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بفضــل  األخــرة  الســنوات  ىف  وتعــددت  اإلعــام  وســائل  تطــورت 
التقــدم العلمــى والثــورة التكنولوجيــة، ونتــج عــن هــذا التطــور ظهــور 
اإلعــام الرقمــى، والــذي تنتشــر فيــه املعلومــات يف ملــح البصــر ومــع تزايــد 
إقبــال أفــراد اجملتمــع بصفــة عامــة والشــباب بصفــة خاصــة علــى التعامــل 
مــع وســائل اإلعــام الرقمــى، إذ وفــرت ميــزات مــن حيــث التكلفــة وســرعة 
التدفــق وســهولة الوصــول اىل املســتقبل والتفاعليــة، وغرهــا مــن 
والتســلية وكوهنــا  املعرفــة  توفــر  املتمثلــة ىف  اإلجيابيــة  اجلوانــب 
مصدر لألخبار واملعلومات، ومع ذلك رافقتها بعض الســلبيات 
علــى واقــع اجملتمــع ومنهــا اجلرائــم اإللكرتونيــة، والــى مل تكــن 
كظاهــرة اجتماعيــة مبعــذل عــن هــذا التطــور، بــل كان هلــا نصيبــا 
واضحــا ومؤثــراً علــى اجملتمعــات اإلنســانية كافــة، فتلــك اجلرائــم 
جتــد طريقهــا عــر اإلعــام الرقمــى خاصــة كوهنــا تتســم أبهنــا غــر 
ملموســة كمــا أهنــا حتــدث ىف أى مــكان وهنــاك صعوبــه ىف تتبعهــا 

ألهنــا قــد ختــرج عــن نطــاق الدولــة.

تعرض المراهقين للجرائم اإللكترونية عبر وسائل 
اإلعالم الرقمي وتأثيرها على إدراكهم لألمن 
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وباتــت وســائل اإلعــام الرقمــى تجــذب انتبــاه الكثيــر مــن المراهقيــن  كمصــدر هــام 
فــي دعــم األمــن اإلجتماعــي، فقــد أثبتــت هــذه الوســائل جــدارة فــي مجــال االتصــال 
الجماعــي ونشــر الوعــي حــول القضايــا اإلجتماعيــة المختلفــة، وتــم تحديــد  دور 
وســائل االعــام الرقمــى فــي نشــر المعرفــة حــول قضايــا األمــن اإلجتماعــي فــي: 
التفاعليــة بيــن الشــباب عبــر تــك الوســائل، القــدرة علــى نشــر الحــوار حــول األمــن 
فــي  والمســاهمة  آرائهــم  عــن  للتعبيــر  للشــباب  تعتبــر وســيلة  وانهــا  اإلجتماعــي، 
تحقيــق النمــو الشــخصي والتنميــة االجتماعيــة التــي تشــكل حجــر الزاويــة فــي األمــن 
اإلجتماعــي، وتغييــر مفاهيــم الشــباب نحــو األمــن االجتماعــي عــن طريــق التوعيــة 

وتشــكيل مفاهيــم االمــن االجتماعــى لديهــم.
فاألمــن االجتماعــى ضــرورة مــن ضــرورات بقــاء وتطــور المجتمعــات اإلنســانية 
للوقايــة مــن الجريمــة والحــد مــن انتشــارها، فالجرائــم اإللكترونيــة تعــد مــن اخطــر 
الظواهــر االجتماعيــة واشــدها تاثيــرا علــى المجتمــع، األمــر الــذى يترتــب عليــه 
تنامــى بعــض المظاهــر والســلوكيات الســلبية واألخاقيــة والفكريــة وغيرهــا الفــراد 

المجتمــع. 
الوقــت  فــي  الازمــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  مــن  الشــباب  يتمكــن  فعندمــا 
المناســب، فــإن ذلــك يمنحهــم شــعور باألمــان واإلنجــاز والســيطرة. بالتالــي، يمكــن 
االستفادة من وسائل االعام الرقمى في نشر المعلومات حول الجرائم اإللكترونية 

ومــدى تاثيرهــا علــى األمــن االجتماعــي للشــباب وكافــة عناصــر المجتمــع .
فالمراهقيــن بحكــم كونهــم األكثــر تعرضــًا لوســائل اإلعــام الرقمــى األمــر الــذى 
يترتــب عليــه ان يكــون لهــم دورًا فــي غايــة األهميــة فــي محاربــة الجرائــم اإللكترونيــة 
ال يقــل أهميــة عــن إالجــراءات المختلفــة التــى تمارســها مؤسســات الدولــة المعنيــة 
بالجريميــة، ومــن ثــم اصبحــت التوعيــة والمتابعــة للجرائــم اإللكترونيــة أمــرًا تقتديــه 
الظــروف الحاليــة، وتفرضــه متطلبــات تحقيــق االمــن االجتماعــى المصــرى وإدركهــم 

لــه.
وفــي إطــار مــا ســبق تســعي هــذه الدراســة إلــى قيــاس تعــرض المراهقيــن للجرائــم 
اإللكترونيــة عبــر وســائل االعــام الرقمــى وتاثيرهــا علــى ادراكهــم لامــن االجتماعــى 

المصرى.

مشكلة الدراسة:
فــى ظــل التقــدم التكنولوجــى فــى العصــر الحديــث ظهــرت صــور مــن االجرائــم 
مرتبطــة بالتقنيــات الحديثــة، وقــد تزيــدت معــدالت هــذه الجرائــم بصــورة ادت الــى 
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بــروز ظاهــرة اجراميــة جديــد تعــرف بالجرائــم اإللكترونيــة، وهــذه الجرائــم تشــكل 
تهديــدا مباشــرا الكثــر المرافــق العامــة والمصالــح الخاصــة، وتمثــل عدوانــا علــى 
وبالتالــي  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  يخــص خصوصياتهــم  فيمــا  األفــراد  حقــوق 
التوعيــة ومتابعــة هــذا النــوع مــن الجرائــم وســن القوانيــن والتشــريعات  أصبحــت 
الازمــة لمكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة امــرا ضروريــا نظــًرا لمــا تســببه مــن خســائر 

ماديــة ومعنويــة كبيــرة وتاثيــر علــى األمــن االجتماعــى لــدى الــدول واألفــراد.
ونتيجــة للتغيــرات المتســارعة التــي يعيشــها العالــم، نجــد أن المراهــق غالبــًا مــا 
يكــون فــي حالــة مــن التشــتت الواضــح فــي االهــداف والغايــات، ذلــك التشــتت ادى 
الــى عــدم مقــدرة المراهــق علــى ادراك ماهــو صــواب ومــا هــو خطــأ، ذلــك ألن 
معطيــات التقنيــات الحديثــة كثيــرة ومجاتهــا متعــددة وامتــدت جذورهــا فــي اعمــاق 
المجتمــع فأخــذت تغيــر فــي ســلوك الفــرد، وبالتالــي فــإن التصــورات التــي يكونهــا 
المراهــق مــن خــال المعايشــة والتجربــة وان كانــت عرضــة للتغييــر وللخطــأ إال أنهــا 

فــي اتجاهاتهــا العامــة تســعى الــى تحقيــق األمــن االجتماعــى وتعزيــزه.
وممــا ســبق ومــن خــال االعتقــاد بالعديــد أن وســائل اإلعــام الرقمــى اصبحــت 
عامــًا أساســيًا إمــا فــي نشــر الجريمــة أو فــي قمعهــا وبالتالــي التاثيــر علــى االمــن 
االجتماعــى لــدى المراهقيــن، لــذا تتمثــل مشــكلة الدراســة فــى  التعــرف علــى تعــرض 
المراهقيــن للجرائــم اإللكترونيــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــى وتاثيرهــا علــى ادراكهــم 

لامــن االجتماعــى المصــرى.

أهمية الدراسة:
تتحدد أهمية الدراسة في:

تكمــن أهميــة الدراســة فــى محاولــة التوصــل الــى مجموعــة مــن الحقائــق العلميــة . 1
حــول اثــر الجرائــم اإللكترونيــة علــى االمــن االجتماعــى.

رصــد الــدور الــذي تقــوم وســائل اإلعــام الرقمــى فــي نشــر الجريمــة اإللكترونيــة . 2
وعاقتهــا بــإدراك المراهقيــن لامــن االجتماعــى .  

يعتبــر اإلعــام  الرقمــى مــن وســائل اإلعــام األساســية اليوميــة التــي يســتخدمها . 3
المراهــق فــي نقــل األخبــار والمعلومــات فــى ظــل ثــورة المعلومــات التــى حولــت العالــم 

الــى قريــة صغيــرة.
تمثــل وســائل اإلعــام الرقمــى وســائل اتصاليــة متطــورة، لــذا تتنزايــد األهميــة . 4

بدراســة تأثيرهــا المباشــر والغيــر مباشــر فــى تغيــر اتجاهــات وســلوكيات المراهقيــن.
تكمن اهمية الدراسة فى تسليط الضوء على االمن االجتماعى وتاثره بالجرائم . 5
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اإللكترونيــة، ممــا يثيــر بعــض النقــاط الهامــة التــى توضــح االســتخدام االمثــل لمــا 
تتيحــة التكنولوجيــة الحديثــة علــى امــن االجتماعــى.  

مــا تتركــه الجرائــم اإللكترونيــة مــن تأثيــرات كبيــرة علــى المجتمعــات وماقــد تؤديــه . 6
تلــك الجرائــم مــن تدهــور وعــدم تماســك وخفــض الــروح المعنويــة، وتغييــر مواقــف 

األفــراد، وعاقتهــم، وتفاعلتهــم داخــل المجتمــع.
أهميــة موضــوع األمــن االجتماعــى والــذى يعــد بمثابــه خــط الدفــاع والحفــاظ علــى . 7

ثقافــة الدولــة ومبادئهــا ورفاهيــة األفــراد وتأثــره علــى معــدالت التنميــة االقتصاديــة 
واالســتقرار السياســى واســتقرار البــاد بوجــه عــام. 

توجيــه المســئولين فــى المجتمــع لــدور وســائل اإلعــام الرقمــى وخطورتــه فــي . 8
االجتماعيــة  المنظومــة  فــي  خلــًا  تســبب  قــد  والتــي  اإللكترونيــة  الجريمــة  نشــر 

واالقتصاديــة مــن جانــب وعلــي االمــن االجتماعــى مــن جانــب اخــر.
تشــهد . 9 والتــى  المجتمــع  بهــا  يمــر  التــى  المرحلــة  مــن  أهميتــه  البحــث  يســتمد 

فيهــا تحــوالت اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة، االمــر الــذى جعــل مــن الجرائــم 
لانتشــار. خصبــا  مناخــا  اإللكترونيــة 

تتحــدد الدراســة فــى فئــة مهمــة مــن فئــات المجتمــع وهــم المراهقيــن وهــذا يضفــى . 10
عليهــا اهميــة، الن األخــذ بوجهــه نظــر هــذه الفئــة لمعرفــة تاثيــر التعــرض للجرائــم 
اإللكترونيــة عبــر وســائل اإلعــام علــى ســلوكيات وادراكهــم لامــن االجتماعــى 

لديهــم يفتــرض أن يكــون مبنيــا علــى أســس علميــة وأكاديميــة.

أهداف الدراسة:
التعرف على مدى استخدام المراهقين عينة الدراسة لوسائل اإلعام الرقمي.. 1
تحديد متوسط ساعات استخدام المراهقين لوسائل اإلعام الرقمي يوميًا.. 2
الكشف عن مدى تعرض المراهقين عينة الدراسة للجرائم اإللكترونية.. 3
الدراســة . 4 عينــة  المراهقيــن  لهــا  يتعــرض  التــي  الرقمــي  اإلعــام  مواقــع  رصــد 

خالهــا. مــن  اإللكترونيــة  للجرائــم 
التعــرف أنــواع الجرائــم اإللكترونيــة األكثــر انتشــارًا عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي . 5

مــن وجهــة نظــر المراهقيــن.
رصد معوقات مكافحة الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر المراهقين.. 6
تحديــد آثــار الجرائــم اإللكترونيــة  التــى يمكــن أن تؤثــر فــى المجتمــع مــن وجهــة . 7

نظــر المراهقيــن.
كشــف آليــات مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة التــي يجــب أن تتخذهــا الــدول للحــد . 8
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مــن انتشــارها مــن وجهــة نظــر المراهقيــن.

الدراسات السابقة:
وســوف تقوم الباحثة بتناول الدراســات الســابقة المرتبطة بمتغيرات الدراســة ترتيبًا 

تنازليــًا مــن األحــدث إلــى األقــدم طبقــًا للترتيــب الزمنــى كالتالــي:
دراســة Saidul(2019) بعنــوان: »الجرائــم اإللكترونيــة وتأثيراتهــا علــى . 1

إدراك المراهقيــن حــول األمــن االجتماعــي: دراســة تجريبيــة«(1). 
 تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــي موقــف الشــباب نحــو الجرائــم اإللكترونيــة 
وتاثيراتهــا علــى ادراك المراهقيــن حــول االمــن االجتماعــى، كذلــك التعــرف علــي 
وتنتمــي  اإللكترونيــة،  الجرائــم  انتشــار  إلــى  والمؤديــة  المحيطــة  الظــروف  جميــع 
تلــك الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، ومــن خــال المنهــج المســحي هــذا قــام 
 Mawlanaالباحــث باختيــار عينــة بحثيــة بلغــت 80 مفــردة مــن طــاب جامعــة
بنجاديــش،  فــي   Bhashani Science And Technology University
ومــن خــال اســتخدام اســتمارة االســتقصاء توصلــت الدراســة الــى مجموعــة مــن 
النتائــج التاليــة:- كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن الذكــور هــي الفئــة األكثــر 
تنفيــذا للجرائــم اإللكترونيــة أكثــر مــن االنــاث بنســبة %64 مقابــل %36 لإلنــاث،- 
جــاءت نوعيــة الجرائــم اإللكترونيــة التــي واجهتهــا العينــة البحثيــة فــي المركــز األول 
الرســائل الضــارة والمزعجــة، ثانيــا ســرقة الملفــات، ثــم اإلباحيــة التــي تتــم عبــر 
االنترنــت، وأخيــرا الفيروســات،- جــاءت اهــم التأثيــرات الســلبية للجرائــم اإللكترونيــة 
فــي المركــز األول تدميــر الكمبيوتــر الخاصــة بالضحيــة، ثــم إلحــاق آثــار نفســية 
وعقليــة بالضحيــة، يليهــا الحــاق تأثيــرات ماديــة بضحايــا الجرائــم اإللكترونيــة، واخيــرا 
الحــاق خســائر ماديــة،- أمــا فيمــا يتعلــق باســتجابات المبحوثيــن نحــو اإلجــراءات 
التــي يجــب علــي الحكومــات اتباعهــا لمحاربــة الجرائــم اإللكترونيــة هــى ســن قوانيــن 
صارمــة تجــرم تلــك الجرائــم ممــا يســاعد علــي الحــد مــن انتشــارها، ثــم العمــل علــي 
نشــر التوعيــة بيــن الشــباب ممــا يســاعد علــي عــدم الوقــوع فريســة لتلــك الجرائــم مــن 
خــال اعامهــم بالحيــل المتبعــة مــن قبــل مرتكبــي الجرائــم اإللكترونيــة،- ظهــرت 
عاقــة موجبــة بيــن ادراك المراهقيــن للجرائــم اإللكترونيــة وبيــن مشــاركتهم الفعالــة 

فــي تعزيــز قضايــا األمــن االجتماعــي مــن وجهــة نظرهــم.
دراســة Mshana (2019) بعنــوان: »الجرائــم اإللكترونيــة: دراســة تجريبيــة . 2

علــى تأثيرهــا علــى األمــن االجتماعــي فــي تنزانيــا«(2).   
علــي  اإللكترونيــة  الجرائــم  تأثيــر  علــي  التعــرف  إلــى  الحاليــة  الدراســة  تهــدف 
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المجتمــع، وللوصــول إلــى نتائــج الدراســة قــام الباحــث باالســتعانة بالمنهــج المســحي 
مــن خــال تحديــد عينــة عشــوائية قوامهــا 250 مفــردة، مــن مدرســتين فــي مقاطعــة 
,Lushoto فــي دولــة تنزانيــا، وتــم جمــع المعلومــات مــن خــال اســتمارة االســتقصاء 
تــم إرســالها عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو مــن خــال المقابــات مــع  التــي 
المبحوثيــن، وكان مــن بيــن أهــم النتائــج التــي توصلــت اليهــا الدراســة: - أن الجرائــم 
اإللكترونيــة لهــا تأثيــرات ســلبية علــي المجتمــع ومــن بيــن تلــك التأثيــرات إســاءة 
اســتخدام األطفــال وانتهــاك حقوقهــا مــن خــال عــرض المــواد اإلباحيــة والغيــر 
أخاقيــة، التحــرش اإللكترونــي، القرصنــة اإللكترونيــة وســرقة الملفــات الهامــة مــن 
فــي  الشــباب  ســلوكيات  أن  الدراســة  نتائــج  أشــارت  كمــا   - الضحيــة.  حاســوب 
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي تمكنهــم مــن إقامــة عاقــات وصداقــات 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، قــد تكــون ســببا محتمــا فــي دفعهــم نحــو القيــام 
ببعــض الســلوك الغيــر الائقــة مثــل صناعــة بعــض الحســابات المزيفــة والتــي يمكــن 
مــن خالهــا التحــرش ببعــض األشــخاص أو القيــام بنشــر بعــض الصــور الفاضحــة 
فــي حســابات أحــد األشــخاص وغيرهــا مــن الجرائــم التــي تضــر باألخريــن- أمــا عــن 
الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا التقليــص مــن حجــم انتشــار الجرائــم اإللكترونيــة 
فيمكــن مــن خــال تطبيــق مجموعــة مــن الطــرق، منهــا اســتخدام برامــج حمايــة 
علــي أجهــزة الحاســوب والتــي يمكنهــا ســد الثغــرات األمنيــة التــي يمكــن اختراقهــا 
وبالتالــي الحيلولــة دون الوصــول الهاكــرز إلــى حاســوب األشــخاص األخريــن ومــن 
بيــن الطــرق أيضــا العمــل علــي ســن تشــريعات تكــون رادعــا أمــام القائميــن بارتــكاب 
مثــل تلــك الجرائــم مثلمــا فعلــت تنزانيــا بســن قانــون يجــرم مثــل تلــك األفعــال تحــت 
 THE ELECTRONIC AND POSTAL COMMUNICATIONS بنــد
ACT ممــا أدي إلــى تخفيــض انتشــار الجريمــة اإللكترونيــة وإن كان ليــس بنســب 

كبيــرة لكنهــا تعتبــر خطــوة هامــة لعــدم انتشــار تلــك الجرائــم.
دراســة  Herlina, & Jati(2019) بعنــوان: »أثــر الجرائــم اإللكترونيــة . 3

ــم اإلعــام الرقمــي«(3).  ــن لألمــن االجتماعــي فــي عال ــى معالجــة المراهقي عل
علــي  اإللكترونيــة  الجرائــم  تأثيــر  علــي  التعــرف  إلــى  الحاليــة  الدراســة  تهــدف 
الشــباب فــي اندونيســيا، أمــا عــن المنهــج المســتخدم فــان الباحــث لجــأ إلــى اســتخدام 
المنهــج الكيفــي، وقــام الباحــث باختيــار عينــة مكونــة مــن 17 مفــردة بحثيــة مــن 
مقاطعــة Negeri فــي اندونيســيا مســتخدما المقابلــة المتعمقــة للوصــول إلــى نتائــج 
أشــكال  بيــن  مــن  ان  إلــى  الدراســة  نتائــج  أشــارت  فــي:-  تمثلــت  التــي  الدراســة 
الجرائــم اإللكترونيــة اختــراق الحواســيب وأجهــزة الكمبيوتــر، وعــرض المحتويــات 
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الغيــر أخاقيــة، والتجســس، والتخريــب فــي محتويــات االخريــن مــن خــال اختــراق 
أجهزتهــم اإللكترونيــة. -كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن مــن بيــن أســباب قيــام 
البعــض بارتــكاب الجرائــم اإللكترونيــة تحقيــق بعــض المكاســب الماليــة باإلضافــة 
إلــى تحقيــق الفخــر والتظاهــر بيــن األصدقــاء- كمــا أشــارت نتائــج الدراســة الــى 
تعــرض الشــباب للجرائــم اإللكترونيــة عبىــر وســائل االعــام الرقمــى تســاهم بشــكل 
كبيــر علــي تكويــن عاقــة قويــة بيــن الشــباب والمجتمــع وتعمــل علــي ادماجهــم فــي 
المشــاكل والقضايــا التــي تواجــه المجتمــع ممــا يســاعد علــي تكويــن رأي عــام حــول 

تلــك القضايــا وبالتالــي اإلســراع فــي حــل تلــك القضايــا واألزمــات.
دراســة نجــاء محمــد محمــد حبــق)2019( بعنــوان: تنميــة ثقافــة التطــوع فــي . 4

الجامعــات المصريــة لتحقيــق األمــن االجتماعي(4).
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى وضــع تصــور مقتــرح لتنميــة ثقافــة التطــوع لتحقيــق 
األمــن االجتماعــي فــي الجامعــات المصريــة، ويمكــن إبــراز أهميــة الدراســة فيمــا يلــي 
:- واعتمــدت الدراســة علــي المنهــج الوصفــي، واســتخدمت الباحثــة المنهــج المقــارن 
واســتخدمت الدراســة اســتبانة وجهــت إلــى عينــة مــن طــاب الجامعــات المصريــة 
حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )1200( طالــب وطالبــة مــن ثــاث جامعــات 
مختلفــة، وتــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية. نتائــج الدراســة :- ضعــف دور الجامعــة 
المنظومــة  فــي جميــع عناصــر  وذلــك   ، لــدي طابــه  التطــوع  ثقافــة  تنميــة  فــي 
التعليميــة ) إدارة جامعيــة _ المناهــج الدراســية، وألنشــطة الطابيــة وأعضــاء هيئــة 
التدريــس(.- قلــة وعــي طــاب الجامعــة بأهميــة المشــاركة فــي األعمــال التطوعيــة 
والتــي تعــود بالنفــع والفائــدة عليهــم وعلــي المجتمــع. -  تدنــي واقــع مشــاركة طــاب 
الجامعــة فــي األعمــال التطوعيــة لتحقيــق األمــن االجتماعــي فــي جميــع مجــاالت 

العمــل التطوعــي.
دراســة محمــد عبدالعــال محمــد عبــدهللا)2019( بعنــوان: »تصــور مســتقبلى . 5

علــى ضــوء  االجتماعــى  االمــن  لتحقيــق  بمصــر  الثانويــة  المدرســة  لتطويــر 
المواثيــق المحليــة والدوليــة«(5).

