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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

Journal of Public Relations Research Middle East
التعريف بالمجلة:
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاثا متخصصة في
العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال ،بعد أن تقوم بتحكيمها من قبل عدد من األساتذة
المتخصصين في نفس المجال ،بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة ،أول جمعية
علمية مصرية متخصصة في العالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة).
والمجلة ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات
العلمية والتدريب.
o
o

o
o
o
o
o

المجلة معتمدة بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر ،ولها ترقيم دولي ورقم إيداع
ومصنفة دوليا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،كذلك
مصنفة من لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات في مصر.
أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط ،وأول دورية
علمية عربية في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثير العربي Arab Impact Factor
بمعامل تأثير =  2.01بنسبة  %100في تقرير عام 2020م للمؤسسة األمريكية "  NSPنشر العلوم
الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية.
المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام.
تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.
تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقا لشروط خاصة
يلتزم بها المعلن.
يُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية  -وللباحثين المتقدمين لمناقشة رسائل الماجستير
والدكتوراه.
يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التي نوقشت ،ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة في
العالقات العامة واإلعالم ،كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة
التدريس.

قواعد النشر:
-

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره.
تقبل البحوث باللغات( :العربية ــ اإلنجليزية ــ الفرنسية) على أن يُكتب ملخص باللغة اإلنجليزية
للبحث في حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبا باللغة العربية.
أن يكـون البحـث في إطـار الموضوعـات التي تهتم بها المجلـة في العالقـات العامـة واإلعالم
واالتصاالت التسويقية المتكاملة.
تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان
والمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزءا من رسالة أكاديمية نوقشت وتم
منح صاحبها الدرجة العلمية.
يُراعى اتباع األسس العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي ومراجعه ،ويُراعى الكتابة ببنط ()14
 Simplified Arabicوالعناوين الرئيسية والفرعية  Boldفي البحوث العربية ،ونوع الخط
 Times New Romanفي البحوث اإلنجليزية ،وهوامش الصفحة من جميع الجهات (،)2.54

-

-

-

ومسافة ( )1بين السطور ،أما عناوين الجداول ( )11بنوع خط .Arial
يتم رصد المراجع في نهاية البحث وفقا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقا لإلشارة إلى المرجع
في متن البحث وفقا لطريقة  APAاألمريكية.
يرسل الباحث نسخة إلكترونية من البحث بالبريد اإللكتروني بصيغة Wordمصحوبة بسيرة ذاتية
مختصرة عنه.
في حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسمي بقبول البحث للنشر .أما في
حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمي وإرسال جزء من رسوم نشر البحث
له في أسرع وقت.
إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدال خالل أسبوع من
استالم مالحظات التعديل ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالي ،أما إذا كان
التعديل جذريا فيرسله الباحث بعد  15يوما من إرسال المالحظات له.
يرسل الباحث مع البحث ما قيمته  2800جنيه مصري للمصريين من داخل مصر ،ومبلغ $550
للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب ،مع تخفيض ( )%25لمن يحمل عضوية الزمالة العلمية
للجمعية المصرية للعالقات العامة من المصريين والجنسيات األخرى .وتخفيض ( )%25من الرسوم
لطلبة الماجستير والدكتوراه .وألي عدد من المرات خالل العام .يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم
من قبل اللجنة العلمية.
يتم رد نصف المبلغ للباحثين من داخل وخارج مصر في حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم
بعدم صالحيته للنشر بالمجلة.
ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى.
ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )40صفحة  –A4في حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  30جنيها
مصريا للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب.$10
يُرسل للباحث عدد ( )2نسخة من المجلة بعد نشر بحثه ،وعدد ( )5مستلة من البحث الخاص به.
ملخص رسالة علمية (ماجستير)  500جنيها للمصريين ولغير المصريين .$150
ملخص رسالة علمية (الدكتوراه)  600جنيها للمصريين ولغير المصريين  .$180على أال يزيد
ملخص الرسالة عن  8صفحات.
ويتم تقديم خصم ( )%10لمن يشترك في عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة .ويتم إرسال عدد
( )1نسخة من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولي.
نشر عرض كتاب للمصريين  700جنيه ولغير المصريين  ،$300ويتم إرسال عدد ( )1نسخ من
المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولي السريع .ويتم تقديم خصم ( )%10لمن
يشترك في عضوية زمالة الجمعية المصرية للعالقات العامة.
بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر  600جنيه ،ومن خارج مصر
 .$350بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  1200جنيها ومن خارج مصر $450
بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
جميع اآلراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات
العامة أو الوكالة العربية للعالقات العامة أي دخل بها.
ت ُرسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان الوكالة العربية للعالقات العامة -
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم  -تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين،
رمز بريدي – 32111 :صندوق بريدي ،66 :واإليميل المعتمد من المجلة ،jprr@epra.org.eg
أو إيميل رئيس مجلس إدارة المجلة  ceo@apr.agencyبعد تسديد قيمة البحث وإرسال صورة
اإليصال التي تفيد ذلك.

االفتتاحية
منذ بداية إصدارها في أكتوبر ـ ـ ديسمبر من عام 2013م ،يتواصل صدور أعداد المجلة بانتظام،
عددا متتابعين ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين
ليصدر منها اثنان وثالثون ً
وباحثين من مختلف دول العالم.
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط
ـ ـ وهي تصدر بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة) ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة ـ ـ وجد فيها
األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق
العربي ،وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول ،وكذلك من
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
خالل موقعها اإللكتروني .فقد
َّ
محتوى
العربية المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر
ً
باللغة العربية بمعدل =  1.34في عام 2016م ،ومعدل  2.01في عام 2020م ،والمعامل تابع لمؤسسة
النشر األمريكية العالمية ) )NSPدار نشر العلوم الطبيعية  Natural Publishing Sciencesواتحاد
الجامعات العربية .وكذلك نجحت المجلة في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف "Arcif
معيارا ،وصنفت المجلة في تخصص "اإلعالم
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
واالتصال" على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى  "Q1وهي الفئة األعلى.
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى
للجامعات في مصر ،والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها
بـ ( )7درجات من ( .)7وأصبحت المجلة متاحة على قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" ،وكذلك
أصبحت المجلة ضمن قائمة المجالت العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المستوفية لمعايير
االنضمام لقواعد البيانات العالمية ،والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى.
حاليا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية - EBSCO HOST( :دار المنظومة
والمجلة مفهرسة ً
 العبيكان  -معرفة).وفي العدد الثالث والثالثين من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال
عددا يضم بحوثًا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين ،مقدمة للنشر العلمي
ً
بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية ،أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه
والماجستير.
ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة بالعدد "الثالث والثالثين" من المجلة ،ومـن جامعـة النجـا
الوطنية بفلسطين ،نجد بحثًا باللغة اإلنجليزيـة تحـت عنـوان" :الفلسـطينيين فـي الصـحافة األمريكيـة :د ارسـة
مقارنة" ،وهو مقدم من :د .سمر إسماعيل الشنار ،من فلسطين.
ومن جامعة القاهرة ،قدم :أ.م.د .أحمد محمد خطاب ،من مصر ،بحثًا بعنوان" :المحددات االجتماعية
لجودة عالقات العالمة التجارية من منظور االتصاالت التسويقية المتكاملة ".

ومن األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،قدمت :د .جيهان سيد يحيي ،من
مصر ،دراسة تحليلية بعنوان ":اتجاهات المغردين المصريين نحو قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا..
تحليل شبكة تويتر".
ومن السعودية من جامعة الملك عبد العزيز ،قدمتا :أ.م.د .خلود عبد هللا ملياني ،بشاير عوض
الجعيد دراسة تحت عنوان" :اتجاهات الجمهور نحو الرسائل الترويجية عبر تويتر ودورها في تشكيل
الصورة الذهنية لشركات الطيران االقتصادية".
أما د .مؤمن جبر عبد الشافي من جامعة عين شمس ،من مصر ،قدم :بحثًا بعنوان" :التجاوزات
في فيديوهات األطفال على اليوتيوب وعالقتها باتجاهات الخبراء المصريين نحو أخالقيات نشرها".
ومن جامعة األزهر ،قدمت د .دعاء عبد الحكم الصعيدي ،من مصر ،بحثًا تحت عنوان" :أداء
الصح ــافة المصري ــة أثنــاء جائحــة كــورونا (كوفيد  )19في ميزان خبراء الصحافة واإلعالم :دراسة
تقييمية".
أما د .إسراء صابر عبد الرحمن من جامعة سوهاج ،من مصر ،قدمت بحثًا بعنوان" :واقع
استخدام التكنولوجيا الرقمية في الصحافة المصرية :دراسة التجاهات التطوير وإشكاليات التحول".
ومن جامعة عين شمس ،قدمت د .مروى عبد اللطيف عبد العزيز ،من مصر ،دراسة حالة
لمركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس بعنوان " :دور األنشطة االتصالية
الموجهة لألطفال ذوي اإلعاقة فى التوعية بجائحة كورونا (كوفيد .)19
بينما تناولت د .والء محمد محروس الناغي ،من جامعة بورسعيد ،من مصر ،دراسة ميدانية
في إطار نموذج تأثيرية اآلخرين بعنوان " :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق
(التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن".
أخير وبغرض استكمال مناقشة أطروحة الدكتوراة قدم عمار محمد عبد األمير ،جامعة بغداد،
و ًا
من العراق ،بحثًا بعنوان :فعالية اإلعالم العربي في مواجهة التحديات األمنية".
وهكذا فإن المجلة ترحب بالنشر فيها لمختلف األجيال العلمية من جميع الدول .ومن المعلوم
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت
العلمية.
أما البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للترقي للدرجة األعلى والطالب
المسجلين لدرجتي الدكتو اره والماجستير فتخضع جميعها للتحكيم من ِقَبل األساتذة المتخصصين.
وجميع هذه البحوث واألوراق العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة التي
تحدد المحكم ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل
النشر.
آخر ندعو هللا أن يوفقنا إلثراء النشر العلمي في تخصص العالقات العامة بشكل
أخير وليس ًا
و ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.
وهللا الموفق،

رئيس تحرير المجلة
أ.د .علي عجوة

التجاوزات فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب وعالقتها باجتاهات اخلرباء
املصريني حنو أخالقيات نشرها

إعداد

د .مؤمن جبر عبد الشافي

(*) مدرس اإلعالم في كلية الدراسات العليا للطفولة – جامعة عين شمس.

(*)

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

www.epra.org.eg
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المصريين نحو أخالقيات نشرها
د .مؤمن جبر عبد الشافي
moemengabr@chi.asu.edu.eg
جامعة عين شمس

ملخص:
تس تتف ال راا رةب تتا تج تتا راف ت ت ر

راخبررء رامصريين نجت أخاقي

يينتتا متتن يتتاات

نشر ،

تت

ي تتاات

تت

رال ت ت ا يوت ت رايتتي تتتت ياتف ت ت ت ت

دةربا صفيا ،تسفخام من ج رامسح ت اعينا ،ذاك بفجويل
 )70مقطتته يتتاات ،أخفيتتر تطريقتتا

رال ت ا رامنشتتتة يو ت متتتته رايتتيتتتت يتتاد

راببتع راصن ي  ،كم ضمت يينا راا رةبتا راميارنيتا  )200خبيتر متن رابت تا رايت دنميين ،ت ةضت ا

إات ت راخبت تررء رامم ةب تتين اوعم تتل رةيام تت ،رامتخ تتا اال ت ت ا ،رب تتفخام راه تتا تجوي تتل رام تتمت بهعان تتا
راكم ،،راكي  ،)،ربفم ة رالبفبي

ت امق بوا كأدرتين ةئيسفين اواةربا.

ودلت أهم النتائج على:

 أظ ر رانف ئج أ نستها تصتل إات  %70.0متن يتااتيوت ت أنمت ت ف مخفو تتا م تتن راف ت ت ر

انشر رال ا را ررد راه اغت ،
تستتع ةاتته ع ة ه ت

راو ي تتا ،راس تتوتكيا ،را يمي تتا أ راخاقي تتا)،

ت ،ت م مو ت يتاات

ذر

رامتتري رافرسيتتا رافستتويا اتتا رال ت ا،
ر

رءر اوف
مش ا إي ت ،ر فت ً
 أي تتا رانفت ت ئج ب تتع ن ا تتر ي تتااترالا تتفرري

رال ت ا رامنشتتة يوت رايتتيتتت ،تجفتت

راتتت ن سا.

تت ،ي تتاات

م ت مين تفستث ت ةوت ة رافشتتي،،

تت ،أيثتتر أن تترع يتتاات

رال ت ت ا يوت ت رايتتي تتتت اكست ت

رال ت ا

أيب تتر ي تتاد م تتن رامشت ت ار

رةي ت ت ت ك تتال ةئ تتيس ،اوي تتا أ تتارل رام تتري رافس تتويا رافرسي تتا ،را تتارل رافس تتتي يا

رةياني تتا ،خميع ت ت أ تتارل اف ررخ تته أم م ت ت تش تتشل موج تتتف ر فمت ت م ن ا تتر تو تتك را ي تتاات

مه د ء رامسؤايا رالخفم عيا ،مع اير أخاقي

رانشر.

 -أظ ر رانف ئج أ رانسها رايبر من يينتا راخبتررء  %46,5اتر

أ ن اتر

رايتتيتت ال توفزم يو رةلاق) تمه د ء رامسؤايا رالخفم عيا ،أخاقي
 %53,0م تتن ث أ

تطبيتت ،أخاقي ت

نت

 ،ياات

رانشر راترخها ،كم ار

بنتر

رال ت ا ت ت ايتتيتت ،إض ت ا إا ت راميتتل راموجتتتف الت

راخبر إا رالت ه راسوب ،نجت رتته تطبيت ،أخاقيت

رال ا يو رايتتيتت.

 أوبفت رانف ئج أنا تتخا ياتا رةته ليا دراا ر ص ئي ً بين مفغيت ررراخب تررء ا ي تتاات

رال ت ا يوت

خ تتا م ب تتا) اتض تته تتري تتا مع ت اير موزم تتا ت ترته ت امس تتؤايا رالخفم عي تتا،

رانشتتر متته يتتاات

راخبررء يينا رااةربا رايو

يتاات

تم رريت ت

رال ت ا يوت ت رايتتي تتتت ،ن تتين رت

ت

رانشتر

متا رامف تعتا – متا راثقتا) متن

ت ت ت ث نج تتت رت تته تطبي تت ،أخاقيت ت

نش تتر ،
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ت ةض ا إا
تأخاقي

ختد ياتا رةته ليا دراتا ر صت ئي ً بتين متا إافتزرم يتاات

رانشر ،نين ضترت

رال ت ا يوت رايتتيتتت
تطبيق ت متن خ تا

مع اير رامستؤايا رالخفم عيتا راخاقيتا راترخت

ن ر راخبررء.
الكلمات المفتاحية :راف

 -ياات

ر

أخاقي

رال ا  -رايتتيتت  -رالت

رانشر.

 -راخبررء رامصريين –

مقدمة:
تؤد
رانشر
رامعوتم

أخاقي

بن ء رام فمه،

رةيام د رًة م م ً

رامق بل تؤد

رالتص ال  ،أصهح رامنفج رةيام

رافقويانا.

أد

مفن ا را ميه ،ص ة أيثر رنفش رًة بريا ب ال

ا د رازم  ،رامش  ،رارت تا رام ر ضا يو

راثتة رافكنتاتخيا د رًة ةئيس ً

توك راتب ئل رايتم من رامؤبس
إيس ب ث ي در

بوتكي

تفع ظث راق

رام ما راف تقتم با ة ت ة

مخفوف نتر

إن بيا بوبيا ،أدر م ما ة ارث رافغيير

ن رامرتهطا تطبيعيا مجفت را ياات

راجي  ،أصهجت

تنشئا ترنيا رانش ء ،رافأوير ي ث،
رام فمه.

رامنشتة يبر رايتتيتت

رال ا ث را م تة رامسف ال ،ال ا أيثر ت بويا اوخارع يبر توك را ياات

تقييث توك را ياات

ب ئل رةيام

تغيير ب ئل تترصل را ررد سيم بين ث ،أصهجت ب ئل

رافترصل رالخفم ي رامخفو ا من أ ث راتب ئل اوفترصل بين را ررد

،

ينم نشت

ث ال نسفطيعت

تششل متضتي  ،مم افتته معا تزراا رافأوير راسوب ،تصتة كبير

رامتخ ا إا راط ل.

يميل رال ا ينا تعرض ث او ياات

اا

رامنشتة يو

رايتتيتت  YouTubeإا ،رالنام ج

رانشر يبر رايتتيتت تعو ،رال ا تمجفت را ياات

تم متيا من

رالبفغررق  ،مش ا توك را ياات
أخاقي

ر

رء يو مسفت را رد أ رام فمه.
ب ئل رةيام را ااا إا إو ة راكثير من رامششا بت ً
رال ا يو اهشا رةنفرنت ظ ر إياميا مومتبا رةتهطت بثتة تكنتاتخي
يعا نشر ياات

تجقي ،راف يويا رامش ةكا ،تخط

را ياات

راف

اخاقي

رامجادر  ،من أ م

را يث رامفكتنا اا

رامتة ،إ ذر م ك نت را ياات
رافعو ،بفوك را ياات

إا

م ال ن نا ،رامر راا

افرت

يويا ختد ياتا بين

 ،توك راعاتا ترته

رال ا ،يا نصهح ااا ث قيث تث غرب

من تبل أ اي ء

رامعر ضا مفتر قا مه توك را يث رد تعوق ث ب  ،كم اربخ  ،أذ ن ث

راجرص يو ،مش ات .)Cain & Rader, 2017

ات دةرب يا أ تقام ت سي ًرر افأوير را ياات
أ رامش اان خ صا رال ا كوم رد نسها تعرض ث او ياات

)1

راف ،افث بث يو رايتتيتت ،رنف ت إا

راف ،افث يرض يو رايتتيتت ،رد

"
"
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ف راسوتكي

راف ،تف من  ،بل

نميل را م تة خ صا رال ا إا تقويا توك راسوتكي

.)al., 2013

ا ار إ

رالخفم ي

نسها رامخ لر راف
مقامف

رامخفو ا

أخاقيا ،من ار رامنطو ،تسع
ياتف ت ت

راف ،نقتم ب راق ئث ت التص ا ي  ،يا

راف ،افث مش ات يو رايتتيتت

)2

افعرض ا

www.jprr.epra.org.eg

رال ا خاا مف تعف ث ام

رايتتيتت ،تزدرد ر فم الت
اه رااةربا إا تجا راف

راخبررء رامصريين نجت أخاقي

نشر .
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Cheng et

مين ب ئل رافترصل

افشمل مخ لر صجيا بوتكيا ن سيا
ياات

ر

رال ا يو رايتتيتت

الدراسات السابقة:
راس تقا مرتها ترتيه ً مني ً من را اث إا راتام ك آلت - :

نعرض راه ا رااةرب

 -1دراسة( :الخياط ،ليلى سعود2020 ،م) (.)3
ربف ا ت رافعرل يو راور رةن ب

را يث رالخفم عيا من خ ا ن ر أ اي ء رامتة

راسوب ،من مش ا راط ل اويتتيتت ،تأوير يو تغيير
د اا راكتيت ،معر ا تأوير مفغي رر

راط ل ،راج اا رالخفم عيا ،رامسفت رااةرب  ،خنس راط ل ،رامر وا راعمريا اوط ل ،يو
راسوبيا أ رةن بيا اويتتيتت من خاا خمه بي ن
د اا راكتيت.
أا ة

رانف ئج إا

راط ل اوفكنتاتخي  ،أ م

أ

ن

خت ث من ت

بوبي

راعاتا مه
رامش ا

 )286ربفه نا يت يشترئي ً يو أ اي ء رامتة

كثير اترخ

أ اي ء رامتة ينا تع مو ث مه ربفخارم

ء راط ل تت كبير أم م راش اا ،ضعف تاةت ث يو تن يث

تت رانتم ،إ ارة راط ل تت كبير أم م راش اا ،يزافا ين رافترصل رالخفم ي مه من تاا ،كم

خا

رامعوتم

رااةربا أ من إن بي

مش ا راط ل اويتتيتت :تعوث معوتم

را ااا  ،تعرل راط ل وق ا رام فمه راثق

راخر

خااا  ،تمشنا من راهجا ين

تاا.

 -2دراسة( :بن ميلود ،شمس الهدى ،لعالوى ،خالد2020 ،م) (.)4

بعت إا رافعرل يو را يث راخاقيا راف ،تف من بررمج رال ا  ،رايتتيتت ،أور يو

أل ا م تبل راماةبا ،راكشف ين را يث راخاقيا رامف منا  ،متته رايتتيتت من خاا برن مج
رال ا أاس

ببياةم ) ،ربفخامت ربفم ة تجويل رام مت ا مه رابي ن

تطريقا مه ار  ،تمثوت

 10ب ي

تسمت إا  408مش ًار.

ت خفي ة  )10وق

خوصت رانف ئج إا أ برن مج رايتتيتت أاس ببياةم ) اف من نق ئض او يث بنسها ي ايا،

مم اؤور يو

أخاق راط ل ينعشس  ،بوتكا ،من

ت ةض ا اعام ر فم م رابرن مج ت ا يث راخاقيا ،يا خا

راقست  ،رالنفق م ،راغ

 ،بتء رامع موا،

بنسها ضعي ا  ،رامجفت راا نقاما ،كم
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أ را يث راف ،نقام
خطر ي ًي يو
ًر
قيم ث راخاقيا.

"رايتتيتت" ال تفاءم قيث رامنطقا راعرنيا ،يا نششل برن مج أاس ببياةم )
رامسفقبل ،مم نششل خط رًر يو

أ ك ة أخاق رال ا ،بوتكي ت ث له ي ث

 -3دراسة( :سماح ،جعود2020 ،م) (.)5

ربف ا ت رااةربا تسوي را تء يو إاش ايا ربفغاا راط تاا اكس

من رامش اان  ،مترته رافترصل رالخفم ي ،ممثوا

ربفخارم رال ا  ،را ياات

را عي ا بريعا رافأور ،ريفما

د

ضترت

أ

رااةربا يو

راش ر تجقي ،أيبر ياد

تطبي ،رافيك تت  ،راا

رنفشر سيا ظ ر

تجشما ،أ تترنين تجا من ربفغاا اه راشريجا

رامن ج راتص  ،،يا تث رخفي ة  95ياات خزرئر

تطريقا يمانا أخ عت افجويل رام مت .

كبير اال ا  ،برن مج رافيك تت  ،كم أ أغو
تة ًر
تتصوت نف ئج رااةربا إا أ ن ظ ًر
تة ت
ظ تة ا ث ك  ،مش ا راغ ن ،رارتص بنسها بوغت  ،%87.47كم أ أيثر بوتك ث ظ ًر
رامه اغا  ،رافعبير ين اعتة ث رارتص رافم ال تقويا راكه ة ،خ ء ظ تة راط ل  ،ياات

رافيك تت بنسها ،%82.10

تطبي،

ي د ياد

ار م اتضح ربفغاا رال ا  ،ار رافطبي ،بار ه راش ر

رامف تعين خ ص را ئا راعمريا راصغر .

 -4دراسة( :روبسون 2019 ،Robsonم) (.)6
ربف ا ت رااةربا رافعرل يو

رام رر قين ،ريفما

رااةربا يو

ل اً مقسمين إا خمس بن
أظ ر

تأوير را ياات

رامن ج راف ريب ،،راا

راف ،تنشر
لب ،يو

رال ا

رايتتيتت يو

)12

يينا من رال ا تترم

بهه أ الد ،تث ربفخارم ربفم ة رالبفقص ء اوفعرل يو ربف ت ت ث.

