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قواعد النشر 
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للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.
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 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 
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محتويات العدد

   االجتاهات احلديثة يف بحوث تطبيق الضوابط األخالقية يف الصحافة 
الرقمية »رؤية حتليلية نقدية«                            أ.د.  أسامة عبد الرحيم علي 

 إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( يف الصفحــات 
الرســمية »دراســة حتليليــة لصفحتــي األزهــر الشــريف، وفرنســا 24«

أ.م.د. محمد حسني حسني محروص

  التفاعليـــة عبـــر صفحـــات املؤسســـات اخليريـــة علـــى فيـــس بـــوك وتعزيـــز 
املســـتخدمني لـــدى  االجتماعيـــة  املســـئولية 

 أ.م.د. فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازي

  اعتمــاد الطــالب املغتربــني يف مصــر علــى املواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة 
وعالقتــه بتشــكيل الوعــي الصحــي لديهــم نحــو أزمــة كورونــا )كوفيــد 19( 
دراســة ميدانيــة                                          د. محمــد صبحــي محمــد فــودة 

  فاعليــة اإلجــراءات االحترازيــة املتخــذة ملواجهــة األزمات العاملية يف تقليص 
مخــاوف الشــراء عبــر اإلنترنــت - دراســة ميدانيــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن 
الشــباب املصــري                                                         د. نرمــني عــالء الديــن علــي

   دوافع التعرض للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب 
)VOD( واإلشباعات املتحققة: دراسة ميدانية

د. أماني رضا عبد املقصود مصطفى

  دور الفيس بوك يف تغيير النسق القيمي للشباب املصري )دراسة مسحية(
د. منى سمير محمد محمد
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     االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتماعــي بالتطبيــق علــى عينــة 
مــن املراهقــني )يف إطــار نظريــة احلتميــة القيميــة( 

د. دينا محمد محمود عساف

   أثــر التعــرض للصحافــة اإللكترونيــة علــى إدراك الوالديــن ملخاطــر جرائــم 
االعتــداء علــى األطفــال »دراســة يف تأثيــر الشــخص الثالــث«

رانيا أمين محمد محمود سلطان

قنــاة  علــى  بالتطبيــق  العربيــة:  السياســية  لألزمــات  اإلخباريــة  املعاجلــة    
الثامنــة« »بانورامــا  نشــرات  مــن  لعينــة  حتليلــة  »دراســة  اإلخباريــة   النيــل 
بسمة سالم عيساوي إسماعيل مشرف



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

رضا عبدالواجد أمني
رئيس التحرير



البحــث العلمــي هــو أحــد األضــاع الرئيســية التــي تقــوم بهــا اجلامعــات واملؤسســات 

ــي  ــل البحــث العلم ــع، ويحت ــة املجتم ــم وخدم ــم والتعل ــى التعلي ــة إل ــة، باإلضاف األكادميي

حيــزا كبيــرا يف التصنيفــات املتعــددة للجامعــات، إذ تشــير البحــوث املتميــزة إلــى قــدرة 

اجلامعــة علــى تقــدمي األفــكار اجلديــدة املبدعــة التــي تســهم يف تنميــة وتطويــر املجتمــع.

ــوم اإلعــام  ــا عل ــة، ومنه ــوم االجتماعي وتواجــه البحــوث والدراســات يف مجــال العل

واالتصــال العديــد مــن التحديــات، وتعتريهــا العديــد مــن الصعوبــات، حيــث أنهــا تتعامــل 

ــد مامــح الظاهــرة أو  ــرة تســهم يف حتدي ــر بعوامــل كثي ــة، وتتأث ــرات ديناميكي مــع متغي

الظواهــر املدروســة،  لــذا البــد - مــن حــني آلخــر- مــن عمــل مراجعــات علميــة رصينــة 

لهــذه الدراســات ومــدى حتقيقهــا لنــواجت البحــث املنشــودة، مــع ضــرورة االطــاع علــى 

التجــارب األخــرى اإلقليميــة والعامليــة يف هــذ الســياق ، واألخــذ منهــا مبــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الدراســات التــي يتــم إجنازهــا، أمــا يف التطويــر ، ورغبــة يف التحديــث.

ونحــن يف مجلــة البحــوث اإلعاميــة، وانطاقــا مــن املكانــة التــي وصلــت إليهــا املجلــة 

ــى للجامعــات مبصــر  ــى تقييــم وفقــا لتصنيــف املجلــس األعل ــى أعل ، حيــث حصلــت عل

ملرتــني متتاليتــني ، كمــا أن املجلــة مصنفــة يف قاعــدة كاريفيــت األمريكيــة الشــهيرة،  

نحــاول طــرح عــدد مــن التســاؤالت علــى أفــراد املجتمــع البحثــي يف تخصــص اإلعــام 

بفروعــه املختلفــة، يف محاولــة للوصــول إلــى صيغــة أفضــل ملخرجــات البحــوث اإلعاميــة 



، مــن قبيــل :  هــل مــن املهــم أن يتــم تبنــي معاييــر النشــر الدوليــة يف دورياتنــا العلميــة ؟ 

ومــا مــدى اســتعداد الباحثــني لتقبــل مثــل هــذه االشــتراطات ؟ وهــل تتعــارض بعــض تلــك 

االشــتراطات مــع لوائــح وأعــراف اللجــان العلميــة للترقيــات األكادمييــة؟ 

وبالتــوازي مــع طــرح هــذه التســاؤالت مت اتخــاذ القــرار بالتوجــه نحــو تطويــر البحــوث 

اإلعاميــة ، وإن شــاء اهلل ســتقوم إدارة املجلــة بعقــد سلســلة نــدوات وورش عمــل حــول 

ــك بالتنســيق  ــني وللبحــث العلمــي، وذل ــرة القادمــة خدمــة للباحث هــذا املوضــوع يف الفت

والتعــاون مــع كل األطــراف ذوي العاقــة، إلمياننــا أن كل شــيء يقــف مكانــه دون تطــور 

البــد أن يتجــاوزه الزمــن يومــا ، ونســأل اهلل - ســبحانه – التوفيــق والســداد.

ويســعدنا أن نقــدم للباحثــني والقــر اء عــددا جديــدا مــن مجلــة البحــوث اإلعاميــة 

يحتــوي علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات املهمــة التــي نأمــل أن يســتفيد منهــا 

الباحثــون يف النســخة الورقيــة ، والباحثــون املوجــودون جغرافيــا يف أي مــكان يف العالــم 

مــن خــال إطاعهــم علــى كامــل الورقــات البحثيــة املتاحــة  علــى املوقــع اإللكترونــي 

ــت. ــة يف شــبكة اإلنترن للمجل

واهلل من وراء القصد

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أد/ رضا عبد الواجد أمني

                                                                                                     رئيس التحرير
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هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر التعــرض ملحتــوى جرائــم االعتــداء علــى األطفــال يف الصحافــة اإللكترونيــة 
علــى إدراك الوالديــن ملخاطرهــا، مــن خــالل دراســة وصفيــة ميدانيــة، تعتمــد علــى أســلوب املســح اإلعالمــي، 
مســتخدمة يف ذلــك اســتمارة االســتبانة، حيــث قامــت الباحثــة بتطبيــق 300 مفــردة علــى عينــة مــن أوليــاء األمــور 

بحافظــات )القاهــرة، املنيــا، املنصــورة(، وذلــك إلثبــات صحــة الفــرض التالــي:

• توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائًيــا بــن كثافــة تعــرض الوالديــن ملحتــوى جرائــم االعتــداء علــى األطفــال 
بالصحــف اإللكترونيــة املصريــة وإدراكهــم ملخاطرهــا لديهــم.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

• وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن كثافــة تعــرض الوالديــن ملحتــوى جرائــم االعتــداء علــى األطفــال بالصحــف 
اإللكترونيــة املصريــة، وإدراكهــم ملخاطرهــا لديهــم.

• عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى الثقــة واملصداقيــة لــدى الوالديــن مبعرفــة ومتابعــة جرائــم 
االعتــداء علــى األطفــال مــن خــالل الصحــف اإللكترونيــة املصريــة. 

ــى  ــث عل ــر الشــخص الثال ــة بــن متوســطات درجــات املبحوثــن حــول مــدى تأثي ــة إحصائي • وجــود فــروق ذات دالل
املســافة االجتماعيــة للجماعــات األخــرى )األقــارب- األصدقــاء– اجليــران- زمــالء العمــل- املصريــن بشــكل عــام(.

الكلمات االفتتاحية: الصحافة اإللكترونية- االعتداء على األطفال.

The study aimed to identify the effect of exposure to the content of child abuse 
crimes in the electronic press on parents’ awareness of its risks, through a descrip-
tive field study, based on the method of media survey, using a questionnaire form 
where the researcher applied 300 items to a sample of parents in governorates ( 
Cairo, Minya, Mansoura). This is to prove the validity of the following hypothesis:

There is a statistically significant correlation between parents’ exposure to the 
content of child abuse crimes in Egyptian electronic newspapers and their percep-
tion of its risks to them.

The most important findings of the study:
•There are statistically significant differences between the intensity of parents’ ex-

posure to the content of child abuse crimes in Egyptian electronic newspapers, and 
their perception of its risks to them,

• The absence of statistically significant differences between the level of trust and 
credibility of parents with knowledge and follow-up of child abuse crimes through 
Egyptian electronic newspapers.

• There are statistically significant differences between the mean scores of the re-
spondents on the extent of the third person’s influence on the social distance of 
other groups (relatives - friends - neighbors - work colleagues - Egyptians in gen-
eral.

Key words: electronic journalism - child abuse.

ملخص الدراسة

Abstract
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إن جرائم االعتداء على األطفال باتت ظاهرة عاملية ذات أبعاد خطيـرة وبالغـة الضـرر      
على مستويات عديدة، كما أصبحت عائًقا أمام التنميـة؛ ملـا تتركـه مـن آثـار سـلبية تـنعكس 

وال تقتصــر جــرائم االعتــداء علــى  علــى املجتمــع بشــكل عــام وعلــى األطفــال بشــكل خــاص،
ا يف الـدول الصـناعية، واســتفحلت األطفـال علـى الـدول الف قيـرة والناميـة، بـل تنتشـر أيضـً

بشكل كبير يف بعض الدول العربية خاصة تلك التي متر بظروف سياسية واقتصادية غيـر 
مستقرة، األمر الذي انعكس على حياة الطفل العربـي وجعلـه ميـر بظـروف أسـوأ مـن تلـك 

ذلــك أن  -ا فيهــا دول العــالم الثالــثمبــ -التـي يعــيش يف ظلهــا نظــراؤه يف بــاقي دول العــالم
ــر مــن  ــاك أكث ــي يعيشــون يف ظــروف إنســانية صــعبة، ويواجهــون  15هن مليــون طفــل عرب

أخطــارًا عــدة بســبب احلــروب والكــوارث والنكبــات، وقــد ازدادت مــع ذلــك مظــاهر إســاءة 
  املعاملة وشتى أشكال االعتداء على رأسها اإلساءة النفسية والبدنية واجلنسية للطفل.

كما أن الوضع احلقيقـي للجـرائم التـي ترتكـب ضـد األطفـال، سـواء تعلـق األمـر مبـدى     
انتشارها أو تطورها أو أشكالها، غير معروف مبا فيه الكفاية أو ليس معروًفا علـى الوجـه 
الصحيح حتى اليـوم؛ وذلـك نظـًرا لغيـاب إحصـائيات أو معطيـات موثـوق بهـا حـول طبيعـة 

ب عدم تبليغ األطفـال عـن اجلـرائم التـي ترتكـب ضـدهم، وعـدم أشكالها أو انتشارها بسب
معــرفتهم بالوســائل التــي مــن شــأنها أن متكــنهم مــن وضــع حــد لهــذه اجلــرائم؛ لــذا يجــب 
االجتهــاد للحــد مــن هــذه اجلــرائم مــن خــالل توعيــة األســرة بكــل أفرادهــا واملجتمــع بكافــة 

والعناية بهم غريزة فطريـة يف الوالـدين فرعاية األطفال  ،هيئاته ومؤسساته بخطورة األمر
 والبشر عموًما.

