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 المملكة العربية السعودية  
 جامعـة �ايف العربية للعلوم األمنية
     آليـة الدراسات العليا
        قسم العلوم االجتماعية

 تخصص التأهيل والرعاية االجتماعية

 
 
 

 تأثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب السلوك

 )عادات المشاهدة وأنماطها( الجانح لدى األحداث
 )بمنطقة عسير  اإلجتماعية  على نزالء دار المالحظةة مسحيدراسة (

في التأهيل  رسالة  مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

 والرعاية اإلجتماعية 
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 إهـــــــــداء
 

ذه                  التي ه ـم عن رس ذي استمر بسؤاله الدائ إلى والدي ال
 .منذ بدايتها وحتى نهايتها

إلى والدتي التي تحرك قلبي لحبها صغيرًا وآتب قلمي             
ي     ت ل ى اهللا ودع داها إل دت ي ي م رًا والت ا آبي ألجله

 .بالتوفيق والسداد إلتمام هذا العمل على أآمل وجـه 

 . وفقهم اهللا لما يحب ويرضى خواني وأخواتـيإلى أ  

هر          ث والس اء البح ي عن دت مع ي آاب ي الت ى زوجت إل
 .وصوبت مثلي نظرة وجلة بانتظار صباح مشرق

د           ذا الجه ًا أهدي ه إلى أبنائي وبناتي األعزاء إليهم جميع
العمر      ع ب د الجمي الى أن يم ولى تع ائًال الم ع س المتواض

 .الطويل وبالصحة والعافية

 )أ  (  



 

 شـــكر وتـقـديـر
 

أحمدك ربي وأستعينك ، وأشكرك على وافر فضلك، وبالغ نعمك ،          
ى                 ه وعل د علي يدنا محم وأصلي وأسلم على سيد الخلق ، ومجيب الحق، س

 :وبعد .... آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم 

ه             ْي أن أرد الفضل ألهل ذه الدراسة وجب عل بعد أن انتهيت من ه
دير          ي يسعدن  آما ، ألصحابه   لوالجمي وافر الشكر والتق ة لسعاد   أن أتقدم ب

وات الخاصة ألمن الطرق         د  قائد الق د  سعد /  العمي ي     محم د    المغرب ، ولقائ
ران   ة نج رق بمنطق ن الط وة الخاصة ألم دم الق دالرحمن /  المق د عب محم

ا  داوي، آم دم م ديرأتق كر والتق وافر الش دآتور ب ر / لل ل عم ن خلي مع
ال      ذه الرس ة              المشرف على ه دير عضوي لجن ا أخص بالشكر والتق ة ، آم

دآتور    تاذ ال الي األس ة مع عادة     / المناقش در وس دالعزيز الب ن عب ود ب حم
دآتور  تاذ ال ور   / األس د خض ب محم وًال  أدي كر موص ام  ل، والش دير ع م

ة  ئون االجتماعي ة  الش ة االجتماعي دير دار المالحظ ير  ، ولم ة عس بمنطق
اعدة أثن    ن مس دموه م ا ق ى م ا عل ة  بأبه ى عين ة عل ق أداة الدراس اء تطبي

دير       / الجانحين ، آما أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ       محمد سعيد آل سعره م
تاذ  واز واألس ة الف طة   / ثانوي ل متوس اني وآي عد القحط دالرحمن س عب

ة األسوياء من                 ى عين الفرعين على ما قدموه أثناء تطبيق أداة الدراسة عل
 .طالب المدرستين 

 ع عين خري اجلـزاء ،،،وجزى اهلل اجلمي
 الباحــث
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 الصفحة الموضوع
 أ …………………………………………………………………………………………إهـــداء 

 ب ………………………………………………………………………………………شكر وتقدير 

  د-ج  ………………………………………………………………………………………… المحتويات

  ز-هـ  …………………………………………………………………………………… قائمة الجداول

@Ý–ÐÛa@Þëþa@Z@òa‰†ÜÛ@âbÈÛa@‰b⁄a………………………………………………………………١٢-١ 

 ١ ……………………………………………………………مقدمة الدراسة  :  أوالً

 ٢ …………………………………………………………… مشكلة الدراسة:  اًـثاني

 ٤ …………………………………………………………… أهمية الدراسة : ثالثاً

 ٤ ………………………………………………………… أهداف الدراسة:   رابعاً

 ٥ ……………………………………………………………  الدراسةأسئلة:   خامساً

 ٧ ………………………………………………… الدراسة مصطلحات : سادساً 

 ١٢ ………………………………………………………… الدراسة حـدود  : سابعاً
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 ١٣……………………………@اإليجابيات والسلبيات: رامج القنوات الفضائية ب: المبحث األول 

 ٢٨ ………………………األحداث  والنظريات المفسرة لجنوحالسلوك الجانح : الثانيالمبحث 

واآتساب السلوك ) القنوات الفضائية(العالقات بين وسائل اإلعالم : الثالث المبحث 

……………………………………ة الجانح وأهم النظريات التي تناولت هذه العالق

٤٨ 

@Ý–ÐÛa@sÛbrÛa@Z@òÔibÛa@pba‰†Ûa………………………………………………………………@٨٤-٥٦ 

 ٥٦……………………………………@ الدراسات التي تناولت القنوات الفضائية–أوًال 

 ٦٦…………… الدراسات التي تناولت اآتساب السلوك الجانح لدى األحداث –ثانيًا 

 ٧٦عالقة بين القنوات الفضائية وارتكاب السلوك الجانحالدراسات التي تناولت ال –ثالثًا 
 
 

   )ج(  



 

 الصفحة الموضوع
 ٨٣……………………………………………… التعقيب على الدراسات السابقة –رابعًا 

@Ý–ÐÛa@ÉiaŠÛa@Z@bèmaõaŠugë@òa‰†Ûa@òîvèäß……………………………………………………١١٣-٨٥ 

 ٨٥……………………………………………………………………………@مقدمــــــة 

 ٨٥………………………………………………………………………@منهج الدراسة 

 ٨٦………………………………………………………………………@مجتمع الدراسة 

 ٨٧@………………………………………………………@عينة الدراسة وخصائصها 

 ٨٨……………………………………………………………@خصائص عينة الدراسة 

 ١٠٥…………………………………………………………………………@أداة الدراسة 

 ١٠٦…………………………………………………………………@صدق أداة الدراسة 

 ١١١@…………………………………………………………………@ثبات أداة الدراسة 

 ١١٢………………………………………………………@أساليب المعالجة اإلحصائية 

 ١١٣@……………………………………………………@إجراءات تطبيق أداة الدراسة 

@Ý–ÐÛa@ßb¨a@Z@bèn’Óbäßë@wöbnäÛa@ÝîÜ¤……………………………………………………١٤٩-١١٤ 

@Ý–ÐÛa@…bÛa@Z‰†Ûa@wöbnã@ò•ý@bèmbî•ìmë@òa…………………………………………@١٦٢-١٥٠ 

@pbî•ìnÛa………………………………………………………………………………………………١٦٠ 

uaŠ½a@ÉZ@…………………………………………………………………………………………١٦٣ 

 ١٦٣ …………………………………………………………… المراجع العربية –أوالً 

 ١٧١ ………………………………………………………… المراجع األجنبية –ثانياً 

òàöbÓ@Õyý½a@@Z……………………………………………………………………………………٢٠٣-١٧٢ 

 ١٧٣………………………………………………@@أسماء المحكمين) ١(ملحق رقم @

 ١٧٥ …………خطابات الموافقة على تطبيق أداة الدراسة ) ٢(ملحق رقم 

 ١٧٩ ……………………………االستبانة في صورتها األولية ) ٣(ملحق رقم 

 ١٨٩ ……………………………نة في صورتها النهائية االستبا) ٤(ملحق رقم 

 ١٩٨ نبذة عن دور دار المالحظة االجتماعية بمنطقة عسير) ٥(ملحق رقم 

   )د(  
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 الصفحة الموضــوعرقم الجدول
 ٨٨ .مدة اإلقامة في الدار  ١

 ٨٩ .سبب اإلحالة إلى الدار  ٢

 ٩٠ .عدد مرات اإلقامة في الدار  ٣

 ٩١ .داث الجانحين واألسوياء بالنسبة للعمرالتباين بين األح  ٤

 ٩٢ .مقارنة عينة األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي  ٥

التباين بين عينة األحداث الجانحين واألسوياء بالنسـبة لإلنتظـام فـي              ٦
 ٩٣ .الدراسة

 ٩٤ .التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للحالة االجتماعية  ٧

 ٩٥ .التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للدخل الشهري  ٨

 ٩٧ .التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للحي السكني  ٩

 ٩٨ .التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة لمهنة ولي األمر  ١٠

سـتوى التعليمـي    التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للم        ١١
 ٩٩ .للوالد

التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للمسـتوى التعليمـي             ١٢
 ١٠٠ .للوالدة

 ١٠١ .التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء في الحالة االجتماعية للوالدين  ١٣

 ١٠٢ .النسبة لمكان اإلقامة الحاليةالتباين بين األحداث الجانحين واألسوياء ب  ١٤

 ١٠٣ .التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للدخل الشهري لألسرة  ١٥

 يوضح قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجـة الكليـة             ١٦
 ١٠٧ . القنوات الفضائية المفضلة لدى األحداثبرامج: للمحور األول 

يوضح قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والدرجـة الكليـة              ١٧
للمحور الثاني أسباب مشاهدة القنوات الفضائية لدى كل من األحـداث           

 ١٠٨ . واألسوياءالجانحين

يوضح قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المحور             ١٨
 واألسوياءسرة وتدخلها فيما يشاهده األحداث الجانحين دور األ :الثالث 

 .ةمن برامج في القنوات الفضائي
١٠٩ 

 ١١٠ :رتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المحور الرابع يوضح قيم معامالت اإل  ١٩

   )هـ(  



 

 الصفحة الموضــوعرقم الجدول
    .تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على األحداث األسوياء والجانحين

بعادها يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ألداة الدراسة بأ           ٢٠
 ١١١ .األربعة

واألسوياء بالنسبة لعدد األجهزة الموجودة      التباين بين األحداث الجانحين     ٢١
 ١١٥ .لديهم في المنزل

بالنسـبة لمشـاهدة محطـات      األحداث الجانحين واألسوياء التباين بين  ٢٢
 ١١٦   .ائيةالتلفاز الفض

في تأثير متابعة بـرامج       آراء األحداث الجانحين واألسوياء    التباين بين    ٢٣
 ١١٧  .القنوات الفضائية على السلوك

 ١١٨  .واألسوياء في نوع القناة الفضائية  األحداث الجانحين التباين بين  ٢٤

في عـدد سـاعات مشـاهدة         األحداث الجانحين واألسوياء    التباين بين   ٢٥
 ١١٩  .برامج القنوات الفضائية

في األيام المفضـلة لمشـاهدة     واألسوياء األحداث الجانحينالتباين بين  ٢٦
 ١٢٠  .برامج القنوات الفضائية

التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء في األوقات التي يشاهدون فيها            ٢٧
 ١٢١ .برامج القنوات الفضائية

 القنـوات   التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء التي يشاهدون فيهـا          ٢٨
 ١٢٢ .الفضائية

 ١٢٤  برامج القنوات الفضائية المفضلة لدى األحداث األسوياءالتباين بين  ٢٩

 ١٢٥ برامج القنوات الفضائية لدى األحداث الجانحين  ٣٠

 التي تصـف أسـباب      تجاه العبارات  استجابات عينة األحداث األسوياء     ٣١
 ١٢٨  مشاهدة القنوات الفضائية

العبارات التي تصـف أسـباب    استجابات عينة األحداث الجانحين تجاه  ٣٢
 ١٢٩ . مشاهدة القنوات الفضائية

نحو العبـارات التـي تصـف دور         ألحداث الجانحين استجابات عينة ا    ٣٣
 ١٣٢ . األسرة وتدخلها فيما يشاهد من برامج القنوات الفضائية

ـ       استجابات عينة األحداث األسوياء     ٣٤ ف دور   نحو العبـارات التـي تص
 ١٣٣ . األسرة وتدخلها فيما يشاهد من برامج القنوات الفضائية

   )ز(  



 

 الصفحة الموضــوعرقم الجدول

تجاه العبارات التـي تصـف تـأثير     استجابات عينة األحداث األسوياء  ٣٥
 .مشاهدة برامج القنوات الفضائية

١٣٧ 

تجاه العبارات التي تصـف تـأثير        استجابات عينة األحداث الجانحين     ٣٦
 ١٣٩ .مشاهدة برامج القنوات الفضائية

العمر، والمستوى التعليمي، الحالة االجتماعيـة،      (للمتغيرات  ) ت(نتائج اختبار     ٣٧
 ١٤٤ ).األسوياء(الحالة األسرية 

 ١٤٥ )األسوياء (ليل التباين األحادينتائج تح  ٣٨

للمتغيرات ، العمر ، المسـتوى التعليمـي، الحالـة          ) ت(نتائج اختبار     ٣٩
 ١٤٧ ).الجانحين(االجتماعية، الحالة األسرية 

 ١٤٨ ).األسوياء(نتائج تحليل التباين األحادي   ٤٠
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 

 . مقدمة الدراسة :  أوالً 

 .مشكلة الدراسة :  ثانياً 

 .ة ـأهمية الدراس:  ثالثاً 

 .أهداف الدراسـة : رابعاً

 .أسئلة الدراسـة : خامساً

  .مصطلحات الدراسة: سادساً 

  .حــدود الدراسة: سابعاً 
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 الثالثالفصل 
 الدراسات السابقة

 

 . لقنوات الفضائيةالدراسات التي تناولت ا :   أوالً 

الدراسات التي تناولت اكتساب السلوك الجانح  :    ثانياً
 . لدى األحداث

الدراسات التي تناولت العالقة بين القنوات  :    ثالثاً
 . الفضائية وارتكاب السلوك الجانح

 . التعقيب على الدراسات السابقة:    رابعاً

  



 

 

 الرابعالفصل 
 امنهجية الدراسة وإجراءاهت

  .ةـــــمقدم 

 .ة ـ الدراسمنهج 

 . الدراسـة مجتمع 

 .عينة الدراسة وخصائصها 

 .أداة الدراسـة 

  .صدق أداة الدراسة 

  .ثبات أداة الدراسة 

  .إجراءات تطبيق أداة الدراسة 

 أساليب المعالجة اإلحصائية 

 



 

 

 

 اخلامسالفصل 
 حتليل النتائج ومناقشتها



 

 

 

 السادسالفصل 
  وتوصياهتاخالصة نتائج الدراسة

 

  



 

 

 

 

 

 :املراجــع 
  املراجع العربية–أوالً 

  املراجع األجنبية–ثانياً 



 

 

 

 

 

 

 

 قـاملالحـ



 

 

 

 

 

 )١(امللحــق رقم 

 أمساء احملكمني
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة الدراسة  -أوالً 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد،  

 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 انتشرت في كل مكان،  قد  االنحرافات السلوكيةال أحد يستطيع أن ينكربأن 

إن حكم العادة انتهى إلى أنه قد أصبح شيئاً وليس هناك مجيب وال رقيب، بل 

عادياً أن نرى حدثاً يرتكب سلوكاً يصنف تحت السلوكيات الجانحة إال أن األمر 

 من الظواهر االجتماعية الخطيرة، التي الجنوحأبعد من ذلك إذا اعتبرنا أن ظاهرة 

ر على لفتت أنظار الباحثين والمخططين للعمل الجماعي، وذلك لما لها من تأثي

 من موارده البشرية، ولقد تم بحث األسباب مهمةاألمن االجتماعي وعلى شريحة 

 وفي ) السيوسيولوجيةاإلجتماعية (  في العديد من البحوثالجنوحالتي تؤدي إلى 

ومن هذه األسباب التفكك األسري، وانخفاض مستوى الدخل . علم اجتماع الجريمة

ب أخرى ال تقل خطورة عن األسباب باإلضافة إلى أسبا). هـ١٤٢٠القريع، (

كما بينت ). هـ١٤١٤(السابقة وهي مشاهدة أفالم الفيديو مثل دراسة السدحان 

إحدى الدراسات أن أبرز مصادر الثقافة االنحرافية لدى الحدث هي األصدقاء، ثم 

 .)هـ١٤١٤القحطاني، (أفالم الفيديو، ثم التلفزيون 

 المرتبطة بوسائل اإلعالم وفي ضوء هذه األسباب وخاصة األسباب 

ودورها في اكتساب الحدث للسلوك الجانح بدأ التفكير في اختيار سبب الموضوع 

مع التركيز على القنوات الفضائية التي لم تدرس بصورة شاملة في البيئة 

السعودية، ذلك أن القنوات الفضائية من وجهة نظر الباحث أصبحت أحد محددات 

وتتفاعل مع محددات أخرى شخصية وأسرية السلوك الجانح فهي تعمل 

أغلب دراسات اإلعالم "وفي هذا اإلطار وكما بين شومان أن . ومجتمعية
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ددات اتجهت للقول بوجود تأثير يعتمد على مجموعة مح ونظرياتهماوالجريمة