نف ئج رااةربا رافأوير راكبير او ياات

راف ،افث نشر

رال ا

ت ايتتيتت يو

خات اال ا،
اليفم د تششل أب ب يو ينصر راصت  ،راصتة  ،راوار نعفب رر أيثر راعن صر ً
رايتتيتت تس ث تششل كبير  ،تعويث رال ا ،يا نمشن من خاا ربفرخ ع تاكر
يم أ ياات
رامعوتم

راف ،تمت مش ات  ،ن اف ا ،تؤد

د رًة ةئيس ً ينا ربفخارم

تبين ختد ياتا إ ص ئيا دراا بين رافعرض او ياات

راف ،تجفت يو

رالبفع نا ب خ صا  ،رامارةس ،نين رافأوير يو ت كير بوتكي

رال ا.

 ،يمويا تعويث رال ا،
مترد تعويميا ،راف ،افث

 -5دراسة( :فولكفورد وآخرون 2019 ،Folkvord., et al.م) (.)7
ربف ا ت رااةربا رافعرل يو

رايتتيتت ،ةصا دةخا ربفيع ت إد رة
رايتتيتت ،رافعرل يو
ريفما

را ترن

راتتت راا

نق يا رال ا  ،مف تعا را ياات

رال ا اوسوه راخام

راسوبيا راف ،تف من

راف ،افث رةيا

رةيان

يو

متته

ين

 ،متته

راف ،افث نشر يو

رايتتيتت،

رااةربا يو من ج رامسح ،مسفخاما ربفم ة رالبفقص ء ،راف ،تث تطبيق يو يينا يشترئيا

من رال ا تترم

 )127مهجتوً تف رر ي أيم ة ث من  )13-10ي ًم .

"
"
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دالاا إ ص ئيا بين راعترمل راانمغررسيا اوعينا

نف ئ

إا

ياات

رافأوير
ر
رايتتيتت تؤور يو إد رة رال ا اوسوعا ،كم أنا من بين

راهجثيا ،راف ،تمثوت  ،راسن ،را نس ،راسنا رااةربيا ،نين
تتر  ،يو أ

او ياات

رافرتي

يو راط ل خ ء
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ث رافعرض ،أ  %40من راعينا
راسوبيا

را ا تنشئفا يو راسوت رالبف اي ، ،،رامرتها راث نيا ي د

تطوع تا تششل اؤد إا ة ا اترتعا رابر .
 -6دراسة( :يونج 2019 ،Youngم) (.)8
ربف ا ت رااةربا رافعرل يو

رايتتيتت،

ل ب يا

راسوتكي

راخاقي

رامف منا  ،را ياات

ي يو رنفش ة مش ا را ياات

ت ةض ا إا رافعرل يو راممي رز راف ،اف من رايتتيتت ،راف ،أد
ئ

اررئح رام فمه ،ريفما

لهقت يو

معينا من را ياات

راف ،افث نشر يو رايتتيتت،

إا رنفش ة ربفخارما بين خميه

رااةربا يو من ج رامسح من خاا ربفخارم ربفم ة رالبفقص ء راف،

 )900مهجتث  ،تركي .

أظ ر

راف ،افث يرض

يو

نف ئج رااةربا أ أ اي ء رامتة نس يا
 ،مثل را ياات

يش عت رال ا يو

مش ا نتعي

رافعويميا أ رااانيا ،مم اربخ  ،أذ ن ث رافعو ،بفوك را ياات

راجرص يو مش ات  ،كم أ دةخا راثقا  ،رامجفت راا افث تقانما ،اا ياتا بفعو ،رال ا ب ار

رامجفت  ،يا إ وقا أ اي ء رامتة  ،تنتر
أ اي ء رامتة امف تعا را ياات

رامنشتة يو

ين "اتتيتت"

معينا يو رايتتيتت ،ن عو مصا رًة افث ترايجا من تبل

راف ،افث نشر يو توك راقنتر  ،كااك إ تعو ،رال ا ت ا ياات

رايتتيتت ،مرته بنتعيا رام مت رامقام ،يا إ
أنا تمث تا تن تر ي يا.

 -7دراسة( :بيتشر 2019 ،Pitcherم) (.)9
ربف ا ت راكشف ين راخاقي

رايتتيتت ،رافعرل يو
نشر  ،ريفما

ظ ر رنف

رامف منا  ،را ياات

رااةربا يو ،رامن ج رافجويو ،راكي  ،راف سير  ،راا

راك ةتت

أظ ر نف ئ

راف ،افث نشر  ،سه

يو ،متته
راف ،افث

ةأتا راه ثا من به ً اوكشف ين

قتق راموكيا را كريا يو متته رايتتيتت رابه ت رامؤدنا إاي  ،ريفما

راصويا ك ياات

راه ثا يو،

 ،راف ،تامت مجفت تث تقوياه من تعض را ياات

رامتبيق.،

ر فق ة متته رايتتيتت آلاي

تمنه من رنف

ل بررمج رامتنف ج رامتختد رامفار اا اا

را ررد من ربفخارم توك رابررمج  ،إخررء رامتنف ج يو

يو

راف ،افث يرض

قتق راموكيا را كريا  ،را ياات

د ة رايتتيتت  ،راج ف يو

ربفخارم راعينا راعمانا ام متيا من را ياات

راص ج

خ ا ران ر رامفكتنا اا

رال ا

راخ صا ا ائك رااخ ص ،كم أ

را ياات

رنف

قتق راموكيا را كريا او ياات
را ميه ،أصهح ن

إمش نيا اهعض

من تص ،إض ا ،إي د نشر

قتق راموكيا را كريا اآلخرين مرته

تم متيا من راعترمل أ م  :وق ا را رد ،ما ريفق ده تأ م نقتم تا ت رنف

اجقتق راموكيا را كريا
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اآلخرين ،ما

متنف ج افوك رامترد إي د نشر يو

تت ر رامترد راف ،نمشن من خاا را ي م تعموي

ص ج ت ث راخ صا ،مه إض ا أبم ئ ث كأ ا أ ررد ري ،راعمل راا ت م تإنف ج ذاك را ياات ،أ راليف ء

بنشر توك را ياات
د يمل متنف ج ا يو ،ص ج ت ث راخ صا ،كأن ث أن ً
د ذكر رامنفج ران ار راصو ،ا .
را ياات
 -8دراسة( :الدهراوى ،محمد فؤاد2019 ،م) (.)10
ربف ا ت رااةربا راكشف ين رامم ةب

رااانيا ذر

رالبفررتي ي

ر

راسوبيا راف

من صن ع توك

راخاقيا اإليان

رافتخا رةبام ،،ةصا لبيعا را ك ة رامف منا ي  ،لبيعا را يث راف
رةيانيا راف تسفخام  ،ريفما

رةبارعيا ،رالبفم ال

ت اقنتر

تجمو ،

رااةربا يو من ج رامسح،

أدر تجويل رام مت راف تث تطبيق م يو تن ت ،را فح ،رار ما ،ذاك خاا أيفتنر 2018م.
تتصوت رااةربا إا أ رامس ا رازمنيا ةيان

راقنتر

مق بل  %69اوم د رابررم يا ،كم ةصا راه ا راكثير من راف

رااانيا مجل رااةربا بوغت ،%31

ر

إيان

راخاقيا

راقنتر

أخاقي مق بل
أخاقي  ،خ ء تن را فح  ،رامقاما ت  223ت رً
رااانيا ،يا بوغت  382ت رً
ً
ً
 159اقن رار ما ،رامر راا نعن ،أ تن رار ما أيثر إافزرم ً تمتروي ،راشرل رةيان ،من تن را فح،
تبين تعاد تنتع راف

راخاقيا

ر

ر

ت امنفج  ،رامقاما ،اوي راف

راقنتر

إيان

ئيا ،يا خ ء

را

ر

رامفعوقا ت امق ةنا رامن سا ،وث راف

راف

ر

راخ صا

راخ صا بثق ا رافار  ،وث

رالبفش د ت انصتص رااانيا.

 -9دراسة( :عبد هللا ،عزة جالل2018 ،م) (.)11

ربف ا ت رااةربا تجا ما مش ا أل ا مر وا م تبل راماةبا امق له را ياات رامقاما يبر
 ،معر ا م ن ات رال ا ينا مش ات ث ا اه رامق له ،رافعرل يو

رايتتيتت من خ ا ن ر رام

ييفيا م نا أل ا مر وا م تبل راماةبا من خطر مق له را ياات رامقاما يبر رايتتيتت من خ ا

ن ر رام

،

 ،دةربا صفيا تعفما يو من ج رامسح ،تث تطبي ،ربفم ة رالبفبي

يو يينا اموت  )200م رد من أم
تتصوت رااةربا إا

بنسها بوغت  ،%67,6توف
ت افرتي

أل ا مر وا م تبل راماةبا.

أ أيثر را ياات

ياات

راث اا بنسها ،%63,1

ن

راف

و

رال ا  ،أغ ن ،راك ةتت راخنبيا

راك ةتت راخنبيا بنسها  ،%67خ ء

 ،رافرتي

كأدر اواةربا

راررته خ ء

ر ق ذر

دالاا إ ص ئيا بين مفتبط

را ياات

راف نش ا ن يبر رايتتيتت ق ً اونتع،

دةخ

ياات

رال ا يو
خا

راك ةتت راعرنيا

ياات

به ق راسي رة  ،كم تبين ختد

م ي س راسوتكي

راف

نشفسبت من

ياتا رةته ليا دراا إ ص ئي ً بين تعرض

أل ا مر وا م تبل راماةبا امق له را ياات رامقاما يبر رايتتيتت ،دةخ

تأور ث بوتكي ً ب .

"
"
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 -10دراسة( :مطهر ،بشار عبد الرحمن2018 ،م) (.)12

را م تة راعرن ،نجت ما رافزرم تن ت را زير  ،راعرنيا راجاث

ربف ا ت رااةربا تجا رت

ت ا ترت راخاقيا ينا نشر مق له را ياات رامعر ضا تمترته رافترصل رالخفم ي ،بنشررت
تخصتص أ ارث بوار

رارنيه راعرن ،،ربفخامت رااةربا من ج رامسح ،لهقت يو

رةخه ةيا

يينا تترم

 )424مهجتوً من را م تة راعرن ،مسفخام ،مترته رافترصل رالخفم ي ،،ممن افعرضت اقن ت،

را زير  ،راعرنيا راجاث مع ً ،ت بفخارم ربفم ة رالبفبي .
تتصوت نف ئ

مع ث راعه رة

إا

بوبيا بين أ ب ف را م تة راعرن ،يينا رااةربا ،إذ بوغت

ختد رت

را ا ايا نسه ً مئتيا مرت عا تجمل رت

ً بوبي ً ينا تتظيف تن ت ،را زير  ،راعرنيا

راجاث بنشررت م رةخه ةيا امق له را ياات رامفعوقا ت ا ارث را ةيا ببوار رارنيه راعرن ،،راف
يبر اهش

تنشر

رافترصل رالخفم ي ،،كم رت ح رةت ع نسها يام وقا را م تة راعرن ،تقن ت ،را زير ،

راعرنيا راجاث ينا تن ا م اا ارث را ةيا ببوار رارنيه راعرن.،

 -11دراسة( :قطيش ،عالية تميم2017 ،م) (.)13
ربف ا ت رااةربا تجا ما
تأوير رامفغي رر

رايتتيتت ،ما

اويتتيتت ،ريفما

م رد من مج

رام رر قين راةدنيين ،أ اي ء أمتة ث امخ لر ربفخارم

إد رة

راانمغررسيا اوم رر قين راةدنيين يو

رااةربا يو من ج رامسح ،لهقت رالبفبي

ا "أةنا"  ،راةد  ،إض ا إا

إدةري ث امخ لر ربفخارم ث

أدر رااةربا يو يينا بوغت )400

 )200م رد من أ اي ء رامتة.

تتصوت رااةربا إا أ ياد رام رر قين رااان نسفخامت رايتتيتت "أ ي ًن " بوغت بنسها ،%45,6

نسها من نسفخامتنا "درئم "  ،%46,2أ
راف تعرض يو تنتر

ت امجفتي

را ئا رايبر من رام رر قين أخ بتر تأ

رايتتيتت أيثر من أن س ث تمفتب

 ،)2,64أاا

رآلخرين افأور

رانسها رايبر

من رام رر قين ضه ةت تا يو متته رايتتيتت بنسها  ،)%69,4خ ء رافأايا رايبر اتضه ةت تا ذرتيا
س ب.)3,35 ،

تمفتب

 -12دراسة( :عبد الجليل ،حسام حامد إبراهيم2016 ،م) (.)14
راقنتر

ربف ا ت رااةربا رافعرل يو

را

لبيعا رت

ئيا ،رخفه ة راعاتا بين اه رالت

ت ررةرتا راشررئيا،

 ،دةربا صفيا ريفما

لهقت يو يينا تترم

يو

را م تة رامصر نجت أخاقي

 ،ما

ريفم د را م تة يو

اه رةيان

من ج رامسح ،ربفخامت ربفم ة رالبفبي

 )100مهجتث من را م تة رامصر .

تتصوت رانف ئج إا أ  %47,5من رامهجتوين ااا ث رت ه بوب ،نجت أخاقي

راقنتر

را

ئيا رةباميا ،بينم خ ء رالت ه رامج اا  ،رامرتها راث نيا بنسها ،%29

راخير رالت ه رةن ب ،بنسها  ،%23,2كم أ

رةيام ،

نسها  %41,5افأور

 %58,5ال افأور بوتك ث راشررئ ،بفوك رةيان  ،أنا ال تتخا ر ق ذر

،

راف

رةيا
 ،رافرتي

،

 ،بوتك ث راشررئ ،،نسها

دالاا إ ص ئيا بين رت
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را م تة رامصر نجت أخاقي

 ،راقنتر

رةيا

ئيا رةباميا ت خفال رانتع ،بينم تتخا

را

ياتا متخها دراا إ ص ئي ً بين معاا مش ا را م تة رامصر اإليا
رةباميا ،رت

رةيا

تا نجت أخاقي

 ،راقنتر

را

 ،اه راقنتر .

 -13دراسة( :محروق ،نهلة عبد المنعم2016 ،م) (.)15
ربف ا ت رااةربا رافعرل يو

رام رر  ،اومعوتم

رالبفبي

كأدر اواةربا يو يينا تترم

تتصوت نف ئ

راخ صا بتك ال
ت اق

راف

تفن ا

معاا ربفخارم رام رر قين امتته رايتتيتت ،تجااا ما

ياات

ئيا

رايتتيتت ،ريفما

راه ثا يو

إد رة

من ج رامسح ،لهقت

 )400من لات خ معا يين امس ،رامنتسيا).

را ا رايثر ربفخارم ً من تبل رام رر قين :مق له را ياات

إا أنا  ،رافرتي

رانه ء راع اميا ،راث ن ،مق له را ياات راخ صا ت امترته رةخه ةيا ،راث اا راخ ص

ن راعرنيا ،خ ء  ،رافرتي

راررته مق له را ياات راخ صا بين راصات ء ،ظ ر رايتتيتت كتبيوا

ةمارد رامهجتوين ت امعر ا تا راق

ن راعرنيا أيثر من مفتب  ،أ رافعرض اويتتيتت ازدرد اا

رامهجتوين مرت ع مسفت راثقا تصاتا متضتييفا.

 -14دراسة( :ميرونوفا 2016 ،Mironovaم) (.)16
ربف ا ت رااةربا رافعرل يو رت

يرض

يو

را م تة من رآلت ء راخبررء نجت را ياات

رايتتيتت ،ةصا تأوير رةيان

راف ،افث نشر ت ايتتيتت يو

راف افث

رال ا ،تا ريفما

راه ا ي يو رامن ج رامسج ،،من خاا تطبي ،ربفم ة اومق بوا يو يينا من  )8أ ررد تث إخررء
رامق بوا راشخصيا مع ث ،ت ةض ا إا

رايتتيتت تترم

 )345مهجتوً .

أظ ر نف ئج رااةربا أ تنتر

دةربا يينا يمانا من رال ا رااان افعرضت ةيان
رايتتيتت تأت ، ،مقاما رامص دة راف ،نعفما يوي

يمصاة اومعوتم  ،تمثوت أ ث د ر ه مش ا رال ا اوقنتر

رال ا

يو ،رايتتيتت من خ ا ن ر راخبررء

ت رافر يح ين ران س رافت ا مه نم ذج راقا  ،كم تبين ختد رةته ف إن ب ،بين معاا مش ا

را ياات

يو ،رايتتيتت نين رافأوير يو ،بوت رال ا ،يا نميل رال ا إا ،تقويا توك راسوتكي

راف ،افث مش ات يو ،رايتتيتت ،أا ة راخبررء إا أ من بين رامتة راسوبيا :راخارع  ،را ياات

رامقاما خ صا  ،رةيان  ،يا تف من رةيان

معوتم

م ووا مزي ا غير دقيقا ،مم اؤد

إا رنطه ي مخ ديا ،تغر رال ا ت اشررء بن ًء يو توك رامعوتم .
 -15دراسة( :عبد الحافظ ،أحمد كمال أحمد2015 ،م) (.)17
ربف ا ت رااةربا رافعرل يو

رامترد رامنشتة

ث ،أاش ا رالنف ي  ،ت

رامترته رةخه ةيا ،ص ج ت

اميث ق ارل أخات ،نجشث يمويا رافعويق

يو

ب اه رامترته،

رافيس بت ،

راخاقي

ت افعويق

ات راتصتا إا

يو

مقفر

 ،دةربا صفيا تسفخام من ج رامسح ،من

"
"
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www.epra.org.eg

خاا تطبي ،ربفم ة تجويل رام مت يو

www.jprr.epra.org.eg

وم نيا مترته إخه ةيا مصريا

 :رايتم راس ته ،راتلن،

رامصر رايتم ،راشر ق ،مص رر  ،را ررم ،رات ا ،يفت).
تتصوت رااةربا إا

ر

راقررء يو رامترته رةخه ةيا ،راسم ي ا ث

بت  ،يتض ً ين رافعوي ،يو رامترته رةخه ةيا ،توا تعويق

راقررء يو رامترته رةخه ةيا ن س  ،كم

ت افعوي ،مه ار يو

ثت

ختد ياتا بين
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رامتته د نم ةت تا مسهقا ،أ رت ه راقررء ت اوفعويق

خوصت رااةربا إا أ يادرً من راق ئمين يو رامترته رةخه ةيا ال افبنت
راقررء.

ا ه تعويق

صج

يو

ضه متروي ،ارل أخاقيا

 -16دراسة( :الراجحى ،مناور بيان2015 ،م) (.)18

ربف ا ت رااةربا ةصا ةؤيا راق ئث ت التص ا  ،راصجف راكتيفيا تشأ أخاقي

را ريما ،ت افطبي ،يو
يو

ربفم ة رالبفبي

نشر أخه ة

مجرة راجتردث ،را ررئث  ،يينا من راصجف راكتيفيا ،ريفما

ت افطبي ،يو

تمخفوف راصجف راكتيفيا.

يينا تترم

رافيس

رااةربا

 )98مجر رًة مجرة  ،أتس م راجتردث ،را ررئث

خوصت رانف ئج إا أ رامهجتوين اف قت يو م متيا من راسم

راخص ئص راف ن

أ

تفتر ر  ،مجرة أخه ة را ررئث ،أبر

رااتا ،رام نا ،رامصارقيا ،ران رز ا ،را أر  ،تت راشخصيا

ت التص ا  ،م ا نشر أخه ة را ررئث

 :يام نشر راخه ة راف تسئ إا رام فمه راكتيف ،ت افرتي

رااك ء ،مرري را ترت

را ا ،اوي

رايررل رالخفم عيا ،أ أ ث بنتد ميث ق راشرل رامقفري من تبل راق ئمين

ر فررم راجي راخ صا ين رامفن اان خاما أغررض ث ،اوي

يام رافش ير ت امترلنين ،اوي رالافزرم ت اقترنين.

 -17دراسة( :العالونة ،حاتم2014 ،م) (.)19
ربف ا ت رااةربا رافعرل يو

ي در ،

را ياات رايتتيتت) ،راكشف ين مق له را ياات راف
رةاه ي

رامفجققا ا ث من ةرء ربفخارم ث اا،

يو يينا تترم

 )300م رد .

تتصوت نف ئ

ن

رافأيا من راخه ة تبل نشر

أنم ف ربفخارم رامهجتوين امترته مش ةكا
يو

ل رامهجتوت مش ات

ار رامتته،

 ،دةربا صفيا ربفخامت من ج رامسح ،لهقت

إا أ م نسبفا  %88من يينا رااةربا نسفخامت مق له را ياات اومش ةكا

يو رايتتيتت ،أ م نسبفا  %50,4من يينا رااةربا تسفخام رامتته منا أيثر من واث بنتر ) ،كم
تع

قيم إن بيا ،اكن أبا
أيا رانف ئج أ غ ابيا راشه ت را مع ،نعط ،رامتته ً
ختد ة رت غير مفصوا ت امتضتع راا
متته رايتتيتت ،يا ذكر ر أنا خيا ،اكن أيثر بوبي تا
تث راهجا ينا.

ث تج ا يو
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 -18دراسة( :اللبان ،شريف درويش2014 ،م) (.)20

"

ربف ا ت رااةربا راكشف ين را ترت رام نيا راج يما آلاي

سيم افعو ،ت امع اير رافقنيا أ رامع اير راخاقيا ،ريفما
رامم ةب

رامم ةبا اإليام را ااا ،بترء

رااةربا يو

من ج رامسح ،ذاك تمسح

رافقنيا اوع موين  ،رةيام را ااا من خ ا ،مسح رامم ةب

رام نيا ،البفخاص أ ث

رابس رام نيا راف

أ

ن

رةيام را ااا من خ ا أخر  ،ت ةض ا امسح را ترن

نقتم يوي

راخاقيا اإليام را ااا رامفمثوا  ،متروي ،راشرل رةياميا ،مسح راقترنين رافشريع

أ تمثل إل رًة ت نتني ً ا ار رةيام.
خوصت رااةربا إا

أ م مل راجقتق راف

رافقويانا ،تنطب ،تششل أ تآخر يو

افمفه ب

ب

أ نط ا

راف نمشن

رةياميت

 ،رابيئا

رةياميين راع موين  ،رابيئا رةاكفر نيا را ااا  ،بترء أي نت

قتت ً م نيا ،أ بي بيا ،أ وق سيا ،أ م دنا ،أ معنتيا ،أ غير  ،يا نج ،اإلياميين  ،رابيئا
رةاكفر نيا را ااا رافمفه ب اه راجقتق ،إض ا إا م ت ي ا يوي ث رابيئا رةياميا را ااا من قتق

ال افمفه ب رةياميت

 ،رابيئا رافقويانا مثل :ريا رافعبير،

راج ، ،رافترصل راف يو ،مه خم تة ث ،إال أ
ا م

نرتتكتال

ريا راتصتا إا مص دة رامعوتم ،

اه راجقتق تجف ج إا

صي غف

تمفه ؤالء رةياميين ب .

 -19دراسة( :أبو بكر ،صابر محمد2012 ،م) (.)21
ربف ا ت رافعرل يو
يو

ريفما

 ،اشل متروي،

ربفخارم

رام رر قين امتته رايتتيتت ،رةاه ي

ربفخارم من ج رامسح ،لهقت ربفم ة رالبفبي

 )400م رد من لوها را مع
تتصوت رااةربا إا

أ

رامصريا.

 %49,5من رام رر قين نسفخامت
رامتضتي

دة  ،%9,5خ ء
يسفخاما أ ي ًن  ،%41يسفخاما ن ًر
ن ل رام رر قت مش ات يو متته رايتتيتت ،وث رامتضتي
را ارث راخه ة راسي بيا را ةيا.

تمثوت د ر ه ربفخارم رام رر قين امتته رايتتيتت

معر ا راخه ة را ارث را ةيا) ،تمثوت أبر رةاه ي
رامعر ا راللاع ،ريفش ل معوتم
راسع د ).

