســتخدام    أمَّ
ــاـعة  ويخـتار املبحوث أـحد الـبداـئل الـتالـية:  موقع يوتيوب؟ من   -(درـجة واـحدة)  أـقل من ســـــ

ثم يتم جمع درجات كل (ثالث درجات)،  أكثر من ســـاعتني   -(درجتان)ســـاعة إلى ســـاعتني 
ــابقة، وبالتالي أمكن تصـــنيف كل مبحوث إلى:   ــئلة السـ كثيف االســـتخدام  مبحوث عن األسـ

 ).٤:  ٠منخفض االستخدام (من   -)٧: ٤متوسط االستخدام ( من   –درجة)  ١١:  ٨(من  

  . قياس األمن االجتماعي للمراهقني العاديني وذوي اإلعاقة:  ٢

مت إعداده من جانب الباحثة يف ضــوء االســتعانة واإلفادة من املقاييس الســابقة التي 
ــات علم النفس واالجتماع ــة "أمل محمد فرغلي  ،  مت إجرائها يف بحوث ودراســـ منها دراســـ

ــة "جنالء محمـد محمـد حبق،    "،٢٠١٥أحمـد ،   ومقـياس القلق االجتمـاعي  ،  ١٩٢٠ودراســـــ
ــطفى كامل،  ــن محمد، ٢٠٠٤لألطفال "وحيد مصــ ــحر حســ ــلوك االجتماعي "ســ " ، والســ

ِبع يف إعداده اخلطوات التالية:٢٠٠٢   م" واتُّ

متثـل هـدف املقيـاس يف تعرف األمن االجتمـاعي للمراهقني  :  حتـديـد هـدف املقيـاس  -٢/١
  والعوامل املؤثرة فيه.العاديني وذوي اإلعاقة عينة الدراسة 

قـامـت البـاحثـة بـاإلطالع على مقـاييس األمن   :حتــديــد أبعــاد ( عنــاصـــــــــر املقيــاس )  -  ٢/٢
ــافة إلى املقاييس التى أعدت فى النواحى   ــى واالجتماعى واالنفعالى، باإلضـــ النفســـ
االجتماعية لذوى اإلعاقة ، وأمكن التوصــــــل إلى تقســــــيم مقياس األمن االجتماعى  

  - االنتماء للوطن   -سـبعة عناصـر هما: املشـاركة والشـعور باملسـئولية للمراهقني وفقاً 
درجة الـشعور بالقلق    -درجة الـشعور بالعزلة واالنطواء -تعزيز روح األخوة والصـداقة

  .درجة الشعور بالعنف والعدوان -مدى الشعور باخلجل والنقص -والظلم واإلحباط

العبارات لكل بُعد من أبعاد املقياس،  مت وضـع مجموعة من:  صــياغة عبارات املقياس  -٢/٣
ارات ( د ٥٠وقـد بلغ عـدد العـب ارة مقســـــــمـة على أبعـاد املقـياس، وقـد روعي عـن ) عـب

صـــــــيــاغــة العبــارات، أن يكون للعبــارة معنى واحــد محــدد ومفهوم مع االبتعــاد عن 
 العبارات الصعبة.



  

                                  
 

٨٤٣ 

ى مجموعة من مت عرض الصـــــورة املبدئية للمقياس عل  :الصـــــــورة املبدئية للمقياس  -٢/٤
ــة ، وذلــك )٤٢(اخلبراء يف مجــال اإلعالم وعلم النفس واالجتمــاع والتربيــة اخلــاصــــــ

ــادة اخلبراء  للتعرف على ـمدى متثـيل ـكل عـبارة للُبـعد اـلذي تنتمي إلـيه، وأـبدى الســـــ
املحكمني آرائهم بحذف أو إضافة أو تعديل أية عبارة يف ضوء مالحظاتهم، ومت أخذ 

نســـــبة اتفاق عالية بني مجموع آراء اخلبراء، مع حذف العبارات التي حصـــــلت على  
)  ٧العـبارات التي مت االتـفاق على اســـــــتبـعادـها بني نســــــــبة كبيرة منهم، ومت ـحذف (

  ) عبارة مقسمة على أبعاد املقياس.٤٣عبارات، ليصبح بعد التعديل (

ــورة النهائية للمقياس  -٢/٥ ــورته النهائية واملكون من (:  الصــ ــع املقياس يف صـ )  ٤٣مت وضـ
ــح كيفية اإلجابة وكيفية التعامل مع  ــة، والتي توضـ ــمن التعليمات اخلاصـ عبارة، يتضـ

  املقياس. 

مت تصــــــحيح املقياس بإعطاء درجات للمبحوثني وفًقا لإلجابات    :تصـــــــحيح املقياس  -٢/٦
أوافق إلى حــد مــا (درجــة    -أوافق بــدرجــة كبيرة (درجتــان)  التي اختيرت كــالتــالي:

 ال أوافق (صفر).   -واحدة)

وقد مت تصــــحيح املقياس بهذه الصــــورة لألبعاد اإليجابية التي تدل درجة املوافقة بها  
تعزيز    -االنتماء للوطن  -املشـاركة والشـعور باملسـئوليةعلى األمن االجتماعي املرتفع، وهي (

ا عناصــــر املقياس الســــروح األخوة والصــــداقة)،   فقد صــــححت بعكس قيم درجات   لبيةأمَّ
درجة الشعور بالقلق والظلم    -( درجة الشعور بالعزلة واالنطواء املقياس وهذه األبعاد، هي:

  . درجة الشعور بالعنف والعدوان) -مدى الشعور باخلجل والنقص -واإلحباط

  :إجراءات صدق وثبات االستبانة -الثاني عشر

  Validity    الصدقأ . 

االنتهاء من إعداد االسـتبانة قامت الباحثة باختبار صـدق االسـتمارة بعرضـها على  بعد 
مجموعة من األسـاتذة واملتخصـصـني (املحكمني)؛ وذلك للحكم على مدى صـالحية األسـئلة  
ووضــــــوحها وصــــــالحية االســــــتمارة للتطبيق، ومت تعديل االســــــتمارة بناء على مالحظات 

  ا النهائي للتطبيق امليداني.األساتذة (املحكمني) وأصبحت يف شكله

       Reliability  الثباتب . 

ــتمارة   ــتبانة عن طريق إعادة تطبيق االسـ ــتمارة االسـ -Reمت إجراء اختبار الثبات السـ
test    ــة   %١٠عبر فترة زمنـية من إـجاـباتهم عليـها، وذـلك على عيـنة متـثل من عيـنة اـلدراســـــ



 

                
 

٨٤٤ 

ا من تطبيق   ٣٠قوامهـا   ــة عشـــــــر يومـً مفردة من اـلذكور واإلـناث، وذـلك بعـد مرور خمســـــ
االختبار القبلي لالســتمارة، وقد اعتمدت الباحثة يف حســاب ثبات االســتبانة على حســاب 

ــبة االتفاق بني إجابات املبحوث ني يف التطبيق األول والتطبيق الثاني، وكانت قيمة معامل  نسـ
)، وهو معــامــل ثبــات مرتفع يــدل على عــدم وجود اختالف كبير يف إجــابــات %٩٣الثبــات (

  املبحوثني، كما يدل على صالحية االستبانة للتطبيق. 

  : )٤٣(اخلطوات املتبعة يف تطبيق أدوات الدراسة

ــة مبجموعة من  ــول إلى نتائج عالية مرت الدراســـ اخلطوات يف تطبيق األدوات للوصـــ
  الدقة، وهي:

ــيتم تطبيقه من أدوات عليهم عن طريق   .١ ــًيا ملا ســـ قامت الباحثة بتهيئة التالميذ نفســـ
تعريف الباحثة بنفســــها وبطبيعة الدراســــة املطبقة، والغرض من تطبيق االســــتمارة  

للطالب األدوات والتعليمات  والفائدة التي ســــتعود على الباحثة من ذلك، مع الشــــرح  
  الواردة بها، والتي يجب مراعاتها أثناء التطبيق. 

ــت الـباحـثة على التواـجد اـلدائم طوال ـمدة إجراء التطبيق املـيداني، إلمـكانـية  .٢ حرصـــــ
مقابلة أفراد العينة أطول وقت ممكن، ومعرفة خصائصهم؛ ألن بعضهم ال يستطيعون  
التواصـل باأللفاظ والكلمات،  ويحتاجون إلى معاملة خاصـة، وقد سـبق التعامل معهم  

  عية.  من قبل الباحثة يف الدراسة االستطال

ة بتطبيق األدوات على الطالب بتقســـــــيمهم إلى مجموعـات، بحيـث ال   .٣ قـامـت البـاحـث
تزيــد املجموعــة عن أربعــة طالب، إلمكــانيــة التعــامــل معهم والوصـــــــول إلى النتــائج  

  الصحيحة.  

) مفردة  ١٥٠) مفردة، مقســــمة إلى ( ٣٠٠تطبيق أدوات الدراســــة على عينة قوامها ( .٤
 ) مفردة من املراهقني ذوي اإلعاقة. ١٥٠من املراهقني العاديني، و(

متـت مراجـعة بـياـنات االســـــــتـمارة من ـجاـنب الـباحـثة، للـتأـكد من إـجاـبة املبحوثني عن   .٥
 جميع األسئلة.  

 مت تفريغ النتائج وحتليلها إحصائًيا. .٦

  

 



  

                                  
 

٨٤٥ 

  األساليب اإلحصائية املستخدمة:    -الثالث عشر

بعد االنتهاء من التطبيق امليداني للدراـسة حرصـت الباحثة على مراجعة االـستمارات  
ــُتخدم برنامج   ــب اآللي، حيث اســـ وترتيبها وترميزها متهيًدا إلدخال البيانات إلى احلاســـ

SPSS    ،وقــد أُجريــت على البيــانــات  واخلـاص بـاملعـاجلـة اإلحصــــــــائيـة للعلوم االجتمـاعيـة
    :األساليب اإلحصائية التالية

 استخراج اجلداول التكرارية الستجابات املبحوثني (التكرار والنسب املئوية).   .١

 ، للكشف عن داللة الفروق بني متغيرين كميني.    Chi - Squareـ   ٢اختبار كا .٢

للكشف عن الفروق اإلحصائية ذات الداللة اإلحصائية بني   ،   T . test-اختبار "ت"  .٣
 متوسطات املتغيرات الوصفية للدراسة.   

 معامل االرتباط "بيرسون" للكشف عن العالقة بني متغيرات الدراسة.    .٤

االجتــــاه   .٥ أحــــادى  الـتـبــــايـن   ANOVA    )One Way Analysis Ofحتـلـيــــل 
Variance الداللة اإلحصائية بني املجموعات وداخلها،  ) ، للكشف عن الفروق ذات

ا ملتغير نوع اإلـعاـقة يف مســـــــتوى األمن  مـثل املـقارـنة بني املراهقني ذوي اإلـعاـقة وفـقً
  االجتماعي لديهم.

  نتائج التطبيق امليداني لعينة من املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة 

يني وذوي اإلـعاـقة عيـنة على املراهقني الـعاد  ةفيـما يلي عرض لنـتائج تطبيق االســـــــتـباـن
اـلدراســـــــة، وذـلك وفق ـعدة مـحاور: أولـها اإلـجاـبة عن تســـــــاؤالت البـحث، ثم عرض لنـتائج 

  اختبار صحة الفروض، يعقبها التعليق على مجمل نتائج الدراسة امليدانية. 

  اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:  -أوًال    

 أهمية موقع "يوتيوب" بالنسبة للمراهقني عينة الدراسة:    )١

ــة، مت قياس مدى  ــبة للمراهقني عينة الدراسـ ملعرفة مدى أهمية موقع اليوتيوب بالنسـ
    األهمية، ثم اختبار داللة الفروق بينهم وكانت النتائج كالتالي:

  

  

  



 

                
 

٨٤٦ 

  الدراسة وفًقا حلالة املبحوث): توزيع مدى أهمية موقع اليوتيوب للمراهقني عينة ٢جدول (

  النـــوع 

  مدى األهمية

  اإلجمالي   ذوى اإلعاقة   عاديني 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٨٥  ٢٥٥  ٩٤  ١٤١  ٧٦  ١١٤  مهم جًدا 

  ١٢  ٣٦  ٦  ٩  ١٨  ٢٧  مهم إلى حد ما 

  ٣  ٩  ٠  ٠  ٦  ٩  غير مهم 

  ١٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالــي

  ٠٫٠١مستوى املعنوية =    ٠٫٢٥٥معامل التوافق =    ٢احلرية =  درجة   ٢٠٫٨٥٩=  ٢قيمة كا

تشـير بيانات اجلدول السـابق إلى تكرارات ونسـب مدى أهمية موقع "يوتيوب" بالنسـبة 
ا حلـالتهم (عـاديني ذوي اإلعـاقـة)، وثبـت وجود عالقـة   –للمراهقني عينـة الـدراســــــــة وفقـً

ــائـية بني املراهقني الـعاديني ة املوقع  إيجـابـية ذات دالـلة إحصـــــ  وذوي اإلعـاقـة ومـدى أهمـي
،   ٠٫٢٥٥مبعامل توافق ٢٠٫٨٥٩=  ٢بالنسبة لهم لصالح ذوي اإلعاقة ، حيث بلغت قيمة كا

  .٢وذلك عند درجات حرية=   ٠٫٠١وهي قيم دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية=  

ا  وتعكس هذه البيانات اهتمام ذوي اإلعاقة مبشاهدة املوقع وميكن تفسير ذلك تعويضً 
  لهذه الفئات عن بعض الوسائل األخرى التي فقدوا التعرض لها نتيجة اإلعاقة.   

  مدى استخدام املبحوثني عينة الدراسة ملوقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث. )٢

  ): توزيع مدى استخدام املبحوثني عينة الدراسة ملوقع اليوتيوب وفقًا حلالة املبحوث٣جدول (

  حالة املبحوث      

  خدام       االست

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   عاديني 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٧٤  ٢٢٢  ٨٠  ١٢٠  ٦٨  ١٠٢  دائًما

  ٢٥  ٧٥  ٢٠  ٣٠  ٣٠  ٤٥  أحياًنا

  ١  ٣  ٠  ٠  ٢  ٣  نادرًا

  ١٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالي 

  ٠٫٠٢٤مستوى املعنوية =   ٠٫١٥٦معامل التوافق =   ٢احلرية =  درجة  ٧٫٤٥٩=  ٢قيمة كا



  

                                  
 

٨٤٧ 

ــتخدام املبحوثني عينة  ــب مدى اســ ــابق إلى تكرارات ونســ ــير بيانات اجلدول الســ تشــ
الدراسـة ملوقع "يوتيوب" وفًقا حلالتهم، والذي يوضـح عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية 

درجة   ٧٫٤٥٩=  ٢سة، حيث جاءت قيمة كابني املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة عينة الدرا
وتؤكد هذه البيانات تساوي املراهقني العاديني وذوي   ٠٫١٥٦، معامل التوافق =  ٢احلرية =  

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراـسة التي .  اإلعاقة يف اـستخدام موقع "يوتيوب" بـشكل دائم
حيث أكد على اســــتخدام العينة للموقع وإضــــافة تعليقات  )٤٤(  )٢٠٠٧( Langeالجن  قام بها  

 حول مقاطع الفيديو بهدف بناء عالقات اجتماعية معهم.  

  منذ متى بدأ املبحوثني عينة الدراسة استخدام موقع "يوتيوب" وفقا للحالة. )٣

حلالة  ): تكرارات ونسب بداية استخدام املراهقني عينة الدراسة ملوقع "يوتيوب" وفًقا ٤جدول (

  املبحوث

  حالة املبحوث      

  بداية االستخدام 

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   عاديني 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٧٦  ٢٢٨  ٨٠  ١٢٠  ٧٢  ١٠٨  سنوات   ٣ما يزيد على 

  ١٥  ٤٨  ١٠  ١٥  ٢٢  ٣٣  من سنة إلى سنتني

  ٨  ٢٤  ١٠  ١٥  ٦  ٩  أقل من سنة 

  ١٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالــي

  ٠٫٠١٢مستوى املعنوية =  ٠٫١٧٠معامل التوافق =    ٢درجة احلرية =       ٨٫٨٨٢=  ٢قيمة كا

يبني اجلدول الســابق تكرارات ونســب بداية اســتخدام املراهقني عينة الدراســة ملوقع  
ذوي اإلعاقة)، ويتضـــح أن بداية االســـتخدام للمراهقني    –"يوتيوب" وفًقا حلالتهم (العاديني

ــنوات   ٣العاديني (ما يزيد عن   ــنتني) أعلى منه لدى املراهقني ذوي  –ســـ ــنة إلى ســـ من ســـ
ســـــتخدام األحدث فقد بينت النتائج تكرارات بداية االســـــتخدام  اإلعاقة، وعلى العكس لال

للموقع بالنســـــبة لذوي اإلعاقة (أقل من ســـــنة) أعلى تكرارًا من املراهقني العاديني، إال أن 
ذـلك لم ـيدعم العالـقة بني متغيري ـحاـلة املبحوث وـبداـية االســـــــتـخدام، حـيث أظهر التحلـيل 

ة بني  ٨٫٨٨٢=    ٢املتغيرين، فقـد بلغـت قيمـة كـا  اإلحصـــــــائي عـدم وجود عالقـة ذات دالـل
، وهي قيم غير داـلة عـند أي من مســـــــتوـيات اـلدالـلة مع درجـات    ٠٫١٧٠مبـعاـمل توافق =  

 . ٢حرية = 

  



 

                
 

٨٤٨ 

  معدل استخدام املراهقني عينة الدراسة ملوقع "يوتيوب" وفقا حلالة املبحوث. )٤

  وتيوب" وفًقا حلالة املبحوث): توزيع معدل استخدام املراهقني عينة الدراسة ملوقع "ي٥جدول (

  حالة املبحوث

  معدل االستخدام

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   عاديني 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٤٥  ١٣٥  ٦٠  ٩٠  ٣٠  ٤٥  عدة مرات يف اليوم الواحد

  ٣٩  ١١٧  ٢٢  ٣٣  ٥٦  ٨٤  حسب الظروف 

  ١٦  ٤٨  ١٨  ٢٧  ١٤  ٢١  مرة واحدة يومًيا 

  ١٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالــي

  ٠٫٠٠٠مستوى املعنوية =  ٠٫٣٣٥معامل التوافق =    ٢درجة احلرية =       ٣٧٫٩٨١=  ٢قيمة كا

ــابق معدل اســــتخدام املراهقني عينة الدراســــة ملوقع "يوتيوب" وفًقا  يبني اجلدول الســ
ــائية بني املراهقني العاديني وذوي  حلالة املبحوث، ويؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصـــ

، حيث ٠٫٠١اإلعاقة يف معدل اسـتخدامهم للموقع لصـالح ذوي اإلعاقة عند مسـتوى داللة  
. نظًرا الستخدام  ٢بدرجة احلرية =   ٠٫٣٣٥ومعامل توافق =  ٣٧٫٩٨١=   ٢جاءت قيمة كا

ــبة   ــة للموقع عده مرات يف اليوم الواحد بنسـ ــة.  %٦٠هذه الفئات اخلاصـ عن عينة الدراسـ
ــبة  ــب الظروف بنسـ ــتخدامهم للموقع حسـ ــة فظهر اسـ ا املراهقون العاديون عينة الدراسـ أمَّ

والتي أكدت حصـــول   )٤٥(  )٢٠٠٨ر (. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراســـة أحمد ســـمي%٥٦
  .%٥٠٫٤"استخدام املراهقني لإلنترنت حسب الظروف" على مرتبة متقدمة بنسبة  

ــية املبحوثني فى املرة الواحدة الســـــــتخدامهم موقع "يوتيوب" وفًقا للحالة  )٥ الوقت الذي يقضـــــ
 ذوي اإلعاقة). –(عاديني 

فى املرة الواحدة الستخدامهم موقع  ): الوقت الذى يقضية املراهقني عينة الدراسة ٦جدول (

  "يوتيوب" وفقا للحالة

  حالة املبحوث              

  الوقت

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   عاديني 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣١  ٩٣  ٤٢  ٦٣  ٢٠  ٣٠  أكثر من ساعتني يف املرة الواحدة   

  ٣٦  ١٠٨  ٣٠  ٤٥  ٤٢  ٦٣  من ساعة إلى ساعتني 

  ٣٣  ٩٩  ٢٨  ٤٢  ٣٨  ٥٧  أقل من ساعة 

  ١٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالــي

  ٠٫٠٠٠مستوى املعنوية =  ٠٫٢٣١معامل التوافق =    ٢درجة احلرية =       ١٦٫٩٨٢=  ٢قيمة كا



  

                                  
 

٨٤٩ 

ــة يف املرة الواحدة  ــيه املراهقون عينة الدراسـ ــابق الوقت الذي يقضـ يبني اجلدول السـ
ا حلـالتهم (عـاديني ذوي اإلعـاقـة)، ويؤكـد على وجود   –الســـــــتخـدامهم موقع "يوتيوب" وفقـً

ــتخدم يف  ــائية بني املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة يف الوقت املســـ فروق ذات داللة إحصـــ
 ٢، حيث جاءت قيمة كا٠٫٠١الح ذوي اإلعاقة عند مســتوى داللة  املرة الواحدة للموقع لصــ

. نظًرا لوقـت اســـــــتخـدام هـذه   ٢بـدرجـة احلريـة =    ٠٫٢٣١ومعـامـل توافق =    ١٦٫٩٨٢=  
عن عينة الدراســة.   %٤٢الفئات اخلاصــة للموقع أكثر من ســاعتني يف املرة الواحدة بنســبة 

ــة فظهر اســـتخد ا املراهقون العاديون عينة الدراسـ ــاعتني أمَّ ــاعة إلى سـ امهم للموقع من سـ
  .  %٤٢بنسبة  

تؤكد وتدعم هذه النتيجة نتائج اجلدول السابق من الدراسة احلالية، وتتفق مع دراسة 
التي أـكدت أن متوســـــــط الوـقت اـلذي يســـــــتغرـقه املبحوثون يف   )٤٦(  )"٢٠٠٨دينـا عســـــــــاف ("

  %. ٣١٫٨) ساعات بنسبـة  ٣الوسيلة الواحـدة يومًيا هو (

  ملفضل ملشاهدة مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب" وفقًا حلالة املبحوث.الوقت ا )٦

 ):  ٧جدول (

  توزيع تكرارات ونسب الوقت املفضل ملشاهدة مقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب وفًقا حلالة املبحوث

  حالة املبحوث

  الوقت املفضل

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   العاديني 
 zقيمة 

الدال

  %  ك  %  ك  %  ك  لة

  ٠٫٠٠٠  ٥٫١٩٦ ٣٨  ١١٤ ٦٨  ١٠٢ ٨  ١٢  الفترة الصباحية 

  ٠٫٩٥٠  ٠٫٥٢٠ ٣٥  ١٠٥ ٣٢  ٤٨ ٣٨  ٥٧  فترة الظهيرة 

  ٠٫٢٣٠  ١٫٠٣٩ ١٨  ٥٤ ٢٤  ٣٦ ١٢  ١٨  فترة املساء 

  ٠٫٩٥٠  ٠٫٥٢٠ ٢١  ٦٣ ١٨  ٢٧ ٢٤  ٣٦  فترة السهرة 

  ٠٫٠٠٥  ١٫٧٣٢ ١٦  ٤٨ ٦  ٩ ٢٦  ٣٩  فترة ما بعد منتصف الليل

  ذوى اإلعاقة)  ١٥٠ –العاديني  ١٥٠(   ٣٠٠ن =   جملة من سئلوا 

يوضـح اجلدول السـابق توزيع تكرارات ونسـب الوقت املفضـل ملشـاهدة مقاطع الفيديو 
على موقع اليوتيوب وفًقا حلالة املبحوث، حيث جاءت (الفترة الصـباحية) يف الترتيب األول 



 

                
 

٨٥٠ 

ــبة  ١١٤بإجمالي تكرار ( رتيب الثاني بإجمالي تكرار  ، ثم (فترة الظهيرة) يف الت  %٣٨) بنســــ
  .  %٢١، ثم جاءت (فترة السهرة) يف الترتيب الثالث بنسبة  ٣٥) بنسبة  ١٠٥(

ــائية   Zكما تظهر قيم اختبار  ــابق وجود فروق ذات داللة إحصـ يف بيانات اجلدول السـ
ــب تكرار املراهقني (الـعاديني ــاـهدة مـقاطع الفـيديو على    –بني نســـــ ذوي اإلـعاـقة) يف مشـــــ

  . ٠٫٠١فترة الصباحية لصالح ذوي االحتياجات اخلاصة عند مستوى داللة  اليوتيوب بال

، حيث جاءت فترة الســهرة  )٤٧(  )٢٠٠٨دراســـة دينا عســـاف (وتختلف النتائج الســابقة مع 
الترتيب األول من بني الفترات املفضـــلة لدى املراهقني الســـتخدام الوســـائل االتصـــالية  يف

  ، ثم الظهيرة، ثم الفترة الصباحية. %٤٠٫٥احلديثة بنسبة  

ــة مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب"  )٧ ــاهد فيها املراهقون عينة الدراسـ أكثر األماكن التي يشـ
  وفًقا حلالة املبحوث.

توزيع أكثر األماكن التى يشاهد فيها املراهقون عينة الدراسة مقاطع الفيديو على موقع    )٨جدول (

  "يوتيوب" وفًقا للحالة 

  حالة املبحوث 

  أكثر األماكن

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   العاديني
  الداللة  zقيمة 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٠٫٠١  ٤٫١٥٧ ٧٠  ٢١٠ ٤٦  ٦٩ ٩٤  ١٤١  املنزل

  ٠٫٠١  ٥٫٠٢٣ ٣٣  ٩٩ ٦٢  ٩٣ ٤  ٦  املدرسة

  ٠٫٠١  ٢٫٤٢٥ ١٨  ٥٤ ٣٢  ٤٨ ٤  ٦  نوادى اإلنترنت 

  -  - ١  ٣ ٢  ٣ ٠  ٠  أخرى 

  ذوى اإلعاقة) ١٥٠ –العاديني  ١٥٠(   ٣٠٠ن =   جملة من سئلوا

ــاهد فيها املراهقون عينة      ــابق توزيع أكثر األماكن التي يشــــ ــح اجلدول الســــ يوضــــ
ا حلـاـلة املبحوث، حـيث أـكد على وجود  ــة مـقاطع الفـيديو على موقع اليوتيوب وفـقً اـلدراســـــ
فروق ذات داللة إحصـائية بني املراهقني عينة الدراسـة يف مشـاهدة مقاطع الفيديو باملنزل  

، بينما يوضــح اجلدول الســابق ووجود ٠٫٠١ عند مســتوى داللة لصــالح املراهقني العاديني
ــاـهدة مـقاطع الفـيديو   ــائـية بني املراهقني عيـنة اـلدراســـــــة يف مشـــــ فروق ذات دالـلة إحصـــــ

  .      ٠٫٠١باملدرسة ونوادي اإلنترنت لصالح املراهقني ذوي اإلعاقة عند مستوى داللة  



  

                                  
 

٨٥١ 

ــابـقة على ـمدى ارتـباط املراهقني   الـعاديني ـباملنزل يف مـتابـعة موقع وـتدل النـتائج الســـــ
"يوتيوب"، بينما يهتم ذوو اإلعاقة مبتابعة املوقع خارج املنزل (باملدرســــة ونوادي اإلنترنت)؛  
ــية والوجدانية للمراهقني ذوي اإلعاقة  ــوء االحتياجات النفســـ ــير ذلك يف ضـــ وميكن تفســـ

ــائل املتاحة للحركة ــتخدام الوســ ــاركة باســ ــعور باملشــ ، والتي اعتادوا على  والتي يلبيها الشــ
ــة احلـياة الطبيـعة مـثل أقرانهم الـعاديني، كـما أن اإلـعاـقة   اســـــــتـخدامـها للتـعايش وممـارســـــ
ة لهـا أنواع ودرجـات مختلفـة، فـالكثير منهـا يســـــــتطيع فيهـا املراهق التعـايش معهـا  احلركـي
ا األصــم الذي اعتاد على قراءة الشــفاه والتعامل مع اآلخرين بصــورة    بصــورة طبيعية، أيضــً
أكثر ســـهولة. وهذا يتالئم مع طبيعة املراهقني ذوي اإلعاقة التي أظهرت بعض الدراســـات  
ــة "مروى عبد   ــابقة قدرتهم على التفاعل مع اآلخرين والتوافق االجتماعي منها دراســـ الســـ

  .        )٤٨("٢٠١٠اللطيف،  

أكثر   ، حيث جاء املنزل من)٤٩(  )٢٠٠٨دراســــــة دينا عســــــاف (وتتفق النتيجة الســـــابقة مع 
  .%٦٠٫٧األماكن التي يفضل املراهقون استخدام الوسائل االتصالية احلديثة به بنسبة  

ا حلـالـة   )٨ ــة مقـاطع الفيـديو على موقع "يوتيوب" وفقـً ــاهـد املراهقون عينـة الـدراســـــــ مع من يشـــــــ
 املبحوث.

موقع  توزيع تكرارات ونسب مع من يشاهد املراهقني عينة الدراسة مقاطع الفيديو على  )٩جدول (

  "يوتيوب" وفقا حلالة املبحوث

  حالة املبحوث

  يشاهد مع من ؟ 

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   العاديني 
  الداللة zقيمة 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٠٫١٠٦  ١٫٢١٢ ٦٣  ١٨٩ ٥٦  ٨٤ ٧٠  ١٠٥  مبفردي 

  ٠٫٤٤١  ٠٫٨٦٦ ٣٣  ٩٩ ٣٨  ٥٧ ٢٨  ٤٢  مع األسرة 

  ٠٫٠١  ٣٫٦٣٧ ٣١  ٩٣ ٥٢  ٧٨ ١٠  ١٥  مع األصدقاء 

  ذوى اإلعاقة)  ١٥٠ –العاديني  ١٥٠(   ٣٠٠ن =   سئلوا جملة من 

يوضـح اجلدول السـابق توزيع تكرارات ونسـب مع من يشـاهد املراهقون عينة الدراسـة 
ة املبحوث، حيـث يؤكـد اجلـدول على وجود  ا حلـاـل مقـاطع الفيـديو على موقع اليوتيوب وفقـً
فروق ذات داللة إحصـائية بني املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة عينة الدراسـة يف مشـاهدة 

  .   ٠٫٠١ح ذوي اإلعاقة عند مستوى داللة  املوقع مع األصدقاء لصال



 

                
 

٨٥٢ 

ــابق والتي تؤكـد مـدى اهتمـام املراهقني ذوي  ائج اجلـدول الســـــ ـتدعم هـذه النتيجـة نـت
  اإلعاقة بالتفاعل خارج حدود املنزل ومتسكهم باحلياة الطبيعية والتعايش مع اإلعاقة.

 ) ٥٠(  )٢٠٠٨(  Raacke   &John  Raackeجون راك وراك  ويختلف هذا مع نتائج دراســة  

عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث يف دوافع اســـــتخدامهم ملواقع شـــــبكات التواصـــــل مع 
  األصدقاء. 

 ترتيب أهم مقاطع الفيديو التي يفضل املراهقون العاديون مشاهدتها مبوقع "يوتيوب" )٩
 ) ١٠جدول (

  ترتيب أهم مقاطع الفيديو التي يفضل املبحوثون (العاديون) مشاهدتها على موقع "يوتيوب"

ــل املراهقون الـعاديون   ــابق ترتـيب أهم مـقاطع الفـيديو التي يفضـــــ يوضـــــــح اجلـدول الســـــ
مشــــــاهدتها مبوقع "يوتيوب" والذي يؤكد حصــــــول األحداث الفنية والثقافية على الترتيب  

ــية بالترتيب الثاني بوزن  ، يف حني ٢٧٫٨٩األول بوزن مئوي قدرة   ــياســ جاءت األحداث الســ
ا األحـداث اـلدينـية فـقد احتـلت الترتـيب الـثاـلث بوزن مئوي  ٢١٫٧٧ـقدره   ، بينـما  ١٩٫٧٣، أمـَّ

، يف حني جـاءت األحـداث  ١٧٫٨٢جـاءت األحـداث الرـياضــــــــية ـبالترتـيب الرابع بوزن مئوي  
 ديني ملشاهدة املوقع.اإلرهابية بالترتيب اخلامس من إجمالي ترتيب املراهقني العا

  

  

 الوزن املرجح اخلامس الرابع الثالث الثاني األول  الترتيب 
الترتي

 ب

 النقاط % ك % ك % ك % ك % ك األحداث
الوزن 
 املئوى

 

األحداث 
 الدينية 

٣ ١٩٫٧٣ ٤٣٥ ١٢٫٠ ١٨ ٢٤٫٠ ٣٦ ١٤٫٠ ٢١ ٣٢٫٠ ٤٨ ١٢٫٠ ١٨ 

األحداث 
 السياسية 

٢ ٢١٫٧٧ ٤٨٠ ٤٫٠ ٦ ١٦٫٠ ٢٤ ٣٤٫٠ ٥١ ٢٨٫٠ ٤٢ ١٤٫٠ ٢١ 

األحداث 
 الرياضية 

٤ ١٧٫٨٢ ٣٩٣ ٣٢٫٠ ٤٨ ١٦٫٠ ٢٤ ١٨٫٠ ٢٧ ١٦٫٠ ٢٤ ١٦٫٠ ٢٤ 

األحداث 
 اإلرهابية 

٥ ١٢٫٧٩ ٢٨٢ ٤٠٫٠ ٦٠ ٣٠٫٠ ٤٥ ١٨٫٠ ٢٧ ٦٫٠ ٩ ٢٫٠ ٣ 

األحداث 
الفنية  
 والثقافية 

١ ٢٧٫٨٩ ٦١٥ ٦٫٠ ٩ ٨٫٠ ١٢ ١٢٫٠ ١٨ ١٨٫٠ ٢٧ ٥٦٫٠ ٨٤ 

مجموع 
 األوزان 

   ٢٢٠٥ ١٥٠ن = 



  

                                  
 

٨٥٣ 

أن والتي أكدت نتائجها   )٥١(  "٢٠١٨،Raby. R ,Caron. Cتختلف هذه النتيجة مع دراسـة "كارون  

ــاـيا املوجـهة للتغير   ــأن القضـــــ املوضـــــــوعـات الفنـية والعلمـية أـثارت مخـاوف أخالقـية بشـــــ
  االجتماعي

املراهقني مبتـابعـة  كمـا تـدل بيـانـات اجلـدول الســــــــابق على انخفـاض درجـة اهتمـام  
األحداث اإلرهابية نتيجة حصـولها على الترتيب اخلامس واألخير بني تفضـيالت املبحوثني  

) والتي أكدت أن نســبة من ٥٢"(٢٠٠٩وتختلف هذه النتيجة مع دراســة "زكريا أحمد فتحي،
ــاث  للذكور)  ٪  ٨٩٫٥يشاهدون أخبار اإلرهاب والعنف من املراهقني بلغت ( ـــــــ وهي   واإلنـــــ

  عالية. نسبة

 ترتيب أهم مقاطع الفيديو التي يفضل املراهقون ذوو اإلعاقة مشاهدتها مبوقع "يوتيوب"  ) ١٠

يوضــح اجلدول الســابق ترتيب أهم مقاطع الفيديو التي يفضــل املراهقون ذوو اإلعاقة 
مشـــاهدتها مبوقع "يوتيوب" والذي يؤكد حصـــول األحداث الدينية على الترتيب األول بوزن  

اني بوزن قـدره  ٢٦٫٧٤مئوي قـدره   الترتـيب الـث ة ـب ة والثقـافـي ، ٢٥٫٢٦، تليهـا األحـداث الفنـي
ا األحداث الســــياســــية احتلت الترتيب الثالث بوزن مئوي   ، بينما جاءت األحداث ١٧٫٦٩أمَّ

ــية بالترتي ، يف حني جاءت األحداث اإلرهابية بالترتيب  ١٧٫٤٢ب الرابع بوزن مئوي الرياضـ
  اخلامس من إجمالي ترتيب املراهقني ذوي اإلعاقة ملشاهدة املوقع.