هدفــت الدراســة إلــى: الكشــف عــن التحديــات المختلفــة التــي تواجــه المجتمــع 
المصــري وتعوقــه عــن تحقيــق األمــن االجتماعــي، تعــرف متطلبــات تحقيــق األمــن 
االجتماعي في التشــريعات المحلية والدولية، واســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي 
ومنهــج تحليــل المضمــون، أمــا أدوات الدراســة فشــملت: اســتمارة تحليــل محتــوى، 
يواجــه  الدراســة:-  نتائــج  أهــم  وكانــت  المقترحــة،  الســيناريوهات  بدائــل  واســتمارة 
تحقيــق األمــن االجتماعــي المدرســي مجموعــة مــن التحديــات أهمهــا: ضعــف دور 
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اإلعــام التربــوي فــي تنــاول األمــن االجتماعــي المدرســي ومتطلباتــه، اآلثــار الســلبية 
للعولمــة الثقافيــة, أزمــة القيــم فــي المجتمــع المصــري، قلــة البرامــج التدريبيــة المقدمــة 
والمرتبطــة باألمــن االجتماعــي المدرســي ومتطلباتــه، قصــور فــي التواصــل بيــن 
المدرســة والمجتمــع،  تتعــدد وســائل تحقيــق المدرســة الثانويــة لألمــن االجتماعــي 
المدرســي، ويتطلــب هــذا تعــاون أعضــاء المجتمــع المدرســي مــع األســرة والمجتمــع 
المحلــي, وتفعيــل األنشــطة المختلفــة المتعلقــة باألمــن فــي المدرســة،- متطلبــات 
فيمــا  ترتبــط  وإنمــا  بعضهــا،  عــن  منفصلــة  ليســت  االجتماعــي  األمــن  تحقيــق 
بينهــا بحــاالت تأثيــر وتأثــر متبادلــة، ويصعــب تحقيــق أحــد هــذه المتطلبــات دون 

المتطلبــات األخــرى.
اإللكترونيــة . 6 الجريمــة  بعنــوان:  شــحاته)2019(  عطيــة  الســيد  دراســة 

. الجامعــة(6)  طــاب  لــدى  للجريمــة  بالميــل  وعاقاتهــا 
هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن بعــض الخصــاص النفســية لــدى مرتكبــي الجرائــم 
اإللكترونية المتمثلة في الميل إلى الجريمة وماهي األسباب والدوافع النفسية وراء 
إرتكابهــم تلــك الجرائــم اإللكترونيــة ومــا العائــد والفائــدة وراء ارتــكاب عمــل يجرمــه 
القانــون، واســتخدم الباحــث منهــج الوصفــي، حيــث تــم اختيــار عينــة عددهــا)200( 
مفــردة مــن طــاب جامعــة المنوفيــة، وقــد تــم تطبيــق مقيــاس الجريمــة اإللكترونيــة 
إلــى: عــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة بيــن درجــات  عليهــم، حيــث توصــل البحــث 
لــدى طــاب  للجريمــة  الميــل  فــي  اإللكترونيــة ودرجاتهــم  الجريمــة  فــي  الطــاب 

الجامعــة.
دراســة رشــا عبــد الرحمــن حجــازي)2018( بعنــوان: تعامــل الشــباب مــع . 7

الشــائعات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وتأثيرهــا علــى إدراكهــم لألمــن 
(7). ميدانيــة«  االجتماعــي »دراســة 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى العوامــل التــى تســاعد علــى انتشــار الشــائعات 
مــن  الدراســة  وتعتبــر  الفيســبوك،  مواقــع  علــى  االجتماعــي  األمــن  تخــص  التــى 
الدراســة  تطبيــق  وتــم  المســح،  منهــج  علــى  اعتمــدت  التــى  الوصفيــة  الدراســات 
علــى عينــة قوامهــا 400 مفــردة مــن الشــباب المصــري، وقــد اســتخدمت اســتمارة 
االســتبيان، وتوصلــت إلــى:- أن %49 مــن أفــراد عينــة الدراســة يســتخدمون مواقــع 
التواصــل االجتماعــي بشــكل يومــي لمــدة 3 ســاعات فأكثــر، وأن %43,3 أبــدوا 
موافقتهــم علــى أن “تفنيــد الشــائعات المرتبطــة باألمــن االجتماعــي عمــل جيــد”،- 
عــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــًا بيــن متابعــة األخبــار واالعتمــاد عليهــا 
باســتمرار علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وإدراك المبحوثيــن لوجــود مخاطــر 
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لشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى األمــن االجتماعــي المصــري.
دراســة محمــد عبــد العزيــز القرنــي)2018( بعنــوان: التنمــر اإللكترونــي . 8

وانعكاســاته علــى األمــن االجتماعــي فــي المجتمــع الســعودي(8).
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع التنمــر اإللكترونــي وانعكاســه علــى األمــن 
االجتماعــي فــي المجتمــع الســعودي، مــن خــال رصــد طبيعــة وأشــكال التنمــر 
اإللكترونــي المنتشــرة فــي المجتمــع الســعودي وآثــاره االجتماعيــة الســلبية، وطبقــت 
الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن 140 مفــردة مــن طــاب جامعــة نايــف العربيــة 
للعلــوم األمنيــة، واســتخدم الباحــث المنهــج المســح االجتماعــي بالعينــة كمــا اســتخدم 
عينــة  الطــاب  موافقــة  أن:-  إلــى  وتوصــل  لدراســته،  كأداه  االســتبيان  اســتمارة 
الدراســة علــى الوســائل التــى تســتخدمها الجهــات المســؤولة عــن األمــن االجتماعــي 

فــي التصــد لظاهــرة التنمــر اإللكترونــي.
دراســة ربــاب عبــد هللا محمــد عبــد الجــواد)2018( بعنــوان: الفســاد وتأثيراتــه . 9

علــى األمــن االجتماعــي دراســة لعينــة مــن النخبــة فــي المجتمــع المصــري.(9)
أهــداف الدراســة إلــى رصــد أنمــاط الفســاد كمــا تعرضهــا النخبــة فــي تلــك المواقــع 
األمــن  علــى  الفســاد  آثــار  وبيــان  محســوبية» ...،  رشــوة،  نفــوذ،  »اســتغال 
المنهــج  الباحثــة  اســتخدمت   ، الفكــري«  السياســي،  »االقتصــادي،  االجتماعــي 
التاريخــي والوصفــي، باســتخدام اســتمارة تحليــل المضمــون، وتوصلــت الدراســة 
إلــى أن:- مــن آثــر الفســاد علــى األمــن االجتماعــي »التضيــق علــى حريــة الــرأي 
وماحقــة المعارضيــن« ، يليهــا ضعــف المؤسســات التشــريعية، تلهــا »إضعــاف 
األحــزاب وتهميشــها« ،- مــن آليــات مواجهــة الفســاد وتحقيــق األمــن االجتماعــي 
بالترتيــب األول »نشــر قضايــا الفســاد« وفــي الترتيــب الثانــي »اإلصــاح القانونــي 
إلصــدار قوانيــن أكثــر مرونــة لماحقــة الفاســدين« ، وبالترتيــب الثالــث »ترشــيد 
اإلنفــاق الحكومــي لتكــون اإلدارة العليــا للســلطة التنفيذيــة هــي القــدوة فــي الترشــيد 

وعــدم إهــدار المــال العــام« .
دراســة Ikemire (2018) بعنــوان: بنــاء األمــن اإلجتماعــي مــع األطفــال . 10

بإســتخدام نصوص المســرح(10). 
هدفــت الدراســة إلــى فحــص مــدى مســاهمة نصــوص مســرح الطفــل فــي تهيئــة 
الظــروف المناســبة لألطفــال للشــعور باالمــن اإلجتماعــي وتطويــر الشــعور بالــذات 
كمــوارد فعالــة فــي عمليــة تطويــر وبنــاء المجتمــع، واســتخدمت الدراســة المنهــج 
النوعــي عبــر اســتخدام مفهــوم دراســة الحالــة الناقــدة والتفســيرية، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن ثــاث برامــج موســعة لمســرح الطفــل بواليــة نيويــورك األمريكيــة تــم 
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اختيارهــا عمديــًا مــن نوعيــة البرامــج المســرحية التــي توظــف نصــوص وعناصــر 
إخــراج مســرحي تشــجع علــى المشــاركة المجتمعيــة والتاثيــر فــي بنــاء المجتمــع. 
بالنسبة للعينة البشرية فقد تمثلت في مؤلفي النصوص المسرحية بالبرامج الثاثة 
)العــدد = 12 مؤلــف مســرحي( ومديــري المســارح )العــدد = 3(، وتمثلــت األدوات 
الســتخدمة فــي جمــع البيانــات مــن: المقابــات البنائيــة مــع أفــراد العينــة، التحليــل 
النوعــي لعينــة تمثيليــة مــن نصــوص المســرح )العــدد= 6 نصــوص مســرحية(، 
وتــم التوصــل مــن خــال التحليــات إلــى النتائــج التاليــة:- أظهــرت التحليــات 
أن نصــوص مســرح الطفــل تســهم فــي بنــاء األمــن اإلجتماعــي لــدى األطفــال مــن 
خــال تشــكيل مفاهيمهــم ووعيهــم حــول التضامــن والتفاعــل اإليجابــي مــع المجتمــع 
وتنشــيط النظــم الرمزيــة لــدى األطفــال التــي تشــكل هويتهــم المجتمعيــة،- توصلــت 
الدراســة إلــى أن مؤلفــي النصــوص المســرحية اســتفادوا مــن خبراتهــم المســرحية 
بدرجــات متفاوتــة فــي توطيــد األمــن اإلجتماعــي بيــن األطفــال عبــر تشــكيل القيــم 

المجتمعيــة واإلســتفادة مــن خدمــات الدعــم المجتمعــي المختلفــة.  
االنتشــار . 11 اإللكترونيــة:  »الجرائــم  بعنــوان   (2018)  Monni  دراســة

واألســباب والتأثيــر علــى مفاهيــم الفتيــات المراهقــات نحو األمــن االجتماعي« (11). 
تهــدف الدراســة إلــى توضيــح أالســباب والتأثيــرات النفســية للجرائــم اإللكترونيــة 
علــي الفتيــات نحــو االمــن االجتماعــى، والتــي قــد تدفعهــا فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى 
االنتحــار للتخلــص مــن حياتهــا،  وللتوصــل إلــى نتائــج الدراســة قــام الباحــث باختيــار 
تــم  عينــة عمديــة مكونــة مــن 50 فتــاة تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 10-20 عــام 
اختيارهــم مــن مدينــة Sylhet City فــي بنجاديــش، مســتخدما المقابــات المتعمقــة 
للوصول إلى إجابات لتســاؤالت الدراســة، واشــارت نتائج الدراســة الى:- ان أســباب 
انتشــار الجرائــم اإللكترونيــة هــي االنتقــام مــن الضحيــة، التســلية والمــرح لتقضيــه 
أوقــات الفــراغ، العاقــات العاطفيــة، التدهــور واالنحطــاط األخاقــي، البطالــة بيــن 
الشــباب، نقــص الخبــرة والتعلــم لــدي الفتيــت لذلــك يكــن فريســة ســهلة لمثــل تلــك 
الجرائــم،- وفيمــا يتعلــق بالتأثيــرات النفســية واالجتماعيــة للجرائــم اإللكترونيــة علــي 
فــى االحــراج واالكتئــاب واالنعــزال عــن األســرة  فــي بنجاديــش تمثلــت  الفتيــات 
والمجتمــع ممــا يدفعهــا إلــى االنتحــار فــي محاولــة الهــروب مــن تلــك الضغــوط 
النفســية والعصبيــة الرهيبــة التــي ســببتها الجرائــم اإللكترونيــة لهــا، انتشــار الــزواج 
المبكــر،- تمثلــت األســاليب التــي تســاعد علــي الحــد أو التخفيــف مــن وطــأة انتشــار 
الجرائــم اإللكترونيــة دعــم مشــاركة الشــباب فــي محتــوى البرامــج الهادفــة مــن قبــل 

الدولــة وأجهزتهــا الحكوميــة والتركيــز علــى قضايــا التنميــة اإلجتماعيــة.



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
842 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

دراسة Gupta, Singh, Kumari, & Kunwar (2018) بعنوان: . 12
»أثـر الجريمـة اإللكترونيـة عبـر مواقـع التواصـل علـي ادراك المراهقيـن للقضايا 

المجتمعية«(12). 
تهــدف تلــك الدراســة إلــى التعــرف علــي أثــر الجريمــة اإللكترونيــة عبــر مواقــع 
التواصــل علــي ادراك المراهقيــن للقضايــا المجتمعيــة، وقــام الباحــث باختيــار عينــة 
عشــوائية مــن الطــاب قوامهــا 300 طالــب تتــراوح أعمارهــم مــن 12-19 عــام مــن 
مقاطعــة Faizabad الهنديــة، معتمــدا علــى منهــج المســح، ومســتخدما اســتمارة 
االســتقصاء التــي توصلــت إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:- تشــير نتائــج الدراســة 
إلــى أهــم الجرائــم التــي تعرضــت لهــا العينــة البحثيــة القرصنــة، تاهــا ســرقة الملفــات، 
ســرقة الهويــات، الفيديوهــات المتعلقــة بإباحيــة األطفــال، ســرقة هويــات األعضــاء 
ممــا يمكــن اســتخدامها بعــد ذلــك فــي التعامــات البنكيــة وســرقة األمــوال.- ظهــور 
المتعلقــة  المعرفــة  فــي دعــم ونشــر  التواصــل االجتماعــى  إيجابــي لمواقــع  تأثيــر 
باألمــن االجتماعــي ومجاالتــه بيــن الشــباب. تحديــدًا, تمثلــت أبــرز تلــك المجــاالت 
فــي اســتقرار األســرة والمجتمــع واألخــاق المجتمعيــة، ونشــر مختلــف المعــارف 
المرتبطــة باألمــن االجتماعــي وغيــره مــن القضايــا المجتمعيــة الهامــة. -كمــا أشــارت 
نتائج الدراسة إلى أن العوامل الرئيسية لحماية الشباب من تلك الجرائم اإللكترونية 
يقــع علــى عاتــق الوالديــن اللذيــن يقدمــان الدعــم واإلرشــاد لذويهــم ومنعهــم مــن الوقــوع 

ضحيــة لمثــل ذلــك النــوع مــن الجرائــم التــي تؤثــر عليهــم ماديــا ومعنويــا.
دراســة محمــد بــن شــقير الظاهــري)2017( بعنــوان: أثــر شــبكات التواصــل . 13

االجتماعــي علــى األمــن اإلنســاني.(13)
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى حجــم تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعــي 
علــى األمــن اإلنســاني ومحاولــة التوصــل إلــى تصــور اســتراتيجي للحــد مــن مخاطــر 
شــبكات التواصــل علــى األمــن اإلنســاني، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 400 مفــردة 
التواصــل  وشــبكات  المعلومــات  بأمــن  المعنيــة  المؤسســات  ومديــري  أفــراد  مــن 
االجتماعــي بمنطقــة الريــاض والعامليــن فــي هيئــة االتصــال الســعودية، واســتخدمت 
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتمارة االســتبيان كأداة للدراســة، وتوصلــت 
إلــى أن:- شــبكات التواصــل االجتماعــي تقــوم بحمايــة النســيج االجتماعــي )البنــاء 
األســري( لتحقيــق األمــن المجتمعــي، كمــا أنهــا تقــوم بســرعة نشــر وتوصيــل األخبــار 
المضللــة  الشــائعات  بنشــر  الســلبي  التأثيــر  إلــى  مايــؤدي  متعــددة  مصــادر  مــن 

والكاذبــة.
دراســة عــادل العلــي، غيــث غســان خيربــك)2017( بعنــوان: أثــر االنحــراف . 14
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الفكــري علــى األمــن االجتماعــي »دراســة ميدانيــة فــي جامعــة تشــرين« .(14)
يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى أثــر االنحــراف الفكــري علــى األمــن االجتماعــي 
للمجتمــع، ولتحقيــق أهــداف البحــث تــم تصميــم اســتبانة تــم تطبيقهــا علــى عينــة 
مــن الطــاب المداوميــن بلــغ عــدد61 طالــب وطالبــة، توصلــت الدراســة إلــى:- 
جــاء أثــر وســائل اإلعــام علــى االنحــراف الفكــري للفــرد فــي الترتيــب األول منهــا 
“فقــدان الدافــع إلــى العمــل والحركــة” بنســبة %40,9، تلهــا “عامــل االنســحاب مــن 
الواقــع” بنســبة %34,4، وبالترتيــب الثالــث جــاء أنهــا “تــؤدي إلــى تنميــة الســلوك 
الفــردي” بنســبة %24,6،- أن اليــأس واإلحبــاط يــؤدي إلــى انخفــاض معــدل األمــن 
االجتماعــي، وذلــك ألنــه يــؤدي إلــى االنســحاب والعزلــة بنســبة )%31,1(، وإلــى 
تغيــرات ســلبية بنســبة بلغــت)%27,8(، فــي الترتيــب الثالــث “الشــعور اإلتكاليــة” 

بنســبة)%24,5(، وانحســار المحــاوالت والخيــارات ظهــر بنســبة)16,4%(.
المخاطــر . 15 بعنــوان:  بــن جميــل)2016(  دراســة: رامــي حســين، أشــرف 

ــا مــن  ــا وســبل مواجهته ــي ماليزي ــى تواجــه األمــن االجتماعــي ف ــات الت والتحدي
التربيــة اإلســامية.(15) منظــور 

هــدف البحــث إلــى تحديــد مفهــوم األمــن االجتماعــي وتحديــد أبــرز المخاطــر 
والتحديات التى تواجه األمن االجتماعي في ماليزيا من خال عينة من األســاتذة 
واإلدارييــن والطلبــة فــي جامعــة مااليــا، حيــث اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، وذلــك بإعــداد اســتبانة، تــم تطبيقهــا علــى عينــة )16( محاضــرا، )51( 
إداريــًا، )100( طالبــًا، حيــث توصلــت إلــى أن:- جميــع أفــراد العينــة متفقــون علــى 
أن الجريمــة والفقــر والبطالــة وغيــاب العدالــة االجتماعيــة وعــدم تكافــؤ الفــرص مــن 
أبــرز المخاطــر التــى تهــدد األمــن االجتماعــي فــي ماليزيــا،- أن المواطــن الماليــزي 
يتمتــع بقــدر عالــي مــن الوعــي االجتماعــي يمكــن االســتفادة منــع فــي وضــع خطــة 
وطنيــة شــاملة للتعزيــز وترســيخ أســس األمــن االجتماعــي فــي المجتمــع الماليــزي،- 
الرئيســية الســيماء األســرة  التربيــة اإلســامية عبــر مؤسســاتها  تلعــب  أن  يمكــن 
والمســجد والمدرســة ووســائل اإلعــام فــي الحــد مــن المخاطــر التــى تهــدد األمــن 

االجتماعــي فــي ماليزيــا.
دراســة Wekalao, (2016) بعنــوان: دور اإلعــام فــي نشــر المعرفــة . 16

ــا(16). حــول األمــن االجتماعــي: دراســة حالــة علــى إذاعــة FM بغــرب كيني
هدفــت الدراســة إلــى تقويــم الــدور الــذي تلعبــه إذاعــات FM فــي نشــر المعرفــة 
المتعلقــة باألمــن االجتماعــي ومجاالتــه المختلفــة بيــن الشــباب، واســتخدمت الدراســة 
العديد من المنهجبات تنوعت بين المنهج النوعي والكمي ودراســة الحالة، وشــارك 
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فــي الدراســة عينــة تكونــت مــن 44 شــخص يمثلــون قــوام العامليــن بمحطــة ويســت 
إف إم اإلذاعيــة, باإلضافــة إلــى 353 مســتمع لإلذاعــة مــن فئــة الشــباب )متوســط 
العمــر مــا بيــن 21-30 عــام(، وتمثلــت األدوات المســتخدمة فــي جمــع البيانــات 
مــن: االســتبيان للمســتمعين، المقابــات شــبه البنائيــة )موجــه للعامليــن بالمحطــة 
اإلذاعيــة(، وتــم التوصــل مــن خــال التحليــات إلــى النتائــج التاليــة:- ظهــور تأثيــر 
إيجابــي لبرامــج إذاعــات FM فــي دعــم نشــر المعرفــة المتعلقــة باألمــن االجتماعــي 
ومجاالتــه بيــن الشــباب. تحديــدًا, تمثلــت أبــرز تلــك المجــاالت فــي اســتقرار األســرة 
الثقافــي  المحتــوى  إلــى مائمــة  التوصــل  تــم  المجتمعيــة،-  والمجتمــع واألخــاق 
واللغــوي للمحطــة اإلذاعيــة المفحوصــة بالدراســة لنشــر المعــارف المتعلقــة بقضايــا 