ت فث برصا تجويل را ترت

من يينا تترم

درئم ،
متته رايتتيتت تص ا
ً

را نيا  ،مقاما رامتضتي

راري ضيا،

امترتف راغررئ  ،وث

راا ر ه ران عيا راطقتبيا ،خ ء
راف نجقق

راف

رايتتيتت اوم رر قين

مقامف

يد

خااا ين رآلخرين ،وث رافسويا رافرسيا ،وث أاعر ت امفعا

• التعقيب على الدراسات السابقة- :

 -رت ح من ربفعررض رااةرب

ا مه رامعوتم

رامفجققا من

راس تقا أ رامشفها رةياميا

خا إا مزيا من رااةرب

رامع اير راخاقيا رامرتهطا بنشر را ياات

يبر رايتتيتت

راف

ظل

"
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رافكنتاتخيا رامفا قا ،م اتريب

راائقا ،رةضررة ت اا ق راع م ،أخاقي
 -أا ة نف ئج راعااا من رااةرب

رافقنيا انشر را ياات

رام فمه.

بتء ربفخارم تتظيف ياات

دةرب  :مير نت 2019 ،Mironovaم)،

2020م) إا

www.jprr.epra.org.eg

من تطتة رةمش ن

راس تقا إا
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راا رر 2018 ،م) ،كم أيا

غير

رايتتيتت ،أبر

دةربا خعتد،

ختد مخ لر يااا تف من مق له را ياات رامنشتة يبر مترته رافترصل رالخفم ي

خ صا تطبي ،رافك تت  ،راف تؤور ت اسو

يو را ترن

راخو يا رافنشئا رالخفم عيا اال ا.

ةيفشر 2019 ،Ritcherم) ،دةربا تطيش2017 ،م) إا راهجا

 -رت ت تعض رااةرب

أبر

 -تطرتت تعض رااةرب

راعرنيا راخنبيا اوفعرل يو راخاقي  ،را ترت  ،را يث رامن ما انشر

باءر من منه رانشر رنف ًء بتضه يقتن
رض رارت تا يو نشر را ياات
ين لرق آاي
ً
امن نقتم بااك ،من أخل م نا را يث راثق سيا راخاقيا رااانيا.
را ياات

2019م)،

يو رايتتيتت ،أور يو را يث اا رال ا ،كم
تاك تةد 2019 ،Folkvordم)،

را ويل2016 ،م).

راهجثيا راف ريفما

 -تنتيت راد ر

دةرب  :ة ننست ،Robson

خاا2018 ،م) ،مط ر2018 ،م)،

يوي رااةرب

راس تقا ،يا ريفما

يبا

يو

مع ث رااةرب

صجي ا رالبفقص ء ا مه رابي ن  ،ريفما راهعض راخر يو أدر تجويل رام مت  ،سيم خمعت
بين رادرتين راهجثيفين.

تعض رااةرب

راس تقا من أ ميا إخررء اه رااةربا ارصا تجويل ظ ر ياات

 -ديمت نف ئج رااةرب

ت ايتتيتت اوتتتل يو

رالخفم عيا.

ت

رت

أخاقي

رانشر ،ما

رافزرم

رال ا

تمع اير مه د ء رامسؤايا

مشكلة الدراسة:
افص يا را اا تا رانف ئج رامفرتها يو
راق ئمين يو إنف ج توك را ياات

رال ا يبر رايتتيتت ،البيم أ

نشر ياات

نسفخامت كل م ةرت ث را نيا

إب رر

إل ة مشتق نغر رامسفخام امف تعا رامزيا من رامش ا رال فم م ب .
يثير نشر را ياات

تخرج تعض را ياات
را يث راس ئا

يم ةبت راسوتكي

راكثير من راموجتظ

ين راخاقي

ال ترري

نق ف راخال

اه را ياات
تا تأويررت

يرض
راخاقيا،

راترته رالخفم ي  ،أ راا ق راع م ،ال تفم ا

رام فمه ،كم نمفا تأوير اه را ياات

يو

رال ا،

يا
مه

يا نسفخامت راا ف

راف نش ا ن  ،ت ةض ا إا ظ تة راعااا من را يث راغريها ،راف تعا خر خ ً

يو تق ايا رام فمه رامصر .
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رانشر ا ياات

تسفما دةربا أخاقي

رال ا يبر رايتتيتت أ ميف كمششوا ي اميا

كثير من راقو ،تسب
رافطتة را ئل افكنتاتخي رالتص ا ،مم اثير ًر
رام مين ،خ صا رامرتهطا ت ةو ة را نس راعنف را ريما ،كم أ
رايتتيتت أصهجت تؤد
دةربا أخاقي

يمويا تششيل راتي ،اا

د رًة ياً

رانشر ا اه را ياات

رافتبه راشااا

ب ئل رةيام را ااا

من

رال ا ،من ن نسع راه ا إا

تجا التجاوزات فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب

وعالقتها باتجاهات الخبراء المصريين نحو أخالقيات نشرها ،تجااا ما
أي دنمين /مم ةبين).

نشر تعض

من من تة راخبررء.

يمشن بوتة مششوا رااةربا راج ايا

ت خفال تعض رامفغي رر

ظل

رخفال اه رالت

راخبر – م ا راخبر

رامرتهطا ت اخبررء يينا رااةربا رانتع -بنتر

أهمية الدراسة:
 -أ ميا تجا راليفم د رامفزراا يو رايتتيتت

نشر رامعوتم

ي م ،رال ا تص ا خ صا ت يفه ة ث أ ث را ئ

 تعا اه رااةربا من رااةربرامع اير راف

 -تس يا رااةربا

راف تفعرض افك را ياات

رةياميا راجااثا راف ترصا تتخ

تن ث نشر ياات

نشر .

رال ا يبر رايتتيتت ،ما

ةصا أاش ا رالنف ي

ر

راف

يو رايتتيتت من خ ا ن ر راخب ررء ،مم نس يا
يو را يث رام فمعيا مخ ا ف اخاقي

 نمشن ا اه رااةربا أ تس ياكااك رتفرري آاي

رانشر.

اوفع مل رامن ب

راخنبيا تا أخاقي

راخبررء إدةري ث اخاقي

راخبررء نجت را ترت

رامف منا

را ياات

تتضيح

ث اه راف

مه را ياات

رانشر ا ياات

راف تف

أخاقي

رانشر سيم نخص را ياات

نشر را ياات

،

 تس يا اه رااةربارا ياات

رانشر.

راف تتخا اال ا
ر

تأويررت

ما

يو رايتتيتت،

رانشر.

رامقاما اال ا ،ةغث

ت م اؤكا ضر ة رالبف د من ي

رال ا ت يم ث ا .

رامقاما يبر رايتتيتت،

ظل ن ريا رامسئتايا رالخفم عيا.
ا ت رنفه ه مؤبس

راقتريا

ختد تترنين تن ث إنش ء

 ترخه أ ميا رااةربا من ران يا راي دنميا إا أن ترن م بين را يااتقيث بوت رال ا

رايثر تأو رًر ب .

راتصتا إا ميث ق ارل أخات انشر را ياات

 توا راتج ث راعرنيا راف أخريت تا أخاقير رااةرب

راجصتا يوي اا را م تة بتخا

رام فمه ا ميا ضه ميث ق ارل أخات

يو رايتتيتت ،ضر ة رض رارت تا اج

أ إخ ء را ياات

راف تف

انشر

أخاقي

"
"

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

ضه تتريا ضترت

-

رامسئتايا رالخفم عيا اوق ئمين يو

 -تس يا رااةربا

راخبررء ،مم نس يا

مخ ا ف اخاقي

اه را ياات

ةصا أاش ا رالنف ي

ث اه راف

تتضيح

رانشر.

 -نعا م ا أخاقي

www.epra.org.eg

رضجا اقبتا نشر را ياات

رانشر او ياات

راف
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يبر رايتتيتت ،تم نعو

من راص اح راع م،

را ياات

من خ ا ن ر

ت ه رام فمه.
ر

ر

رامف منا

ما

تأويررت

رامفعوقا ت ال ا من رام ال

من راهجا رااةربا ،خ صا مه تطبي ،رااةربا يو
راص ت راتاة يو تقييث توك را ياات

 -تسع رااةربا إا راخر ج تمؤا رر
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ث

يو را يث رام فمعيا،

رام ما راف تجف ج إا رامزيا

يينا من راخبررء رامصريين ،ت يفه ة ث ئا
بوبي .

تم ي من إن بي

يوميا من خ ا ن ر راخبررء ،اف عيل راا ة رارت ب يو

رافترصل رامخفو ا خ صا رايتتيتت ،مج اا يمل تنتر
رامصريا.

ذر

مين تفن ب

م

ب ئل

تمجفتر مه وق فن

أهداف الدراسة:
ويقسمها الباحث إلى:
•

أهداف الجانب التحليلى للدراسة ،وتتمثل فى- :

-

ةصا خنسيا ياات

-

راكشف ين أنترع م

-

ر

-

تجااا ين صر را ات

ةصا را ارل را
تجا أبر راف

•
-

رال ا رايثر رنفش رًة يو رايتتيتت.
ياات

مين ياات

رال ا يو رايتتيتت.

ر انشر ياات

تة يو رايتتيتت.
رال ا رايثر ظ ًر
رال ا يو رايتتيتت.

راو يا راسوتكيا راخاقيا رامف منا

أهداف الجانب الميدانى للدراسة ،وتتمثل فى- :

ةصا ما وقا راخبررء ت ياات

تجا أ ث رابه ت رامؤدنا إا راف

رال ا رامنشتة ت ايتتيتت.

-

تجااتا را تترت

رامستؤاي

-

ت سير رت

راخبررء نجت رته أخاقي

-

راكشف ين أبر رافجان

-

ياات

رال ا يو رايتتيتت.

راخاقيتتا التىىى يجىب أن تحعىىي عمليىىة نشىىر فيىىديوهات األطفىىال علىىى

اليوتيوب من خ ا ن ر راخبررء.

رافعتترل يوت أ تتث تتصتتي
تأخاقي

 ،أخاقي

نشر ياات

رال ا يو رايتتيتت.

رانشر ا ياات

راف ،تترخا تطبي ،أخاقي

رال ا يو رايتتيتت.
نشر ياات

رال ا يو رايتتيتت.

راخبتررء رافت نمشتتن أ تست يا يوت خعتتل نشتتر را يتتاات

رانشر مه د ء رامسؤايا رالخفم عيا.

أيثتتر راف رزمت ً
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تساؤالت الدراسة:

"

تة يو رايتتيتت؟
رال ا رايثر ظ ًر
 م خنسيا أنترع م مين يااترال ا يو رايتتيتت؟
ياات
 م ين صر را ات م را ارل را -م أبر راف

ر

رال ا يو رايتتيتت؟

ر انشر ياات

راو يا راسوتكيا راخاقيا رامف منا

 م ما راثقا راف اباا راخبررء ت ياات م رابه ت رامؤدنا إا رافرامسؤاي

 -م را ترت

على اليوتيوب؟

 ،أخاقي

 -م رت

 -م رافجان

راف ،تترخا تطبي ،أخاقي

رافزرم ً تأخاقي

رال ا يو رايتتيتت؟

رال ا رامنشتة ت ايتتيتت؟
نشر ياات

رال ا يو رايتتيتت؟

راخاقيا التى يجب أن تحعي عملية نشر الفيديوهات الموجهة لألطفال

راخبررء نجت رته أخاقي

 -م ت رافتصتتي

ياات

"

رال ا يو رايتتيتت؟

رانشر ا ياات

رال ا يو رايتتيتت؟

رانشر ا ياات

راف ت اتتر راخب تررء أن ت نمشتتن أ تس ت يا يو ت خعتتل نشتتر را يتتاات

اال ت ا أيثتتر

رانشر ،مه د ء رامسؤايا رالخفم عيا؟

التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:
 التجاوزات :يقصا بياات

اه رااةربا :رالنف ي

رال ا ن  -راف

وق فا ،ي درتا ،تق اياه.

تفع ةض أ تن

 -فيديوهات األطفال :يقصا ب

راف اف من رامجفت رةيام رامقام –

قيث رام فمه رااانيا راخاقيا ،أ تفخط

اه رااةربا" :م متيا رامق له رامصتة رامتخ ا خصيص ً

اال ا ،راف ،ت ّث ممثوين أ ي ةضين أل ا ،أ تف ّمن أنشطا ت ات ر فم م رال ا ،مثل
رامهسطا أ رانشطا رامفعّوقا ت افعويث ،أ توك راف ،تف ّمن
رافمثيل أ راغ ن ،أ رااع ت
ّ
رامفجريا ،أ راشخصي
اخصي أ مش ير أ أاع ًت  ،تم  ،ذاك اخصي راربتم
ّ
خميع يبر رايتتيتت" Mironova, 2016, Porter, et al., 2012,
راكرتتنيا ،راف افث بث
ً
.)22 )Rosenthal, 2018, Rotman & Preece, 2010, Scheufele, 2013

 -اليوتيوب :افبن

راه ا رافعريف راا

مش ةكا را ياات ا ر ،راا

نمشن رامسفخامين من تجميل ،مش ا  ،مش ةكا مق له

را ياات" .)Mironova, 2016, p3.
 االتجاهات :يقصا بيينا رااةربا امجفت

ياات

رامسؤايا رالخفم عيا أخاقي

ضعفا "مير نت " ) (2016اويتتيتت تأنا "أيثر مترته

)23

اه رااةربا :م متيا رآلةرء رامعبر ين تقييث راخبررء رامصريين
رال ا يو

رانشر.

رايتتيتت ،ما

رافزرم

ت ترت

مع اير

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

 الخبراء :يقصا ب ثرامرته

تخصص

www.epra.org.eg

اه رااةربا :راي دنميت رامفخصصت
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راعمل را مع راي دنم

ت ال ا من راعوم ء راه ثين راب تا  ،راب تا رامس يا  ،راماةبت )

رامفخصصت

رةيام ،رةيام وق ا رال ا ،رافرنيا ،ةي ض رال ا ،كااك رامم ةبت
راعمل رةيام

رامقام اال ا من ن ارين ،معاان ،مانعين،

رام ن

مخرخين).
 أخالقيات النشر :يقصا براف ،تن ث رامم ةب

اه رااةربا" :م متيا رامه دئ را ترت

رامفعوقا بنشر رام مت

راقتريا راخاقيا

رامجفت رةيام ،،افمثل را ترت رامتضتيا

رء ك نت تجريريا أ مرئيا ،تم نجق ،رامم ةبا راسويما رافتر
افرايا نشر رامترد رةياميا ،بت ً
بين أ ارل ران ار ،مصوجا رام فمه ، ،إل ة را يث راف ،ابن ،يوي راجشث ت اصجا أ

راخطأ سيم افعو ،ت امترد راف ،افث بث
.)24 )Paolillo, 2008

يو

رةنفرنت" Falk et al., 2016, Juhasz, 2009,

اإلطار النظرى للدراسة "مدخل المسئولية االجتماعية"- :
تسفنا رااةربا

إل ة ران ر إا ماخل رامسئتايا رالخفم عيا اتب ئل رةيام ،راا

نفي ا تتارسع يتتا ع رم تا رقتص ت دنا ،بن ب تنا ،رختم عا تا ،سيةي تا ،م نا تا ،اتخ تا بمب ت دئ راص ت
راويبررايا تعتتا را تترت راع امات تا راو نات تا
تعتد رابارن

را ا اماخل رامسئتايا رالخفم عيا إا تششيل ا نا ريا راصج ا ،رامعر ا

راانمقررل ،،نعا أةنه بنتر
.)26

أصاة راو نا تقرير

ريا ب ئل رةيام نق بو

رافزرم

ر فمت ت خفه ة د ة ب ئل رةيام  ،رام فمه
تا رامسئتايا رالخفم عيا اتب ئل رةيام ،راا

ت ه رام فمه تفمثل  ،را ارل راخاقيا اوم فمه

تعا رامسؤ ايا رالخفم عيا أ ا رامارخل ران ريا رامعي ةيا راف

اف سير رامم ةب

تعض رالافزرم

.)27 )2005

رةياميا درخل بنيا أ

نجت رام فمه،

ير "خت سيفي " أ

صن

Denis Mcquail

م فمه ،يا تؤكا يو أ راج ، ،راجريا افرت

ت م نسم ،ت اجريا رةن بيا أ راجريا را د ا إخفم عي ً

ماخل رامسؤ ايا رالخفم عيا اتب ئل رةيام نعمل يو

رةيام ،ا اه راتب ئل من خاا تجا رافأوي رر رام يا اإليام  ،رامجي
 ،)28كم ار "منير

ا

س م رااان2003 ،م)(.)25

ت بث ا نا " تشينز"  ،ي م 1942م ،راف
ت من أ

نشأ

ت" أ راجريا  ،رخ

ب ئل رةيام را ي م ب اه رالافزرم

Mcquail,

تقييث رادرء

رالخفم ي)Vivian, 2006 ،

مسؤ ايا  ،ن س راتتت ،من ن ن

ت2010 ،م) .)29

يويا

أ تقبل
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تقتم رامسئتايا رالخفم عيا يو

رام فمه ،ضر ة أ

ظئ

تؤد

أب س رارن

ريا ب ئل رةيام مسئتايف

بين

تطريقا إن بيا مسئتايا ت ه رام فمه مش 2003 ،م) ،) 30

خ صا راتظي ا راسي بيا اتب ئل رةيام ،رامع اير راخاقيا ،أنترع راسوت راف

رةياميت
مسفتي

 ،إل ة رالافزرم ت امسئتايا رالخفم عيا يثم 2008 ،م)  ،) 31تا

ن

اومسئتايا رالخفم عيا اإليام  ،مش 2003 ،م) -:)32

 -رامسئتاي

يو

 -رامسئتاي

يو

نجت

أ اوفزم ب

اد راعوم ء واوا

مسفت راتظ ئف راب بيا  ،رام فمه ،تف من را ي م ت اتظ ئف راممشنا أ

راد رة رالخفم عيا رامائما ك ةيام رافعويث رافث يف غير .
ظئ

مسفت رامع اير ،تعن ،معر ا رامع اير راف

تطريقا إن بيا مثل :مع اير رام نيا ،رامم ةب

مع اير رام نا ،وث رامع اير راف ت ع تترنين راجشتم

 -رامسئتاي

يو

تراا ب ئل رةيام إا

راخاقيا ،مع اير راتبيوا بي بف ،

ران ما.

مسفت را يث رام نيا مثل :رااتا ،ر فررم راخصتصيا ،ت ن

ت ةض ا إا رامصارقيا رامتضتعيا رام نا ،راتضتي راجي د رالت رز
ير راهعض أ ماخل رامسئتايا رالخفم عيا تا باأ  ،راف

را ااا ،يا اوع
إا

رةيام را ااا د رًة كبي رًر  ،تغيير مس رة

منف  ،ةب ئل إياميا ،مجقق ً م تم را م تة رانش

أ به من أ نخ ه امع اير رافزرم

تجقي،

رةبن د.

خارع رامص دة

تجت أتارم ران م رةيام،

راخط ت رةيام ،،مجتالً رامسفخامين

تش ا أتع ده ،ايصهح رةيام را ااا ي ام ً

رخفم عيا ت ه م فمه تعينا يبا راعزيز2006 ،م) .)33

•  -مبادئ مدخل المسؤولية االجتماعية- :

نعا ار راماخل تعاااً امه د ء راجريا رةياميا

إل ة أخاقي

رامم ةبا رام نيا راف

ريا را رد رام فمه مع ً ،يوخص "دانيس م يتيل"

أبوتن اوعمل رادرء نخام
ران نا
تف من
ً
رامه د ء رارئيسيا اوماخل ك آلت - :)34( )Mcquail, 2010
 -ن

أ تقبل ب ئل راليام را ي م ت افزرم

 -تقتم ب ئل رةيام بفن يا اه رالافزرم

معينا ت ه رام فمه.

من خاا مع اير م نيا أخاقيا خ صا بنقل رامعوتم

مثل راصاق ،رااتا ،رامتضتعيا ،رافتر  ،غير يو ريفه ة أن أدر بن ء ال ام.

 را ي م ب اه رالافزرمرامؤبس .

 -أ تف ن

ب ئل رةيام نشر أ إذريا م نمشن أ اؤد

اثير راتوي

 -يو

افطو

رافن يث راارت

اتب ئل رةيام

إل ة راقترنين راف

إا را ريما راعنف را تض أ م

رام فمه.

ب ئل رةيام أ تجفرم رافعادنا ،أ تعشس ريا ،تنتع رآلةرء أ تجفرم  ،رارد.

 -إ اوم فمه راج،

رافاخل

اأ

تجشث

ب ئل رةيام افجقي ،ران ه راع م.

"
"

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

 -من

 ،رام فمه يو
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ب ئل رةيام أ

رامع اير رام نيا خاا أدرئ اتظ ئ

-

 -ن

 ،تعض را ر ل ن
أ
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توفزم تأدرء راتظ ئف رامنتلا ب  ،أ

تج ظ يو

م ي يل2005 ،م)(.)35
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145

ب ئل رةيام ب ال تجقي ،راص اح راع م.

مسئتاي ت ث أم م مؤبس ت ث

نشت رةياميت مسئتاين أم م رام فمه ،ت ةض ا إا

رةياميا ،يوي ث رالافزرم تمع اير متروي ،راعمل رةيام ،صاي2008 ،م)(.)36

 -ن

يو

تس يا  ،يرض تتضيح أ ارل قيث رام فمه

ب ئل رةيام أ

Tsukamoto,

.)37()2006

• أبعاد مدخل المسئولية االجتماعية:

اركز ماخل رامسئتايا رالخفم عيا يو واوا أتع د أب بيا ،

 -راتظ ئف راف تقتم ب

ب ئل رةيام ،تشمل راتظ ئف راسي بيا رالتفص دنا رافعويميا.

 -مع اير رادرء رام ن ،،راف

تشمل را ترت

رةيام.،

 -راسوتكي

راف انهغ ،مرري ت من خ ن

تجشث مم ةبا راعمل

راخاقيا راق نتنيا راف

رةياميين افجقي ،مه دئ رامسئتايا رالخفم عيا ،يطو،

يوي من تما را يث رام نيا.

-

سن2015 ،م) -:)38

• مدى استفادة الباحث من مدخل المسئولية االجتماعية:

ربفما راه ا من خاا ماخل رامسئتايا رالخفم عيا يا مع اير اف سير رت

رامصريين نجت أخاقي

رال ا يو

نشر ياات

رايتتيتت،

راخبررء

 :،رامعي ة راتظي  ،ت ه

را رد -رامعي ة راتظي  ،ت ه رام فمه -رامع اير راخاقي  ،راقتريا رام نيا اإليام).
-

ربفط ع راه ا من خاا ار راماخل أ ن يث د ة متته رايتتيتت ت ه را رد رام فمه.

ربف د راه ا من ار راماخل
رالخفم عيا

راكشف من خاا رااةربا ين ما

رةيام را ااا ممثاً

خاا ةصا تجويل إمش ني

رايتتيتت راخ صا تأخاقي

راتبيوا ،ما

أ من رامه دئ راب بيا اوماخل ت ت ن
را تض  ،كم أ

ن

مق له تخرج ين راخاقي
-

ت ال إا تجقي ،رافتر

اوم فمه من ن يا أخر .

تجا را ترت

رار
بين ريا أ

رال ا ،من

رام فمه ،ت يفه ة

ب ئل رةيام نشر م نش ه يو راعنف را ريما

راا ق راع م.

راخبررء أن ال ما افن ث نشر ياات

نشر ياات

رالافزرم ت ا يث رامع اير راس ئا

تتريا موزما اونشر نعفما

ربف د راه ا من ار راماخل

رالافزرم تمه دئ رامسئتايا

متته رايتتيتت أبر

يام راسم ي بنشر أ

راقتريا رامع اير رام نيا راخاقيا راف ار

رال ا يبر رايتتيتت،

ضتء رافشريع

رامتروي ،راف

رافعبير من ن يا ،راج ف يو راا ق رآلدرت راع ما
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"

كااك ا ت رالنفه ه إا ما رافزرم راق ئمين يو نشر را ياات

-

اه رابيئا رالخفم عيا را ااا  ،د ة راق ئمين يو رايتتيتت

يو رالافزرم تمع اير نشر را ياات

يبر رايتتيتت تأخاقي

تتخيا راق ئمين ت انشر

رانشر
ثث

اال ا يبر رايتتيتت.