 المقدم، وشخصية الحدث وظروفه األسرية خاصة بطبيعة المضمون اإلعالمي

، عالوة  ، أو أساليبهاليب التعرض لوسائل اإلعالمواالجتماعية، وعادات وأسا

 "على تفضيالت الحدث ودوافعه، وأنماط تفاعله مع ما تقدمه وسائل اإلعالم

 .)٦٨هـ، ص١٤٢٠شومان، (

ولقد أشار بعض األطباء النفسانيين الذين يعالجون األمراض العقلية  

 عن طريق وسائل نشر أخبار الجريمة"أن  إلىوالعصبية التي يصاب بها األحداث

االتصال المختلفة وبشكل جذاب قد يزود المطلع عليها بأفكار إجرامية وأسلوب 

إجرامي جديد ربما يضاعف رغبته في أن يحذو حذو هذا السلوك أو قد يلهب 

 .)١٢م، ص١٩٧٦الدوري،  ("الغريزة العدوانية الكامنة

رة بالبحث وإن وانطالقاً من هذا فإن الباحث يرى أنها مشكلة اجتماعية جدي
الضرورة ملحة اآلن أكثر من أي وقت سابق لدراسة تأثير برامج القنوات 
الفضائية على اكتساب السلوك الجانح لدى األحداث، دراسة ميدانية على نزالء 

 .دار المالحظة بمنطقة عسير

 : مشكلة الدراسة –ثانياً 

باته بغية إن فهم مشكلة السلوك الجانح والوقوف على مسبففي الحقيقة  

 ضوء فهم التطورات والتغيرات التي تعيشها فيمواجهته، والتصدي له ال يتم إال 

ومن أهم هذه التطورات والتغيرات ما يعرف . المجتمعات في الوقت الراهن

بظاهرة اإلعالم الفضائي بقنواته التي اشتدت وطأتها على الناس مما جعلها مثار 

ين، رغبة في معرفة تأثير مشاهدة برامج اهتمام الباحثين والدارسين والمفكر

ولقد أشار عاطف العبد وآخرون . القنوات الفضائية على اكتساب السلوك الجانح

أن القنوات الفضائية اصبحت اليوم وسيلة العصر األساسية فقد تبين من متابعة إلى
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 لمدى انتشارها إمكانية استقبال قنوات متعددة من دول أجنبية مختلفة وما تحمله

 ).٩٧هـ، ص ١٤١٦العبد وآخرون ، . (تلك القنوات من أسباب الجذب واإلغراء

ومن األمثلة الواقعية على التأثير السلبي لبرامج القنوات الفضائية ما ذكرته  

 أحد األحداث الجانحين أنه لم يعد يستطيع  صرحتماضر حسون في دراستها حيث

أن تعود مشاهدة األفالم الجنسية، المواظبة على الدراسة في مدرسته الثانوية بعد 

ألن كل تفكيره بعد ذلك توجه نحو الكيفية التي يستطيع من خاللها تلبية رغباته 

الجنسية، وكانت النتيجة من ذلك أن هذا الحدث قد انحرف وترك المدرسة نهائياً 

حسون، . (علماً بأنه كان من الطالب الجيدين دراسياً وينتمي ألسرة متماسكة

 ). ٦٦ص م، ١٩٩٠

لذا تبرز مشكلة تعرض األحداث لبرامج القنوات الفضائية من وجهة نظر  

الباحث من أن البرامج اإلعالمية التي تقدمها تلك القنوات ال يستطيع أحد التحكم 

فيها، وعليه فمن األهمية بمكان دراسة تأثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب 

تعرف على أنماط المشاهدة وانتقاء التعرض السلوك الجانح ، وذلك من خالل ال

لبرامج القنوات الفضائية، ومعرفة أهم القنوات الفضائية المفضلة، وأسباب 

مشاهدتها، ودور األسرة في االنتقاء، وتأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية لدى 

مجموعتين من األحداث الجانحين واألسوياء ، والوقوف على الفروق أو التباين 

 .ينهماب

 : ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التاليفيو 

عادات ( ما تأثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب السلوك الجانح لدى األحداث 

 ؟)المشاهدة وأنماطها
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 :أهمية الدراسة  -ثالثاً 

 :من الناحية العلمية  

الباحث بما انتهى منه اآلخرون مما ال شك فيه أن العلم تراكمي حيث يبدأ  

 إثراء للمعرفة والتقدم لدراسة الظواهر والمشكالت والعمل على حلها دوالذي يع

 ومن ثم تتبلور أهمية البحث العلمية أو النظرية في  الكشف عن .أو الحد منها

التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء في أنماط المشاهدة وانتقاء التعرض ، 

ناة فضائية دون غيرها، باإلضافة إلى بيان دور األسرة مع األحداث وتفضيل ق

 واألسوياء من برامج، ونالجانحين واألسوياء في انتقاء ما يشاهده األحداث الجانح

ولعل هذه الدراسة تسهم في هذا الجانب وفي الحد من السلوك الجانح وتساعد على 

إضافة (راسة بإذن اهللا تعالى  ويأمل الباحث أن يكون في نتائج هذه الد،تقليصه

 .) هذا الموضوعتعلمية تثري أدبيا

 :من الناحية العملية  

لى التعرف على تأثير برامج القنوات عترجع أهمية الدراسة الحالية  

 وذلك من أجل مساعدة . اكتساب السلوك الجانح لدى األحداثفيالفضائية 

 للحد من اآلثار السلبية هادفةالمتخصصين إليجاد برامج وقائية وعالجية مناسبة و

للقنوات الفضائية ، ووقاية األحداث بصورة عامة من اآلثار السلبية الناجمة عن 

 .البث المباشر وبرامج القنوات الفضائية

 :  تهدف الدراسة الحالية إلى: أهداف الدراسة  -رابعاً 

ن األحـداث   بيان  أنماط المشاهدة وانتقاء التعرض لبرامج القنوات الفضائية بي          -١

 .الجانحين واألسوياء

 . معرفة  أهم القنوات الفضائية المفضلة لدى األحداث الجانحين واألسوياء -٢

 .  والجانحيناألسوياءتحديد أسباب مشاهدة القنوات الفضائية لدى كل من  -٣
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 واألسوياء من برامج    ونبيان دور األسرة في انتقاء ما يشاهده األحداث الجانح         -٤

 .ةفي القنوات الفضائي

 . بيان تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على األحداث الجانحين واألسوياء -٥

معرفة ما إذا كان هناك  فروق ذات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة بـرامج                -٦

العمـر، المسـتوى    (  باختالف المتغيـرات     األسوياءالقنوات الفضائية على    

،  لألسـوياء  ية، الدخل الشهري  التعليمي، االنتظام في الدراسة، الحالة االجتماع     

الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي للوالد، المستوى التعليمـي           

 ).   الدخل الشهري لألسرة ،للوالدة، الحالة األسرية مكان اإلقامة

 فروق ذات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة بـرامج          كان هناك  معرفة ما إذا     -٧

مدة اإلقامـة   (  ث الجانحين باختالف المتغيرات     القنوات الفضائية على األحدا   

في الدار، سبب اإلحالة إلى الدار، عدد مرات اإلقامة فـي الـدار، العمـر،               

 المستوى التعليمي، االنتظام في الدراسة، الحالة االجتماعية، الدخل الشـهري         

، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي للوالد، المستوى          للجانحين  

 ).    الدخل الشهري لألسرة ،  اإلقامة نلتعليمي للوالدة، الحالة األسرية،  مكاا

 : أسئلة الدراسة  -خامساً 

ما تأثير برامج القنوات الفضائية : يمكن إبراز التساؤل الرئيس للدراسة في 

 على اكتساب السلوك الجانح لدى األحداث ؟

  :ــةع التاليوويتفرع من هذا التساؤل الفر 

ما أنماط المشاهدة وانتقاء التعرض لبرامج القنوات الفضائية بين األحداث  - ١

 الجانحين واألسوياء؟

 :  األسئلة الفرعية التالية ،ويندرج من هذا التساؤل الرئيس
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 تباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة لعدد األجهـزة          كهل هنا  )أ 

 الموجودة لديهم في المنزل؟

تباين بين األحداث الجانحين واألسـوياء بالنسـبة لمشـاهدة          هل هناك    )ب 

 محطات التلفاز الفضائية؟

هل هناك تباين في آراء األحداث الجانحين واألسوياء في تأثير متابعـة              )ج

 برامج القنوات الفضائية على السلوك؟

هل هناك تباين بين األحداث الجـانحين واألسـوياء فـي نـوع القنـاة              )د

 الفضائية؟ 

هل هناك تباين بين األحداث الجانحين واألسوياء فـي عـدد سـاعات               )ـه

 مشاهدة برامج القنوات الفضائية؟ 

هل هناك تباين بين األحداث الجانحين واألسوياء في األيـام المفضـلة               )و

 لمشاهدة برامج القنوات الفضائية؟ 

لتي يشاهدون  هل هناك تباين بين األحداث الجانحين واألسوياء في األوقات ا           )ز

 فيها برامج القنوات الفضائية؟ 

 فـي األمـاكن التـي       ألسوياءهل هناك تباين بين األحداث الجانحين وا        )ح

 يشاهدون فيها القنوات الفضائية؟

 ما أهم القنوات الفضائية المفضلة لدى األحداث الجانحين واألسوياء؟  -٢

 الجانحين؟  واألسوياءما أسباب مشاهدة القنوات الفضائية لدى كل من  -٣

 واألسوياء من برامج فـي     ونما دور األسرة في انتقاء ما يشاهده األحداث الجانح         -٤

 القنوات الفضائية؟
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 ما تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على األحداث الجانحين واألسوياء ؟ -٥

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضـائية              -٦

العمر، المستوى التعليمـي، االنتظـام فـي        (  باختالف المتغيرات    األسوياءعلى  

، الحي السكني، مهنة ولـي       لألسوياء الدراسة، الحالة االجتماعية، الدخل الشهري    

األمر، المستوى التعليمي للوالد، المستوى التعليمي للوالدة، الحالة األسرية مكـان           

 ؟  )اإلقامة الدخل الشهري لألسرة

ات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضـائية           هل هناك فروق ذ    -٧

مدة اإلقامة في الدار، سبب اإلحالـة  (على األحداث الجانحين باختالف المتغيرات      

إلى الدار، عدد مرات اإلقامة في الدار، العمر، المستوى التعليمي، االنتظام فـي             

الحي السكني، مهنة ولـي     ،   للجانحين الدراسة، الحالة االجتماعية، الدخل الشهري    

 ناألمر، المستوى التعليمي للوالد، المستوى التعليمي للوالدة، الحالة األسرية،  مكا          

 ؟ ) اإلقامة الدخل الشهري لألسرة

 :مصطلحات الدراسة  -سادساً 

 :ر ـ التأثي -أوالً 

بأنه ذلك التغير الذي يطرأ على سلوك مستقبل ) م١٩٧٩(يعرفه إمام  

مية فقد تلفت الرسالة انتباهه ويدركها، وقد يتعلم منا شيئاً أو أنه قد الرسالة اإلعال

يغير من اتجاهه النفسي ويكون اتجاهاً جديداً، وقد يتصرف بطريقة جديدة أو يغير 

 .سلوكه القديم

 بأنه التغير الذي يحدث للفرد نتيجة لمشاهدته برامج ويعرف التأثير إجرائياً 

 .منها شيئاً جديداً يغير من سلوكه السابقالقنوات الفضائية، ويتعلم 
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 : القنوات التلفزيونية الفضائية –ثانياً 

بأن مصطلح البث المباشر يشكل في هذا ) م١٩٩٥(يشير عوض اهللا  

العصر غزواً يصعب التصدي له، وذلك بسبب اختراقه للحوائط، ودخوله غرف 

 .نومنا حتى يصل إلى أهدافه

 التي )الفضائية( التلفزيونية رامج القنوات بأنها بوتعرف إجرائياً  

 .يفضلها الحدث سواء كانت برامج محلية أو عربية أو أجنبية

 :ح ـــ الجان–ثالثاً 

:  يجنح جنوحاً، واجتنح مصدر كلمة جنح فيقال جنح  الجانح لغة  

 الميل إلى اإلثم ، وقيل هو اإلثم عامة:  ، بالضم الجنوحو.مال

 فلم لزقت باألرضف انتهت إلى الماء القليل :جنوحا تجنح وجنحت السفينة 

بدون تاريخ ابن منظور، (. وجنح اإلنسان على أحد شقيه وجنح الرجل انقاد.تمض

 ).٤٣٠-٤٢٨، ص

  :الجنوح

 يعني ال إثم أو ذنب ) عليكجنوحفال (اإلثم والجرم وفي محكم التنزيل  

 .)١٨هـ، ص١٤١٧ ،أبو زعرور(عليك وجنح أي أذنب 

 : في االصطالح جنوحال  و-

تعني الذنوب التي يعاقب عليها الشرع أو القانون، غير أن ذكرها اقترن  

 عليه، هي الذنوب التي الشفقةدائماً مع ذكر الصغار واألحداث حتى أصبح معناها 

 .)١٨هـ، ص١٤١٧أبو زعرور، (يرتكبها ويعاقبهم عليها القانون 
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 :  الحدث الجانح -

تراوح عمره بين السابعة والثامنة عشر ويرتكب هو صغير السن الذي ي

محظوراً شرعياً لو ارتكبه البالغ عدت جريمة يعاقب عليها بحد أو قصاص أو 

 .)٧٦هـ، ص١٤١٤السدحان، (ير زتع

 :  السلوك الجانح من ناحية اجتماعية -

 إفرازاً اجتماعياً ناجماً عن مظاهر السلوك والتفاعالت والعمليات ديع 

 المتنوعة، فقد حللت هذه العمليات من حيث صلتها بتكوين السلوك االجتماعية

 .)١٦٥و١١٤هـ، ص١٤١٣السمالوطي، (الجانح على شكلين أساسيين 

 :  الشكل األول -

ربط التغييرات في معدل نسبة الجريمة، بالمتغيرات في التنظيم االجتماعي،  

اقش الباحثون ارتباط ، وقد نالمهمةبما في ذلك التحوالت من النظم االجتماعية 

معدالت الجريمة ببعض المتغيرات االجتماعية مثل عملية الحراك االجتماعي، 

المذاهب االقتصادية والسياسية وكثافة السكان وعمليات توزيع الثروة والدخل 

 .والعمل

 :  الشكل الثاني -

ن ارتباط التحليل االجتماعي للجنوح بالنظرية العامة للتعليم االجتماعي إذ م

خاللها حاول العلماء التوصل إلى مجموعة العمليات التي تسهم في تشكيل السلوك 

الجانح عند الفرد، وقد طرح أنصار هذا االتجاه بعض المفاهيم والتصورات 

كالمحاكاة والقيم والسلوك وعوامل تشكيله واالرتباط والتنفيذ والتعويض والعدوان 

 .كرد فعل للحرمان

 السلوك المضاد للقيم والعادات كل بأنه جرائياًويعرف السلوك الجانح إ

 اه الذي يعاقب عليه القانون ، وقد يكونجوالذي يؤدي إلى تكوين السلوك في اإلت



 
-١٠- 

أساليب تنشئة والدية خاطئة نتيجة وسيلة للتعويض عما يحس به من حرمان 

يتعرض لها الحدث في صغره، ويرى في مشاهدة برامج القنوات الفضائية 

القيم والسلوك التي تتضمنها تلك البرامج نماذج لتشكيل السلوك السيء ومحاكات 

 .أو السلبي عنده

 : الحدث –رابعاً 

إلى تتعدد المفاهيم الخاصة بالحدث من الناحية اللغوية، وتشير كلمة حدث  

 . السنصغير

 كما يعرف الحدث اصطالحا من خالل زوايا متعددة 

 :من الناحية القانونية ف

للتمييز والسن  النظام و الصغير في الفترة بين السن التي حددهاه"الحدث  

 ."التي حددها لبلوغ الرشد

 العام الذي المعيار دومن خالل هذا التعريف القانوني نجد أن السن يع 

 . إذا كان الفرد حدثاً أم المابموجبه يتم تحديد 

 .األعلىأووتختلف تشريعات الدول في تحديد السن األدنى  

هو صغير السن الذي لم يكتمل : خالل ما سبق نصل إلى أن الحدث ومن  
نضجه أو إدراكه ومسئوليته حتى بلغ سن الرشد والتكليف الشرعي أو القانوني 

أبو زعرور، ( حسب ما اتفق عليه ةسواء بلوغ سن الخامسة عشرة أو الثامنة عشر
 .)١٠هـ، ص١٤١٦

حدد الحد األدنى لسن الحدث بسبع       فقد ت  أما  تعريف الحدث في الشريعة اإلسالمية      