وجند أن الصـحف كإحـدى أهـم وسـائل اإلعـالم، والتـي مـن بينهـا الصـحف اإللكترونيـة    
كواحدة مـن التكنولوجيـا التـي فرضـتها شـبكة اإلنترنـت تقـوم بتزويـد اجلمهـور باملعلومـات 

ف حتقيق أكبر قدر مـن املعرفـة الصادقة والصحيحة عن القضايا والظواهر املختلفة؛ بهد
والوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملة لدى اجلمهور املتلقي للمادة اإلعالمية، ومبا يسهم يف 
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تنــوير الــرأي العــام وتكــوين الــرأي الصــائب لديــه بصــدد الوقــائع واملوضــوعات والقضــايا 
  واملشكالت املثارة واملطروحة.

صــدر يف الوقــت احلقيقــي لتحريرهــا، وتعطــي كمــا تنفــرد الصــحف اإللكترونيــة بأنهــا ت    
ــة واملكانيــة يف مجــال  القــارئ فرصــة مطالعتهــا يف أي وقــت، وتتجــاوز كــل احلــدود الزمني

؛ )1(  التغطية الصحفية، كما أنها تعد وسيلة منخفضة التكلفة مقارنـة بالصـحيفة املطبوعـة
ــذا تهــتم  اقــع اإللكترونيــة هــذه الدراســة بتحديــد ماهيــة وأبعــاد الــدور الــذي تؤديــه املول

للصحافة املصرية على شـبكة اإلنترنـت يف توعيـة أوليـاء األمـور مبخـاطر جـرائم االعتـداء 
  على األطفال األكثر إحلاًحا وأهمية يف املجتمع املصري.

  مشكلة الدراسة:   
ــة      ــاط احلقوقيـ ــام األوسـ ــل اهتمـ ــال محـ ــى األطفـ ــداء علـ ــرائم االعتـ ــبحت جـ ــد أصـ لقـ

ــة بقضــايا ا املهتم ــى حيــاة الطفــل النفســية  وخصوصــً ــا مــن آثــار ســلبية عل ــا له ــل مل الطف
واجلسمانية، حيث يتحول من طفل سوي إلى طفـل يعـاني تشـوهات نفسـية عميقـة صـعب 

  التخلص منها.

وتتعرض الدراسة إلشـكالية الـدور الـذي ميكـن أن تقـوم بـه املواقـع اإلعالميـة املصـرية     
ى األطفال التي تهم املجتمع املصـري، يف ظـل على شبكة اإلنترنت جتاه جرائم االعتداء عل

االجتاه املتزايد من اجلمهور نحو استخدام شبكة اإلنترنت كمصدر للمعلومات بشكل عام، 
ــة لـــدى  ــوم التوعيـ ــق مفهـ ــتخدام أدوات اإلعـــالم اجلديـــد يف حتقيـ ــا يف اسـ ومـــدى جناحهـ

  الوالدين مبخاطر جرائم االعتداء على األطفال.

أثير الشخص الثالـث فـإن أفـراد اجلمهـور يـدركون أن التـأثير األعظـم ووفًقا لنظرية ت     
" وال علــى First Personللرســائل اإلعالميــة ال يقــع علــيهم أنفســهم "الشــخص األول 

" وإمنـا يقـع علـى اآلخـرين Second Personأقرانهم الـذين يشـبهونهم "الشـخص الثـاني 
 Thirdن عـنهم "الشـخص الثالـث األبعد مـن حيـث املسـافة االجتماعيـة أو الـذين يختلفـو

Person وفى العموم إذا كانت رؤية األفراد بأن هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية ملحتوى ،"
جرائم االعتداء على األطفال بالصحف اإللكترونية على سلوكهم شخصًيا أو علـى األفـراد 

  ات.اآلخرين وعلى املجتمع املصري فإنه يجب دراسة مدى إدراكهم لهذه التأثير

  ومن هنا ميكن بلورة مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤل التالي:     

مـــا أثـــر التعـــرض ملحتـــوى جـــرائم االعتـــداء علـــى األطفـــال يف الصـــحافة اإللكترونيـــة علـــى    
    إدراك الوالدين ملخاطرها؟  



                417 

  أهمية الدراسة:
على  -1 االعتداء  ملخاطر  الوالدين  إدراك  وهو  موضوعها  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تأتى 

  األطفال من اضطرابات نفسية وجسمانية للطفل. 

االعتداء على األطفال يف مصر يف الوقت الراهن وتأثيراته امللحوظة أهمية دراسة جرائم   -2
  على استقرار املجتمع املصري.

  قلة الدراسات التي تعرضت لنظرية تأثير الشخص الثالث يف املجتمعات العربية. -3

من   -4 باهتمام  يحظى  اإللكترونية  الصحف  يف  األطفال  على  االعتداء  جرائم  مضمون  إن 
والدين على وجه اخلصوص؛ مما يزيد من ضرورة التعرف على أثر القراء بصفة عامة وال
  أخطار هذه اجلرائم.

 أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة يف التعرف على أثر التعرض للصحافة اإللكترونية علــى     

ومن الهدف الرئيس تنبثق األهـداف إدراك الوالدين ملخاطر جرائم االعتداء على األطفال،  
  الفرعية اآلتية:

  التعرف على عادات وأمناط تعرض الوالدين للصحافة اإللكترونية املصرية. - 1

هتمام الوالدين مبتابعة محتوى جرائم االعتداء على األطفـال الوقوف على مدى ا - 2
  بالصحف اإللكترونية املصرية.

قيــاس تــأثير مســتوى الثقــة واملصــداقية لــدى الوالــدين مبعرفــة ومتابعــة جــرائم  - 3
االعتداء على األطفال من خالل الصحافة اإللكترونية املصرية والتحيز اإلدراكي 

  لديهما.

اعتقاد الوالدين بتأثير محتوى جـرائم االعتـداء علـى األطفـال الوقوف على مدى   - 4
  على الذات وعلى أقرب صديق وعلى اآلخرين بصفة عامة.

اختبــار العالقــة بــني تعــرض الوالــدين ملحتــوى جــرائم االعتــداء علــى األطفــال يف  - 5
  الصحافة اإللكترونية وإدراكهما ملخاطرها.

املســتوى االقتصــادي  -اإلقامــة -ثني (النــوعدراســة تــأثير املتغيــرات الدميوجرافيــة للمبحــو
ــال  ــى األطف ــداء عل ــدين ملخــاطر جــرائم االعت ــة بــني إدراك الوال ــى العالق ــاعي) عل االجتم

 والتعرض للصحافة اإللكترونية املصرية.
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  تساؤالت الدراسة: 
  ما كثافة تعرض الوالدين للصحافة اإللكترونية املصرية؟ -1

قعيــة مضــمون جــرائم االعتــداء علــى األطفــال بالصــحف مــا مــدى اعتقــاد الوالــدين بوا -2
  اإللكترونية؟

مــا مــدى اعتقــاد الوالــدين بتــأثر ســلوكهم الشخصــي بجــرائم االعتــداء علــى األطفــال  -3
  املنشورة بالصحف اإللكترونية؟

مــا مــدى اعتقــاد الوالــدين بتــأثر ســلوك أقــرب صــديق لــديهما بجــرائم االعتــداء علــى  -4
  املنشورة بالصحف اإللكترونية؟األطفال  

مــا مــدى اعتقــاد الوالــدين بتــأثر ســلوك اآلخــرين بصــفة عامــة بجــرائم االعتــداء علــى  -6
  األطفال املنشورة بالصحف اإللكترونية؟

املســتوى االقتصــادي االجتمــاعي)  -اإلقامــة -مــا أثــر املتغيــرات الدميوجرافيــة (النــوع -7
  ائم االعتداء على األطفال؟على مدى إدراك عينة الدراسة ملخاطر جر

  فروض الدراسة:
ا علــى العــرض الســابق     يف ضــوء أهــداف الدراســة وتســاؤالتها وبنائهــا النظــري وتأسيســً

  للدراسات السابقة سعت الدراسة إلى اختبار الفروض التالية:

  فروض الدراسة:
  :توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائًيا بــني كثافــة تعــرض الوالــدينالفــرض األول 

ملحتـــوى جـــرائم االعتـــداء علـــى األطفـــال بالصـــحف اإللكترونيـــة املصـــرية وإدراكهـــم 
  ملخاطرها لديهم.

   :توجد عالقة ارتباطيـة دالـة إحصـائًيا بـني مسـتوى الثقـة واملصـداقية الفرض الثــاني
لــدى الوالــدين مبعرفــة ومتابعــة جــرائم االعتــداء علــى األطفــال مــن خــالل الصــحف 

 توى اإلدراكي ملخاطرها لديهم.اإللكترونية املصرية واملس

  :يــنص علــى أنــه "تختلــف متوســطات درجــات الوالــدين علــى مقيــاس الفــرض الثالــث
ــراد العينــة  ــة ألف ــة بــاختالف اخلصــائص الدميوجرافي ــرض للصــحف اإللكتروني التع

 املستوى االجتماعي االقتصادي). –اإلقامة  –(النوع
  :ــف الفــرض الرابــع ــه "تختل ــى أن ــنص عل ــذي ي ــى وال ــدين عل متوســطات درجــات الوال

 –اإلقامـة  –مقياس اإلدراك باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة (النوع  
 املستوى االجتماعي االقتصادي)". –مستوى التعليم
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 أمهــات) وبـني اآلثــار  -: توجـد فــروق دالـة إحصـائًيا بــني النـوع (آبـاءالفــرض اخلــامس
دثة لديهم نتيجة التعرض ملحتوى جرائم االعتـداء املعرفية والوجدانية والسلوكية احلا
 على األطفال بالصحف اإللكترونية.

 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بـني إدراك الوالـدين لتـأثيرات الفرض السادس :
محتــوى جــرام االعتــداء علــى األطفــال بالصــحف اإللكترونيــة علــى املجتمــع املصــري 

 اجلرائم. واجتاهاتهم لفرض رقابة على نشر هذه

 توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني إدراك الوالـــدين لتـــأثيرات الفـــرض الســـابع :
محتوى جرائم االعتداء على األطفال بالصحف اإللكترونية واجتاهاتهم لفرض رقابـة 

ا للمتغيـرات الدميوجرافيـة (النـوع املسـتوى   -اإلقامـة  –على الصحف اإللكترونية وفقـً
 االجتماعي االقتصادي)".

 يزيــــد تــــأثير الشــــخص الثالــــث كلمــــا زادت املســــافة االجتماعيــــة الفــــرض الثــــامن :
 املصريني بشكل عام). –زمالء العمل -األصدقاء  -للجماعات اآلخرين (األقارب

 اإلطار النظري للدراسة:
  اعتمدت الدراسة يف مدخلها النظري على نظرية تأثير الشخص الثالث

سم إلى أن هذه العملية تتم من خالل ثالث نقـاط يرجع سبب تسمية النظرية بهذا اال     
مــن العمليــة االتصــالية، النقطــة األولــى: تقــف وســائل اإلعــالم لتبــث مضــامينها املختلفــة، 
والنقطة الثانية: يقف "عامة اجلمهور" الذين يتلقون الرسائل اإلعالميـة، والنقطـة الثالثـة: 

تأثير صاحب النقطة األولـى علـى   يقف الشخص "الثالث" الذي يقوم بدوره يف احلكم على
، ويكون حكمه هو أن اآلخر يتأثر بوسائل اإلعالم أكثر مما يتأثر )1(  صاحب النقطة الثانية

  هو بها.

  يتصور دافيسون أن تأثير الشخص الثالث يشتمل على عنصرين، وهما:
يعتقد األفراد بأن االتصال له تأثير على اآلخرين أكبر من تأثيره على أنفسهم؛ أي أن   -1

  .)2(اآلخرين أكثر تأثًرا منهم باالتصال  

وهذا التأثير املتوقـع أو املتصـور يـؤدى إلـى دفـع األفـراد للقيـام بفعـل أو اتخـاذ موقـف   -2
  .)3(حتسًبا لتأثير ذلك االتصال بشكل عام 

ــثإذن  نظ      ــأثير الشــخص الثال ــة ت ــا قــدمها دافيســون -ري ــى مكــونني:  -كم تشــتمل عل
اإلدراك والسلوك، حيث يشير املكون اإلدراكي إلى أن األفراد مييلون لالعتقاد بأن التـأثير 

؛ Themولكنـه سـيحدث علـيهم    You، وال على    Meاألكبر لوسائل اإلعالم لن يحدث على  



 

 
420 420 

حاث أن األفراد يعتقدون أن اآلخرين أكثر تـأثًرا ، وأظهرت بعض األب)4(أي الشخص الثالث
مــنهم برســائل اإلعــالم، وهــذا التنــاقض بــني التــأثير املــدرك علــى اآلخــرين والتــأثير علــى 
ــرض  ــث افت ــة، حي ــي للنظري ــث" وهــو الفــرض اإلدراك ــأثير الشــخص الثال ــذات يســمى "ت ال

املتعلقـــة  دافيســـون أن تـــأثير الشـــخص الثالـــث قـــد يكـــون لـــه دور يف اتخـــاذ القـــرارات
بالسياســات؛ نظــًرا ألن األفــراد قــد يرغبــون يف تنظــيم محتــوى وســائل اإلعــالم بنــاًء علــى 
افتراضهم بأن اآلخرين معرضني لتأثيرات ضارة من قبل وسائل اإلعالم أكثر منهم، وهـذا 
الفرض السلوكي للنظريـة مـن أقـوى املؤشـرات علـى دعـم الرقابـة علـى املحتويـات الضـارة 

  .)5(م والتي قد يكون له تأثيرات مجتمعية أو مقلقة بوسائل اإلعال

وقد أفادت منها الباحثة يف إعداد فروض الدراسة وأهدافها من خالل ما طرحته النظرية      
  من تصورات.