اإلطار المعرفى للدراسة:
• أخالقيات نشر فيديوهات األطفال عبر اليوتيوب- :

يو ،رارغث من قي م رايتتيتت  YouTubeبتضه م متيا من راقيتد امنه رنفش ة را ياات

رامترد رامرئيا رامخوا ،امترخ ا رنفش ة را يث راسوتكي
م متيا من راسوبي

ةصا
-

 رنفش ة را ياات-

رامفعوقا تأخاقي

راسوبيا بين رال ا ،إال أ

نشر را ياات

اال ا يو تنتر

رامفعوقا تأ ام راكرتت رامش تة راف ،رافموت يو

دةرب

رايتتيتت أ م :

تعض رامق له رةنج ئيا

راف ،ال توي ،تعمر رال ا مثل را يوث راش ير  Frozenمن إنف ج " رات دازن."،
ريفم د را ياات

راف ،افث تقانم

راط ل مشا ًدر ا ف رر
رافت ا )Folkvord et al., 2019

يا

اال ا يو رامتبيق ،رااتر راص خها ،رامر راا

ن عل

لتيوا امثل توك را ياات

 ،مم اؤد إا إص تا راعااا من رال ا تمرض

 -يام إمش نيا رافجشث  ،رامجفت رامنشتة أ

صر رال ا  ،نط ق معين ،تجيا نمشن منه

ظ تة أنا مترد

ياات

راغير مائما تا ت ر ف
توك رانتعيا من را ياات

.)39

تجفت يو

 -يام ختد ةت تا يو ،را ياات

أمتة غير من بها اال ا ،اكثير من توك را ياات

 ،تعض ص ج

ف د

رال ا ،مم ن عل رال ا يرضا اخطر مش ا

تعما.

رال ا راف ،تجفت يو ،تعض رامش ا

رامنشتة ف ،ياات

غير رامن بها اومر وا راعمريا اال ا .)40 )Welbourne & Grant, 2016

 -انشر رايتتيتت تعض را ياات

راف ،تجفت را ي م تأيم ا أ أ ض ع تعرض راط ل ااذ

اوخطر ،يا نقتم رال ا بفقويا مج ي را ياات
تعريض ران س أ راخرين ااذ

أ

راعني ا مه أتررن ث ،مم اؤد إا ،رةص تا أ

.)41 )Snelson, 2015

•  -نشر الفيديوهات على اليوتيوب وعالقته بعادات وسلوكيات المشاهدة من وجهة نظر
الخبراء واآلباء.

راسوتكي

ار "ا ،

رتكينز" أ

نشر را ياات

يبر اتتيتت نس ث تششل كبير  ،تعويث رال ا

را يث رام يا  ،كيفيا رافع مل  ،تعض رامترتف رامخفو ا من خاا رامج ي

يمويا مصتة ين راسوت راا

ن

تقانث نم ذج

رته يا ينا مترخ ا متتف معين ،)42 )Lee & Watkins, 2016

"
"

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

يم ار "بشت
يو

ياات

آخر " أ

www.epra.org.eg
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رال ا تس ث  ،يمويا رافعويث راارت ،اال ا كيفيا راليفم د

ران س ،خ صا مه إمش نيا رافجشث  ،را ياات سيمشن اوط ل إي د مقطه معين مم نس ث تششل

يبير  ،رافجشث تعمويا رامش ا .)43 )Scott, et al.,2016

يشير "أ ور" إا أ رامش اان خ صا رال ا افعومت رالنام ج  ،رام فمه رارتم ،،راا
رال ا أ

من خااا نمشن اسوتكي

تفغير تطريقا إن بيا من خاا رالبف د من را ياات

رامعر ضا ،كيفيا رافعرض تششل بويث ال ن ر تصجا راط ل من خاا تن يث يمويا رامش ا
 ،)44 )2010كم ار "ختد ين ،دراسفر م" أ اا

مم ارن بين نتعيا را ياات
او ياات

راف ،افث يرض

رال ا غريز طريا نجت تعوث رااي ء رامجيطا،

نين راسوت راا

 ،يا نميل رال ا ينا تعرض ث او ياات

ابانا رامش ا

إا ،م ال ن نا

 ،)45 )Dahlstrom, 2014يعفقا "ج .خ بيل" أنا كوم ر فت رام مت راا
يو قيث أمتة إن بيا كوم ك

مسفمر ا ميه را ياات

رافر يج ا

 ،تعريف راق ئث ت التص ا ت ت
يام نشر مثل توك را ياات

رد

كميا رامعوتم

رامثير او اا ة ها من ث

 ،ة ها من ث  ،تقتيث تقييث توك را ياات

،

مسفقباً من تبل راق ئث ت التص ا" .)47 )Bruhn, 2014, pp.227:240

• تأثيرات نشر الفيديوهات عبر اليوتيوب على األطفال- :

 -ارته تأوير را ياات

مف تعا

يو ،رايتتيتت ق  ،اكن ث نميوت

إبارء ت يو ث مع  ،خ صا مه را ياات
ت ث نجت را ياات

ن

رايتتيتت

بين راصات ء  ،) 46 )Gastil, 2017يؤكا

"بر ن" يو "أ رامش اان ال نقفصر د ة ث يو ،مف تعا را ياات
إا ،رافعوي ،يو ،توك را ياات

& Goodwin

افث نشره يو

رت ه إن ب ،نجت راق ئث ت التص ا ،ن اف ا ،نشت

راف ،نقتم بنشر

خاا رافعرض

رامنشتة يو  YouTubeراا نجفت يو

رامجفت رافر ي  ،إا ،رالنام ج رالبفغررق  ،مش ا توك را ياات
ن

Ohler,

راف ،افث نشر يو ،رايتتيتت تشميا رامعوتم

كوم رد

دةخا رافأور ت ام مت راا

افث لر ا ،ن اغرس راثق  ،راا

نمشن أ نجاوا يو ،راصغ ة ،يا نقتم رال ا تمررخعا رامعوتم

راا افث تقانما  ،را ياات

رامفت ر اا رال ا ،كوم
راف ،ااا ث مه رام مت

 ،ن اف ا ،نقتمت تعمويا وفر رنفق ء اومعوتم

راف ،نمشن ريفس ب

ذرتي أ من
من را ياات
يو ،خوفيا رامعوتم رامشفسها را يث راف ،تث غرب ب تًق اا راط ل ً
تبل أ اي ء رامتة ،إذر م ك رام مت راا افث تقانما مفتر ًق مه توك را يث رامغر با ب تًق إنا
إذر ك نت تفع ةض مه توك را يث.
نقتم تقبتا  ،أ نقتم بر

-

يرته

تأوير را ياات

رامنشتة يوYouTube ،

رال ا ت اوغا راف ،افث نشر را ياات ب ،

راف ،تنشر بوغف ث ،ن ًرر ةمش نيا
ال ا نميوت تششل كبير إا ،رافأور ت ا ياات
راا افث تقانما  ،توك را ياات  ،ن اف ا ،راف يل رافأور ت ام مت رامعر ض ،
را ياات

.)48 )Jurisic, 2014

ث رامجفت

اه
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"

بوبيا أ إن بيا اا ياتا باةخا

قيم أ بوتكي
 إ رافعرض رامسفمر ا يااتمعينا ت ث ً
يبر  YouTubeاا تأوير كبير يو رال ا سيم
رافأور بفوك را يث راسوتكي  ،نشر را ياات
افعو ،ت افعرل يو راثق

راثق

راع اميا رامخفو ا ،يا نجاث رالنب ة رافأور من تبل رال ا بفوك

را يث ،مم اا ع ث إا مج ي

 نشت ا يااتيو

رايتتيتت تأوير كبير يو رال ا ،خ صا ينا يرض نم ذج ا ياات

مترد مرئيا نقتم بفقانم

را ياات

 ،يا تكت را ياات

تمث تا ترة مه ار نجاث م بين رات رر  ،مم افرت

راف ،تفث مش ات  ،أنا كوم ك نت را ياات

رال ا ،يا خا أ را ياات

رال ا من را ياات

تأوير يو
ًر
اومجفت راا تقاما را ياات

راف ،ال تزيا مات

راف ،تزيا مات

رازمنيا ين يشر دت ئ ،أيثر

-

منيا لتيوا

راف ،افث نشر يو رايتتيتت رامتخ ا اال ا تس ث

تجقي ،رامترلنا رارتميا  ،Digital citizensخ صا توك را ياات

راخرين ،يا إنا من خاا توك را ياات

تصير كوم رد

راف ،تسفغرق ف رر

راقصير ين غير من را ياات

رامعرسيا راسوتكيا او ياات

افعوث رال ا راخاقي

رامفعوقا ت افع مل مه

راسوتكي

راطيها ،كم افث

تنميا راشعتة رةن ب ،ااا ث سيم افعو ،ت افع مل مه رآلخرين.
راسوبيا او ياات

رافأوير
ر
تفمثل

ي د تطوع تا تششل اؤد

إا

تنشئفا يو راسوت رالبف اي،،

يو ،راط ل

إا

ة ا اترتعا رابر  ،مم اؤد

اً ين

أاش ا مخفو ا من راصررع

درخل رابر  ،درخل راط ل ذرتا ،إص بفا ت ة ه ف ،أ ا تئا إا مم ةبا راسوتكي

يل ذاك من خاا را ياات

يويا

ين يشر دت ئ ،،ذاك ةمش نيا تاكر راط ل

.)49 )Chandler & Paolacci, 2017

رافأوير
ر
 -إ

تجفت

أل ا أيم ة ث مق ةنا اعمر رال ا رااان نقتمت تمش ا توك

قي م ث تمج ي  ،تقويا را ياات
تأوير يو

تقويا توك راثق

راف ،افعرضت ا ت امش ا .

غير راستيا،

راف ،ال ترري ،را ترت راخاقيا ،قا ات ظ أ مش ا را ام راف،

افث نشر يو ،رايتتيتت من تبل رال ا ،رام رر قين ،تس ث تششل كبير  ،تعويم ث رافنمر

راماةب School Bullying ،مه رازماء
يرض

 ،توك را ام ،يا نسع رال ا إا

.)50 )& Watkins, 2016

 -إ

ريفم د رايتتيتت يو ،راصت

 Cultivationاو يث رالخفم عيا
من نقتم تمش ات

راخاقيا اا

 -إ راخاقي

خ صا رانش ء.

راف ،تف من

تقويا م افث مش اتا درخل خ ةج راماةبا Lee

راصتة  ،يرض را ياات

 ،)51 )Denscombe, 2019سيشت او ياات

را ن

ف

مه رامعومين ،نفي ا راسوتكي

را ياات

راسوبيا راف ،افث

 ،اا تأوير يو ،يمويا راغرس

رامش اان

 ،مخفوف را ئ

راعمريا

راف ،افث يرض تم تجتيا من قيث تأوير كبير يو

راف ،افث نشر يو

رايتتيتت نشت ا

مرد د

يو

رامعر  ،Cognitive ،راسوتك Behavioral ،اال ا ،سيم نعرل ت افعوث راليفس ت غير

"
"

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

رامقصتد اومع ةل ،راسوتكي
نمشن ث تعوث رام رة

www.epra.org.eg
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رامفعوقا ت امتبيق ،كر راقام،

ير راقام توق ًئي نفي ا مش ا را ياات
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رةن ب ،ن ا أ رال ا

تعض راغ ن ،أ تعوث م رة

يو ،رايتتيتت ،اااك صف "بر ن" تأوير را ياات

ل تافا

م نختا من رافأوير لترا ي راشخص من

ف ،تعا بوتغا تسفمر معا ف ،ايختخفا" .)52 )Bruhn, 2014, pp.227:240

• التأثيرات اإليجابيات والسلبية لموقع اليوتيوب- :
أض ل متته رايتتيتت راكثير من راممي رز

أصهح رام ا م فت ً أم م راكثير من راشرك
مخفو ا من اه رةن بي
 -خ صيا إض ا مو

تششل تة  ،تصنيف مو

راما ن

راشهش

خت

رتفهست ن س را كر اكن بفطبيق

رالخفم عيا راكبر

را ياات إا خ صا ي ما تجااا صا ي

 خ صيا رالافق ف راسريه راف تمشن أارغ

رامم ووا ،راف

راف تميزه- :
را ياات إا

راخترص  ،ب

مسفخام نموك ك مي رر ي

تمش ةكف إا بير رر رامتته مه ار د

ل ت امن سا ،تعا أ

رامر ة ت

رامترته اففث مش ات
مش ات .

من تس يل مو

ه راشخص.،

را ياات راف

 تعاد من ل ،رالخفه ة مع مل رافطتير يا نعمل مطتة رايتتيتت يو تطتير تقنيخااا ت بفمررة .)53 )Constantinos & Coursaris, 2016

 -نمشن مش ا مو

مق له را ياات رامربوا إا رايتتيتت من خميه أنج ء راع اث.

 -رايتتيتت متته ي ام ،ضخث،

ت باي ذ

اان ايتتيتت اا إن بي

كم سيا بوبي

ي ئا إا رامسفخام كيفيا ربفخارما اومتته ت وقا صل بين رامسفخام راع اث.

 نمشن مش ةكا مق له موأخر مثل :رافيس بت
مه كل رةن بي

ممي رز

رامر

را ياات راخ صا ،راف من راممشن أ تكت م يا تس تاا يو مترته

تتيفر .)54 )Hansen & Lee, 2014

راف افمفه ب متته رايتتيتت ،تتخا كثير من راسوبي

راف بب ،رافعرض

خصه اوهجا رامن تشا ،قا ر فث راه ثت برصا تجااا بوبي
ا  ،ن رًر اكتن م الً
ً
أبر راخ ر 2018 ،م) -:)55

أخر من

 يام مرري تترنين قتق رانشر رافأايف ،غ اه ً م افوق ،متته اتتيتت نقارً بين راجين رآلخر تسبشوا  ،إخ

ع مجفتي تا رامعر ضا يو رةنفرنت اقترنين رانشر رافأايف.

 يم رخ ت اركا "اتتيتت" نقارً مفص يارً تشأ رامجفتيراخ صا ب .

غير راائقا  ،تعض مو

را ياات

 يو رارغث من أ بنتد خاما اتتيتت تمنه تجميل أ مترد من رامجفمل أ افث ريفه ة غير الئقا،إ يام راقاة يو

جص خميه مو

تعض راخط ء أ راسقط

أمر رةد.

را ياات تبل إةب ا إا رةنفرنت نعن ،أ ر فم ا ا ث
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نوع الدراسة ومنهجها:

"

تنفم ،اه رااةربا إا
خاا خمه رابي ن

راف

أخاقي

ر

رااةرب

يا بعت رااةربا إا

صف تشخيص

نشر  ،كم تعفما اه رااةربا يو ربفخارم من ج رامسح تش يا رافجويو

ت يفه ةه

رامف منا

رامعوتم

راتصفيا راف

ينا تجويو

تسف ال صف خص ئص م فمه معين من

رال ا يو

ياات

خ ارً يومي ً من م ً اوجصتا يو بي ن
مجتمع وعينة الدراسة:

ت سير ،

رايتتيتت ياتف

أ ص ل را

 -1مجتمع الدراسة :افمثل رام فمه راتو ئق
نشر يو
أي

راميارن

ر مجل رااةربا.
ك ا أاش ا أنترع ياات

متته رايتتيتت ،كم افمثل رام فمه راهشر

ء يئا رافاةيس  ،م ال

تت

راخب ررء رامصريين نجت

افث

رال ا راف

 ،راخبررء راي دنمين من أب تا

رةيام ،إيام راط ل ،رافرنيا ،راط تاا ،ةي ض رال ا،

كااك راخبررء رامم ةبين اوعمل رةيام ،رامتخا اوط ل من ن ارين  -معاان – مخرخين –

مانعين).
 -2عينة الدراسة- :

 -العينة التحليلية (الوثائقية) :أخريت رااةربا

رال ا رامنشتة يو متته رايتتيتت ياد

 )70مقطه ياات ،أخفير تطريقا راببتع راصن ي ،

ايثر  )10مق له ياات اال ا ،ت منت ت
مش ار

خ نب رافجويو يو يينا من ياات

ر

م متن ،

يو

أيو

ياد

أون ء بهعا أن م تث رخفي ة يو ما بهعا أب بيه) ،خاا را فر من أ ا اتايت 2020م

ف  21أغسطس 2020م).

 -العينة الميدانية (البشرية) :ضمت يينا رااةربا راميارنيا  )200خبير من راب تا

راي دنميين رامفخصصين  ،م ال
ةي ض رال ا ،ت ةض ا إا

رةيام ،إيام راط ل ،رافرنيا ،رافرنيا رانتعيا ،راط تاا،

راخبررء رامم ةبين اوعمل رةيام ،رامتخا اال ا من ن ارين،

معاان ،مانعين ،مخرخين) ،تا أخفير رامهجتوت ت بفخارم أبوتت راعينا رامف ا راا
تششل أب ب ،يو بج

ي آلت - :

رات ار

نعفما

رامف ا راممثوا اخص ئص م فمه رااةربا ،خ ء تت يه راعينا

"
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جدول رقي ()1
توزيع عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الديموغرافية
المتغير

المجموعات
ذكور
إناث

النــوع
المجموع

التكرار
81
119
200
29
80
55
36
200
120
80

أقل من  5سنوات
من 10 -5سنوات
15-10عام
أكثر من 15عام

سنوات الخبرة
المجموع

خبراء أكاديميون
خبراء ممارسون

مجال الخبرة
المجموع

200

النســبة
%40,5
%59,5
%100
%14,5
%40,0
%27,5
%18,0
%100
%60,0
%40,0
%100

ء

خبير من أبف ذ أي
اف ح من را ا ا راس ب ،أ يينا راخبررء راي دنميين اموت ً )120ر
يئا رافاةيس ،مت يين إا  60تم ال رةيام ،إيام راط ل 30 ،من رافرنيا ،رافرنيا رانتعيا30 ،

من راط تاا ةي ض رال ا) ،ت ةض ا إا
 )40من مؤبس

 )80من راخبررء رامم ةبين بترته  )40من رةياميين،

راط تاا.

 -مبررات اختيار العينة- :

 -أن ث خبررء من رامفخصصين  ،م ال

مفعاد

 :رةيام ،إيام راط ل ،رافرنيا ،راط تاا،

ةي ض رال ا ،رامم ةبين اوعمل رةيام ،رامرته

ت اط ل ،ذاك ا م

رافنتع  ،رارؤ

راي دنميا رام نيا ،يؤد ةوررء نف ئج رااةربا تجقي ،أ ار .

 راا ة راكبير راموق يو راخبررء  ،يمويمن خ ا ،كمصاة متوتق اومعوتم

رافغيير ،رتخ ذ راقررة ،رافأوير  ،را م تة كق د أة

تعفما يويا ب ئل رةيام من خ ا أخر .

 تاة راخبررء يو تقييث رادرء رامنفج رةيام ،رامقام اوط ل يبر ب ئل رةيام رامخفو ا ،من وثراجشث رامتضتي

راترخ

يو

ما

رافزرم اه راتب ئل تمه د ء رامسؤايا رالخفم عيا ،أخاقي

مرري ت سيم تقاما من م

 -إ تقييث رامع اير رام نيا را ترن

رانشر

مين.

راخاقيا سيم انشر يقام اال ا بتب ئل رةيام رافقويانا

را ااا ن عل مسح ةؤ راخبررء  ،اه رااةربا ضر ة من يا.

حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة فى- :

 حدود موضوعية :تمثوترال ا يبر رايتتيتت.

تجا رت

راخبررء رامصريين نجت أخاقي

نشر ياات
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 حدود زمنية :أخريت رااةربا تشقي رافجويون نا دنسمبر 2020م.

راميارن خاا را فر من أ ا اتايت 2020م ف

"

 حدود جغرافية :أخريت رااةربا يو راس د راخبررء درخل نط ق خم تةيا مصر راعرنيا.أدوات الدراسة والمقاييس المستخدمة:
م مت

ريفما

ياات

رااةربا

خ نب

رافجويو يو ربفخارم ربفم ة تجويل رام مت ب ال ةصا اشل
رايتتيتت يمي ً كيفي ً) مه رافركيز يو

رال ا رامنشتة يو

اوفجويل ،كم ربفخام راه ا ربفم ة رالبفبي
رت

راخبررء رامصريين اخاقي

من رافس ؤال

يو

ت امق بوا ا مه بي ن

نشر توك را ياات

أخاقي

اواةربا ارصا
يو

ياد

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت،

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت ،ما رافزرم ياات

رايتتيتت تمع اير رامسؤايا رالخفم عيا أخاقي
نشر ياات

را ن

راميارن

رامسفت راكي

 ،تا رافموت ربفم ة رالبفبي

رامق ايس أ م  :قي س معاا مف تعا راخبررء ا ياات

ما وقا راخبررء  ،ياات

رانشر راترخها ،قي س رت

رال ا رامنشتة

راخبررء نجت

رال ا يو رايتتيتت).

اختبار الصدق والثبات ألدوات الدراسة:
رةخررءر

تث رافجق ،من صاق وه
رآلتيا- :

تجويل رام مت  ،رالبفبي ) أد ر

ربفم ةت

رااةربا من خاا

 .1الصدق :اوفأيا من تتر ر ارف راصاق  ،أدرت رااةربا ،ت م راه ا بفجشيم مت متن تبتل يتاد متن
رامخفصتتين راخب تررء

( )

ت يو تتم رةيتتام ،رةيتتام وق تتا رال ت ا ،رافرنيتتا ،راط تاتتا ،امررخعف ت

من ًيت يوم ًيت  ،راتتتتتل يوت متتا ك ت ء رابتتئوا تت ،تجقيتت ،أ تتارل راا رةبتتا ،وتتث إختررء رافعتتااا
راا ما راف أة راس د رامجشمت ضر ةت  ،تجااا رانسها راع ما اات ق بيتن ث رافت ،بوغتت %91
افجويتتل رام تتمت  %93 ،اابتتفبي ،

تت ،نس ت

تشتتير إا ت ت تتر ر مستتفت مرت تته متتن راصتتاق تت،

ربفم ةت ،رااةربا.
 .2الثبــات :اوفجقتت ،متتن تتتر ر اتترف راثهت

تت ،ربتتفم ة تجويتتل رام تتمت  ،ربتتفع

رازماء  ،م ا رةيام وق ا رال ل اجس ت وه

اال ت ا بنس تتها )%10م تتن ي تتاات
تاسف اجس ت را ه

"

راه تتا تت ونين متتن

رافجويل  ،)*56من ختاا تجويتل  7يتاات

رايتتي تتتت متض تته رافجوي تتل ب تتن س رات تتار  ،و تتث تطبي تت ،مع دا تتا

كم او:،

(2ت)
معامل الثبات = ـــــــــــــــ
ن + 1ن 2
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 = 1ياد راج ال

= 2

راف ،ةمز رامرمز را ا،

ياد راج ال راف ،ةمز رامرمز راث ن ،،لهًق ا اه رامع داا نجس ت قيما مفتب را يث راثاث 0.92
 ، ،)0.933نسها تاا يو ،وه رات ار  ،را ئ
 )0.95 + 0.93 +نشت مع مل راثه

رامسفخاما  ،تجويل رام مت  ،كم تعن ،صا يا ربفم ة تجويل رام مت اوفطبي.،
اوفأيا من تتر ر ارف راثه

 ،ربفم ة رالبفبي  ،ريفما راه ا يو أبوتت إي د رالخفه ة

 ،Test - Retestيا تث تطبي ،رالبفم ة يو

راعينا تعا مر ة أببتيين ،وث را ي م تجس ت دةخا راثه
 ،نسها تشير الةت ع دةخا راثه

رامطوتت تتر ر

اوفجق ،إ ص ئي ً من تتر ر ارل

راصاق

نس

 )20خبي رًر ،وث إي د تطبي ،رالبفم ة يو

تمق ةنا نف ئج كا رافطبيقين ،راف بوغت %86
أدر راهجا.