األمــن االجتماعــي بيــن الشــباب. 
التواصــل . 17 شــبكات  بعنــوان:  المطيــري)2015(  خلــف  ســلطان  دراســة 

للمجتمعــي.(17) االمــن  تحقيــق  وعاقتهــا  االجتماعــي 
بالمجتمــع  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  عاقــه  تحديــد  إلــى  الدراســة  هدفــت 
والتعــرف علــى تأثيرهــا علــى االمــن المجتمعــي والبحــث عــن كيفيــه ضبــط شــبكات 
التواصــل االجتماعــي بغــرض تحقيــق االمــن بهــا فــي مجــاالت الضبــط التقنــي 
اإللكترونــي، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، فيمــا اســتخدمت أداة 
االســتبيان علــى عينــة الدراســة والتــي بلغــت )215( مفــردة مــن العامليــن فــي هيئــة 
االتصــاالت ومدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم التقنيــة. وتوصلــت الدراســة إلــى 
عــدة نتائــج أهمهــا:- وجــود تأثيــر فاعــل لشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى 
األمــن المجتمعــي والتــي أصبحــت مــن أساســيات المجتمــع وارتبــط وجودهــا بوجــود 
شــبكات  أهــم معوقــات ضبــط  أن  تبيــن  المجتمــع.-  أفــراد  لــدي  الحديثــة  التقنيــة 
التواصــل االجتماعــي هــي صعوبــة توافــق المجتمــع الدولــي علــى صيغــة المضمــون 
االخاقــي الموحــد والتطــور فــي نــوع وماهيــة الجرائــم نظــرا للتطــور التقنــي المتســارع، 
وعــدم وجــود برامــج توعيــة وإرشــاد موجهــه لألســرة حــول ســلبيات وأثــار مواقــع 

التواصــل االجتماعــي.
دراســة فاطمــة الزهــراء أميــن)2014( بعنــوان: األمن االجتماعي والتحوالت . 18

االجتماعيــة فــي المجتمع المصري.(18)
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع األمــن االجتماعــي والتحــوالت االجتماعيــة 
فــي المجتمــع المصــري، وخاصــة تلــك التــى طــرأت بعــد ثــورة ينايــر2011، وقــد 
اســتخدمت الدراســة المنهج الوصفي وأداة االســتبيان وطبقت على عينة تبلغ 256 
مــن الشــباب فــي محافظــة القاهــرة، وتوصلــت إلــى أن:- االنفتــاح علــى المجتمــع 
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الغربــي مــن خــال وســائل اإلعــام الحديثــة والمتمثلــة فــي القنــوات الفضائيــة وشــبكة 
االنترنــت ومــا تبثــه مــن ثقافــة غربيــة كان لــه أكبــر األثــر فــي خــروج كثيــر مــن 
أفــراد المجتمــع عــن المألــوف فــي أســرهم ومجتمعهــم،- أن لتفاقــم ظاهــرة البطالــة 
وانخفــاض الدخــل تأثيــر مباشــر علــى نســق القيــم والعاقــات داخــل األســرة والتــى 
بيئــة مناســبة لنمــو األفعــال العنيفــة  شــكلت ضغوطــًا ماديــة ونفســية ممــا أوجــد 

والعدوانيــة بيــن األزواج تمثلــت فــي العنــف األســري.
دراســة إبراهيــم منصــور عبــد اللطيــف)2013( بعنــوان: اتجاهات الجمهور . 19

نحــو دور اإلنترنــت فــي تهديــد األمــن االجتماعــي فــي المجتمــع المصري.(19)
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات الجمهــور نحــو دور اإلنترنــت فــي 
تهديد األمن االجتماعي في المجتمع المصري، والكشف عن جرائم سوء استخدام 
االنترنت التى تهدد األمن االجتماعي، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام 
اســتمارة االســتبيان على عينة قوامها 400 مفردة من طاب جامعتى االســكندرية 
ودمنهــور، وتوصلــت الدراســة إلــى:- أن ارتفــاع معــدل الجريمــة يمثــل أهــم المظاهــر 
التــى تفقــد الشــباب الجامعــي اإلحســاس باألمــن والطمأنينيــة االجتماعيــة، بينمــا جــاء 
التفــكك االجتماعــي كمظهــر تالــي، ثــم اكتســاب الســلوكيات الخاطئــة،- أن ضعــف 
الوعــي االجتماعــي هــو الدافــع األساســي النحــراف مســتخدمو االنترنــت بنســبة 
%18,4، ثــم الضغــوط الحياتيــة والشــعور بالعجــز بنســبة %15,4، والطموحــات 
الغيــر واعيــة بنســبة %10,1، وأخيــرا التباهــي والتفاخــر بنســبة%8,9،- أن أهــم 
الصعوبــات التــى تحــد مــن فاعليــة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز األمــن 
االجتماعــي علــى الترتيــب: ضعــف الوعــي باألمــن االجتماعــي، عــدم توافــر الخبــرة 
والهيئــات  المؤسســات  بيــن  التنســيق  غيــاب  أعضاؤهــا،  لــدى  الازمــة  والمهــارة 

الرســمية، ثــم قلــة مصــادر التمويــل وعــدم التنــوع فيهــا.

التعليق على الدراسات السابقة:
خلصت الباحثة من مراجعة الدراسات السابقة إلى عدد من الماحظات:

التطبــق واألدوات -  البحثيــة وطــرق  المناهــج  فــى  مــن االختــاف  الرغــم  علــى 
والعينــة والفتــرات الزمنيــة، فإنهــا أجمعــت النتائــج علــى أهميــة دور اإلعــام الرقمــى 
فــى تشــكيل توجهــات المراهقيــن نحــو الجرائــم اإللكترونيــة، وكذلــك وجــود عاقــة 
بيــن متابعــة الجرائــم اإللكترونيــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــى وتأثيرهــا علــى االمــن 
االجتماعــى لديهــم، وكذلــك تكويــن مفاهيمهــم اإليجابيــة نحــو الجرائــم اإللكترونيــة. 

األداة -  وتحديــد  البحثيــة  المشــكلة  صياغــة  علــى  الســابقة  الدراســات  ســاعدت 
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المناســبة وكيفيــة بنائهــا ممــا يحقــق أهــداف الدراســة ويجيــب عــن تســاؤالتها، وكذلــك 
الوقــوف علــى النقــاط التــى تــم تناولهــا فــى الدراســات الســابقة.   

اإلطار المعرفى:
أوال: الجرائم اإللكترونية

تعــرف الجرائــم اإللكترونيــة بانهــا »ذلــك النشــاط االجرامــي الــذي يتــم ارتكابــه عــن 
طريــق اســتخدام االنترنــت» )20(.

وهــى »ذلــك النــوع مــن الجرائــم الــذي يهــدف الــي التحــرش أو إيــذاء األخريــن عــن 
طريــق توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، كالكمبيوتــر والهواتــف الخلويــة 

والكمبيوتــرات اللوحيــة.. وغيرهــا مــن التكنولوجيــا الحديثــة» )21(.
الحاســوبية  المعلومــات  بواســطة  يرتكــب  الــذي  القانونــي  غيــر  االعتــداء  وهــي 

الربــح)22(. تحقيــق  بغــرض 
وهي أيضًا »كل ســلوك غير مشــروع أو غير أخاقي أو غير مصرح به يتعلق 

بالمعالجة اآللية للبيانات أو بنقلها» )23(.
عرفــت بأنهــا »الممارســات التــى توقــع ضــد فــرد أو مجموعــة مــع توفــر باعــث 
إجرامــي بهــدف التســبب بــاألذي لســمعة الضحيــة عمــدًا، أو إلحــاق الضــرر النفســي 
والبدنــي بــه ســواء أكان ذلــك بأســلوب مباشــر أو غيــر مباشــر باالســتعانة بشــبكات 
االتصــال الحديثــة كاالنترنــت ومــا تتبعهــا مــن أدوات كالبريــد اإللكترونــي وغــرف 

المحادثــة، والهواتــف المحمولــة« )24(.
أو  وشــبكاته  اآللــي  الحاســب  نظــم  علــى  يقــع  إعتــداء  »كل  بأنهــا  وعرفــت 

.)25 (« ســطتها بوا
خصائص الجرائم اإللكترونية.

هنــاك مجموعــة مــن الخصائــص التــي تتميــز بهــا الجرائــم اإللكترونيــة عــن 
غيرهــا مــن الجرائــم والتــي تشــمل:

كالكمبيوتــر  واالتصــال  لإلعــام  الجديــدة  التكنولوجيــا  علــي  تعتمــد  1-أنهــا 
الجريمــة. وتنفيــذ  لتحقيــق  كأدوات  وتســتخدمها  واالنترنــت 

2-أن الجريمة اإللكترونية ال تقيدها الحدود المكانية.
3- فــي كثيــر مــن األحيــان يصعــب ماحقــة األشــخاص مرتكبــي تلــك الجرائــم، 
معــه  يصعــب  ممــا  مزيفــة  وهويــات  شــخصيات  بانتحــال  يقومــون  بســهولة  ألنــه 

ماحقــة مرتكبــي تلــك الجرائــم)26(.
4-ســهولة ارتــكاب الجرائــم اإللكترونيــة مقارنــة بالجرائــم التقليديــة التــي تحتــاج الــي 
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تخطيــط وتنفيــذ مــادي، امــا الجريمــة اإللكترونيــة فيمكــن للشــخص القيــام بــه وهــو 
موجــود فــي منزلــه، وجنــي األمــوال دون أن يقــوم بــاي جهــد بدنــي يذكــر.

5- ســرعة التنفيــذ ال يتطلــب تنفيــذ الجريمــة اإللكترونيــة الوقــت الكثيــر وبضغطــة 
واحــدة علــى لوحــة المفاتيــح يمكــن أن تنتقــل ماييــن الــدوالرات مــن مــكان إلــى 

آخــر)27(.
أنواع الجرائم اإللكترونية. 

يمكن تقسيم تلك الجرائم الي قسمين:
1-القســم األول: وينتمــي الــي الجرائــم التــي يتــم اســتخدام الكمبيوتــر كأدوات 

لتنفيــذ والقيــام بالجرائــم اإللكترونيــة:
وهــي تنتمــي الــي الجرائــم الماديــة مثــل اســتخدام األطفــال فــي عــرض المــواد - 

اإلباحيــة مــن خــال عــرض كتــب ونصــوص أو مــواد مرئيــة تحتــوي علــي مــواد 
مخلــة الغــرض منهــا اثــارة الرغبــات الجنســية لــدي األخريــن مــن خــال عــرض المــواد 

الغيــر أخاقيــة المتعلقــة باألطفــال.)28(
التحــرش اإللكترونــي بالغيــر مــن خــال ارســال رســائل الكترونيــة الــي الغيــر - 

الغــرض منهــا التخويــف والتهديــد، ويتنــوع هــذا التحــرش اإللكترونــي فقــد يكــون 
ــا أو غيرهــا مــن األمــور التــي تســعي الــي مضايقــة واخافــة  تحرشــا جنســيا أو ديني

الغيــر.
الغــرض -  يكــون  التــي  المزيفــة  الهويــات  خــال  مــن  اآلخريــن  علــي  االحتيــال 

الغيــر.)29( أمــوال  وســرقة  اســتنزاف  منهــا  الرئيســي 
انتهــاك الملكيــة الفكريــة للغيــر مــن خــال عــرض المنتجــات الفكريــة باســم مغايــر - 

الســم المؤلف الحقيقي.
تشــويه الســمعة وهــو نــوع مــن الجرائــم اإللكترونيــة يســعي القائــم علــي تلــك - 

الجرائــم الــي تحقيقهــا مــن خــال نشــر بعــض التعليقــات أو الصــور التــي تعمــل علــي 
إهانــة الطــرف اآلخــر، ممــا يجعلــه فــي حالــه اضطــراب أو قلــق ويــؤدي بــه الحــال 

الــي االنعــزال عــن األســرة واألصدقــاء.)30(
2-القســم الثانــي: وينتمــي الــي الجرائــم التــي يكــون فيهــا الكمبيوتــر هو الهدف 

الــذي يســعي اليــه مرتكبو الجرائــم اإللكترونية
هنــاك نوعيــة جديــدة مــن الجرائــم والمرتبطــة بشــكل أساســي بالكمبيوتــر واالنترنــت 
وتطبيقــات  للبرامــج  مرخــص  الغيــر  واالســتخدام  القرصنــة  المثــال  ســبيل  علــي 
الكمبيوتــر والقيــام بنشــر الفيروســات الضــارة بأجهــزة األخريــن، أو التجســس علــي 
محادثــات األخريــن علــي االنترنــت وغيرهــا مــن الســلوكيات الغيــر الئقــة والتــي تضــر 
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بالغيــر معنويــا وماديــا وهــى)31(:
ــة: ان تطويــر الكمبيوتــر أدى إلــى االنتشــار الواســع اســتخدام  ــة الرقمي أ-القرصن
اإلنترنــت، والــذي ســمح بتبــادل المعلومــات بيــن النــاس ممــا أدي الحقــا الــي بعــض 

الســلوكيات االجراميــة مــن بينهــا القرصنــة الرقميــة.
ب- التدميــر المتعمــد:  ويقصــد بــه اســتخدام االنترنــت للولــوج الــي الشــركات 
والمنظمــات ومــن ثــم القيــام بمســح أو نســخ بعــض المعلومــات الهامــة التــي تضــر 

بالمنظمــة وبعمائهــا.
ج-الرســائل الضــارة: وهــو يعتبــر مــن أهــم أشــكال الجرائــم اإللكترونيــة وأكثرهــا 
انتشــارا والتــي يمكــن مــن خالهــا اختــراق كمبيوتــر الضحيــة عــن طريــق تلــك الرســائل 
التــي تكــون فــي ظاهرهــا أنهــا رســائل إعانيــة وعنــد القيــام بفتحهــا يتــم إصابــة كمبيوتر 

الضحيــة بــزرع الفيروســات أو برامــج التجســس.
ويــري ,Chawki هنــاك عــدة طــرق يمكننــا بهــا تحديــد أنماط الجرائم اإللكترونية 

المختلفة،(32)
جرائم الحاسوب االقتصادية وتشمل:. 1

االحتيال المعلوماتي.- 
التجسس المعلوماتي في قطاع األعمال.- 
قرصنة برامج الحاسوب.- 
اإلتاف المعلوماتي.- 
جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسوب.- 
سرقة الخدمات.- 
الجرائــم المتعلقــة باســتخدام الحاســوب فــي إخفــاء تاعــب مديــري المؤسســات - 

الماليــة.
الجرائم المتعلقة بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة.. 2

بإستخدام بيانات شخصية غير صحيحة.- 
جمع وتخزين بيانات صحيحة على نحو غير مشروع.- 
اإلنشاء غير المشروع وإساءة استخدام البيانات الشخصية.- 
مخالفــة القواعــد الشــكلية التــى تدخــل فــي نطــاق الحمايــة التشــريعية لخصوصيــة - 

المعلومــات.
الجرائم المعلوماتية التى تهدد المصالح القومية أو السامة الشخصية لألفراد:. 3

معلومات تتعلق باألمن القومي.- 
الجرائم المعلوماتية التى تهدد السامة الشخصية لألفراد.- 
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أسباب انتشار الجريمة اإللكترونية:
انتشــار االنترنــت، وخاصــة فــي العصــر الحديــث مواقــع التواصــل االجتماعــي - 

التــي ســاهمت بشــكل هائــل نتيجــة األدوات التفاعليــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن 
الوســائل وســهولة اســتخدامها، الــي اســتخدامها كأدوات لتنفيــذ الجرائــم اإللكترونيــة.

الرغبــة فــي تحقيــق المكاســب الماليــة مــن األخريــن، نظــرا لمعرفــة األشــخاص - 
المرتكبيــن لمثــل تلــك الجرائــم أنــه ال يمكــن الوصــل إليهــم والكشــف عــن هويتهــم 

وبالتالــي صعوبــة ماحقتهــم قانونيــا.)33(
الرغبــة فــي تحقيــق االنتقــام مــن بعــض األشــخاص معنويــا وماديــا، مــن خــال - 

نشــر بعــض المعلومــات والصــور والفيديوهــات المزيفــة والتــي تــؤدى الــي الحــاق 
األذى المعنــوي باآلخريــن. 

االنترنــت -  اســتخدام  الــي  يلجئــون  الذيــن  الشــباب  بيــن  البطالــة  نســبة  ارتفــاع 
وتطبيقاتــه الحديثــة فــي تنفيــذ وارتــكاب الجرائــم اإللكترونيــة لتحقيــق مكاســب ماديــة 

تســاعدهم علــي كســب معيشــتهم.)34(
انتشــار اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي ســهلت للجميــع امكانيــة - 

صناعــة حســابات شــخصية مزيفــة يمكــن مــن خالهــا القيــام بعمليــات االحتيــال 
اإللكترونــي دون إمكانيــة الوصــول اليــه أو الكشــف عــن هويتــه الحقيقيــة.

االنحطــاط األخاقــي فــي المجتمعــات ســواء كانــت متقدمــة أو ناميــة، ألن مثــل - 
تلــك األخــاق تســهل للشــخص القيــام بمثــل تلــك الجرائــم.)35(

البطالــة مــن األســباب الرئيســية النتشــار مثــل ذلــك النــوع مــن الجرائــم، خاصــة - 
المتعلقــة بالجرائــم اإللكترونيــة الماليــة، حيــث يقــوم بعــض األفــراد الذيــن يعانــون مــن 
مشــاكل البطالــة باللجــوء الــي االحتيــال والنصــب اإللكترونــي مــن أجــل جنــي بعــض 

األمــوال مــن األخريــن مســتغلين االنترنــت وتكنولوجيــا االتصــال الحديثــة.
قلــة التوعيــة التــي يجــب أن تقــوم بهــا الدولــة للتعريــف بكيفيــة اكتشــاف الطــرق - 

والحيــل واألســاليب التــي يقــوم بهــا األشــخاص لاحتيــال علــي األخريــن.
التهــاون مــن قبــل الدولــة فــي وضــع قوانيــن وعقوبــات صارمــة تجــرم مثــل تلــك - 

األفعــال وتجعــل مــن يقــوم بهــا تحــت طائلــة القانــون، التــي تصــل الــي الســجن لمــدة 
طويلــة أو التغريــم المالــي حســب حجــم ونــوع الجريمــة التــي ارتكبهــا، أدي فــي 

النهايــة الــي انتشــار الجرائــم اإللكترونيــة.)36(
مستويات انتشار الجريمة اإللكترونية:

تنتشر الجرائم اإللكترونية علي مستويات متعددة كاآلتـي:
مســتوى االفــراد: يمكــن أن تحــدث بيــن مراهقيــن الذيــن بينهــم عاقــات عاطفيــة - 
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وغالبــا مــا تحــدث تلــك الجرائــم بغــرض تحقيــق انتقــام فــي الطــرف اآلخــر، أو تحــدث 
بيــن األصدقــاء والقرائــن وذلــك فــي الشــبكات الداخليــة للمؤسســات والمنظمــات مثلمــا 
هــو الحــال فــي الشــبكات الموجــودة فــي الجامعــات حيــث يســعي بعــض األشــخاص 
الــي اســتخدام مثــل تلــك الشــبكات الداخليــة لســرقة بعــض المعلومــات الشــخصية مــن 

اقرنهــم او القيــام بممارســة التحــرش اإللكترونــي مــع بعــض الزمــاء.)37(
علــي -  هــو  اإللكترونيــة  الجرائــم  انتشــار  مــن  األكبــر  الجــزء  الــدول:  مســتوى 

المســتوي الدولــي حيــث يقــول McGuire  كبيــر الباحثيــن فــي علــوم الجريمــة فــي 
جامعــة Surrey بالمملكــة المتحــدة، أن الجرائــم اإللكترونيــة أصبحــت تنتشــر علــي 
المســتوي الدولــي لتحقيــق بعــض المكاســب الماليــة مــن األخريــن أو مــا يعــرف 
بالجرائــم التجاريــة اإللكترونيــة، حيــث يقــول أن االحصائيــات األخيــرة لعــام 2019 
م تقــدر نســبة الخســائر الماليــة أكثــر مــن 7مليــار دوالر، مــن تلــك األمثلــة اســتخدام 
أســماء شــركات عماقــة مثــل UberوAmazon لاحتيــال علــي النــاس وتحقيــق 

بعــض المكاســب الماليــة.)38(
مســتوى التقنيــة: كذلــك مــن مســتويات انتشــار الجرائــم اإللكترونيــة، انتشــارها - 

علــي المســتوي التقنــي والتــي تتــم عــن طريــق مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي يتــم 
اســتخدامها القراصنــة كحصــان طــروادة Trojan horse للدخــول الــي حســابات 
األشــخاص والشــركات والمنظمــات وزرع ملفــات malware يمكــن مــن خالهــا 
الولــوج الــي معلومــات شــخصية وهامــة يمكــن اســتخدامها بصــورة ســلبية مســتقبا، 
وتشــير التقاريــر األخيــرة، أن حجــم الخســائر الماليــة بســبب تلــك الجرائــم التقنيــة 

وصلــت فــي عــام 2019م الــي 1.5 تريليــون دوالر.)39(
دوافع الجريمة اإللكترونية:

تنقسم دوافع الجريمة اإللكترونية إلى أربعة أقسام رئيسية وهي)40(:
الدوافع االقتصادية:أ- 
الحاجة المالية للمجرمين.- 
محاولة جمع أموال ضخمة.- 

الدوافع الفردية:ب- 
االنتقام من أفراد أو مؤسسات أو شركات أخرى.- 
التهديد.- 
حب الظهور والبروز في مجال القرصنة المعلوماتية.- 
الطبيعة التنافسية وتحدى اآلخرين.- 
البحث عن المتعة.- 
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تجريب القدرات الفردية.حب التخريب.- 
دافع جنون العظمة.- 
التحكم العالي في تقنية المعلومات.- 

ج- الدوافع السياسية:
التشهير باألفراد والمؤسسات.- 
تشويه السمعة ونشر معلومات وبيانات مغلوطة.- 

د- الدوافع اإلستراتيجية: 
وتكون هذه الدوافع خاصة بالتنظيمات والحكومات خصوصًا:

سرقة المعلومات وقرصنتها واستغالها للتفوق االقتصادي والعسكري.- 
منافســة، -  شــركات  )مؤسســات  الغيــر  قــدرات  مــن  الحــد  أجــل  مــن  التحريــب 

أخــرى(. حكومــات 
التجسس: العسكري والصناعي واالقتصادي.- 
تدميــر اإلمكانــات والقــدرات التقنيــة والمعلوماتيــة فــي إطــار الحــرب اإللكترونيــة - 

فــي الفضــاء الســيبيري للشــركات والحكومــات المنافســة.
تخريــب أنظمــة قرصنــة وإختــراق جديــدة علــى أهــداف محــددة ومعاديــة لتقييــم - 

مــدى فاعليتهــا.
أهمية مواجهة الجرائم اإللكترونية:

تكمن اهمية مواجهة الجرائم اإللكترونية من خال: 
1-العمــل علــى نشــر التوعيــة بيــن الجماهيــر: بخطــورة تلــك الجرائــم والخطــوات 
واالســتراتيجيات التــي يقــوم بهــا مثــل أولئــك المجرمــون بغــرض الحــاق األذى المادي 

والمعنــوي بهم.
2-ســن القوانيــن التــي تجــرم الجرائــم اإللكترونيــة: والعمــل علــي نشــر تلــك 
القوانيــن فــي وســائل االعــام بغــرض بــث الخــوف فــي نفــوس مــن ينــوي القيــام 
بأعمــال إجراميــة الكترونيــة لتكــون رادعــا لــه مــن التفكيــر فــي مثــل تلــك األعمــال 

التــي تضــر باألخريــن.
3-العمــل علــى تنفيــذ القوانيــن التــي تحــرم الجرائــم اإللكترونيــة:  ونشــر ذلــك 
فــي الوســائل االعــام للتعريــف بأنــه مــن يقــوم بذلــك النــوع مــن الجرائــم ســيكون 

معرضــا للعقوبــات.
4-صناعــة نظــام لمراقبــة المحتــوي اإللكترونــي: والــذي يمكــن الدولــة أو حتــى 
األفــراد مــن اكتشــاف مثــل تلــك الجرائــم عــن طريــق تقنيــات كشــف الهويــة وبالتالــي 

عــدم التعــرض لخســائر الجرائــم اإللكترونيــة.
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الجرائم اإللكترونية وتاثيرها على إدراك المراهقين لألمن االجتماعي:
نظــًرا ألن اإلنترنــت وتكنولوجيــا االتصــاالت أصبحــت ســهلة الوصــول إليهــا مــن 
جميــع األشــخاص ومــن جميــع األعمــار أطفــال كانــوا أو مراهقيــن وبالغيــن، أصبحــوا 
كلهــم عرضــه لجرائــم اإلنترنــت، وســاهم انتشــار الجرائــم اإللكترونيــة فــي الكثيــر مــن 
دول العالــم المتقدمــة كانــت والناميــة فــي احــداث الكثيــر مــن المشــاكل االقتصاديــة 
والسياســية واالجتماعيــة، لكــن التأثيــرات االجتماعيــة كانــت مــن بيــن أبــرز التأثيــرات 
التــي أحدثتهــا الجرائــم اإللكترونيــة خاصــة بيــن فئــة الشــباب، األمــر الــذي دفــع 
الشــباب الــي إدراك مــدي خطــورة تلــك الجرائــم علــي األمــن االجتماعــي نتيجــة مــا 
تقــوم بــه الجرائــم اإللكترونيــة مــن تأثيــرات ســلبية أهمهــا: - زيــادة مســتوي القلــق 
والخــوف واالضطــراب النفســي لــدي الشــباب أو غيرهــم مــن باقــي الفئــات العمريــة 
مــن حمــات وهجمــات تســعي الــي تشــويه ســمعتهم والتشــهير بهــا مــن خــال نشــر 
بعــض األقــوال الكاذبــة او بعــض الصــور والملفــات الشــخصية، ممــا يــؤدي الــي 
زيادة حالة القلق واالضطراب النفسي واالكتئاب الذي يدفعهم في بعض الحاالت 
الــي االنتحــار األمــر الــذي يجعــل الشــباب أكثــر إدراكا لضــرورة ابتــكار أســاليب 
يجــب اتخاذهــا للحــد مــن انتشــار تلــك الجرائــم التــي تؤثــر اجتماعيــا واقتصاديــا علــي 
المجتمــع ألن انتشــار الجرائــم اإللكترونيــة يهــدد ســامة األمــن االجتماعــي ويجعلهــا 

فــي وضــع شــديد الخطــورة)41(.
وغالبــا مــا تــؤدي نجــاح الجرائــم اإللكترونيــة الــي قيــام بعــض المراهقيــن بتقليــد مثــل 
تلــك األفعــال لتحقيــق بعــض المكاســب الزائفــة علــي قرنائهــم فيــؤدي إلــى انتشــار 
مثــل تلــك الجرائــم المشــينة بيــن الشــباب والمراهقيــن االمــر الــذى يؤثــر بشــكل مباشــر 
او غيــر مباشــر علــى االمــن االجتماعــى لــدى المراهقيــن بصفــة خاصــة وافــراد 

المجتممــع بصفــة عامــة.)42(
آليات مكافحة الجرائم اإللكترونية:

تقــوم آليــات مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة علــى مجموعــة مــن األســس والمعاييــر 
اهمهــا: 

أواًل: المبادئ التى يجب أن تعتمد عليها األجهزة الحكومية واألمنية)43(:
إيجاد قوانين وتشريعات خاصة بمكافحة الجرائم اإللكترونية.- 
التكامــل بيــن أجهــزة العدالــة الجنائيــة )القضــاء، هيئــة التحقيــق، األجهــزة األمنية( - 

مــن جهــة واألجهــزة الفنيــة مــن جهــة أخــرى كــوزارة االتصــاالت والمعلومــات.
اســتعداد القضائــي لألخــذ باألدلــة الرقميــة كأدلــة إثبــات، إضافــة لألدلــة الماديــة - 

األخــرى.
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التوعيــة الدائمــة والمســتمرة للمجتمــع والمنظمــات الخاصــة والعامــة بخطــورة هــذه - 
الجرائم.

اإلطــاع علــى تجــارب الــدول التــى ســبقت فــي هــذا المجــال واالســتفادة مــن - 
خبراتهــا.

إيجاد إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم اإللكترونية.- 
ثانيًا: معايير تتعلق بالبعد الوقائي)44(:

المنظمــات الحكوميــة والخاصــة لهــا دور مهــم فــي وقايــة نفســها مــن هــذه الجرائــم - 
مــن خــال وضــع برامــج الحمايــة، ومــن خــال االختيــار المناســب للعامليــن فــي 

مجــال الحاســب اآللــي والمعلومــات.
ضــرورة اإلبــاغ وعــدم التســتر عــن أي إختــراق يحــدث فــي المنظمــات الحكوميــة - 

أو الخاصــة يســهم فــي الوقايــة مــن هــذه الجرائــم.
إيجاد اختصاصيين في األمن المعلوماتي في أية منظمة حكومية أو خاصة.- 
التعــاون بيــن األجهــزة األمنيــة ذات العاقــة والفنيــة الحكوميــة والخاصــة ذات - 

العاقــة.
التوعية الدائمة في جميع وسائل اإلعام.- 

ثالثًا: معايير تتعلق بالبعد األمني)45(:
أن يكــون العاملــون باألجهــزة األمنيــة وهيئــات التحقيــق مؤهليــن تأهيــًا خاصــًا - 

لمكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة.
إنشاء وحدات وأقسام أمنية متخصصة في مجال الجرائم اإللكترونية.- 
التعــاون بيــن األجهــزة األمنيــة المختلفــة مــن جهــة وبيــن المنظمــات والهيئــات - 

الحكوميــة والخاصــة التــى قــد تتعــرض لمثــل هــذه الجرائــم.
التعــاون والتنســيق الثنائــي واإلقليمــي والدولــي بيــن األجهــزة األمنيــة المعنيــة - 

اإللكترونيــة. الجرائــم  بمكافحــة 
إيجــاد اآلليــات واألدوات والوســائل مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الكفيلــة بالرقابــة - 

الفاعلــة علــى الشــبكات ونظــم المعلومــات.
التدريب والتأهيل الدائم والمستمر للعاملين في مجال الجرائم اإللكترونية.- 
العمــل علــى تنميــة الخبــرة فــي مجــال التحقيــق فــي الجرائــم اإللكترونيــة وضــرورة - 

تبــادل الخبــرات الازمــة.
إيجاد برامج أكاديمية وتدريبية للعاملين في مجال الجرائم اإللكترونية.- 
توفير اإلمكانيات المادية والبشرية المدربة لمكافحة الجرائم اإللكترونية.- 
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ثانيا: تعريف اإلعام  الرقمى وخصائصه ومميزاته:
تعريف اإلعام  الرقمي: 

هــو اســتخدام تقنيــة االنترنــت فــى نشــر وتبــادل األخبــار والمعلومــات واالتصــال 
مــن خــال االجهــزة اإللكترونيــة المتصلــة باالنترنــت بهــدف التواصــل االجتماعــى 

والثقافــى والسياســى واإلعامــى)46(.  
واإلعام الرقمي عبارة عن » نوع جديد من اإلعام  يشترك مع اإلعام  التقليدي 
فــي المفهــوم، والمبــادئ العامــة واالهــداف، ومــا يميــزه عن اإلعــام  التقليــدي أنــه 
يعتمــد علــى وســيلة جديــدة مــن وســائل اإلعام  الحديثــة وهــي الدمــج بيــن كل 
وســائل االتصــال التقليــدي، بهــدف إيصــال المضاميــن المطلوبــة بأشــكال متمايــزة، 

ومؤثــرة بطريقــة أكبــر«.)47(
خصائص اإلعام الرقمي:

يتمتع اإلعام الرقمي بمجموعة من الميزات والخصائص والتي تتضمن)48(
:Digital إلى النظام الرقمي Analog 1-التحول من النظام التماثلي

فــي النظــام الرقمــي يتــم نقــل المعلومــات علــي شــكل أرقــام منفصلــة، وعنــد وصــول 
المعلومــة إلــى المســتقبل يقــوم بترجمتهــا إلــى صــوت أو صــورة، لكــن فــي النظــام 
التماثلــي يقــوم بنقــل المعلومــات علــي شــكل موجــة متسلســلة، لذلــك فــان النظــام 

الرقمــي يكــون أشــد نقــاء وخاليــا مــن التشــويش. 
:Interactivity 2-التفاعلية

وتطلق هذه الســمة علي الدرجة التي يكون فيها للمشــاركين في عملية االتصال 
تأثيــر فــي أدوار اآلخريــن وباســتطاعتهم تبادلهــا، ويطلــق علــي ممارســتهم الممارســة 
المتبادلــة أو التفاعليــة، فالمرســل يرســل ويســتقبل فــي الوقــت نفســه الرســائل كذلــك 

الحال بالنســبة للمســتقبل.
:Demassification 3-تفتيت االتصال

وتعنــي أن الرســالة االتصاليــة مــن الممكــن أن تتوجــه إلــى فــرد واحــد أو إلــى 
جماعــة معينــة وليــس إلــى جماهيــر ضخمــة كمــا كان يحــدث فــي الماضــي، وتعنــي 
أيضــا درجــة التحكــم فــي نظــام االتصــال بحيــث تصــل الرســالة مباشــرة مــن المرســل 

إلــى المســتقبل. 
:Synchronization 4-الاتزامنية

وتعنــي إمكانيــة ارســال الرســائل واســتقبالها فــي وقــت مناســب للفــرد، وال تتطلــب 
مــن المشــاركين أن يســتخدموا النظــام فــي الوقــت نفســه، كمــا هــو الحــال مــع البريــد 
اإللكترونــي ترســل الرســالة مباشــرة مــن المرســل إلــى المســتقبل فــي أي وقــت دون 
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الحاجــة إلــى وجــود مســتقبل للرســالة.
:Mobility 5-قبايلية التحرك

تتجــه وســائل اإلعــام  الرقمــي إلــى صغــر الحجــم مــع إمكانيــة االســتفادة منهــا 
فــي االتصــال مــن أي مــكان إلــى أخــر فــي أثنــاء تحــرك مســتخدميها كالهواتــف 

المحمولــة الذكيــة.
:Convertibility 6-قابلية التحويل

وهــي قــدرة وســائل اإلعــام  الرقمــي علــي نقــل المعلومــات مــن وســيط إلــى أخــر 
إلــى  مســموعة  مــن رســائل  الرســائل  تحويــل  مــن خالهــا  يمكــن  التــي  كالبرامــج 

مكتوبــة. 
:Ubiquity 7-الشيوع واالنتشار

ويعنــي بــه االنتشــار المنهجــي لنظــام وســائل االتصــال الحديثــة الرقميــة حــول 
األجهــزة  عــدد  زاد  وكلمــا  المجتمــع،  مــن طبقــات  داخــل كل طبقــة  وفــي  العالــم 

كلهــا. المعنيــة  لألطــراف  النظــام  قيمــة  زادت  المســتخدمة 
8- العالمية

حيــث أصبحــت بيئــة االتصــال بيئــة عالميــة، تتخطــي حواجــز الزمــان والمــكان 
والرقابــة.

9- األرشفية والتخزين والحفظ
حيــث يســهل علــى المتلقــي أرضفــة وحفــظ الرســائل االتصاليــة واســترجاعها كجــزء 

مــن قــدرات وخصائــص الوســيلة بذاتهــا.

ثالثا: األمن اإلجتماعي
عــرف )Tran, 2017( األمــن االجتماعــي بأنــه »أحــد حقــوق اإلنســان الناتجــة 
عــن الوقايــة اإلجتماعيــة, وهــو يشــكل جــزء أصيــل مــن رفاهيــة المجتمعــات حيــث 
يســمح األمــن االجتماعــي بتوفيــر المــأوى والغــذاء وتعزيــز الصحــة وجــودة الحيــاة 

لألفــراد طــوال حياتهــم« .)49( 
أيضــًا، عــرف )Bailey, & Turner, 2018( األمــن اإلجتماعــي بأنــه »آليــات 
تضمــن توفيــر مــوارد ماليــة )مزايــا تأمينيــة( تكفلهــا جهــات خاصــة لألشــخاص 
التابعيــن لهــا والذيــن يكونــون عــادًة معرضيــن لخطــر انخفــاض الدخــل أو زيــادة 

األســعار أو الذيــن أكملــوا فتــرات عملهــم القانونيــة« )50(. 
مقومات األمن االجتماعي:

علــى  يعتمــد  اإلجتماعــي  األمــن  أن  إلــى   )Rubenstein, 2015( أشــار 
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التاليــة)51(: المقومــات 
التــي تشــبع الحاجــات األساســية لألفــراد . 1 برامــج الرخــاء )المزايــا والخدمــات( 

والجماعــات، وتتضمــن تلــك الحاجــات كل مــن التوظيــف والدخــل والصحــة والتعليــم 
والمســكن، والتــي تمثــل مؤشــرات قويــة علــى التقــدم اإلجتماعــي. 

إعــادة توزيــع المــوارد لألشــخاص الفقــراء أو الُمعدميــن بهــدف تذليــل الصعــاب . 2
اإلجتماعية التي تواجههم ومواجهة العزلة اإلجتماعية وتقليص القلق اإلقتصادي. 
ويمكــن أن تحــدث عمليــة إعــادة التوزيــع مــن خــال عمليــات التمويــل أو التأمينــات 

أو الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة ومــن خــال تخصيــص األربــاح. 
العــاج . 3 خدمــات  علــى  الحصــول  تتضمــن  التــي  والمســاواة  النزاهــة  مبــاديء 

للثــروات.  المتكافــيء  والتوزيــع  المناســب 
أبعاد األمن االجتماعي:

صنف )Ross, 2017( أبعاد األمن اإلجتماعي على النحو التالي)52(:
الُبعد األسري:. 1

يوفــر األمــن االجتماعــي الرعايــة الصحيــة لألســرة والحمايــة ضــد فقــدان مصــادر 
الدخــل، ســواء خــال فتــرات البطالــة المؤقتــة أو المــرض أو اإلصابــات. 

الُبعد التعليمي:. 2
يســتفيد األطفــال والشــباب مــن برامــج األمــن االجتماعــي التــي تســاعد علــى تمويــل 

والتحكــم فــي تكلفــة التعليــم. 
الُبعد العملي اإلنتاجي:. 3

يســاعد األمــن اإلجتماعــي علــى توطيــد عاقــات العمــل المســتقرة ممــا يزيــد مــن 
دافعيــة وإنتاجيــة العامليــن. 

ُبعد التماسك المجتمعي:. 4
يســهم األمــن اإلجتماعــي فــي تماســك المجتمــع وتحقيــق النمــو الشــامل لــه مــن 
خــال رفــع وتحســين مســتويات المعيشــة ودعــم تأثيــرات التغيــر التكنولوجــي علــى 

األشــخاص ومــن ثــم تقديــم األســاس لمفهــوم أكثــر إيجابيــة نحــو العولمــة. 
تجسدت)فاطمة الزهراء أمين( أبعاد األمن االجتماعي ومؤشراته فيما يلي)53(:

البعــد االقتصــادي: يســتدل عليــه بالمؤشــرات المتعلقــة )بالدخــل والتوظيــف، . 1
الملكيــة(. االســتهاك، 

البعــد السياســي: يتبلــور مــن خــال توافــر )الحمايــة مــن القمــع، المشــاركة فــي . 2
االنتخابــات، االنضمــام إلــى األحــزاب السياســية، القــدرة علــى حريــة التعبيــر عــن 

الــرأي(.
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البعــد االجتماعــي: يتجســد فــي الســام االجتماعــي، الثقــة المجتمعيــة، تحقيــق . 3
التنــوع االجتماعــي.

البعــد الثقافــي: يعبــر عنــه )قــدرة الشــباب علــى التســامح، قبــول اآلخــر، القــدرة . 4
علــى الحصــول علــى المعلومــات بحريــة(.

البعد الغذائي: ونحدده في )توفير الغذاء بصورة مستمرة، وكفايته وجودته(.. 5
البعــد البيئــي: يتحقــق مــن خال)الحمايــة مــن المخاطــر البيئيــة، الحصــول علــى . 6

خدمــات بيئيــة جيــدة(.
البعــد الصحــي: ويعبــر عنــه توافــر الخدمــات الصحيــة، وكفايتهــا وجودتهــا فــي . 7

ذات الوقــت.
مظاهر اختال األمن االجتماعي:(54)

شيوع الجريمة. 1
إن اســتخدام العقــل فــي أعمــال الضــرر لآلخريــن يعــد إنحرافــًا فكريــًا وفيــه أضــرار 
خطيــرة علــى أمــن اإلنســان والمجتمــع، فمثــًا يســتخدم بعــض األفــراد الخــداع والغــش 
والكــذب لتحقيــق أغراضهــم والحصــول علــى منفعــة عــن طريــق تشــويه الحقائــق 

وتحريفهــا، مثــل جرائــم النصــب واالحتيــال والتزويــر واســتخدام تغيــرات القانــون.
الفــردي  الفكــري  االنحــراف  مظاهــر  مــن  مظهــرًا  اإلجرامــي  الســلوك  ويعــد 
التــى  والجماعــي، وهــي مشــكلة أمنيــة اقتصاديــة تتمثــل فــي التكاليــف الباهظــة 
يتحملهــا المجتمــع وتنفقهــا أجهــزة الضبــط االجتماعــي والمؤسســات العلميــة ومراكــز 
البحــوث االجتماعيــة والمؤسســات األمنيــة والجنائيــة القائمــة علــى وســائل مكافحــة 

الجريمــة ومنعهــا والوقايــة منهــا.
إنتهاك الحقوق. 2

يعتبــر إنتهــاك حقــوق الغيــر مــن االنحرافــات التــى يرتكبهــا بعــض األفــراد، ويتمثــل 
هذا االنتهاك لحقوق الغير باالعتداء على ممتلكاتهم، أو حرياتهم أو ذواتهم، وقد 
يكــون التعــدي علــى الغيــر باســم القانــون والــذي قــد يخضــع، ويتأثــر بــدوره ألفــكار 
ومعتقــدات المطبــق لــه، فــإذا كانــت تلــك األفــكار عدوانيــة مشــحونة بالتعصــب 
والكراهيــة فــإن  القانــون وتطبيقــه ســينحرف بإنحــراف هــذه األفــكار فيســوء اســتدامه 

ويســوء بالتالــي اســتغاله.
ومــن جانــب آخــر فــإن اإلنســان عندمــا يشــعر أنــه مضطهــد وأن حقوقــه مســلوبة 
فــي المجتمــع، فــإن ذلــك قــد يســاعده علــى االنضمــام ألي جهــة تحمــل أفــكار 

منحرفــة ومتطرفــة.
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سيادة العنف . 3
مــن أنــواع الســلوك المنحــرف مايعــرف بالســلوك المضــاد أو المدمــر للمجتمــع، 
وهــو نمــط مــن أنمــاط الســلوك العدائــي، مــن أمثلتــه الســلوك اإلرهابــي والــذي يمكــن 
وصفــه بأنــه أي فعــل يصــدر ضــد فــرد أخــر أو مجموعــة أفــراد آخريــن أو ضــد 
المجتمــع ألغــراض سياســية أو غيــر سياســية عــن طريــق اســتعمال العنــف بأشــكاله 
الماديــة، أو غيــر الماديــة للتأثيــر علــى األفــراد أو الجماعــة أو الحكومــات وخلــق 

منــاخ مــن االضطــراب وعــدم األمــن بغيــة تحقيــق هــدف معيــن.