  الدراسات السابقة:  
جرائم    : دراسات تناولتاملحور األولمت تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين وهما:    

األطفال،   على  الثانياالعتداء  الثالث،  املحور  الشخص  تأثير  نظرية  تناولت  دراسات   :
  وفيما يلي عرض لهذه الدراسات حسب ترتيبها الزمني من األحدث إلى األقدم:

  املحور األول: الدراسات التي تناولت جرائم االعتداء على األطفال: 
1- ) بدوي  عطية  حداد  هناء  بعنوان:  2018دراسة  للمنظمات )  اإلعالمي  "الدور 

اإلقليمية والدولية يف معاجلة قضايا األطفال يف النزاعات السياسية وموقف النخبة  
  : )6(منها"

التعرف على الدور اإلعالمي للمنظمات اإلقليمية والدولية  هدفت الدراسة إلى 
وتنتمي هذه يف معاجلة قضايا األطفال يف النزاعات السياسية وموقف النخبة منها،  

مسح  من خالل  اإلعالمي  املسح  منهج  مستخدمة  الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة 
آراء النخبة، ومسح املضمون اإلعالمي، واملنهج املقارن، حيث قامت بتطبيق استبانة 

قوامها   عينة  حتليل   47على  وإجراء  بالطفولة،  املعنية  املصرية  النخبة  من  مفردة 
 مضمون لكل من: 

 اإل للطفولة    قليمية:املنظمات  القومي  واملجلس  العربية،  اجلامعة  يف  املتمثلة 
  والتنمية من خالل الصفحة الرسمية. 

   :صفحة األمم املتحدة وصندوق الدفاع عن األطفال من خالل  املنظمات الدولية
  الصفحة الرسمية.
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 وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:
أثناء النزاعات داخل مواقع املنظمات اإلقليمية أن معاجلة قضايا األطفال السياسية   .1

بنسبة   األول  الترتيب  يف  الالجئني  األطفال  قضايا  جاءت  بني 50الدولية  من   %
  القضايا التي مت حتليلها. 

إقليمية  .2 منظمات  مواقع  داخل  النزاعات  أثناء  التعليمية  األطفال  قضايا  معاجلة  أن 
% 23املدارس يف الترتيب األول بنسبة  ودولية، جاءت قضايا االعتداء على األطفال ب

من بني القضايا التي مت حتليلها موزعة بني مواقع املنظمات اإلقليمية والدولية بنسبة 
29.%  

2-  ) محمد  كمال  محمد  لقضايا  2017دراسة  اإللكترونية  املواقع  بعنوان:"معاجلة   (
 :)7( اجلرمية املتعلقة بالطفل املصري

التعر     إلى  الدراسة  املتعلقة  هدفت  للجرائم  اإلخبارية  املواقع  معاجلة  أطر  على  ف 
الصحف   مواقع  باهتمام  استأثرت  التي  األطفال  جرائم  أنواع  على  والوقوف  باألطفال، 
الدراسة  واستخدمت  الدراسة،  عينة  السابع)  واليوم  والوفد،  اليوم،  (أخبار  اإللكترونية 

  ل األطر اخلبرية.املنهج التحليلي، كما استخدمت الدراسة استمارة حتلي

   وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

يليها   - 1 الثالثة،  املواقع  يف  املتبعة  الصحفية  األشكال  مقدمة  يف  القصير  اخلبر  جاء 
  األخبار التفصيلية يف املرتبة الثانية، وأخيًرا كانت القصة اخلبرية يف املركز الثالث. 

اإللكترونية   - 2 املواقع  اهتمام  الدراسة  نتائج  الترتيب  أظهرت  يف  القتل  جرائم  بنشر 
الثالث كل من  الترتيب  الثاني جرائم االغتصاب، ثم جاء يف  الترتيب  األول، يليها يف 

  السرقة، وجرائم الغش، وأخيًرا جرائم التحرش. 

(  دراسة  -3 إبراهيم  محمود  دراسة  2016هدير  لألطفال"  اجلنسية  "اإلساءة  بعنوان:   (
  :)8( ة الكبرىعلى العنف األسري مبحافظات القاهر

هدفت الدراسة إلى التعرف على ظاهرة اإلساءة اجلنسية التي حتدث للطفل من قبل    
التي   والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  السياقات  على  والتعرف  الراشد،  أو  املراهق 
باإلساءة  تقوم  التي  األشخاص  وخصائص  األسر  تلك  وطبيعة  الظاهرة،  فيها  حتدث 

  اجمة على األطفال وأسرهم، الذين تعرضوا ملثل تلك الوقائع.للطفل، واآلثار الن

أمهات ممن تعرض    10واستخدمت الباحثة دليل املقابلة املتعمقة، وكانت عينة الدراسة  
  أطفالهن ملثل تلك املمارسات. 
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  : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها

الطفل   - 1 املنزل عامل أساسي يف تعرض  بالعمل خارج  األم  وانشغال  الرقابة  أن غياب 
  للتحرش. 

س يف عدم توعية أطفالهن باحلفاظ على أجسادهن وعدم معاناة األمهات عامل رئي  - 2
  تربيتهم تربية اجتماعية سليمة من أهم أسباب تعرض الطفل للتحرش. 

بعنوان: "املواقع اإللكترونية واألطفال: دراسة حول   David Klein, (2015راسة (د  -4
املرتبطة  اإلجرامية  القضايا  معاجلة  يف  ودورها  اإللكترونية  للمواقع  األطفال  مطالعة 

  : )9(بهم"

اجلرائم         معاجلة  يف  اإللكترونية  واملواقع  اإلنترنت  دور  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 
عرض قضايا اجلرائم املتعلقة بالطفل يف املواقع  املتعلقة باألطفال، ومعرفة عوامل جناح  

اإللكترونية، واستخدمت الدراسة منهج املسح بالعينة، وطبقت الدراسة على عينة قوامها 
  طفًال من اجلانحني. 25طفًال من املتعرضني للمواقع اإللكترونية و 125

  وتوصلت الدراسة إلى نتائج، من أهمها:
امل  - 1 يف  يعرض  ما  بني  عالقة  بالعنف  توجد  تتسم  فيلمية  مواد  من  اإللكترونية  واقع 

  والعدوان وبني السلوك العدواني.

أكدت الدراسة على خطورة العالقة بني املواد الفيلمية التي تتسم بالعنف والسلوك  - - 2
العدواني، سواًء كانت هذه العالقة فصيره املدى أو طويلة املدى، أو أنها مباشرة أو  

  غير مباشرة.   

) بعنوان: الديناميات النفسية ألطفال الشوارع  2014ات ناجي عبد العظيم (دراسة آي  -5
  :)10(الذين تعرضوا إلساءة اجلنسية 

لديناميات    الفاهم  التفسير  حيث  الوصف  وراء  ما  إلى  النفاذ  إلى  الدراسة  تهدف 
اإلساءة،  من  أنفسهم  حلماية  األطفال  لهؤالء  اخلاصة  اإلرشادات  ووضع  الشخصية، 

من حماية    ليستفيد  على  األطفال  هؤالء  ملساعدة  الشوارع،  أطفال  رعاية  على  القائمني 
أنفسهم، واستخدمت الباحثة املنهج اإلكلينيكي الذي يتناول الفرد كوحدة دراسة، وتكونت  

- 6أطفال ممن تعرضوا لإلساءة اجلنسية، وتراوحت أعمارهم من (  5عينة الدراسة من  
 ) عاًما. 11
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  وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: 
  معاناة هؤالء األطفال من القلق واالكتئاب.  .1

تدني واضطراب صورة الذات، وحاجة هؤالء األطفال إلى تقدير الذات، واحلب   .2
  واالهتمام واإلشباع على املستوى النفسي.

  املحور الثاني: الدراسات التي تناولت نظرية تأثير الشخص الثالث: 
  ) بعنوان: Michael Dahlstrom & Sonny Rosenthal )2018دراسة  - 1

  : )11("إدراك الشخص الثالث فيما يتعلق بالسرد العلمي: قضية إنكار التغيرات املناخية" 
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تقييم اجلمهور لدرجة تأثير نوعني من الرسائل     

علمي مقنع، واألخرى رسائل غير علمية    اإلعالمية عن تغيرات املناخ إحداهما ذات سرد 
املسافة  متغير  تأثير  باختبار  الدراسة  اهتمت  كما  واآلخرين،  أنفسهم  على  مقنعة  وغير 
االجتماعية يف حجم الفجوة اإلدراكية بني الذات واآلخر املقارن، واختبار متغير املرغوبية  

أثر اآلخرين بتلك الرسائل االجتماعية وتأثيره على تصورات املبحوثني لدرجة تأثرهم أو ت
املتحدة   والواليات  بسنغافورة  اجلامعة  من  عينة  على  الدراسة  وطبقت  اإلعالمية، 

العينة 396األمريكية قوامها ( إبالغ  البلدين، ومت  بالتساوي بني  ) مفردة، ومت تقسيمهم 
ثقة وذات  أنهم سيقرؤون مقالة هامة عن تغيرات املناخ املنشورة بأحد املواقع اإلخبارية املو

التأثير اجلماهيري العالي، ومت إبالغهم أن تلك القصة قد تكون مثيرة للجدل، وقد تثير  
مت   ثم  لها،  سلبية  تأثيرات  وجود  يف  البعض  لدى  اعتقاد  ليتحقق  وذلك  املخاوف؛  بعض 
تعريض املبحوثني لثالث أمناط من املقاالت: مقالة علمية إخبارية، مقالة علمية إخبارية  

  وف، مقالة علمية تعرض فكرتها يف شكل قصصي سردي. لعالم معر

  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
  اعتقد غالبية املبحوثني أن اآلخرين أكثر تأثًرا منهم بتلك الرسائل اإلعالمية. .1

ذات   .2 العلمية  للمقالة  تعرضهم  من  كان  عليهم  وقع  تأثير  أكبر  أن  املبحوثون  أعرب 
السردي   للتأثيرات القالب  املبحوثني  رؤية  انخفاض  حالة  يف  وذلك  (القصصي)؛ 

التأثيرات   ارتفاع يف  أما عندما ظهر  العلمية،  املقالة  بتلك  املدركة اخلاصة  السلبية 
السلبية املدركة لتلك الرسائل احتلت املقالة القائمة على السرد املرتبة األخيرة يف 

مؤش وهو  أنفسهم؛  املبحوثني  على  تأثيرها  السرد درجة  لقوة  األفراد  إدراك  على  ر 
  اإلقناعية؛ مما دفعهم للمبالغة يف تقدير قدرتهم الذاتية ملقاومة اإلقناع.
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) بعنوان: "فعالية املعتقدات  Sonny Rosenthal and others )2018دراسة  - 2
  : )12"(يف تأثير الشخص الثالث

واآلخــر يف إدراك هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر فعاليــة املعتقــدات عــن الــذات  
تــأثيرات الشــخص الثالــث فيمــا يتعلــق بــاملحتوى اجلنســي املقــدم بــاألفالم، واشــتملت علــى 
ثالث عناصر وهي (العرى باألفالم، تصوير اجلنس قبـل الـزواج بـاألفالم، تصـوير اجلـنس 

ــة عشــوائية قوامهــا ( ــزواج بــاألفالم)، وطبقــت الدراســة علــى عين ) 1012خــارج نطــاق ال
سـنغافورة   واشـتملت العينـة علـى الـذكور واإلنـاث، كمـا اشـتملت العينـة   مفردة مـن سـكان

 سنة إلى ما فوق ذلك. 21على جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم من 

  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: 
املبحوثون - 1 املقدم    يرى  اجلنسي  للمحتوى  منهم  تعرًضا  أكثر  اآلخرين  أن 

من   أكبر  اآلخرين  على  تأثير سلبي  له  املحتوى  ذلك  أن  يرون  كما  باألفالم، 
من   أكثر  اآلخرين  مع  وفعاليته  جدواه  له  الرقابة  فرض  وأن  عليهم،  تأثيره 

  فعاليته معهم. 