يم ربفخام راه ا رخفه ة (ألفا كرونباخ " ، "Alphaوالتجزئة النصفية " "Split-halfلجتمان)

خء

راثه

ت رر ت قيث رالخفه ةين بين )0.89 ،0.82

اؤكا يو تتر ر دةخا مرت عا من راثه

راصاق

ربفم ة رالبفبي

رامق ايس رامف منا ب ،

قيث دراا إ ص ئي ً ينا مسفت  0.01مم

رالبفم ة رامق ايس.

فروض الدراسة:

الفـــرأل األول :اتخ تتا تترق درا إ صت ت ئي ً ب تتين مفتب تتط
راخبررء رةن ث يو م ي س رت

يو رايتتيتت.

ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي

الفرأل الثاني :اتختا ترق درا إ صت ئي ً بتين مفتبتط
راخب تررء رامم ةبتتين يو ت م ي ت س رت

رال ا يو رايتتيتت.

دةخت ت

دةخت

رانشر  ،ياات

راخبتررء رايت دنميين مفتبتط

ت ت ث نجتتت رتتته تطبيتت ،أخاقي ت

الفرأل الثالث :تتخا ر ق ذر دالاا إ ص ئيا بين مفتبط
م ي س رت

راخبت تررء را تتاكتة مفتب تتط

ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي

دةخ

رانشر  ،ياات

الفرأل السادس :تتخا ياتتا رةته ليتا دراتا إ صت ئي ً بتين متا رافتزرم يتاات
خ ا ن ر راخبررء.

دةخت

راخبتررء قت ً استنتر راخبتر يوت
رال ا يو رايتتيتت.

رال ت ا يو ت

الفـــرأل الخـــامس :تتخ تتا يات تتا رةته لي تتا درا تتا إ ص ت ئي ً ب تتين م تتا وق تتا راخب تررء تت ،ي تتاات
رامنشتة يو رايتتيتت ،نين رت ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي نشر .
تأخاقي

رال ا

رانشتتر تت ،يتتاات

الفــرأل الرابــع :تتختتا ياتتتا رةته ليتتا دراتتا إ ص ت ئي ً بتتين متتا مف تعتتا راخب تررء ا يتتاات
رايتتيتت ،نين رت ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي نشر .

رانشر ،نين ضترت

دةخت ت

رال ت ا

رال ت ا يوت رايتتيتتت

مع اير رامستؤايا رالخفم عيتا راخاقيتا راترخت تطبيق ت متن
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"

متغيرات الدراسة:

"

 -متغير مستقل :راف

م

ر

مين ياات

 متغيرات وسيطة :رانتع – بنتر -متغيـر تابـع :رت

رال ا يو رايتتيتت.

راخبر – نتع راخبر ).

راخبررء نجت أخاقي

نشر ياات

رال ا يو رايتتيتت.

المعامالت اإلحصائية المستخدمة:
تتصل راه ا إا

افيح ربفخام راب اي

راا

رامئتيا ،رامفتبط

نف ئج رااةربا ت بفخارم برن مج رافجويل رة ص ئ،)SPSS.Vol.21 ،
رة ص ئيا راف تفاءم لبيعا رااةربا،

نجر
راجس بيا رال ر

 ،Testمع مل رافتر  ،،رخفه ة
رالخفه ة راهعا

 :رافك رر رة

رامعي ةيا ،مع مل رةته ف ببيرم  ،رخفه ة ك

2

راهسيطا رانس

Chi Square

)  ،T-Testرخفه ة  ،)zتجويل رافه ان أ د رالت ه ،)ANOVA

تأتل رق معنت  ،)L.S.Dتا تث تبتا نف ئج رالخفه رة

رة ص ئيا رامسفخاما ينا

دةخا وقا  )%95أيثر ،أ ينا مسفت معنتيا  )0.05أتل.
نتائج الدراسة:
 نتائج تحليل مضمون عينة من فيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب- :• نتائج تحليل شكل فيديوهات األطفال (كيف قيل؟)- :
 .1جنسية فيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب.
جدول رقي ()2
جنسية فيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب
فئات التحليل

ك

%

فيديوهات مصرية

32

45.71

فيديوهات عربية

23

32.86

فيديوهات أجنبية

15

21.43

اإلجمالى

70

100.00

ن ر را ا ا راس ب ،خنسيا ياات
يو

راف

را ياات

رافرتي

ر ،

يا ر فوت را ياات

راعرنيا)

رافرتي

راث ن

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت راف ر فت م متن
رامصريا) رافرتي

را ا بنسها بوغت  ،%45.71خ ء

بنسها بوغت  ،%32.86خ ء

راث اا بنسها  %21.43من إخم ا يينا را ياات

مجل رافجويل.

را ياات

راخنبيا)
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ضعف رارت تا رابريا صعتنا راسيطر رام فمعيا يو
مصر راع اث راعرن ،

ت ةنفرنت
يمتم رايتتيتت خصتص ً
ً
ياات
راف ر تمخفوف أاش ا
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رامجفت رامقام

يترمل تت ر مس ا أيبر ا تة

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت.

 .2المدة الزمنية لفيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب.
جدول رقي ()3
المدة الزمنية لفيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب
ك
فئات التحليل
فيديوهات قصيرة (أقل من  10دقائق)

28

40.00

فيديوهات متوسطة (من  10إلى  30دقيقة)

25

35.71

فيديوهات طويلة (أكثر من  30دقيقة)

17

24.29

اإلجمالى

70

100.00

ن ر را ا ا راس ب ،راما رازمنيا ا ياات
را ياات

راقصير أتل من  10دت ئ )،رافرتي

رامفتبطا من  10إا

 30دقيقا)

راطتيوا أيثر من  30دقيقا)
رافجويل.

رافرتي

رافرتي

رال ا رامنشتة يو

أ راطتيوا.

رايتتيتت ،يا ر فوت

را ا بنسها بوغت  ،%40.0خ ء

راث ن

بنسها بوغت  ،%35.71خ ء

راث اا بنسها  %24.29من إخم ا

تفتر  ،اه رانف ئج مه راخص ئص ران سيا اال ا ك افقو

راف تسب

%

ميو ث تششل أيبر إا مش ا  ،مش ةكا ،را ياات

رامزرخ

را ياات

را ياات
مجل

يينا را ياات

بريا راشعتة ت امول،

راقصير بنسها أيبر من توك رامفتبطا

 .3جهات نشر فيديوهات األطفال على اليوتيوب.
جدول رقي ()4
جهات نشر فيديوهات األطفال على اليوتيوب
فئات التحليل

ك

%

فيديوهات ينشرها األطفال

30

42.86

فيديوهات ينشرها أفرد بالغون

19

27.14

فيديوهات تنشرها مؤسسات غير إعالمية

11

15.71

فيديوهات تنشرها قنوات إعالمية لألطفال

7

10.00

فيديوهات تنشرها جهات غير معروفة

3

4.29

اإلجمالى

70

100.00

ن ر را ا ا راس ب ،خ
راف

انشر رال ا) رافرتي

ت اغت )

رافرتي

راث ن

نشر ياات

رال ا يو رايتتيتت ،يا ر فوت را ياات

را ا بنسها بوغت  ،%42.86خ ء

بنسها بوغت  ،%27.14خ ء

را ياات

را ياات
راف

راف

انشر أ رد

تنشر مؤبس

غير
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إياميا)

رافرتي

رافرتي

راث اا بنسها  ،%15.71خ ء

راررته بنسها  ،%10.0خ ء

را ياات

راخ مس بنسها  %4.29من إخم ا يينا را ياات
تعشس رانف ئج راس تقا أ

نسها تصل إا

رايتتيتت ،تجفت يو أنم ف مخفو ا من راف
ن ر راج خا راموجا اوفتعيا ت ا ترت
يو

را ياات
راف

راف تنشر تنتر

تنشر خ

غير معر ا)

مجل رافجويل.

 %70.0من ياات
ياات

ر ،

إياميا اال ا)
رافرتي

رال ا رامنشتة يو

انشر رال ا را ررد راه اغت  ،م

رامع اير راخو يا رام نيا اال ا را ررد منا راصغر ،تاةيب ث

سن ربفخارم مس ا راجريا راف تت ر تنتر

إياميا ك ايتتيتت.

 .4عناصر الجذب فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب.
جدول رقي ()5
عناصر الجذب فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب
ك
فئات التحليل

%

دقة المنتاج واإلخراج

52

74.29

تنوع الصورة (ثابتة -متحركة)

43

61.43

تعدد أحجام اللقطات وزوايا التصوير

37

52.86

اآلداء والحركة المثيرة

33

47.14

استخدام األلوان

31

44.29

الصوت الواضح /النقى

26

37.14

إمكانية التعليق على الفيديو

22

31.43

الموسيقى الجذابة

19

27.14

استخدام الترجمة والدوبالج

13

18.57

مكان التصوير مناسب وجذاب

5

7.15

ن = 70

ن ر را ا ا راس ب ،ين صر را ات

رامنف ج رةخررج) رافرتي
رافرتي

راث ن

ياات

را ا بنسها بوغت  ،%74.29خ ء

بنسها بوغت  ،%61.43خ ء تعاد أ

راث اا بنسها  ،%52.86خ ء
ربفخارم رااتر )

رافرتي

يم ر فل راصت

رافعوي ،يو را ياات)

رآلدرء راجركا رامثير )

مش

رافجويل.

تنتع راصتة م بين راث بفا رامفجركا))

م راوقط
رافرتي

رن رافصتير)

راترضح /رانق ) رافرتي

رافرتي

خارت)

رافرتي

مجل رافجويل.

راس دس بنسها بوغت  ،%37.14خ ء

راس ته بنسها بوغت  ،%31.43خ ء
رافرتي

رافرتي

راررته بنسها  ،%47.14خ ء

راخ مس بنسها  %44.29من إخم ا يينا را ياات

راث من بنسها  ،%27.14خ ء ربفخارم رافرخما راا ناج)
رافصتير من ب

رال ا يو رايتتيتت ،يا ر فوت دتا

رامتبيق را ارتا)

إمش نيا

رافرتي

راف به بنسها  ،%18.57خ ء

راع ار بنسها  %7.15من إخم ا يينا را ياات

مجل

"
"
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ين صر را ات رامفعوقا ت اششل رام مت

اك ،ت فات رامش ار

ن ار توك را ياات

رافعويق  ،خ صا ختد ين صر رامنف ج رةخررج رافصتير.

• تحليل مضمون فيديوهات األطفال (ماذا قيل؟)- :
 .5نوع المضمون المقدم فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب.
جدول رقي ()6
نوع المضمون المقدي فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب
ك
فئات التحليل
فيديوهات األلعاب الواقعية واالفتراضية

15

21.43

الفيديوهات الساخرة والمقالب

14

20.00

فيديوهات مسابقات التحدى

13

18.57

فيديوهات الكارتون والرسوم المتحركة

11

15.71

فيديوهات الموسيقى والغناء

7

10.00

فيديوهات األداء التمثيلى والدرامى

5

7.14

فيديوهات التثقيف والمواد التعليمية

3

4.29

فيديوهات أخرى

2

2.86

اإلجمالى

70

100.00

ن ر را ا ا راس ب ،نتع رام مت رامقام
ياات

ياات

رافرتي

 ،%15.71خ ء
رادرء رافمثيو
راطع م)

ياات

رااع ت راترتعيا رال فررضيا) رافرتي
رافرتي

بنسها بوغت  ،%20.0خ ء

راث ن

راث اا بنسها  ،%18.57خ ء

رافعويميا)

رال ا يو رايتتيتت ،يا ر فوت

را ا بنسها بوغت  ،%21.43خ ء

راس خر رامق ا )
رافرتي

%

ياات

رامتبيق

رااةرم ) رافرتي

رافرتي
رافرتي

راغن ء)

راك ةتت
رافرتي

ياات

راربتم رامفجركا)

رافجا )

راررته بنسها

راخ مس بنسها  ،%10.0ر فوت ياات

راس دس بنسها بوغت  ،%7.14خ ء

راس ته بنسها بوغت  ،%4.29خ ء

مس تق

را ياات

ياات

راث من بنسها  %2.86من إخم ا يينا را ياات

ياات

رافث يف رامترد

أخر ت منت راربث رافوتين
مجل رافجويل.
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شعل ()1
أحد فيديوهات السخرية والمقالب الخطرة ،وحاز على  488ألف مشاهدة خالل أول  4ساعات من نشره

تعشس رانف ئج راس تقا غوها م

كااك راسخريا رامق ا  ،مس تق

ةاه ع ة ه

مين رااع ت رال فررضيا راف

رافجا ،

رامري رافرسيا رافسويا اا
ر

رء اوف
إي ًت  ،ر فت ً

،

م مو م

رامف تعين،

،Gamming

نطو ،يوي

مين تفسث ت ةو ة رافشتي ،،تسع

 ،أيثر أنترع ياات

رال ا مش ا

راتتت ن سا.

 .6األهداف التى يسعى ناشرو فيديوهات األطفال على اليوتيوب لتحقيقها.
جدول رقي ()7
األهداف التى يسعى ناشرو فيديوهات األطفال على اليوتيوب لتحقيقها
ك
فئات التحليل
كسب المشاهدات واالشتراكات واإلعجاب

32

45.71

أهداف المرح والتسلية والترفيه

20

28.57

أهداف تسويقية وإعالنية

11

15.71

أهداف التثقيف والتدريب والتعليم

5

7.14

أهداف التوجيه واإلرشاد

2

2.86

اإلجمالى

70

100.00

ن ر را ا ا راس ب ،را ارل راف

يا خ ء ال يس
خء

رامش ار

رافرتي

رافرتي

ن ار

ياات

رةي ت) رافرتي
راث ن

راث اا بنسها  ،%15.71خ ء

راررته بنسها  ،%7.14خ ء

إخم ا يينا را ياات

نسع

رالافرري

أ ارل رامري رافسويا رافرسيا)

تستي يا إيانيا)
رافرتي

%

مجل رافجويل.

رال ا يو

رايتتيتت افج يق ،

را ا بنسها بوغت ،%45.71

بنسها بوغت  ،%28.57خ ء

أ ارل رافتخيا رةةا د)

أ ارل رافث يف رافاةي
رافرتي

أ ارل

رافعويث)

راخ مس بنسها  %2.86من
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شعل ()2
حاز هذا الفيديو على  25مليون مشاهدة خالل عاي واحد

رامش ار

ت ر رانف ئج راس تقا بع
رالافرري

رةيانيا ،خميع

ن ار

رال ا يو

ياات

أيبر ياد من

رايتتيتت اكس

رةي ت ك ال ةئيس ،اويا أ ارل رامري رافسويا رافرسيا ،را ارل رافستي يا

أ ارل افررخه أم م

تمرري ضترت

تششل موجتف ر فم م ن ار توك را ياات

مع اير رانشر أخاقي تا.
 .7طبيعة التجاوزات المتضمنة فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب.
جدول رقي ()8
طبيعة التجاوزات المتضمنة فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب
ك
فئات التحليل

خء

رافرتي

التجاوزات اللفظية

27

38.57

التجاوزات السلوكية

18

25.71

التجاوزات القيمية واألخالقية

15

21.43

التجاوزات القانونية

10

14.29

اإلجمالى

70

100.00

ن ر را ا ا راس ب ،لبيعا راف
راف

ر

راو يا) رافرتي

مجل رافجويل.

راف

ر

ر

رامف منا

ياات

رال ا يو رايتتيتت ،يا

را ا بنسها بوغت  ،%38.57خ ء

راث ن بنسها بوغت  ،%25.71خ ء

 ،%21.43خ ء

%

راق نتنيا)

راف

رافرتي

ر

را يميا راخاقيا)

راف

ر

رافرتي

راسوتكيا)

راث اا بنسها

راررته بنسها  %14.29من إخم ا يينا را ياات
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يم ن ر رافجويل راكي

رء
اوجي ء -عه رة رافنمر) بت ً
رال ا رامنشتة يو
ياات
رامصر أبر

رامق ا

ايتع ربفخارم راا ف غير راائقا مثل راشف ئث – رافعبي رر

م مت تعض را ياات

أ

رايتتيتت كثير من راسوتكي

راخطر – رارتص راجرك

رافعويق

راخ داا

رامص ها ا  ،تف من

رامن سيا ا يث ي در

تق ايا رام فمه

را سانا رامثير اوغررئز – بوتكي

رافعص

راعنف).

شعل ()3
التجاوزات اللفظية فى أحد الفيديوهات وحاز على  258ألف مشاهدة خالل أسبوع واحد

تفعاد راف

ر

رامفعوقا تمخ ا ا را يث رااانيا راخاقيا

م

مين ياات

رال ا

رامنشتة يو رايتتيتت ،يا ت ر تششل موجتف  -صريح أ ي ن ً ضمن أ ي ن ً أخر  -ديتر
رافنمر – رةت يا – رةاج د – را وت ).

شعل ()4
التجاوزات القيمية الخاصة بصورة األب فى أحد الفيديوهات
وحاز على  95ألف مشاهدة قبل مرور  14ساعة على نشره

ات:

"
"
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تفص يا خطتة راف
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راف

ر
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تف من

ياات

رايتتيتنر "أ ما سن

رايتتيتت،

رال ا رامنشتة يو

يا

ت نتنيا أ خن ئيا مثل :راايت او تة – تش يه را تض

– ربفغاا رال ا  -رالت ة ت اهشر) ،اعل م أوير
ين ،
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رامج يث رامصريا من ت

نين س م ،متد راد ث" من مق له ترت

يوي

ن

تا م انشره

تتي ث تجت ل ئوا

راق نت  ،ت أ ضح مث ا يو ذاك.

تعشس م

شعل ()5
مثال على التجاوزات السلوعية واألخالقية الخاصة بصورة المعلي فى أحد الفيديوهات
وحاز على  52ألف مشاهدة خالل  3ساعات من نشره

ر أنم ف راف

ر

راف أظ رت رانف ئج راس تقا ،راغي ت راموجتف ااافزرم ت ترت

مه د ء مع اير رامسؤايا رالخفم عيا راخاقيا راترخ

ياات

رال ا يو رايتتيتت.

• نتائج اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الميدانية- :

نعرض راه ا سيم او ،أ ث نف ئج رةخ تا ين تس ؤال

رته ي

من خ ن

تعض ن ار مق له

رااةربا راميارنيا ك آلت - :

 -1مدى متابعة الخبراء لفيديوهات األطفال على اليوتيوب.
جدول رقي ()9
مدى متابعة الخبراء لفيديوهات األطفال على اليوتيوب وفقا ً لرأي الخبراء
ممارسون
أكاديميون
اإلجمالي
الخبراء
مدى المتابعة
%
ك
%
ك
%
ك
50,5
101
60,0
48
44,2
53
أتابعها أحيانا
32,5
65
21,3
17
40,0
48
أتابعها دائما
17,0
34
18,8
15
15,8
19
ناد ار ما أتابعها
100
200
40,0
80
60,0
نسبة الخبراء مقارنة بالعدد اإلجمالي 120
مستوي الداللة = 0.05
معامل التوافق = 0,194
قيمة عا *7,815 =2درجة الحرية = 2
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تشير رانف ئج راف صيويا او ا ا راس ب ،أ نسها من اف تعتن

رااةربا بوغت %50,5
م ردر

رافرتي

أ ي ن ً) من إخم ا م ردر

را ا ،بينم بوغت نسها من اف تعتن

رافرتي

يينا رااةربا %32,5

راث ن  ، ،ين خ ء

يينا

تص ا درئم ً) من إخم ا

نسها ضئيوا من راخبررء اف تعتن

دةر) بوغت  %17,0من إخم ا ،يينا رااةربا.
ن ً
نجس ت قيما ك

2

را ا ا راس ب ،ينا دةخا ريا = ،2خا أن = 7,815

 ،قيما دراا

إ ص ئي ً ينا مسفت دالاا =  ،0.05كم بوغت قيما مع مل رافتر  0,194 = ،مم اؤكا يو
ياتا دراا إ ص ئي ً بين م ا يمل راخبررء أي دنميين -مم ةبين) ،نين ما

مف تعف ث ا ياات

ختد

رال ا يو رايتتيتت.

راخبت تررء رامصت تريين تمف تع تتا ظت ت ر نش تتر

تعش تتس رانفت ت ئج راست ت تقا رال فمت ت م راموج تتتف م تتن خ نت ت

رال ت ا يوت رايتتيتتت ،إذ بوغتت نستها رامف تعتا أ ي ًنت  ،درئمت ً) م فمعتا  %83.0متن راخبتررء
ياات
يينا رااةربا.
 -2درجة تأثير فيديوهات األطفال المنشورة باليوتيوب على األطفال المتابعين لها وفقا لرأي الخبراء.
جدول رقي ()10
درجة تأثير فيديوهات األطفال المنشور باليوتيوب على فى األطفال المتابعين لها وفقا ً لرأي الخبراء
ممارسون
أكاديميون
اإلجمالي
الخبراء

درجة التأثير

ك

%

ك

%

ك

%

تؤثر بدرجة كبيرة

62

51,7

30

37,5

92

46,0

تؤثر إلى حد ما

48

40,0

38

47,5

86

43,0

ال تؤثر إطالقا

10

8,3

12

15,0

22

11,0

نسبة الخبراء مقارنة بالعدد اإلجمالي

120

60,0

80

40,0

200

100

قيمة عا4,662 =2

ياات

درجة الحرية = 2

معامل التوافق = 0,105

مستوي الداللة = غير دالة

تشير رانف ئج راف صيويا او ا ا راس ب ،إا أ نسها كبير من راخبررء بوغت  %46,0ار
رال ا رامنشتة يو

تؤور يوي ث "إا

بوغت .%11,0

رايتتيتت "تؤور باةخا كبير " يوي ث ،بينم بوغت نسها من ار

ا م " ك نت  ،%43,0أم نسها ار

نجس ت قيما ك

دراا إ ص ئي ً ينا أ

2

أ

أن

أن "ال تؤور إلاًت " من إخم ا ،يينا راخبررء

را ا ا راس ب ،ينا دةخا ريا = ،2خا أن = 4,662

 ،قيما غير

مسفت دالاا ،تا بوغت قيما مع مل رافتر  0,105 ،مم اؤكا يو يام ختد

ياتا دراا إ ص ئي ً بين م ا يمل راخبررء أي دنميت  -مم ةبت ) ،نين ةأا ث  ،دةخا تأوير
ياات

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت يوي ث.

يويا إ

نسها تصل إا

 %89.0من راخبررء يينا رااةربا أتر

رامنشتة يو رايتتيتت تأوير موجتف رضح يو مف تعي من رال ا.