سنوات وهي السن التي يفترض فيها عدم خضوع الحدث للتأديب أو العقوبة، أما             

الحد األقصى لسن الحدث فقد اختلفت الدول اإلسالمية في تحديده، فهو يتراوح ما             
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وقد يصـل فـي      وهو ما تأخذ به المملكة العربية السعودية ،           سنة   ١٨-١٥بين  

 . سنة٢٠ بعض الدول إلى

 :وقد حددت الشريعة اإلسالمية ثالث مراحل بالنسبة لمحاسبة الحدث هي    

ويسمى فيها الصغير بالصبي غير المميز وهي تبدأ        : مرحلة انعدام اإلدراك   -١

من الوالدة وتنتهي ببلوغه السابعة، وهو في هذه المرحلة ال يعاقب جنائياً            

 .وال تأديبياً

الصغير فيها بالصبي المميز وتبدأ مـن       ويسمى  : مرحلة اإلدراك الضعيف   -٢

بلوغ الصبي سن السابعة، وتنتهي بالبلوغ وفي هذه المرحلـة ال يعاقـب             

جنائياً وإنما فقط يحاسب تأديبياً، ولم تحدد أنواع العقوبات التأديبيـة بـل             

 .تركتها الشريعة لولي األمر يحددها على الوجه الذي يراه مالئماً

ى الحدث هنا بالبالغ الراشد، وتبدأ مـن سـن          ويسم: مرحلة اإلدراك التام   -٣

 .الرشد أو البلوغ، ويكون الحدث في هذه الحالة مسئوالً جنائياً عن جرمه           

 ) ١٧٩هـ، ص١٤١٨محمد ، ( 

 :ويعرف الحدث في المفهوم االجتماعي والنفسي 

 االجتماعي والنفسي وتتكامل جههو الصغير منذ والدته وحتى يتم نضبأنه  
شد المتمثلة في اإلدراك التام، أي معرفة اإلنسان لطبيعته وصفة لديه عناصر الر

عمله والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقاً لما يحيط به من ظروف 
  .)١٧٤م، ص١٩٨٤نشأت، (ومتطلبات الواقع االجتماعي 

 األحداث الملحقين بدار المالحظة بمنطقة  بأولئك :يعرف الحدث إجرائياًو    
 والفرعينألسوياء بمدرستي الفواز الثانوية من الطالب امعسير ونظرائه

 .المتوسطة
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 : حدود الدراسة –سابعاً 

 :تتحدد حدود الدراسة على النحو التــالي  

 :الحدود البشرية  - ١

) ٥٠(جميع األحداث الملحقين بدار المالحظة بمنطقة عسير، وحجم العينة  

ونظرائهم   سنة تقريبا١٨ًات وال يتجاوز  سنو٧أعمارهم من تراوح توالذين ، اًحدث

  .بمدرستي الفواز الثانوية والفرعين المتوسطةمن الطالب األسوياء 

 :الحدود الزمانية  - ٢

/ ٦/٤هـ حتى ١٤/١٠/١٤٢٥( الدراسة خالل الفترة من أجريت 

 ) . هـ١٤٢٦

 :الحدود المكانية  - ٣ 

 التي يتم إلجتماعية اتتمثل حدود الدراسة المكانية ، بدار المالحظة 

ومدرستي الفواز الثانوية  عينة األحداث الجانحين، مسح فيها 

 اختيار عينة األسوياء بمنطقة منهاالتي يتم والفرعين المتوسطة

   .عسير

 تأثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب :الحدود الموضوعية  - ٤

 . لدى األحداث الجانحين واألسوياءالسلوك الجانح

 

 

 



 

@

 الثاينالفصل 
 النظــرياإلطار 

 

 اإليجابيات -برامج القنوات الفضائية  : المبحث األول 
 . والسلبيات

والنظريات المفسرة  السلوك الجانح : مبحث الثاني ال
 . لجنوح األحداث 

القنوات (العالقة بين وسائل اإلعالم : المبحث الثالث 
 .واكتساب السلوك الجانح) الفضائية

 .وأهم النظريات التي تناولت هذه العالقة
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 اإلطار النظري: لفصل الثاني ا

  اإليجابيات والسلبيات: برامج القنوات الفضائية : المبحث األول 

 : ل ــمدخ  ١-١ 

 أو.  عدمـه  مـن لم يعد يجدي أن نناقش وجود القنوات الفضائية فـي حياتنـا             

 نجــادل فــي الســماح لهــا باقتحــام حياتنــا أو صــد هجوهمــا ونفيهــا مــن أن

نقاش حول إمكانيـة التصـدي لسـلبياتها واالسـتفادة مـن            المجدي حقاً هو ال   .الوجود

أمـام الثـورة المعلوماتيـة التـي أتـت        نقفل البابأالإذ أنه من البديهي . إيجابياتها

ــات   ــوم هــو عــالم المعلوم ــالم الي ــا، فالع ــوات الفضــائية وغيره ــدوم القن بق

وتنتمـي القنـوات الفضـائية لوسـائل     . واالكتشـافات واإليقـاع السـريع للحـدث    

 وثقافتـه  الفـرد  فـي تكـوين وعـي    إلعالم المتعددة التي أصـبحت تلعـب دورا       ا

فحجم المادة اإلعالمية المقدمـة للطفـل علـى شـكل بـرامج             . وتأثيرها في سلوكه  

تلفزيونية وإذاعية، وعلى شكل شرائط فيـديو، وعلـى شـكل قصـص وحكايـات               

 .ومجالت، يشكل جزءاً كبيراً من إجمالي المواد اإلعالمية المنتجة

ولإلعالم وسائل تقنية تسـاعده علـى تحقيـق أهدافـه فـي المجتمـع تسـمى                 

أجهزة وتؤدي دورها فـي إعـالم الجمهـور فتنتقـل المعلومـات إلـيهم حيثمـا                 

 وسائل اإلعالم إلى تحقيق أهداف معينة تتمثـل فـي التـأثير الفعلـي               وتهدف.كانوا

 .في سلوك الفرد والمجتمع

 : صالح ذياب هنديجهة نظرمن وومن أبرز أهداف وسائل اإلعالم 

 .تثبيت القيم والمبادئ واالتجاهات العامة للمجتمع ) ١(

 . التثقيف هدفاً من أهداف وسائل اإلعالم الرئيسةيعدجمع األخبار وتفسيرها ) ٢(
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اإلعالنات ، فقدرة وسائل اإلعالم علـى القيـام بـدور فعـال وخدمـة جميـع فئـات                    ) ٣(

 واضـحة   يـة واالقتصـادية     األشخاص علـى اخـتالف مسـتوياتهم العمريـة والتعليم         

 .كبيرةو

التربية والتعليم، فقد أثبت العديد مـن الدراسـات أن وسـائل اإلعـالم علـى اخـتالف                   ) ٤(

وعـن طريـق    أأنواعها تقوم بدور التربية والتعلـيم عـن طريـق برامجهـا الموجهـة               

  أو االثنين معاً ،الوسائل التي تمتلكها على المستوى السمعي أو المرئي

صراً أساسـياً مـن عناصـر أي مجتمـع، وتقـوم وسـائل اإلعـالم                يشكل اإلعالم عن   )٥(

ـ           وسـائل اإلعـالم مـن إذاعـة         دالمختلفة بدور الرابط االجتماعي بـين النـاس، وتع

وتلفزيون وصحافة ومسرح ومحاضرات، من الركـائز األساسـية فـي تنشـئة الطفـل،               

 ،هنـدي (  .وذلك لما تشكله من أهمية فـي بنـاء شخصـيته فـي جوانبهـا المتعـددة      

 )٢٢م، ص٢٠٠٠

الـذي أصـبح     في الوقـت الحـالي للتلفزيـون         طفولتهاإلنسان منذ   ويتعرض  

 التنشئة االجتماعيـة التـي تسـعى إلـى تعلـيم األطفـال سـلوكيات                وسائلمن أهم   

 .اجتماعية معينة ودمج قيم جديدة في شخصياتهم

 عديدة ومتنوعـة إلنجـاز هـذه المهمـة، فقـد يلجـأ              برامجويتخذ التلفزيون   

تبـاع سـلوكيات    ا و ،إلرشاد المباشر حول ضرورة تبني اتجاهات وقـيم معينـة         إلى ا 

 أو مـن    )برامج قنـاة سبيسـتون الحاليـة      (أو  ) فتح يا سمسم  ا(محددة كما في برامج     

،  وجميـع األعمـار     ، خالل البرامج المتنوعة التي تتناسب مـع جميـع اإلتجاهـات          

ـ             دم االسـتقرار التـي يتميـز       غير أن هذا األسلوب قد ال يكون فعاالً نظراً لحالـة ع

 اإلنسـان فـي تلـك الفتـرة ال          إناإلنسان خاصة في السـنوات األولـى حيـث          بها  

  .يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ

وقد يلجأ التلفزيون إلـى القصـة المشـاهدة لتحقيـق أهـداف اإلعـالم فـي                 

لعديـد مـن قصـص مسلسـالت األطفـال       ا ويندرج تحت ذلـك   . التنشئة االجتماعية 

تختلـف  -عـن طريـق التلفزيـون       -فالتنشئة االجتماعية  .فالم المدبلجة والكرتون  واأل

 :مهمينعن األشكال األخرى من وسائل التنشئة االجتماعية في مظهرين 
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ــائق ــديم الحق ــزم بالموضــوعية وتق ــر ، ( .اإلعــالم الملت م ، ١٩٩٦آل زعي

 )١٨٧ص

 بدأ يشارك  والقنوات الفضائية رأسه التلفزيونوالواقع أن اإلعالم وعلى

مشاركة كبيرة في تكوين اعتقادات األفراد والجماعات من خالل تقديم المعلومات 

الوفيرة مما يجعل مخزون العقل لدى الفرد من هذه المعلومات يؤثر في قراراته 

من خالل وأحكامه عن األفراد واألشياء وعالقات األفراد وتقييمهم، والحكم عليهم 

تصنيف االعتقادات التي ) مارتن فيشابين وايسك أجزين(تلك المعلومات وقد قدم 

م ، ١٩٩٦آل زعير ، ( . :يمكن أن تنتج عن وسائل اإلعالم ومنها التلفزيون

 )١٨٨ص

وهي االعتقادات التي يتم تكوينها بناء على : االعتقادات الوصفية -١

 ).سمع، اللمسالمشاهدة أو الرؤية، ال(المالحظة المباشرة 

وهي االعتقادات التي يتم التوصل إليها عن : االعتقادات االستنباطية -٢

طريق التأمل، والتفكير، والتحليل الذي يقوم به العقل للمعلومات 

واالعتقادات الوصفية المختزنة في الذاكرة وذلك باستخدام المنطق 

 .االستداللي أو المنطق االستقرائي

ي التي تتكون بناء على التعرض لوسائل وه: االعتقادات اإلعالمية -٣

فيشابين "ويقول .. اإلعالم الجماهيري أو االتصال المواجهي

االعتقادات (عن النوع الثالث من أنواع االعتقادات " واجزين

أنها تشكل الغالبية العظمى من االعتقادات لدى الفرد ) اإلعالمية

 .ففيما يتعلق بالغالبية العظمى من األشخاص أو المواق
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أي ليس موجهـاً إلـى طفـل فـي بلـد            ؛  أن االتصال غير شخصي     : المظهر األول 
ـ              ؛ معين ن مراحـل    أو مرحلة عمرية محددة، ولكن لجمهور غفير مـن األطفـال م

عمرية مختلفة، وقد يعيشون فـي بلـدان متباينـة ومتباعـدة، فـالتلفزيون يعـرض                
 الطبقات ولكل الشعوب، والبـرامج توجـه لكـل النـاس، وللجنسـين              جميعبرامجه ل 

  .من الذكور واإلناث بغض النظر عن العناصر الفردية

ن هو أن عـرض التلفزيـون يـتم فـي اتجـاه واحـد، فالمشـاهدو       : المظهر الثاني 
آل الشـيخ،   (.معرضون للمعلومات المقدمة لهم ولـيس لـديهم الفرصـة للمناقشـة           

 )٤٢هـ، ص١٤١٦

 أمور منهجية فـي اعتبـارهم عنـد دراسـة           ة ثالث  ولقد أعطى علماء النفس   
 :وهيللقنوات الفضائية ومنها التلفزيون اآلثار المحتملة 

عـام واحـد بـل    إن التلفزيون كوسيلة من وسائل اإلعالم ليس مجـرد شـيء    : أوالً
هو عبارة عن برامج متعددة ومتنوعة، كما أنهـا تختلـف مـن بلـد آلخـر،                 
ويمكن أن تكون البرامج مثيرة يتـوافر فيهـا عنصـر اإلبـداع وذات نوعيـة                

 إنسـاني بـين النـاس أو        غيـر  وقد تكون سيئة عقيمة تعرض تفـاعالً         .جيدة
ـ             واع مختلفـة   تدور حول العنف والهمجية، لذا فمن األفضل مناقشـة تـأثير أن
 .من البرامج التلفزيونية بدالً من التحدث عن التلفزيون كشيء واحد

غالباً ما ينشطون معرفياً عندما يشاهدون  - األطفال وخاصة  -إن األفراد : ثانياً
التلفزيون، فهناك العديد من البيانات عن نتائج البحوث التي تشير إلى أنه حتى 

مام الشديد عند مشاهدتهم للتلفزيون، فهم األطفال الصغار يبدو عليهم االهت
يلتفون إليه عندما يكون البرنامج مفهوماً ومشوقاً لهم، أما إذا لم يكن كذلك فقد 

 ينصرفون عنه إلى أي عمل ما أخر

 األسرة هي العامل االجتماعي الهام والقـوي الـذي يـؤثر علـى              تعدغالباً ما   : ثالثاً
م منـه، ألنـه عـادة مـا يشـاهد           لتلفزيون ومـا يمكـن أن يـتعل       ااستخدام  
 )٦٣-٦٢ ص،م٢٠٠١ ،عطية( .بالمنزل

 يعـد لذا يرى الباحث عدم اإلستهانة بـالتعرض لمحتـوى التلفزيـون الـذي              
  .الدعامة األساسية للقنوات الفضائية والبث المباشر
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 ايجابيات القنوات الفضائية ٢-١

اإلعـالم   لتناول ايجابيات القنوات الفضـائية يجـب اإلنتبـاه إلـى أن وسـائل               

أثرت على حركـة التغيـر االجتمـاعي والسـيما داخـل            والقنوات الفضائية قد    

المجتمع السعودي فقـد بـات مـن المسـلم بـه أن المجتمـع أيـة مجتمـع ال                    

يستطيع أن يعيش دون أن يعطي قضية اإلعـالم ووسـائله مـا تسـتحقه مـن                 

اتـه،  لقد أصبح اإلعالم علمـاً لـه مقوماتـه ومعاهـده وشـروطه وتقني             .اهتمام

ومتخصصوه، ومستلزماته وأدواته، كما أصبح ثمـرة يشـارك فـي إنضـاجها             

كثير من المعارف والعلـوم وتوظـف لهـا أرقـى الخبـرات وصـناعة مـن                 

الصناعات الفكرية الثقيلة التي لهـا مؤسسـاتها وخططهـا ونفقاتهـا بـل لعـل                

نصيب الدعم اإلعالمي في كثير مـن الـدول اليـوم مـن الميزانيـات يفـوق                 

 الغذائي، الذي به قوام الحياة ولئن كان اإلعـالم فـي الماضـي يوظـف                الدعم

ليكون أداة ترفيه وتـرويح وتسـلية، يعـيش علـى هـوامش المجتمـع وفـي                 

خارجه فإنه اليوم فـي صـميم المجتمـع، ويوظـف الترفيـه والتسـلية ألداء                

رســالة وإيصــال فكــره، وتشــكيل عقــل وصــناعة وذوق عــام وزراعــة 

 أنه لم يعد يكتفي برصـد الحـدث، وإيصـال المعلومـة             اهتمامات معينة، حتى  

يقـوم بصـنع    -بما يمتلك من قوة وعوامل تـأثير وحفـظ وتحكـم            -بل أصبح   

 )٨٨مسفر ، بدون تاريخ، ص( .الحدث، والتحضير له في الوقت نفسه

والتلفزيون كوسيلة من وسائل اإلعـالم لـه تـأثير كبيـر علـى حركـة                

ـ      زة اإلعالميـة بمختلـف أشـكالها تـؤدي         التغير االجتماعي فقد أصبحت األجه

حتى أصبح هـذا الـدور الهـام الـذي يقـوم بـه              . هذه المهمة للفرد والمجتمع   

يقـول هارولـد السـويل      . اإلعالم محل إجماع على أعلى المستويات العالميـة       

أستاذ العلوم السياسية ورائد من رواد البحث فـي االتصـال الجمـاهيري فـي               
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أن ألخصـائي االتصـال     ": تـه فـي المجتمـع     تركيب االتصـال ووظيف   "كتباه  