ين؛ حيث  وجود تباين واضح يف معتقدات املبحوثني عن أنفسهم وعن اآلخر  - 2
من   أنفسهم  على  السيطرة  على  وقدرة  كفاءة  أكثر  أنهم  املبحوثون  يرى 

  .   تأثيرات املحتوى اجلنسي املقدم باألفالم عن اآلخرين
) بعنوان: "دور االنفعاالت والثقافة يف عملية  Hyunjung Kim  )2016دراسة   - 3

  : )13"(تأثير الشخص الثالث يف التغطية اإلخبارية لنتائج االنتخابات
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التباين الثقايف واالنفعاالت يف إدراك األفراد لتأثير   

الر لالنتخابات  اإلخبارية  بالتغطية  يتعلق  فيما  الثالث  لعام  الشخص  يف    2012ئاسية 
اثنتني من دول العالم، وهما الواليات املتحدة األمريكية، وكوريا اجلنوبية، وطبقت الدراسة  

) قوامها  عينة  العينة 375على  تقسيم  ومت  وإناث)،  (ذكور  اجلامعة  طالب  من  مفردة   (
) (197كالتالي:  املتحدة،  الواليات  من  مفردة  ومت178)  اجلنوبية،  كوريا  من  مفردة   ( 

 إجراء االستبانة عن طريق اإلنترنت. 

  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: 
يعتقد األفراد أن التغطية اإلخبارية لالنتخابات الرئاسية ستؤثر بشكل أكبر  - 1

  من تأثرها على أنفسهم. 
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ثقافات  - 2 من  الثقافات  بعض  لدى  أقوى  الثالث  الشخص  تأثير  إدراك  إن 
استنا وذلك  الثقافات أخرى،  لدى  العاطفية  االستجابات  يف  التباين  إلى  ًدا 

املختلفة؛ حيث وجدت الدراسة أن األفراد الذين ينتمون للثقافة الفردية أكثر  
اإلخبارية   بالتغطية  يتعلق  فيما  الثالث  الشخص  تأثير  إلدراك  ميًال 

  لالنتخابات الرئاسية من األفراد الذين ينتمون للثقافة اجلماعية.

) بعنوان: "أنا يف مقابل اآلخرين: تأثيرات Mina Tsay-Vogel  )2016دراسة   - 4
  : )14"(الشخص الثالث بني مستخدمي الفيس بوك

باستخدام    يتعلق  فيما  الثالث  الشخص  تأثير  إدراك  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 
أحد وسائل اإلعالم االجتماعية اجلديدة أال وهو الفيس بوك، حيث انطلقت تلك الدراسة  

الشعبية الواسعة التي حظي بها موقع الفيس بوك، فلقد ُقدر أعداد مستخدميه بأكثر  من  
) قوامها  عينة  على  الدراسة  وطبقت  نشط،  مستخدم  مليار  من 375من  مفردة   (

) سنة، كما أنهم تنوعوا 50-18مستخدمي الفيس بوك والذي تتراوح أعمارهم ما بني ( 
 مابني الذكور واإلناث.

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: وقد توصلت 
من   - 1 بوك  الفيس  ملوقع  وتعرًضا  استخداًما  أكثر  اآلخرين  أن  املبحوثون  أكد 

  أنفسهم. 

أن معظم مستخدمي الفيس بوك يعتقدون أنه ذو تأثير سلبي على مستخدميه،  - 2
  . وهو ما أدى إلى ظهور تأثير الشخص الثالث بقوة

) بعنوان: "تعرض الشباب العربي للمواقع 2016دراسة غادة مصطفى البطريق ( - 5
الدعائي للتنظيمات اإلرهابية: دراسة   املتطرفة فكرًيا وعالقته بإدراكهم للمنطق 

  :)15(ميدانية يف إطار نظرية تأثير الشخص الثالث"
الشخصي   سلوكهم  بتأثر  العربي  الشباب  اعتقاد  مدى  عن  الكشف  الدراسة  استهدفت 

واآلخرين بشكل عام باملضمون املقدم باملواقع املتطرفة فكرًيا،  وسلوك أصدقائهم املقربني  
باإلضافة إلى الكشف عن درجة تأييد أفراد العينة لفرض الرقابة على املواقع اإللكترونية  
املتطرفة فكرًيا   اإللكترونية  للمواقع  التعرض  كثافة  العالقة بني  واختبار  فكرًيا،  املتطرفة 

لتأثر سلوك املبحوثني  اآلخرين  وإدراك  وسلوك  املقربني  أصدقائهم  وسلوك  الشخصي  هم 
) قوامها  عمدية  عينة  على  الدراسة  وطبقت  املواقع،  الشباب 300بتلك  من  مفردة   (

العربي موزعني بالتساوي على ثالث دول عربية مختلفة وهم: جامعة القاهرة بجمهورية  
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الس العربية  باململكة  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  العربية،  واجلامعة مصر  عودية، 
 اخلليجية بالبحرين. 

  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: 
املتطرفة   - 1 اإللكترونية  املواقع  الشخصي مبضمون  تأثر سلوكهم  أن  املبحوثون  اعتقد 

فكرًيا ضعيف، وأن تأثر سلوك أصدقائهم أو أقاربهم مبضمون تلك املواقع متوسط،  
  ى اآلخرين بصفة عامة بدرجة كبيرة.  وأن تلك املواقع تؤثر عل 

لتأثر   - 2 العينة  أفراد  إدراك  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  النتائج  كشفت 
سلوكهم الشخصي، وإدراكهم لتأثر سلوك اآلخرين بصفة عامة لصالح تأثر اآلخرين  

  بدرجة أكبر من تأثر سلوكهم الشخصي. 

 حدود اإلفادة من الدراسات السابقة: 
  حتديد وبلورة مشكلة البحث ووضع تساؤالت وفروض الدراسة احلالية.  .1

  اإلفادة من اإلجراءات املنهجية التي استخدمت يف دراسة التعرض.   .2

  اإلفادة من الدراسات السابقة يف كيفية وضع فروض الدراسة وتساؤالتها.   .3

  قة اختيارها.التعرف على إجراءات دراسة اجلمهور من حيث حتديد حجم العينةوطري  .4

  الوقوف على اإلطار النظري املالئم للدراسة.  .5

اإلفادة من الدراسات السابقة يف تعريف مفاهيم الدراسة، واختبار بعض أدوات جمع   .6
 البيانات ومقارنة النتائج.

  متغيرات الدراسة: 
  أوًال: املتغير املستقل:    

الصحافة         األطفال يف  االعتداء على  الوالدين ملحتوى جرائم  ويتمثل يف حجم تعرض 
  اإللكترونية املصرية.  

    ثانًيا: املتغير التابع: 

على         االعتداء  جرائم  ملخاطر  الوالدين  إدراك  مستوى  يف  هنا  التابع  املتغير  ويتمثل 
  األطفال الناجت عن تعرضهم لهذه اجلرائم. 

    غيرات الوسيطة:ثالًثا: املت 

(النوع       الدميوجرافية  املتغيرات  يف  االقتصادي    -اإلقامة  -وتتمثل  املستوى 
  االجتماعي). 
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  نوع ومنهج الدراسة: 
  نوع الدراسة: -1

لكونه           احلالية،  الدراسة  االرتباطي إلجراء  الوصفي  باملنهج  األخذ  للباحثة  تراءى  قد 
التي الدراسة  املناسب لطبيعة  تتناولها،    املنهج  التي  املتغيرات  البيانات حول  تتطلب جمع 

ومن ثم حتديد ما إذا كانت هناك عالقة بينها، وإيجاد قيمة تلك العالقة والتعبير عنها  
بشكل كمي، من خالل ما يسمى مبعامل االرتباط، ومن خالل التعرف على تلك العالقة  

  يتم فهم الظاهرة التي تتناولها الدراسة.  

 دراسة: منهج ال  -2
يف إطار هذه الدراسة الوصفية اعتمدت الدراسة على منهج املسح، ويرجع ذلك إلى     

كونه من أنسب املناهج العلمية للدراسات الوصفية بصفة عامة، ألنه يستخدم يف دراسة  
البحثية يف وضعها املشكالت  أو  علمًيا ،  الراهن  الظواهر  كونه جهًدا  إلى  ذلك  يرجع  كما 

نات ومعلومات وأوصاف للظاهرة، ومعرفة كامل جوانبها املختلفة  منظًما للحصول على بيا
معرفة ،  )16( تستهدف  الدراسة  إدراك    وهذه  على  اإللكترونية  للصحافة  التعرض  أثر 

  الوالدين ملخاطر جرائم االعتداء على األطفال. 

 مجتمع الدراسة:
  متثل مجتمع الدراسة يف الوالدين من آباء وأمهات يف جمهورية مصر العربية.      

  عينة الدراسة: 
الدراسة على عينة عشوائية قوامها (     ) من (اآلباء واألمهات) مبحافظات  300طبقت 

املنتظمة   غير  العشوائية  العينة  بأسلوب  اختيارهم  مت  وقد  املنيا)،  القاهرة،  (الدقهلية، 
ك جمهورية  لتمثيل  يف  واألمهات  لآلباء  ممثلة  عينة  يعدون  حيث  الدراسة،  متغيرات  افة 

) العينة  حتديد  ومت  العربية،  ( 300مصر  بواقع  موزعة  مفردة  لكل  100)  مفردة   (
  محافظة، وقد راعت الباحثة يف ذلك املتغيرات الدميوجرافية للدراسة. 

ناتهم أو أن االستجابات  ) مفردة؛ نظًرا لعدم اكتمال بيا11وقد استبعدت الباحثة (
عينة   تكونت  ولذلك  املراجعة،  إجراء  بعد  استماراتهم  مصداقية  لعدم  أو  مكتملة،  غير 

) من  األساسية  باملحافظات  289الدراسة  واألمهات)  (اآلباء  الوالدين  من  مفردة   (
 املصرية. 
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  أدوات الدراسة:

  أداة االستبانة: -
على   احلالية  الدراسة  اعتمدت  البيانات حيث  كأداة جلمع  االستقصاء  صحيفة 

عن العينة، حيث تعد من أنسب أساليب جمع البيانات ملوضوع البحث، كما أنها من أكثر  
الوسائل شيوًعا واستخداًما يف منهج املسح، وذلك إلمكانية استخدامها يف جمع املعلومات 

 عن موضوع معني من عدد كبير من األفراد يجتمعون يف مكان واحد. 

 عايير صدق وثبات استمارة االستبانة: م
 :صدق االستبانة  

أجرى   وقد  لقياسه،  وضعت  ما  االستبانة  استمارة  تقيس  أن  بالصدق  يقصد 
،  Content validityاختبار الصدق للتأكد من صدق االستبانة من حيث صدق املحتوى  

حيث مت حتديد أهداف الدراسة وتساؤالتها وترجمة ذلك يف شكل فروض، كذلك مراجعة  
 ي أهداف وتساؤالت الدراسة. بعض الدراسات السابقة، ثم وضع األسئلة التي تغط

وقد مت التحقق من العمق الظاهري لالستمارة من خالل عرضها على مجموعة        
يف املجاالت التي ترتبط مبوضوع الدراسة يف مجال اإلعالم، ومت تعديل   (*)  من املحكمني

  االستمارة وفًقا ملا أبدوه من مالحظات.

 :ثبات االستبانة  
االختبار    إعادة  طريق  عن  الثبات  اختبار  إجراء  من   Retestمت  زمنية  فترة  عبر 

ة معامل الثبات  االتفاق بني إجابات املراهقني يف التطبيق األول والثاني، وكانت قيم
إجابات  91 يف  كبير  اختالف  وجود  عدم  على  يدل  مرتفع  ثبات  معامل  وهو   ،%

 املراهقني، كما يدل على صالحية االستبانة للتطبيق.

 املجال الزمني للدراسة:
م، وقد اختارت   2020طبقت الدراسة خالل شهري يوليو وأغسطس لعام 

مال اإلطار املعريف، النظري للدراسة  الباحثة هذه الفترة حتى تكون قد انتهت من استك
 واإلفادة منهما يف وضع تساؤالت االستبانة.