تأ

ا ياات

رال ا

"
"
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 -3ترتيب أنواع فيديوهات األطفال التى يراها الخبراء أكثر انتشا ار على اليوتيوب.
جدول رقي ()11
ترتيب أنواع فيديوهات األطفال التى يراها الخبراء أعثر انتشارا ً على اليوتيوب
الترتيب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الوزن المرجح
النقاط

مئوي

فيديوهات الموسيقى والغناء

43

47

43

22

10

5

9

12

9

-

267

22,0

فيديوهات األلعاب الواقعية واالفتراضية

32

36

40

38

22

16

8

7

-

1

209

17,2

فيديوهات الكارتون والرسوم المتحركة

41

10

13

11

13

11

18

26

18

39

157

13,0

فيديوهات الرسم والتلوين

23

25

18

31

31

7

10

7

18

30

138

11,4

فيديوهات المكياج والتجميل

22

19

15

17

21

47

14

45

-

-

120

9,9

فيديوهات األداء التمثيلى والدرامى

10

28

11

13

32

29

12

8

32

25

98

8,1

الفيديوهات الساخرة والمقالب

16

13

22

23

27

25

40

33

-

1

97

8,0

فيديوهات مسابقات التحدى

6

14

22

20

13

28

33

15

31

18

69

5,7

فيديوهات المضامين والمواد التعليمية

5

5

12

20

20

18

23

11

44

41

38

3,1

فيديوهات الرعاية الصحية لألطفال

2

4

4

6

11

13

33

35

48

44

19

1,6

الفيديوهات

مجموع النقاط

ن =200

را ا ا راس ب ،إا ترتي

تشير بي ن

يو رايتتيتت خ ء
 خ ت ء ت رافرتي ترافرتي ت

-

-

راث ت ن " يتتاات

راث اا

" ياات

تو ،ذاك " ياات

" يتتاات

راك ةتت

خت ت ء

خت ت ء

" يت تتاات

راغن ت ء" ب تتت

راربتم رامفجركا" بت

راربث رافوتين" ت افرتي

رااةرم " بت

"را ي تتاات

رامتب تتيق

رال ا راف ا رر راخبررء أيثر رنفش رًة

رااع ت ت راترتعيتتا رال ف ررضتتيا" بتتت

رامشي ت ج راف ميتتل" بتتت

رادرء رافمثيو

أنترع ياات

يو رانجت راف ا - :
را ا " ي تتاات

1212

راررته بت

مئتتت بو ت  ،%17,2أم ت ت رافرتي ت

مئت .%13,0

مئتت  ،%11,4خت ء ت رافرتيت

مئتتت بو ت نستتبفا  ،%9,9خ ت ء ت رافرتي ت

مئت بو .%8,1

راست ت خر رامق ات ت " ت افرتيت ت

مست ت تق

مئ تتت بو ت نس تتبفا  ،%22,0خ ت ء ت

رافجت تتا " بت تتت

ت افرتي ت ت

راف ب ت تته " ي ت تتاات

" ياات

راري نا راصجيا اال ا" بت

راست ت ته ب تتت

راثت ت من

مئت تتت ضت تتئيل بوت ت  %3,1خت ت ء

رام ت ت مين رام ت تترد رافعويمي ت تتا" ،ت تت ،رافرتي ت ت
مئت .%1,6

راس ت دس " يتتاات

مئ تتت بوت ت  ،%8,0ت افرتيت ت

مئت تتت  ،%5,7نت تتت

راخت مس

راع ا ت تتر راخي ت تتر خ ت ت ء
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د .مؤمن عبد الشافي" :التجاوزات فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب وعالقتها باتجاهات الخبراء المصريين نحو أخالقيات نشرها"
"

 -4مدى ثقة الخبراء في فيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب.

"

جدول رقي ()12
مدى ثقة الخبراء في فيديوهات األطفال على اليوتيوب وفقا ً للخبراء
ممارسون
أكاديميون
الخبراء
مدى الثقة

اإلجمالي

ك

%

ك

%

ك

%

أثق بها إلى حد ما

52

43,3

39

48,8

91

45,5

ال أثق بها

42

35,0

27

33,8

69

34,5

أثق بها

26

21,7

14

17,5

40

20,0

نسبة الخبراء مقارنة بالعدد اإلجمالي

120

60,0

80

40,0

200

100

قيمة عا0,748 =2

درجة الحرية = 2

معامل التوافق = 0,061

تشير نف ئج را ا ا راس ب ،إا أ نسها من "اثقت إا
من إخم ا م ردر

متتن إخم ت ا م تتردر
%20,0

"

رافرتي

يينا راخبتررء بوغتت  %45,5ت رافرتيت

مستوي الداللة = غير دالة

رال ا يو رايتتيتت

ا م " ت ياات

را ا ،بينمت بوغتت نستها متن "ال اثقتت ب ت "

يينتتا راخب تررء  ،%34,5أم ت نستتها متتن "اثقتتت ب ت " متتن إخم ت ا ،يينتتا راخب تررء بوغتتت

راث اا.

نجس ت قيما ك

2

را ا ا راس ب ،ينا دةخا ريا = ،2ختا أن ت = 0,748

ت ،قيمتا غيتر

دراتا إ صت ئي ً ينتتا أ مستفت دالاتتا ،كمت بوغتتت قيمتا مع متتل رافتر تت 0,061 ،ممت اؤكتا يوت يتتام ختتتد

ياتتتا دراتتا إ ص ت ئي ً بتتين م ت ا يمتتل راخب تررء أيت دنميت  -مم ةبتتت ) ،نتتين متتا وقتتف ث تت ،يتتاات

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت.

 -5أهم أسباب عدم ثقة الخبراء في فيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب.
جدول رقي ()13
أهي أسباب عدي ثقة الخبراء في فيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب
ممارسون
أكاديميون
اإلجمالي
الخبراء
األسباب
%
ك
%
ك
%
ك
63,1 101 77,3 51
53,2
50
مصادر المعلومات الواردة بها مجهولة
ضعف أهمية المعلومات والبيانات المقدمة
43,5
70
24,2 16
57,4
54
فيها علميا
عدم اختصاص من يقومون على إنتاج
43,1
69
33,3 22
50,0
47
ونشر هذه الفيديوهات
مليئة بالتجاوزات وال تخضع للمعايير
40,6
65
42,4 28
39,4
37
األخالقية
عدم مراعاة الفروق فى الخصائص الفردية
40,0
64
42,4 28
38,3
36
والعامة بين األطفال
26,3
42
43,9 29
13,8
13
غير مفيدة ،وليس لها أهداف واضحة
جملة من سئلوا

اف ح من تجويل بي ن

94

66

1,501

0,05

2,068

0,01

1,038

غير دالة

0,191

غير دالة

0,257

غير دالة

1,875

0,01

را ا ا راس ب ،أ أبه ت يام وقا مع ث راخبررء  ،ياات

رامنشتة يو رايتتيتت ،تمثوت " ،مص دة رامعوتم
بنسها  ،%63,1خ ء  ،رافرتي

160

قيمة z

الداللة

راترةد ب م تاا" راف خ ء

راث ن" ،ضعف ما رامعوتم

رابي ن

رامقاما ي

ت افرتي

رال ا
را ا

يومي ً" بنسها
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 ،%43,5أم "يام رخفص ص من نقتمت يو إنف ج نشر را ياات
 ، ،%43,1رافرتي
 ،رافرتي

راررته خ ء أن "مويئا ت اف

راخ مس خ ء "يام مرري

را ر ق

 %40,0من إخم ا ،يينا راخبررء ،ن افرتي

ر

" قا خ ء ت افرتي

راخص ئص را ردنا راع ما بين رال ا" بنسها

راس دس راخير خ ء أن

يم تبين من رانف ئج ختد ر ق دراا إ ص ئي ً  ،ربف ت

 -خت ء

راث اا بنسها

ال تخ ه اومع اير راخاقيا " بنسها ،%40,6

رضجا" بنسها بوغت .%26,3
وقف ث  ،ياات

165

"غير م يا  ،ايس ا

أ ارل

راخبررء تا تعض أبه ت يام

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت ك آلت - :

متر ق تتا راخب تررء رامم ةب تين يو ت أ "مص ا املعلوماتم ا رعل ااتلملاةع ا ع ت ا " بنس تتها أيث تتر م تتن نس تتها

راخبررء راي دنميين  )%53,2 -%77,3ت ةق درا إ ص ئي ً ،يا بوغت قيمتا  Zرامجستتنا ،1,501
 ،أيو من را يما را ا ايا رامنبئا بتختد ياتا ةتا بين رانسبفين تمسفت وقا .%95
"ض تتعف أ مي تتا رامعوتم ت

 -يم ت ر تت ،راخب تررء راي ت دنميت يو ت ب تتب

رامقام تتا ي ت يومي ت ً"

رابي ن ت

بنس تتها أيب تتر م تتن راخبتتررء رامم ةبت تين  )%24,2 -%57,4ت ت ت ةق درا إ صت ت ئي ً ،ي تتا بوغ تتت قيم تتا Z

رامجستنا ،2,068
-

وقا .%99,9

ت ،أيوت متن را يمتا را ا ايتا رامنبئتا بتختتد ياتتا ةتتا بتين رانستبفين تمستفت

أة راخبت تررء رامم ةبت تتت أن ت ت "غيت تتر م يت تتا  ،ات تتيس ا ت ت أ ت تتارل رضت تتجا" بنست تتها أيبت تتر مت تتن راخب ت تررء

راي ت دنميين  )%13,8 -%43,9ت ت ةق درا إ ص ت ئي ً ،يتتا بوغتتت قيمتتا  Zرامجستتتنا ،1,875
أيو من را يما را ا ايا رامنبئا بتختد ياتا ةتا بين رانسبفين تمسفت وقا .%99.9

تت،

وتعكس النتائج السابقة االختالف بين الخبراء عينة الدراسـة فـى بعـس أسـباب عـدم ثقـتهم فـى

فيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيب نتيجة الختالف مجال عملهم.

 -6مـدى التـزام ناشـرى فيـديوهات األطفـال علـى اليوتيـوب بمبـادىء المسـؤلية االجتماعيـة ،وأخالقيـات
النشر الواجبة من وجهة نظر الخبراء.

مدى االلتزام

جدول رقي ()14
مدى التزاي ناشرى فيديوهات األطفال على اليوتيوب
بمبادىء المسؤلية االجتماعية وأخالقيات النشر الواجبة وفقا ً لرأي الخبراء
ممارسون
أكاديميون
اإلجمالي
الخبراء

ال تلتزم على اإلطالق
تلتزم بها إلى حد ما
تلتزم بها

ك
46
48
26

%
38,3
40,0
21,7

ك
47
22
11

80
60,0
نسبة الخبراء مقارنة بالعدد اإلجمالي 120
معامل التوافق = 0,167
قيمة عا *8,072 =2درجة الحرية = 2

ن ار

تشير نف ئج را ا ا راس ب ،إا
ياات

رال ا يو

%
58,8
27,5
13,8

100
200
40,0
مستوي الداللة = دالة عند 0,05

أ رانسها رايبر من إخم ا

رايتتيتت "ال توفزم يو

ك
93
70
37

%
46,5
35,0
18,5

م ردر

يينا راخبررء ار

أ

رةلاق" تمه د ء رامسؤايا رالخفم عيا،
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"

أخاقي

م ردر

رانشر راترخها بوغت  ،%46,5بينم بوغت نسها من ار

ا م " من إخم ا

أن "توفزم إا

يينا راخبررء  ،%35,0تر رانسها راتل  %18,5أن "توفزم ب " من إخم ا ،يينا راخبررء.
نجس ت قيما ك

2

را ا ا راس ب ،ينا دةخا ريا = ،2خا أن = 8,072

إ ص ئي ً ينا مسفت دالاا=  ،0,05تا بوغت قيما مع مل رافتر  0,167 ،مم اؤكا يو
دراا إ ص ئي ً بين م ا يمل راخبررء أي دنميت  -مم ةبت ) ،نين ةأا ث  ،ما

رال ا يو رايتتيتت تمه د ء رامسؤايا رالخفم عيا أخاقي

رانشر.

"

 ،قيما دراا
ختد ياتا

رافزرم ياات

 -7مـــدى إحتـ ـواء فيـــديوهات األطفـــال بـــاليوتيوب علـــى تجـــاوزات تتعـــارأل مـــع مبـــادىء المســـؤلية
االجتماعية وأخالقيات النشر من وجهة نظر الخبراء.

جدول رقي ()15
مدى إحتواء فيديوهات األطفال باليوتيوب على تجاوزات تتعارض
مع مبادىء المسؤلية االجتماعية وأخالقيات النشر من وجهة نظر الخبراء
ممارسون
أكاديميون
اإلجمالي
الخبراء
المدى
%
ك
%
ك
%
ك
24,5
49
22,8
18
25,8
31
بعضها يحتوى تجاوزات
23,5
47
20,0
16
25,8
31
معظمها يحتوى تجاوزات
23,0
46
26,3
21
20,8
25
جميعها تحتوى تجاوزات
17,5
35
22,5
18
14,2
17
التجاوزات بها نادرة
11,5
23
8,8
7
13,3
16
ال تحتوى أية تجاوزات
100
200
40,0
80
60,0
نسبة الخبراء مقارنة بالعدد اإلجمالي 120
مستوي الداللة = غير دالة
معامل التوافق = 0,106
قيمة عا 4,307 =2درجة الحرية = 4

تشير نف ئج را ا ا راس ب ،إا
 ،%24,5ار

أ

ياات

رامسؤايا رالخفم عيا أخاقي
من إخم ا

م ردر

أ

رال ا يو

رانسها رايبر من إخم ا
رايتتيتت "تع

رانشر ،بينم بوغت نسها من ار

يينا راخبررء  ،%23,5ير راخبررء أ

 ، ،%23,0ين ار تعض راخبررء أ "راف
أن "ال تجفت يو أنا ت
نجس ت قيما ك

غير دراا إ ص ئي ً ينا أ

نجفت ت

ر

م ردر

يينا راخبررء بوغت

ر " تفع ةض مه مه د ء

أ "مع م

"خميع

نجفت يو ت

تجفت ت

ر "

ر " بنسها بوغت

ب ن دة " ذاك بنسها بوغت  ،%17,5أم من ار

ر " من إخم ا ،يينا راخبررء بوغت نسبف ث .%11,5
2

را ا ا راس ب ،ينا دةخا ريا = ،4خا أن

= ،4,307

 ،قيما

مسفت دالاا ،كم بوغت قيما مع مل رافتر  0,106 ،مم اؤكا يو يام

ختد ياتا دراا إ ص ئي ً بين م ا يمل راخبررء أي دنميت  -مم ةبت ) ،نين ةأا ث  ،ما ر فترء

ياات

رال ا ت ايتتيتت يو ت

ر

تفع ةض مه مه د ء رامسؤايا رالخفم عيا أخاقي

"

رانشر.
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 -8أكثر األسباب المؤدية إلى عدم االلتزام بأخالقيات النشر فى فيديوهات األطفـال علـى اليوتيـوب مـن
وجهة نظر الخبراء.

جدول رقي ()16
أعثر األسباب المؤدية إلى عدي االلتزاي بأخالقيات النشر فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب من وجهة نظر الخبراء
اإلجمالي
ممارسين
أكاديميين
الخبراء
الداللة
قيمة z
األسباب
%
ك
%
ك
%
ك
عدم تطبيق مواثيق الشرف اإلعالمي
 0,895 84,7 150 76,7 56 90,4 94غير دالة
عند نشر الفيديوهات
عدم وجود قانون ينظم النشر عبر
 0,292 76,8 136 79,5 58 75,0 78غير دالة
اليوتيوب
تغليب األهداف الربحية وغياب األهداف
 0,366 36,2غير دالة
64
32,9 24 38,5 40
القيمية عند نشر الفيديوهات
غياب الدور الرقابى للمؤسسات التربوية
 0,087 35,0غير دالة
62
34,2 25 35,6 37
الرسمية وغير الرسمية
االفتقار لتطبيق معايير وأخالقيات المهنة
 0,075 32,2غير دالة
57
32,9 24 31,7 33
لدى منتجى وناشرى الفيديوهات
غياب التحديد العلمى الدقيق لمعايير
 0,104 23,7غير دالة
42
24,7 18 23,1 24
وأخالقيات النشر باإلعالم الجديد
177
73
104
جملة من سئلوا

تشير بي ن را ا ا راس ب ،إا أيثر رابه ت رامؤدنا إا يام رالافزرم تأخاقي رانشر
رال ا يو رايتتيتت من خ ا ن ر راخبررء ،يا خ ء "يام تطبي ،متروي ،راشرل
ياات
رةيام ،ينا نشر را ياات "  ،رافرتي را ا بنسها بوغت  %84,7من إخم ا م ردر راخبررء ،وث
خ ء  ،رافرتي راث ن" ،يام ختد ت نت ان ث رانشر يبر رايتتيتت" بنسها بوغت  ،%76,8أم
رافرتي راث اا من توك رابه ت " فغوي را ارل رارنجيا ي ت را ارل را يميا ينا نشر را ياات "
بنسها بوغت  ،%36,2ن افرتي راررته خ ء " ي ت راا ة رارت ب اومؤبس رافرنتيا راربميا غير
راربميا" بنسها  ،%35,0وث خ ء ت افرتي راخ مس "رال فق ة افطبي ،مع اير أخاقي رام نا اا منف
ن ار را ياات " بنسها بوغت ،%32,2ن افرتي راس دس راخير خ ء " ي ت رافجااا راعوم ،رااتي،
امع اير أخاقي رانشر ت ةيام را ااا" بنسها .%23,7
 -9مدى الحاجة لوضع قواعد ومعايير ملزمة ترتبط بأخالقيات نشر فيـديوهات األطفـال بـاليوتيوب مـن
وجهة نظر الخبراء.

المدى

جدول رقي ()17
مدى الحاجة لوضع قواعد ومعايير ملزمة ترتبط بالمسؤلية االجتماعية
وتطبيق أخالقيات النشر لفيديوهات األطفال على اليوتيوب وفقا ً لرأي الخبراء
ممارسون
أكاديميون
اإلجمالي
الخبراء
هناك حاجة ماسة
هناك حاجة إلى حد ما
ليس هناك حاجة

ك

73
46
1

%

60,8
38,3
0,8

ك

33
45
2

80
60,0
نسبة الخبراء مقارنة بالعدد اإلجمالي 120
قيمة عا *7,749 =2درجة الحرية =  2معامل التوافق = 0,193

%

41,3
56,3
2,5

ك

106
91
3

%

53,0
45,5
1,5

100
200
40,0
مستوي الداللة = دالة عند 0,05
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م ردر

تشير نف ئج را ا ا راس ب ،أ نسها كبير من إخم ا

يينا راخبررء ار

خا م با" اتضه تتريا مع اير موزما ترته ت امسؤايا رالخفم عيا تطبي ،أخاقي
رال ا ت ايتتيتت بوغت %53,0

را ا ،بينم بوغت نسها من ار

رافرتي

م " افوك راقتريا رامع اير من إخم ا م ردر
ايس ن

راخير.

يينا راخبررء %45,5

رانشر ا ياات

أ " ن

رافرتي

خا إا

راث ن  ،أم من ار

خا افوك راقتريا رامع اير من إخم ا ،يينا راخبررء قا بوغت %1,5
نجس ت قيما ك

2

أ " ن

"

رافرتي

"

ا

أنا

راث اا

را ا ا راس ب ،ينا دةخا ريا = ،2خا أن = 7,749

 ،قيما دراا

إ ص ئي ً ينا مسفت دالاا =  ،0,05كم بوغت قيما مع مل رافتر  0,193 ،مم اؤكا يو

ختد ياتا

دراا إ ص ئي ً بين م ا يمل راخبررء أي دنميت  -مم ةبت ) ،نين ما راج خا اتضه تتريا مع اير
رانشر

ترته ت امسؤايا رالخفم عيا تطبي ،أخاقي

رال ا ت ايتتيتت.

ياات

 -10ضوابط ومعايير المسـؤلية االجتماعيـة وأخالقيـات النشـر الواجـب تطبيقهـا عنـد نشـر فيـديوهات
األطفال باليوتيوب من وجهة نظر الخبراء.

جدول ()18
ضوابط ومعايير المسئولية االجتماعية وأخالقيات النشر الواجب تطبيقها عند نشر فيديوهات األطفال باليوتيوب
من وجهة نظر الخبراء حيث ن= 200
الضوابط والمعايير

االستجابة

تفعيل دور الدولة في حماية األطفال على
االنترنت من الناحيتين التقنية والتشريعية
الحرص على تقديم نماذج القدوة الحسنة
من واقع المجتمع وتراثه

حظر نشر صور ولقطات الجرائم والقتل

تدعيم القيم من خالل التقاليد التى عاشها
الوالدين عندما كانوا أطفاال
حظر نشر المقاطع المنافية لآلداب أو التى
تستخدم األلفاظ والسلوكيات غير الالئقة
اإللتزام بقرارات حظر النشر التى تصدر
بخصوص نشر الفيديوهات

حظر نشر مقاطع اإلرهاب والدعوة للعنف

الخبراء

موافق

معارأل

محايد

ك

%

ك

%

ك

%

أكاديميون

95

79,2

21

17,5

4

3,3

ممارسون

57

71,3

14

17,5

9

11,3

إجمالي

152

76,0

35

17,5

13

6,5

أكاديميون

92

76,7

22

18,3

6

5,0

ممارسون

53

66,3

15

18,8

12

15,0

إجمالي

145

72,5

37

18,5

18

9,0

أكاديميون

92

76,7

25

20,8

3

2,5

ممارسون

45

56,3

23

28,7

12

15,0

إجمالي

137

68,5

48

24,0

15

7,5

أكاديميون

92

76,7

16

13,3

12

10,0

ممارسون

48

60,0

16

20,0

16

20,0

إجمالي

140

70,0

32

16,0

28

14,0

أكاديميون

89

74,2

16

13,3

15

12,5

ممارسون

52

65,0

10

12,5

18

22,5

إجمالي

141

70,5

26

13,0

33

16,5

أكاديميون

91

75,8

12

10,0

17

14,2

ممارسون

44

55,0

24

30,0

12

15,0

إجمالي

135

67,5

36

18,0

29

14,5

أكاديميون

84

70,0

23

19,2

13

10,8

ممارسون

40

50,0

28

35,0

12

15,0

إجمالي

124

62,0

51

25,5

25

12,5

المتوسط (*)

2,70

2,64

2,61

2,56

2,54

2,53

2,50

االنحراف
المعياري

0,586

0,643

0,624

0,727

0,762

0,783

0,863

االتجاه (**)

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق
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أكاديميون

86

71,7

23

19,2

11

9,2

ممارسون

40

50,0

25

31,3

15

18,8

إجمالي

126

63,0

48

24,0

26

13,0

أكاديميون

56

46,7

53

44,2

11

9,2

ممارسون

56

70,0

15

18,8

9

11,3

إجمالي

112

56,0

68

34,0

20

10,0

أكاديميون

78

65,0

31

25,8

11

9,2

وتجنب إظهار أي تحيزات أو احتقار

ممارسون

28

36,3

40

50,0

11

13,8

لآلخرين أو استخدام تعليقات عنصرية

إجمالي

107

تأكيد إحترام الحرية الفردية وإحترام حقوق
الفرد وحماية الحق في الخصوصية

الدفاع عن المصالح العامة للمجتمع
االبتعاد عن تصنيف األفراد والجماعات

مراعاة اآلداب العامة التى أتفق الناس في
المجتمع على إحترامها واإللتزام بها
تشديد آليات الرقابة من خالل تجريم نشر
المحتوى غير الهادف
تشجيع المناقشة وتجنب أسلوب النصيحة
الصريحة المباشرة مع األطفال
عدم االلتزام بالموضوعية والدقة والشمولية
في تقديم األحداث
إستغالل النشاطات اليومية وتشجيع الطفل
على خوأل مخاطر التحديات

53,5

71

35,5

22

169

2,50

2,46

2,43

0,716

0,925

0,928

موافق

موافق

موافق

11,0

أكاديميون

73

60,8

25

20,8

22

18,3

ممارسون

38

47,5

21

26,3

21

26,3

إجمالي

111

55,5

46

23,0

43

21,5

أكاديميون

46

38,3

59

49,2

15

12,5

ممارسون

44

55,0

19

23,8

17

21,3

إجمالي

90

45,0

78

39,0

32

16,0

أكاديميون

48

40,0

34

28,3

38

31,7

ممارسون

50

62,5

18

22,5

12

15,0

إجمالي

98

49,0

50

25,0

52

26,0

أكاديميون

10

8,3

24

20,0

86

71,7

ممارسون

21

26,3

17

21,3

42

52,5

إجمالي

31

15,5

41

20,5

128

64,0

أكاديميون

5

4,2

16

13,3

99

82,5

ممارسون

10

12,5

10

12,5

60

75,0

إجمالي

15

7,5

26

13,0

159

79,5

2,34

2,29

2,24

1,52

1,28

0,826

0,917

0,828

0,750

0,594

موافق

محايد

محايد

معارأل

معارأل

(*) تم ترتيب العبارات فى الجداول على أساس قيمة المتوسط الحسابى لكل عبارة (من القيمة األعلى إلى األقل).

(**) تراوح مدى المتوسط الحسابى لكل عبارة بين (درجة إلى ثالث درجات) ،وعليه تم تحديد اتجاه المبحوث في كل عبارة وفقا للتصنيف التالى - :موافق جدا (متوســط أكبــر مــن
 2.32درجة) ،موافق إلى حد ما بمتوسط (من  1.67وحتى  2.32درجة) ،غير موافق (متوسط أقل من  1.67درجة).