وتدعم وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة اجلدول السـابق للدراسـة احلالية، مما يشـير إلى 
  ترتيب أهم املقاطع املفضلة.ذوي اإلعاقة) يف    –اتفاق عينة الدراسة (العاديني

 ترتيب أهم مقاطع الفيديو التي يفضل املبحوثون (ذوو اإلعاقة) مشاهدتها على موقع "يوتيوب"  )١١جدول (

 الوزن املرجح  اخلامس الرابع الثالث الثاني األول  الترتيب
 الترتيب

الوزن  النقاط % ك % ك % ك % ك % ك األحداث 
 املئوى

 ١ ٢٦٫٧٤ ٥٩٤ ٦٫٠ ٩ ٢٫٠ ٣ ١٠٫٠ ١٥ ٣٤٫٠ ٥١ ٤٤٫٠ ٦٦ األحداث الدينية 
األحداث  
 ٣ ١٧٫٦٩ ٣٩٣ ٦٫٠ ٩ ٤٦٫٠ ٦٩ ٢٨٫٠ ٤٢ ٢٠٫٠ ٣٠ ٠٫٠ ٠ السياسية 

األحداث  
 ٤ ١٧٫٤٢ ٣٨٧ ٣٢٫٠ ٤٨ ٢٠٫٠ ٣٠ ١٢٫٠ ١٨ ٣٠٫٠ ٤٥ ٦٫٠ ٩ الرياضية 

األحداث  
 ٥ ١٢٫٨٨ ٢٨٦ ٥٢٫٧ ٧٩ ٢٢٫٠ ٣٣ ١٦٫٠ ٢٤ ٤٫٠ ٦ ٦٫٠ ٩ اإلرهابية

األحداث الفنية  
 ٢ ٢٥٫٢٦ ٥٦١ ٤٫٠ ٦ ١٠٫٠ ١٥ ٣٤٫٠ ٥١ ١٢٫٠ ١٨ ٤٠٫٠ ٦٠ والثقافية

   ٢٢٢١ ١٥٠ن =  مجموع األوزان



 

                
 

٨٥٤ 

أهم االســــــــبـاب التى تـدفع املراهقني عينـة الـدراســـــــــة الســــــــتخـدام موقع "يوتيوب" فى متـابعـة   ) ١١
 ذوى اإلعاقة). –األحداث اإلرهابية وفقا حلالة املبحوثني( عاديني 

توزيع أهم األسباب التى تدفع املراهقني عينة الدراسة الستخدام موقع "يوتيوب" فى   )١٢جدول (

  تابعة األحداث اإلرهابية وفقا للحالةم

  املتوسط  االجتاه
االنحراف 

 املعياري 
  حالة املبحوث  موافق محايد  معارض  اإلجمالي 

 ك % ك  ك  ك  % ك  %  أسباب االستخدام 

  ٠٫٥٦١  ١٫٦٩  موافق
 العاديني ١١٤ ٧٦  ٣٣ ٢٢  ٣  ٢  ١٥٠ ١٠٠

  ذوي اإلعاقة  ١٠٨ ٧٢  ٣٠ ٢٠  ١٢  ٨  ١٥٠ ١٠٠ املوقع وسيلة سريعة الفهم
  اإلجمالي   ٢٢٢  ٧٤  ٦٣  ٢١  ١٥  ٥  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٩٩  ١٫٤٥  موافق
 العاديني ٨٧ ٥٨  ٥١ ٣٤  ١٢  ٨  ١٥٠ ١٠٠

أكون رأى جتاه األحداث 
  املهمة واجلارية 

  ذوي اإلعاقة   ٨٤ ٥٦  ٤٢ ٢٨  ٢٤ ١٦  ١٥٠ ١٠٠
  اإلجمالي  ١٧١ ٥٧ ٩٣ ٣١ ٣٦ ١٢ ٣٠٠ ١٠٠

  ٠٫٧٥٤  ١٫٢١  موافق
ألتعايش مع مشكالت  العاديني  ٨١  ٥٤  ٤٨  ٣٢  ٢١  ١٤  ١٥٠  ١٠٠

املجتمع التي يعرضها 
  املوقع

  ذوي اإلعاقة   ٤٢  ٢٨  ٦٩  ٤٦  ٣٩  ٢٦  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٢٣  ٤١  ١١٧  ٣٩  ٦٠  ٢٠  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧٩٥  ١٫٠١  محايد 
أستطيع مناقشة ما يقع   العاديني  ٧٥  ٥٠  ٥١  ٣٤  ٢٤  ١٦  ١٥٠  ١٠٠

من أحداث اإلرهاب مع  
  اآلخرين 

  ذوي اإلعاقة   ٢١  ١٤  ٦٠  ٤٠  ٦٩  ٤٦  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٩٦  ٣٢  ١١١  ٣٧  ٩٣  ٣١  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧٣٧  ١٫٣٣  موافق
أشاهد فيه أحداث عن  العاديني  ١١٤  ٧٦  ١٨  ١٢  ١٨  ١٢  ١٥٠  ١٠٠

اإلرهاب لم أمتكن من 
  مشاهدتها يف التليفزيون 

  اإلعاقة  ذوى  ٣٣  ٢٢  ٨٧  ٥٨  ٣٠  ٢٠  ١٥٠  ١٠٠
  االجمالى   ١٤٧  ٤٩  ١٠٥  ٣٥  ٤٨  ١٦  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧٦٣  ١٫٠٢  محايد 
 العاديني  ٣٦  ٢٤  ٧٨  ٥٢  ٣٦  ٢٤  ١٥٠  ١٠٠

موقع يجعلني أتفاعل معه  
  وأشعر بذاتي 

  ذوي اإلعاقة   ٥٤  ٣٦  ٤٨  ٣٢  ٤٨  ٣٢  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٩٠  ٣٠  ١٢٦  ٤٢  ٨٤  ٢٨  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٨٦٦  ١٫٣٥  موافق
 العاديني  ١٠٢  ٦٨  ١٨  ١٢  ٣٠  ٢٠  ١٥٠  ١٠٠

معرفة األخبار واألحداث  
  اإلرهابية املصورة

  ذوي اإلعاقة   ٨١  ٥٤  ٢١  ١٤  ٤٨  ٣٢  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٨٣  ٦١  ٣٩  ١٣  ٧٨  ٢٦  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٨٢٣  ١٫٣٨  موافق
 العاديني  ٩٠  ٦٠  ٣٣  ٢٢  ٢٧  ١٨  ١٥٠  ١٠٠

أحتكم يف الوقت الذي 
  أشاهد فيه مقاطع الفيديو 

  ذوي اإلعاقة   ٩٠  ٦٠  ٢١  ١٤  ٣٩  ٢٦  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٨٠  ٦٠  ٥٤  ١٨  ٦٦  ٢٢  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧٤٠  ١٫٤٤  موافق
أشعر مبتابعة التطورات  العاديني  ١٠٨  ٧٢  ٣٦  ٢٤  ٦  ٤  ١٥٠  ١٠٠

التكنولوجية من خالل  
  املوقع

  ذوي اإلعاقة   ٦٩  ٤٦  ٤٢  ٢٨  ٣٩  ٢٦  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٧٧  ٥٩  ٧٨  ٢٦  ٤٥  ١٥  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧١٢  ١٫٤٣  موافق
 العاديني  ٨٤  ٥٦  ٦٣  ٤٢  ٣  ٢  ١٥٠  ١٠٠

موقع يعرض األحداث 
  بشكل واقعي وفوري 

  ذوي اإلعاقة   ٨٤  ٥٦  ٣٠  ٢٠  ٣٦  ٢٤  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٦٨  ٥٦  ٩٣  ٣١  ٣٩  ١٣  ٣٠٠  ١٠٠



  

                                  
 

٨٥٥ 

يوضـــــح اجلدول الســـــابق توزيع أهم األســـــباب التي تدفع املراهقني عينة الدراســـــة  
ــتخدام موقع اليوتيوب يف متابعة األحداث اإلرهابية وفًقا حلالة املبحوثني ( العاديني  –الســ

ذوي اإلعاقة) والذي يؤكد االجتاه الغالب للعينة حول عبارات "املوقع وسـيلة سـريعة الفهم"،  
ه األحداث املهـمة واجلارية"، و"أشـــــــاهد فـيه أحداث عن اإلرهاب لم أمتكن و"أكون رأًيا جتا

من مـشاهدتها يف التليفزيون" ، و"معرفة األخبار واألحداث اإلرهابية املصـورة"، و"أحتكم يف 
ــاـهد فـيه مـقاطع الفـيديو"، و" أشـــــــعر مبـتابـعة التطورات التكنولوجـية من  الوـقت اـلذي أشـــــ

حداث بشــكل واقعي وفوري" هو"أوافق" مبتوســطات قدرها خالل املوقع"، و"موقع يعرض األ
 %٦٠،  %٦١،  %٤٩،  %٥٧،  %٧٤ونسب بلغت    ١٫٤٣،  ١٫٤٤،  ١٫٣٨،  ١٫٣٥،  ١٫٣٣،  ١٫٤٥،  ١٫٦٩

على الترتيـب من إجمـالي املبحوثني أفراد العينـة. بينمـا جـاء االجتـاه الغـالـب    %٥٦،    %٥٩،
املوقع" و"أســـتطيع مناقشـــة ما  حول عبارات "ألتعايش مع مشـــكالت املجتمع التي يعرضـــها  

يقع من أحداث اإلرهاب مع اآلخرين"، و"موقع يجعلني أتفاعل معه وأشـــــعر بذاتي" اجتاًها 
  على الترتيب.  %٤٢،  %٣٧،   %٣٩وبنسب بلغت    ١٫٠٢، ١٫٠١،  ١٫٢١محايًدا مبتوسطات  

اإلرهابية على أنواع مقاطع الفيديو املفضــــــلة لعينة الدراســــــة عند مشــــــاهدة األحداث   ) ١٢
  املوقع طبقا حلالة املبحوث.

توزيع أنواع مقاطع الفيديو املفضلة لعينة الدراسة عند مشاهدة األحداث اإلرهابية على  )١٣جدول (
  املوقع طبًقا حلالتهم 

  حالة املبحوث 
  املقاطع املفضلة

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   العاديني
  الداللة   zقيمة 

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٠٫٠١  ١٫٩٠٥ ٦١  ١٨٣ ٧٢  ١٠٨ ٥٠  ٧٥  التسجيلية األفالم

  غير دالة   ١٫٢١٢ ١٩  ٥٧ ١٢  ١٨ ٢٦  ٣٩  البث املباشر

  ٠٫٠١  ٢٫٠٧٨ ١٨  ٥٤ ٦  ٩ ٣٠  ٤٥  البرامج احلوارية

  غير دالة   ١٫٠٣٩ ٦  ١٨ ٠  ٠ ١٢  ١٨  املؤمترات والندوات 

  غير دالة   ٠٫٥٢٠  ٢٥  ٧٥  ٢٨  ٤٢  ٢٢  ٣٣  التقارير املصورة

  ٠٫٠٥  ١٫٥٥٩  ٢٣  ٦٩  ١٤  ٢١  ٣٢  ٤٨  اجليش يف سيناء عمليات 

  غير دالة   ٠٫٣٤٦ ٢  ٦ ٤  ٦ ٠  ٠  أخرى تذكر.....

 ذوي اإلعاقة) ١٥٠ –العاديني ١٥٠(   ٣٠٠ن =  جملة من سئلوا



 

                
 

٨٥٦ 

تشـير بيانات اجلدول السـابق إلى تكرارات ونسـب أنواع مقاطع الفيديو املفضـلة لعينة 
اإلرهابية على املوقع طبًقا حلالة املبحوث، حيث جاءت الدراســـــة عند مشـــــاهدة األحداث 

ذوي اإلعـاـقة) يليـها التـقارير    -األفالم التســـــــجيلـية يف الترتـيب األول للمراهقني (الـعاديني
املصــورة لعينة الدراســة من ذوي اإلعاقة يف الترتيب الثاني، بينما حصــلت عمليات اجليش  

  العاديني.يف سيناء الترتيب الثاني لعينة الدراسة من 

وجود فروق ذات داللة إحصــــــائية بني نســــــب تكرارات   Zوقد أوضــــــحت قيم اختبار  
املراهقني عينة الدراســـــة يف مشـــــاهدة األفالم التســـــجيلية على موقع "يوتيوب" لصـــــالح  

ــتوى داللة   ــائية بني  ٠٫٠١املراهقني ذوي اإلعاقة عند مســـ . ووجود فروق ذات داللة إحصـــ
عمليات اجليش    –ريةنســـب تكرارات املراهقني عينة الدراســـة يف (مشـــاهدة البرامج احلوا

 ٠٫٠٥،  ٠٫٠١يف ســيناء) على موقع "يوتيوب" لصــالح املراهقني العاديني عند مســتوى داللة  
ــب تكرارات   ــائـية بني نســـــ ائج على عـدم وجود فروق ذات دالـلة إحصـــــ يف حني أـكدت النـت

التـقارير    -املؤمترات والـندوات –املراهقني عيـنة اـلدراســـــــة يف مشـــــــاـهدة (الـبث املـباشـــــــر
  على موقع "يوتيوب".املصورة)  

ا تؤكد بيانات اجلدول السـابق تفضـيل ذوي اإلعاقة لألفالم التسـجيلية والتقارير   أيضـً
املصــورة عند مشــاهدة األحداث اإلرهابية على املوقع؛ مع العلم أن بعض هذه الفيديوهات 
ــوء نتائج بعض   ــير ذلك يف ضـ ــارة، ولكن ميكن تفسـ غير متوافر فيها خدمة البث بلغة اإلشـ

) التي أكدت ٥٣" (٢٠١٧دراســات الســابقة منها دراســة "أســماء عبد العزيز محمد أحمد ال
ــتخدام موقع يوتيوب   ــم على اســـ ، املقاطع املترجمة وغير املترجمة،  Youtubeإقبال الصـــ

وقد يرجع ذلك إلى طبيعة ما يقدمه موقع يوتيوب ملســــتخدميه من مواد مصــــورة ومقاطع 
ر عليهم فهم مادتها. وتتكامل هذه النتيجة وتفســيرها  فيديو تتســم باحلركة اجلســدية تيســ

 مع نتائج اجلدول التالي.
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  املصدر الذي يتابع من خاللة املراهقون فيديوهات األحداث اإلرهابية طبًقا حلالتهم.  ) ١٣
املراهقون عينة الدراسة فيديوهات األحداث   توزيع املصدر الذي يتابع من خاللة  )١٤جدول (

  اإلرهابية طبًقا حلالة املبحوث

  حالة املبحوث 
  املصدر

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   العاديني
  الداللة   zقيمة 

  %  ك  %  ك  %  ك

 غير دالة   ١٫٠٣٩ ٤٨  ١٤٤ ٥٤  ٨١ ٤٢  ٦٣  قناة اليوم السابع

املؤمترات الصحفية  
 غير دالة   ٠٫٨٦٦ ٧  ٢١ ٢  ٣ ١٢  ١٨  للمسئولني

 غير دالة   ٠٫٣٤٦ ١٦  ٤٨ ١٤  ٢١ ١٨  ٢٧  بوابات املواقع الصحفية

 غير دالة   ٠٫٥٢٠ ١٩  ٥٧ ١٦  ٢٤ ٢٢  ٣٣  مواقع القنوات التليفزيونية 

 غير دالة   ٠٫٠٠٠  ١٠  ٣٠  ١٠  ١٥  ١٠  ١٥  وزارة الدفاع املصرية 

  ٠٫٠١  ٢٫٤٢٥  ٣٤  ١٠٢  ٢٠  ٣٠  ٤٨  ٧٢  فيديوهات غير محددة املصدر 

  غير دالة   ٠٫١٧٣ ٣  ٩ ٤  ٦ ٢  ٣  تذكر.....أخرى 

  ٣٠٠ن =   جملة من سئلوا

عينة الدراســة فيديوهات   ) إلى توزيع املصــدر الذي يتابع من خاللة١٤يشــير جدول (
ا حلــالتهم (العــاديني ذوي اإلعــاقــة) والــذي يؤكــد أن قنــاة اليوم   –األحــداث اإلرهــابيــة وفقــً

السابع هي املصدر األول للمراهقني عينة الدراسة يف متابعة فيديوهات األحداث اإلرهابية 
الترتيب  من إجمالي عينة الدراسـة، وجاءت فيديوهات غير محددة املصـدر يف  %٤٨بنسـبة  

ــبة  ــبة    %٣٤الثاني بنسـ ــدر الثالث بنسـ من إجمالي   %١٩ثم مواقع القنوات التليفزيونية املصـ
  عينة الدراسة.

ــة "زكرـيا أحـمد فتحي، ــابـقة مع دراســـــ ) حـيث ـجاءت ٥٤"(٢٠٠٩وتختلف النتيـجة الســـــ
الفضــائيات العربية كمصــادر يعتمد عليها املراهقون يف متابعة أحداث اإلرهاب والعنف ثم  

ترنت، ثم التليفزيون املحلي ثم األصــدقاء واملعارف يليهم الصــحف واملجالت ثم الراديو  اإلن
  املحلي والعاملي، يليهــا الكتب.

ا يشــير اجلدول الســابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصــائية بني املراهقني عينة  أيضــً
ر لصــــالح  الدراســــة يف متابعة األحداث اإلرهابية من خالل فيديوهات غير محددة املصــــد

ـعدم وجود فروق   Z، كـما أظهرت قيم اختـبار   ٠٫١املراهقني الـعاديني عـند مســـــــتوى دالـلة  
ذات داللة إحصــــائية بني املراهقني عينة الدراســــة يف متابعة األحداث اإلرهابية من خالل 
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ــابع ــئولني  –(قناة اليوم السـ ــحفية للمسـ ــحفية  –املؤمترات الصـ مواقع   –بوابات املواقع الصـ
غير دالة عند أي مســتوى     zوزارة الدفاع املصــرية) حيث جاءت قيم  –تليفزيونيةالقنوات ال

  من مستويات الداللة املعروفة.

ا إلى إقبال ذوي اإلعاقة على مشــاهدة قناة اليوم الســابع   يشــير اجلدول الســابق أيضــً
ــدر مهم ملـتابـعة فـيديوـهات األـحداث اإلرـهابـية؛ مع العلم أن القـناة غير متوافر فيـها  كمصـــــ
خدمة البث بلغة اإلشـــــارة يف بعض الفيديوهات، ولكن ميكن تفســـــير ذلك يف ضـــــوء نتائج 
بعض الدراـسات الـسابقة التي أكدت زيادة إقبال األطفال واملراهقني الصـم وضـعاف الـسمع 
ملشـــــاهدة القنوات التليفزيونية غير املترجمة بلغة اإلشـــــارة حيث يجتذبهم االهتمام برؤية  

ــة "مروى عبد اللطيف،  احلركة واأللوان ومن ) والتي أكدت نتائجها على  ٥٥"(٢٠١٠ها دراســـ
فهم األطفال واملراهقني الصـم وضـعاف السـمع الذكور واإلناث عينة الدراسـة ملا يشـاهدونه 
ــبة  ــاهده بالتليفزيون جيًدا) يف الترتيب األول بالنسـ بالتليفزيون، حيث (جاء أفهم كل ما أشـ

، بينـما ـجاءت يف الترتـيب الـثاني ـبالنســــــــبة لإلـناث    %٤٦٫٢٧) بنســــــــبة  ٣١لـلذكور بتكرار (
، يليه (أفهم املترجم بلغة اإلشــــــارة فقط) يف الترتيب الثاني %٣٩٫٣٩) بنســــــبة ٢٦بتكرار (

 بالنسبة للذكور.