  التعريفات اإلجرائية للدراسة:
اإللكترونية:  .1 محتواها   الصحف  حتديث  يتم  باحلياة  نابضة  تفاعلية  صحيفة  هي 

واألديان  واألجناس  األعمار  حيث  من  بالتباين  جمهورها  يتميز  دوري،  بشكل 
والتوجهات العرقية واالهتمامات، وتعد حرة القيود فيما يتعلق باملساحة، ويستطيع 
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أ كذلك  وتستطيع  الصلة،  ذات  املقاالت  عن  أرشيفها  يف  يبحث  أن  تربط القارئ  ن 
الصوتية  اخلطب  من  مقتطفات  فيها  مبا  للمعلومات،  أخرى  مبصادر  القراء 
واملؤمترات الصحفية. وتركز الدراسة على الصحف املصرية التي يتم االطالع عليها  

  من خالل شبكة اإلنترنت، وتتناول القضية محل الدراسة.

م  اإلدراك:  .1 تنشأ  التي  لإلحساسات  داللة  أو  معنى  إعطاء  عملية  استقبال هي  ن 
  اإلنسان ملثيرات معينة. 

(الشعور    مخاطر: .2 مثل:  للطفل  النفسية  املخاطر  الدراسة  هذه  يف  بها  ويقصد 
مزمنة،   آالم  الذعر،  نوبات  الكآبة،  بالذات،  الثقة  فقدان  الغضب،  القلق،  باخلوف، 
انعزال اجتماعي، اضطرابات يف الذاكرة يف التركيز، والتبول الال إرادي، االنحراف،  

  يادة اخلطرة، اإلدمان).الق

: تتعدد جرائم االعتداء على األطفال وميكن تقسيمها جرائم االعتداء على األطفال .3
  يف هذه الدراسة إلى: 

  : متمثل يف الشتم واإلهانة والتحقير.  اعتداء نفسي -أ

جسدي  -ب املواد اعتداء  يف  واالستغالل  للطفل  اجلنسي  االعتداء  يف  يتمثل   :
  نت أو يف الدعارة.اإلباحية عبر اإلنتر 

طبًقا التفاقية حقوق الطفل يعرف بأنه "كل شخص دون سن الثامنة عشر    الطفل:  -5
  من العمر، ما لم يبلغ سن الرشد". 

  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
احلاسوب؛   خالل  من  الدراسة  هذه  لبيانات  اإلحصائي  التحليل  بإجراء  الباحثة  قامت 

برنامجوذلك   اختصارًا بحزمة  21اإلصدار   SPSS for windows باستخدام  واملعروف   ،
   SPSS:( Statistical Package for social scienceالبرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية (

  وقد مت استخدام االختبارات اإلحصائية التالية: 
  التكرارات البسيطة والنسب املئوية.   .1

  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الختبار مدى صحة الفروض.  .2

بيرسون .3 االرتباط  شدة   Pearson Correlation Coefficient  معامل  لدراسة 
  واجتاه العالقة االرتباطية بني متغيرين من مستوى املسافة أو النسبة. 

 لقياس الداللة اإلحصائية بني املتوسطات. 2كا .4
 . Anova single factorsدليل التباين األحادي  .5
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  نتائج الدراسة امليدانية:
  أوًال: النتائج العامة للدراسة: 

قضـــايا جـــرائم االعتـــداء علـــى األطفـــال مـــن خـــالل مـــدى اهتمـــام املبحـــوثني مبتابعـــة  . 1
  .الصحف

  )1جدول رقم (
يوضح مدى اهتمام املبحوثني مبتابعة قضايا جرائم االعتداء على األطفال من خالل الصحف 

  245اإللكترونية وفًقا للنوع.   ن=

النسبة  املجموع التكرار النوع  املتغير
% 

 املتوسط احلسابي
(average)  

 املعياري االنحراف 
(std, 

deviation)  
 الترتيب

أهتم بها بدرجة 

 كبيرة

 88 ذكور
141 57.6 

 

  

  

61.25  

 

  

  

56.121  

1 
 53 إناث 

أهتم بها بدرجة 

 متوسطة

 27 ذكور
57 23.3 2 

 30 إناث 

نادرًا ما أتابعها أو 

 أهتم بها 

 12 ذكور
34 13.9 3 

 22 إناث 

ال أهتم بها على  

 اإلطالق 

 7 ذكور
13 5.3 4 

 6 إناث 

  %100 245 املجموع 

العنف     قضايا  مبتابعة  العينة  أفراد  اهتمام  نسبة  أن  على  السابق  اجلدول  بيانات  تدل 
% من العينة تهتم  23.3%، وجاءت نسبة  57.6ضد األطفال بدرجة كبيرة جاءت بنسبة  

نسبة   تالها  ثم  متوسطة،  جاءت 13.9بدرجة  وأخيًرا  مبتابعتها،  تقوم  ما  نادرًا  أنها   %
 تهتم بتلك النوعية من القضايا على اإلطالق.  % التي أكدت أنها ال 5.3نسبة 

) آلراء املبحوثني حول مدى اهتمامهم مبتابعة  averageوأما عن املتوسط احلسابي (    
ب   فقدر  اإللكترونية  الصحف  خالل  األطفال  على  االعتداء  جرائم  ، 61.25قضايا 

 . std, deviation( 56.121وبانحراف معياري (
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ــام -2 ــدى اهتمــ ــالل مــ ــن خــ ــال مــ ــى األطفــ ــداء علــ ــرائم االعتــ ــايا جــ ــة قضــ ــوثني مبتابعــ املبحــ
  الصحف.

  )2جدول رقم (
يوضح أسباب متابعة املبحوثني جلرائم االعتداء على األطفال من خالل الصحف االلكترونية وفقًا  

  245للنوع.   متعدد االستجابات    ن= 

  النسبة %   املجموع  التكرار  النوع  املتغير
املتوسط 
 احلسابي

(average)  

 االنحراف املعياري 
(std, deviation)  الترتيب  

 خوًفا على أطفالي 
 68 ذكور

122 49.8 

 

  

  

  

  

  

  

140.71  

 

  

  

  

  

  

  

55.730  

  

  

5 
 54 إناث 

ملعرفة أشكال جرائم 

 االعتداء على األطفال 

 112 ذكور
204 83.3 1 

 92 إناث 

ملعرفة طرق حماية 

االعتداء أطفالي من 

 عليهم

 89 ذكور

187 76.3 2 
 98 إناث 

لتوعية أطفالي من 

 االعتداء عليهم

 93 ذكور
179 73.1 3 

 86 إناث 

لكثرة أخبار الصحف 

اإللكترونية عن جرائم 

 االعتداء على األطفال 

 79 ذكور

152 62.0 4 
 73 إناث 

أجري بحًثا أو دراسة 

املوضوع عن هذا 

وأقوم بجمع معلومات 

 عنه

 49 ذكور

89 36.3 6 
 40 إناث 

تعرض أحد أقاربي أو 

 أصدقائي ملوقف كهذا

 23 ذكور
52 21.2 7 

 29 اناث 

  %100 245 املجموع 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى معرفة أشكال جرائم االعتداء على األطفال جاء على     
الصحف   خالل  من  األطفال  على  االعتداء  جلرائم  املبحوثني  متابعة  أسباب  رأس 

%، وجاء يف الترتيب الثاني معرفة طرق حماية أطفالي    83.3اإللكترونية، وذلك بنسبة  
، وجاء يف الترتيب الثالث توعية أطفالهم من االعتداء %76.3من االعتداء عليهم بنسبة  

متابعتها إلى كثرة أخبار الصحف    فأرجعت%، وجاء يف الترتيب الرابع  73.1عليهم بنسبة  
بنسبة   األطفال  على  االعتداء  جرائم  عن  اخلامس 62.0اإللكترونية  الترتيب  ويف   ،%

بنسبة   ذلك  وجاء  أطفالها  على  الترتيب  49.8خوفها  ويف  أو  %،  بحث  إجراء  السادس 
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، وأخيًرا جاء أرجعت اهتمامها مبتابعة تلك  36.3دراسة عن هذا املوضوع وذلك بنسبة   
 %.21.2اجلرائم إلى تعرض أحد أقاربهم أو أصدقائهم ملوقف كهذا، وجاء ذلك بنسبة 

   ) احلسابي  املتوسط  عن  اهتمامهم  averageوأما  أسباب  حول  املبحوثني  آلراء   (
جرا ب  مبتابعة  فقدر  اإللكترونية  الصحف  خالل  األطفال  على  االعتداء  ، 140.71ئم 

  . std, deviation (55.730وبانحراف معياري (
مـــدى اهتمـــام الصـــحف اإللكترونيـــة بنشـــر جـــرائم االعتـــداء علـــى األطفـــال مـــن وجهـــة   - 3

  نظر املبحوثني.
  )3جدول رقم (

لى األطفال من وجهة نظر املبحوثني يوضح مدى اهتمام الصحف اإللكترونية بنشر جرائم االعتداء ع
  245وفًقا للنوع.   ن= 

 النسبة %  املجموع التكرار النوع  املتغير
املتوسط 
 احلسابي

(average)  

االنحراف 
 املعياري 
(std, 

deviation)  

 الترتيب

 تهتم بدرجة كبيرة 
 82 ذكور

129 52.7 

 

  

  

  

61.25  

 

  

  

49.42  

  

1 
 47 إناث 

تهتم بدرجة  

 متوسطة

 23 ذكور
58 23.7 2 

 35 إناث 

 تهتم بدرجة قليلة 
 21 ذكور

47 19.2 3 
 26 إناث 

 ال تهتم
 8 ذكور

11 4.5 4 
 3 إناث 

  %100 245 املجموع 

   ) نسبة  أن  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  بدرجة  52.7تشير  تهتم  العينة  أفراد  من   (%
) ونسبة  (23.7كبيرة،  ونسبة  متوسطة،  بدرجة  تهتم  العينة  أفراد  من  تهتم  %19.2)   (%

  % ال تهتم على اإلطالق.4.5قليلة، ونسبة  بدرجةمبتابعة تلك النوعية من األخبار 
 ) احلسابي  املتوسط  عن  ا  الصحف  averageوأمَّ اهتمام  مدى  حول  املبحوثني  آلراء   (

ب   فقدر  األطفال  على  االعتداء  جرائم  بنشر  معياري 61.25اإللكترونية  وبانحراف   ،
)std, deviation (49.42. 
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أكثــر الصــحف اإللكترونيــة اهتمامــا بنشــر جــرائم االعتــداء علــى األطفــال مــن وجهــة   -4
  نظر املبحوثني. 

  )4جدول رقم (
يوضح أكثر الصحف اإللكترونية اهتماًما بنشر جرائم االعتداء على األطفال من وجهة نظر املبحوثني 

  245وفًقا للنوع.  متعدد االستجابات    ن=

 النسبة %  املجموع  التكرار النوع   املتغير

املتوسط 

 احلسابي 

(average)  

االنحراف 

 املعياري 

(std, 
deviation)  

 الترتيب

 األهرام 
 91 ذكور

189 77.1 

 

  

  

  

  

  

  

131.875  

 

  

  

  

  

  

37.28  

1 
 98 إناث 

 اليوم السابع 
 83 ذكور

159 64.9 2 
 76 إناث 

 اجلمهورية 
 78 ذكور

152 62.0 3 
 74 إناث 

 املصري اليوم 
 58 ذكور

148 60.4 4 
 90 إناث 

 الوفد 
 63 ذكور

128 52.2 5 
 65 إناث 

 األخبار 
 62 ذكور

106 43.3 6 
 44 إناث 

 الوطن
 47 ذكور

98 40.0 7 
 51 إناث 

 احلدث
 33 ذكور

75 30.6 8 
 42 إناث 

  %100 245 املجموع 

 عدة نتائج، من أهمها:تشير بيانات اجلدول السابق إلى 

أن صحيفة األهرام جاءت يف مقدمة الصحف التي أولت اهتماًما بنشر جرائم االعتداء    
بنسبة   وذلك  األطفال  السابع  ٪77.1على  اليوم  صحيفة  الثاني  الترتيب  يف  وجاءت   ،

صحيفة  ٪64.9بنسبة   جاءت  الثالث  الترتيب  ويف  بنسبة  ،  يف  ٪62اجلمهورية  أما   ،
بنسبة   اليوم  املصري  الرابع جاءت صحيفة  الوفد يف ٪60.4الترتيب  ، وجاءت صحيفة 