اف ح من را ا ا راس ب ،آةرء راخبررء تا ضترت
تطبيق ينا نشر ياات

رانشر راترخ

 -تعشس مفتبط

دةخ

مع اير رامسؤايا رالخفم عيا أخاقي

رال ا ت ايتتيتت ،راف خ ء

راخبررء مجل رااةربا متر قف ث يوت ضتترت

يو رانجت رآلت- :،

معت اير ت عيتل د ة راا اتا ت،

م ن تتا رال ت ا يو ت رة نفرن تتت م تتن ران ت يفين رافقني تتا رافش تريعيا ،راج تترص يو ت تق تتانث نم ت ذج راق تتا

راجستتنا متتن رتتته رام فمتته ت رروتتا،

تتر نشتتر صتتتة اقط ت

رافق ايا راف ي ا راتراار ينام ك نتر أل ت الً،
راا ف راسوتكي

غير راائقا ،رالافزرم تق رر رة

را تررئث راقفتتل ،تتتاعيث را تتيث متتن ختتاا

تر نشتر رامقت له رامن سيتا اتآلدرت أ رافت تستفخام
ر رانشر راف تصاة تخصتص نشر را ياات

تتر نشتتر مقت له رةة ت ت راتتايت اوعنتتف ،تأييتتا ر فتررم راجريتتا را ردنتتا ر فتررم قتتتق را تترد

،

م نتتا

راج ، ،راخصتصيا ،راا ع ين رامص اح راع ما اوم فمه ،رالبفع د ين تصنيف را تررد را م يت
ت نت

إظ ت ة أ تجيت رز أ ر فقت ة اآلخترين أ ربتتفخارم تعويقت

ينصتريا ،م رريت رآلدرت راع متتا

راف ت رت تت ،ران ت س تت ،رام فم تته يو ت ر فررم ت رالاف تزرم ب ت ) ذا تتك تمفتب تتط
،2.70

.)2.34

مرت ع تتا ت رر تتت ب تتين
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"

-

خت ت ء

مج ا تتا تت ،ضت تترت

معت ت اير تش تتااا آايت ت

را دل ،تش يه رامن تشا ت ن

أبوتت رانصيجا راصريجا رامه ار مه رال ا) ذاتك تمفتبتط

مفتبطا ت رر ت بين .)2.24 ،2.29

 -بينم خ ء

آ رةؤ ث مع ةضا مه ضترت

را ارث ،ربفغاا رانش ل

رارت ت تتا م تتن خ تتاا ت ت تريث نش تتر رامجف تتت غي تتر

مع اير يام رالافزرم ت امتضتعيا رااتا راشمتايا  ،تقانث

رايتميا تش يه راط ل يو ختض مخ لر رافجان ) تمفتب

 )1,28 ،1,52يو رافترا.،

ست ب،

 -11اتجاهـــات الخبــراء نحـــو واقـــع تطبيـــق معـــايير وأخالقيـــات النشـــر فـــى فيـــديوهات األطفـــال علـــى
اليوتيوب.

جدول ()19
اتجاهات الخبراء نحو نحو واقع تطبيق مبادىء المسؤلية االجتماعية وأخالقيات النشر
مع فيديوهات األطفال على اليوتيوب حيث ن= 200
االستجابة

العبارة

ال تراعي استخدام لغة عربية سليمة

تتعارأل مع نشر ما يحقق المصلحة
العامة ويراعى الذوق العام
معظم مقاطع فيديوهات األطفال على
اليوتيوب مجهولة المصدر
ال تراعى معظم الفيديوهات حق الرد
والتصحيح عند ثبوت الخطأ
هناك انتشار لفيديوهات األطفال المضللة
أو المفبركة
ال تعرأل الوقائع واألحداث بموضوعية
وتوزان
تشوش إدراك الطفل للحقوق والواجبات
والمسؤلية تجاه المجتمع
تستخدم اإلثارة بهدف جذب الجمهور
وخاصة من األطفال
ال تلتزم بتطبيق ضوابط وأخالقيات نشر
العمل اإلعالمي

الخبراء

موافق

معارأل

محايد

ك

%

ك

%

ك

%

أكاديميون

87

72,5

33

27,5

-

-

ممارسون

58

72,5

22

27,5

-

-

إجمالي

145

72,5

55

27,5

-

-

أكاديميون

72

60,0

45

37,5

3

2,5

ممارسون

41

51,2

39

48,8

-

-

إجمالي

113

56,5

84

42,0

3

1,5

أكاديميون

68

56,7

42

35,0

10

8,3

ممارسون

50

62,5

24

30,0

6

7,5

إجمالي

118

59,0

66

33,0

16

8,0

أكاديميون

69

57,5

36

30,0

15

12,5

ممارسون

50

62,5

28

35,0

2

2,5

إجمالي

119

59,5

64

32,0

17

8,5

أكاديميون

67

55,8

41

34,2

12

10,0

ممارسون

47

58,8

29

36,3

4

5,0

إجمالي

114

57,0

70

35,0

16

8,0

أكاديميون

67

55,8

43

35,8

10

8,3

ممارسون

43

53,8

33

41,3

4

5,0

إجمالي

110

55,0

76

38,0

14

7,0

أكاديميون

57

47,5

56

46,7

7

5,8

ممارسون

46

57,5

28

35,0

6

7,5

إجمالي

103

51,5

84

42,0

13

6,5

أكاديميون

67

55,8

42

35,0

11

9,2

ممارسون

42

52,5

30

37,5

8

10,0

إجمالي

109

54,5

72

36,0

19

9,5

أكاديميون

57

47,5

61

50,8

2

1,7

ممارسون

35

43,8

44

55,0

1

1,3

إجمالي

92

46,5

105

52,0

3

1,5

المتوسط (*)

2.72

2.55

2.51

2.50

2.49

2.48

2.45

2.45

2.44

االنحراف
المعياري

0.447

0.528

0.641

0.649

0.642

0.625

0.615

0.663

0.526

االتجاه (**)

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

"
"
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أكاديميون

63

52,5

49

40,8

8

6,7

ممارسون

43

53,8

26

32,5

11

13,8

إجمالي

106

53,0

75

37,5

19

9,5

تعتمد فى انتشارها على معايير مادية

أكاديميون

69

57,5

35

29,2

16

13,3

مضللة مثل عدد المشاهدات والمشاركات

ممارسون

42

56,3

29

36,3

9

11,3

والتعليقات

إجمالي

111

55,5

64

32,0

25

12,5

أكاديميون

62

51,7

43

35,8

15

12,5

ممارسون

42

52,5

32

40,0

6

7,5

إجمالي

104

52,0

75

37,5

21

10,5

أكاديميون

61

50,8

44

36,7

15

12,5

ممارسون

45

56,3

27

33,8

8

10,0

إجمالي

106

53,0

71

35,5

23

11,5

أكاديميون

44

36,7

51

42,5

25

20,8

ممارسون

30

37,5

30

37,5

20

25,0

إجمالي

74

37,0

81

40,5

45

22,5

أكاديميون

69

57,5

20

16,7

31

25,8

ممارسون

18

22,5

30

37,5

32

40,0

إجمالي

87

43,5

50

25,0

63

31,5

أكاديميون

40

33,3

43

35,8

37

30,8

ممارسون

37

46,3

18

22,5

25

31,3

إجمالي

77

38,5

61

30,5

62

31,0

أكاديميون

27

22,5

46

38,3

47

39,2

ممارسون

22

27,5

38

47,5

20

25,0

إجمالي

49

24,5

84

42,0

67

33,5

أكاديميون

27

22,5

46

38,3

47

39,2

ممارسون

21

26,3

34

42,5

25

31,3

إجمالي

48

24,0

80

40,0

72

36,0

ال تراعى تحقيق المسئولية االجتماعية
نحو المجتمع

تقدم بعس فيديوهات األطفال النماذج
الناجحة كقدوة حسنة أحيانا
جودة مستوى مقاطع اليوتيوب من حبث
تقنيات الصوت والمونتاج
هناك توظيف إعالمي هادف للعديد من
فيديوهات األطفال

تهتم بتعزيز قيم التضحية واالنتماء للوطن

تعزز فيديوهات األطفال روح التسامح
وقبول اآلخر وتقبل النقد لدى األطفال
تؤكد بعس فيديوهات األطفال على إحترام
حقوق الطفل
تعمل على تنمية القيم من صدق وتعاون
وأمانة

171

0.661

2.43

0.793

2.43

0.639

2.42

0.689

2.41

0.759

2.14

0.859

2.12

0.832

2.07

0.758

1.91

0.767

1.88

موافق

موافق

موافق

موافق

محايد

محايد

محايد

محايد

محايد

(*) تم ترتيب العبارات فى الجداول على أساس قيمة المتوسط الحسابى لكل عبارة (من القيمة األعلى إلى األقل).

(**) تراوح مدى المتوسط الحسابى لكل عبارة بين (درجة إلى ثالث درجات) ،وعليه تم تحديد اتجاه المبحوث في كل عبارة وفقا للتصنيف التالى -:موافــق جــدا (متوســط أكبــر مــن
 2.32درجة) ،موافق إلى حد ما بمتوسط (من  1.67وحتى  2.32درجة) ،غير موافق (متوسط أقل من  1.67درجة).

اف ح من را ا ا راس ب ،رت
ياات

راخبررء

تا رته تطبي ،مع اير أخاقي

رانشر

رال ا يو رايتتيتت ك آلت - :

 -أظ تتر مفتبتتط

ربتتف ت

بترتتته تطبيتت ،معت اير أخاقيت

راخبتررء يينتتا راا رةبتتا رالت ت ه "متر تت "،تشتتأ راعهت رة راستتوبيا رامرتهطتتا
رانشتتر ت

يتتاات

رال ت ا يوت رايتتيتتتت ال ت رريتت ،ربتتفخارم اغتتا

يرني تتا ب تتويما ،تفعت ت ةض م تته نش تتر مت ت نجق تت ،رامص تتوجا راع م تتا ي رريت ت را تتا ق راعت ت م ،مع تتث مقت ت له
ياات

رال ت ا يوت رايتتيتتت م تاتا رامصتاة ،ال ت رريت مع تث را يتاات

ينا وبت راخطأ ،ن

رنفش ة ا ياات

تمتضتتتعيا تتتت ر  ،تشتتت

ت ،راترد رافصتجيح

رال ا رام ووا أ رام بركا ،ال تعترض راتتت ئه را تارث

إد رة راط تتل اوجقتتتق راترخهت

رامستتؤايا ت ت ه رام فمتته ،تستتفخام رةوت ة

ب ت تتال خت تتات را م ت تتتة خ صت تتا مت تتن رال ت ت ا ،ال توفت تتزم بفطبيت تت ،ض ت تترت

أخاقي ت ت

نشت تتر راعمت تتل
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د .مؤمن عبد الشافي" :التجاوزات فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب وعالقتها باتجاهات الخبراء المصريين نحو أخالقيات نشرها"
"

رةيامتت ،،ال ت رري ت تجقيتت ،رامس تتئتايا رالخفم عيتتا نج تتت رام فمتته ،تعفم تتا ت رنفش ت ة يو ت مع ت اير

م دنتتا م تتووا مثتتل يتتاد رامش ت ار
ران خجا كقا
تمفتبط

-

خت ء

رامش ت ةك

رافعويق ت  ،تقتتام تعتتض يتتاات

سنا أ ي ن ً ،ختد مسفت مق له رايتتيتت من يا تقني

مرت عا ت رر ت بين .)2.41 ،2.72

مفتب تتط

راصت

رامتنف ج) ذاتك

نت

تتظي تتف إيام تت،

رب تتف ت ت ث "مج ا تتا " تش تتأ راعه ت رة رةن بي تتا اوم ي ت س

ت دل اوعااتتا متتن يتتاات

رال ت ا رانم ت ذج

رال ت ا ،ت تتفث بفعزيتتز قتتيث راف تتجيا رالنفم ت ء اوتتتلن ،تعتتز يتتاات

رال ت ا ة ي رافس ت مح تبتتتا رآلختتر تقبتتل رانقتتا اتتا رال ت ا ،تؤكتتا تعتتض يتتاات

ر ف تررم ق تتتق راط تتل ،تعم تتل يو ت تنمي تتا را تتيث م تتن ص تتاق تع ت
ت رر ت بين .)1.88 ،2.14

رال ت ا يو ت
مج ا تتا

أم ن تتا) ذا تتك تمفتب تتط

 -12أكثر التحديات التـي تواجـه تطبيـق أخالقيـات النشـر مـع فيـديوهات األطفـال علـى اليوتيـوب مـن
وجهة نظر الخبراء.

جدول رقي ()20
أعثر التحديات التي تواجه تطبيق أخالقيات النشر مع فيديوهات األطفال على اليوتيوب من وجهة نظر الخبراء
اإلجمالي
ممارسين
أكاديميين
الخبراء
قيمة z
التحديات
%
ك
%
ك
%
ك
عدم وضوح مفهوم اخالقيات النشر لدى
76,7
0,462 74,0 148 70,0
56
92
القائمين على نشر وانتاج فيديوهات األطفال
عدم االهتمام بتحديد ووضوح األهداف عند
63,3
0,289 65,0 130 67,5
54
76
نشر فيديوهات االطفال
غياب التوازن الموضوعي والقيمي في
64,2
0,115 63,5 127 62,5
50
77
بفيديوهات الطفال عبر اليوتويوب
عدم توافر من يستطيع توظيف فيديوهات
52,5
0,087 53,0 106 53,8
43
63
األطفال عبر اليوتويوب ألغراأل تربوية
التباين الشديد بين ثقافة المجتمع وبين
الثقافة التى تروجها فيديوهات األطفال عبر
50,0
0,433 52,5 105 56,3
45
60
اليوتويوب
فيديوهات
فى
مصادر
العشوائية وتجهيل ال
85
42,5
42,5
0,001 42,5
34
51
األطفال المنشورة عبر اليوتويوب
200
80
120
جملة من سئلوا

تشير بي ن
رال ا يو

أخاقي

را ا ا راس ب ،إا أيثر رافجان

رايتتيتت من خ ا ن ر راخبررء،

رانشر اا راق ئمين يو نشر إنف ج ياات

راخبررء ،وث خ ء  ،رافرتي
بنسها بوغت  ،%65,0أم

يا خ ء  ،رافرتي

رافرتي

راث اا

تتر ر من نسفطيه تتظيف ياات

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

رانشر مه ياات

را ا "يام ضتي م تم

رال ا" بنسها بوغت  %74,0من إخم ا يينا

راث ن" ،يام رال فم م بفجااا

ضتي را ارل ينا نشر ياات

ء " ي ت رافتر

رال ا يبر رايتتتيتت" بنسها  %63,5من إخم ا
رافرتي

راف ،تترخا تطبي ،أخاقي

الداللة

رال ا"

رامتضتي ،را يم ، ،ياات

راخبررء يينا رااةربا ،تا

ت افرتي

راررته "يام

رال ا يبر رايتتتيتت اغررض ترنتيا" بنسها بوغت ، ،%53,0

راخ مس خ ء "رافه ان راشااا بين وق ا رام فمه نين راثق ا راف تر خ

ياات

رال ا يبر

"
"
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"راعشترئيا ت يل رامص دة

رامنشتة يبر رايتتتيتت" بنسها .%42,5
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رال ا

ياات

 -13أهم توصيات الخبراء التى يرون أنها تساعد على تحقيق مزيد مـن االلتـزام بمبـادىء المسـؤلية
االجتماعية وضوابط ومعايير أخالقيات النشر مع فيديوهات األطفال على اليوتيوب.

جدول رقي ()21
أهي توصيات الخبراء التى يرونأنها تساعد على تحقيق مزيد من االلتزاي
بمبادىء المسؤلية االجتماعية وضوابط ومعايير أخالقيات النشر مع فيديوهات األطفال على اليوتيوب
أكاديميين

الخبراء
المقترحات
وضع معايير وأخالقيات النشر للطفل ضمن المق اررات الدراسية
بأقسام وكليات الجامعة وخاصة التخصصات المرتبطة بالطفل
ضرورة مشاركة المهتمين بمجاالت الطفولة فى ورش وندوات
للتثقيف والتعريف بأخالقيات النشر لألطفال
إشراف المتخصصين في التربية واإلعالم على تصميم فيديوهات
األطفال عبر اليوتويوب
أن تتحمل وسائل اإلعالم مسئولياتها االجتماعية من خالل
تقديم فيديوهات هادفة وتشجيع المضامين اإلعالمية ذات

الجودة العالية واإلبداع بهدف تحسين مهارات الطفل المتلقى
استخدام آليات فعالة للرقابة على المحتوى اإلعالمى المقدم
لألطفال والمنافى ألخالقيات النشر
تفعيل وسائل االتصال الحديثة لنقل المعلومات واألفكار حول
أخالقيات النشر لفيدوهات االطفال

وضع ألية إللزام القائمين بإنتاج ونشر فيديوهات األطفال
بتطبيق أخالقيات النشر
سن قوانين وتشريعات تقنن عملية إنتاج ونشر فيديوهات
األطفال

جملة من سئلوا

ممارسين

101

84,2

65

81,3

166

83,0

0,202

88

73,3

57

71,3

145

72,5

0,144

غير دالة

83

69,2

59

73,8

142

71,0

0,318

غير دالة

78

65,0

57

71,3

135

67,5

0,433

غير دالة

71

59,2

44

55,0

115

57,5

0,289

غير دالة

64

53,3

43

53,8

107

53,5

0,029

غير دالة

63

52,5

44

55,0

107

53,5

0,173

غير دالة

45

37,5

34

42,5

79

39,5

0,346

غير دالة

80

را ا ا راس ب ،أ أ ث تتصي

تجقي ،مزيا من رالافزرم تمه د ء رامسؤايا رالخفم عيا ،ضترت

رال ا يو رايتتيتت نأت
تأتس م كوي

 ،مقامف " ضه مع اير أخاقي

را معا خ صا رافخصص

راث ن" ،ضر ة مش ةكا رام فمين تم ال

200

راخبررء راف ار

مع اير أخاقي

رانشر مه ياات

رااةربيا

رامرتهطا ت اط ل" بنسها بوغت  ،%83,0خ ء  ،رافرتي

راط تاا

ة

نا ر

اوفث يف ،رافعريف تأخاقي

راث اا بنسها ،%71,0

 ،رافرتي

"تأ تفجمل ب ئل رةيام مسئتاي ت رالخفم عيا من خاا تقانث ياات
رةياميا ذر

أن

تس يا يو

رانشر اوط ل ضمن رامقر رة

اال ا" بنسها بوغت  ،%72,5أم "إاررل رامفخصصين  ،رافرنيا رةيام يو
رال ا يبر رايتتتيتت" قا خ ء ت افرتي

غير دالة

ك

%

ك

%

ك

%

120

اف ح من تجويل بي ن

اإلجمالي

قيمة z

الداللة

را تد راع ايا رةبارع ب ال تجسين م رة

رانشر

تصميث ياات

راررته خ ء

رافتصيا

د ا ،تش يه رام

مين

راط ل رامفوق " بنسها  ، ،%67,5رافرتي
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د .مؤمن عبد الشافي" :التجاوزات فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب وعالقتها باتجاهات الخبراء المصريين نحو أخالقيات نشرها"
"

راخ مس خ ء "ربفخارم آاي

اخاقي

ع اا اورت تا يو رامجفت رةيام رامقام اال ا رامن

رانشر" بنسها بوغت  %57,5من إخم ا ،يينا راخبررء.
أخاقي

تق بث رافرتي

رانشر ا ياات

بفطبي ،أخاقي
تشريع

"

راس دس كل من "ت عيل ب ئل رالتص ا راجااثا انقل رامعوتم
رال ا  -ضه آايا ةازرم راق ئمين يو

رانشر" بنسها بوغت  ،%53,5تا م ت افرتي

تقنن يمويا إنف ج نشر ياات

"

إنف ج نشر ياات

را ك ة تا

رال ا

راس ته راخير رافتصيا بت "بن تترنين

رال ا" بنسها بوغت.%39,5

 نتائج التحقق من صحة الفروأل- : ،ضتء أ ارل رااةربا بتل افث يرض نف ئج رافجق ،من صجا را ر ض ك آلت - :

الفــرأل األول :يوجــد فــرق دال إحصــائيا بــين متوســطى درجــات الخبـراء الــذكور والخبـراء اإلنــاث علــى
مقياس اتجاهاتهم نحو واقع تطبيق أخالقيات النشر في فيديوهات األطفال على اليوتيوب.
جدول ()22
اتجاهات الخبراء وفقا ً للنوع نحو واقع تطبيق أخالقيات النشر في فيديوهات األطفال على اليوتيوب
الخبراء من حيث النوع

المتغيرات
سلبي
محايد

االتجاه نحو واقع تطبيق أخالقيات
النشر فى فيديوهات األطفال على
اليوتيوب

إيجابى
اإلجمالي

قيمة 1,276 =Chi

درجة حرية= 2

ن ر را ا ا راس ب ،تت يه ربف ت
أخالقيات النشر في فيديوهات األطفال على

ك
%
ك
%
ك
%
العدد
النسبة

إناث

45
54,9
26
31,7
11
13,4
82
100,0

بنسها بوغت  %58.5من إخم ا يينا راخبررء ،تاه

72
61,1
33
27,9
13
11.0
118
100,0

مستوى داللة= ( 0,528غير دالة)

رافرتي

يو آ رةئ ث رالت ه "راسوب"،

رافرتي

راث اا راخير خ ء أصج ت رالت ه "رةن ب " بنسها

رامعبر ين آةرء راخبررء رااكتة رةن ث،

دراا إ ص ئي ً بين رت ه راخبررء نجت رته تطبي ،أخاقي
نين نتع راخبررء ذكتة -إن ث) ،قا خ ء

رافرتي

را ا

راث ن غوها رالت ه "مج اا" بنسها بوغت

بوغت  %12.0من إخم ا يينا راخبررء.
تا ات ظ تق ةت رانس

117
58,5
59
29,5
24
12,0
200
100.0

الخبراء عينة الدراسة وفقا للنوع بشأن اتجاهاتهم نحو واقع تطبيق

اليوتيوب ،يا غو

 %29.5من إخم ا يينا راخبررء،

ذكور

اإلجمالي

رانشر

ياات

ت م اؤيا يام ختد ياتا
رال ا يو رايتتيتت

قيما  ،1,276 = Chi-Squareباةخ

ريا = ،2

قيما غير دراا إ ص ئي ً ينا أ مسفت دالاا مقبتا إ ص ئي ً.
اوفجق ،من دالاا را ةق بين مفتبط راخبررء رااكتة رةن ث افث ربفخارم رالخفه ة رآلت - :
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جدول ()23
نتائج اختبار (ت)  T-testلداللة الفروق بين درجات الخبراء (الذعور واإلناث) على
مقياس اتجاهاتهي نحو واقع تطبيق أخالقيات النشر في فيديوهات األطفال باليوتيوب
االنحراف

المجموعات

العدد

المتوسط

الذكور

81

2,56

0,500

اإلناث

119

2,60

0,510

يف ح إنا ال تتخا ر ق بين رت

رانشر  ،ياات

المعياري

قيمة ت

درجة الحرية

الداللة

0,564

198

غير دالة

راخبررء من رااكتة رةن ث نجت رته تطبي ،أخاقي

رال ا يو رايتتيتت ،يا خ ء

قيما " "=  ،0,564ن اف ا ،نر ض را رض

راس ب ،،تبتا صجا را رض راص ر  :ال اتخا رق درا إ ص ئي ً بين مفتبط دةخ
راخبررء رةن ث يو

رايتتيتت.

م ي س رت

رانشر  ،ياات

ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي

راخبررء رااكتة
رال ا يو

الفرأل الثاني :يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات الخبراء األكـاديميين والخبـراء الممارسـين
علـــى مقيـــاس اتجاهـــاتهم نحـــو واقـــع تطبيـــق أخالقيـــات النشـــر فـــي فيـــديوهات األطفـــال علـــى

اليوتيوب.