ما يفعله املراهقون عينة الدراســــــــة أثناء وبعد مشــــــــاهدة األحداث اإلرهابية  ) ١٤
 ذوي اإلعاقة). –(العادينيمبوقع "يوتيوب" وفًقا حلالتهم 

توزيع املبحوثني وفًقا ملا يفعلونه أثناء وبعد مشاهدة فيديوهات األحداث اإلرهابية  )١٥جدول (
  مبوقع "يوتيوب" طبًقا حلالة املبحوث

  املتوسط  االجتاه
االنحرا

ف 
  املعياري 

حالة املبحوث   دائًما  أحياًنا   ال   اإلجمالى 
 ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ما يفعله املبحوثون 

  ٠٫٦٥٩  ٠٫٨٧  أحياناً 
أبحث عن أحدث   العاديني ٣٠ ٢٠  ٧٢ ٤٨  ٤٨  ٣٢  ١٥٠ ١٠٠

الفيديوهات  التي لها 
 عالقة باإلرهاب

  ذوي اإلعاقة  ١٨ ١٢  ٩٣ ٦٢  ٣٩  ٢٦  ١٥٠ ١٠٠
  اإلجمالي   ٤٨  ١٦  ١٦٥  ٥٥  ٨٧  ٢٩  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧٢٨  ٠٫٥٥  ال 
بتحميل مقاطع  أقوم  العاديني ١٢ ٨  ٣٠ ٢٠  ١٠٨  ٧٢  ١٥٠ ١٠٠

الفيديو املتعلقة  
  بأحداث اإلرهاب 

  ذوي اإلعاقة   ٣٠ ٢٠  ٥١ ٣٤  ٦٩ ٤٦  ١٥٠ ١٠٠
  اإلجمالي  ٤٢ ١٤ ٨١ ٢٧ ١٧٧ ٥٩ ٣٠٠ ١٠٠

  ٠٫٦٩٢  ٠٫٧٣  ال 
أرسل هذه املقاطع  العاديني  ١٥  ١٠  ٥١  ٣٤  ٨٤  ٥٦  ١٥٠  ١٠٠

ألصدقائي على مواقع  
  التواصل 

  ذوي اإلعاقة   ٢٧  ١٨  ٨٤  ٥٦  ٣٩  ٢٦  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٤٢  ١٤  ١٣٥  ٤٥  ١٢٣  ٤١  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٨٤٢  ٠٫٧١ ال 

أقوم بالتعليق  العاديني  ١٢  ٨  ٤٢  ٢٨  ٩٦  ٦٤  ١٥٠  ١٠٠
)comment  على (

املقاطع املتعلقة 
  باألحداث اإلرهابية

  ذوي اإلعاقة   ٦٣  ٤٢  ٢١  ١٤  ٦٦  ٤٤  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ٧٥  ٢٥  ٦٣  ٢١  ١٦٢  ٥٤  ٣٠٠  ١٠٠
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  ٠٫٨٨١  ٠٫٨٤ ال 
-likeأقوم بتقييم ( العاديني  ٢٤  ١٦  ٤٥  ٣٠  ٨١  ٥٤  ١٥٠  ١٠٠

unlike ملا أشاهده من (
  مقاطع اإلرهاب

  ذوي اإلعاقة   ٧٢  ٤٨  ١٥  ١٠  ٦٣  ٤٢  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٩٦  ٣٢  ٦٠  ٢٠  ١٤٤  ٤٨  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٨٦٥  ٠٫٨٨  ال 
على املشاركة أحرص  العاديني  ٣٦  ٢٤  ٤٥  ٣٠  ٦٩  ٤٦  ١٥٠  ١٠٠

بنشر مقاطع ملحاربة 
  اإلرهاب

  ذوي اإلعاقة   ٦٠  ٤٠  ٢٧  ١٨  ٦٣  ٤٢  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٩٦  ٣٢  ٧٢  ٢٤  ١٣٢  ٤٤  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٨٤  ١٫٢١  أحياناً 
أكون يف قمة تركيزي   العاديني  ٦٦  ٤٤  ٦٩  ٤٦  ١٥  ١٠  ١٥٠  ١٠٠

عند مشاهدة هذه  
  الفيديوهات

  ذوي اإلعاقة   ٤٢  ٢٨  ٧٨  ٥٢  ٣٠  ٢٠  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٠٨  ٣٦  ١٤٧  ٤٩  ٤٥  ١٥  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٨٠  ١٫١٧  أحياناً 
تشد انتباهي املقاطع   العاديني  ٦٣  ٤٢  ٦٦  ٤٤  ٢١  ١٤  ١٥٠  ١٠٠

املرتبطة باملقطع 
  األصلي 

  ذوي اإلعاقة   ٣٦  ٢٤  ٨٧  ٥٨  ٢٧  ١٨  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٩٩  ٣٣  ١٥٣  ٥١  ٤٨  ١٦  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٩٨  ٠٫٨٨  أحياناً 
أتضايق إذا قاطعني أحد   العاديني  ٤٥  ٣٠  ٦٣  ٤٢  ٤٢  ٢٨  ١٥٠  ١٠٠

أثناء مشاهدة 
  فيديوهات اليوتيوب

  ذوي اإلعاقة   ١٢  ٨  ٨٧  ٥٨  ٥١  ٣٤  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٥٧  ١٩  ١٥٠  ٥٠  ٩٣  ٣١  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٥٠  ٠٫٨٣ أحياناً 

أحزن إذا لم أمتكن من  العاديني  ٣٩  ٢٦  ٦٦  ٤٤  ٤٥  ٣٠  ١٥٠  ١٠٠
مشاهدة هذه  

الفيديوهات حتى  
  النهاية

  ذوي اإلعاقة   ٣  ٢  ٩٩  ٦٦  ٤٨  ٣٢  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ٤٢  ١٤  ١٦٥  ٥٥  ٩٣  ٣١  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٣٨  ٠٫٨٨ أحياناً 
أحتدث مع اآلخرين   العاديني  ٢١  ١٤  ٨١  ٥٤  ٤٨  ٣٢  ١٥٠  ١٠٠

أثناء مشاهدتي لهذه 
  األحداث 

  اإلعاقة ذوي   ٢٤  ١٦  ٩٣  ٦٢  ٣٣  ٢٢  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٤٥  ١٥  ١٧٤  ٥٨  ٨١  ٢٧  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٩٥  ٠٫٨٣ أحياناً 
أحرص على تكرار  العاديني  ٢٤  ١٦  ٧٨  ٥٢  ٤٨  ٣٢  ١٥٠  ١٠٠

مشاهدة الفيديوهات 
  عدة مرات 

  ذوي اإلعاقة   ٢٧  ١٨  ٦٩  ٤٦  ٥٤  ٣٦  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٥١  ١٧  ١٤٧  ٤٩  ١٠٢  ٣٤  ٣٠٠  ١٠٠

يوضـــح اجلدول الســـابق توزيع ما يفعله املراهقون عينة الدراســـة أثناء وبعد مشـــاهدة  
ا حلـالتهم (ـعاديني ذوي اإلـعاـقة) ـجاء اجتـاه أفراد    –األـحداث اإلرـهابـية مبوقع "يوتيوب" وفقـً

العينــة نحو "أبحــث عن أحــدث الفيــديوهــات التي لهــا عالقــة بــاإلرهــاب" و"أكون يف قمــة  
الفيديوهات" و"تشـد انتباهي املقاطع املرتبطة باملقطع األصـلي"   تركيزي عند مشـاهدة هذه

و"أتضــــايق إذا قاطعني أحد أثناء مشــــاهدة فيديوهات اليوتيوب" و"أحزن إذا لم أمتكن من 
ــاـهدتي لـهذه  ــاـهدة ـهذه الفـيديوـهات حتى النـهاـية" و"أحتـدث مع اآلخرين أثـناء مشـــــ مشـــــ

ــاهــدة الفيــديوهــات   ا"  األحــداث" و"أحرص على تكرار مشــــــ ــً ــان عــدة مرات" االجتــاه "أحي
، %٤٩،  %٥٥، بنســــــــب  ٠٫٨٣،٠٫٨٨،٠٫٨٣،  ٠٫٨٨،  ١٫١٧،    ١٫٢١،  ٠٫٨٧مبتوســـــــطــات  

ا االجتـاه نحو"ال" فيمـا يفعلـه املبحوثون أثنـاء    %٤٩،%٥٨،  %٥٥،  %٥٠،%٥١ على الترتيـب. أمـَّ
ب"  ) ملا أشاهده من مقاطع اإلرهاlike-unlikeوبعد املشاهدة جاء لعبارات "أقوم بتقييم (

و"أقوم بتحميل مقاطع الفيديو املتعلقة بأحداث اإلرهاب" و"أرســل هذه املقاطع ألصــدقائي 
ــل" و"أقوم بالتعليق على املقاطع املتعلقة باألحداث اإلرهابية" و"أحرص   على مواقع التواصــــ
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،  ٠٫٥٥،٠٫٧٣،٠٫٧١،٠٫٨٤على املشـــــاركة بنشـــــر مقاطع ملحاربة اإلرهاب"، مبتوســـــطات  
  على الترتيب.%٤٤، %٤٨،  %٥٤،%٤١،%٥٩بنسب  ٠٫٨٨

وفيما يتضمن قيام املبحوثني بكتابة تعليقات على ما يشاهدونه باملوقع تختلف النتيجة  
ــة "هارلي وفيتزباترك   ــابقة مع دراســــ ) والتي ٥٦(٢٠٠٨"  Harley & Fitzpatrickالســــ

ــتخدم ــافة تعليقات من جانب العينة للمسـ مع اآلخرين يف   Geriatric١٩٢٧أكدت على إضـ
ــة وعبرت عن توحــدهم  YouTubeيوتيوب    موقع ، وأن مجمــل التعليقــات جــاءت إيجــابي

 وتدعيم احلوار بني املوقع واملستخدمني من صغار السن.

ا تختلف مع دراســـة أماندا لنهرت )، والتي ٥٧م) (٢٠١٠(Amanda Lenhart أيضـــً
ــاركون فيـها ـبآ  %٩٣أـكدت أن   رائهم من من املراهقني يتـفاعلون مع املواقع االجتـماعـية ويشـــــ

  ) عاًما.١٧-١٢خالل التعليقات واملشاركة بالفيديو من الذين تتراوح أعمارهم من (

ا   ) ١٥ مــدى ثقــة املراهقني عينــة الــدراســـــــــة بــالفيــديوهــات املتعلقــة بــاألحــداث اإلرهــابيــة وفقــً
 حلالة املبحوث.

  ) ١٦جدول (

  اإلرهابية وفقا حلالة املبحوث.مدى ثقة املراهقون عينة الدراسة بالفيديوهات املتعلقة باألحداث 

  حالة املبحوث
  مدى الثقة 

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   عاديني 

  %  ك  %  ك  %  ك
  ٢٥  ٧٥  ٣٢  ٤٨  ١٨  ٢٧  أثق بدرجة كبيرة 
  ٤٢  ١٢٦  ٤٦  ٦٩  ٣٨  ٥٧  أثق إلى حد ما

  ٣٣  ٩٩  ٢٢  ٣٣  ٤٤  ٦٦  ال أثق 
  ١٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالــي

  ٠٫٠١مستوى املعنوية =   ٠٫٢٣٨معامل التوافق =     ٢درجة احلرية =       ١٨٫٠٢٣=  ٢قيمة كا

يبني اجلـدول الســــــــابق مـدى ثقـة املراهقني عينـة الـدراســــــــة بـالفيـديوهـات املتعلقـة  
ا حلــالــة املبحوثني (عــاديني ذوي اإلعــاقــة)، ويؤكــد مــدى ثقــة   –بــاألحــداث اإلرهــابيــة وفقــً

ــة من (ال أثق)، إال أن   –ةاملبحوثني (بدرجة كبير إلى حد ما) أعلى تكرارًا لدى عينة الدراسـ
ديوهـات، حـيث أظهر   الفـي ة املبحوث ومـدى الثقـة ـب ذـلك لم ـيدعم العالقـة بني متغيري حـاـل

ة بني املتغيرين، فقـد بلغـت قيمـة كـا ــائي عـدم وجود عالقـة ذات دالـل ل اإلحصـــــ =   ٢التحلـي
ير داـلة عـند أي من مســـــــتوـيات اـلدالـلة مع ، وهي قيم غ٠٫٢٣٨مبـعاـمل توافق =    ١٨٫٠٢٣

  .٢درجات حرية = 
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أهم األحداث اإلرهابية التي تابعها املراهقون عينة الدراســــــــة على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالة  ) ١٦
  املبحوث.

  ) ١٧جدول (

توزيع أهم األحداث اإلرهابية التي تابعها املراهقون عينة الدراسة على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالة  
  املبحوث

  حالة املبحوث 
  أهم األحداث 

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   العاديني
  الداللة  zقيمة 

  %  ك  %  ك  %  ك
استهداف مبنى مديرية أمن  

  غير دالة   ١٫٢١٢ ٣٥  ١٠٥ ٢٨  ٤٢ ٤٢  ٦٣  القاهرة

تفجير مبنى مديرية أمن جنوب  
  ٠٫٠٥  ١٫٣٨٦ ١٢  ٣٦ ٤  ٦ ٢٠  ٣٠  سيناء 

القوات استهداف حافلة لنقل أفراد 
 غير دالة   ٠٫٥٢٠ ١١  ٣٣ ٨  ١٢ ١٤  ٢١  املسلحة

استهداف حاجز أمني للقوات  
املسلحة بالفرافرة جنوب غرب  

  القاهرة
 غير دالة   ٠٫١٧٣ ١١  ٣٣ ١٠  ١٥ ١٢  ١٨

الهجوم اإلرهابي على محيط  
 غير دالة   ٠٫٦٩٣  ٣٤  ١٠٢  ٣٠  ٤٥  ٣٨  ٥٧  مسجد الروضة بشمال سيناء 

 غير دالة   ٠٫٣٤٦  ٢  ٦  ٠  ٠  ٤  ٦  حريق محكمة ديروط بأسيوط

هجوم انتحاري استهدف كنيسة  
 غير دالة   ٠٫٦٩٣  ٨  ٢٤  ٤  ٦  ١٢  ١٨  مبنطقة مسطرد شمالي العاصمة. 

استهداف مبنى املخابرات احلربية  
 غير دالة   ٠٫٥٢٠  ١١  ٣٣  ٨  ١٢  ١٤  ٢١  يف رفح

استهداف أقباط خالل اجتاههم  
للصالة بإحدى األديرة بصحراء 

  محافظة املنيا 
 غير دالة   ١٫٠٣٠  ٨٫١  ٢٤  ٢  ٣  ١٤  ٢١

  ٠٫٠٥  ١٫٥٥٩  ١١  ٣٣  ٢  ٣  ٢٠  ٣٠  حادث كرم القواديس شمال سيناء

هجوم عناصر إرهابية على كمني يف  
شمال غرب العريش على حاجز  

  أمني يف أول أيام العيد 
٠٫٨٦٦  ٢١  ٦٣  ١٦  ٢٤  ٢٦  ٣٩  

 غير دالة 

حريق مدرسة الراهبات ببني  
 دالة غير   ٠٫٣٤٦  ١٤  ٤٢  ١٢  ١٨  ١٦  ٢٤  سويف

  ٠٫٠٥  ١٫٧٣٢  ٢٠  ٦٠  ١٠  ١٥  ٣٠  ٤٥  مذبحة جنود األمن املركزي برفح 
اصطدام سيارة مالكي  

متفجرة، بسيارتي  مواد حتوي
  ميكروباص أمام معهد األورام.

٠٫٠١  ٣٫٩٨٤  ٣٩  ١١٧  ١٦  ٢٤  ٦٢  ٩٣  

  غير دالة   ٠٫٣٤٦ ٤  ١٢ ٦  ٩ ٢  ٣  أخرى تذكر.....
  ذوي اإلعاقة)  –لكل فئة ( العاديني  ١٥٠ن =   جملة من سئلوا
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ــب وتكرارات أهم األحداث اإلرهابية التي تابعها   ــابق توزيع نســـ ــح اجلدول الســـ يوضـــ
ا حلـاـلة املبحوث، وـقد أوضــــــــحت قيم  ــة على موقع "يوتيوب" وفـقً املراهقون عيـنة اـلدراســـــ

ة    Zاختبـار   ة إحصـــــــائيـة بني املراهقني العـاديني وذوي اإلعـاقـة عيـن وجود فروق ذات دالـل
 ٠٫٠٥جنود األمن املركزي برفح عند مســــتوى داللة = الدراســــة يف متابعة أحداث مذبحة  

ا وجود فروق ذات داللة إحصــائية بني املراهقني العاديني   لصــالح املراهقني العاديني. أيضــً
متفجرة،   مواد  وذوي اإلعاقة عينة الدراسة يف متابعة أحداث "اصطدام سيارة مالكي حتوي

ــتوى   ــيارتي ميكروباص أمام معهد األورام" عند مســـ ــالح املراهقني   ٠٫٠١داللة = بســـ لصـــ
  العاديني.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بني نـسب تكرارات    Zبينما أوضـحت قيم اختبار  
املراهقني العاديني وذوي اإلعاقة عينة الدراسـة يف متابعة أحداث (اسـتهداف مبنى مديرية  

نقل أفراد القوات اسـتهداف حافلة ل -تفجير مبنى مديرية أمن جنوب سـيناء  -أمن القاهرة
الهجوم   –اســتهداف حاجز أمني للقوات املســلحة بالفرافرة جنوب غرب القاهرة  -املســلحة

 –حريق محكمة ديروط بأســـيوط -اإلرهابي على محيط مســـجد الروضـــة بشـــمال ســـيناء
ــمة ــطرد شـــمالي العاصـ ــة مبنطقة مسـ ــتهدف كنيسـ ــتهداف مبنى   -هجوم انتحاري اسـ اسـ

ســـــــتهـداف أقبـاط خالل اجتـاههم للصـــــــالة بـأحـد األديرة  ا  -املخـابرات احلربيـة يف رفح
هجوم عناصــر إرهابية على    -حادث كرم القواديس شــمال ســيناء  -بصــحراء محافظة املنيا

حريق مدرـسة الراهبات   -كمني يف ـشمال غرب العريش على حاجز أمني يف أول أيام العيد
  ببني سويف) عند أي مستوى من مستويات الداللة املعروفة.