 )١٨م، ص١٩٨٣رايت ، ( :.ثالثة أنشطة بارزة

 .رصد البيئة ومراقبتها: األول

بـين أجـزاء    ) أي العالقة المتبادلـة المتالزمـة     (إيضاح التعالق   : الثاني

 .المجتمع في رد الفعل نحو البيئة

 .بث التراث االجتماعي من جيل للجيل الذي يعقبه: الثالث

ند ذكـر اإليجابيـات الخاصـة بوسـائل اإلعـالم ومنهـا القنـوات               وع

 يجب أن أؤكد بـأن هنـاك فرقـاً بـين االتصـال بغـرض اإلعـالم                  الفضائية

اتصـال بالجمـاهير يسـتهدف      (فاالتصال اإلعالمـي    -واالتصال بهدف اإلقناع    

 اإلعـالم والشـرح والتفسـير والتحليـل وتقـديم المعلومـات             -بصفة عامة -

 )١٦٦م،ص١٩٩٣حسين ، ( .ية والتسليةوالمواد المعرف

إال أن االتصال اإلقناعي ال ينطبق عليـه هـذا التعريـف، فهـو نشـاط                

-االتصال الذي يحـدث عنـدما يوجـه القـائم باالتصـال             (اتصالي آخر يعني    

 رسائله اإلعالمية إلحداث تأثير مركـز محسـوب علـى اتجاهـات             -عن قصد 

 معنـى ذلـك أن اإلعـالم        .وسلوك مجموعات معينة مستهدفة مـن الجمهـور       

اليوم خاصَّة المواد البرامجية التي تنتج في الـدول المتقدمـة وتعتمـد  الـدول                

النامية فـي اسـتهالكها اإلعالمـي عليهـا ال تلتـزم بالتعريفـات اإلعالميـة                

المعروفة من االلتزام بالحقيقة والموضـوعية فـي تقـديم المعلومـات، وهـذا              

نسكو تقـود حملـة الـدعوة إلـى التـوازن           هو المبرر المنطقي الذي جعل اليو     

في تدفق المعلومات بين الدول المتقدمـة والـدول الناميـة ومـا ذلـك إال ألن                 

اإلعالم بدأ يمارس أوجه نشاط ال يمكـن أن تصـنف داخـل دائـرة تعريفـات                 
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فإنـه  -ومعنى ذلك أننا إذا أردنا معرفة وظائف اإلعـالم علـى حقيقتهـا              

يجب توسيع نظرتنا إلـى النشـاط االتصـالي إلخراجـه مـن تلـك النظـرة                 

الوظيفية المحددة، حيـث إنـه أصـبح نشـاطاً واسـعاً مـن جانـب األفـراد                  

والجماعات وآثاره الواضحة تظهر في معظم أوجـه النشـاط اإلنسـاني، ممـا              

نشاط االتصالي نشـاطاً اجتماعيـاً يشـكل ظـاهرة جـديرة بالدراسـة              جعل ال 

والعناية في إطار هذه النظرة الموسـعة ومـن خـالل الـدور غيـر المحـدود                 

وقد كانت النظـرة إلـى اإلعـالم تحصـره فـي            . الذي يمارسه في واقع الحياة    

العالقة بالسلطة وأنه يـؤدي األدوار التـي ترسـمها لـه ويوظـف لتحقيقهـا،                

قعية هذه النظرة بـالنظر إلـى تحقيـق كثيـر مـن أهـداف السـلطات                 ومع وا 

وكبـر حجمـه،    .. إال أن اتسـاع نطـاق االتصـال         -بواسطة أجهزة اإلعـالم     

 جعلته يتجاوز مرحلـة الموظـف المطيـع لألوامـر حيـث             -وقدرته التأثيرية 

أصبح له من السلطة الذاتية والقدرة مـا مكنـه مـن التمـرد علـى الوظـائف                  

ــد. المحــددة ــرأي وب ــدة ال تخضــع بالضــرورة ل أ يمــارس وظــائف جدي

الحكومات بـل أصـبح الـوالء نهبـاً بـين الحكومـات والشـركات المنتجـة                 

وممولي البرامج، ومع تنامي أهمية االتصال فإنه يتعـين علـى الدولـة فـرض               

قدر من التنظيم حتى فـي المجتمعـات التـي تكـون فيهـا وسـائل اإلعـالم                  

سائل اإلعـالم رغمـاً عـن الحكومـات بـدأت           إال أن و  . مملوكة ملكية خاصة  

تشكل األفراد تشـكيالً متشـابهاً ينمـي الصـفات المشـتركة ويقضـي علـى                

 .الخصوصيات التي لم تجد في البرامج ما ينميها ويرعاها

كما أن المجاالت التي استفادت منهـا السـلطات فـي توظيـف وسـائل               

 مخططـي البـرامج     اإلعالم لتحقيق بعض أهدافها التنموية بدأت تضـيق أمـام         

خاصة في البالد النامية وذلك ألسباب من أهمها تـأثر الجمـاهير فـي الـبالد                
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 فأصـبحت أذواق الجمـاهير      -إن صـح التعبيـر    -النامية باالنفتاح اإلعالمـي     

تميل إلى البرامج األجنبية أكثر من البـرامج المحليـة لضـعف هـذه البـرامج                

 علـى أسـاليب اإلثـارة       -وافـدة ال-من الناحية الفنية ولتركيز تلـك البـرامج         

واستغالل الغرائز البشرية لشد الجمهور إليها وتخـديره عبـر بـرامج الترفيـه              

" الحيوانيـة "بـل تـتلمس رغباتـه الغريزيـة         -التي ال تتطلب منه أي مجهـود        

وتحاول إثارتها وإشباعها حتى تتضـخم وتـزاحم بقيـة مكونـات شخصـيته،              

 .غرائزه ووسائل إشباعهامما يجعله فرداً ضعيف التوازن تحكمه 

ــالم  ــائل اإلع ــدور وس ــا ل ــا تطرقن ــع   وإذا م ــائية م ــوات الفض ــا القن ومنه

ــا  ــد أنه ــل نج ــه  الطف ــل وثقافت ــوين وعــي الطف ــي تك ــاً ف تلعــب دوراً هام

فحجـم المـادة اإلعالميـة المقدمـة للطفـل علـى شـكل            . وتأثيرها فـي سـلوكه    

ــديو،  ــرائط في ــكل ش ــى ش ــة، وعل ــة وإذاعي ــرامج تلفزيوني ــراب ــي  وب مج ف

ــائية،  ــوات الفض ــكل  القن ــالت، يش ــات ومج ــكل قصــص وحكاي ــى ش  وعل

 .جزءاً كبيراً من إجمالي المواد اإلعالمية المنتجة

 :وال شك أن الكثير من هذه البرامج تسهم في 

 .توسيع خيال الطفل ومداركه )١

 .وتنمي استعداداته ومواهبه )٢

 .وتساعده في تشكيل تصوراته عن الحياة الطبيعية )٣

حسن إعداد هـذه البـرامج، وأحسـن توجيههـا وفـق األهـداف              وإذا ما أ  

المنشودة لجيل المسـتقبل، فإنهـا تلعـب دوراً إيجابيـاً ومهمـاً فـي إعـداد                 

 .األطفال إعداد سليماً

 تعـد إن النظرة السلبية المطلقة لبـرامج القنـوات الفضـائية             ومعنىذلك    

 وقـد أشـار     ،نظرة ضيقة نظرا ألن محتوى القنوات الفضائية ليس شـر كلـه             
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إلـى مكانـة التلفزيـون      حمدي قنديل  إلى أن الدراسات اإلعالميـة  أشـارت            

في هذه المنطقة ومنذ بدء دخوله في بدايـة السـتينات كمصـدر هـام لإلعـالم                 

 بـدون   ،قنـديل ( .والتثقيف االجتماعي والترفيه بين وسـائل االتصـال األخـر         

تقـوم بعمليـة اإلرشـاد     ومن اإليجابيـات أن القنـوات الفضـائية         . )١٤ ص ،تاريخ

والتوجيه وبيـان المواقـف واالتجاهـات ولتحقيـق هـذا الهـدف الرئيسـي تقـوم                 

 بمحاولـة كسـب اتجاهـات النـاس مـواقفهم،           إلعالم  االقنوات الفضائية أو وسائل     

وهـذا يتوقـف بالضـرورة علـى هـذه الوسـائط       . أو محاولة تغيير بعضها لـديهم     

 وكذلك علـى المتلقـين أنفسـهم، وطبـائعهم          اإلعالمية ومادتها الموجهة إلى الناس،    

ومواقفهم الثابتة أو المتغيـرة، ومـدى اسـتجاباتهم للمـؤثرات التـي تنقلهـا إلـيهم                 

الوسائط اإلعالمية بأشكالها المختلفة مـن سـمعية أو بصـرية أو سـمعية بصـرية                

 )٢٥ ص،م١٩٩٦ ،إمام( .معا

اإلعـالم  ولتحقيق هذا الهدف أيضاً بشكل تفصـيلي تعتمـد بعـض وسـائل                

 والترغيـب   فرضيات تقوم على العامل النفسي المبنـي علـى التحـذير والتخويـف            

وقـد أثبتـت    . في اكتساب السلوكيات الصحيحة والبعد عـن الجريمـة واإلنحـراف          

الدراسات في هذا المجال عدم نجـاح هـذا العامـل فـي تحقيـق أهـداف وسـائل                   

ـ            ذه المـؤثرات نسـبية،     اإلعالم بشكل فاعل ومـؤثر، ألن احتمـاالت االسـتجابة له

كمـا أن هـذا العامـل يفقـد         .وتختلف تبعاً لمواقف الناس العقلية واالنفعالية والحسية      

اإلعالم المصداقية المؤثرة في كثير مـن األحـوال ممـا يقلـل دوره وأهميتـه فـي                  

 .التأثير على الناس المتلقين من مستمعين ومشاهدين

لتـأثيرات العاطفيـة    وتميل بعض الدراسـات فـي هـذا المجـال إلـى أن ل              

مـع أن هـذه الدراسـات       . والعقلية دوراً في تحقيق هذا الهدف الذي نحـن بصـدده          

تؤكد على أهمية التأثير العقلي، العتمـاده المنطـق فـي مخاطبـة عقـول النـاس،                 

وأن العقل ال يقبل المعلومة قبل أن يخضعها للتفكيـر المتسلسـل حتـى يصـل بهـا                  

وهـذا يؤكـد    . رحلـة اإلدراك والتحليـل والمعرفـة      إلى الفهم واالستيعاب مروراً بم    
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أن العقل أقوى من العاطفة في االستجابة للمـؤثرات المنطقيـة التـي تُطـرح مـن                 

 )٣٠م، ص ١٩٩٦إمام،  (.خالل وسائل اإلعالم المختلفة

وقد تنبهت كثير مـن الوسـائل اإلعالميـة الحديثـة لألمـر فاعتمـدت فـي                  

العقـل والعاطفـة معـاً، واالبتعـاد كليـاً عـن            أساليبها مخاطبة العقل، أو مخاطبة      

فمقيـاس نجـاح وسـائل اإلعـالم فـي تحقيـق            . االعتماد على العاطفـة المجـردة     

فنجـاح الوسـيلة اإلعالميـة يعتمـد علـى الـرأي            . أهدافها، هو الرأي العام السائد    

فالمعلومـات التـي تطرحهـا      . العام السائد، الذي يتأثر به غالبية الناس في المجتمـع         

أو الغالبيـة   - الوسائل وتتفق فيها مـع الـرأي العـام السـائد عنـد الجمهـور                 هذه

 تكون أكثر تأثيراً من المعلومات التي تخـالف هـذا الـرأي العـام، أو                -الساحقة منه 

وهذا مـا يـربط بـين تـأثير وسـائل اإلعـالم             . تعتمد رأي النسبة القليلة من الناس     

 وتغييـر المواقـف واالتجاهـات       ،والتغير االجتماعي عن طريق اإلرشاد والتوجيـه      

 . بل والميول أحياناً

الهدف اآلخر لوسـائل اإلعـالم هـدف تثقيفـي حيـث      يرى صالح ذياب أن  و 

 التثقيف هدفاً مـن األهـداف الرئيسـية التـي تسـعى إليهـا وسـائل اإلعـالم                   يعد

ون أو يسـتمعون أو     أالمختلفة، ونعني به الزيـادة فـي ثقافـة النـاس الـذين يقـر              

ويحصـل النـاس علـى التثقيـف بشـكل عفـوي            . ا يعرض من خاللها   يشاهدون م 

 .غير مقصود أو بشكل مقصود ضـمن إطـار مـن التخطـيط والتنسـيق المسـبق                

 )٤٠م، ص ٢٠٠٠هندي، (

فالتثقيف العفوي هو ما يحصل نتيجـة العـرض العشـوائي غيـر المخطـط                

لمخصـص  بهدف التوجيه إلى جماعة معينة  من النـاس مثـل التعلـيم األكـاديمي ا               

لفئة معينة من النـاس، حيـث تقـوم وسـائل اإلعـالم بعـرض المعلومـات مـن                   

مصادرها، ويستمع إليها أو يقرأها أو يشاهدها أفـراد عـن طريـق الصـدفة، كـأن                 

يطلعوا على صحيفة أو مجلة أو أخبـار أو صـور، أمـا التثقيـف المخطـط فهـو                   

أو برنـامج   عبارة عن مجموعة من المعلومات التي تُعـرض مـن خـالل صـحيفة               
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إذاعي أو تلفزيوني بهدف خدمـة مبـدأ أو معتقـد معـين، أو رأي أو فكـر تتبنـاه                    

 .جهة محددة

باإلضافة إلى ذلك تدخل في بـاب التثقيـف المخطـط البـرامج والمعلومـات                

والنشرات المتخصصة في حقل مـن المعـارف أو العلـوم التـي تفيـد جماعـات                 

ـ          . متخصصة من النـاس    الل الكتـب والنـدوات     ويمكـن أن يكـون ذلـك مـن خ

ــالم   ــات الصــحفية واألف ــرامج اإلذاعــة المســموعة والتحقيق والمحاضــرات وب

التوثيقية التسـجيلية وأشـرطة الفيـديو المسـجلة والملصـقات والوسـائل المعينـة               

 .المختلفة التي تحتوي على رسومات وصور

أنهـا   -كما يبـين عبـدالفتاح أبـو معـال         -ومن أهداف وسائل اإلعالم أيضاً     

قوم بدور الرابط االجتماعي بـين النـاس وتعميـق الصـالت االجتماعيـة بيـنهم                ت

 .للوصول إلى هدف تنميتها بشكل مستمر

إن ذلك يتم بواسـطة اعتمادهـا أسـلوب تقـديم األخبـار االجتماعيـة عـن                  

النــاس أفــراد وجماعــات أو عــن طريــق التعريــف بالمؤسســات االجتماعيــة 

لميـة مثـل الجمعيـات والنـوادي والجامعـات          والهيئات الثقافيـة والرياضـية والع     

 )١٦م، ص ١٩٩٠أبو معال،  (.والمعاهد والمدارس

ومن القنوات الفضائية الحديثة التي تلعـب دورا بـارزاً  فـي هـذا اإلتجـاه قنـاة                   

 . مثل قناة العربية واإلخبارية المجد الفضائية وقناة اقرأ والقنوات اإلخبارية

مواداً علمية تدخل في باب تعزيزها ما ورد وهناك برامج تحوي في مضمونها  

في مناهج التعليم في مراحل معينة ويستفيد منها الطلبة بشكل غير مقصود ألنها برامج 

-١٦ ص، م١٩٩٠ ،أبو معال( .عامة وليست مقصودة بذاتها ألغراض التربية والتعليم

٢٠( 

التوعية الوقائية حديثة عن دور اإلعالم األمني في وقد أشار هيثم البنا في دراسة 

ة ــمن الجريمة واإلنحراف أن ايجابيات وسائل اإلعالم ومنها القنوات الفضائي

 :ما يلي



 
-٢٤- 

 تقديم تقرير شامل وحقيقي ألحداث الواقع الذي نعيشه •

يتيح اإلعالم بوسائله المختلفة الفرصة لتقديم وجهات النظر المختلفة ،  •

 لتعليق على األحداث يصبح منبراً لتبادل النقد البناء واوبالتالي

 يعد اإلعالم أداة تعليمية ووسيلة من وسائل التنشئة اإلجتماعية  •

يسعى اإلعالم إلى حماية األفراد من خالل قيامه بوظيفة الحارث والرقيب  •

 على األعمال التي تقوم بها السلطات الثالث في الدولة

لمجتمع يلعب اإلعالم دوراً ايجابياًومهما في رسم الواقع وعكس صورة ا •

 )٥٠هـ،ص١٤٢٣البنا ، .( بكل ما بقع فيه من خير وشر

 )من حيث المحتوى والمواد ( سلبيات القنوات الفضائية  ٣-١

لقد اهتمت العديد من بلدان العالم المتقدم بدراسة أثر وسائل اإلعالم في العنـف               

عـام   فـي    ب الواليات المتحدة أكدت دراسة مسحية قام بها معهد جالو         ففيوالجريمة،  

من اآلباء يلقون باللوم على قصص الجريمة، وبرامج العنـف فـي            % ٧٠م أن   ١٩٥٤

 ,١٩٦٠ ,JKaooer)).  األحـداث جنـوح اإلذاعة والتليفزيون، ويرون أنها وراء ظاهرة 

P.١٣٥). 