المخاطر والتحديات التى تواجه األمن االجتماعي:(55)
يتعــرض األمــن االجتماعــي فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات اإلنســانية لمجموعــة 
مــن المخاطــر والتحديــات التــى تؤثــر بشــكل ســلبي فــي حالــة االســتقرار والطمأنينــة 

داخــل المجتمــع، ويمكــن تعريــف المخاطــر والتحديــات علــى النحــو التالــي:
الجريمة بكافة أشكالها.- 
الفقر.    - 
البطالة.- 
غياب العدالة االجتماعية وعدم تكافؤ الفرص.- 

تساؤالت الدراسة:
ما مدى استخدام المراهقين عينة الدراسة لوسائل اإلعام الرقمي؟- 
ما متوسط ساعات استخدام المراهقين لوسائل اإلعام الرقمي يوميًا؟- 
ما مدى تعرض المراهقين عينة الدراسة للجرائم اإللكترونية؟- 
للجرائــم -  الدراســة  عينــة  المراهقيــن  تعــرض  التــي  الرقمــي  اإلعــام  مواقــع  مــا 

خالهــا؟ مــن  اإللكترونيــة 
مــا أنــواع الجرائــم اإللكترونيــة األكثــر انتشــارًا عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي مــن - 

وجهــة نظــر المراهقيــن؟
ما معوقات مكافحة الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر المراهقين؟- 
مــا آثــار الجرائــم اإللكترونيــة  التــى يمكــن أن تؤثــر فــى المجتمــع مــن وجهــة - 

نظــر المراهقيــن؟
مــا آليــات مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة التــي يجــب أن تتخذهــا الــدول للحــد مــن - 

انتشــارها مــن وجهــة نظــر المراهقيــن؟
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فروض الدراسة:
المبحوثيــن -  درجــات  متوســطات  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

علــى مقيــاس العاقــة بيــن تأثيــر تعرضهــم للجرائــم اإللكترونيــة وإدراكهــم لألمــن 
االجتماعــي.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــًا بيــن متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات - 
درجــات اإلنــاث علــى مقيــاس تأثيــر تعرضهــم للجرائــم اإللكترونيــة وإدراكهــم لألمــن 

االجتماعي.
توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن معــدل اســتخدام المراهقيــن - 

لوســائل اإلعــام الرقمــي و إدراكهــم لألمــن االجتماعــي.
توجد عاقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تقييم المراهقين آلليات مكافحة - 

الجرائم اإللكترونية وبين إدراكهم لألمن االجتماعي.
الفــرض الخامــس: توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن عــدد مــرات - 

تعــرض المراهقيــن للجرائــم اإللكترونيــة وإدراكهــم لألمــن االجتماعــي.

متغيرات الدراسة: 
اإلعــام 	  وســائل  عبــر  اإللكترونيــة  الجرائــم  فــى  ويتمثــل  المســتقل:  المتغيــر 

الرقمــى.
المتغيــرات الوســيطة: وتتمثــل فــى المتغيــرات الديمغرافيــة وحجــم ومعــدل وكثافــة 	 

التعــرض لوســائل اإلعــام الرقمــى.
المتغيــر التابــع: ويتمثــل فــى التأثيــر علــى إدراك المراهقيــن لامــن االجتماعــى 	 

المصــرى.

حدود الدراسة:
حــدود مكانيــة: تمثلــت فــى عينــة مــن المراهقيــن طــاب المرحلــة الثانويــة بمحافظــة 

القليوبيــة والمنوفية.
لعــام  االول  الدراســى  الفصــل  خــال  الدراســة  تطبيــق  تــم  زمانيــة:  حــدود 

.2020 /2019
حــدود بشــرية: تمثلــت فــى عينــة مــن المراهقيــن بالمرحلــة الثانويــة والبالــغ عددهــم 

   .) 350 (
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اإلجراءات المنهجية للدراسة:

نوع الدراسة:
تنتمــى هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف وصــف المواقــف 
أو الظواهــر واألحــداث محــل الدراســة وجمــع الحقائــق الدقيقــة عنهــا وتحديــد درجــة 
االرتبــاط بيــن المتغيــرات والخــروج بمجموعــة مــن النتائــج حــول الظاهــرة موضــوع 
الدراســة والتــى تمثلــت هنــا فــى تعــرض المراهقيــن للجرائــم اإللكترونيــة عبــر وســائل 

اإلعــام الرقمــى وتاثيرهــا علــى ادراكهــم لامــن االجتماعــى المصــرى

منهج الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة علــى منهــج المســح اإلعامــي باعتبــاره جهــدًا علميــًا منظمــًا 
يســاعد فــي التوصــل إلــى بيانــات ومعلومــات عــن الظاهــرة موضــوع الدراســة، والــذى 
يعــد مــن اكثــر المناهــج مائمــة  الغــراض الدراســة، وهــو يســتهدف تســجيل وتحليــل 
وتفســير الظاهــرة بعــد جمــع المعلومــات الازمــة، والكافيــه عنهــا وعــن عناصرهــا، 
مــن خــال مجموعــة مــن االجــراءات المنظمــة التــى تحــدد نــوع البيانــات ومصدرهــا 
وطــرق الحصــول عليهــا وهــو مــا يســاعد فــى التعــرف علــى مــدى تعــرض المراهقيــن 
للجرائــم اإللكترونيــة عبــر وســائل اإلعــام الرقمــى وتاثيرهــا علــى ادراكهــم لامــن 

االجتماعــى المصــرى

مجتمع وعينة الدراسة:
  يتمثــل مجتمــع الدراســة فــى فئــة المراهقيــن مــن طــاب المرحلــة الثانويــة مــن 
ومســتويات  ومــن  الرقمــى  اإلعــام  وســائل  يســتخدمون  ممــن  واالنــاث  الذكــور 

مختلفــة.  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
 تتحــدد عينــة الدراســة الميدانيــة فــي عينــة عشــوائية قوامهــا )350( مفــردة مــن 
المراهقيــن فــي محافظتــى القليوبيــة والمنوفيــة بواقــع )190 مفــردة مــن محافظــة 

القليوبيــة، 160 مفــردة مــن محافظــة المنوفيــة (  مفــرده لــكل محافظــة. 
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جدول رقم )1( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع، المحافظة، 
المحافظة، المستوى االقتصادى االجتماعى 

النســبةالتكرارالمجموعاتالمتغير

17249,1ذكورالنــوع

17850,9إناث

%350100المجموع

19054,3قليوبيةالمحافظة

16045,7منوفية

%350100المجموع

11031,4مرتفعالمستوى االقتصادى االجتماعى

12034,3متوسط

12034,3منخفض

%350100المجموع

أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على استمارة االستقصاء كاداة اساسية للدراسة

صدق األداة :  
يقصــد بالصــدق أن تقيــس أداة الدراســة مــا وضعــت لقياســه، وقــد أجــرى اختبــار 
 Contantالمحتــوى صــدق  حيــث  مــن  االســتبيان  صــدق  مــن  للتأكــد  الصــدق 
 validity، وتــم التحقــق مــن الصــدق الظاهــري لــألداة مــن خــال عرضهــا علــي 
مجموعــة مــن المحكميــن)1( فــي المجــاالت التــي ترتبــط بموضــوع البحــث فــى مجــال 
اإلعــام، وتــم تعديــل االســتمارة وفقــا لمــا أبــدوه مــن ماحظــات، تــم إجــراء اختبــار 
الثبــات لــألداة عــن طريــق إعــادة تطبيقهــا عبــر فتــرة زمنيــة مــن إجاباتهــم عليهــا، 
وذلــك علــي عينــة التقنيــن وقوامهــا 45 مفــردة، وذلــك بعــد مــرور عشــرة أيــام مــن 
التطبيق األول لألداة، وقد اعتمدت الباحثة في حســاب ثبات النتائج علي حســاب 
نســبة االتفــاق بيــن إجابــات المبحوثيــن فــي التطبيــق األول والثانــي وكانــت قيمــة 
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معامــل الثبــات 78٪ ، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع يــدل علــي عــدم وجــود اختــاف 
كبيــر فــي إجابــات المبحوثيــن، كمــا يــدل علــي صاحيــة األداة للتطبيــق.

مصطلحات الدراسة:
األمن االجتماعى: 

علــى  الحصــول  لضمــان  والجماعــات  لألفــراد  المجتمــع  يقدمهــا  التــي  الحمايــة 
الرعايــة والمــاوى واالســتقرار وعــدم الخــوف مــن المســتقبل والتمتــع بالحيــاه الكريميــة 

المســتقره بحيــث تتــح لــه المشــاركة المجتمعيــة االيجابيــة.
وسائل اإلعام الرقمى:

  اإلعــام الرقمــي هــو عمليــة تحويــل المحتــوي ســواء كان نــص أو صــوت أو 
صــورة أو فيديــو إلــى محتــوي رقمــي حيــث يتــم نقلــه عبــر االنترنــت.

الجرائم اإللكترونية:
وهي كل فعل يكون ناتجًا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لتدخل التقنية المعلوماتية 

من شأنه االعتداء على معطيات الكمبيوتر لآلخرين.

المعامات االحصائية المستخدمة :
 )spss( الســتخراج نتائــج الدراســة قــام الباحــث باســتخدام البرنامــج اإلحصائــي
حيث استخدم بعض األساليب اإلحصائية التى تتاءم وطبيعة البيانات المطلوبة 

مثــل :
1- التكرارات البسيطة والنسب المئوية .

2- المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .
3- اختبار »ت« T.Test للمجموعات المستقلة لدراسة الفروق بين المتوسطين 

الحسابيين لمجموعتين من المبحوثين علي أحد متغيرات الدراسة .
4- اختبار كا2 لجداول التوافق لدراسة الداللة اإلحصائية للعاقة بين متغيرين 

من المستوى األسمى .
5- معامــل التوافــق )Contingency Coefficient( الــذي يقيــس شــدة العاقــة 

بيــن متغيريــن اســميين فــي جــدول أكثــر مــن 2×2 . 
6- اختبار »Z .Test » لدراسة معنوية الفرق بين نسبتين مئويتين .

 One Way Analysis of Variance 7- تحليــل التبايــن ذي البعــد الواحــد
ANOVA لدراســة الفروق اإلحصائية بين المتوســطات الحســابية للمجموعات في 

أحــد متغيــرات الدراســة.
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8-   معامل ارتباط سبيرمان Spearman’s rho لدراسة شدة واتجاه العاقة 
االرتباطيــة بيــن متغيريــن مــن متغيرات الدراســة.

9- الوزن المرجح لمجموع األوزان.

نتائج الدراسة الميدانية:
اإللكترونيــة عبــر  للجرائــم  المراهقيــن  تعــرض  إلــى رصــد  الدراســة  هــذه  تهــدف 
وســائل اإلعــام الرقمــي وتأثيرهــا علــى إدراكهــم لألمــن االجتماعــي المصــري، وفــي 
إطــار منهــج المســح تــم مــلء اســتمارة االســتبيان بالمقابلــة لعينــة الدراســة وقوامهــا 
)350( مفــردة مــن المراهقيــن، وتــم مراعــاة المتغيــرات الديموجرافيــة لعينــة الدراســة، 
وفيمــا يلــي تعــرض الباحثــة أهــم نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي أجريــت علــى عينــة 
مــن المراهقيــن، وذلــك لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة التــى تضمنهــا االســتبيان 
وذلــك بمالجتهــا إحصائيــًا، وقــد أســفر تحليــل اســتجابات المبحوثيــن التــي تضمنتهــا 
بيانــات صحيفــة االســتبيان بعــد عمليــة الجدولــة والتصنيــف عــن بيانــات كميــة 
دعمــت الثقــة فــي النتائــج وموضوعيتهــا، كمــا ســاعدت علــي تحقــق أهــداف الدراســة 

واإلجابــة علــي تســاؤالتها.

مدى استخدام المراهقين عينة الدراسة لوسائل اإلعام الرقمي. 1
جدول رقم )2( يوضح مدى استخدام المراهقين عينة الدراسة لوسائل 

اإلعام الرقمي وفقًا للنوع 
النوع

مدى استخدام
اإلجماليأنثىذكر

%ك%ك%ك

7141,35732,012836,6نعم

6135,58447,214541,4أحيانا

4023,33720,87722,0ال

172100178100350100اإلجمالــي
مستوي الداللة = دالة عند 0,05 درجة الحرية = 2      معامل التوافق = 0.120  قيمة كا2= 5.195 

بحســاب قيمــة كا2 مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة =2، وجــد أنهــا = 
5.195 وهــى قيمــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة= 0,05، وقــد بلغــت قيمــة 
معامــل التوافــق 0.120 تقريبــًا ممــا يؤكــد علــى وجــود عاقــة دالــة إحصائيــًا بيــن 
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النــوع )ذكــر- أنثــى( ومــدى اســتخدام المراهقيــن- إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة-  
لوســائل اإلعــام الرقمــي.

حيــث تشــير النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق أن نســبة اســتخدام المراهقيــن 
لوســائل اإلعــام الرقمــي مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة بلغــت 36,6% ، 
موزعــة بيــن %41,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور، فــى مقابــل 32,0% 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وبلغــت نســبة مــن يســتخدمون وســائل اإلعــام 
الرقمي )أحيانا( من إجمالى مفردات عينة الدراسة %41,4 موزعة بين 35,5% 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %47,2 مــن إجمالــى مفــردات 
اإلنــاث، وبلغــت نســبة مــن لــم يســتخدمو وســائل اإلعــام الرقمــي مــن إجمالــى 
مفــردات عينــة الدراســة %22,0 موزعــة بيــن %23,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 

الذكــور فــى مقابــل %20,8 مــن إجمالــى مفــردات اإلنــاث.
 متوسط ساعات استخدام المراهقين لوسائل اإلعام الرقمي يوميًا.2. 

جدول رقم )3( يوضح متوسط ساعات استخدام المراهقين لوسائل اإلعام 
الرقمي يوميًا وفقًا للنوع

               النوع
المتوسط 

اإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

2720,52114,94817,6من ساعات فأقل

3325,04632,67928,9من ساعة إلى ساعتين ساعات

3828,83323,47126,0من ساعتين إلى ثاث ساعات

3425,84129,17527,5أكثر من ثاث ساعات

132100141100273100اإلجمالــي
قيمة كا2= 3.601          درجة الحرية = 3          معامل التوافق = 0.114      مستوي الداللة = غير دالة

بحســاب قيمــة كا2 مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة =2، وجــد أنهــا = 
3.601 وهــى قيمــة غيــر دالــة إحصائيــًا عنــد أي مســتوي داللــة، وقــد بلغــت قيمــة 
معامــل التوافــق 0.114 تقريبــًا ممــا يؤكــد علــى عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائيــًا 
بيــن النــوع )ذكــور- إنــاث( وبيــن متوســط ســاعات اســتخدام المراهقيــن إجمالــي عينــة 

الدراســة لوســائل اإلعــام الرقمــي.
تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يستخدمون وسائل اإلعام 
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الرقمــي )مــن ســاعات فأقــل( يوميــًا مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة بلغــت 
%17,6 موزعــة بيــن %20,5 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور، فــى مقابــل 
%14,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وبلغــت نســبة مــن يســتخدمونها)من 
ســاعة إلــى ســاعتين ســاعات( يوميــا مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة 28,9% 
موزعــة بيــن %25,0 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور، فــى مقابــل %32,6 مــن 

إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث.
 بينما بلغت نســبة من يســتخدومها)من ســاعتين إلى ثاث ســاعات( من إجمالى 
مفــردات عينــة الدراســة %26,0 موزعــة بيــن %28,8 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
ذكــور، فــى مقابــل %23,4 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، فــي حيــن جــاءت 
نســبة مــن يســتخدموها)أكثر مــن ثــاث ســاعات( يوميــًا مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
الدراســة %27,5 موزعــة بيــن %25,8 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور، فــى 

مقابــل %29,1 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث.
مدى تعرض المراهقين عينة الدراسة للجرائم اإللكترونية. 3

جدول رقم )4( يوضح مدى تعرض المراهقين للجرائم اإللكترونية وفقًا للنوع 
النوع

مدى التعرض
اإلجماليأنثىذكر

%ك%ك%ك

5037,93927,78932,6نعم

3325,05035,58330,4أحيانا

4937,15236,910137,0ال

132100141100273100اإلجمالــي
مستوي الداللة = غير دالة  درجة الحرية = 2      معامل التوافق = 0.129  قيمة كا2= 4.638 

بحســاب قيمــة كا2 مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة =2، وجــد أنهــا = 
بلغــت  وقــد  داللــة،  دالــة إحصائيــًا عنــد أي مســتوى  قيمــة غيــر  4.638 وهــى 
قيمــة معامــل التوافــق 0.129 تقريبــًا ممــا يؤكــد علــى عــدم وجــود عاقــة دالــة 
إحصائيــًا بيــن النــوع )ذكــر- أنثــى( ومــدى تعــرض المراهقيــن- إجمالــى مفــردات 

للجرائــم اإللكترونيــة. الدراســة-   عينــة 
حيــث تشــير النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق أن نســبة مــن تعــرض للجرائــم 
اإللكترونيــة مــن المراهقيــن مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة بلغــت 32,6% ، 
موزعــة بيــن %37,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور، فــى مقابــل 27,7% 
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مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وبلغــت نســبة مــن يتعرضــو أحيانــا للجرائــم 
اإللكترونية من إجمالى مفردات عينة الدراســة %30,4 موزعة بين %25,0 من 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %35,5 مــن إجمالــى مفــردات اإلنــاث، 
وبلغــت نســبة مــن لــم يتعرضــو لتلــك الجرائــم مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة 
%37,0 موزعــة بيــن %37,1 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 

%36,9 مــن إجمالــى مفــردات اإلنــاث.
التــي تعــرض المراهقيــن عينــة الدراســة للجرائــم . 4 مواقــع اإلعــام الرقمــي 

خالهــا. مــن  اإللكترونيــة 
جدول )5( يوضح مواقع اإلعام الرقمي التي تعرض المراهقين عينة 

الدراسة للجرائم اإللكترونية من خالها تبعًا للنوع 
      النوع

المواقع
الداللةقيمة zاإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

غير دالة5161,46269,711365,70,539الفيس بوك

غير دالة5161,44853,99957,60,492تويتر

غير دالة3441,04247,27644,20,408المدونات

غير دالة3137,33741,66839,50,277اليوتيوب

غير دالة2125,32730,34827,90,330الواتس آب

جملة من 
سئلوا

8389172

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى مواقــع اإلعــام الرقمــي التــى تعــرض المراهقيــن 
مــن خالهــا للجرائــم اإللكترونيــة تبعــًا للنــوع، حيــث جــاء فــي مقدمــة تلــك المواقــع 
» الفيــس بــوك » بنســبة بلغــت %65,7 مــن إجمالــى مفــردات مــن تعرضــون 
فــى  الذكــور  عينــة  مفــردات  إجمالــى  مــن   61,4% بيــن  موزعــة  الجرائــم،  لتلــك 
مقابــل%69,7 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن 
الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,539 

وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
يليهــا بالترتيــب الثانــي » تويتــر »، حيــث جــاءت بنســبة %57,6 مــن إجمالــى 
مفــردات مــن تعرضــون لنلــك الجرائــم، موزعــة بيــن %61,4 مــن إجمالــى مفــردات 
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عينــة الذكــور فــى مقابــل %53,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب 
  Zالنســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة

المحســوبة 0,492 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
وجــاء فــى الترتيــب الثالــث  »المدونــات«، حيــث جــاءت بنســبة %44,2 مــن 
إجمالــى مفــردات مــن يتعرضــون لتلــك الجرائــم، موزعــة بيــن %41,0 مــن إجمالــى 
مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %47,2 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، 
وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت 

قيمــة Z المحســوبة 0,408 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
تلهــا بالترتيــب الرابــع« اليوتيــوب«، حيــث جــاءت بنســبة %2,9 مــن إجمالــى 
مفــردات مــن يتعرضــون لتلــك الجرائــم، موزعــة بيــن %37,3 مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الذكــور، بينمــا جــاءت نســبة%41,6 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، 
وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت 

قيمــة Z المحســوبة 0,277 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
وجــاءت وســيلة » الواتــس آب« بالترتيــب الخامــس بنســبة %27,9مــن إجمالــى 
مفــردات مــن يتعرضــون لتلــك الجرائــم، موزعــة بيــن %25,3 مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الذكــور، بينمــا جــاءت نســبة%30,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، 
وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت 

قيمــة Z المحســوبة 0,330 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
عدد مرات تعرض المراهقين عينة الدراسة للجرائم اإللكترونية. 5

جدول رقم )6( يوضح عدد مرات تعرض المراهقين للجرائم اإللكترونية وفقًا للنوع 
النوع

عدد المرات 
اإلجماليأنثىذكر

%ك%ك%ك

3238,61415,74626,7مرة واحدة

1619,32224,73822,1مرتين

2327,73134,85431,4ثاث مرات

1214,52224,73419,8أكثر من ثاث مرات

8310089100172100اإلجمالــي

مستوي الداللة = دالة عند 0,01 درجة الحرية = 3      معامل التوافق = 0.255  قيمة كا2= 11.922 
بحســاب قيمــة كا2 مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة =3، وجــد أنهــا = 
11.922 وهــى قيمــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة= 0,01، وقــد بلغــت قيمــة 
معامــل التوافــق 0.255 تقريبــًا ممــا يؤكــد علــى وجــود عاقــة دالــة إحصائيــًا بيــن 
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النــوع )ذكــر- أنثــى( وبيــن عــدد مــرات تعــرض المراهقيــن- إجمالــى مفــردات عينــة 
الدراســة-  للجرائــم اإللكترونيــة.