ا نتائج اجلدول الســــابق إلى حصــــول حادث "اصــــطدام ســــيارة مالكي   وتشــــير ــً أيضــ
ــيارتي ميكروباص أمام معهد األورام التابع جلامعة القاهرة" على   مواد  حتوي متفجرة، بســــ

أعلى التكرارات من إجـمالي آراء املبحوثني عيـنة اـلدراســـــــة ملـتابـعة أهم األـحداث اإلرـهابـية 
ــيد، على موقع اليوتيوب. وتختلف هذه ال ــة "رانيا زكريا الســــ " ٢٠١٦نتيجة مع نتائج دراســــ

ــايا  ٥٨( ــيناء املرتبة األولى يف القضــ ــارت إلى احتالل العمليات اإلرهابية يف ســ ) والتي أشــ
ابعتهـا على الصـــــــحف اإللكترونيـة، يليهـا أحـداث   اإلرهـابيـة التي حرص املبحوثون على مـت

 العنف يف اجلامعات املصرية.
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 توزيع املبحوثني عينة الدرسة يف كل ُبعد من أبعاد األمن االجتماعي:

مدى املشاركة والشعور باملسئولية من جانب املراهقني عينة الدراسة عند مشاهدة   -: ١٦/١
 األحداث اإلرهابية مبوقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث.

  ) ١٨جدول (

توزيع مدى شعور عينة الدراسة باملسئولية عند مشاهدتهم لألحداث اإلرهابية على موقع "يوتيوب"  
  وفًقا حلالة املبحوث

املتوس   االجتاه
  ط

االنحراف 
  املعيار 

أوافق إلى    ال أوافق  اإلجمالي 
  حد ما

أوافق بدرجة 
 كبيرة

  حالة املبحوث 
  

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % املشاركة (الشعور باملسئولية)

  ٠٫٦٠٤  ٠٫٤٢  ال أوافق

 العاديني ١٨ ١٢  ٥٤ ٣٦  ٧٨  ٥٢  ١٥٠ ١٠٠
التحفيز للمشاركة يف 

ذوي  ٠ ٠  ٣٦ ٢٤  ١١٤  ٧٦  ١٥٠ ١٠٠ املظاهرات للتنديد باإلرهاب
  اإلعاقة 

  اإلجمالي   ١٨  ٦  ٩٠  ٣٠  ١٩٢  ٦٤  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق إلى  
  ٠٫٨٢٩  ١٫٣٢ درجة كبيرة 

 العاديني ٦٩ ٤٦  ٥٧ ٣٨  ٢٤  ١٦  ١٥٠ ١٠٠
تكوين رأي جتاه قضية اإلرهاب 

ذوي   ٥٤ ٣٦  ٣٣ ٢٢  ٦٣ ٤٢  ١٥٠ ١٠٠  املهمة 
  اإلعاقة 

  اإلجمالي  ١٢٣ ٤١ ٩٠ ٣٠ ٨٧ ٢٩ ٣٠٠ ١٠٠

أوافق إلى  
  ٠٫٨٤٩  ١٫٢٤ درجة كبيرة 

 العاديني  ٧٥  ٥٠  ٤٥  ٣٠  ٣٠  ٢٠  ١٥٠  ١٠٠
تزداد قدرتي على النقاش 

ذوي   ٣٩  ٢٦  ٣٩  ٢٦  ٧٢  ٤٨  ١٥٠  ١٠٠  واحلوار مع اآلخرين 
  اإلعاقة 

  اإلجمالي   ١١٤  ٣٨  ٨٤  ٢٨  ١٠٢  ٣٤  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق إلى  
  ٠٫٧٨٢  ٠٫٩٩ حد ما

 العاديني  ٤٢  ٢٨  ٧٥  ٥٠  ٣٣  ٢٢  ١٥٠  ١٠٠
متكنني من التصرف يف املواقف 

ذوي   ٤٨  ٣٢  ٤٢  ٢٨  ٦٠  ٤٠  ١٥٠  ١٠٠  الصعبة 
  اإلعاقة 

  اإلجمالي   ٩٠  ٣٠  ١١٧  ٣٩  ٩٣  ٣١  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق إلى  
  ٠٫٧٤٩  ٠٫٩٦  حد ما

 العاديني  ٤٢  ٢٨  ٧٥  ٥٠  ٣٣  ٢٢  ١٥٠  ١٠٠
يجعلني أكثر ثقة يف تصرفاتي  

ذوي   ٣٦  ٢٤  ٥٧  ٣٨  ٥٧  ٣٨  ١٥٠  ١٠٠  وقراراتي
  اإلعاقة 

  اإلجمالي   ٧٨  ٢٦  ١٣٢  ٤٤  ٩٠  ٣٠  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق إلى  
  ٠٫٧٨٩  ١٫٠٠  حد ما

 العاديني  ٧٨  ٥٢  ٣٦  ٢٤  ٣٦  ٢٤  ١٥٠  ١٠٠
أناقش أصدقائي وأفراد أسرتي  

ذوي   ١٥  ١٠  ٧٨  ٥٢  ٥٧  ٣٨  ١٥٠  ١٠٠  يف األحداث اجلارية 
  اإلعاقة 

  االجمالي   ٩٣  ٣١  ١١٤  ٣٨  ٩٣  ٣١  ٣٠٠  ١٠٠

يوضــــــح اجلدول الســــــابق توزيع عينة الدراســــــة يف مدى الشــــــعور باملســــــئولية عند 
ا حلـاـلة املبحوث (ـعاديني ــاـهدتهم لألـحداث اإلرـهابـية على موقع "يوتيوب" وفـقً ذوي   -مشـــــ

اإلعاقة) والذي يؤكد االجتاه الغالب للعينة حول عبارة "التحفيز للمشـــــــاركة يف املظاهرات  
من إجمـالي    %٦٤ونســــــــبة بلـغت    ٠٫٤٢ق" مبتوســـــــط ـقدره  للتـندـيد ـباإلرهـاب" هو"ال أواف



 

                
 

٨٦٤ 

املبحوثني أفراد العيـنة، بينـما جـاء االجتـاه الـغاـلب حول عـبارات "تكوين رأي جتـاه قضــــــــية  
اإلرهـاب املهـمة" و"تزداد ـقدرتي على النـقاش واحلوار مع اآلخرين هو"أوافق ـبدرجـة كبيرة"   

حني جاء االجتاه الغالب لعبارات على الترتيب، يف    %٣٨،  %٤١ونسب    ١٫٣٢،١٫٢٤مبتوسط  
"متكنني من التصـــرف يف املواقف الصـــعبة"، " يجعلني أكثر ثقة يف تصـــرفاتي وقراراتي" ،"  
أناقش أصــدقائي وأفراد أســرتي يف األحداث اجلارية" هو "أوافق إلى حد ما" مبتوســطات  

  على الترتيب.  %٣٨،%٤٤،%٣٩ونسب ١٫٠٠،  ٠٫٩٦، ٠٫٩٩بلغت  

) والتي أكدت مشــاركة الطالب ٥٩م(٢٠٠٤دراســة منزل عســران جهاد،  ويتفق هذا مع 
يف النشاط االجتماعي ووجود فروق ذات داللة إحصائية بينهم وبني أقرانهم غير املشاركني  

  يف مستوى األمن النفسي واالجتماعي لصالح الطالب املشاركني يف النشاط االجتماعي.

ا تتفق مع دراســــة "هارلي وفيتزباترك   )  ٦٠("٢٠٠٨  Harley & Fitzpatrickوأيضــــً
يف درجة إيجابية تعليقات املسـتخدمني اآلخرين على ملفات الفيديو الشـخصـية للمسـتخدم  
رت عن توحدهم مع املسـتخدم وتعاطفهم مع ما قدمه يف مقاطع الفيديو  األصـلي، والتي عبَّ

  السن.من جتارب شخصية يف احلياة، مما ساعد على تدعيم احلوار بينه وبني صغار  

درجة االنتماء للوطن من جانب املراهقني عينة الدراسة عند مشاهدة األحداث   -: ١٦/٢
 اإلرهابية مبوقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث. 

  ) ١٩جدول (

توزيع درجة انتماء عينة الدراسة للوطن عند مشاهدتهم لألحداث اإلرهابية على موقع "يوتيوب"  
  وفًقا حلالة املبحوث

  املتوسط  االجتاه
االنحراف 

 املعياري 

 ال أوافق  اإلجمالي 
أوافق إلى  

 حد ما

أوافق بدرجة 

 كبيرة

  حالة املبحوث 

  االنتماء للوطن 

 ك % ك  ك  ك  % ك  %  

أوافق  

إلى حد  

  ما

٠٫٧٢٩  ١٫١٠  

اإلحساس بالتماسك  العاديني ٧٢ ٤٨  ٥١ ٣٤  ٢٧  ١٨  ١٥٠ ١٠٠

بني أفراد املجتمع  

 الواحد ضد العنف 

  ذوي اإلعاقة  ٢٤ ١٦  ٨٧ ٥٨  ٣٩  ٢٦  ١٥٠ ١٠٠

  اإلجمالي   ٩٦  ٣٢  ١٣٨  ٤٦  ٦٦  ٢٢  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق  

إلى حد  

  ما

٠٫٧٢٩  ١٫١٠  

 العاديني ٧٢ ٤٨  ٥٧ ٣٨  ٢١  ١٤  ١٥٠ ١٠٠
البعد عن سوء الظن 

  واتهام الناس بغير دليل
  ذوي اإلعاقة   ٢٤ ١٦  ٨١ ٥٤  ٤٥ ٣٠  ١٥٠ ١٠٠

  اإلجمالي  ٩٦ ٣٢ ١٣٨ ٤٦ ٦٦ ٢٢ ٣٠٠ ١٠٠

٠٫٧٤٥  ١٫٠٨  
 العاديني  ٦٠  ٤٠  ٦٣  ٤٢  ٢٧  ١٨  ١٥٠  ١٠٠

  ذوي اإلعاقة   ٣٦  ٢٤  ٦٩  ٤٦  ٤٥  ٣٠  ١٥٠  ١٠٠



  

                                  
 

٨٦٥ 

أوافق  

إلى حد  

  ما

  اإلجمالي   ٩٦  ٣٢  ١٣٢  ٤٤  ٧٢  ٢٤  ٣٠٠  ١٠٠

مشاهدة تلك األحداث 

حتصني ضد املمارسات 

  واألفكار الهدامة 

أوافق  

إلى حد  

  ما

٠٫٧٧٧  ١٫٠٩  

الرد من جانب الدولة   العاديني  ٦٣  ٤٢  ٣٩  ٢٦  ٤٨  ٣٢  ١٥٠  ١٠٠

على تلك األحداث  

  يؤكد سيادة القانون

  ذوي اإلعاقة   ٤٢  ٢٨  ٧٨  ٥٢  ٣٠  ٢٠  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ١٠٥  ٣٥  ١١٧  ٣٩  ٧٨  ٢٦  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق  

بدرجة  

  كبيرة

٠٫٧٣٩  ١٫٣٤  

التمسك بالقيم   العاديني  ٧٥  ٥٠  ٥١  ٣٤  ٢٤  ١٦  ١٥٠  ١٠٠

والقواعد األخالقية  

  والدينية والسلوكية

  ذوي اإلعاقة   ٧٥  ٥٠  ٥١  ٣٤  ٢٤  ١٦  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ١٥٠  ٥٠  ١٠٢  ٣٤  ٤٨  ١٦  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق  

بدرجة  

  كبيرة

٠٫٨٥٨  ١٫٣١  

العدل ورؤية الوطن   العاديني  ٦٩  ٤٦  ٣٣  ٢٢  ٤٨  ٣٢  ١٥٠  ١٠٠

خال من اجلهل  

  والتطرف

  ذوي اإلعاقة   ١٠٢  ٦٨  ١٨  ١٢  ٣٠  ٢٠  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ١٧١  ٥٧  ٥١  ١٧  ٧٨  ٢٦  ٣٠٠  ١٠٠

يبني اجلدول الســـابق توزيع عينة الدراســـة يف درجة انتماء عينة الدراســـة للوطن عند 
ا حلـاـلة املبحوث (ـعاديني ــاـهدتهم لألـحداث اإلرـهابـية على موقع "يوتيوب" وفـقً ذوي   -مشـــــ

للعينة حول عبارات "اإلحســاس بالتماســك بني أفراد  اإلعاقة)، والذي يؤكد االجتاه الغالب  
املجتمع الواحد ضـد العنف" ،" البعد عن سـوء الظن واتهام الناس بغير دليل" مشـاهدة تلك  
ــات واألفكار الهدامة"،" الرد من جانب الدولة على تلك   ــد املمارســـ ــني ضـــ األحداث حتصـــ

 ١٫٠٨،  ١٫١٠،١٫١٠طات بلغتاألحداث يؤكد ـسيادة القانون" هو "أوافق إلى حد ما" مبتوـس
. بينـما ـجاء االجتـاه الـغاـلب حول عـبارات %٣٩،  %٤٤،    %٤٦،  %٤٦. وإجـمالي نســـــــب  ١٫٠٩،

"التمســــــك بالقيم والقواعد األخالقية والدينية والســــــلوكية" و"التمســــــك بالقيم والقواعد  
ــلوكية" هو "أوافق بدرجة كبيرة" مبتوســـــط   ــب   ١٫٣٤،١٫٣١األخالقية والدينية والســـ ونســـ

  على الترتيب. %٥٧،  %٥٠

) والتي أكدت ٦١" (٢٠١٥تتفق النتيجة الســــــابقة مع نتائج دراســــــة "أحمد بن جميل،  
على موافقة أفراد مجتمع الدراسـة بدرجة متوسـطة على اسـتخدام وسـائل اإلعالم اجلديد 
يف مجـال التوعيـة األمنيـة بتوفير نـافـذة لالتصــــــــال والتفـاعـل مع شـــــــكـاوى ومالحظـات 
واســـــتفســـــارات اجلمهور، باإلضـــــافة إلى تبادل الوســـــائط اإللكترونية التوعوية، وتوظيف  

 املؤسسات األمنية لوسائل اإلعالم اجلديد يف مجال التوعية األمنية.
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تعزيز روح األخوة والصداقة من جانب املراهقني عينة الدراسة عند مشاهدة األحداث   -: ١٦/٣
  الة املبحوث. اإلرهابية مبوقع "يوتيوب" وفًقا حل

): توزيع درجة تعزيز روح األخوة والصداقة من جانب عينة الدراسة عند مشاهدتهم  ٢٠جدول (
  لألحداث اإلرهابية على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث

املتوس   االجتاه
  ط

االنحراف 
 املعياري 

أوافق إلى   ال أوافق  اإلجمالي 
 حد ما

أوافق بدرجة 
 كبيرة

  املبحوث حالة 
  تعزيز روح األخوة والصداقة 

 ك % ك  ك  ك  % ك  %  

أوافق  
بدرجة  

  كبيرة
٠٫٧٨٩  ١٫٣٣  

 العاديني ٨٤ ٥٦  ٤٨ ٣٢  ١٨  ١٢  ١٥٠ ١٠٠
أتعرف على مشكالت 

 اآلخرين عن قرب 
  ذوي اإلعاقة  ٧٥ ٥٠  ٣٣ ٢٢  ٤٢  ٢٨  ١٥٠ ١٠٠

  اإلجمالي   ١٥٩  ٥٣  ٨١  ٢٧  ٦٠  ٢٠  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق إلى  
  ٠٫٧٩٠  ٠٫٩١  حد ما

 العاديني ٤٥ ٣٠  ٦٦ ٤٤  ٣٩  ٢٦  ١٥٠ ١٠٠
سهولة تكوين صداقات 

  مع مهتمني بهذه القضية 
  ذوي اإلعاقة   ٣٦ ٢٤  ٤٥ ٣٠  ٦٩ ٤٦  ١٥٠ ١٠٠

  اإلجمالي  ٨١ ٢٧ ١١١ ٣٧ ١٠٨ ٣٦ ٣٠٠ ١٠٠

  ٠٫٨٠٠  ٠٫٧٧  ال أوافق

يف   أشترك مع زمالئى العاديني  ٤٥  ٣٠  ٤٥  ٣٠  ٦٠  ٤٠  ١٥٠  ١٠٠
أعمال جماعية للتصدى  

  لإلرهاب
  ذوي اإلعاقة   ٢٤  ١٦  ٤٨  ٣٢  ٧٨  ٥٢  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ٦٩  ٢٣  ٩٣  ٣١  ١٣٨  ٤٦  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق  
بدرجة  

  كبيرة
٠٫٨٣٢  ١٫٠١  

 العاديني  ٥١  ٣٤  ٥٧  ٣٨  ٤٢  ٢٨  ١٥٠  ١٠٠
أساعد أصدقائي وأعرض  

  اإلعاقة ذوي   ٥٤  ٣٦  ٣٦  ٢٤  ٦٠  ٤٠  ١٥٠  ١٠٠  عليهم مقترحاتي 

  اإلجمالي   ١٠٥  ٣٥  ٩٣  ٣١  ١٠٢  ٣٤  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق  
بدرجة  

  كبيرة
٠٫٧٩٢  ١٫٢١  

 العاديني  ٦٠  ٤٠  ٥١  ٣٤  ٣٩  ٢٦  ١٥٠  ١٠٠
أنظر لآلخرين كما أنظر 

  لنفسي بالضبط 
  ذوي اإلعاقة   ٧٢  ٤٨  ٤٨  ٣٢  ٣٠  ٢٠  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ١٣٢  ٤٤  ٩٩  ٣٣  ٦٩  ٢٣  ٣٠٠  ١٠٠

يوضــح اجلدول الســابق توزيع عينة الدراســة لتعزيز روح األخوة والصــداقة من جانب  
عينة الدراسة عند مشاهدتهم لألحداث اإلرهابية على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث  

ارات "أتعرف على مشـــــــكالت   -(عـاديني ة حول عـب ذوي اإلعـاقـة) واـلذي يؤكـد اجتـاه العيـن
صـــدقائي وأعرض عليهم مقترحاتي" و" أنظر لآلخرين كما اآلخرين عن قرب"، و"أســـاعد أ

ونســـبة   ١٫٢١،   ١٫٠١،   ١٫٣٣أنظر لنفســـي بالضـــبط" و"أوافق بدرجة كبيرة مبتوســـطات  
ــب. بينمــا جــاء   %٤٤،    %٣٥،    %٥٣بلغــت   ــة على الترتي من إجمــالي املبحوثني أفراد العين

ذه القضـية هو أوافق إلى االجتاه الغالب حول عبارة "سـهولة تكوين صـداقات مع مهتمني به
ــبة   ٠٫٩١حد ما مبتوســــط   ، يف حني جاء االجتاه لعبارة "أشــــترك مع زمالئي يف %٣٧ونســ

  .%٤٦بنسبة   ٠٫٧٧أعمال جماعية للتصدي لإلرهاب "ال أوافق مبتوسط  
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مدى شعور املراهقني عينة الدراسة بالعزلة واالنطواء نتيجة مشاهدة األحداث   -: ١٦/٤
 اإلرهابية مبوقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث. 