بنسبة   اخلامس  بنسبة  ٪52.2الترتيب  السادسة  املرتبة  األخبار  صحيفة  واحتلت   ،
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، وجاءت جريدة  ٪40.0، وجاءت صحيفة الوطن يف املرتبة السابعة وذلك بنسبة  43.3٪
  .٪ 30.6ملرتبة األخيرة بنسبة تصل احلدث يف ا

ا عن املتوسط احلسابي ( ) آلراء املبحوثني حول أكثر الصحف اإللكترونية  averageوأمَّ
ب   فقدر  األطفال  على  االعتداء  جرائم  بنشر  معياري 131.875اهتماما  وبانحراف   ،

)std, deviation (37.28.  
ــارف املبحـــــ  - 5 ــكيل معـــ ــة يف تشـــ ــهام الصـــــحف اإللكترونيـــ ــدى إســـ ــرائم مـــ ــايا جـــ وثني بقضـــ

  االعتداء  
  )5جدول رقم (

يوضح مدى إسهام الصحف اإللكترونية يف تشكيل معارف املبحوثني بقضايا جرائم االعتداء على  
  245األطفال وفًقا للنوع.  ن=

  لنسبة % ا  املجموع   التكرار  النوع   املتغير

املتوسط 

 احلسابي 

(average)  

 االنحراف املعياري 

(std, 
deviation)  

  الترتيب

أسهمت بدرجة 

 كبيرة

 79 ذكور
125 51.0 

 

  

61.25  

 

  

49.547  

1 
 46 إناث 

أسهمت بدرجة 

 متوسطة

 36 ذكور
73 29.8 2 

 37 إناث 

أسهمت بدرجة 

 قليلة

 14 ذكور
36 14.7 3 

 22 إناث 

لم تسهم على 

 اإلطالق 

 5 ذكور
11 4.5 4 

 6 إناث 

  %100 245 املجموع 

 
  عدة نتائج، من أهمها: تشير بيانات اجلدول السابق إلى 

جرائم      بقضايا  املبحوثني  معرفة  يف  كبيرة  بدرجة  أسهمت  اإللكترونية  الصحف  أن 
الصحف   أن  إلى  النتائج  تشير  حيث  املبحوثني،  نظر  وجهة  من  األطفال  على  االعتداء 

، ويف الترتيب الثاني جاءت أسهمت بدرجة متوسطة ٪51.0اإللكترونية أسهمت بنسبة  
ى املبحوثون أنها أسهمت بدرجة قليلة، وجاء ذلك  الثالث رأ   الترتيب، ويف  ٪29.8بنسبة  
، ويف الترتيب الرابع واألخير رأى املبحوثون بأنها لم تسهم على اإلطالق،  ٪14.7بنسبة  

  % من عينة الدراسة.  4.5وجاء ذلك بنسبة 
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    ) احلسابي  املتوسط  عن  الصحف  averageوأما  إسهام  مدى  حول  املبحوثني  آلراء   (
، 61.25ل معارفهم بقضايا جرائم االعتداء على األطفال فقدر ب  اإللكترونية يف تشكي
  . std, deviation( 49.547وبانحراف معياري (

أكثر جرائم االعتداء على األطفــال التــي اهتمــت بهــا الصــحف اإللكترونيــة مــن وجهــة    - 6
  نظر عينة الدراسة.  

  )6جدول رقم (
يوضح أكثر جرائم االعتداء على األطفال التي اهتمت بها الصحف اإللكترونية من وجهة نظر عينة  

  الدراسة وفًقا للنوع.  
  245متعدد االستجابات.    ن=

 النسبة %  املجموع  التكرار النوع   املتغير

املتوسط 

 احلسابي 

(average)  

االنحراف 

 املعياري 

(std, 
deviation)  

 الترتيب

 الضرب 
 102 ذكور

209 85.3 

 

  

  

  

  

134.28  

 

  

  

  

  

67.30  

2 
 107 إناث 

 اخلطف 
 21 ذكور

42 17.1 7 
 21 إناث 

 اإلجتار
 41 ذكور

91 37.1 5 
 50 إناث 

 التسول 
 88 ذكور

156 63.7 3 
 68 إناث 

 التنمر
 109 ذكور

147 60.0 4 
 38 إناث 

 االعتداء اجلنسي 
 31 ذكور

76 31.0 6 
 45 إناث 

 عمالة األطفال 
 88 ذكور

219 89.4 1 
 131 إناث 

  %100 245 املجموع 

 عدة نتائج، من أهمها:تشير بيانات اجلدول السابق على  

أن عمالة األطفال جاءت يف مقدمة استجابات املبحوثني كونها أولى جرائم االعتداء على  
، ويف الترتيب الثاني جاءت ٪89.4األطفال التي اهتمت بها الصحف اإللكترونية بنسبة  

بنسبة   ذلك  وجاء  الضرب،  ويف  ٪85.3جرمية  بنسبة    الترتيب،  التسول  جاء  الثالث 
ار  ٪60، وجاء يف الترتيب الرابع التنمر بنسبة  63.7٪ ، وجاء يف الترتيب اخلامس االجتِّ
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، ٪31.0، ويف الترتيب السادس جاء جرائم االعتداء اجلنسي ذلك بنسبة٪37.1بنسبة  
  .٪17.1يف جرائم االعتداء على األطفال وذلك بنسبة   االختطافوجاءت جرائم 

ا   ) آلراء املبحوثني حول أكثر جرائم االعتداء على  averageعن املتوسط احلسابي ( وأمَّ
اطلعت عليها   التي  وبانحراف معياري 134.28اإللكترونية فقدر ب    بالصحفاألطفال   ،

)std, deviation (67.30.  

جاء   - 7 كما  األطفال  على  االعتداء  قضايا  يف  للعنف  تعرًضا  الطفولة  مراحل  أكثر 
  رونية من وجهة نظر املبحوثني بالصحف اإللكت

  )7جدول رقم (
يوضح أكثر مراحل الطفولة تعرًضا للعنف يف قضايا االعتداء على األطفال كما جاء بالصحف  

  245اإللكترونية من وجهة نظر املبحوثني وفًقا للنوع.  ن=

 النسبة %  املجموع  التكرار النوع   املتغير
املتوسط 
 احلسابي 

(average)  

 االنحراف املعياري 
(std, deviation)  

 الترتيب

مرحلة الطفولة  
 املتوسطة 

  سنوات) 8إلى 7(من

 47 ذكور
69 28.2 

 
  
  
  
  

61.25  

 
  
  
  
  

9.810  
  

1 
 22 إناث 

مرحلة الطفولة  
 املبكرة 

  6إلى  3(من 
  سنوات)

 29 ذكور

66 26.9 2 
 37 إناث 

 حديثي الوالدة 
 36 ذكور

63 25.7 3 
 27 إناث 

مرحلة الطفولة  
 املتأخرة 

  سنة) 12إلى  9(من 

 22 ذكور
47 19.2 4 

 25 إناث 

  %100 245 املجموع 
 

  عدة نتائج، من أهمها:تشير بيانات اجلدول السابق إلى 

(من    املتوسطة  الطفولة  مرحلة  لذلك،   8إلى  7أن  تعرًضا  الفئات  أكثر  هم  سنوات) 
بنسبة   (من٪28.2وجاءت  املبكرة  الطفولة  مرحلة  جاءت  الثاني  الترتيب  ويف   ،3 -

الوالدة، وجاءت بنسبة  ٪26.9سنوات) بنسبة  6 الثالث حديثي  الترتيب  ، ٪25.7، ويف 
مرحلة   جاءت  واألخير  الرابع  الترتيب  (منويف  املتأخرة  حيث  12  -9الطفولة  من  سنة) 

  .٪19.2التعرض للعنف وذلك بنسبة 
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   ) احلسابي  املتوسط  عن  تعرًضا averageوأما  الفئات  أكثر  حول  املبحوثني  آلراء   (
، وبانحراف  61.25للعنف، وجرائم اعتداء على األطفال بالصحف اإللكترونية فقدر ب  

  .std, deviation (9.810معياري (
ــاء بالصــــــحف  -8   ــا جــــ ــال كمــــ رأي املبحــــــوثني يف حتديــــــد مرتكبــــــي االعتــــــداء علــــــى األطفــــ

  اإللكترونية
  )8جدول رقم (

  يوضح رأي املبحوثني يف مرتكبي جرائم االعتداء على األطفال كما جاء بالصحف اإللكترونية وفًقا للنوع. 
  245ن=   

 النسبة %  املجموع التكرار النوع  املتغير
املتوسط 
 احلسابي

(average)  

 االنحراف املعياري 
(std, deviation)  

 الترتيب

 الوالدين
 12 ذكور

21 8.6 

 
  
  
  
  
  

40.83  

 
  
  
  
  
  

12.073  

6 
 9 إناث 

 األقارب 
 14 ذكور

32 13.1 5 
 18 إناث 

 اجليران
 31 ذكور

43 17.6 4 
 12 إناث 

 زمالء األطفال 
 29 ذكور

47 19.2 3 
 18 إناث 

 أفراد مجهولني 
 27 ذكور

53 21.6 1 
 26 إناث 

 رفقاء السوء 
 21 ذكور

49 20.0 2 
 28 إناث 

  %100 245 املجموع 

  عدة نتائج: تشير بيانات اجلدول السابق إلى

املبحوثون    أفراًدا مجهولني هم مرتكبو جرائم االعتداء على األطفال كما جاء   يرى  أن 
بنسبة   وذلك  األول  الترتيب  احتلت  اإللكترونية، حيث  رفقاء  ٪21.6بالصحف  ثم جاء   ،

السوء يف الترتيب الثاني ملرتكبي جرائم االعتداء على األطفال من وجهة نظر املبحوثني  
بنسبة   جاءت  حيث  الدراسة،  يف ،  ٪ 20عينة  عليهم  املعتدى  األطفال  زمالء  جاء  ثم 

بنسبة   وذلك  الثالث،  بنسبة  ٪19.2الترتيب  الرابع  الترتيب  يف  اجليران  جاء  ثم   ،
ثم  17.6٪ بنسبة    جاء،  اخلامس  الترتيب  يف  يف  ٪13.1األقارب  الوالدين  جاء  ثم   ،

  .٪8.6الترتيب السادس واألخير بنسبة 
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ء املبحوثني حول العامل الرئيس وراء ارتكاب آلرا  )averageاملتوسط احلسابي (   عنوأما  
، وبانحراف معياري 40.83جرائم االعتداء على األطفال بالصحف االلكترونية فقدر ب  

)std, deviation( 12.073.  
أســباب انتشــار جــرائم االعتــداء علــى األطفــال مــن وجهــة نظــر املبحــوثني كمــا جــاءت     -9

  بالصحف اإللكترونية.
 )9جدول رقم (

ــا جـــاءت بالصـــحف  ــر املبحـــوثني كمـ ــار جـــرائم االعتـــداء علـــى األطفـــال مـــن وجهـــة نظـ يوضـــح أســـباب انتشـ
 وفًقا للنوع. اإللكترونية

  245متعدد االستجابات.    ن=

 النسبة %  املجموع  التكرار النوع   املتغير
املتوسط 
 احلسابي 

(average)  

 االنحراف املعياري 
(std, 

deviation)  
 الترتيب

أسرية (ضعف ألسباب 
خبرة األسرة يف التعامل مع  
الطفل، سوء العالقة بني  
الطفل وعائلته، ضعف 

الروابط األسرية، العنف 
 املنتشر بني أفراد األسرة). 

 72 ذكور

137 
  

55.9 

  
131.33  

  
34.67  

3 
 65 إناث 

ألسباب نفسية (وجود 
مرض نفسي لدى أحد 
الوالدين مثل االكتئاب، 

األفراد  تعاطي أحد 
املخدرات، تعرض األبوين  
لضغوط يف العمل، ضعف 
الثقة بالنفس من جانب  

 اآلباء). 

 83 ذكور

148 60.4 2 
 65 إناث 

ألسباب اقتصادية  
(البطالة، ارتفاع األسعار، 

 سكن غير صحي).

 67 ذكور
115 46.9 4 

 48 إناث 

ألسباب اجتماعية (التنشئة 
اخلاطئة، االجتماعية 

التفكك األسرى، استخدام 
العقاب البدني كنموذج 
معتمد يف التعامل مع  

 الطفل). 