حيــث تشــير النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق أن نســبة مــن تعرضــو للجرائــم 
اإللكترونيــة )مــرة واحــدة( مــن المراهقيــن مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة بلغــت 
%26,7 ، موزعــة بيــن %38,6 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور، فــى مقابــل 
%15,7 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وبلغــت نســبة مــن يتعرضــو )مرتيــن( 
بيــن  الدراســة %22,1 موزعــة  عينــة  مفــردات  إجمالــى  مــن  اإللكترونيــة  للجرائــم 
%19,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %24,7 مــن إجمالــى 

مفــردات اإلنــاث.
بينمــا بلغــت نســبة مــن )ثــاث مــرات( لتلــك الجرائــم مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
الدراســة %31,4 موزعــة بيــن %27,7 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى 
مقابــل %34,8 مــن إجمالــى مفــردات اإلنــاث، أمــا مــن تعرضــو للجرائــم اإللكترونــي 
)أكثر من ثاث مرات( من المراهقين للجرائم اإللكترونية فجاءت نسبتهم 19,8% 
موزعــة بيــن %14,5 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %24,7 مــن 

إجمالــى مفــردات اإلنــاث.
أكثر أنواع الجرائم اإللكترونية التي تعرض لها المراهقين عينة الدراسة.. 6

جدول)7( يوضح أكثر أنواع الجرائم اإللكترونية التى تعرض لها المراهقين 
تبعًا للنوع 

      النوع
نوعية الجرائم

الداللةقيمة zاإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

غير دالة5869,95561,811365,70,530الرسائل الضارة

سرقة بعض الملفات 
من حاسوبك

غير دالة3744,64146,17845,30,098

غير دالة2530,13943,86437,20,898إرسال رسائل إباحية

غير دالة2631,33438,26034,90,451فيروسات

غير دالة3137,33943,87040,70,424قرصنة البرامج

8389172جملة من سئلوا
تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى نوعيــة الجرائــم اإللكترونيــة التــى تعــرض لهــا 
المراهقيــن تبعــًا للنــوع، حيــث جــاء فــي مقدمــة تلــك الجرائــم  » الرســائل الضــارة » 
بنســبة بلغــت %65,7 مــن إجمالــى مفــردات مــن تعرضــون لتلــك الجرائــم، موزعــة 
بيــن %69,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل%61,8 مــن إجمالــى 
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مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال 
إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,530 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.

يليهــا بالترتيــب الثانــي » ســرقة بعــض الملفــات مــن حاســوبك«، حيــث جــاءت 
بنســبة %45,3 مــن إجمالــى مفــردات مــن تعرضــون لنلــك الجرائــم، موزعــة بيــن 
%44,6 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 46,1 % مــن إجمالــى 
مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال 
إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,098 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.

وجــاءت جريمــة » قرصنــة البرامــج« بالترتيــب الثالــث حيــث جــاءت بنســبة 40,7 
لتلــك الجرائــم، موزعــة بيــن 37,3%  % مــن إجمالــى مفــردات مــن يتعرضــون 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور، بينمــا جــاءت نســبة 43,8 % مــن إجمالــى 
مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال 
إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,424 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.

وجــاء فــى الترتيــب الرابــع » إرســال رســائل إباحيــة« ، حيــث جــاءت بنســبة 37,2 
% مــن إجمالــى مفــردات مــن يتعرضــون لتلــك الجرائــم، موزعــة بيــن 30,1 % مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 43,8 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، 

فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,898 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
مــن   % 34,9 بنســبة  جــاءت  ، حيــث  الخامــس »فيروســات«  بالترتيــب  تلهــا 
إجمالــى مفــردات مــن يتعرضــون لتلــك الجرائــم، موزعــة بيــن %31,3 مــن إجمالــى 
مفــردات عينــة الذكــور، بينمــا جــاءت نســبة 38,2 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، 

فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,451 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
مــدى اعتقــاد المراهقيــن بــأن ارتــكاب مثــل ذلــك النــوع مــن الجرائــم اإللكترونية . 7

يــؤدي الــي ارتــكاب أشــكال أخــري مــن الجرائم.

جدول)8( يوضح مدى اعتقاد المراهقين بأن ارتكاب مثل ذلك النوع من 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
870 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

الجرائم اإللكترونية يؤدي الي ارتكاب أشكال أخري من الجرائم تبعًا للنوع 
النوع

مدى االعتقاد
اإلجماليإنثىذكر

%ك%ك%ك

5239,44934,810137,0نعم

8060,69265,217263,0ال

132100141100273100اإلجمالــي
درجة الحرية = 1      معامل التوافق = 0.047     مستوى دالة= غير دالة قيمة كا2= 0.630  

بحســاب قيمــة كا2 مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة =1، وجــد أنهــا = 
0.630 وهــى قيمــة غيــر دالــة إحصائيــًا عنــد أي مســتوى داللــة، وقــد بلغــت قيمــة 
معامــل التوافــق 0.047 تقريبــًا ممــا يؤكــد علــى عــدم وجــود عاقــة دالــة إحصائيــًا 
بيــن نــوع )ذكــر- أنثــى( ومــدى اعتقــاد المراهقيــن- مــن إجمالــي عينــة الدراســة- بــأن 
ارتــكاب مثــل ذلــك النــوع مــن الجرائــم اإللكترونيــة يــؤدي الــي ارتــكاب أشــكال أخــري 

مــن الجرائــم.
حيــث تشــير النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق أن نســبة متوســطة  يعتقــدون بــأن 
ارتــكاب مثــل ذلــك النــوع مــن الجرائــم اإللكترونيــة يــؤدي الــي ارتــكاب أشــكال أخــري 
مــن الجرائــم مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة بلغــت %37,0، موزعــة بيــن 
%39,4 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور، فــى مقابــل %34,8 مــن إجمالــى 
مفــردات عينــة اإلنــاث، بينمــا بلغــت نســبة كبيــرة يعتقــدون بــأن ارتــكاب مثــل ذلــك 
النــوع مــن الجرائــم اإللكترونيــة يــؤدي الــي ارتــكاب أشــكال أخــري مــن الجرائــم مــن 
إجمالــى  مــن   60,6% بيــن  %63,0، موزعــة  الدراســة  عينــة  مفــردات  إجمالــى 
مفــردات عينــة الذكــور، فــى مقابــل %65,2 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث.

مــدى اعتقــاد المراهقيــن أن قانــون اإلنترنــت يجــب أن يســن بصرامــة لمحرابــة . 8
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الجرائــم اإللكترونية
جدول)9( يوضح مدى اعتقاد المراهقين أن قانون اإلنترنت يجب أن يسن 

بصرامة لمحرابة الجرائم اإللكترونية تبعًا لنوع
                النـــوع

مدى االعتقاد
اإلجمالياإلناثالذكور

%ك%ك%ك

3224,22618,45821,2نعم

10075,811581,621578,8ال

132100141100273100اإلجمالــي
درجة الحرية = 1      معامل التوافق = 0.071     مستوى دالة= غير دالة قيمة كا2= 1.371  

بحســاب قيمــة كا2 مــن الجــدول الســابق عنــد درجــة حريــة =1، وجــد أنهــا = 
1.371 وهــى قيمــة  غيــر دالــة إحصائيــًا عنــد أي مســتوى داللــة، وقــد بلغــت 
قيمــة معامــل التوافــق 0.0701 تقريبــًا ممــا يؤكــد علــى عــدم وجــود عاقــة دالــة 
إحصائيــًا بيــن النــوع )الذكــور- اإلنــاث( وبيــن اعتقــاد المراهقيــن – إجمالــى مفــردات 
عينــة الدراســة –  أن قانــون اإلنترنــت يجــب أن يســن بصرامــة لمحرابــة الجرائــم 

اإللكترونيــة.
فتشــير النتائــج التفصيليــة للجــدول الســابق أن نســبة قليلــة يعتقــدون أن قانــون 
اإلنترنت يجب أن يســن بصرامة لمحرابة الجرائم اإللكترونية من إجمالى مفردات 
عينــة الدراســة بلغــت %21,2، موزعــة بيــن %24,2مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
الذكــور، فــى مقابــل %18,4 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، بينمــا جــاءت 
نســبة كبيــر يعتقــدون أن قانــون اإلنترنــت يجــب أن يســن بصرامــة لمحرابــة الجرائــم 
اإللكترونيــة مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة %78,8 موزعــة بيــن 75,8% 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور، فــى مقابــل %81,6 مــن إجمالــى مفــردات 

عينــة اإلنــاث.

ترتيــب أهــم أنــواع الجرائــم اإللكترونيــة األكثــر انتشــارًا عبــر وســائل اإلعــام . 9
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الرقمــي مــن وجهــة نظــر المراهقيــن
جدول)10( يوضح  ترتيب أهم أنواع الجرائم اإللكترونية األكثر انتشارًا عبر 

وسائل اإلعام الرقمي من وجهة نظر المراهقين
الوزن المئويالخامسالرابعالثالثالثانياألولالترتيب

%كك كككك

انتحال وسرقة هوية األشخاص علي 
االنترنت

983937371784820,1

استغال األطفال علي االنترنت ونشر 
مواد اباحية متعلقة باألطفال

-431239403267,7

7192136202666,31المطاردة والترصد اإللكتروني

2019191473,5-6التحرش اإللكتروني باألخرين

الهجوم المتعلق بطلب فدية أو أموال 
من األخرين عبر االنترنت

14349261220103324,5

158377342873417,4االحتيال والنصب عبر االنترنت

191225181804,3-انتهاك الملكية الفكرية للغير

68200,5---بيع األشياء المحرمة والممنوعة

51812211192,8-تشويه السمعة

164637443207,6-التدمير المتعمد

441638622225,3الرسائل الضارة

2734215الوزن المرجح

األكثــر  اإللكترونيــة  الجرائــم  أنــواع  أكثــر  ترتيــب  الســابق  الجــدول  نتائــج  تشــير 
انتشــارًا عبــر وســائل اإلعــام الرقمــي مــن وجهــة نظــر المراهقيــن، وجــاءت علــى 

النحــو التالــى :
جــاء فــى الترتيــب األول » الهجــوم المتعلــق بطلــب فديــة أو أمــوال مــن األخريــن - 

عبــر االنترنــت« بــوزن مئــوى بلــغ نســبته )24,5 %( ومجمــوع نقــاط)1033(، 
وجــاء فــى الترتيــب الثانــى » انتحــال وســرقة هويــة األشــخاص علــي االنترنــت« 
بــوزن مئــوى بلــغ نســبته )20,1 %( ومجمــوع نقــاط بلــغ)848(، وجــاء فــى الترتيــب 
الثالــث »االحتيــال والنصــب عبــر االنترنــت« بــوزن مئــوى بلــغ نســبته )17,4 %( 
وبمجمــوع نقــاط )734(، جــاءت »اســتغال األطفــال علــي االنترنــت ونشــر مــواد 
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اباحيــة متعلقــة باألطفــال« فــى الترتيــب الرابــع بــوزن مئــوى بلــغ نســبته )7,7 %( 
وبمجمــوع نقــاط بلغــت)326(.

بينما فى الترتيب الخامس جاء » التدمير المتعمد« بوزن مئوى بلغ نسبته )7,6 - 
%( ومجمــوع نقــاط)320(، وفــى الترتيــب الســادس جــاءت » المطــاردة والترصــد 
اإللكترونــي« بــوزن مئــوى بلــغ نســبته)6,31 %( ومجمــع نقــاط بلــغ)266(، يليهــا 
فــي الترتيــب الســابع جــاءت » الرســائل الضــارة« بــوزن مئــوى بلــغ نســبته)5,3 %( 
ومجمــع نقــاط بلــغ)222(، أمــا بالترتيــب الثامــن فجــاءت »انتهــاك الملكيــة الفكريــة 
للغيــر« بــوزن مئــوى بلــغ نســبته)4,3 %( ومجمــع نقــاط بلــغ)180(، وبالترتيــب 
التاســع جــاء » التحــرش اإللكترونــي باألخريــن« بــوزن مئــوى بلــغ نســبته)3,5 %( 
ومجمــع نقــاط بلــغ )147(، وفــي الترتيــب العاشــر ظهــرت » تشــويه الســمعة« بــوزن 
مئــوى بلــغ نســبته)2,8 %( ومجمــع نقــاط بلــغ )119(، وأخيــرًا جــاء » بيــع األشــياء 

المحرمــة والممنوعــة« بــوزن مئــوى بلــغ نســبته)0,5 %( ومجمــع نقــاط بلــغ)20(.
أكثر معوقات مكافحة الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر المراهقين.. 10

جدول)11( يوضح أكثر معوقات مكافحة الجرائم اإللكترونية  من وجهة 
نظر المراهقين تبعًا للنوع  

      النوع
المعوقات

الداللةقيمة zاإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

سهولة محو الدليل في 
الجرائم اإللكترونية

غير دالة107,685,7186,60,157

غياب األدلة المرئية 
التقليدية في مسرح الجرائم 

اإللكترونية

غير دالة1813,664,3248,80,775

تقنيات الحماية المستخدمة 
في المؤسسات والشركات 

يمكن إحتراقها

غير دالة1813,621,4207,31,009

عدم إدراك خطورة الجرائم 
اإللكترونية من قبل 

المتخصصين

غير دالة11385,610473,821779,50,978

إغفال جانب التوعية 
واإلرشاد المستخدمين عن 

وسائل الحماية

غير دالة6952,36143,313047,60,744
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إحجام المواطنين عن 
التبليغ عن الجرائم 

اإللكترونية

غير دالة4836,43424,18230,01,011

عدم متابعة المتخصصين 
في األجهزة األمنية 

للمستجدات في مجال 
الجرائم اإللكترونية

غير دالة5340,24733,310036,60,563

نقص المهارة الفنية 
والتقنية لدى العاملين 

في مكافحة الجرائم 
اإللكترونية

غير دالة5037,94330,59334,10,610

نقص اإلمكانيات المادية 
والبشرية في األجهزة 

األمنية في مجال مكافحة 
الجرائم اإللكترونية

غير دالة2518,93021,35520,10,193

غياب التشريعات 
القانونية بمكافحة الجرائم 
اإللكترونية وعدم فاعليتها

غير دالة9572,010070,919571,40,087

132141273جملة من سئلوا

تشــير بيانات الجدول الســابق إلى أكثر معوقات مكافحة الجرائم اإللكترونية من 
وجهــة نظــر المراهقيــن تبعــًا للنــوع، حيــث جــاء فــي مقدمــة تلــك المعوقــات وبالترتيــب 
األول  » عــدم إدراك خطــورة الجرائــم اإللكترونيــة مــن قبــل المتخصصيــن« بنســبة 
بلغــت 79,5 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %85,6 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 73,8 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا ، 

فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة  0,978  وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
الجرائــم  بمكافحــة  القانونيــة  التشــريعات  الثانــي » غيــاب  الترتيــب  فــى   وجــاء 
اإللكترونيــة وعــدم فاعليتهــا«، حيــث جــاءت بنســبة 71,4 % مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الدراســة، موزعــة بيــن 72,0 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى 
مقابــل 70,9 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن 
الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا ، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,087 

وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
يليهــا فــى الترتيــب الثالــث » إغفــال جانــب التوعيــة واإلرشــاد المســتخدمين عــن 
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وســائل الحمايــة«، حيــث جــاءت بنســبة 47,6 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
الدراســة، موزعــة بيــن 52,3 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 
43,3 % من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النســبتان، حيث إن الفارق 
بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,744 وهــى 

أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
وفــى الترتيــب الرابــع جــاءت » عــدم متابعــة المتخصصيــن فــي األجهــزة األمنيــة 
للمســتجدات فــي مجــال الجرائــم اإللكترونيــة«، حيــث جــاءت بنســبة %36,6 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %40,2 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
الذكور فى مقابل %33,3 من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، 
حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 

 0,563وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
وأمــا فــي الترتيــب الخامــس فقــد جــاءت » نقــص المهــارة الفنيــة والتقنيــة لــدى 
العامليــن فــي مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة«، حيــث جــاءت بنســبة %34,1 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %37,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
الذكور فى مقابل %30,5 من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، 
حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 

0,610 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
الجرائــم  عــن  التبليــغ  عــن  المواطنيــن  إحجــام   « الســادس  الترتيــب  فــى  وجــاء 
اإللكترونية« ، حيث جاءت بنســبة 30,0 % من إجمالى مفردات عينة الدراســة، 
موزعــة بيــن 36,4 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 24,1 % 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن 
النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة  1,011  وهــى أقــل 

مــن القيمــة الجدوليــة.
بينمــا جــاء بالترتيــب الســابع »نقــص اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية فــي األجهــزة 
األمنيــة فــي مجــال مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة« حيــث جــاءت بنســبة 20,1% 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %18,9 مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الذكــور فــى مقابــل %21,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب 
  Zالنســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة

المحســوبة  0,193وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
الجرائــم  مســرح  فــي  التقليديــة  المرئيــة  األدلــة  غيــاب   « الثامــن  بالترتيــب  تلهــا 
اإللكترونيــة« حيــث جــاءت بنســبة ضئيلــة بلغــت %8,8 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
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الدراســة، موزعــة بيــن 13,6 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 4,3 
% مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن 
النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة  0,775  وهــى أقــل 

مــن القيمــة الجدوليــة.
وبالترتيب التاسع جاءت » تقنيات الحماية المستخدمة في المؤسسات والشركات 
يمكــن إحتراقهــا« حيــث جــاءت بنســبة ضئيلــة بلغــت 7,3 % مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الدراســة، موزعــة بيــن 13,6 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى 
مقابــل 1,4 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن 
الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 1,009 

وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
الجرائــم  فــي  الدليــل  محــو  ســهولة   « جــاءت  واألخيــر  العاشــر  الترتيــب  وفــي 
اإللكترونيــة« بنســبة بلغــت 6,6 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة 
بيــن 7,6 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 5,7 % مــن إجمالــى 
مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال 
إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,157 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.