وقد أشار محمد عبده يماني إلى أن الخطر الكامن في هـذا األمـر أن الرجـل                  

ي، سوف يجلس أمام شاشته الصغيرة، في غرفـة         العادي في أي مكان من العالم النام      

مغلقة، ويحول مؤشر الجهاز، ليشهد البرامج التي تأتيـه عبـر المحيطـات والبحـار               

والصحاري، دون أي رقابة بما في ذلك األفالم الخليعة والمنحرفة والبرامج ذات القـيم          

أنماط السلوك  والمضامين المتناقضة مع قيم ومضامين مجتمعه ومع العادات والتقاليد و         

 ).٤٩م، ص ١٩٨٤يماني، ". (السائدة فيه

فكـري ولكـن بوسـيلة مختلفـة        غزو  : كما يرى أن الغزو الفضائي المباشر        

ورخيصة، إذ عند استخدام األقمار الصناعية، فإنها تخترق الحواجز والحدود بدون أي            



 
-٢٥- 

الدوالرات من إن كل الذي ينفق يمكن أن يستنزف مليارات : "إشكاليات تذكر، لذا يقول    

 فهم يعدون استثماراً استعمارياً رخيص الكلفة، وبدالً من         ،منتجيه، وعلى الرغم من ذلك    

 يكلف مليون دوالر، يمكنهم إطالق قذيفة فكريـة مسـمومة، ال            ،إطالق صاروخ مدمر  

تكلف  معشار ذلك المبلغ، وبدالً من التضحية بسرب من الطائرات، التي يزيـد ثمـن                

إثنى عشر مليون دوالر، يقيمون محطة إذاعة ال تزيد كلفتهـا عـن             الواحدة منها عن    

". المـدفع وبضعة ماليين، تحقق الفتك والتخريب أكثر مما يفعل الصاروخ والطـائرة            

 ).٥١م، ص ١٩٨٤يماني، (

 وهـي أن مآسـي اإلعـالم العربـي موجـودة            أذكرها  ثمة حقيقة يجب أن      و

 مـن األفـالم والمسلسـالت التـي ال          فنجد المسئولين عنه ال يستوردون إال السطحي      

تعالج قضية من قضاياهم وال تتعرض لمشكلة مـن مشـكالتهم فيبـدو العـالم أمـام                 

مواطنيهم وكأنه ليس لديه شيء يصنعه سـوى الفسـاد والضـحك والـرقص، أمـا                

المعالجـة الجـادة للمشـكالت التـي        والجد والعمل، أو العلم والبحـث واالختـراع،         

 .وهذا ما أكد عليـه محمـد عبـد العلـيم مرسـي            .  بعيد عنها  تواجه األمة، فاإلعالم  

 )٨٨هـ، ص١٤١٨ ،مرسي(

 دراسة عن دور اإلذاعة في جنوح األحداث أكد أحد وقد بين الدوري في

الباحثين من خالل استفتاء وزع على أكثر من ثالثمائة متخصص في شئون طب 

من هؤالء %) ٨١(سبته األطفال وأطباء العقل وعلماء النفس واالجتماع على أن ما ن

 األحداث جنوحالمتخصصين يعتقدون بوجود عالقة بين بعض برامج اإلذاعة و

  .)٣٤٥م، ص١٩٨٤الدوري، (

طفالً جانحاً من الذكور واإلناث قام بها ) ٣٦٨(وفي دراسة أخرى أجريت على 

لة من الذكور عن أثر دور الخيا%) ٤٩( أعرب هأن: أحد الباحثين كان من أهم نتائجها 

من هؤالء الجانحين وجدوا في %) ٤٥(في إثارة رغبتهم في حمل سالح ناري قاتل و 

م، ١٩٨٤الدوري، (الجريمة الطريق السريع إلى الثراء كما تصوره لهم السينما 

 .)٣٤٧ص
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 تجاه ما يشاهدونه أو يوحي إليهم  وتتباينوعادة ما تختلف استجابات األفراد

 يتعرض لمضمون الوسيلة اإلعالمية ال يدور في  فالفرد الذي ،عبر وسائل اإلعالم

فراغ بل هو جزء من بيئة اجتماعية زودته بخلفية ثقافية معينة وهو عندما يتعرض 

لبرامج إعالمية معينة ال يكون بمعزل عن خلفيته تلك والذي يحدث هو تفاعل الفرد 

لنفس بخلفيته الخاصة مع مضمون الوسيلة اإلعالمية لذلك يتفق أغلب علماء ا

 على كل  نفسهاالطريقةبواالجتماع على أن مضمون أي برنامج إعالمي ال يؤثر 

الشخص المتلقي ال يقف سلبياً أمام ما يتعرض له من مضامين في الوسائل فالناس، 

، كما أن األفراد يختلفون فيما بينهم في تفصيل )٥م، ص١٩٨٣العمران، (اإلعالمية 

 عرض البرامج التي تتضمن بعض األفكار فقد يتم .مضمون الوسيلة اإلعالمية

 المجتمع والهدف منها هو أخذ ال تتناسب مع قيم وتقاليداألخالقية واالجتماعية التي 

العبرة، فيحدث العكس بحيث تكسب الشباب والمراهقين خبرات سيئة يحاولون محاكاتها 

لتي تتسم وهذا يحدث مثالً عندما يتم عرض أو إبراز معيشة الشخصيات اإلجرامية ا

 أو إضفاء طابع البطولة عليها من خالل مقاومتها لقوات األمن وأحياناً قد  ،بالبذخ

يصل األمر إلى تنمية الشعور المعادي للسلطات القضائية ورجال الشرطة والقانون عن 

طريق إصدار وسيلة اإلعالم حكماً مخالفاً لما أوردته وسيلة اإلعالم مسبقاً مما يدفع 

 .ع إلى النظر بسلبية نحو هذه السلطاتأفراد المجتم

ويمكن تلخيص أهم األسباب التي تجعل وسائل اإلعالم من أخطر العوامل 

 )١٣١هـ، ص١٤١٦الحديثي، ( :باآلتيالمساعدة على انتشار السلوك االنحرافي

 . في غالبية المساكن وسهولة اإلطالع عليهااإلستقبالوجود أجهزة  - ١

زيون والفيديو في سن مبكرة ال يستطيعون أثناءها تمييز يتعرض األطفال للتلف - ٢
 .النافع من الضار

 من برامج  وسائل اإلعالم على ما يبث في وضعفهماانعدام الرقابة والتوجيه - ٣
 .سواء من جانب األبوين أو أجهزة الرقابة
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نسبة كبيرة من البرامج التي تعرض وتبث في وسائل اإلعالم هي برامج  - ٤
من مجتمعات ذات خصائص اجتماعية وثقافية مختلفة عن مجتمعاتنا مستوردة 

 .اإلسالمية والعربية

عدم وجود ضوابط أخالقية على بعض البرامج التلفزيونية التي تبث في بعض  - ٥
القنوات الفضائية، فنجد مثالً مشاهد القتل وشرب الخمر، وخروج المرأة مع 

يدة في اليوم والليلة على عدمرات أصبحت تتكرر  -وغيرها -غير محرم 
 .المشاهد مما قد يجعلها تصبح سلوكيات اجتماعية مألوفة

الوسائل اإلعالمية ال بد "بأن من وجهة نظر تماضر حسون ونحن هنا ال نجزم  
أن وأن يكون لها ارتباط مباشر بالسلوك االنحرافي أو بارتفاع معدالته في المجتمع إال 

هلها على سلوكيات األفراد، بل إنها أصبحت تشارك آثاراً واضحة ال يمكن تجالها 
أحياناً في عملية التنشئة االجتماعية بالسلب أو باإليجاب وال سيما وأن بعض الباحثين 

إلى أن الطفل يقضي أمام التلفزيون وقتاً قد يماثل أو يزيد عن الوقت الذي يقضيه أشار 
 ).٥١-٥٠م، ص ١٩٩٠حسون،  ("في الفصل الدراسي

أن وسائل اإلعالم  ستبقى الذي يجب التأكيد عليه هنا كما أشار العمران إلى لكن و 
 حدين، يحمل المضمون النافع والمضمون الضار في آٍن معاً ويختلف األفراد في ا ذاًسالح

  )٥م، ص١٩٨٣العمران،  ( :انتقاء المضمون وفق اعتبارات كثيرة من أهمها

 والحالة االجتماعية ، والمستوى الثقافي، والجنس، حيث العمرمنخلفية الفرد  - ١
 .الخ.. . والعادات،والميول

  واتجاهاته السابقة نحو الموضوع ، وآرائه،خلفية الفرد من حيث معلوماته - ٢

 يتعرض لمضمون حينما وهو الموقف الذي يحيط بالفرد ،الموقف االتصالي - ٣
  حالة نفسية سعيدة أو في ؟الوسيلة اإلعالمية، أي هل هو وحده أو مع آخرين

 .أو سيئة
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 السلوك الجانح: المبحث الثاني 

 :ل ــمدخ  ١-٢

 في المجتمعات المعاصرة صـار يتغيـر        ، وجرائم الصغار   ، الجنوح" وجه"إن   

كما تدل على ذلك إحصاءات تزايد حجـم جـرائم    " الكم" سواء من حيث     ،بشكل درامي 

ن تعداد أنماط وأشكال ومظـاهر      كما يتضح م  " الكيف"األحداث الجانحين، أو من حيث      

 ما بـين التشـرد والسـرقة         منها  فيما يتراوح  ؛ ومن مدى حدتها وشدتها     ، تلك الجرائم 

 . واإلرهـاب  ، والعنف ، والقتل ، وتعاطي المخدرات   ، والسطو إلى االعتداءات الجنسية   

 العوامل التي تجعل الصغار ينسـاقون فـي دروب          -وإزاء ما يطرح عن األسباب أو     

 صارت علوم الجريمة وضحايا الجريمة      لقد. -االنحرافوينزلقون إلى هاوية    الجريمة  

والقانون الجنائي تعاني ارتباكاً وحيرة من ذلك الفيض الهائل من النظريات والتفسيرات            

ـ الو" في ضوء    جنوح فمن تفسيرات اجتماعية لل    .االجتماعية والبيولوجية والنفسية   " مص

وإلى الشـخص   ، تعزى إلى الفعل الجـانح     المجتمع من صفات وخواص   مه  صيوالذي  

الجانح وارتباطاً بسياسات الضبط االجتماعي التي تركز على طبيعة األدوار االجتماعية           

 إلى نظريات بيولوجية ونفسية تسعى إلى تفسير كيف أن الفروق           ،والقواعد االجتماعية 

 ظـروف    وفي ،الفردية في التكوين الوراثي، وفي خصائص الجهاز العصبي المركزين        

 تؤدي إلى جعل بعـض      ،عمليات التنشئة االجتماعية، وفي بناء الشخصية وخصائصها      

، في حين يكون غيرهم محصنين بشكل واضـح         جنوحاألطفال والمراهقين مستهدفين لل   

وهناك من التفسيرات ما يؤكد التفاعل بين هذه المتغيـرات حيـث    . ضد هذا االنحراف  

ياً سواء فـي النـاس أو المواقـف، ولكـن           تذهب إلى أن االنحراف ال يوجد موضوع      

ثـم هنـاك مـن      . االنحراف هو وضع يفرض على أشخاص معينين في مواقف معينة         

 محتوم وراثياً، في حين يرى آخرون أن الدالئل تكشف عـن أن             الجنوحيذهب إلى أن    

السلوك الجانح ليس موروثاً في حد ذاته، ولكن باألحرى فإن اضطرابات الشخصية عند     

ين يحتمل أن تؤدي إلى انحرافات سلوكية معادية للمجتمع عند األطفال من خالل             الوالد

 . ارتباطهم بالنماذج المنحرف في بيئتهم وباالضطراب أو التصدع األسري
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 الجنوحمفهوم   ٢-٢

 على تسمية غامضة وغير محددة تشير       الجنوحينطوي االستخدام الشائع لمفهوم      

 فقد يشير هذا المفهوم عند البعض إلـى هـؤالء           .سإلى معان مختلفة عند مختلف النا     

الصبية ممن يتخذون مظاهر غير مألوفة أو شاذة في المظهر أو الملبس، أو إلى وصف               

). مثل إساءة المسلك في الطريق العام واألماكن العامة       (طائفة واسعة من األفعال الشاذة      

قين الـذين يـأتون بأفعـال       بينما قد يعني هذا المفهوم عند آخرين تلك الفئة من المراه          

وكذلك فإن التعريـف    . منحرفة من السرقة أو السطو أو التخريب أو االعتداء أو القتل          

 قد تنقصه الدقة بقدر ما يوجد من تباين بين الدول فـي تحديـد ذلـك                 جنوحالقانوني لل 

المفهوم وأبعاده، وكذلك بقدر عدم التجانس الملحوظ فـي اإلجـراءات والممارسـات             

مجموعـة  :  إلى فئتـين     الجنوح قد يصنف رجال القانون      .فعلى سبيل المثال  . ةالقانوني

الصغار من األطفال والمراهقين االندفاعيين أو غير الناضجين ممن يرتكبـون أفعـاالً             

جانحة للمرة األولى ويستجيبون لإلجراءات التصحيحية، ثم تلك الفئة من االنتكاسـيين            

إلى إصالحهم والذين يخفقون في االسـتجابة إلـى         المعاودين للجريمة والذين ال سبيل      

 على أنه انخفـاض     الجنوحوبينما ينظر المربون إلى     . الجهود العالجية الكثيرة السابقة   

التحصيل األكاديمي وكذلك على أنه السلوك االنحاللي وغير القابـل لإلنضـباط فـي              

ظهـرا لحالـة     م الجنـوح  يميل الكثير من علماء النفس إلى اعتبار         ،الفصل المدرسي 

 .(٣٦٣-٣٦٢.P ,١٩٨٤ ,knopf) مرضية

 ومن ثم سـمي كـل إثـم         الحقهو الميل إلى اإلثم أو الميل عن        " لغة   الجنوحو
وإن جنحـوا للسـلم    (: اً، ولقد ورد بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى            جنوح

" ثـم علـيكم    علـيكم أي ال إ     جنوحوال  : إن مالوا للسلم، وقال تعالى      :  أي   )فاجنح لها 
كل فعـل يعاقـب عليـه       " من الوجهة القانونية     الجنوحو ).٢٠م، ص   ١٩٨٨ ،األمين(

أن تفسـير رجـال     "كما يذكر الغامدي    ). ٣١م، ص   ١٩٨١ ،الياسين" (القانون الجنائي 
 ينطلق، وينبع من النصوص القانونية المكتوبة، ومن يخرج عـن هـذه             جنوحالقانون لل 

ولذا نجد أن تعريفـات     . عن أي اعتبارات أخرى   النصوص يعد جانحاً بصرف النظر      
كما أنه كل سلوك يمكن أن يعرض على المحاكم،         . رجال القانون تنبع من هذه المنطلق     
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" ويصدر فيه حكم قضائي، إال أنه ال يمكن اعتباره انحرافاً إال إذا دلت القـرائن عليـه                
 ).٧م، ص ١٩٨٤ ،الغامدي(

صـور مـن     من   انحراف وهو صورة   من الوجهة النفسية يعرف بأنه       الجنوحو
االضطراب السلوكي، تتميز بالتعبير عن الصراعات النفسية بسلوك مناهض للمجتمـع           

 مـن   الجنـوح و). ٨ ص   ،م١٩٨٤ ،الغامدي" (واالستجابة لعدم التوافق بطرق عدوانية    
كل خروج على ما هو مألوف من السلوك االجتماعي دون أن يبلغ            "الوجهة اإلجتماعية   

 باألمن االجتماعي بصورة ملحوظة أو خطرة، تهدد االسـتقرار الـداخلي            حد اإلخالل 
 ،السـدحان " (انتهاك للتوقعات والمعـايير االجتماعيـة     "، ويعرفه غباري بأنه     "للمجتمع
والتعريف الذي يشمل الوجهة القانونية واإلجتماعيـة للجنـاج           ).٢٩-٢٨م،ص١٩٩٤
 يقومون بخرق معايير قانونية معينة محمد غباري بأنه سلوك غير البالغين الذين تعريف

 معايير اجتماعية بصفة متكررة، تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مرتكب هـذه             أو
  .)١٨ ص،م٢٠٠غباري، ( . سواء كان فرداً أو جماعةاألفعال
 الكريم  القرآن في    ورد   الجنوحلفظ   من وجهة النظر اإلسالمية نجد أن        الجنوحو