 82 ذكور

189 77.1 1 
 107 إناث 

أسباب مادية (الفقر وسوء 
 األحوال املعيشية) 

 77 ذكور
106 43.3 5 

 29 إناث 

 خالفات شخصية. 
 38 ذكور

93 38.0 6 
 55 إناث 

    %100 245 املجموع 

 عدة نتائج:تشير بيانات اجلدول السابق إلى 
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استخدام     األسرى،  التفكك  اخلاطئة،  االجتماعية  (التنشئة  االجتماعية  األسباب  أن 
الطفل) جاءت يف مقدمة أسباب االعتداء  التعامل مع  البدني كنموذج معتمد يف  العقاب 
بالصحف   جاء  كما  وذلك  الدراسة،  عينة  املبحوثني  نظر  وجهة  من  األطفال  على 

بنسبة الترتي77.1اإللكترونية  ويف  مرض  %،  (وجود  النفسية  األسباب  جاءت  الثاني  ب 
األبوين   تعرض  املخدرات،  األفراد  أحد  تعاطي  االكتئاب،  مثل  الوالدين  أحد  لدى  نفسي 
لضغوط يف العمل، ضعف الثقة بالنفس من جانب اآلباء) من وجهة نظر املبحوثني، وجاء 

برة األسرة يف  %، ويف الترتيب الثالث جاءت  األسباب أسرية (ضعف خ60.4ذلك بنسبة  
العنف   األسرية،  الروابط  ضعف  وعائلته،  الطفل  بني  العالقة  سوء  الطفل،  مع  التعامل 

% وذلك من وجهة نظر املبحوثني عينة  55.9املنتشر بني أفراد األسرة)، وجاء ذلك بنسبة  
غير   األسعار، سكن  ارتفاع  (البطالة،  االقتصادية  األسباب  الرابع  الترتيب  ويف  الدراسة، 

%، ويف الترتيب اخلامس وجود أسباب مادية (الفقر وسوء 46.9وجاء ذلك بنسبة صحي)،
بنسبة ذلك  وجاء  املعيشية)  وجود  43.3األحوال  كان   واألخير  السادس  الترتيب  ويف   ،%

  %.38.0خالفات شخصية، وجاء ذلك بنسبة  
   ) احلسابي  املتوسط  عن  جراaverageوأما  انتشار  أسباب  حول  املبحوثني  آلراء  ئم  ) 

 ,std، وبانحراف معياري ( 131.33بالصحف اإللكترونية فقدر ب    األطفال االعتداء على  
deviation  (34.67 .  

درجة ثقــة املبحــوثني يف املضــامني املتعلقــة بقضــايا االعتــداء علــى األطفــال التــي تنشــر  -8
    يف الصحف اإللكترونية

  )10جدول رقم (
املتعلقة بقضايا االعتداء على األطفال التي تنشر يف بالصحف  يوضح درجة ثقة املبحوثني يف املضامني 

  245للنوع.   ن= اإللكترونية وفًقا 

 النسبة %  املجموع التكرار النوع  املتغير
املتوسط 
 احلسابي

(average)  

 االنحراف املعياري 
(std, 

deviation)  
 الترتيب

 أثق فيها جًدا
 97 ذكور

161 65.7 

 

81.66  

 

71.55  

1 
 64 إناث 

 أثق فيها إلى حد ما
 28 ذكور

62 25.3 2 
 34 إناث 

ال أثق فيها على  

 اإلطالق 

 9 ذكور
22 9.0 3 

 13 إناث 

  %100 245 املجموع 

 عدة نتائج: تشير بيانات اجلدول السابق إلى 
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الترتيب الثاني  %، ويف  65.7جاءت يف مقدمة استجابات املبحوثني أثق فيها جًدا بنسبة  
بنسبة   اإللكترونية  الصحف  يف  ما  حد  إلى  أثق  استجابة  الترتيب  25.3جاءت  ويف   ،%

  %.9.0الثالث جاءت استجابة ال أثق على اإلطالق يف الصحف اإللكترونية بنسبة 
) املتوسط احلسابي  ا عن  املضامني  averageوأمَّ الثقة يف  املبحوثني حول درجة  ) آلراء 

بقضايا   بــ    العتداءااملتعلقة  فقدر  اإللكترونية  بالصحف  لها  يتعرضوا  التي  األطفال  على 
  .std, deviation (71.55، وبانحراف معياري (81.66

  ثانًيا: نتائج التحقق من صحة الفروض: 
الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني كثافة تعرض الوالدين ملحتوى جــرائم  -1

  صحف اإللكترونية املصرية، وإدراكهم ملخاطرها لديهم.االعتداء على األطفال بال
  )11جدول رقم (

لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني حول كثافة تعرض الوالدين         2اختبار كا  يوضح
  ملحتوى جرائم االعتداء على األطفال بالصحف اإللكترونية املصرية، وإدراكهم ملخاطرها لديهم. 

 الداللة 2كا املتغيرات

الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني حول كثافة تعرض الوالدين ملحتوى  
جرائم االعتداء على األطفال بالصحف اإللكترونية املصرية، وإدراكهم  

 ملخاطرها لديهم.

46.
201 

غيـــــــــــــــــــــر 
 دالة

0.00
5  

باجلدول السابق إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني كثافة    2تشير نتائج اختبار كا
الوالدين   املصرية،    ملحتوىتعرض  اإللكترونية  بالصحف  األطفال  على  االعتداء  جرائم 

، وهي قيمة ذات داللة إحصائية  46.201=  2وإدراكهم ملخاطرها، حيث تبني أن قيمة كا
وعلى هذا ميكن القول بثبوت صحة الفرض األول بوجود  .  0.005عند مستوى معنوية  

الوالدين   تعرض  كثافة  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  على    ملحتوىعالقة  االعتداء  جرائم 
 األطفال بالصحف اإللكترونية املصرية، وإدراكهم ملخاطرها لديهم. 

ــة الوالـــد: الفـــرض الثـــاني - 2 ــائًيا بـــني مســـتوى ثقـ ــة إحصـ ــة دالـ ــة ارتباطيـ ين يف توجـــد عالقـ
  .الصحف اإللكترونية املصرية واملستوى اإلدراكي ملخاطرها لديهم

 )12جدول رقم (
العالقة بني مستوى الثقة لدى الوالدين يف الصحف اإللكترونية املصرية،  2اختبار كا  يوضح

  واملستوى اإلدراكي ملخاطرها لديهم.
 الداللة        2كا املتغيرات 

الوالدين يف الصحف اإللكترونية الفروق بني مستوى الثقة لدى 
 املصرية، واملستوى اإلدراكي ملخاطرها لديهم.

71.3

51 

 غير دالة     

 0.005    
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كا    اختبار  تطبيق  نتائج  داللة    2تشير  ذات  عالقة  وجود  عدم  إلى  السابق  باجلدول 
وبني   الوالدين  لدى  الثقة  مستوى  بني  من    متابعة إحصائية  األطفال  االعتداء على  جرائم 

أن   تبني  لديهم، حيث  اإلدراكي ملخاطرها  واملستوى  املصرية،  اإللكترونية  الصحف  خالل 
، وعلى  0.005، وهي قيمة غير دالة إحصائية عند مستوى معنوية  71.351=  2قيمة كا

ارتباطية دالة إحصائيً  الثاني بوجود عالقة  القول بعدم ثبوت صحة الفرض  ا هذا ميكن 
اإلدراكي   واملستوى  املصرية  اإللكترونية  الصحف  يف  الوالدين  لدى  الثقة  مستوى  بني 

 ملخاطرها لديهم. 
تختلــف متوســطات درجــات الوالــدين علــى مقيــاس التعــرض للصــحف : الفــرض الثالــث - 3

ــراد العينــــة (النــــوع ــة بــــاختالف اخلصــــائص الدميوجرافيــــة ألفــ  –اإلقامــــة –اإللكترونيــ
  تصادي).املستوى االجتماعي واالق
 أوًال: من حيث النوع:

  )13جدول رقم (
لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياس التعرض  2يوضح اختبار كا 

  للصحف اإللكترونية باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (النوع) 
 الداللة    معامل االرتباط  املتغيرات

درجات املبحوثني على مقياس التعرض للصحف  الفروق بني متوسطات 
اإللكترونية باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث 

 (النوع)
**0.655 

 دالة   

 0.005  

تشير نتائج املعامالت اإلحصائية باجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة  
اإللكترونية   للصحف  التعرض  مقياس  على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية 
باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (النوع)، حيث إن قيمة معامل 

بيرسون =   قي  0.655ارتباط  ا عند مستوى داللة  وهي  دالة إحصائًيّ  وعلى ،  0.005مة 
هذا ميكن القول بثبوت صحة الفرض الثالث بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  
باختالف  اإللكترونية  للصحف  التعرض  مقياس  على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني 

 النوع. 
  : من حيث محل اإلقامة:ثانًيا

  )14جدول رقم (
لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياس التعرض  2اختبار كا يوضح 

  للصحف اإللكترونية باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (محل اإلقامة)
 الداللة معامل االرتباط  املتغيرات

الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياس التعرض للصحف  
اإللكترونية باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث 

 (محل اإلقامة). 
**0.596 

 دالة

 0.005  
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تشير نتائج املعامالت اإلحصائية باجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة     
اإللكترونية   للصحف  التعرض  مقياس  على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية 
باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (محل اإلقامة)، حيث إن قيمة 

، 0.005وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى داللة    0.596معامل ارتباط بيرسون =  
داللة   ذات  ارتباطية  عالقة  بوجود  الثالث  الفرض  بثبوت صحة  القول  ميكن  هذا  وعلى 
اإللكترونية   للصحف  التعرض  مقياس  على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية 

 باختالف محل اإلقامة.
  ي.ثالًثا: من حيث املستوى االجتماعي واالقتصاد

  )15جدول رقم (
لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياس التعرض  2يوضح اختبار كا

للصحف اإللكترونية باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (املستوى االجتماعي 

  . واالقتصادي)

 الداللة معامل االرتباط  املتغيرات
املبحوثني على مقياس التعرض للصحف  الفروق بني متوسطات درجات 

اإللكترونية باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث 
 (املستوى االجتماعي واالقتصادي).

 دالة 0.646**
 0.005  

تشير نتائج املعامالت اإلحصائية باجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة     
اإللكترونية    إحصائية للصحف  التعرض  مقياس  على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني 

االجتماعي  (املستوى  حيث  من  العينة  ألفراد  الدميوجرافية  اخلصائص  باختالف 
وهي قيمة دالة إحصائية    0.646تباط بيرسون =  واالقتصادي)، حيث إن قيمة معامل ار

بوجود  0.005عند مستوى داللة   الثالث  الفرض  بثبوت صحة  القول  ، وعلى هذا ميكن 
مقياس  على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة 

 التعرض للصحف اإللكترونية باختالف املستوى االجتماعي واالقتصادي.
يوجــد اخــتالف بــني متوســطات درجــات الوالــدين علــى مقيــاس اإلدراك : رابــعالفــرض ال - 4

املســـــــتوى  –اإلقامــــــة –بــــــاختالف اخلصــــــائص الدميوجرافيــــــة ألفـــــــراد العينــــــة (النــــــوع
  االجتماعي االقتصادي).

 أوًال: من حيث النوع:
  )16جدول رقم (

مقياس اإلدراك  لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني على  2يوضح اختبار كا 
  باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (النوع) 

 الداللة معامل االرتباط  املتغيرات
الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياس اإلدراك باختالف  

 اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (النوع).
**

0.624 
 دالة

 0.005  
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تشير نتائج املعامالت اإلحصائية باجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة     
اخلصائص  باختالف  اإلدراك  مقياس  على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية 
ارتباط   معامل  قيمة  إن  حيث  النوع،  حيث  من  العينة  ألفراد  الدميوجرافية 

إحصائ  0.624بيرسون= داللة  ذات  قيمة  معنوية  وهي  مستوى  عند  وعلى  0.005ية   ،
هذا ميكن القول بثبوت صحة الفرض الرابع بأن متوسطات درجات الوالدين على مقياس 

 اإلدراك تختلف باختالف النوع. 
  ثانًيا: من حيث محل اإلقامة:

  )17جدول رقم (
اإلدراك  لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياس  2يوضح اختبار كا 

  باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (محل اإلقامة).
 الداللة معامل االرتباط  املتغيرات

الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياس اإلدراك باختالف  
 اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (محل اإلقامة).

**
0.709 

 دالة
 0.005  

تشير نتائج املعامالت اإلحصائية باجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة     
مقياس   على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  اخلصائص    اإلدراكإحصائية  باختالف 

ارتباط  معامل  قيمة  إن  حيث  اإلقامة،  محل  حيث  من  العينة  ألفراد  الدميوجرافية 
داللة  0.709بيرسون= ذات  قيمة  معنوية    وهي  مستوى  عند  وعلى  0.005إحصائية   ،

هذا ميكن القول بثبوت صحة الفرض الرابع بأن متوسطات درجات الوالدين على مقياس 
 اإلدراك تختلف باختالف محل اإلقامة.