آثــار الجرائــم اإللكترونيــة  التــى يمكــن أن تؤثــر فــى المجتمــع مــن وجهــة . 11
نظــر المراهقيــن

جدول)12( يوضح آثار الجرائم اإللكترونية  التى يمكن ان تؤثر فى 
المجتمع من وجهة نظر المراهقين تبعًا للنوع 

      النوع
اآلثار

الداللةقيمة zاإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

تساهم الجرائم اإللكترونية في 
ازدياد الجرائم األخاقية في 

المجتمع

دالة**4231,8107,15219,02,042

تؤدي الجرائم اإللكترونية إلى 
فقدان التفاعل اإلجتماعي بين 

المواطنين

غير دالة3929,52517,76423,40,976

تؤدي الجرائم اإللكترونية إلى 
زعزعة االستقرار األسري في 

المجتمع

دالة**4634,81510,66122,31,999
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تؤثر الجرائم اإللكترونية 
على األمن االقتصادي في 

المجتمع

غير دالة5340,24632,69936,30,622

تؤثر الجرائم اإللكترونية على 
األمن السياسي في المجتمع

غير دالة1410,642,8186,60,641

تؤدي إلى زيادة حجم االنفاق 
على شبكات االنترنت 

وحمايتها

غير دالة6146,27553,213649,80,576

دالة**7859,14632,612445,42,185تساهم في إنحراف األحداث

زيادة السلوك االجرامي بين 
المراهقين

دالة*3526,5149,94917,91,369

زيادة مستوي البطالة في 
المجتمع

غير دالة3425,83323,46724,50,194

132141273جملة من سئلوا
تشــير بيانات الجدول الســابق إلى آثار الجرائم اإللكترونية  التى يمكن ان تؤثر 
فــى المجتمــع مــن وجهــة نظــر المراهقيــن  تبعــًا للنــوع، حيــث جــاء فــي الترتيــب األول  
» تــؤدي إلــى زيــادة حجــم االنفــاق علــى شــبكات االنترنــت وحمايتهــا« بنســبة بلغــت 
%49,8 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %46,2 مــن إجمالــى 
مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل%53,2 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، 
وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت 

قيمــة Z المحســوبة 0,576 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
بنسبة  جاءت  حيث   ،« األحداث  إنحراف  في  تساهم   « الثاني  بالترتيب  تلها 
%45,4 من إجمالى مفردات عينة الدراسة، موزعة بين %59,1 من إجمالى 
مفردات عينة الذكور فى مقابل %32,6 من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وهناك 
فارق بين النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

0.01، فقد بلغت قيمة Z المحسوبة 2,185 وهى أكبر من القيمة الجدولية.
االقتصادي  اإللكترونية على األمن  الجرائم  تؤثر  الثالث »  الترتيب  وجاء فى 
في المجتمع«، حيث جاءت بنسبة %36,3 من إجمالى مفردات عينة الدراسة، 
موزعة بين %40,2 من إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل %32,6 من 
إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين 
القيمة  من  أقل  0,622وهى  المحسوبة   Z قيمة بلغت  فقد  إحصائيًا،  دال  غير 

الجدولية.
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وأما في الترتيب الرابع فقد جاءت » زيادة مستوي البطالة في المجتمع«، حيث 
جــاءت بنســبة %24,5 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن 25,8% 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %23,4 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، 

فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,194 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
وفــى الترتيــب الخامــس جــاءت« تــؤدي الجرائــم اإللكترونيــة إلــى فقــدان التفاعــل 
اإلجتماعــي بيــن المواطنيــن«، حيــث جــاءت بنســبة %23,4 مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %29,5 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 
%17,7 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق 
بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,976 وهــى 

أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
يليهــا فــي الترتيــب الســادس فقــد جــاءت » تــؤدي الجرائــم اإللكترونيــة إلــى زعزعــة 
االســتقرار األســري فــي المجتمــع »، حيــث جــاءت بنســبة %22,3 مــن إجمالــى 
مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %34,8 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور 
فى مقابل %10,6 من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وهناك فارق بين النسبتان، 
حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 0.01، فقــد بلغــت 

قيمــة Z المحســوبة 1,999  وهــى أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة.
وفــى الترتيــب الســابع جــاءت »تســاهم الجرائــم اإللكترونيــة فــي ازديــاد الجرائــم 
األخاقيــة فــي المجتمــع«، حيــث جــاءت بنســبة %19,0 مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %31,8 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل 
%7,1 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وهنــاك فــارق بيــن النســبتان، حيــث إن 
  Zالفــارق بيــن النســبتين دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 0.01، فقــد بلغــت قيمــة

المحســوبة 2,042 وهــى أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة.
وجــاء بالترتيــب الثامــن » زيــادة الســلوك االجرامــي بيــن المراهقيــن«، حيــث جــاءت 
بنســبة %17,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %26,5 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %9,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، وهنــاك فــارق بيــن النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين دال إحصائيــًا 
عنــد مســتوى داللــة 0.05، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 1,369 وهــى أكبــر مــن 

القيمــة الجدوليــة.
وأخيرًا جاء فى الترتيب التاسع » تؤثر الجرائم اإللكترونية على األمن السياسي 
فــي المجتمــع »، حيــث جــاءت بنســبة %6,6 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، 
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موزعــة بيــن %10,6 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %2,8 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين 
غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,641 وهــى أقــل مــن القيمــة 

الجدولية.
أهــم آليــات مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة التــي يجــب أن تتخذهــا الــدول . 12

ــن للحــد مــن انتشــارها مــن وجهــة نظــر المراهقي
جدول)13( يوضح أهم إليات مكافحة الجرائم اإللكترونية التي يجب أن 
تتخذها الدول  للحد من انتشارها من وجهة نظر المراهقين تبعًا للنوع 

الوزن المئويمنخفضةمتوسطةمرتفعآليات المكافحة

%ك%ك%ك%ك

تلتزم األجهزة األمنية بإنشاء 
وحدة متخصصة بالجرائم 

اإللكترونية.

8531.113549.55319.45785.89

إعداد كادر متخصص في 
مكافحة الجرائم اإللكترونية.

5921.6153566122.35445.55

تلتزم األجهزة األمنية بعقد 
دورات تخصصية للعاملين 
لديها حول مكافحة الجرائم 

اإللكترونية.

5319.416660.85419.85455.56

وضع تشريعات لمكافحة الجرائم 
اإللكترونية.

4416.112846.9101374894.99

استخدام التقنيات والتكنولوجيا 
الحديثة لمكافحة الجرائم 

اإللكترونية.

8832.211040.37527.55595.7

استخدام نظام إعامي متطور 
لنشر أساليب الوقاية من الجرائم 

اإللكترونية.

18969.27627.882.937277.41

تلتزم األجهزة األمنية بتتبع 
ومراقبة المواقع اإللكترونية.

18467.48029.393.37217.35

مصادرت أدوات ارتكاب الجرائم 
اإللكترونية.

19972.95720.9176.237287.42
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تستجيب األجهزة األمنية 
بالسرعة الممكنة لشكاوي 
المواطنين حول الجرائم 

اإللكترونية.

71269835.910438.15135.23

تشجيع المواطنين على التبليغ 
عن الجرائم اإللكترونية.

17463.76824.93111.46897.02

توفير الضمانات والحماية 
للمبلغين عن الجرائم 

اإللكترونية.

6624.2131487627.85365.46

فرض سياسات دولية وعقوبات 
كبيرة على مرتكبي هذه الجرائم.

4215.44215.418969.23994.07

تفعيل أحداث التقنيات والوسائل 
للكشف عن هوية مرتكبي 

الجرائم.

3211.7279.8921478.43643.71

نشر التوعية في المجتمعات 
حول الجرائم اإللكترونية 

ومخاطرها.

6523.86925.313950.94724.81

تعريف األفراد بكيفية الحفاظ 
على معلوماتهم وخصوصياتهم 

كحساباتهم البنكية وبطاقاتهم 
االئتمانية.

3111.49133.315155.34264.34

إنشاء خطوط هاتفية ومؤسسات 
معنية تابعة للدولة لإلباغ عن 
الحاالت التى تتعرض لمثل هذا 

النوع من الجرائم

24288.6259.1641.477807.95

توجيه التشريعات والقوانين 
وتحديثها بها يتماشي مع 

التطورات التكنولجية.

20675.55520.1103.667387.52

2739808الوزن المرجح

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى إليــات مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة التــي يجــب 
أن تتخذهــا الــدول للحــد مــن انتشــارها مــن وجهــة نظــر المراهقيــن تبعــًا للنــوع:

فقــد جــاء فــي مقدمــة تلــك اآلليــات » إنشــاء خطــوط هاتفيــة ومؤسســات معنيــة - 
تابعــة للدولــة لإلبــاغ عــن الحــاالت التــى تتعــرض لمثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم« 
بــوزن نســبي بلــغ 7,9 % يليهــا فــى الترتيــب الثانــي« توجيــه التشــريعات والقوانيــن 
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وتحديثهــا بهــا يتماشــي مــع التطــورات التكنولجيــة«، حيــث جــاءت بــوزن نســبي 
%7,5 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الــدراس، وجــاء فــى الترتيــب الثالــث » مصــادرت 
أدوات ارتــكاب الجرائــم اإللكترونيــة«، حيــث جــاءت بنســبة 7,42 %، وأمــا فــي 
الترتيــب الرابــع فقــد جــاءت » اســتخدام نظــام إعامــي متطــور لنشــر أســاليب الوقايــة 
مــن الجرائــم اإللكترونيــة« حيــث جــاءت بنســبة 7,41 % مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الدراســة، وجــاء » تلتــزم األجهــزة األمنيــة بتتبــع ومراقبــة المواقــع اإللكترونيــة« 

بالترتيــب الخامــس بــوزن نســبي 7,35 %.
تلهــا فــي اآلليــات المكافحــة » تشــجيع المواطنيــن علــى التبليــغ عــن الجرائــم - 

اإللكترونيــة«، بــوزن نســبي 7,0 %2،  وفــى الترتيــب الســابع » تلتــزم األجهــزة 
بــوزن  جــاءت  حيــث  اإللكترونيــة«،  بالجرائــم  بإنشــاء وحــدة متخصصــة  األمنيــة 
نســبي 5,89 % مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، وبالترتيــب الثامــن جــاء 
» اســتخدام التقنيــات والتكنولوجيــا الحديثــة لمكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة«. بــوزن 
نســبي بلــغ 5,7 %، يليهــا بالترتيــب التاســع آليــة » تلتــزم األجهــزة األمنيــة بعقــد 
دورات تخصصيــة للعامليــن لديهــا حــول مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة« بــوزن نســبي 
5,56 %، وبالترتيب العاشر ظهر » إعداد كادر متخصص في مكافحة الجرائم 

اإللكترونيــة« بــوزن نســبي5,55 %.
ومــن آليــات مكافحــة الجريمــة اإللكترونيــة بالترتيــب الحــادي عشــر جــاءت« - 

توفيــر الضمانــات والحمايــة للمبلغيــن عــن الجرائــم اإللكترونيــة » بــوزن نســبي5,46 
%، يليهــا بالترتيــب الثانــي عشــر » تســتجيب األجهــزة األمنيــة بالســرعة الممكنــة 
لشــكاوي المواطنيــن حــول الجرائــم اإللكترونيــة« بــوزن نســبي بلــغ 5,2 %، وفــي 
الترتيــب الثالــث عشــر جــاءت »وضــع تشــريعات لمكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة« 
بــوزن نســبي4,99 %، أمــا بالترتيــب الرابــع عشــر فجــاءت » نشــر التوعيــة فــي 

المجتمعــات حــول الجرائــم اإللكترونيــة ومخاطرهــا« بــوزن نســبي4,81 %.
الحفــاظ علــى معلوماتهــم -  بكيفيــة  األفــراد  تعريــف  المكافحــة »  آليــة  وجــاءت 

الخامــس  بالترتيــب  االئتمانيــة«  وبطاقاتهــم  البنكيــة  كحســاباتهم  وخصوصياتهــم 
عشــر بوزن نســبي%4,34، تلها بالترتيب الســادس عشــر« فرض سياســات دولية 
وعقوبــات كبيــرة علــى مرتكبــي هــذه الجرائــم« بــوزن نســبي4,07 %، وبالترتيــب 
الســابع عشــر واألخيــر جــاءت آليــة » تفعيــل أحــداث التقنيــات والوســائل للكشــف 

عــن هويــة مرتكبــي الجرائــم« بــوزن نســبي3,7 %.
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أهم خصائص الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر المراهقين. 13
جدول)14( يوضح أهم خصائص الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر 

المراهقين تبعًا للنوع 
      النوع
الخصائص

الداللةقيمة zاإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

صعوبة معرفة مرتكب 
الجريمة

دالة*6851,54934,811742,91,384

صعوبة قياس الضرر 
المترتب على الجرائم 
كونه مادي أو معنوي 

أو كاهما سويًا

غير دالة6045,55539,011542,10,532

غير دالة3728,04129,17828,60,087سهولة الوقوع فيها

دالة*4030,31611,35620,51,565غياب الرقابة األمنية

سهولة إخفاء وطمس 
معالم الجريمة

غير دالة2518,92819,95319,40,076

أقل جهدًا وعنفًا جسديا 
من الجرائم التقليدية

غير دالة9370,59265,218567,80,430

جريمة التتقيد بمكان أو 
زمان محددين

دالة*7456,15438,312846,91,467

132141273جملة من سئلوا

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أهــم خصائــص الجرائــم اإللكترونيــة مــن وجهــة 
نظــر المراهقيــن  تبعــًا للنــوع، حيــث جــاء فــي الترتيــب األول مــن تلــك الخصائــص 
» أقــل جهــدًا وعنفــًا جســديا مــن الجرائــم التقليديــة« بنســبة بلغــت %67,8 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %70,5 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
الذكــور فــى مقابــل%65,2 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، 
حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 

0,430 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
تلهــا بالترتيــب الثانــي » جريمــة التتقيــد بمــكان أو زمــان محدديــن«، حيــث جــاءت 
بنســبة %46,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %56,1 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %38,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
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اإلنــاث، وهنــاك فــارق بيــن النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين دال إحصائيــًا 
عنــد مســتوى داللــة 0.05، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 1,467 وهــى أكبــر مــن 

القيمــة الجدوليــة.
وجــاء فــى الترتيــب الثالــث » صعوبــة معرفــة مرتكــب الجريمــة«، حيــث جــاءت 
بنســبة %42,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %51,5 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %34,8 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، وهنــاك فــارق بيــن النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين دال إحصائيــًا 
عنــد مســتوى داللــة 0.05، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 1,384 وهــى أكبــر مــن 

القيمــة الجدوليــة.
وأمــا فــي الترتيــب الرابــع فقــد جــاءت » صعوبــة قيــاس الضــرر المترتــب علــى 
الجرائــم كونــه مــادي أو معنــوي أو كاهمــا ســويًا«، حيــث جــاءت بنســبة 42,1% 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %45,5 مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الذكــور فــى مقابــل %39,0 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب 
  Zالنســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت قيمــة

المحســوبة 0,532 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
وفــى الترتيــب الخامــس جــاءت« ســهولة الوقــوع فيهــا »، حيــث جــاءت بنســبة 
%28,6 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %28,0 مــن إجمالــى 
مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %29,1 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، 
وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، فقــد بلغــت 

قيمــة Z المحســوبة 0,087 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
يليهــا فــي الترتيــب الســادس فقــد جــاءت » غيــاب الرقابــة األمنيــة »، حيــث جــاءت 
بنســبة %20,5 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %30,3 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %11,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، وهنــاك فــارق بيــن النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين دال إحصائيــًا 
عنــد مســتوى داللــة 0.05، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 1,565 وهــى أكبــر مــن 

القيمــة الجدوليــة.
وفــى الترتيــب الســابع جــاءت« ســهولة إخفــاء وطمــس معالــم الجريمــة »، حيــث 
جــاءت بنســبة %19,4 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن 18,9% 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %19,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، وتتقــارب النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا، 

فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,076 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
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أهم أهداف الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر المراهقين. 14
جدول)15( يوضح أهم أهداف الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر المراهقين 

تبعًا للنوع 
الوزن المئويمعارضمحايدمؤيداألهداف

%ك%ك%ك%ك

تحقيق مكسب سياسي أو مادي 
أو معنوي غير مشروع عبر 
تقنيات المعلومات )كعمليات 

تزويد بطاقات االئتمان(.

23184,63011,0124,476516.02

20073,36122,3124,473415.37االختراق.

تدمير المواقع على االنترنت 
وسرقة الحسابات الحالية.

15356,09133,32910,667014.03

الوصول إلى معلومات ووثائق 
سرية للمؤسسات والجهات 

الحكومة والمعرفية والشخصية 
البتزازهم.

16761,28029,3269,568714.39

الوصول إلى معلومات غير 
متاحة للعامة.

9635,214151,63613,260612.69

الرغبة في تحقيق المكاسب 
المالية من األخرين

10137,014051,33211,761512.88

الرغبة في تحقيق االنتقام من 
بعض األشخاص معنويا وماديا.

16861,58932,6165,969814.62

2734775الوزن المرجح

تشير بيانات الجدول السابق إلى أهداف الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر المراهقين 
تبعًا للنوع:

فقد جاء في مقدمة تلك األهداف  » تحقيق مكسب سياسي أو مادي أو معنوي غير - 
مشروع عبر تقنيات المعلومات )كعمليات تزويد بطاقات االئتمان(« بوزن نسبي بلغ 
%16,02 يليها فى الترتيب الثاني » االختراق«، حيث جاءت بوزن نسبي 15,37% 
من إجمالى مفردات عينة الدراسة، تلها فى الترتيب الثالث » الرغبة في تحقيق االنتقام 
من بعض األشخاص معنويا وماديا«، حيث جاءت بنسبة %14,62، وأما في الترتيب 
الرابع فقد جاءت »الوصول إلى معلومات ووثائق سرية للمؤسسات والجهات الحكومة 
والمعرفية والشخصية البتزازهم« حيث جاءت بنسبة %14,39 من إجمالى مفردات 
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عينة الدراسة.
تلها من أهداف الجرائم اإللكترونية » تدمير المواقع على االنترنت وسرقة الحسابات - 

الحالية« بالترتيب الخامس بوزن نسبي %14,03،  وفى الترتيب السادس » الرغبة 
في تحقيق المكاسب المالية من األخرين » حيث جاءت بوزن نسبي %12,88 من 
إجمالى مفردات عينة الدراسة، وبالترتيب السابع جاء » الوصول إلى معلومات غير 

متاحة للعامة« بوزن نسبي بلغ 12,69%.
أهم وسائل الوقاية من الجرئمة اإللكترونية من وجهة نظر المراهقين. 15

جدول)16( يوضح أهم وسائل الوقاية من الجرئمة اإللكترونية من وجهة 
نظر المراهقين تبعا للنوع

      النوع
وسائل الوقاية

الداللةقيمة zاإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

تجنب الكشف عن أي 
معلومات تتعلق بمستخدمي 

االنترنت، مثل بطاقات الهوية 
أو الهوية على موقع االنترنت 

أو غيرها

غير 2418,2139,23713,60,740
دالة

عدم إرسال الصور عبر 
االنترنت أثناء التحدث مع 

الغرباء

غير 4433,32618,47025,61,230
دالة

عدم استخدام بطاقة االئتمان 
الخاصة في حالة عدم التأكد 

من أن الموقع آمن

غير 2216,72819,95018,30,264
دالة

التحقق من المواقع التى يقوم 
األطفال بفتحها، من أجل 

تجنب إساءة معاملة األطفال 
والمضايقة وغيرها

دالة**8564,45236,913750,22,272

إغاق البلوتوث في األماكن 
العامة، وعدم قبول طلب 

إتصال إال من أشخاص موثوق 
بهم

غير 7355,39668,116961,91,055
دالة

عدم اإلحتفاظ بالبيانات 
الحساسة في الحاسب اآللي 

مثل البيانات المالية والشخصية 
خشية وقوعها بإيدي إلرهابيين

غير 3022,73323,46323,10,056
دالة

132141273جملة من سئلوا
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تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أهــم وســائل الوقايــة مــن الجرئمــة اإللكترونيــة 
مــن وجهــة نظــر المراهقيــن تبعــًا للنــوع، حيــث جــاء فــي مقدمــة تلــك الوســائل الوقائيــة 
مــن  إال  إتصــال  طلــب  قبــول  وعــدم  العامــة،  األماكــن  فــي  البلوتــوث  إغــاق   «
أشــخاص موثوق بهم« بنســبة بلغت %61,9 من إجمالى مفردات عينة الدراســة، 
موزعــة بيــن %55,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل%68,1 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، ويتقــارب الفــارق بيــن النســبتان، حيــث إن الفــارق 
  Zقيمــة بلغــت  فقــد  النســبتين غيــر دال إحصائيــًا عنــد أي مســتوى داللــة،  بيــن 

المحســوبة 1,055 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
تلهــا بالترتيــب الثانــي » التحقــق مــن المواقــع التــى يقــوم األطفــال بفتحهــا، مــن أجــل 
تجنــب إســاءة معاملــة األطفــال والمضايقــة وغيرهــا« حيــث جــاءت بنســبة 50,2% 
مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %64,4 مــن إجمالــى مفــردات 
عينــة الذكــور فــى مقابــل %36,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وهنــاك فــارق 
بيــن النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 

0.01، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 2,272 وهــى أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة.
وجــاء فــى الترتيــب الثالــث » عــدم إرســال الصــور عبــر االنترنــت أثنــاء التحــدث 
مــع الغربــاء«، حيــث جــاءت بنســبة %25,6 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، 
موزعــة بيــن %33,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %18,4 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، ويتقــارب الفــارق بيــن النســبتان، حيــث إن الفــارق 
  Zقيمــة بلغــت  فقــد  النســبتين غيــر دال إحصائيــًا عنــد أي مســتوى داللــة،  بيــن 

المحســوبة 1,230 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
أمــا  فــى الترتيــب الرابــع فقــد جــاءت » عــدم اإلحتفــاظ بالبيانــات الحساســة فــي 
الحاسب اآللي مثل البيانات المالية والشخصية خشية وقوعها بإيدي إلرهابيين«، 
حيــث جــاءت بنســبة %23,1 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن 
%22,7 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %23,4 مــن إجمالــى 
مفــردات عينــة اإلنــاث،  وتتقــارب النســبتتين، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر 
دال إحصائيًا عند جميع مســتويات الداللة، فقد بلغت قيمة Z المحســوبة 0,056 

وهــى أقــل  مــن القيمــة الجدوليــة.
يليهــا »عــدم اســتخدام بطاقــة االئتمــان الخاصــة فــي حالــة عــدم التأكــد مــن أن 
الموقــع آمــن » بالترتيــب الخامــس حيــث جــاءت بنســبة %18,3 مــن إجمالــى 
مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %16,7 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور 
فــى مقابــل %19,9 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث،  وتتقــارب النســبتتين، 
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حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا عنــد جميــع مســتويات الداللــة، 
فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,264 وهــى أقــل  مــن القيمــة الجدوليــة.

تتعلــق  معلومــات  أي  عــن  الكشــف  تجنــب  جــاءت«  الســادس  الترتيــب  وفــي 
بمســتخدمي االنترنــت، مثــل بطاقــات الهويــة أو الهويــة علــى موقــع االنترنــت أو 
غيرهــا » بنســبة بلغــت %13,6 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن 
فــى مقابــل %9,2 مــن إجمالــى  الذكــور  %18,2 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
مفــردات عينــة اإلنــاث،  وتتقــارب النســبتتين، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر 
دال إحصائيًا عند جميع مســتويات الداللة، فقد بلغت قيمة Z المحســوبة 0,740 

وهــى أقــل  مــن القيمــة الجدوليــة.
درجــة موافقــة المراهقيــن حــول العاقــة بيــن التعــرض للجرائــم اإللكترونيــة . 16

وإدراكهــم لألمــن االجتماعــي
جدول رقم ) 17( درجة موافقة المراهقين حول العاقة بين التعرض للجرائم 

اإللكترونية وإدراكك لألمن االجتماعي )ن= 273)
المتوسطالعبارات

)من3(
االنحراف 
المعياري 

-   الجريمة اإللكترونية ال تقيدها حدود مكانية مما يجعلها اكثر ضررا على 
االمن االجتماعىً. 