): توزيع مدى شعور عينة الدراسة بالعزلة واالنطواء نتيجة مشاهدتهم لألحداث اإلرهابية ١٧جدول (
  على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث

توس امل  االجتاه
  ط

االنحراف 
 املعياري 

أوافق إلى   ال أوافق  اإلجمالي 
 حد ما

أوافق بدرجة 
 كبيرة

  حالة املبحوث 
  الشعور بالعزلة واالنطواء

 ك % ك  %  ك  % ك  %  

  ٠٫٨٩٦  ٠٫٨٧  ال أوافق
بعد مشاهدة أحداث   العاديني ٨١ ٥٤  ٣٩ ٢٦  ٣٠  ٢٠  ١٥٠ ١٠٠

اإلرهاب أفضل 
 االبتعاد عن اآلخرين

  ذوي اإلعاقة  ٥٤ ٣٦  ٣٠ ٢٠  ٦٦  ٤٤  ١٥٠ ١٠٠
  اإلجمالي   ١٣٥  ٤٥  ٦٩  ٢٣  ٩٦  ٣٢  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٨٢٩  ١٫٠٧  ال أوافق
ال أحب مشاورة أحد   العاديني ٦٠ ٤٠  ٥٤ ٣٦  ٣٦  ٢٤  ١٥٠ ١٠٠

يف أي مشكلة أتعرض 
  لها

  ذوي اإلعاقة   ٣٣ ٢٢  ٣٩ ٢٦  ٧٨ ٥٢  ١٥٠ ١٠٠
  اإلجمالي  ٩٣ ٣١ ٩٣ ٣١ ١١٤ ٣٨ ٣٠٠ ١٠٠

  ٠٫٧٣٠  ٠٫٧٨  ال أوافق
 العاديني  ٤٢  ٢٨  ٦٩  ٤٦  ٣٩  ٢٦  ١٥٠  ١٠٠

ال أفضل مشاركة 
  ذوي اإلعاقة   ٧٨  ٥٢  ٥٧  ٣٨  ١٥  ١٠  ١٥٠  ١٠٠  اآلخرين يف شئوني 

  اإلجمالي   ١٢٠  ٤٠  ١٢٦  ٤٢  ٥٤  ١٨  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٥٧  ٠٫٥٠  ال أوافق
 العاديني  ٨١  ٥٤  ٤٢  ٢٨  ٢٧  ١٨  ١٥٠  ١٠٠

تكوين أجد صعوبة يف 
  ذوي اإلعاقة   ٩٦  ٦٤  ٥٤  ٣٦  ٠  ٠  ١٥٠  ١٠٠  صداقات أو تعارف

  اإلجمالي   ١٧٧  ٥٩  ٩٦  ٣٢  ٢٧  ٩  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧٢٤  ٠٫٥٩  ال أوافق
 العاديني  ٨٤  ٥٦  ٥١  ٣٤  ١٥  ١٠  ١٥٠  ١٠٠

أحب أن أكون وحيًدا  
  ذوي اإلعاقة   ٨١  ٥٤  ٤٢  ٢٨  ٢٧  ١٨  ١٥٠  ١٠٠  طوال الوقت 

  اإلجمالي   ١٦٥  ٥٥  ٩٣  ٣١  ٤٢  ١٤  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧٣٢  ٠٫٦٩  ال أوافق
 العاديني  ٦٦  ٤٤  ٤٨  ٣٢  ٣٦  ٢٤  ١٥٠  ١٠٠

أحب العمل مبفردي  
  ذوي اإلعاقة   ٧٥  ٥٠  ٦٣  ٤٢  ١٢  ٨  ١٥٠  ١٠٠  عن العمل اجلماعي 

  اإلجمالي   ١٤١  ٤٧  ١١١  ٣٧  ٤٨  ١٦  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٤١  ٠٫٥٣  ال أوافق
أجد صعوبة يف   العاديني  ٩٣  ٦٢  ٣٩  ٢٦  ١٨  ١٢  ١٥٠  ١٠٠

التعامل مع اآلخرين 
  لشعوري بعدم األمان

  ذوي اإلعاقة   ٧٢  ٤٨  ٧٢  ٤٨  ٦  ٤  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٦٥  ٥٥  ١١١  ٣٧  ٢٤  ٨  ٣٠٠  ١٠٠

يوضــح اجلدول الســابق توزيع عينة الدراســة لدرجة الشــعور بالعزلة واالنطواء نتيجة  
ذوي اإلعاقة)   -مشــــاهدتهم لألحداث اإلرهابية على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالتهم (عاديني

واـلذي يؤـكد االجتـاه الـغاـلب للعيـنة حول عـبارات "بـعد مشـــــــاـهدة أـحداث اإلرـهاب أفضـــــــل  
أحب مشاورة أحد يف أي مشكلة أتعرض لها" و"ال أفضل مشاركة   االبتعاد عن اآلخرين" و"ال

اآلخرين يف شـــئوني" و"أجد صـــعوبة يف تكوين صـــداقات أو تعارف" و"أحب أن أكون وحيًدا  
طوال الوـقت" و"أـحب العـمل مبفردي عن العـمل اجلـماعي" و"أـجد صـــــــعوـبة يف التـعاـمل مع 

ــط ــعوري بعدم األمان" هو "ال أوافق" مبتوســ ،   ٠٫٥٠، ٠٫٧٨،  ١٫٠٧،  ٠٫٨٧ات  اآلخرين لشــ



 

                
 

٨٦٨ 

ــب بلغت   ٠٫٥٣،   ٠٫٦٩،   ٠٫٥٩ من إجمالي   %٨،  %١٦، %١٤،%٩،   %١٨،   %٣٨،   %٣٢، بنســ
  املبحوثني أفراد العينة على الترتيب.

تدل النتائج السـابقة على عدم موافقة عينة الدراسـة على العبارات السـلبية حيث جاء  
بالعزلة واالنطواء بشــكل عام؛ مما يشــير إلى عدم الشــعور االجتاه "ال أوافق" لبعد الشــعور  

  بالعزلة من جانب إجمالي عينة الدراسة.

 Sandro G, B وتختلف النتيجة الســــابقة مع نتائج دراســــة كل من "ســــاندرو غاليا 
بعد أحداث   نيويورك ســكان من ٪ ٧٫٥) والتي أكدت على انتشــار االكتئاب يف  ٦٢" (٢٠٠٢

ــة  آالء عـادل عـيد،   ) التي أـكدت وجود عالـقة ٦٣" (٢٠١٦احلـادي من ســـــــبتمبر. ودراســـــ
ــائًيا بني مســــــتوى تعرض املبحوثني لإلرهاب اإللكتروني عبر  ارتباطية موجبة ودالة إحصــــ

  مواقع التواصل االجتماعي ومستوى االضطراب أثناء استخدام اإلنترنت.

م واإلحباط من جانب املراهقني عينة الدراسة نتيجة  مدى الشعور بالقلق والظل -: ١٦/٥
 مشاهدة األحداث اإلرهابية مبوقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث. 

): توزيع مدى شعور املبحوثني بالقلق والظلم واإلحباط نتيجة مشاهدتهم لألحداث  ٢١جدول (
  اإلرهابية على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالتهم 

املتوس   االجتاه
  ط

االنحراف 
 املعياري 

أوافق إلى حد   ال أوافق  اإلجمالي 
 ما

أوافق بدرجة 
 كبيرة

  حالة املبحوث 
الشعور بالقلق والظلم 

  واإلحباط 
 ك % ك  %  ك  % ك  %  

أوافق  
إلى حد  

  ما
٠٫٨٠٩  ٠٫٨٧  

أخاف من الفشل   العاديني ٤٨ ٣٢  ٦٠ ٤٠  ٤٢  ٢٨  ١٥٠ ١٠٠
يف كل مشكلة  

 تقابلني
  ذوي اإلعاقة  ٧٢ ٤٨  ٣٩ ٢٦  ٣٩  ٢٦  ١٥٠ ١٠٠

  اإلجمالي   ١٢٠  ٤٠  ٩٩  ٣٣  ٨١  ٢٧  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق  
إلى حد  

  ما
٠٫٦٧٢  ٠٫٩٩  

 العاديني ٣٩ ٢٦  ٥٧ ٣٨  ٥٤  ٣٦  ١٥٠ ١٠٠
أقلق دائًما على  

  ذوي اإلعاقة   ٣٠ ٢٠  ١٠٨ ٧٢  ١٢ ٨  ١٥٠ ١٠٠  مستقبلي 
  اإلجمالي  ٦٩ ٢٣ ١٦٥ ٥٥ ٦٦ ٢٢ ٣٠٠ ١٠٠

أوافق  
إلى حد  

  ما
٠٫٦٦٤  ٠٫٨٠  

املشاهد املفزعة  العاديني  ٥٧  ٣٨  ٦٠  ٤٠  ٣٣  ٢٢  ١٥٠  ١٠٠
جتعلني أشعر  
  باخلوف والقلق

  ذوي اإلعاقة   ٤٥  ٣٠  ٩٦  ٦٤  ٩  ٦  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٠٢  ٣٤  ١٥٦  ٥٢  ٤٢  ١٤  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦١٧  ٠٫٦٠  ال أوافق

أشعر أنني ال   العاديني  ٩٠  ٦٠  ٣٩  ٢٦  ٢١  ١٤  ١٥٠  ١٠٠
الوصول  أستطيع 

إلى هديف مهما  
  حاولت 

  ذوي اإلعاقة   ٥١  ٣٤  ٩٩  ٦٦  ٠  ٠  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ١٤١  ٤٧  ١٣٨  ٤٦  ٢١  ٧  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٦٥٦  ٠٫٥٤  ال أوافق
أشعر باليأس  العاديني  ٤٥  ٣٠  ٨١  ٥٤  ٢٤  ١٦  ١٥٠  ١٠٠

واإلحباط يف  
  بعض األوقات

  ذوي اإلعاقة   ١٢٠  ٨٠  ٢٧  ١٨  ٣  ٢  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٦٥  ٥٥  ١٠٨  ٣٦  ٢٧  ٩  ٣٠٠  ١٠٠

 العاديني  ٦٩  ٤٦  ٦٠  ٤٠  ٢١  ١٤  ١٥٠  ١٠٠  ٠٫٦٢٢  ٠٫٧٩
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أوافق  
إلى حد  

  ما

أشعر بالظلم من   ذوي اإلعاقة   ٢٧  ١٨  ١١١  ٧٤  ١٢  ٨  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ٩٦  ٣٢  ١٧١  ٥٧  ٣٣  ١١  ٣٠٠  ١٠٠  اآلخرين كثيًرا 

  ٠٫٦٨٦  ٠٫٥٣  ال أوافق
أغضب من    العاديني  ٨٤  ٥٦  ٣٩  ٢٦  ٢٧  ١٨  ١٥٠  ١٠٠

املحيطني  
  ألخذهم حقي 

  ذوي اإلعاقة   ٩٠  ٦٠  ٥٤  ٣٦  ٦  ٤  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٧٤  ٥٨  ٩٣  ٣١  ٣٣  ١١  ٣٠٠  ١٠٠

يبني اجلدول الســابق توزيع ملدى شــعور عينة الدراســة بالقلق والظلم واإلحباط نتيجة  
ــاهدة األحداث اإلرهابية مبوقع "يوتيوب" وفًقا  ذوي اإلعاقة) والذي   -حلالتهم (عادينيمشــ

يؤكد االجتاه الغالب للعينة حول عبارات "أخاف من الفشـل يف كل مشـكلة تقابلني"، و" أقلق  
دائًما على مســتقبلي"، و"املشــاهد املفزعة جتعلني أشــعر باخلوف والقلق"، و"أشــعر بالظلم  

" هو ال أوافق مبتوســـــــط  من اآلخرين كثيًرا"، "أشـــــــعر ـبالـيأس واإلحـباط يف بعض األوـقات
  على الترتيب.  %٩،   %٧. بنسب  ٠٫٥٤، ٠٫٦٠

تدل النتائج السـابقة على عدم موافقة عينة الدراسـة على العبارات السـلبية حيث جاء  
ال أوافق) لُبعد الشـــــعور بالقلق والظلم واإلحباط بشـــــكل عام؛   –االجتاه (أوافق إلى حد ما

  إجمالي عينة الدراسة.مما يشير إلى الشعور السوي من جانب  

ــة "فتحي أحمــد الطــاهر،   ) على  ٦٤" (٢٠٠٢وتختلف هــذه النتيجــة مع نتــائج دراســــــ
ــمع،  ــعاف السـ ــم وضـ ــية لدى األطفال الصـ مســـتوى القلق وعالقته ببعض املتغيرات النفسـ

ــم (ذكور ــمع    –والتي أكدت وجود فروق بني األطفال الصــــ ــعاف الســــ إناث)، واألطفال ضــــ
لصــالح ضــعاف الســمع، ويف العدوان لصــالح األطفال الصــم، ويف إناث) يف القلق   –(ذكور

  دافعية اإلجناز لصالح ضعاف السمع.

مدى الشعور باخلجل والنقص من جانب عينة الدراسة نتيجة مشاهدة األحداث   -: ١٦/٦
 اإلرهابية مبوقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث. 

عينة الدراسة نتيجة مشاهدتهم   ): توزيع مدى الشعور باخلجل والنقص من جانب ٢٢جدول (
  لألحداث اإلرهابية على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالتهم 

االنحراف   املتوسط  االجتاه
 املعياري 

أوافق إلى   ال أوافق  اإلجمالي 
 حد ما

أوافق بدرجة 
 كبيرة

  حالة املبحوث 
  اخلجل والشعور بالنقص

 ك % ك  %  ك  % ك  %  

أوافق إلى  
  ٠٫٧٣٦  ١٫٠٠  حد ما

أشعر بالعجز لعدم   العاديني ٣٦ ٢٤  ٥٤ ٣٦  ٦٠  ٤٠  ١٥٠ ١٠٠
قدرتي على  

 مساعدة اآلخرين 
  ذوي اإلعاقة  ٤٥ ٣٠  ٨٤ ٥٦  ٢١  ١٤  ١٥٠ ١٠٠
  اإلجمالي   ٨١  ٢٧  ١٣٨  ٤٦  ٨١  ٢٧  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧٣٣  ٠٫٦٢  ال أوافق
 العاديني ٥٧ ٣٨  ٦٦ ٤٤  ٢٧  ١٨  ١٥٠ ١٠٠
  ذوي اإلعاقة   ١٠٢ ٦٨  ٣٠ ٢٠  ١٨ ١٢  ١٥٠ ١٠٠
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  اإلجمالي  ١٥٩ ٥٣ ٩٦ ٣٢ ٤٥ ١٥ ٣٠٠ ١٠٠
أشعر باخلوف لعدم  
قدرتي على حماية  

  ممتلكاتي نفسي أو 

  ٠٫٦٢٢  ٠٫٤٣  ال أوافق
ال أشعر بالراحة   العاديني  ٨١  ٥٤  ٥١  ٣٤  ١٨  ١٢  ١٥٠  ١٠٠

عند التحدث مع  
  اآلخرين 

  ذوي اإلعاقة   ١١١  ٧٤  ٣٦  ٢٤  ٣  ٢  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٩٢  ٦٤  ٨٧  ٢٩  ٢١  ٧  ٣٠٠  ١٠٠

  ٠٫٧٢٨  ٠٫٥٤  ال أوافق
ال أستطيع   العاديني  ٧٢  ٤٨  ٤٥  ٣٠  ٣٣  ٢٢  ١٥٠  ١٠٠

التحدث أمام عدد  
  كبير من الناس

  ذوي اإلعاقة   ١٠٨  ٧٢  ٣٣  ٢٢  ٩  ٦  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٨٠  ٦٠  ٧٨  ٢٦  ٤٢  ١٤  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق إلى  
  ٠٫٨٠٢  ٠٫٨٣  حد ما

أعتمد على زمالئي   العاديني  ٩٣  ٦٢  ٣٦  ٢٤  ٢١  ١٤  ١٥٠  ١٠٠
واملحيطني بي يف 
  مواجهة مشكالتي 

  ذوي اإلعاقة   ٣٣  ٢٢  ٦٣  ٤٢  ٥٤  ٣٦  ١٥٠  ١٠٠
  اإلجمالي   ١٢٦  ٤٢  ٩٩  ٣٣  ٧٥  ٢٥  ٣٠٠  ١٠٠

  
  ٠٫٧٩٧  ٠٫٧٤  ال أوافق

ليس لدي القدرة  العاديني  ١٠٢  ٦٨  ٣٦  ٢٤  ١٢  ٨  ١٥٠  ١٠٠
على اتخاذ قراراتي 

دون الرجوع  
  لآلخرين 

  ذوي اإلعاقة   ٤٢  ٢٨  ٥٤  ٣٦  ٥٤  ٣٦  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ١٤٤  ٤٨  ٩٠  ٣٠  ٦٦  ٢٢  ٣٠٠  ١٠٠

يوضـــــح اجلدول الســـــابق توزيع مدى شـــــعور عينة الدراســـــة باخلجل والنقص نتيجة  
ذوي اإلعاقة)   -مشــــاهدتهم لألحداث اإلرهابية على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالتهم (عاديني

واـلذي يؤـكد االجتـاه الـغاـلب للعيـنة حول عـبارات "أشـــــــعر ـباخلوف لـعدم ـقدرتي على حـماـية  
الراحة عند التحدث مع اآلخرين"، و"ال أســتطيع التحدث  نفســي أو ممتلكاتي"، و"ال أشــعر ب

أـمام ـعدد كبير من الـناس"، و"ليس ـلدي الـقدرة على اتخـاذ قراراتي دون الرجوع لآلخرين"  
ــب بلغت   ٠٫٧٤،   ٠٫٥٤،  ٠٫٤٣، ٠٫٦٢هو ال أوافق مبتوســـطات    %٢٢،  %١٤، %٧،  %١٥بنسـ

اء االجتـاه نحو عبـارة "أشـــــــعر من إجمـالي املبحوثني أفراد العينـة على الترتيـب. بينمـا جـ
بـالعجز لعــدم قـدرتي على مســــــــاعـدة اآلخرين"، و"أعتمــد على زمالئي واملحيطني بي يف 

ــبة   ٠٫٨٣،   ١٫٠٠مواجهة مشـــكالتي" هو أوافق إلى حد ما مبتوســـط   % على    ٣٣،%٤٦بنسـ
  الترتيب.