 منهـا   مرة) ٣١( في القرآن الكريم     الجنوحفقد ذكر   . عان عدة في مواضيع متعددة وبم   
 فـي   اإلثم بمعنى   الجنوحبمعان أخرى، وجدير بالذكر أن      ) ٦(مرة بمعنى اإلثم و   ) ٢٥(

 وعلـى ، الجنـوح  دون إثم فما يقع في دائرة األثام يصنف ضمن        اًالقرآن لم يستثني إثم   
ة اإلسـالمية فقـد أورد       األحداث في الشـريع    جنوحضوء ذلك يجب أن نعرف مفهوم       

 المحظـورات " في الشريعة اإلسـالمية بأنـه        الجنوح محمد سليمان مفهوم     نيغالمعبد
 التي يرتكبها األحداث في سن حداثتهم الشرعية والتي إذا اقترفهـا البـالغون              الشرعية
هــ،  ١٤٠٧ سـليمان، ( . جرائم يعاقبون عليها بالحدود والقصاص والتعـازير       عدت
 ) ١٤٩ص

إنه يبدأ سن الرشد عنـد      ) م١٩٩٣(رشد في اإلسالم يذكر الشنتوت      وعن سن ال   

 وعندها يحاسب الفتى كالراشد في أحكام القضاء، حتى القتـل          ،الفقهاء المسلمين بالبلوغ  

 قـد  – صلى اهللا عليه وسـلم      -وكان رسول اهللا    . .""منها فقد ورد في سيرة ابن هشام        

 صـلى اهللا    -وكان رسول اهللا    : قال   عن عطية القرظي     ،أمر بقتل كل  من أنبت منهم      

 ،"أي جميـع الرجـال    " قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم             –عليه وسلم   
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وقد عامل رسـول اهللا عليـه الصـالة         ". وكنت غالماً فوجدوني لم أنبت، فخلوا سبيلي      

والسالم أبناء الخامسة عشرة معاملة الرجال في أهم شؤون حياة الصـحابة، أال وهـو               

لجهاد ومالقاة العدو، ومن المعروف أن سن التكليف الشرعي يبدأ بسـن البلـوغ، إذ               ا

 وفي  ،تفرض سائر فروض العين على المسلم البالغ والمسلمة البالغة، وفي إقامة الحدود           

 فمن المتواتر أن رسول اهللا عليه السالم أمر أسامة بن زيد رضـي              ،تولي المسؤوليات 

روم، وعمره بتراوح بين السادسة عشرة والثامنة عشرة،        اهللا عنه على جيش لمحاربة ال     

 ،وقضية واحدة فقط لم يعامل الشرع البالغين فيها معاملة الراشدين وهي قضية المـال             

 ).٣٠ -٢٨م، ص ١٩٩٣ ،الشنتوت(حيث اشترط فيها البلوغ وإيناس الرشد 

قيـة هـي     وقد بين أرنولد أنه ورغم  الكثير من اإلنفعاالت العدوانية والالأخال           

 ال يتم تعريفه فقط عـن طريـق         الجنوحأنماط سلوكية مميزة لألحداث الجانحين، فإن       

 مفهوم سلوكي وقانوني،    الجنوح فإن   ،وعلى ذلك . السلوك الذي يبديه الطفل أو المراهق     

فال يكون الطفل أو المراهق جانحاً من الناحية الرسمية إال إذا جرى التعامل معه مـن                

 وتستخدم اليوم تعريفـات مختلفـة كثيـرة         . القانون، أو النظام القضائي    خالل المسئولين عن  

، كما تتباين بشكل هائل اإلحصاءات المتعلقة بالسلوك الجانح، وذلـك اعتمـاداً علـى               جنوحلل

 ).٦٠م، ص ٢٠٠٠ ،الرشيدي وآخرون. (لطرق المستخدمة في جمع المعلوماتالمصادر وا

فأي "  الرسمي الجنوح"و" السلوك الجانح " من التمييز بين     الجنوحوتتضح طبيعة    

فاألحداث قد يرتكبون أفعاالً غير     .  سلوكاً جانحاً  يعدفعل تحد من وقوعه قيود قانونية قد        

قانونية أو جانحة مما يدخل في فئة الجرائم المحددة رسمياً من دون اعتبار لسن الفـرد                

. تل من الدرجـة األولـى     والتي تتضمن المدى الكامل للجرائم بدءاً من الجنحة إلى الق         

ومنها السرقة  (التشرد والسرقة والسطو    : وتشمل هذه الجرائم التي قد يرتكبها األحداث        

من المحالت يكون ضد القانون فقط بسبب سن الفرد المخالفة للقانون مثل الهروب من              

 والسـلوك   ، أو تعاطيهـا    أو المنزل، وشراء الكحوليات أو المواد المخـدرة        ،المدرسة

 ).٦١م، ص ٢٠٠٠ ،منصور وآخرون (.ي غير الشرعيالجنس
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  :أنماط السلوك الجانح  ٣-٢

 ال يحددها مجرد السلوك االنتهاكي للقانون الذي يصدر عـن           الجنوحإن طبيعة   

فإذا كان  . األطفال والمراهقين، ولكن تحددها أيضاً استجابات سلطة الكبار لهذا السلوك         

 األقل فعالً جانحاً واحـداً، إال أن معظمهـا ال           معظم األطفال والمراهقين يرتكبون على    

أما من يجري الحكم عليهم من خـالل        . يخضع ألحكام السلطات المسئولة عن األحداث     

. تلك السلطات فهم أولئك الذين يرتكبون العدد األكبر من األفعـال الجانحـة الشـديدة              

 وهم بذلك يمثلون    ،الجنوحفاألحداث الذين يرتكبون جرائم متكررة يمثلون بذلك غالبية         

فئة الجانحين المعاودين للجريمة الذين يرتكبون جرائم أكثر شـدة ويبـدأون بمزاولـة              

 ويميلون إلى االسـتمرار فـي   ، سنة١٢األفعال الجانحة منذ سن مبكرة، عادة قبل سن        

 .سلوكهم المضاد للمجتمع عندما يصيروا كباراً

ثم فإن دراسته وفهمه والتحكم      يمثل فئة واسعة ومتنوعة ومن       المطلق الجنوحإن  

فيه يتأتى بشكل أفضل إذا تعاملنا معه وفقاً لتحديده في فئـات فرعيـة أكثـر نوعيـة                  

 .وتجانساً

ورغم أن محاوالت التوصل إلى نتائج موحدة في هذا الشأن كانـت صـعبة أو               

 وذلك بسبب التباين في أهداف البحوث وإجراءاتهـا         -باءت بالفشل في بعض الحاالت      

 فإنه يبرز من هذه المحاوالت تلك البحوث التي قـام بهـا             –اع البيانات المتجمعة    وأنو

فريق من العلماء واستمرت أكثر من ثالثين عاماً في دراسة السجالت الكلينيكية لحاالت           

عينات كبيرة من الجانحين سواء في المراكز العيـادات الخارجيـة للصـحة النفسـية               

وتتميـز هـذه البحـوث    . و في دور رعاية األحداث  لألطفال أو في مؤسسات اإليداع أ     

، حيث تولى أهمية خاصة في هـذا        الجنوح الكلينيكي في تصنيف أنماط      النفسيبمدخلها  

 على أنه نتاج عالقات مبكرة مختلفة بين األسرة والطفل،          الجنوحالتصنيف إلى اعتبار    

ات البينية لكـل هـذه      وإلى جمع البيانات الكلينيكية عن تاريخ الحالة، وتحليل االرتباط        

وقد آلت كـل هـذه      . البيانات واستخالص تجمعات سمات الشخصية والخلفية األسرية      

م، ٢٠٠٠ ، وآخـرون  الرشيدي( وهي   جنوحاإلجراءات إلى تحديد ثالثة أنماط أساسية لل      

 )٦٢ص
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 :الجانح المتطبع اجتماعياً ) : ١(النمط 

الجانح المتعاون  : ة مثل    على الجانحين من هذه الفئة مصطلحات مختلف       ققد يطل  

 ويتصف الجانحون من هذا الـنمط       . أو الجانح العصاباتي   ،أو الجانح الزائف اجتماعياً   

بأنهم ال يختلفون عن نظرائهم من غير الجانحين من حيث خصال الشخصـية، ولكـن               

نزعتهم إلى السلوك المعادي للمجتمع تمثل جزءاً من تطبعهم اجتماعياً داخـل جماعـة              

 ويبـدي   ،"ثقافة فرعيـة للجـانحين    "من الجانحين وحيث تؤلف هذه الجماعة       اجتماعية  

الجانحون نحو هذه الجماعة والء إلى أقصى حد، وفي الوقـت نفسـه ال يبـدون أي                 

هـؤالء األطفـال    . إحساس باإللتزام نحو أعضاء الجماعات األخرى فـي المجتمـع         

قل أو ينعدم فيها التماسك     والمراهقون هم نتاج إشراف ونظام والدي غير مالئم، وأسر ي         

 .أو التفاعل أو الوالء

 )٦٣ ص،م٢٠٠٠ ، وآخرونمنصور( الجانح غير المتطبع اجتماعياً " : ٢"النمط 

ينتمي الجانحون في هذه الفئة إلى ما يسمى بالشخصية السيكوباتية أو الجانحين             

قص القـدرة   ويتصف هؤالء الجانحون بن- غير المتطبع اجتماعياً   –من النمط العدواني    

وهم أنـانيون،   . على الضبط الداخلي الندفاعاتهم، ويبدون عداوة صريحة ضد اآلخرين        

أي يطلقـون العنـان ألهـوائهم       (معارضون، متبجحون، ويتصفون باالنغماس الذاتي      

، وبالنزعة إلى االعتداء أو اإليذاء من دون أن تراودهم مشـاعر            )ورغباتهم وشهواتهم 

ن عداوة وقساوة إلى النبذ الوالدي المبكر والمسـتمر لهـم           ويعزى ما يميزهم م   . الذنب

، وإلى ما عاشوه في األسرة من مناخ من التنـافر والخـالف             )وخاصة من جانب األم   (

وعدم االستقرار، وحيث يتصف الوالدان بأنهما قاسيان، غير عطوفين، ذوا مزاج حـاد             

 حاالت قليلة مـن     الجنوحن  وقد يوجد في هذه الفئة م     . الطباع، ويسيئان معاملة األطفال   

 . أو االختالل العصبي،اضطرابات إصابات الدماغ
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 :الجانح زائد الكبح " : ٣"النمط 

ويعرف الجانحون في هذا النمط بالجانحين العصابيين أو الجانحين المضطربين          

 العصابيين ويتصف الجانحون من هذه الفئة بالقلق والصراعات الداخلية النابعة مـن             –

 سلوكهم  دويع.  فيهم درطة إلى كف التعبير عن المشاعر واالندفاعات التي تعتق        نزعة مف 

مظاهر الصراعات الداخلية الشديدة، رغم أنه ليس من الواضـح           من   المعادي للمجتمع 

 لماذا يظهر السلوك الجانح عند البعض ويكون العصاب النفسي واضـحاً            قعلى اإلطال 

تاج بيئات أسرية باردة، جامدة، منضـبطة       وهؤالء الجانحون هم ن   . عند البعض اآلخر  

اجتماعياً بشكل زائد، يسيطر القمع الزائد على أسلوب الحياة فيها، حيث يلقى األطفـال              

. استحساناً فقط في حالة كونهم ملتزمين بهذه القيود، أي في حالة من الكـف أو الكـبح            

ابية ظاهرة   أعراض عص  - منذ فترة مبكرة من طفولتهم     -وتتضح عند هؤالء الجانحين   

 في حين تظهر األعراض العصابية      ،مثل اضطرابات النوم والمخاوف والخجل والعزلة     

المتميزة من سوء التوافق والقلق الزائد والفزع الليلي والهستيريا التحولية في مراحـل             

 )٦٤م، ص٢٠٠٠ ، وآخرونالرشيدي(  .تالية

ع فئـات تشخيصـية      يحدد في الواق   ) أنماطه ( أو الجنوحإن هذا التصنيف لفئات      

 وما يرتبط     ،  وراءها من تمايز في الخلفية األسرية      يكمنمميزة عن بعضها بعضاً، وما      

 أن  - في هذا الشأن   - ومما هو جدير باالعتبار   . بها من خصائص أو سمات للشخصية     

 إلى تصـنيفات مماثلـة     – باستخدام طرق منهجية متنوعة      –ثمة بحوثاً أخرى توصلت     

ومع ذلك فهناك اتفاق    . د كبير، رغم اختالف المسميات المستخدمة     لهذا التصنيف إلى ح   

عام بين الباحثين على توصيف نمط الشخصية المميز لكل فئـة ومـا يالزمهـا مـن                 

 .خصائص البيئة األسرية

 

 

 



 
-٣٥- 

 : األحداث جنوحمفهوم   ٤-٢ 

هذا المصطلح لغويـاً بأنـه الفشـل فـي أداء           ) م١٩٨٤(  العيسوي    عرف لقد   

 أو العمل الخـاطئ، أو أنـه خـرق          ،أنه ارتكاب الخطأ، أو العمل السيئ     الواجب، أو   

 ).٢٣ص (للقانون عند األطفال الصغار 

سـلوك ال   "بأنـه     ) م١٩٨٨(أما من وجهة نظر علم النفس فتذكر دالل محمـد            

اجتماعي، أو مضاد للمجتمع يقوم على عدم التوافق أو الصراع النفسـي بـين الفـرد                

لجماعة بشرط أن يكون الصراع والسـلوك االجتمـاعي سـمة           ونفسه وبين الفرد، وا   

واتجاهاً نفسياً واجتماعياً، تقوم عليه شخصية الحدث المنحرف، وتستند إليه في التفاعل            

مع أغلب مواقف حياته وأحداثها، وإال كان هذا السلوك حدثاً سطحياً عارضاً، يـزول               

). ٢٧ص  " ( حضارية أو ثقافية   بزوال أسبابه الناشئة عن عوامل اقتصادية أو صحية أو        

إنسان عـادي لـم     "أن علماء النفس يعرفون الحدث بأنه       ) م١٩٨٩(كما يذكر الغامدي    

يكتمل نضجه النفسي واالجتماعي إال أن ظروفاً اجتماعية أدت به إلى عدم القدرة على              

" التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه مما جعله يرتكب سلوكاً مخالفاً أدى به لالنحـراف              

 ).٢٤ص (

أنه جاء في معجـم العلـوم       ) "م١٩٩٠(ومن وجهة علم االجتماع يذكر الجوير        

االجتماعية  تعريف لمفهوم جنوح األحداث بأنه قانون يعني أنماطاً من السلوك يحرمها             

قانون العقوبات، ويفترض القانون قيام مستوى معين من مسؤولية الحدث عن سـلوكه             

 ).١٨ص " (وأفعاله في سن معينة

أن مفهـوم   ) "م١٩٨٤(أما من الوجهة القانونية فيرى كل من  فهمي ورمضان            

جنوح األحداث هو مفهوم تصنعه البيئة والمجتمع على أساس اجتماعي قانوني، كما أنه             

مفهوم نسبي متغير يختلف من مكان آلخر ومن زمان آلخر تبعاً للقوانين السائدة فـي               

أن الحدث  )" م١٩٨٨(كما تذكر دالل محمد     ). ٢٣٩ص  " ( وتبعاً لكيفية تطبيقها   ،المجتمع

الجانح شخص ما قد صدر ضده حكم قضائي عن طريق إحدى المحاكم التـي تطبـق                

 ).٢٧ص (تشريعاً معيناً 
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ظـاهرة تشـمل    "تعريفاَ شامالً لجنوح األحداث بأنه      ) م١٩٩٤(ويذكر السدحان    

 واقتصادية وسياسـية    الشخصية ككل في تفاعلها مع البيئات المحيطة بها من اجتماعية         

ونفسية تؤدي إلى مجموعة من األفعال المضادة تجاه ما تعارف عليه المجتمع من نظم              

أن ":)م١٩٩٧( ووفـاء محمـد      ،ويرى الهمشري ). ٣١ص  " (وقوانين وعادات وتقاليد  

 هم الذين يرتكبون في سن صغيرة أفعاالً، كان يمكـن أن تضـعهم              الجانحيناألحداث  

 ).٩ص " (لقانون لو قاموا بها وهم أكبر سناًتحت طائلة العقاب وا

 :خصائص السلوك الجانح عند انحراف األحداث   ٥-٢

 :  الذين يرتكبون سلوكا جانحا من أهمها ونتوجد عدة خصائص يتصف بها الجانح    

 :الخصائص االجتماعيـة   ١-٥-٢ 

بالعـدوان  إن األفراد الجانحين يتسمون بسوء التوافق االجتماعي، كما يتسمون           

الذي يـذكر  ) م١٩٧٠(وقد جاء ذلك عند العديد من الباحثين ومنهم حسن         . بكافة أنواعه 