2.4060.701

-  صعوبة ماحقة مرتكبى الجرائم اإللكترونية مما يؤدى الى سهولة 
انتشارها.

2.3150.677

- سهولة ارتكاب الجرائم اإللكترونية مقارنة بالجرائم التقليدية مما يجعلها 
اكثر تاثيرا على االمن االجتماعى.

2.3620.750

- نشر الجرائم اإللكترونية عبر وسائل االعام الرقمي يؤدى الى زيادة 
انتشار الجريمة.

1.7650.798

2.3840.654- سرقة المعلومات وبيعها يؤدى الى االضرار باصحابها.

-  نشر اإلعانات التوعوية بالجرائم اإللكترونية عبر وسائل االعام 
المختلفة.

2.5050.681

2.6150.589- تحدث الجرائم اإللكترونية بغرض تحقيق انتقام من شخص اخر.

2.3070.697- ممارسة التحرش االلكترونى مع بعض االشخاص

- التوعية  من قبل المؤسسات االجتماعية بخطورة الجرائم اإللكترونية على  
المجتمع.

2.6550.534

2.6000.526- توعية المجتمع من مخاطر الجرائم اإللكترونية.
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2.5420.612- سرقة البنوك واعتراض العمليات المالية وتحويل مسارها.

2.3000.662- الرغبة فى تحقيق المكاسب المالية من االخرين دون جهد او تعب.

2.2230.700- زيادة مستوى القلق والخوف واالضطراب لدى الشباب.

2.5230.642- اإلساءة لبعض الشخصيات العامة في المجتمع.

2.4240.638- التشوية والتشهير بسمعه االخرين.

2.5450.668- زرع الشعور بالمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته.

- التعرض للجرائم اإللكترونية قد يؤدى الى االنتحار من خال نشر الصور 
واالقوال المبراكة

2.5490.646

2.6440.583- انتشار الجرائم اإللكترونية يؤدى الى الكثير من المشاكل االجتماعية.

- نشر بعض المعلومات المزيفة التى تؤدى الى الحاق االذى المعنوى 
باالخرين.

2.5530.640

2.5930.623- تنمية الوعي بالشعور بالمسئولية الفردية عن الوطن وأمنه.

2.1830.754- بيئة خصبة النتشار الشائعات والفضائح.

2.6410.571- انتشار الجرائم اإللكترونية يؤدى الى الكثير من المشاكل االقتصادية.

2.5310.568- وقاية المجتمع وأفراده من االنحراف.

- نشر بعض الصور والفيديوهات المزيفة التى تؤدى إلى إلحاق األذى 
المعنوى باالخرين.

2.5340.599

2.4100.653- استخدام المعلومات الكاذبة والفضائح لزعزعة الثقة برجال الدولة.

2.3470.706- انتشار الجرائم اإللكترونية يؤدى الى الكثير من الصراعات السياسية.

- البطالة بين الشباب تؤدى الى ارتكاب الجرائم اإللكترونية لتحقيق مكاسب 
مادية.

2.1280.768

- نشر األمن االجتماعي يعتبر حائط صد يحمي المجتمع من التأثيرات 
الضارة للجرائم اإللكترونية.

2.5380.646

2.3620.720- ابتزاز االخر من اجل الحصول على اموال.

2.3580.683- ابتزاز الفتيات من اجل تنفيذ رغبات منحرفة.

- قلة التوعية التى يجب ان تقوم به الدولة لدى االفراد نحو الجرائم 
اإللكترونية تؤثر على استقرار المجتمع.

2.4760.618

2.4320.672- االهتمام بمفاهيم األمن االجتماعي.

2.3470.629- الجرائم اإللكترونية قد تدفع الى العزلة واالنتحار.
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2.3800.637- التعدي على أمن المواطنين.

- ارتفاع مستوى البطالة يؤدى الى ارتكاب بعض الجرائم اإللكترونية مثل 
التحرش االلكترونى.

2.4350.699

- توعية الدولة لافراد بطرق وحيل واساليب االشخاص لاحتيال عليهم عبر 
االنترنت لتحقيق االمن االجتماعى.

2.0910.801

- نجاح ممارسة الجرائم اإللكترونية يجعل الكثير من االفراد يميل الى تقليد 
تلك الجرائم.

2.3510.637

- التهاون من قبل الدولة فى وضع قوانين وعقوبات صارمة تجرم تلك 
الجرائم يؤثر على استقرار المجتمع وامنه.

2.4060.652

1.5270.707- التعرض للجرائم اإللكترونية يزيد من مستوى القلق والخوف واالضطراب.

- نشر الجرائم اإللكترونية عبر وسائل االعام اإللكترونية يؤدى الى التقليل 
من الوقوع فى مثل تلك الجرائم.

1.6520.813

- التوعية  من قبل المؤسسات التعليمية بخطورة الجرائم اإللكترونية على  
المجتمع.

1.9150.893

 
ويتضــح ممــا ســبق العاقــة بيــن التعــرض للجرائــم اإللكترونيــة وإدراكهــم لألمــن   
االجتماعــي فقــد اتضحــت دور تلــك العاقــة فــي )التوعيــة  مــن قبــل المؤسســات 
أعلــى  نالــت  حيــث  المجتمــع(  علــى   اإللكترونيــة  الجرائــم  بخطــورة  االجتماعيــة 
درجــة موافقــة حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــا)2.655(، ويليهــا فــي الترتيــب 
)انتشــار الجرائــم اإللكترونيــة يــؤدى الــى الكثيــر مــن المشــاكل االجتماعيــة( وذلــك 
الجرائــم  )انتشــار  الثالــث  الترتيــب  فــي  وجــاء   ،)2.644( بلــغ  حســابي  متوســط 
اإللكترونيــة يــؤدى إلــى الكثيــر مــن المشــاكل االقتصاديــة.( وذلــك بمتوســط حســابي 
بلــغ)2.641(، فــي حيــن جــاء المتوســط الحســابي بأنها)تحــدث الجرائــم اإللكترونيــة 
بغــرض تحقيــق انتقــام مــن شــخص اخــر.( درجــة موافقــة بلغــت)2.615(، بينمــا 
يــؤدي التعــرض للجرائــم اإللكترونيــة إلى)التعــرض للجرائــم اإللكترونيــة يزيــد مــن 
مســتوى القلــق والخــوف واالضطــراب( والتــى حصلــت علــى أقــل درجــة موافقــة فقــد 

جــاءت بمتوســط حســابي بلــغ)1.527(.
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أهم المقترحات لمواجهة الجرائم اإللكترونية من وجهة نظر المراهقين. 17
جدول)18( يوضح  أهم المقترحات لمواجهة الجرائم اإللكترونية من وجهة 

نظر المراهقين تبعًا للنوع 
      النوع
المقترحات

الداللةقيمة zاإلجماليإناثذكور

%ك%ك%ك

رسم سياسة وطنية ودولية 
تفرض عقوبات صارمة على 

مرتكبي جرائم االنترنت

دالة*9773,57754,617463,71,558

استخدام أساليب وتقنيات 
متطورة لحماية المعلوماتية 

والتمكن من الكشف عن 
مرتكبي هذه األعمال غير 

المشروعة

غير دالة1612,13021,34616,80,756

توعية األفراد تستخدمي 
االنترنت على ماهية الجرائم 

اإللكترونية وكل ما يترتب 
عليها من مخاطر

غير دالة6448,54834,011241,01,192

132141273جملة من سئلوا

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أهــم المقترحــات لمواجهــة الجرائــم اإللكترونيــة 
مــن وجهــة نظــر المراهقيــن تبعــًا للنــوع، حيــث جــاء فــي الترتيــب األول مــن تلــك 
المقترحــات » رســم سياســة وطنيــة ودوليــة تفــرض عقوبــات صارمــة علــى مرتكبــي 
جرائــم االنترنــت » بنســبة بلغــت %63,7 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، 
موزعــة بيــن %73,5 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل%54,6 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وهنــاك فــارق بيــن النســبتان، حيــث إن الفــارق بيــن 
النســبتين دال إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 0.05، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 

1,558 وهــى أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة
 ويليها فى الترتيب الثاني » توعية األفراد تستخدمي االنترنت على ماهية الجرائم 
اإللكترونيــة وكل مــا يترتــب عليهــا مــن مخاطــر«، حيــث جــاءت بنســبة %41,0 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %48,5 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
الذكــور فــى مقابــل %34,0 مــن إجمالــى مفــردات عينــة اإلنــاث، وتتقــارب النســبتين، 
حيث إن الفارق بين النســبتين غير دال إحصائيًا عند جميع مســتويات الداللة، فقد 

بلغــت قيمــة Z المحســوبة 1,192 وهــى أقــل مــن القيمــة الجدوليــة.
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وجاء فى الترتيب الثالث » استخدام أساليب وتقنيات متطورة لحماية المعلوماتية 
والتمكــن مــن الكشــف عــن مرتكبــي هــذه األعمــال غيــر المشــروعة »، حيــث جــاءت 
بنســبة %16,8 مــن إجمالــى مفــردات عينــة الدراســة، موزعــة بيــن %12,1 مــن 
إجمالــى مفــردات عينــة الذكــور فــى مقابــل %21,3 مــن إجمالــى مفــردات عينــة 
اإلنــاث، وتتقــارب النســبتين، حيــث إن الفــارق بيــن النســبتين غيــر دال إحصائيــًا 
عنــد جميــع مســتويات الداللــة، فقــد بلغــت قيمــة Z المحســوبة 0,756 وهــى أقــل 

مــن القيمــة الجدوليــة.

نتائج التحقق من صحة الفروض : 
يحتــوي هــذا الجــزء علــي خاصــة ماتوصلــت إليــه الدراســة الراهنــة مــن نتائــج 
تطبيــق االســتبيان، وســوف تتنــاول الباحثــة فــي هــذا الجــزء نتائــج التحقــق مــن صحــة 
فــروض الدراســة واإلجابــة عــن بعــض تســاؤالتها البحثيــة، ثــم تقــدم ملخصــًا عــن 
هــذه النتائــج، والتــي فــي ضوئهــا يمكــن طــرح عــدد مــن المقترحــات والتوصيــات، 
وفــي ضــوء أهــداف الدراســة وفروضهــا ســوف يتــم عــرض نتائــج التحقــق مــن صحــة 

الفــروض فيمــا يلــي :
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات 
المبحوثيــن علــى مقيــاس العاقــة بيــن تأثيــر تعرضهــم للجرائــم اإللكترونيــة 
وإدراكهــم لألمــن االجتماعــي تبعــا الختــاف للمســتوى االجتماعــي االقتصــادي.
جدول رقم )19( تحليل التباين أحادي االتجاه )On-WayAnova(بين 
متوسطات درجات المبحوثين على  مقياس العاقة بين تعرضهم للجرائم 

اإللكترونية وإدراكهم لألمن االجتماعي
درجة مجموعات المربعاتمصدر التباين

الحرية
متوسط مجموع 

المربعات
الداللةقيمة ف

غير دالة0,47220,2360,867بين المجموعات

72,1552650,272داخل المجموعات

-72,627267المجمــوع
تشير بيانات الجدول السابق إلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات 
المختلفة)منخفضة-  االقتصادية  االجتماعية  مستويات  يمثلون  الذين  المبحوثين 
متوسطة- مرتفعة(، وذلك علي مقياس العاقة بين تعرضهم للجرائم اإللكترونية 
وإدراكهم لألمن االجتماعي، حيث بلغت قيمة ف )0,867( وهذه القيمة غير دالة 

عند أي مستوى داللة ، وهو ما يثبت عدم صحة هذا الفرض .
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الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــًا بيــن متوســطات درجــات 
الذكــور ومتوســطات درجــات اإلنــاث علــى مقيــاس العاقــة بيــن تأثيــر تعرضهــم 

ــة وإدراكهــم لألمــن االجتماعــي. ــم اإللكتروني للجرائ
جدول )20( نتائج اختبار )ت-  Test( لداللة الفروق بين متوسطات 
درجات المبحوثين على مقياس العاقة بين تعرضهم للجرائم اإللكترونية 

وادراكهم لألمن االجتماعي وفقا للنوع 
االنحراف المتوسطالعددالمجموعات

المعياري
الداللةدرجة الحريةقيمة ت

دالة عند 1322,420,5403,573266ذكور
0,01

1362,650,480إناث

تشــير نتائــج اختبــار »ت« فــى الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات درجــات اإلنــاث علــى فــي 
إدراكهــم لألمــن االجتماعــي، حيــث بلغــت قيمــة »ت« )3,573( وهــى قيمــة دالــة 
إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة = 0,01، وبالتالــى فقــد يثبــت صحــة هــذا الفــرض.

الثالــث: توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن معــدل  الفــرض 
اســتخدام المراهقيــن لوســائل اإلعــام الرقمــي و إدراكهــم لألمــن االجتماعــي .
جدول )22( نتائج معامل ارتباط سبيرمان لبيان العاقة بين معدل استخدام 

المراهقين لوسائل اإلعام الرقمي  و إدراكهم لألمن االجتماعي
الداللةاتجاه العاقةمعدل استخدام وسائل اإلعام الرقميإدراك األمن االجتماعي

دالة**موجبةمعامل االرتباط Rالعدد

2730.2501

تشــير نتائــج اختبــار »ســبيرمان« فــى الجــدول الســابق إلــى أنــه توجــد عاقــة 
ارتباطيــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن معــدل اســتخدام المراهقيــن لوســائل 
اإلعــام الرقمــي وبيــن إدراك المبوحوثيــن لألمــن االجتماعــي، حيــث بلغــت قيمــة 
»R» )0.2501( وهــى قيمــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة= 0.01، ممــا 

يــدل علــى صحــة هــذا الفــرض.
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الفــرض الرابــع: توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بين تقييم المراهقين 
آلليــات مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة وبيــن إدراكهم لألمن االجتماعي .

جدول )22( نتائج معامل ارتباط سبيرمان لبيان العاقة بين آليات مكافحة 
الجرائم اإللكترونية  وبين إدراكهم لألمن االجتماعي

الداللةاتجاه العاقةآليات مكافحة الجرائم اإللكترونيةإدراك األمن االجتماعي

دالة**موجبةمعامل االرتباط Rالعدد

2730,380

تشــير نتائــج اختبــار »ســبيرمان« فــى الجــدول الســابق إلــى أنــه توجــد عاقــة 
ارتباطيــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن تقييــم المراهقيــن آلليــات مكافحــة الجرائــم 
 «R« اإللكترونيــة وبيــن إدراك المبوحوثيــن لألمــن االجتماعــي، حيــث بلغــت قيمــة
)0,380( وهــى قيمــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة= 0.01، ممــا يــدل علــى 

صحــة هــذا الفــرض.
الفــرض الخامــس: توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن عــدد مــرات 

تعــرض المراهقيــن للجرائــم اإللكترونيــة وإدراكهــم لألمــن االجتماعي.
جدول )23( نتائج معامل ارتباط سبيرمان لبيان العاقة بين عدد مرات 

تعرض المراهقين للجرائم اإللكترونية  وبين إدراكهم لألمن االجتماعي
عدد مرات تعرض المراهقين للجرائم إدراك األمن االجتماعي

اإللكترونية
الداللةاتجاه العاقة

دالة**موجبةمعامل االرتباط Rالعدد

2730.2178

تشــير نتائــج اختبــار »ســبيرمان« فــى الجــدول الســابق إلــى أنــه توجــد عاقــة 
ارتباطيــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن عــدد مــرات تعــرض المراهقيــن للجرائــم 
 «R« اإللكترونيــة وبيــن إدراك المبحوثيــن لألمــن االجتماعــي، حيــث بلغــت قيمــة
)0.2178( وهــى قيمــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة= 0.01، ممــا يــدل علــى 

صحــة هــذا الفــرض.
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النتائج العامة للدراسة:
أشــارت النتائــج الــى ان الجرائــم اإللكترونيــة التــى يتعــرض لهــا المراهقيــن» - 

الرســائل الضــارة«، يليهــا» ســرقة بعــض الملفــات مــن حاســوبك«، ثــم » قرصنــة 
البرامــج«، يليهــا» إرســال رســائل إباحيــة«، وأخيــرا » الفيروســات».

جــاءت أكثــر أنــواع الجرائــم اإللكترونيــة األكثــر انتشــارًا عبــر وســائل اإلعــام - 
الرقمــي مــن وجهــة نظــر المراهقيــن، » الهجــوم المتعلــق بطلــب فديــة أو أمــوال 
علــي  األشــخاص  هويــة  وســرقة  انتحــال  االنترنت«،ثــم»  عبــر  األخريــن  مــن 
االنترنت»يليها»احتيــال والنصــب عبــر االنترنــت«، ثــم» اســتغال األطفــال علــي 
االنترنــت ونشــر مــواد اباحيــة متعلقــة باألطفــال«، يليهــا» التدميــر المتعمــد«، ثــم» 
المطــاردة والترصــد اإللكترونــي«، يليهــا» الرســائل الضــارة«، ثم»انتهــاك الملكيــة 
الفكريــة للغيــر«، يليهــا» التحــرش اإللكترونــي باألخرين»ثــم» تشــويه الســمعة«، 

وأخيــرًا جــاء» بيــع األشــياء المحرمــة والممنوعــة».
رصــدت نتائــج الدراســة آثــار الجرائــم اإللكترونيــة  التــى يمكــن ان تؤثــر فــى - 

المجتمــع مــن وجهــة نظــر المراهقيــن فــى » تــؤدي إلــى زيــادة حجــم االنفــاق علــى 
شــبكات االنترنــت وحمايتهــا«، ثــم» تســاهم فــي إنحــراف األحــداث«، يليهــا» تؤثــر 
الجرائــم اإللكترونيــة علــى األمــن االقتصــادي فــي المجتمــع«، ثــم» زيــادة مســتوي 
البطالــة فــي المجتمــع«، يليهــا» تــؤدي الجرائــم اإللكترونيــة إلــى فقــدان التفاعــل 
زعزعــة  إلــى  اإللكترونيــة  الجرائــم  تــؤدي  يليهــا»  المواطنيــن«،  بيــن  اإلجتماعــي 
االســتقرار األســري فــي المجتمــع«، ثــم» تســاهم الجرائــم اإللكترونيــة فــي ازديــاد 
الجرائــم األخاقيــة فــي المجتمــع«، يليهــا» زيــادة الســلوك االجرامــي بيــن المراهقين«، 

وأخيــرًا جــاء» تؤثــر الجرائــم اإللكترونيــة علــى األمــن السياســي فــي المجتمــع».
المبحوثيــن -  درجــات  متوســطات  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

علــى مقيــاس العاقــة بيــن تأثيــر تعرضهــم للجرائــم اإللكترونيــة وإدراكهــم لألمــن 
االجتماعــي.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــًا بيــن متوســطات درجــات الذكــور ومتوســطات - 
درجــات اإلنــاث علــى مقيــاس تأثيــر تعرضهــم للجرائــم اإللكترونيــة وإدراكهــم لألمــن 

االجتماعي.
توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن معــدل اســتخدام المراهقيــن - 

لوســائل اإلعــام الرقمــي و إدراكهــم لألمــن االجتماعــي.
توجد عاقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تقييم المراهقين آلليات مكافحة - 

الجرائم اإللكترونية وبين إدراكهم لألمن االجتماعي.
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توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن عــدد مــرات تعــرض المراهقيــن - 
للجرائــم اإللكترونيــة وإدراكهــم لألمــن االجتماعــي.

توصيات:
توظيــف وســائل اإلعــام الرقمــى فــى تجــاه الجانــب الوقائــى المتمثــل فــى بــث - 

روح الــوالء واالنتمــاء وتوعيــة األفــراد بمخاطــر الجرائــم اإللكترونيــة والتــى تمثــل 
تهديــدا للمجتمعــات البشــرية.

تقديــم البرامــج الحواريــة مــع الشــخصيات المؤثــرة فــي األمــن اإلجتماعــي مثــل - 
ممثلــي الجمعيــات األهليــة والمجتمــع المدنــي. 

عمل اعانات موجهة لزيادة الوعي باألمن اإلجتماعي. - 
عمل برامج حوارية مع الباحثين واألكاديميين في مجال األمن اإلجتماعي. - 
يجــب علــى الدولــة ســن التشــريعات التــى تحمــى األفــراد مســتخدمى التكنولوجيــة - 

الحديثــة، واالمــن االجتماعــى لهــم مــن خــال تطويــر االجهــزة االمنيــة كــى تســتطيع 
فــرض رقابتهــا وســيطرتها علــى كل مــا يتــم تناولــه مــن خــال وســائل اإلعــام 

الرقمــى دون االخــال بخصوصيــة مســتخدميها وحرياتهــم. 
العمــل علــى توفيــر المعلومــات بشــكل مســتمر عــن الجرائــم اإللكترونيــة وســرعة - 

التعامــل معهــا بــكل شــفافية.
نشــر الوعــى المجتمعــى بالخطــر الــذى يمكــن ان تشــكلة الجرائــم اإللكترونيــة - 

التــى يتعــرض لهــا الفــرد عبــر وســائل اإلعــام  الرقمــى وذلــك مــن خــال اقامــة 
النــدوات والمنشــورات التــى تهــدف الــى التوعيــة بخطــر تلــط الجرائــم.

وســائل -  خــال  مــن  اإللكترونيــة  الجرائــم  لمكافحــة  تشــريعات  اصــدار  ضــروة 
الرقمــى. اإلعــام  
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