جدول ()24
اتجاهات الخبراء وفقا ً لى (مجال العمل)
نحو واقع تطبيق أخالقيات النشر فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب
مجال الخبرة

المتغيرات

خبراء أكاديميون
سلبي
محايد

االتجاه نحو واقع تطبيق
أخالقيات النشر فى فيديوهات
األطفال على اليوتيوب

إيجابي
اإلجمالي

قيمة 2,598 = Chi

العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة

درجة حرية= 2

خبراء ممارسون
50
62,5
16
20,0
14
17,5
80
100,0

67
55,8
43
35,8
10
8.4
120
100,0
مستوى داللة= ( 0,273غير دالة)

اإلجمالي
117
58,5
59
29,5
24
12,0
200
100.0

ن ر را ا ا راس ب ،تت يه ربف ت

الخبراء عينة الدراسة وفقا لـ (مجال العمل) بشأن اتجاهاتهم نحو واقع

تطبيق أخالقيات النشر في فيديوهات األطفال على

رامعبر ين آةرء راخبررء

راي دنميين – رامم ةبين)،

تطبي ،أخاقي

رانشر

ت م اؤيا يام ختد ياتا دراا إ ص ئي ً بين رت ه راخبررء نجت رته

ياات

 ،2,598 = Chi-Squareباةخ

مقبتا إ ص ئي ً.

اليوتيوب ،تا ات ظ تق ةت رانس

رال ا يو رايتتيتت نين م ا راخبر  /راعمل ،قا خ ء
ريا = ،2

 ،قيما غير دراا إ ص ئي ً ينا أ

قيما

مسفت دالاا

اوفجق ،من دالاا را ةق بين مفتبط راخبررء رااكتة رةن ث افث ربفخارم رالخفه ة رآلت - :
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"

جدول ()25
نتائج اختبار (ت)  T-testلداللة الفروق بين متوسطى درجات الخبراء (األعاديميين والممارسين)
على مقياس اتجاهاتهي نحو واقع تطبيق أخالقيات النشر في فيديوهات األطفال باليوتيوب
المجموعات

العدد

المتوسط

األكاديميون

120

2,56

0,499

80

2,61

0,515

الممارسون

أخاقي

االنحراف

يف ح يام ختد ر ق بين رت
رال ا يو

نشر ياات

المعياري

"
"

قيمة ت

درجة الحرية

الداللة

0,743

198

غير دالة

راخبررء راي دنميين راخبررء رامم ةبين نجت رته تطبي،

رايتتيتت ،يا بوغت قيما " " =  ،0,743ن اف ا ،نر ض

را رض راس ب ،،نقبل تصجا را رض راص ر  :ال اتخا رق درا إ ص ئي ً بين مفتبط دةخ
راي دنميين راخبررء رامم ةبين يو م ي س رت

رال ا يو رايتتيتت.

ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي

راخبررء

رانشر  ،ياات

الفرأل الثالث :توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات الخبـراء وفقـا لسـنوات الخبـرة
علـــى مقيـــاس اتجاهـــاتهم نحـــو واقـــع تطبيـــق أخالقيـــات النشـــر فـــي فيـــديوهات األطفـــال علـــى

اليوتيوب.

جدول ()26
العالقة بين سنوات خبرة لدى الخبراء واتجاهاتهي نحو واقع تطبيق أخالقيات النشر لفيديوهات األطفال على اليوتيوب
المتغيرات
سلبي
االتجاه نحو واقع تطبيق
أخالقيات النشر فى فيديوهات
األطفال على اليوتيوب

محايد
إيجابى
اإلجمالي

قيمة **23,052 = Chi

العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة
العدد
النسبة

اعاد بنتر
أخاقي

خبرت ث،

رانشر

8
27,6
20
69,0
1
3,4

29
14,5

درجة حرية= 6

ن ر را ا ا راس ب ،تت يه ربف ت
تطبيق أخالقيات النشر في فيديوهات األطفال على

أقل من
5سنوات

سنوات الخبرة

من -10
 15سنة

من 10-5
سنوات

40
72,7
5
9,1

36
45,0
31
38,8

10
18.2

13
16.2

55
27,5

80
40,0

أكثر من
 15سنة
33
91,7
3
8,3
-

36
18,0

مستوى داللة = دالة عند 0,001

اإلجمالي
117
58,5
59
29,5
24
12,0
200
100

الخبراء عينة الدراسة وفقا لـ (سنوات الجبرة) بشأن اتجاهاتهم نحو واقع

اليوتيوب ،تا ات ظ ته ان رانس

رامعبر ين آةرء راخبررء تهع ً

ت م اؤيا ختد ياتا دراا إ ص ئي ً بين رت ه راخبررء نجت رته تطبي،

ياات

 ،23,052 = Squareباةخ

رال ا يو
ريا = ،6

رايتتيتت نين بنتر

راخبر  ،قا خ ء

قيما Chi-

 ،قيما دراا إ ص ئي ً ينا مسفت دالاا = .0.01

اوفجق ،من دالاا را ةق بين مفتبط راخبررء رااكتة رةن ث افث ربفخارم رالخفه ة رآلت - :
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جدول ()27
تحليل التباين أحادي االتجاه ( )OnWay-ANOVAبين متوسطات درجات الخبراء تبعا الختالف سنوات الخبرة
على مقياس اتجاهاتهي نحو واقع تطبيق أخالقيات نشر فيديوهات األطفال على اليوتيوب
مجموعات

درجة

متوسط مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

3,802

3

1,267

داخل المجموعات

47,953

196

0,245

المجمــوع

51,755

199

-

مصدر التباين

الداللة

قيمة ف

**5,181

دالة عند
0,01

يف ح ختد ر ق بين متوسطات درجات الخبراء تبعا الختالف سنوات الخبرة على مقياس

اتجاهاتهم نحو واقع تطبيق أخالقيات نشر فيديوهات األطفال على اليوتيوب ،يا بوغت قيما ل =

،5,181
رامفتبط

 ،قيما دراا إ ص ئي ً ينا مسفت دالاا = ،0,01امعر ا مصاة دالاا را ر ق بين
راجس بيا ام متي راخبررء ،تث ربفخارم رالخفه ة راهعا تطريقا أتل رق معنت ك آلت -:
جدول ()28
نتائج تحليل  L.S.Dلمعرفة مصدر وداللة الفروق بين المجموعات على مقياس
اتجاهاتهي نحو واقع تطبيق أخالقيات النشر في فيديوهات األطفال على اليوتيوب
المجموعات

أقل من 5سنوات

من  10 -5سنوات

من15- 10سنة

أكثر من 15سنة

أقل من 5سنوات

-

*0,278-

**0,355-

**0,466-

من  10 -5سنوات

*0,278

-

0,077

*0,189-

من 15- 10عام

**0,355

0,077

-

0,112

أكثر من  15عام

**0,466

*0,189

0,112

-

رت ح أ ن رخفاً بين راخبررء ذ
 10بنتر ) ت رق بين رامفتبطين راجس بيين بو

راخبر راتل من  5بنتر ) نين ذ
 )*0,278-اص اح ذ

راخبر من-5

راخبر من 10-5بنتر )،

ت رق درا إ ص ًئي ينا مسفت دالاا =  ،0.05كم ظ ر أ ن رخفاً بين ذ
من  5بنتر ) نين ذ راخبر من15-10بنا) ت رق بين رامفتبطين راجس بيين بو

راخبر راتل

)**0,355-

اص اح ذ راخبر من15-10بنا) ،ت رق درا إ ص ًئي ينا مسفت دالاا = .0.01
خ ء رالخفال بين راخبرء ذ راخبر راتل من  5بنتر ) نين راخبررء ذ راخبر رايثر
من 15بنا) ت رق بين رامفتبطين راجس بيين بو

 )**0,466-اص اح راخبررء ذ

راخبر رايثر من

15بنا) ،ت رق درا إ ص ًئي ينا مسفت دالاا =  ،0.01كم تبين أ ن رخفاً بين راخبررء
ذ راخبر من 10-5بنتر ) نين راخبررء ذ راخبر رايثر من 15بنا) ت رق بين رامفتبطين

راجس بيين بو

 )*0,189-اص اح ذ

راخبر رايثر من 15بنا)،

مسفت دالاا = .0.05

يف ح من رانف ئج راس تقا راميل راموجتف الت

راخبر نجت رالت ه راسوب

تا رته تطبي ،أخاقي

ت رق درا إ ص ًئي ينا

راخبررء يينا رااةربا رايو

رانشر  ،ياات

بنتر

رال ا يو رايتتيتت ،يا

178

د .مؤمن عبد الشافي" :التجاوزات فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب وعالقتها باتجاهات الخبراء المصريين نحو أخالقيات نشرها"
"

خء

را ر ق بين مفتبط

رام متي

اص اح راخبررء ذ

خميع

بنتر

نمشن راقبتا تصجا را رض راس ب ،مه تعاال صيغفا ك آلت  :تتخا ر ق ذر

مفتبط

 ،ياات

راخبررء

دةخ

راخبر يو م ي س رت

ق ً اسنتر

بنتر

رال ا يو رايتتيتت اص اح ذ

راخبر رايو  ،ت اف ا

دالاا إ ص ئيا بين
رانشر

ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي

راخبر رايو .

الفرأل الرابع :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصـائيا بـين مـدى متابعـة الخبـراء لفيـديوهات األطفـال علـى
اليوتيوب ،وبين اتجاهاتهم نحو واقع تطبيق أخالقيات نشرها.

جدول رقي ()29
معامل ارتباط سبيرمان  Spearmanلبيان العالقة بين مدى متابعة الخبراء
لفيديوهات األطفال على اليوتيوب واتجاهاتهي نحو واقع تطبيق أخالقيات نشرها
معدل متابعة الخبراء لفيديوهات األطفال على اليوتيوب

المتغير

المتغير

اتجاهات الخبراء نحو واقع تطبيق أخالقيات
النشر فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب

تشير نف ئج را ا ا راس ب ،إا
راخبررء ا ياات

العدد

قيمة سبيرمان

الداللة

200

**0.269

دالة عند 0.01

ختد ياتا رةته ليا متخها ،دراا إ ص ئي ً بين معاا تعرض

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت ،رت

بوغت قيما مع مل رةته ف ببيرم

= ،)0.269

ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي

نشر  ،يا

 ،قيما دراا إ ص ئي ً ينا مسفت دالاا = ،0.01

ن اف ا ،تثبت صجا را رض راس ب ،تبتاا تصيغفا :تتخا ياتا رةته ليا دراا إ ص ئي ً بين ما مف تعا
رال ا يو رايتتيتت ،نين رت

راخبررء ا ياات

نشر .

ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي

الفــرأل الخــامس :توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيا بــين مــدى ثقــة الخبـراء فــي فيــديوهات األطفــال
المنشورة على اليوتيوب ،وبين اتجاهاتهم نحو واقع تطبيق أخالقيات نشرها.

جدول رقي ()30
معامل ارتباط سبيرمان  Spearmanلبيان العالقة بين مدى ثقة الخبراء
في فيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب واتجاهاتهي نحو واقع تطبيق أخالقيات نشرها
مدى ثقة الخبراء في الفيديوهات األطفال على اليوتيوب

المتغير
المتغير
اتجاهات الخبراء نحو واقع تطبيق أخالقيات
النشر فى فيديوهات األطفال على اليوتيوب

راخبررء

تشير نف ئج را ا ا راس ب ،إا
ياات

200

**0.307

دالة عند 0.01

ختد ياتا رةته ليا متخها ،دراا إ ص ئي ً بين ما

رال ا رامنشتة يو

يا بوغت قيما مع مل رةته ف ببيرم

العدد

قيمة سبيرمان

الداللة

رايتتيتت رت

= ،)0.307

ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي

وقا

نشر ،

 ،قيما دراا إ ص ئي ً ينا مسفت دالاا =

 ،0.01ن اف ا ،تثبت صجا را رض راس ب ،يمشن تبتاا تصيغفا :تتخا ياتا رةته ليا دراا إ ص ئي ً
بين ما

أخاقي

وقا راخبررء  ،ياات

نشر .

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت ،نين رت

ت ث نجت رته تطبي،

"
"

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

www.epra.org.eg

179

www.jprr.epra.org.eg

الفرأل السادس :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مدى التزام فيديوهات األطفال على اليوتيـوب
بأخالقيات النشر ،وبين ضوابط ومعايير المسؤلية االجتماعية واألخالقية الواجـب تطبيقهـا مـن

وجهة نظر الخبراء.

جدول رقي ()31
معامل ارتباط سبيرمان  Spearmanلبيان العالقة
بين مدى إلتزاي فيديوهات األطفال على اليوتيوب بأخالقيات النشر
وبين ضوابط ومعايير المسؤلية االجتماعية واألخالقية الواجب تطبيقها من وجهة نظر الخبراء
ضوابط ومعايير المسؤلية االجتماعية واألخالقية الواجب تطبيقها

المتغيرات
مدى التزام فيديوهات األطفال على اليوتيوب
بأخالقيات النشر

تشير نف ئج را ا ا راس ب ،إا

ياات

العدد

قيمة سبيرمان

الداللة

200

**0.375

دالة عند 0.01

ختد ياتا رةته ليا متخها ،دراا إ ص ئي ً بين ما

رال ا رامنشتة يو رايتتيتت تأخاقي

راخاقيا راترخ
،)0.375

تطبيق

رانشر ،نين ضترت

من خ ا ن ر راخبررء،

رافزرم

مع اير رامسؤايا رالخفم عيا
=

يا بوغت قيما مع مل رةته ف ببيرم

 ،قيما دراا إ ص ئي ً ينا مسفت دالاا =  ،0.01ن اف ا ،قا وبفت صجا را رض

راس ب ،تبتاا تصيغفا :تتخا ياتا رةته ليا دراا إ ص ئي ً بين ما
رانشر ،نين ضترت

رايتتيتت تأخاقي

رافزرم ياات

مع اير رامسؤايا رالخفم عيا راخاقيا راترخ

رال ا يو
تطبيق

من

خ ا ن ر راخبررء.
ملخص ألهم نتائج الدراسة:
 .1نتائج تحليل مضمون فيديوهات األطفال المنشورة على اليوتيوب- :

 أظ تتر رانفت ئج أ نستتها تصتتل إات  %70.0متتن يتتااتتجفت يو أنم ف مخفو ا من راف

ر ،

 أظ ر رانف ئج أ أيثر أنترع رام مت رامقامم

ياات

رال ت ا رامنشتتتة يوت رايتتيتتتت ،رافت

انشر رال ا را ررد راه اغت .

ياات

مين تفسث ت ةو ة رافشتي ،،تسع ةاه ع ة ه

رال ا يو رايتتيتت ت

رامري رافرسيا رافسويا اا رامف تعين،
ر

رء اوف
أيثر أنترع ياات
رال ا مش ا إي ًت  ،ر فت ً
رال ت ت ا يوت ت رايتتي تتتت اكست ت
 أي تتا رانفت ت ئج ب تتع ن ا تتر ي تتااترالا تتفرري

ت م مو ت

ت،

راتتت ن سا.

أيب تتر ي تتاد م تتن رامشت ت ار

رةي ت ت ت ك تتال ةئ تتيس ،اوي تتا أ تتارل رام تتري رافس تتويا رافرسي تتا ،را تتارل رافس تتتي يا

رةياني تتا ،خميع تت أ تتارل اف ررخ تته أم م ت تش تتشل موج تتتف ر فمت ت م ن ا تتر تو تتك را ي تتاات

مه د ء رامسؤايا رالخفم عيا ،مع اير أخاقي

رانشر.

أ

تم رريت ت

ت رافعويق ت

رء ت م تتمت تع تتض را ي تتاات
 تب تتين ا تتيتع رب تتفخارم راا ت ف غي تتر راائق تتا ب تت ًرامص ها ا  ،أن تف من راكثير من راسوتكي رامن سيا ا يث ي در تق ايا رام فمه رامصر .
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 -تفعاد

ر

راف

رامفعوقا تمخ ا ا را يث رااانيا راخاقيا

يو رايتتيتت ،تفص يا خطتةت  ،يا تصل

-

خن ئيا.

تعشس م

ر أنم ف راف ت ر

مين يتاات

م

تعتض را يت

رال ت ا رامنشتتة

إات رةتكت ت مخ ا ت

ت نتنيتا أ

رافت أظ رت ت رانفت ئج ،راغيت ت راموجتتف ااافتزرم ت تترت
رته ي ت متن خ نت

مع اير رامستؤايا رالخفم عيتا راخاقيتا راترخت

رال ا يو رايتتيتت.

مهت د ء

تعتض ن اتر مقت له يتاات

 .2نتائج اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الميدانية- :

راخب تررء رامص تريين تمف تعتتا ظ ت ر نشتتر يتتاات

 -أا ت ة رانف ت ئج إا ت رال فم ت م راموجتتتف متتن خ ن ت

رال ا يوت رايتتيتتت ،إذ بوغتت نستها رامف تعتا أ ي ًنت  ،درئمت ً) م فمعتا  %83.0متن راخبتررء يينتا
رااةربا.
 أت تتر نس تتها تص تتل إا ت  %89.0م تتن راخب تررء يين تتا راا رةب تتا ت تتأ ا ي تتااترضج يو مف تعي من رال ا.
ظ
رايتتيتت ًر
تأوير موجت ً
ً
 -أظ ر رانف ئج أ رانسها رايبر من يينا راخبررء ار أ ن ار

ياات

ال توف تتزم يوت ت رةل تتاق) تمهت ت د ء رامس تتؤايا رالخفم عي تتا ،أخاقيت ت

 -أظ ر رانف ئج أ نسها كبيتر متن إخمت ا يينتا راخبتررء اتر

مع اير موزما ترته ت امستؤايا رالخفم عيتا ،تطبيت ،أخاقيت

بوغت .%53,0

 -أ ض تتجت مفتب تتط

رب تتف ت

ختا م بتا) اتضته تتريتا

نت

رانشتر ا يتاات

رال ت ا تت ايتتيتت

راخبتتررء يين تتا راا رةب تتا م تتيو ث راموج تتتف نج تتت تأاي تتا راعهتت رة راس تتوبيا

رامرتهطت تتا بترتت تته تطبيت تت ،مع ت ت اير أخاقيت ت

تمفتب تتط

رال ت ا يوت رايتتيتتت

رانش تتر راترخه تتا بنس تتها بوغ تتت

 %46,5من إخم ا ،يينا راخبررء يينا رااةربا.

أ

رال ت ا رامنش تتتة يوت ت

رانشت تتر ت ت

رال ت ت ا يو ت ت رايتتيت تتتت ،ذات تتك

يت تتاات

مرت ع تتا ت رر تتت ب تتين  ،)2.41 ،2.72بينمت ت خ ت ء

تشأ راعه رة رةن بيا اوم ي س ،ذاك تمفتبط

مفتب تتط

رب تتف ت ت ث "مج ا تتا "

مج اا ت رر ت بين .)1.88 ،2.14

 .3نتائج التحقق من صحة فروأل الدراسة- :

 -اتتت ظ تق ت ةت رانس ت

رامعبتتر يتتن آةرء راخب تررء ق ت ً امفغيتتر رانتتتع راتتاكتة رةن ت ث) ،م ت ا يمتتل

راخبتتررء رايت ت دنميين – رامم ةب تتين)،

دةخ

تتت مت ت أي تتا ي تتام خ تتتد تتر ق درا تتا إ صت ت ئي ً ب تتين مفتب تتط

راخبررء رااكتة ،رةن ث) ،كااك راخبررء راي دنميين ،رامم ةبين) يو م يت س رت

نجت رته تطبي ،أخاقي

رانشر  ،ياات

 رت تتح متتن رانف ت ئج راميتتل راموجتتتف الترالت ه راسوب ،تشأ

را ر ق بين مفتبط

رته تطبي ،أخاقي
رام متي

ت

رال ا يو رايتتيتت.

راخب تررء يينتتا راا رةبتتا رايو ت

رانشر  ،ياات

خميع اص اح راخبررء ذ

ت بتتنتر

تت ث

راخبتتر نجتتت

رال ا يو رايتتيتت ،يا خ ء

بنتر

راخبر رايو .

"
"
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متا رامف تعتا – متا راثقتا) متن

ت ث نجت رته تطبي ،أخاقي

خ تتد يات تتا رةته لي تتا درا تتا إ ص ت ئي ً ب تتين م تتا راف تزرم ي تتاات

رانشتر ،نتين ضتترت

من خ ا ن ر راخبررء.
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نشر .

رال ت ا يو ت

معت اير رامستؤايا رالخفم عيتا راخاقيتا راترخت

تطبيق ت

توصيات الدراسة:
ضتء أ ارل رااةربا م تتصوت إايا من نف ئج ،نمشن اوه ا تبن رافتصي

 -قي م رامؤبس

رافشريعيا ت اعمل يو إصارة ت نت ان ث رانشر رةاكفر ن

 -تشتتشيل خ ت

ةت بيتتا تعمتتل يو ت ربتتفخارم ب تررمج إاكفر نيتتا تمنتته نشتتر راا ت ف راستتوتكي

نخص رانشر رامرته ت ا ررد رامؤبس

رآلتيا- :

مصتر ،خ صتا سيمت

غير رةياميا.

رامستتيئا،

راف تؤور ب ًاه يو رال ا.
تفعق ن ار رامق له را ياات
راف ت ت نش ت ت ا رال ت ت ا ،من تش ت تف ث درئم ت ت ً ال ت ت ا ث ام ت ت
 قيت ت م أ اي ت ت ء رامت تتتة ت خفي ت ت ة را يت تتااتنش ا ن من ياات

 -ن ت

يبر رايتتيتت افتضيح م

يوت راقت ئمين يوت اتهش

رااتا راجاة ينا نشر را ياات

 -تع ت

را ت

ت بوب ،م

رافترصتل رالخفمت ي رالافتزرم تأخاقيت
خ صا رامتخ ا اال ا.

رامعني تتا ت رافتص تتل إا ت رآلاي ت

امنتته نشتتر را ي تتاات

تشتيا راط تاا ،راسع إا تجقي ،م مت نجفرم يقل راط ل

-

رض يقتن

ت إن ب .

ةرديا يو كل متن نقتتم بنشتر يتاات

مه د ء رامسؤايا رالخفم عيا ،تطبي ،أخاقي

رانشر.

قتتا.

رانشتر ،تتتخ رامزيتا متتن

راف ت ت تتال إا ت رب تتفغاا

تستئ إات راط تل راط تاتا ،أ تفعت ةض مته
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statistically significant correlation between the extent of children's videos on
YouTube adherence to publish ethics, and between controls and standards of
social and ethical responsibility that must be applied from point of the view of
experts.
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- The Ethics of publication
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Abstract

The study

aims to examine violations of the children's videos on
YouTube and their relationship to attitudes of the Egyptian experts towards
ethics of their publication, and it is a descriptive study that uses the sample
survey method, by analyzing a sample of 70 videos of children published on
YouTube, selected by the industrial week method, as well as the field study
sample )200) experts from academic professors, in addition to experts
practicing media work directed at children, and the researcher used content
analysis in its two dimensions (quantitative and qualitative), and the interview
questionnaire as two main tools of the study.
Results:The results showed that up to 70.0% of children's videos published on
YouTube contain different types of transgressions. The most viewed and liked
type of children's video, while containing abuse.
The results confirmed that publishers of children's videos on YouTube sought
to gain the largest number of views, subscriptions and admiration as a main
goal, followed by goals of fun, entertainment, and marketing and advertising
goals, all of which are goals in front of which interest of the publishers of
those videos in observing principles of the social responsibility and publishing
standards and ethics diminishes significantly.
The results showed that the largest percentage of sample of the experts,
46.5%, believe that publishers of children's videos on YouTube (do not
comply at all) with the principles of social responsibility and ethics of the
publishing due, and 53.0% of them believe that (there is an urgent need) to set
rules and standards. It is binding on social responsibility, and application of
the publishing ethics with children's videos on YouTube, in addition to the
remarkable tendency of expert attitudes, the higher study sample in years of
experience, to a negative trend towards the reality of applying publishing
ethics in children's videos on YouTube.
The results showed that there is a statistically significant correlational
relationship between the variables (extent of follow-up - extent of confidence)
of experts for children's videos on YouTube, and their attitudes towards reality
of applying ethics of publishing them, in addition to the presence of a
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