ارات الشـــــــعور  ارة من عـب ــابق عـدم ظهور الجتـاه موافق ألـية عـب ويؤـكد اجلـدول الســـــ
جل والنقص من جانب عينة الدراسـة نتيجة مشـاهدتهم لألحداث اإلرهابية على موقع باخل

ــة وعـدم شـــــــعورهم ـباخلجـل والنقص نتيجـة   "يوتيوب"؛ ممـا يؤـكد إيجـابـية عيـنة  اـلدراســـــ
 مشاهدتهم لألحداث اإلرهابية.

 

  



  

                                  
 

٨٧١ 

درجة الشعور بالعنف والعدوان من جانب عينة الدراسة نتيجة مشاهدة األحداث    -: ١٦/٧
 اإلرهابية مبوقع "يوتيوب" وفًقا حلالتهم. 

): توزيع درجة العنف والعدوان من جانب عينة الدراسة نتيجة مشاهدتهم لألحداث  ٢٣جدول (
  اإلرهابية على موقع "يوتيوب" وفًقا حلالتهم 

املتوس   االجتاه
  ط

اف االنحر
 املعياري 

أوافق إلى   ال أوافق  اإلجمالي 
 حد ما

أوافق بدرجة 
  حالة املبحوث  كبيرة

  العنف والعدوان
  

 ك % ك  %  ك  % ك  %

ال  
  ٠٫٥٨٢  ٠٫٢٧  أوافق 

 العاديني ١٠٥ ٧٠  ٢٤ ١٦  ٢١  ١٤  ١٥٠ ١٠٠
أميل إلى حل  

مشكالتي باستخدام 
 القوة

  ذوي اإلعاقة  ١٣٥ ٩٠  ١٥ ١٠  ٠  ٠  ١٥٠ ١٠٠

  اإلجمالي   ٢٤٠  ٨٠  ٣٩  ١٣  ٢١  ٧  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق  
بدرجة  

  كبيرة
٠٫٨٠١  ١٫٤٠  

ال أقبل سيطرة   العاديني ٧٢ ٤٨  ٤٢ ٢٨  ٣٦  ٢٤  ١٥٠ ١٠٠
اآلخرين وحتكمهم  

  فى مستقبلى 
  ذوي اإلعاقة   ١٠٨ ٧٢  ١٨ ١٢  ٢٤ ١٦  ١٥٠ ١٠٠

  اإلجمالي  ١٨٠ ٦٠ ٦٠ ٢٠ ٦٠ ٢٠ ٣٠٠ ١٠٠

ال  
  ١٫٤٨٤  ٠٫٦٢  أوافق 

أضغط لفرض آرائي  العاديني  ٦٩  ٤٦  ٦٠  ٤٠  ٢١  ١٤  ١٥٠  ١٠٠
واجتاهاتي على من  

  حولي 
  ذوي اإلعاقة   ١٢٣  ٨٢  ١٨  ١٢  ٣  ٢  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ١٩٢  ٦٤  ٧٨  ٢٦  ٢٤  ٨  ٣٠٠  ١٠٠

أوافق  
إلى حد  

  ما
٠٫٦١٧  ٠٫٨٠  

أغضب نتيجة   العاديني  ٢١  ١٤  ٨١  ٥٤  ٤٨  ٣٢  ١٥٠  ١٠٠
جتاهل املحيطني  

  لرأيي 
  ذوي اإلعاقة   ١٢  ٨  ٩٣  ٦٢  ٤٥  ٣٠  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ٣٣  ١١  ١٧٤  ٥٨  ٩٣  ٣١  ٣٠٠  ١٠٠

ال  
  ٠٫٥٨٩  ٠٫٢٩  أوافق 

 العاديني  ١٠٨  ٧٢  ٢٤  ١٦  ١٨  ١٢  ١٥٠  ١٠٠
أميل إلى التهديد  
  ذوي اإلعاقة   ١٢٦  ٨٤  ٢١  ١٤  ٣  ٢  ١٥٠  ١٠٠  حتى أنفذ قراراتي

  اإلجمالي   ٢٣٤  ٧٨  ٤٥  ١٥  ٢١  ٧  ٣٠٠  ١٠٠

ال  
  ٠٫٧٥٦  ٠٫٤٧  أوافق 

عند الغضب أقوم   العاديني  ٩٣  ٦٢  ٣٠  ٢٠  ٢٧  ١٨  ١٥٠  ١٠٠
بركل االشياء 
  املوجودة حولي 

  ذوي اإلعاقة   ١١٤  ٧٦  ١٥  ١٠  ٢١  ١٤  ١٥٠  ١٠٠

  اإلجمالي   ٢٠٧  ٦٩  ٤٥  ١٥  ٤٨  ١٦  ٣٠٠  ١٠٠

يوضـح اجلدول السـابق توزيع درجة الشـعور بالعنف والعدوان من جانب عينة الدراسـة 
ــاهدة األحداث اإلرهابية مبوقع "يوتيوب" وفًقا حلالتهم (عاديني ذوي اإلعاقة)   -نتيجة مشـــ

والـذي يؤكـد االجتـاه الغـالـب للعينـة حول عبـاراة "ال أقبـل ســـــــيطرة اآلخرين وحتكمهم يف 
ــتقبلي "أوافق بدرجة ك ــط  مسـ ــبة   ١٫٤٠بيرة، مبتوسـ . يف حني االجتاه نحو عبارة  %٦٠بنسـ

،   %٥٨، بنســـبة  ٠٫٨٠أغضـــب نتيجة جتاهل املحيطني لرأيي أوافق إلى حد ما مبتوســـط  



 

                
 

٨٧٢ 

واالجتاه حول عبارات "أميل إلى حل مشـــكالتي باســـتخدام القوة"، و"أضـــغط لفرض آرائي 
قراراتي"، و"عند الغضــــــب أقوم  واجتاهاتي على من حولي"، و"أميل إلى التهديد حتى أنفذ

بنســب   ٠٫٤٧،  ٠٫٢٩،  ٠٫٦٢،  ٠٫٢٧بركل األشــياء املوجودة حولي "هو ال أوافق مبتوســطات
  من إجمالي املبحوثني أفراد العينة على الترتيب. %١٦،   %٧،  %٨،  %٧بلغت  

  نتائج اختبار صحة فروض الدراسة وتفسيرها ومناقشتها: -ثالًثا 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املراهقني عينة الدراسة  الفرض األول: توجد  
  ذوي اإلعاقة) يف كثافة استخدام موقع "يوتيوب" لصالح العاديني. –(عاديني

  ): توزيع كثافة استخدام املراهقني عينة الدراسة ملوقع "يوتيوب" وفًقا حلالة املبحوث٢٤جدول (

  حالة املبحوث
  االستخدام 

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   عاديني 

  %  ك  %  ك  %  ك
  ٥٧  ١٧١  ٦٤  ٩٦  ٥٠  ٧٥  املرتفع

  ٣٤  ١٠٢  ٢٦  ٣٩  ٤٢  ٦٣  املتوسط 

  ٩  ٢٧  ١٠  ١٥  ٨  ١٢  املنخفض

  ١٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالي 

  
كثافة استخدام ملوقع  ) لداللة الفروق بني متوسطات درجات املراهقني عينة الدراسة يف  T-Test): اختبار (ت ـ ٢٥جدول (

  "يوتيوب"
كثافة  

استخدام 
  املوقع

االنحراف    املتوسط   العدد  املجموعات
  املعياري 

  قيمة
  الداللة   د.ح   ت

 حالة املبحوث
  ٠٫٦٣٧  ٢٫٤٢  ١٥٠  عاديني 

-  
غير   ٢٩٨  ١٫٥٨٧

  دالة
  ٠٫٦٧٢  ٢٫٥٤  ١٥٠  ذوي اإلعاقة 

ــطات درجات   ــابق الفروق بني متوســـ ــح اجلدول الســـ ــة يوضـــ املراهقني عينة الدراســـ
ــتخدام موقع "يوتيوب"، ويظهر من خالله عدم وجود   –(عاديني ذوي اإلعاقة) يف كثافة اســــ

فروق ذات دالـلة إحصـــــــائـية بني متوســــــــطات درـجات املراهقني عيـنة اـلدراســـــــة يف كـثاـفة 
، وهي قيمة غير دالة عند أي مـستوى ١٫٥٨٧  -االـستخدام للموقع، حيث جاءت قيمة ت = 

  ويات الداللة املعروفة.من مست



  

                                  
 

٨٧٣ 

عينة   املراهقني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الثاني:  الفرض 
(عاديني لصالح    –الدراسة   لديهم  االجتماعي  األمن  مستوى  مقياس  على  اإلعاقة)  ذوي 

  العاديني. 

  األمن االجتماعي لديهم ): توزيع املراهقني عينة الدراسة وفًقا لدرجاتهم على مقياس ٢٦جدول (

  حالة املبحوث 
  مستوى األمن االجتماعي 

  اإلجمالي   ذوي اإلعاقة   عاديني

  %  ك  %  ك  %  ك
  ٣٠  ٩٠  ٢٢  ٣٣  ٣٨  ٥٧  املرتفع

  ٦٩  ٢٠٧  ٧٨  ١١٧  ٦٠  ٩٠  املتوسط

  ١  ٣  ــ   ــ   ٢  ٣  املنخفض

  ١٠٠  ٣٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٥٠  اإلجمالي 

  

لداللة الفروق بني متوسطات درجات املراهقني عينة الدراسة وفًقا  )T-Test): اختبار ( ت ـ ٢٧جدول (
  لدرجاتهم على مقياس األمن االجتماعي لديهم 

مستوى األمن  
االنحراف   املتوسط  العدد   املجموعات   االجتماعي 

  املعياري 
  قيمة 

  الداللة   د.ح  ت

 حالة املبحوث 
  ٠٫٥٢٢  ٢٫٣٦  ١٥٠  عاديني

٠٫٠١  ٢٩٨  ٢٫٥٧٠  
  ٠٫٤١٦  ٢٫٢٢  ١٥٠  ذوي اإلعاقة 

ــة  ــطات درجات املراهقني عينة الدراســـ ــابق الفروق بني متوســـ ــح اجلدول الســـ يوضـــ
ذوي اإلـعاـقة) على مقـياس مســـــــتوى األمن االجتـماعي ـلديهم، ويظهر من خالـله   –(ـعاديني

ــة وفًقا  ــطات درجات املراهقني عينة الدراســـ ــائية بني متوســـ وجود فروق ذات داللة إحصـــ
ــالح العاديني، حيث جاءت قيمة ت = لدرجاتهم على مقياس األمن االجتماعي لدي  -هم لصـ

  .٢٩٨، بدرجات حرية    ٠٫٠١، وهي قيمة دالة عند مستوى داللة  ٢٫٥٧٠

) والتي أـكدت وجود ٦٥"(٢٠٠٢تختلف ـهذه النتيـجة مع دراســـــــة "فتحي أحـمد الـطاهر
إناث) يف القلق   –إناث)، واألطفال ضــعاف الســمع (ذكور  –فروق بني األطفال الصــم (ذكور

عاف الســمع، ويف العدوان لصــالح األطفال الصــم، ويف دافعية اإلجناز لصــالح  لصــالح ضــ
 ضعاف السمع.

  



 

                
 

٨٧٤ 

الفرض الثالث: توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بني كثافة استخدام املراهقني عينة 
  الدراسة ملوقع "يوتيوب" وبني مستوى األمن االجتماعي لديهم.

كثافة استخدام املراهقني عينة الدراسة ملوقع "يوتيوب" وبني مستوى األمن  توزيع العالقة بني  )٢٨جدول (
  االجتماعي لديهم

  كثافة االستخدام 
مستوى األمن  

 االجتماعي

 منخفض  متوسط   استخدام مرتفع 
 اإلجمالي 

 % ك % ك %  ك % ك
 املرتفع

٣٠  ٩٠  ٠  ٠  ٣٢ ٣٣ ٣٣٫٣ ٥٧ 
 املتوسط 

٦٩ ٢٠٧ ١٠٠ ٢٧ ٦٧٫٦ ٦٩ ٦٤٫٩ ١١١ 
 املنخفض

١ ٣  ٠ ٠ ٠ ٠  ١٫٨ ٣ 
 اإلجمالي 

١٠٠ ٣٠٠  ١٠٠  ٢٧ ١٠٠  ١٠٢ ١٠٠ ١٧١ 
  ٠٫٠١مستوى الداللة =                  ٣٠٠ن=            ٠٫٣٢)=Rمعامل ارتباط بيرسون (

يوضــــح اجلدول الســــابق العالقة بني كثافة اســــتخدام املراهقني عينة الدراســــة ملوقع  
"يوتيوب" وبني مســـــــتوى األمن االجتـماعي ـلديهم، ويظهر من خالـله وجود عالـقة إيجـابـية  
ــتوى األمن  ــة للموقع وبني مســــ ــتخدام عينة الدراســــ ــائية بني كثافة اســــ ذات داللة إحصــــ

، وهي قيمـة داـلة عـند مســـــــتوى دالـلة  ٠٫٣٢  -=    Rاالجتمـاعي ـلديهم، حـيث جـاءت قيمـة  
٠٫٠١.  

الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املراهقني ذوي اإلعاقة 
الصم وضعاف السمع) عينة الدراسة على مقياس األمن االجتماعي   –(ذوي اإلعاقة احلركية

  لصالح الصم وضعاف السمع.

  ونسب املراهقني ذوي اإلعاقة عينة الدراسة على مقياس األمن االجتماعي  ): توزيع تكرارات٢٩جدول (

  وفًقا ملتغير نوع اإلعاقة

  نوع اإلعاقة 
 مستوى األمن االجتماعي 

 اإلجمالي  صم وضعاف سمع   إعاقة حركية

 % ك % ك % ك
 ٢٤  ٣٦  ٢٢٫٨  ١٦  ٢٥ ٢٠ املرتفع

 ٧٦ ١١٤ ٧٧٫٢ ٥٤ ٧٥ ٦٠ املتوسط 
 ١٠٠ ١٥٠  ١٠٠  ٧٠ ١٠٠ ٨٠ اإلجمالي 



  

                                  
 

٨٧٥ 

يبني اجلدول السـابق توزيع تكرارات ونسـب املراهقني ذوي اإلعاقة عينة الدراسـة على  
ا ملتغير نوع اإلعـاـقة، حـيث جـاء مســـــــتوى األمن االجتمـاعي  مقـياس األمن االجتمـاعي وفـقً

) أعلى من ذوي املســـــتوى  %٧٦بنســـــبة   ١١٤املتوســـــط لعينة الدراســـــة (بإجمالي تكرارات  
  ي عينة الدراسة.املرتفع إلجمال

  –): لداللة الفروق بني متوسطات درجات املراهقني ذوي اإلعاقة (احلركيةT-Test): اختبار (ت ـ ٣٠جدول (
  الصم وضعاف السمع) وفًقا لدرجاتهم على مقياس األمن االجتماعي

مستوى األمن  
االنحراف    املتوسط   العدد  املجموعات  االجتماعي

  املعياري 
  قيمة

  الداللة   د.ح   ت

 نوع اإلعاقة 
  ٠٫٦٣١  ٣٫٣٩  ٨٠  إعاقة حركية

٠٫٠١  ١٤٨  ٢٫٩٥٢  
  ٠٫٥٤١  ٢٫١٥  ٧٠  صم وضعاف السمع

يوضــح اجلدول الســابق الفروق بني متوســطات درجات املراهقني عينة الدراســة ذوي 
صــم وضــعاف الســمع) على مقياس مســتوى األمن االجتماعي لديهم،    –اإلعاقة (احلركية  

ــائية بني متوســـطات درجات املراهقني عينة  ويظهر من خالله وجود فروق ذات داللة إحصـ
ا ـلدرجـاتهم على مقـياس األ ــة وفـقً ــالح املراهقني ذوي اـلدراســـــ من االجتـماعي ـلديهم لصـــــ

 ٠٫٠١، وهي قيمة دالة عند مستوى داللة    ٢٫٩٥٢اإلعاقة احلركية، حيث جاءت قيمة ت =  
  .١٤٨، بدرجات حرية  

  توصيات الدراسة 

ــة مدى متابعة   ــة من جوانب بحثية، تتمثل يف دراســ ــت له الدراســ من خالل ما تعرضــ
املراهقني الـعاديني وذوي اإلعـاـقة لفـيديوهـات األحـداث اإلرهـابـية على اليوتيوب، وعالقـتة  
مبســـــــتوى األمن االجتمـاعي ـلديهم، ميكن للـباحـثة اقتراح عـدد من التوصــــــــيات يف إطـار  

  استراتيجية محددة كالتالي:

التأكيد على أهمية النظرة الـشمولية حلل مـشكلة اإلرهاب؛ آخذين يف االعتبار كافة  -١
 اجلوانب األخالقية والقانونية والطبية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية.

التأكيد على دور األســرة يف املتابعة املســتمرة لســلوكيات أبناءها؛ خاصــة يف مرحلة   -٢
الحظة اجليدة للتصــرفات والســلوكيات وتقوميها  املراهقة، وهذه املتابعة تســتلزم امل
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ــاـئل اإللكترونـية واإلنترـنت اـلذي يعتبر مالذًا   ــة مع ازدـياد الوســـــ أوًال ـبأول، خـاصـــــ
 للمراهقني.

التأكيد على أن مرحلة املراهقة طاقة إذا أحسن استخدامها تصبح قوة وإذا نشطت   -٣
املجتمع بهذه الطاقة هذه القوة أصـــبحت وســـيلة لتحقيق الغاية والهدف، فإذا اهتم  

 حقق الهدف املنشود منه.  

ضـــرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة ســـواًء كانت إعالمية أو أمنية، واالهتمام بوضـــع   -٤
اســـتراتيجية ثابتة ال تتغير وفق أهواء شـــخصـــية ملكافحة ظاهرة اإلرهاب، والتركيز  

  على دور وسائل اإلعالم للتصدي لتلك الظاهرة.  

ني باحلوار واملناقشـة داخل األسـرة واملدرسـة متهيًدا للخروج  إتاحة الفرصـة للمراهق -٥
للعالم اخلارجي، واالندماج مع كافة أفراد املجتمع، وتشـــــــجيع الطالب على التعبير 
عن آرائهم حول ما تنشــــره املواقع اإللكترونية من مضــــامني مختلفة، وانتقاء ما هو 

 مفيد وجيد بالنسبة لهم.  