  ثالًثا: من حيث املستوى االجتماعي واالقتصادي.
  )18جدول رقم (

درجات املبحوثني على مقياس اإلدراك  لداللة الفروق بني متوسطات  2يوضح اختبار كا 
  باختالف اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث (املستوى االجتماعي واالقتصادي).

 الداللة معامل االرتباط  املتغيرات

الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياس اإلدراك باختالف  
(املستوى االجتماعي  اخلصائص الدميوجرافية ألفراد العينة من حيث 

 واالقتصادي). 
 دالة 0.822**

 0.005  

تشير نتائج املعامالت اإلحصائية باجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة     
اخلصائص  باختالف  اإلدراك  مقياس  على  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية 
قيمة   إن  حيث  واالقتصادي،  االجتماعي  املستوى  حيث  من  العينة  ألفراد  الدميوجرافية 

= بيرسون  ارتباط  معنوية    0.822معامل  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  قيمة  وهي 
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درجات  0.005 متوسطات  بأن  الرابع  الفرض  صحة  بثبوت  القول  ميكن  هذا  وعلى   ،
 الوالدين على مقياس اإلدراك تختلف باختالف املستوى االجتماعي واالقتصادي. 

للمبحــوثني، توجــد فــروق دالــة إحصــائًيا مــن حيــث التركيــب النــوعي : الفــرض اخلــامس - 5
واآلثار املعرفية والوجدانيــة والســلوكية احلادثــة لــديهم نتيجــة التعــرض ملحتــوى جــرائم 

  .االعتداء على األطفال بالصحف اإللكترونية
  )19جدول رقم (

بني متوسطات درجات املبحوثني من حيث التركيب النوعي لهم،   االرتباطية العالقة يوضح
والوجدانية والسلوكية احلادثة لديهم نتيجة التعرض ملحتوى جرائم االعتداء على  واآلثار املعرفية 

  األطفال بالصحف اإللكترونية.
 الداللة معامل االرتباط  املتغيرات

العالقة االرتباطية بني متوسطات درجات املبحوثني من حيث التركيب النوعي  
احلادثة لديهم نتيجة التعرض  لهم، واآلثار املعرفية والوجدانية والسلوكية 

 ملحتوى جرائم االعتداء على األطفال بالصحف اإللكترونية. 
 دالة 0.620**

 0.005  

تشير نتائج املعامالت اإلحصائية باجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة     
والوجدانية   بنيإحصائية   املعرفية  واآلثار  النوع،  حيث  من  املبحوثني  درجات  متوسطات 

والسلوكية احلادثة لديهم نتيجة التعرض ملحتوى جرائم االعتداء على األطفال بالصحف  
ا عند   0.620أن قيمة معامل ارتباط بيرسون=اإللكترونية، حيث   وهي قيمة دالة إحصائّيً

داللة   بوجود  0.005مستوى  اخلامس  الفرض  صحة  بثبوت  القول  ميكن  هذا  وعلى   ،
، واآلثار املعرفية والوجدانية والسلوكية احلادثة  املبحوثنيفروق دالة إحصائًيا من حيث نوع  

 ء على األطفال بالصحف اإللكترونية. لديهم نتيجة التعرض ملحتوى جرائم االعتدا
ا بــني إدراك الوالــدين لتــأثيرات : الفــرض الســادس - 6 توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائّيً

محتــوى جــرائم االعتــداء علــى األطفـــال بالصــحف اإللكترونيــة علــى املجتمــع املصـــري 
  واجتاهاتهم لفرض رقابة على نشر هذه اجلرائم.

 
 )20جدول رقم (

بني إدراك الوالدين لتأثيرات محتوى جرائم االعتداء على األطفال   االرتباطية العالقة يوضح
  بالصحف اإللكترونية على املجتمع املصري واجتاهاتهم لفرض رقابة على نشر هذه اجلرائم. 

 الداللة  معامل االرتباط   املتغيرات

جرائم االعتداء على األطفال  العالقة االرتباطية بني إدراك الوالدين لتأثيرات محتوى 
بالصحف اإللكترونية على املجتمع املصري واجتاهاتهم لفرض رقابة على نشر هذه  

 اجلرائم
 دالة 0.650**

0.005  

تشير نتائج املعامالت اإلحصائية باجلدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة     
بالصحف   األطفال  على  االعتداء  محتوى جرائم  لتأثيرات  الوالدين  إدراك  بني  إحصائية 
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اإللكترونية على املجتمع املصري واجتاهاتهم لفرض رقابة على نشر هذه اجلرائم، حيث  
ارتبا معامل  قيمة  بيرسون=إن  داللة  0.650ط  مستوى  عند  ا  إحصائّيً دالة  قيمة  وهي   ،

ارتباطية 0.005 بوجود عالقة  السادس  الفرض  بثبوت صحة  القول  وعلى هذا ميكن   ،
األطفال   على  االعتداء  جرائم  محتوى  لتأثيرات  الوالدين  إدراك  بني  ا  إحصائّيً دالة 

لفرض واجتاهاتهم  املصري  املجتمع  على  اإللكترونية  هذه   بالصحف  نشر  على  رقابة 
 اجلرائم. 

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بــني إدراك الوالــدين لتــأثيرات محتــوى  - 7
جــرائم االعتــداء علــى األطفــال بالصــحف االلكترونيــة واجتاهــاتهم لفــرض رقابــة علــى 

ا للمتغيـــــرات الدميوجرافيـــــة (النـــــوع ــً املســـــتوى  –اإلقامـــــة –الصـــــحف اإللكترونيـــــة وفقـــ
  ي االقتصادي).االجتماع

 )21جدول رقم (
لداللة الفروق بني إدراك الوالدين لتأثيرات محتوى جرائم االعتداء على   2اختبار كا  يوضح

األطفال بالصحف اإللكترونية واجتاهاتهم لفرض رقابة على الصحف اإللكترونية وفًقا للمتغيرات  
  االجتماعي)". املستوى  –اإلقامة –الدميوجرافية (النوع

 الداللة  2كا  املتغيرات

بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياس اجتاهاتهم نحو  االرتباطية العالقة
 دالة 0.650** الشائعات وفًقا للحالة االجتماعية.

0.005  

تشير نتائج املعامالت اإلحصائية باجلدول السابق إلى وجود فروق ذات دالة إحصائية    
بني إدراك الوالدين لتأثيرات محتوى جرائم االعتداء على األطفال بالصحف اإللكترونية  
الدميوجرافية  للمتغيرات  وفًقا  اإللكترونية  الصحف  على  رقابة  لفرض  واجتاهاتهم 

ارتباط املستو  –اإلقامة  –(النوع معامل  قيمة  إن  حيث  االقتصادي)،  االجتماعي  ى 
ا عند مستوى داللة  0.650بيرسون= ، وعلى هذا ميكن  0.005، وهي قيمة دالة إحصائّيً

بثبوت   بني    صحةالقول   إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  بوجود  السابع   الفرض 
ب األطفال  على  االعتداء  جرائم  محتوى  لتأثيرات  الوالدين  اإللكترونية  إدراك  الصحف 

الدميوجرافية  للمتغيرات  وفًقا  اإللكترونية  الصحف  على  رقابة  لفرض  واجتاهاتهم 
 املستوى االجتماعي).       –اإلقامة –(النوع
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الفرض الثامن: يزيد تأثير الشخص الثالث كلمــا زادت املســافة االجتماعيــة للجماعــات  - 8
  املصريني بشكل عام).  -زمالء العمل -اجليران –األصدقاء  -األخرى (األقارب

  )22جدول رقم (
لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني حول مدى تأثير الشخص  2اختبار كا  يوضح

 - زمالء العمل  -اجليران –األصدقاء -الثالث على املسافة االجتماعية للجماعات األخرى (األقارب
  املصريني بشكل عام). 

 الداللة  االرتباط معامل  املتغيرات

الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني حول مدى تأثير الشخص الثالث 
 -اجليران –األصدقاء -على املسافة االجتماعية للجماعات األخرى (األقارب

 املصريني بشكل عام).  -زمالء العمل 
 دالة 0.802

0.005  

نتائج تطبيق اختبار كا    باجلدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية    2تشير 
املسافة   على  الثالث  الشخص  تأثير  مدى  حول  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني 

املصريني    -زمالء العمل  -اجليران  –األصدقاء  - االجتماعية للجماعات األخرى (األقارب
ارتب معامل  قيمة  إن  حيث  عام)،  بيرسون=بشكل  ا 0.802اط  إحصائّيً دالة  قيمة  وهي   ،

، وعلى هذا ميكن القول بثبوت صحة الفرض الثامن بأن تأثير  05. 0عند مستوى معنوية  
(األقارب األخرى  للجماعات  االجتماعية  املسافة  زادت  كلما  يزيد  الثالث    - الشخص 

 املصريني بشكل عام).   -زمالء العمل -اجليران –األصدقاء
  ة للدراسة:  النتائج العام

على      -  اإللكترونية  للصحافة  التعرض  أثر  على  التعرف  إلى  احلالية  الدراسة  هدفت 
وصفية   دراسة  خالل  من  األطفال،  على  االعتداء  جرائم  ملخاطر  الوالدين  إدراك 
ميدانية، تعتمد على أسلوب املسح اإلعالمي، مستخدمة يف ذلك استمارة االستبانة، 

بتطبيق   الباحثة  قامت  ع  300حيث  على  بحافظات  مفردة  األمور  أولياء  من  ينة 
  (القاهرة، املنيا، املنصورة). 

) من الوالدين (اآلباء واألمهات)  300طبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها (    - 
مبحافظات (الدقهلية، القاهرة، املنيا)، وقد مت اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية  

حيث تعد عينة ممثلة لآلباء واألمهات  غير املنتظمة لتمثيل كافة متغيرات الدراسة،  
) 100) مفردة موزعة بواقع (300يف جمهورية مصر العربية، ومت حتديد العينة (

  مفردة لكل محافظة، وقد راعت الباحثة يف ذلك املتغيرات الدميوجرافية للدراسة. 
األطفال   - ضد  العنف  قضايا  مبتابعة  العينة  أفراد  اهتمام  نسبة  أن  النتائج  أكدت 

بنسبة  بدرج كبيرة جاءت  نسبة  57.6ة  بدرجة 23.3%، وجاءت  تهتم  العينة  من   %
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بنسبة   مبتابعتها  تقوم  ما  نادرًا  ثم  بتلك 13.9متوسطة،  تهتم  ال  جاءت  وأخيًرا   ،%
  .%5.3النوعية من القضايا على اإلطالق نسبة 

معرفة أشكال جرائم االعتداء على األطفال يف الترتيب األول ألسباب متابعة    وجاء -
ويف  اإللكترونية،  الصحف  خالل  من  األطفال  على  االعتداء  جلرائم  املبحوثني 
الترتيب الثاني معرفة طرق حماية أطفالي من االعتداء عليهم، ويف الترتيب الثالث  

 توعية أطفالهم من االعتداء عليهم.  
الوالدين  أكدت الدراسة على وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني كثافة تعرض   -

وإدراكهم   املصرية،  اإللكترونية  بالصحف  األطفال  على  االعتداء  جرائم  ملحتوى 
 ملخاطرها لديهم. 

ا بني مستوى الثقة واملصداقية لدى الوالدين   كما وجد - عالقة ارتباطية دالة إحصائّيً
اإللكترونية   الصحف  خالل  من  األطفال  على  االعتداء  جرائم  ومتابعة  مبعرفة 

 وى اإلدراكي ملخاطرها لديهم. املصرية واملست 
ثبوت صحة الفرض بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني إدراك الوالدين  -

واجتاهاتهم   اإللكترونية  بالصحف  األطفال  على  االعتداء  جرائم  محتوى  لتأثيرات 
(النوع الدميوجرافية  للمتغيرات  وفًقا  اإللكترونية  الصحف  على  رقابة   –لفرض 

 توى االجتماعي).       املس –اإلقامة
املسافة  - زادت  كلما  يزيد  الثالث  الشخص  تأثير  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 

(األقارب  األخرى  للجماعات  العمل  -اجليران  –األصدقاء  -االجتماعية   -زمالء 
 املصريني بشكل عام).         
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