أن الجانحين أبعد كثيراً عما يمكن أن نسميه بالتكيف العام الذي هو نتيجة التكيف فـي                "

). ٣٩٢ص  " ( وإنما تكيفهم من النوع المضطرب وغير السليم       ،الكثير من نواحي الحياة   

أن الجانحين يتسمون بسوء التوافق االجتماعي، وتدهور        ":)م١٩٨٤(ين  وتذكر فاتن حس  

القيم، وتأخر النضج، واإلحساس باإلغتراب، كما أنهم أكثر عدواناً وأميل إلى االنسجام            

كما يذكر الروسـان    ). ٥٣ص  " (بحثاً عن األمن باإلضافة إلى زيادة إحساسهم بالكبت       

اعه من العدوان اللفظي، أو المادي، أو سلوك         أن السلوك العدواني بكافة أنو     :)م١٩٩٨(

 من الخصائص االجتماعية لألفراد المضـطربين انفعاليـاً         ،العناد، أو إيذاء الذات، الخ    

أن ) م١٩٩٠(يذكر الصادي وآخرون    و .كما تظهر بينهم ظاهرة النكوص    ). ٢١١ص  (

عـة، فقـد   من المظاهر االجتماعية التي تظهر عند الجانحين ظاهرة النكوص في الجما         

يرجع الجانح إلى مرحلة سابقة مرت به، إذا ما شعر باألمن مع الجماعة، وقد يسـاعد                

ص (ذلك على تفريغ شحنات سلبية لدى الفرد، لذلك ال اعتراض عليه إذا كان وقتيـاً                

أن الشخص الجانح يعجز عن فهم القوانين األخالقية        ) م١٩٩٠(وذكر العيسوي   ). ١٣٦

 يفتقر إلى الشعور بالقلق والشـعور بالـذنب، وال يمتلـك أي             السائدة في المجتمع، كما   
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 أو التقدير لمشاعر اآلخرين، وال يستطيع تحمل المسؤولية ويفتقـر            ، شعور باالحترام 

 متفائل، وال يثـق كثيـراً فـي          غير إلى الصبر الالزم ألداء العمل الروتيني، كما أنه       

 كثيراً من الجانحين غيـر     أن) م١٩٨٦(كما يذكر الشرقاوي    ). ١٨-،١٧ص  (اآلخرين  

 . وتنقصهم العالقات مع اآلخرين، مما أدى إلى ضعف عالقاتهم االجتماعية          ،اجتماعيين

كما أن لديهم الكثير من الصعاب التي تجعلهم غير متوافقين في الحياة المدرسية، وهـم               

 وتـذكر   .)١٥٣-١٥١ص  (أكثر إظهاراً أللوان السلوك االجتماعي المضاد للمجتمـع         

أن الجانحين تظهر عليهم عالمات التخلف في نمو الشخصية،          ":)م١٩٨٤(حسين  فاتن  

وأنهم حتى سن الخامسة عشرة فشلوا في إنشاء أي عالقة مع أي شخص، نظراً لطول               

( ، ويؤدي ذلك إلى أن األنـا      بديلةعزلتهم بعيداً عن األم، وحياتهم في مؤسسات أو أسر          

ص " ( حمل اإلحباطات التي يتعـرض لهـا       ال ينشأ نشأة سوية، ويعجز عن ت       )الضمير

٤٧.( 

أن الجانح ال يميل لتكوين الصداقة مع اآلخرين،         ":)م١٩٩١(كما يذكر الهمزاني    

وأنه غير اجتماعي، وعدواني على نفسه وعلى اآلخرين، كما أن الجـانحين ينقـادون              

في  هم عن المستقبل، محدودينبسهولة لمصاحبة رفقاء السوء، وهم غامضون حول آرائ    

 ).٢١ -٢٠ص " (أفكارهم عن األشخاص واألماكن أو األحداث التي تتعلق بهم

أن ) "م١٩٩٤(أما عن أنواع األنشطة التي يمارسها األحداث فقد ذكر السـدحان             

غالبية األنشطة التي يمارسها األحداث الجانحون هي األنشـطة الترفيهيـة مـن بـين               

 .)٤٢ص " (األنشطة الحرفية والرياضية والدينية

 :الخصائص األسرية واالقتصادية   ٢-٥-٢

 ينتمون إلى أسر مفككة وأفراد معادين للمجتمع،         قد إن أغلب األحداث الجانحين    

كما أنهم تلقوا نوعاً خاطئاً من التربية، وجاء ذلك في دراسات قام بهـا العديـد مـن                  

 من أسـر    حيث يذكر أن األحداث الجانحين يأتون عادة      ) م١٩٦٦(الباحثين ومنهم جالء    

، كما أن إشراف األسرة     ةمهدمة اجتماعياً ونفسياً، وتفتقر إلى الوحدة والمشاركة العائلي       

على أبنائها يتصف بالضعف، وكثيراً ما يستخدم الوالدان أسلوب العقاب مع أبنائهم غير             
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 كما تتميز شخصـيات اآلبـاء بميـول معاديـة           .مهتمين بالنشاط الذي يقوم به األبناء     

). ٢٣٩ -٢٣٤ص  (ذلك عادة ما يتقمص الجانحون أنماط السلوك الشـاذة          للمجتمع، ول 

أن كثيراً من األحداث الجانحين ينحدرون من       ) م١٩٩٠( يذكر الصادي وآخرون     حيث

 وعلـى ذلـك يحـدث       ،أسر مفككة، وعندما يأتون إلى المؤسسة يكونون ضمن جماعة        

عتبـاره عضـواً فـي       ودوره با  ،التصارع بين دور الحدث باعتباره عضواً في أسرته       

أن الجانحين تعرضوا ألسـاليب     ) م١٩٧٠( ويذكر حسن    .)١٣٤ص  (جماعة المؤسسة   

 واإلهمـال   ، وأساسه عدم الشعور بالحب    ،المعاملة من النوع الخاطئ غير السليم تربوياً      

 ، كما أنهم أقل اتصاالً نفسياً مع الوالدين وخاصة اآلبـاء       .والنبذ والقسوة والعقاب الشديد   

روفهم األسرية باالضطراب وكثرة االنفعاالت وكثرة الخالفات بين الوالدين         وتميزت ظ 

). ٣٩١ص  (بالدرجة التي ال تشجع األبناء على البقاء في األسـرة أو التمسـك بهـا                

 اتسـمت    قـد  أن أساليب المعاملة الوالدية لألحداث    ) م١٩٩٧(ويضيف لذلك الصيرفي    

جهة أخرى تتسم بالتسامح المبـالغ فيـه،        بالنبذ والقسوة والعقاب الشديد من جهة، ومن        

كما أن عدد أفراد أسرهم كبير،      ).٣٦ص  (والذي يصل إلى حد انعدام الرقابة األسرية        

وتنتشر بينهم األمية، وترتب على ذلك أن مستواهم االقتصادي منخفض، ويذكر ذلـك             

أن مهن أولياء الجانحين أدنى من مهن أوليـاء أمـور األحـداث             ) م١٩٩٤(السدحان  

العاديين، ومساكن الجانحين أكثر ازدحاماً، وكثير منهم يشترك مع أكثر من شخص في             

 الشرقاوي  اأما عن نظرة الجانحين إلى آبائهم فقد ذكره       ). ٤٤ -٤٢ص  (الغرفة نفسها   

على أنهـم   - باعتبارهم قادة لألسرة     -بقوله أن الجانحين ينظرون إلى آبائهم     ) م١٩٨٦(

رون بعدم حب ورعاية اآلخرين لهم، إضافة إلـى أنهـم           ناقصي الكفاية، كما أنهم يشع    

 ).٢٦٥، ١٥٣، ص ٢٨(يشعرون بالعداء الصريح والواضح من الوالدين 

 :الخصائص االنفعالية   ٣-٥-٢ 

 المشاعر والمظاهر االنفعالية، فالجانح      حيث  كثيراً من  ون األحداث الجانح  يختلف 

أنهم ) م١٩٨٤(كما تقوم فاتن حسين     غير راٍض عن نفسه، وهو أكثر إحساساً بالدونية،         

، وهم أكثر شعوراً    ونعاشوا ظروفاً نفسية واجتماعية تختلف عن تلك التي عاشها العادي         
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بالنقص، وأكثر حدة، ينغمسون في أحالم اليقظة، ويسهل استثارتهم، كما أن التقلبـات             

مع اآلخـرين   االنفعالية التي يتسم بها تؤدي إلى فقدان العالقات الشخصية التي تتكون            

أن من اتجاهات الجانح نحو نفسه عدم       ": )م١٩٨٦(ويضيف الشرقاوي   ). ٥١-٥٠ص  (

الموافقة على الذات، وعدم الثقة بالذات، وعدم الشعور باالعتبار لما لديه من قـدرات              

 ).١٥٤ص " (وإمكانيات، وكذلك عدم اإلحساس باالستحقاق لإلرتياح

والتوتر، وأكثر حدة وعنـاداً وأشـد       ،قلق   وال  ، كما أنهم أكثر إحساساً بالحرمان     

أن الجانحين تنطوي نفوسهم علـى      ) م١٩٨٤(وفي ذلك يذكر فهمي ورمضان      . عداوةً

 كما أن الصراع سـمة      .مشاعر مريضة تقوم على الحقد والكراهية والسخط والعدوان       

غالبة لدى الجانحين، ويتضح ذلك في أشكال عديدة من الصراع فيمـا بيـنهم وبـين                

ويـذكر  ). ٢٣٨ص (، وفيما بينهم وبين ما يحيطهم من أسرة وجماعات صغيرة        أنفسهم

أن الجانحين يتوافر لديهم اإلحساس بـأنهم غيـر مرغـوبين            " :)م١٩٨٦(الشرقاوي  

 ولهذا يميل الجانحون إلى الطباع الحادة التي تعبر عـن           .ومرفوضين، وغير محبوبين  

ويـذكر  ). ٢٦٦ص  " (لتمسك بالرأي  وا ،نفسها بوضوح مع العناد والسلبية في السلوك      

 إلى العـدوان علـى      الميل أن الحاجة إلى العدوان على الذات، و       :)م١٩٩١(الهمزاني  

اآلخرين، والحاجة إلى تقبل الوالدين من الحاجات األساسية لدى الجـانحين، كمـا أن              

مـتالك   وبين الذات العليا والدافع إلى اال      ،الصراع بين الذات العليا والدافع إلى العدوان      

واالعتداء على الذات ومبارحة البيئة المنزلية هي أكثر لدى الجانحين منها لدى غيـر              

 كما أن أغلب الجانحين يعانون من اإلحباط وخاصة في مرحلة الطفولة، كما             .الجانحين

 ويـذكر   .)٢١ -٢٠ص  (أنهم يتسمون بعادات عصابية سيئة مثـل مـص األصـابع            

حين ال يستجيبون إال استجابة ضئيلة لمظاهر العطف        أن الجان ) "م١٩٩٠(العيسوي أيضاً 

) م١٩٨٦(كما يذكر الشـرقاوي     ). ٢٠ص  " (والحنان واالهتمام بهم واعتبار مشاعرهم    

 وفي حاجة إلى ضبط الـنفس مـع عـدم الشـعور             ون،أن الغالبية من الجانحين مندفع    

وك والتخريب،  الشك ة وكثر ،بالراحة، والكثير منهم له تاريخ طويل من العناد واإلصرار        

إضافة إلى أن أكثرهم يكون أكثر قابلية لإليحاء من غير الجانحين، كما أن الجـانحين               

 كما  .العالقات العاطفية اآلمنة مع أمهاتهم خالل سنوات التكوين األولى        فقد  يعانون من   
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أن الجانحين يشعرون بالعجز في الدعائم العاطفية، إضافة إلى افتقارهم إلى النمـوذج             

 ).١٥٤ -١٥١ص (حققون معه ذاتهم الذي ي

 ):األسباب التي تؤدي إلى جنوح األحداث (األحداث المفسرة لجنوح النظريات  ٦-٢

 إال أن الباحث يرى أن هناك نظريتان        الجنوحتوجد عدة نظريات فسرت أسباب       

نظريـة  : ترتبطان بموضوع الدراسة وخاصة اكتساب السلوك الجانح، النظرية األولى          

 وفيما  ،نظرية الضبط االجتماعي لذافيش هيرشي    :  والنظرية الثانية    ،التفاضلياالختالط  

 .يلي إعطاء نبذة مختصرة عنهما

 : التفاضلياالختالط نظرية  ١-٦-٢

 نظرية االختالط التفاضلي تحت فئة النظريات النفسية االجتماعيـة          تندرج

 واالتجـاه    للسلوك المنحرف، فهي تضع في اعتبارها االتجـاه النفسـي          المفسرة

 لتحقيق التوازن بين العوامل الفردية والعوامل االجتماعية عنـد          وذلكاالجتماعي  

 النظريـات النفسـية االجتماعيـة الشخصـية         عامل وت المنحرف،دراسة السلوك   

 الوسيط الذي يكشف عن جوانب البناء االجتماعي وما         المتغيراإلنسانية باعتبارها   

 وانعكاس ذلك األثر على ما يقوم به الفرد         ،يةاإلنسانيباشره من أثر في الشخصية      

 إدويـن  " من وجهة نظر   تلك النظرية  وسماتمن أفعال وما يتسم به من خصائص        

 في المجتمـع هـو الـذي يهيـئ          االجتماعي يرى أن عدم التنظيم      الذي" سذرالند

 من أشخاص منحرفين إلـى      المنحرفةالظروف المالئمة النتقال األنماط السلوكية      

 تلك النظرية النحراف األحداث يكمن في النقاط        وتفسير.  ر منحرفين أشخاص غي 

 : " األحداثجنوحعوامل " في رسالته القريع سليمان هاالتالية كما بين

o كمـا أن    . االنحرافي يتم عن طريق التعلم وهذا يعني أنه ليس موروثاً          السلوك 

 السـلوك   )يبتدع( الذي لم يتدرب على االنحراف ال يستطيع أن يبتكر           الشخص

 .االنحرافي

o األشخاص اآلخرين فـي عمليـة   مع االنحرافي يتم تعلمه من خالل التفاعل     السلوك 

  اإليماءاتاتصال أيضاً وهذا االتصال لفظي من عدة جوانب ولكنه يتضمن،اتصال
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o في جماعات أولية شخصية مثل      تعلمه الجزء الرئيس من السلوك االنحرافي يتم        إن 

 ،القريع( . االجتماعية التنشئةالرفاق وغيرها من وكاالت     األسرة والمدرسة وجماعة    

 ) ١٣هـ، ص١٤٢٠

 : االجتماعي لترافيس هيرشيالضبط نظرية  ٢-٦-٢

 من د بطبيعتها االجتماعية، وتعهيرشي نظرية الضبط االجتماعي لترافيس تتميز

مل  أعادت هذه النظرية األهمية لعالقدالنظريات المهمة في مجال الضبط االجتماعي، 

من وجهة نظر هذه – تعد والتياألسرة في تشكيل الضوابط الشخصية لدى الطفل 

 .منها ضوابط مالحظة وباإلمكان اختيارها والتأكد -النظرية

 اإلنسـانية بأننـا جميعـاً معرضـون         الطبيعة هيرشي في نظريته على      ويؤكد 

ؤال الذي  ولكن الس .  والمجرمون فقط  المنحرفونرم ما وليس    ج على ارتكاب    ونوقادر

 لماذا أغلب األطفال ال ينحرفون؟ ما هـي         الجرم؟ لماذا ال نرتكب هذا      :يطرح نفسه هو  

 على هذه التسـاؤالت مقترحـاً أن        هيرشيالعوامل التي تمنع من حدوث ذلك؟ يجيب        

وقـد تحـدث مـن      .  انحرافه أوروابط الشخص بالمجتمع هي التي تؤثر في انضباطه         

 تحـدث عنهـا تـرافيس       التيبيان الرابطة االجتماعية     وفيما يلي    .الرابطة االجتماعية 

 دور هيرشي بدور كايم لتوضيح ما يريد، يقـول          استشهد فقد   ؛هيرشي بصورة موجزة  

 يؤدي  مما ضعفت الجماعات التي ينتمي إليها الفرد، كلما قل اعتماده عليها،            كلما: "كايم

 ما عـدا    السلوك،لتي تنظم    وبالتالي يقل اعترافه بالنظم ا     ،إلى زيادة اعتماده على نفسه    

 ).٢٢-٢١هـ، ص ١٤٢٠القريع،  (.تلك التي تخدم أهدافه الشخصية

 تقـي الطفـل مـن       التـي  بين سليمان القريع عناصر الربطة االجتماعيـة         قدو

 :االنحراف في النقاط التالية

 : اطـــاالرتب -

 هذا العنصر لعالقات الود والتعلق واالحترام بين األطفـال واألشـخاص            يرمز

 عفإذا كانت هناك رابطة قوية م     .  في حياتهم كالوالدين والمدرسين واألصدقاء     ؤثرينلما