ــاـعد املراهقني ذوي اإلـعاـقة على تقـبل االهتـمام بنشـــــــر املواد اإلع -٦ المـية التي تســـــ
دمـاج يف املجتمع والتعـايش مع اإلعـاقـة؛ كخطوة مهمـة لتحقيق األمن   اآلخرين واالـن

 االجتماعي لتلك الفئات.  

ضـــــرورة اهتمام القائمني على التربية اخلاصـــــة بوزارة التربية والتعليم بالنظر إلى  -٧
يف هذا املجال، والســماع إلى شــكوى املعلمني  نتائج البحوث والدراســات التي أُعدت 

ــلة املباشـــرة باملراهقني ذوي اإلعاقة  باعتبارهم من أكثر األشـــخاص الذين لهم الصـ
 ويعرفون احتياجاتهم وقضاياهم ومشكالتهم.  

ــارـكة االجتمـاعـية ودافعـية الطالب  -٨ القيم اإليجـابـية واملشـــــ ة ـب تزوـيد املـناهج التربوـي
ز على اســتخدام اإلشــارات داخل الكتب املدرســية خلدمة للعمل واإلجناز، مع التركي

 فئات الصم وضعاف السمع.  

االهتمـام من جـانـب القـائمني على العمليـة التعليميـة بـالتركيز على القراءة للطفـل  -٩
األصــم، فيجب األخذ يف االعتبار أن من العوامل األســاســية لتواصــل املعاق ســمعًيا  

ــمعًيا   مع أفراد املجتمع الذي يعيش فيه هو ــتركة بني املعاقني ســ ــائل مشــ إيجاد وســ
ا   اقي أفراد املجتمع أهمهـا القراءة، والتي عن طريقهـا يســـــــتطيع املـعاق ســـــــمعـيً وـب

  التواصل مع اآلخرين.
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ضرورة توفير املعينات السمعية املجانية والتي توزع باملدارس لضعاف السمع، والتي  -١٠
  التواصل مع املحيطني بهم.تساعدهم على احلفاظ على البقايا السمعية لديهم، و

ضــرورة دمج املراهقني ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية بتجهيز فصــول خاصــة لهم   -١١
لهم باإلفادة، مع االهتمام بتبصـــــير اآلباء واألمهات بأهمية وضـــــرورة دمج   تســـــمح

 األسرية، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم. أطفالهم يف املناقشات

  بليةمقترحات ألبحاث مستق

 بحث دور وسائل اإلعالم يف تغيير النظرة لذوي اإلعاقة. -

 دراسة عالقة األلعاب باستخدام شبكة اإلنترنت وزيادة ظاهرة العنف بني األطفال.   -

 بحث دور وسائل اإلعالم يف حتقيق األمن االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقة.  -

ــائي اإلعالمي يف حتقيق األمن االجتمــاعي لألطفــال ذوي  - ــة دور األخصــــــ دراســــــ
 االحتياجات اخلاصة.  
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 ،" یه اصـــــل ل رةمهارات ال ــــ ــــ غ م ا رســــالة ماج راســـــات العل : معه ال ، (جامعة ع شـــــ

فال،   لة، ق اإلعالم وثقافة األ ف   .)٢٠١٧لل

ة ع عل )٥ ( خ  يأم ـ ـ م ال  ،ال اهق ال ام ال ً اسـ ة على ال عاق ح اضـ اته ال ـف ا ل
ها ققة م اعات ال ــ ك واإلشــ رة،،  ب ـــ ـــ غ م ــ  رســـالة ماج ــات   :(جامعة ع شــ راســ معه ال

لة،   ف ا لل      ).  ٢٠١٧العل

وق   )٦ ( ع ال ب في    ،نهلة ع ال ت ةإدور ی ا الع ا ل الق فة ح ع ال اهق  اد ال ماج  رسالة    ،م
رة لة،  غ م ف ا لل راسات العل : معه ال   ).٢٠١٦، (جامعة ع ش

اقعه على اإل  )٧ ( اصة ل اجات ال فال ذو االح امات األ ن  ه ح علي صالح، اس ن
ها،  ققة م اعات ال رةواالش ا   ،رسالة ماج غ م راسات العل : معه ال (جامعة ع ش

لة،   ف   ). ٢٠١٥لل

اع  ،مامإول أح  )٨ ( اصــل االج اقع ال ــ ل فال ال امات األ ها،   ياســ ققة م اعات ال رسـالة  واإلشــ
رة لة،    :، (جامعة ع شماج غ م ف ا لل راسات العل  ).٢٠١٥معه ال

ی )٩ ( ــ م اع  ،أح ح اصــل االج ات ال ه ال  يف يدور شــ ج ة فالعام ن األ أت اســ ــ اث ال  يح
  ، ـــــــــ ت العلم ول يال ة  يال ی ولة ال اء ال ان اإلعالم و ــــــ ت ع ام ع انال ء ال ، ي، ال

ة اإلعالم،   ل ة:  ل   ٣ – ١(جامعة القاه  ).٢٠١٢ی

ــاف )١٠ ( ـ د ع ا م م ا  ،دی ــ ات اسـ ارة فأول اث ال اه األح ب ت ت قع ال اهق ل ،   يم ال ــ ـ م
لة ف لة دراســات ال ار  م لة، اإلصـــ ف ا لل راســـات العل : معه ال ل  ٥٦، (جامعة ع شـــ ،  ١٥، ال

ل  ).٢٠١٢س  –ی

ـع ع ال )١١ ( اء م ـ عل  ،أسـ اب ال ـ اد ال ی عل ىاع ـام ملفات الف عة اإل  ىم ا ن في م ن
ة،  ل اث ال رة  رسالة ماجاألح ة اآلداب،غ م ل ان:   ).٢٠١١ ، (جامعة حل
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و م أســع )١٢ ( ة   ،ع ه ال ة و ا ات االج ــ اقع ال ــ ل اب ال ــ ام ال العالقة ب اســ
ك،   - ب وال ب ت قعي ال رةدراســـــــــــــة على م ـــــــــ راه غ م ة   ،رســـــــــالة د ل ة:  (جامعة القاه
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ی ة لعال ج ی ا ج ج ل ی ت ل   ٩-٧: جامعة ال(، ال   .٥١١:٥٣٦، ص ص  )٢٠٠٩إب
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لة،   ف ا لل راســـــات العل : معه ال رة، (جامعة ع شـــــ ـــــ راه غ م ة، رســـــالة د اســـــ ـــــ ا ال ـــــا الق
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ل   (٢٠) امل ع ال اة  ع   ،ن ة في  اث اإلرهاب اصــــة لألح ف ال ــــ ة لل ون اقع اإلل ة ال أ معال
  ، ال رةدول العال ال ة األداب، ق اإلعالم،    (جامعة  ،رسالة ماج غ م ل ة:    ).٢٠١٩ال

الء م م ح  (٢١) ع ف  ،ن ة ثقافة ال اع يت ق األم االج ة ل ـــــــــــــ امعات ال لة يال ، م
ــ العل ــة، ع    يفي  ال ــة،    ،٦، ج  ٢٠ال م وال ــات لآلداب والعل ــة ال ل  : (جــامعــة ع شــــــــــــــ

  .١٥٢:  ١٢١)، ص ص  ٢٠١٩

شــان   (٢٢) ة ب زامل ال ة، ال    ،ب د ــع ف ال ــ ال ة  اعات اإلرهاب ات ال اك ة ل ــ ة ال عال ال
ـة، راســــــــــــــات اإلعالم ـلة اـل ي، م ي الع ا ق ـای    اـل ، ی ل د األول،  ب قع.  ٢٠١٨العـ ـاح على م  :م
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افة    ،أح ع  يم عل  (٢٣) ــــــ ة فدور ال ون ى ن   ياإلل اب الل ــــــ اهات ال ل معارف وات ــــــ ت
ا اإلرهاب،   ا رةق ة اآلرسالة ماج غ م ل رة:   ).٢٠١٧  داب، ق اإلعالم،،(جامعة ال
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امع  ،الء عادل عآ  )٢٤ ( اب ال ـــــــ ض ال ون يتع ه  يلإلرهاب اإلل اعي وعالق اصـــــــل االج اقع ال ع م
، ا ن امه لإلن رةســ ـ ـ غ م ــ اإلعالم رسـالة ماج ة، ق ة ال ة ال ل ة:  ،(جامعة ال

 ).٢٠١٦،  ال 

ـ   (٢٥) ا ال ا ز ة ف ،ران ون افة اإلل ـ امع يدور ال اب ال ـ اهات ال ل معارف وات ـ ن اإلرهاب   يت
، يف رة  م ة اآلرسالة ماج غ م ل رة:   ).٢٠١٦عالم،  داب، ق اإل، (جامعة ال

اد  (٢٦) ی ف،  م م ع ال امع يدور اإلعالم ال اب ال ـ اهات ال ل معارف وات ـ ة    يت اه ن 
ات اآل ل لة ح ، م ن ة اإلن ــ م االاإلرهاب على شــ ،  داب والعل ة، ال ا ر  ،  ٢٠١٦ج ـــ  م

قع  ٧٦٣٩٧٦/www.search.mandumah.com/record :على م

عي   )٢٧ ( عي وال عاد األم ال ء أ ــ ارخ في ضـــ اهج ال عي، ت م ــ علي م غلي أح ســـ أمل م ف
ه في   ـة،  بهـا وأث ـان حـلة ال الب ال ـاء ـل  ـة واالن ـا هـارات االج ع ال ـة  راهت ــاـلة د ، رســـــــ

 ، ر ق ال اهج  ة، ق ال ة ال ل  :  م).٢٠١٥(جامعة ع ش

د وئام )٢٨ ( ان م ار ســــل اســــي ال  ،ال ــــ اســــة في لإلرهاب ال ــــ ة ال ارج ة ال اث ع األم  أح
اد ــــ ال ــ،  ٢٠٠١ ســــ م ع ـ ــالة ماج : جامعةرسـ ــــ ــــاد ، (فل ة االق ل ة،  غ  األزه 

م   م).٢٠١٢ ، اإلدار  والعل

ب )٢٩ ( ل د ال اث   يدور اإلرهاب ف  ،وائل م ع أح ق األوســ  ــ ان ال ة ن بل ة األم ارج اســة ال ــ ال
١١  ) ــ)،  ٢٠٠٩  -٢٠٠١ســــــــــ ــــ ــالة ماج م،  رســــ ة اآلداب والعل ل  : ق األوســــــــــ ــــــــــ ، (جامعة ال

 .م)٢٠١١

ي شـاه  )٣٠ ( ا أح ف ة    ،ز ارة الع ة اإلخ ـائ ات الف ار في الق ات األخ ـ اهق ل ض ال عالقة تع
ا ة اإلرهاب، ات اه رةهاته ن  ــ ـ ــ غ م ـ ــالة ماج راســـــات  رسـ : معه ال ، (جامعة ع شـــــ

لة،   ف ا لل  ).٢٠٠٩العل

د ح )٣١ ( ـ ق ة لالرهاب  ،أح ع ال رة ال ـ ـ  يال ن ال ف ل ـالت ال ـل مها ال ها     ا تق وعالق
رته ،    ــ اهق ة ل ال ه رةال ـ راه غ م ا رسـالة د راســات العل : معه ال ، (جامعة ع شــ

لة،   ف  ).٢٠٠٨لل

 

ر )٣٢ ( ــــ ام ع  ،أدی م خ ل ال ي، ال ــــ لة الف ال ة، م ات اإلرهاب ل اول اإلعالمي للع   ، ٦٠ال
ة،   ث ال ارقة: م   ).٢٣١، ص  ٢٠٠٧(ال

اتب صـــــــــ يت )٣٣ ( ة يف يم إســـــــــهام اإلعالم األم ي،الح ع هللا ال ة اإلرهاب اه ة ال دراســــــــة   –معال
ة م   ة خالل الف د ــع ــــــ ة ال م ة ال ل ف ال ــ ــــــ د م ال ل م لع ل إلى  -هـــــــــــــــــــــــ    ١/١/١٤٢٥ت

ة، ١/٦/١٤٢٥ م ال ا، ق العل راسات العل ة ال ل ة:  م األم ة للعل  ).٢٠٠٦هـ، (جامعة نا الع

ــالح )٣٤ ( ــلح ال ،   ،م عاصــ ة اإلرهاب ال اهاتهااه املها وات ها وع ة،   -ع ل دراســات معاصــ م ال
ة راسات االسالم ث وال اض، ل لل  م.٢٠٠٤، ال



  

                                  
 

٨٨١ 

 

ان جهاد )٣٥ ( ـ ل ع الب ف  ،م اك ال الب يعالقة اشـ ـا ال اعات ال ـ يج ف اع ياألم ال ل  يواالج
ة ل اض، (جامعة نا الع ة ال ی ة  ان حلة ال ـــــــ  الب ال ا، ق راســـــــات العل ة ال ل ة:  م األم لعل

ة،   ا م االج  ).٢٠٠٤العل

اب يف )٣٦ ( ح ال اه ف ــــــــــ ، أح ال فال ال ة ل األ ــــــــــ ف ات ال غ ع ال ه ب ــــــــــ القل وعالق م
ع دراسـة مقارنة،  ـ رةوضـعاف ال ـ ـ غ م ا رسـالة ماج راسـات العل : معه ال ، (جامعة ع شـ

لة،   ف  م).٢٠٠٢لل

(٣٧)Jean Burgess,et. Al YouTube: Online Video and Participatory Culture, Polity 
Press,   Cambridge, No.٢٠٠٩ ,١٧٢, P٦٥. 

ل)  ٣٨( ،  ،نعا ســــــع زغل ــــــ وني في م ل    اإلعالم اإلل ة: م ر، القاه ــــــ ات، تق غ م اقع وال ال
ـة، ـمات ار، تـقار معل ـاذ الق ـمات ودع ات عل زراء، م ال د  ال ـعة، الـع ا ـة ال ــــــــــــــ ای٣٨ال ،  ٢٠١٠، ف

 .  ٥ص

ون  ،لنعا سع زغل  (٣٩) ، ياإلعالم اإلل ات،   في م اقع وال ، صالجع  الال  .٨اب

ل  (٤٠) ه ابالجع  ال  ،نعا سع زغل  .٨، صنف

ة ال  (٤١) ادة األسات ه  ال ت الً أن ت ت ال   :يا 
-   . لة، جامعة ع ش ف ا لل راسات العل ة ال ل فال،  اذ اإلعالم وثقافة األ ، أس اد خلف مع   أ. د/ اع
لة، جامعة ع   - ف ا لل راـسات العل ة ال ل فال،  ة لأل ـ ف راـسات ال ـ ال ق ف  اذ عل ال ، أـس ال ـشف أ. د/ ج

.   ش
اذ اإلعالم وثقافة ا - ل، أس اع د ح إس .أ. د/ م لة، جامعة ع ش ف ا لل راسات العل ة ال ل فال،   أل
- . ة، جامعة ع ش ة ال ة ال ل اصة،  ة ال اذ ورئ ق ال هان، أس ى ال   أ. د/ م
ة. - ة اإلعالم، جامعة القاه ل ن وع  ف ل اذ اإلذاعة وال فى، أس ا م  أ. د/ ه

راسة.  (٤٢) ال مة  ة ال لألدوات ال ادة األسات اء ال أس ة  قائ   س اإلشارة 

ـل ال ومقـابلـة معل   (٤٣) ـات ق ارس وال ـ ـة لل ان ـ ـارات ال یـ م ال ـالعـ ـة  ـاح الب   يقـامـ ال ال
راســــة ة ال راســــة، وأث ،ع ة ال ــــ وضــــعاف ع الب ال ال اصــــل  ق ال ف  ة تع ان اء ال ت إلم

ة إلشارات. ج ح وال ها لل رسة نف عانة  إشارة م ال   االس

(٤٤)   Patricia G Lange.Publicly private and privately public: social networking on 
YouTube In: Journal of Computer- Meditated Communication, Vol.١٣, No, 
October,٢٠٠٧.p٢٣. 

اهق لإل  ،أح ســــ ع الهاد )٤٥ ( ام ال ، اســــ یه ح ل ــــ ال ه  ن وعالق ـــ ن رســـالة ماج
رة لة،  غ م ف ا لل راسات العل : معه ال   .)٢٠٠٨، (جامعة ع ش

اف  (٤٦) د ع ا م م .  ،دی جع ساب  م

اف  (٤٧) د ع ا م م .،  دی اب جع ال  نف ال



 

                
 

٨٨٢ 

 

ـ الع   (٤٨) ـ ع ـ الل م و ع ـفال ذو ،  م ض األ ف    عالـقة تع ــــــــــــــ ــة لل ـاصــــــــــــ ـاجـات ال االح
اع فه االج ن ب ف ل ــعاف    -يوال ــ وضــــــــ ــــــــ ارس األمل لل الب م ة م  ة على ع ــة ت دراســــــــ

رة، (جامعة ع ش راه غ م ع، رسالة د لة،    :ال ف ا لل راسات العل   ).٢٠١٠معه ال

اف  (٤٩) ا ع .  ،دی جع ساب   م

(٥٠)  John Raacke, Jennifer Bonds- Raacke. Op.cit , pp. ١٧٤-١٦٩. 

(٥١)  Caron, C. Raby, R. Mitchell, C. Théwissen-LeBlanc, S. & Prioletta, J. ,op.cit, 
p.p٦٢-٤٧. 

ي شـاه  )٥٢ ( ا أح ف ة    عالقة،  ز ارة الع ة اإلخ ـائ ات الف ار في الق ات األخ ـ اهق ل ض ال تع
ة اإلرهاب،  اه اهاته ن  رةات ــ ـ ــ غ م ـ ــالة ماج راســـــات  رسـ : معه ال ، (جامعة ع شـــــ

لة،   ف ا لل  ).٢٠٠٩العل

الع م أح  (٥٣) اء ع .  ،أس جع ساب   م

ي شاه  (٥٤) ا أح ف .  ،ز جع ساب   م

و ع الل م ع الع  (٥٥) .  ،م جع ساب   م

(٥٦)  Dave Harley, Geraldine Fitzpatrick. Op.cit. 

(٥٧) Amanda Lenhart. Op.cit. 

ا ال  (٥٨) ا ز . ،ران جع ساب   م

ان جهاد )٥٩ ( ل ع .  ،م جع ساب   م

(٦٠)  Dave Harley, Geraldine Fitzpatrick. Op.cit. 

ان )٦١ ( ل ال .  ،أح ب ج جع ساب   م

(٦٢)  Sandro G, other . Op.cit. 

. ،الء عادل عآ  )٦٣ ( جع ساب   م

اب يف )٦٤ ( ح ال اه ف . ،أح ال جع ساب   م

اب يف )٦٥ ( ح ال اه ف ه  ابالجع  ال ،أح ال   .نف
  
  