 بالوالدينعلماً بأن الرابطة    .  فإن هذه الرابطة ستكون رادعاً قوياً ضد االنحراف        هؤالء

 الوالـدين   بواسطة نظراً لكون األطفال يتلقون تربيتهم األولية        . من أهم هذه الروابط    تعد
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 األطفال ليس   سلوكويرى هيرشي أن األمر المؤثر على       ). ماعية المبكرة التنشئة االجت (

 ووالديهم أو   األطفال ولكن المهم هو نوعية العالقة بين        ،كون األسرة مفككة أو منفصلة    

 ود وعطف، فسيكونون    عالقةفإذا كان األطفال متعلقين بوالديهم والعالقة بينهم        . أحدهما

 ذوي السـلطة يكـون   األشـخاص تمع، وشعورهم باحترام أكثر تقبالً وامتثاالً لقيم المج  

 عالقاتهم فالنتيجة   فيهناك شبه العزلة     أو أن     مبتعدين عن والديهم   كانوابينما لو   . أكبر

 ولن يتعلموا   المجتمع،المتوقعة هي أن يبتعد هؤالء األطفال عن األعضاء اآلخرين في           

 ينمو لديهم ضمير حـي      لن كما أنه     بالمسئولية تجاه النظم األخالقية السائدة،     واأو يشعر 

 ).٢٣هـ، ص ١٤٢٠القريع،  (.يعينهم على احترام اآلخرين ويبعدهم عن االنحراف

 : التمسك -

يرى هيرشي أن مقـدار     إذ   العنصر الثاني من عناصر الرابطة االجتماعية      وهو

كالتحصيل العلمي، وتـأخير المشـاركة      ( بمتطلبات الطفولة النموذجية     األطفالتمسك  

هذا االلتـزام بمتطلبـات     )  وتكريس النفس لتحقيق أهداف بعيدة المدى      الكبار،طة  بأنش

 ينمي لدى األطفال االمتثال واالنضباط، ويبعـدهم عـن السـلوك            النموذجية. الطفولة

 . فسوف يهدد مستقبلهم ذلكعملوا خالف لوالمنحرف، ألنهم 

لمجاهدة لتحقيق   آخر أن الحث على التمسك بالمفهوم النموذجي للطفولة وا         بمعنى

 ).٦٨هـ، ص ١٤١٧صيرفي،  (. صمام األمام ضد السلوك المنحرفيعد األهداف

 أفعاالً هيرشي مثالً افتراضياً على ذلك ويقول أن األطفال الذين يرتكبون    يضرب

 سـوف الـخ،   .. ، التدخين، السـهر   )تحت السن القانونية  (كقيادة السيارة   : تخص الكبار 

فإصرارهم على أن لهم الحـق بالقيـام        . منحرفةأفعال   الرتكاب   عرضةيكونون أكثر     

وبذلك  العيش في عالم الكبار،    يحاولونو مكانتهم كأطفال    جعلهم يلغون بمثل هذه األفعال    

 من التقاليد والقيم    أنفسهمأبدوا عصيانهم لتوقعات والديهم ومعلميهم وحرروا       يكونون قد   

القريع،  (. هذه الفرضية  االجتماعيةت  التي تحكم الطفولة، ولقد أثبتت العديد من الدراسا       

 ).٢٤هـ، ص ١٤٢٠
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 :المشاركة -

 فالمراهقين يمرون بمرحلة    المراهقة هذا العنصر أقرب ما يكون إلى مرحلة         يعد

 كما أنهم ليسوا كاملي الحرية      الوالدين،حياتية تتميز بأنهم ال يكونون فيها تحت سيطرة         

 المرحلة ال تكـون واضـحة كمـا         ذههإضافة إلى أن التوقعات في      .  كالكبار للتصرف

. مسـتغل ال الفراغ غيـر     وقتينبغي، ونتيجة لذلك يكون لدى المراهق نسبة كبيرة من          

 يزيد من توقعات السلوك     مما" االجتماعية الرابطة"والوقت غير المستغل يقلل من تأثير       

 القريـع، (".  ورشـة للشـيطان    تعـد  العاطلة   اليد"فكما يقول المثل الغربي     . المنحرف

 ).٢٥هـ، ص ١٤٢٠

 :ادـاالعتق -

 تم تـربيتهم علـى      األطفال هيرشي أن المعتقدات تحرك الضمير، فلو أن         يرى

 وكلما قل هذا االعتقاد     لالنحراف،االعتقاد بأخالقية القانون، فسوف يصبحون أقالً ميالً        

 ).٢٦هـ، ص ١٤٢٠القريع،  (.كلما زادت فرص االنحراف

 المرتبطونإذا كان األطفال    (الجتماعية فعالة    إذا كانت عملية التنشئة ا     باختصار

 بأخالقية  ويعتقدون بأهداف طويلة األمد، ومشاركين باألنشطة التقليدية        ينباآلخرينمتمسك

  .فالرابطة االجتماعية ستنمو والنتيجة هي السلوك السوي) القانون

  : وعواملهالجنوحأسباب   ٣-٦-٢

والبحوث التي تسعى إلـى بحـث        بفيض من الدراسات     الجنوحلقد حظي ميدان     

 والعديد من المتغيرات االجتماعية والنفسـية والبيولوجيـة         ،العالقة بين السلوك الجانح   

 . والقانونية
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  : والتي ترتبط بموضوع الدراسة ما يلي الجنوح المرتبطة بتلك المتغيراتومن أهم 

 :العوامل االجتماعية   ١-٣-٦-٢ 

 تفسيرات متعددة وفي صياغات متباينـة       جنوحية لل تطرح وجهة النظر االجتماع    

، ولكنها رغم هذا االخـتالف فـي        الجنوحللعوامل أو المتغيرات االجتماعية المرتبطة ب     

 هي  )العوامل غير المرتبطة باألسرة    ( التفصيالت فإنها جميعاً تؤكد أن البيئة الخارجية      

مل بفاعليـة مـع قضـايا       ورغم أن هذا المنحى يحاول أن يتعا      . جنوحالسبب األولي لل  

، فإنه ال يقدم إال تفسيراً ضـئيالً        ؟ كيف ولماذا تحدث الجريمة في المجتمع      مثلأساسية  

وفي إطار وجهة النظر    . كيف يصبح فرد معين شخصاً جانحاً     : حول القضية األساسية    

منصـور  ( :، تبرز عدة عوامل أو أسباب أو متغيرات كمـا يلـي             جنوحاالجتماعية لل 

 ).٦٤ ص ،م٢٠٠٠وآخرون، 

 تقدم بعض النظريات المبكرة في تفسير أسـباب         : الثقافية   –البيئة االجتماعية    

ثقافة الطبقة الدنيا أو حتى مـا       " في ضوء ما يطلقون عليه       الجنوح فرضاً يفسر    الجنوح

 وتـذهب وجهـة     .الجنوح وسطاً مولداً لجماعات     تعد التي   ،يعرف بمصطلح ثقافة الفقر   

افة الطبقة الدنيا تقليدها الطويل من السلوك ومن القيم الخاصة بها           النظر هذه إلى أن لثق    

وإلى أن الحياة في مجتمع الطبقة الدنيا تركز على اهتمامات من شأنها أن تنمي أنمـاط                

وفي هذه البيئة يستطيع الطفل والمراهق أن يحقق لنفسه مكانة في هذا            . السلوك الجانح 

 طريق اإلتيان بالسلوك الذي يتفق مع التقاليد والقيم         المجتمع وإحساساً باالنتماء إليه عن    

سـلوك  ويعني ذلك أن يسلك النشء في هذه البيئة         . واالهتمامات السائدة في تلك الثقافة    

 .جانحينال

 في تحديد أنماط مختلفـة مـن        ،ويذهب بعض الباحثين إلى ما هو أبعد من ذلك         

ـ " في ضوء منطلق يؤكد      جنوحلل" الثقافات الفرعية " فـي النظـام    " رص المحـدودة  الف

وفي ظل هـذه الظـروف غيـر        . االجتماعي للنشء من الطبقة الدنيا إلشباع حاجاتهم      

 وبخاصـة إلـى     – تؤدي ضغوط الفشل إلى االغتراب       .المواتية أو الظروف المحبطة   

 وإلى استخدام بدائل غير مشروعة كأساليب أو مسالك ممكنـة           –الشعور بالالمعيارية   
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 بناء  جنوحوتتحدد هذه الثقافات الفرعية لل    . حقيق أهدافهم ومطامحهم  إلشباع حاجاتهم وت  

 )٦٤ص،م٢٠٠٠ ، وآخرونالرشيدي( على ذلك في أنماط ثالثة هي 

 وفيها ينشأ ارتباط قوي بدوائر الجريمة عند الكبار، وحيث يتعلم           :ثقافة اإلجرام    - ١

 .لممارسةالصغار نماذج السلوك اإلجرامي من خالل المالحظة والمعايشة وا

 في هذه الثقافة الفرعية ال يوجد ارتباط مباشر بجرائم الكبـار،            :ثقافة الصراع    - ٢

ولكن ينزع الجانحون في هذه الجماعة إلى االعتداء على اآلخرين وإلى استخدام            

 .العنف الجسمي لكسب مكانة ألنفسهم وألعضاء هذه الجماعة

ف الجانحون في هـذه المجموعـة        يتص :ثقافة الجانحين المرتدين إلى ذواتهم       - ٣

بوجود تحفظات عندهم إزاء ارتكـاب أفعـال إجراميـة ضـد األشـخاص أو               

الممتلكات، وبدالً من ذلك تتحول تلك النزعة عندهم من عـدوان موجـه إلـى               

وذلك ) أي إلى ذواتهم  (إلى عدوان موجه إلى الداخل      ) أي خارج ذواتهم  (الخارج  

 الجنسية وغيـر ذلـك مـن خبـرات          في شكل تعاطي المخدرات واالنحرافات    

 .االنغماس الذاتي أي إطالق العنان ألهوائهم ورغباتهم وشهواتهم

 :   البيئة األسرية  ٣-٣-٦-٢

يـأتون   - في مقابل األطفال والمراهقين غير الجانحين        -إن األحداث الجانحين  

ق أو   أو الطـال   ،حيث يكون أحد الوالدين غائباً باالنفصـال      " بيوت متصدعة "غالباً من   

 كما يحدث هذا خاصة داخل األسر مـن المسـتوى االجتمـاعي             . أو الموت  ،الهجران

ض، وقد توفر من المالحظات ما يدل على أن الكثير من األحـداث             فاالقتصادي المنخ 

الجانحين كانوا ما بين سن الرابعة والسابعة من عمرهم حينما حـدث ذلـك التصـدع                

تقرار األسري قد يكون أكثر إضراراً بنمـو        األسري، األمر الذي يفترض أن عدم االس      

 ولكن من الواضح، أن كل أسرة       .الشخصية في الطفولة المبكرة عنه في السنوات التالية       

. متصدعة ليس بالضرورة أن يكون مآل األطفال فيها هو التردي في السلوك الجـانح             

ـ               ي أسـر   ومع ذلك تبقى الحقيقة، من ناحية أخرى، وهي أن األطفال الذين يتربـون ف
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 . محبة، وسعيدة ال يحتمل أن يصدر عـنهم سـلوك جـانح            ،مستقرة، متماسكة، دافئة  

 )٦٧ ص،م٢٠٠٠ ، وآخرونمنصور(

 الباحثون فيما يتعلق بتأثير البيئة األسرية على عملية التنشئة االجتماعيـة            رويبر 

ـ             عنـد األطفـال     الجنوحلألطفال أن اختالل االنضباط والنظام في األسـرة يـرتبط ب

فالتساهل أو التسيب في مواقف الضبط الوالدي ال يتعلم معهما األطفـال            : راهقين  والم

 إذ تواجه الحرية التي اعتادها الطفل في أسرته بتحديات مـن      ،قواعد النظام واالنضباط  

ممثل بالسلطة خارج األسرة، األمر الذي يجعله ينزع إلى االستجابة بتمـرد واسـتياء              

 كما أن التشدد والتقييد الزائدين، مع اسـتخدام         .سافرة وباحتجاج أو معارضة     ،وعداوة

العقاب البدني، قد يكونان من بين أكثر العوامـل إضـراراً وتـأثيراً فـي انحـراف                 

 )٢٢١ ص،م١٩٩٥ ،إسماعيل.(الصغار

ومع ذلك، يؤكد الباحثون بشكل أكثر أهمية على الخصائص الوجدانية للعالقـة             

 النبذ الوالدي وسوء المعاملة تعميمات تقرها البيانات        بين الوالدين واألطفال، إذ يعتبرون    

 يبدو عـامالً   وعطفهالعلمية بشكل دقيق، فإخفاق اإلبن الجانح في أن يكسب رضا والده  

أساسياً في انحرافه، إذ يكون اآلباء نابذين ألبنائهم ويستخدمون معهم العقاب البدني إلى             

والعـداوة والسـلوك العـدواني المضـاد        الحد الذي يستثير في أبنائهم مشاعر القساوة        

 .للمجتمع كوسيلة للثأر واالنتقام

 أو المسـيئون لمعاملـة أبنـائهم        -ومن الصعب أن يكون هؤالء اآلباء النابذون       

أو يتوحدون معها، ويعزى ذلك ليس فحسب إلى العالقات السيئة          -نماذج يقتديها أبناؤهم  

الباً ما يكونون سيئي الطباع، مدمنين، غير مع أبنائهم ولكن أيضاً إلى أن هؤالء اآلباء غ

وقد الحظ بعض الباحثين في هذا الشأن أن        . فعالين كنماذج للسلطة أو القيادة في األسرة      

قرروا أن آباءهم من ذلك النـوع       ) اثنين من بين عشرة من الجانحين     (قلة من الجانحين    

 مـن نصـف غيـر       من الرجال الذين يرغبون في االقتداء به، وذلك في مقابل أكثـر           

 .الجانحين الذين يرون آباءهم نماذج إيجابية يتوحدون معها ويقتدون بها
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 أفاقـاً أخـرى     الجنوحوتأخذ البحوث التي تدرس البيئة األسرية كمتغير يرتبط ب         

فهـذه  .  عند أبنائهم  الجنوحتكشف عن العالقة بين اضطرابات الشخصية عند الوالدين و        

قات األسرية وتؤثر في أساليب التعامل مـع األبنـاء          االضطرابات قد تتداخل مع العال    

ويتصاعد تزايد هذا التأثير خاصة في أوقات الضغوط التي تمـر بهـا             . بطرق متعددة 

 من الذهانيين أو العصابيين أو المدمنين أو المتـأخرين          –األسرة، حيث يكون الوالدان     

ين سواء في اتجاهاتهما أو      ونابذ ، غير مستقين، مهملين   –عقلياً أو المضطربين انفعالياً     

 وقد يشجع هؤالء اآلباء ال شعورياً أنماطاً من السلوك العدواني           .سلوكهما نحو أبنائهما  

المضاد للمجتمع، وقد يخفقون في تزويد أبنائهم بالقواعد والمحـاذير الالزمـة التـي              

ـ              اء تساعدهم على تمييز األفعال المرغوبة عن غير المرغوبة، أو قد يصير هؤالء اآلب

 ).٦٨هـ، ص ١٤٢٠الرشيدي، ( .أنفسهم نماذج لإلستجابات المضادة للمجتمع

ويقدم بعض الباحثين نموذجاً يحدد العوامل المختلفة التي ترتبط بالسلوك المضاد            

وتتمثل في مدى تطبيـق     (أساليب إدارة األسرة    ": للمجتمع عند األطفال في فئتين هما       

منها والتفاعل في األسرة وحـل المشـكالت وأداء         الوالدين لقواعد السلوك واالستفادة     

وتتمثل في المرض أو الفقر أو البطالة،       (، وأزمات الحياة في األسرة      )األدوار األسرية 

والخالفات الزواجية أو االنفصال أو الطالق أو التصدع األسري، وانشـغال الوالـدين             

ـ        الزائد في العمل، واالضطرابات    الحـديثي،  ( ."ان النفسـية عنـد الوالـدين، واإلدم

 ).٤٠هـ، ص ١٤١٦

وتأسيساً على نتائج البحوث التي تؤكد تأثير الوالدين على انحرافات الصـغار،             

 عنـد   الجنـوح توصي بعض النظريات بمشروعات للتدخل العالجي والتأهيلي لحاالت         

األطفال والمراهقين تنشد خفض السلوك الجانح عندهم عـن طريـق تغييـر سـلوك               

 )٦٩ص  ،م٢٠٠٠ ،ديالرشي.( الوالدين
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 :األداء المدرسي   ٣-٣-٦-٢

 أو  تشيع بين الجانحين غالباً مظاهر من نقص الفاعليـة فـي األداء المدرسـي              

 ونقص التقدم الدراسي والفشل الدراسي      ، تتضح في ضعف التحصيل األكاديمي     اختاللها

وعـة ال    التوافق المدرسي، رغم أن الجـانحين كمجم       ءواختالل االنتظام الدراسي وسو   

 .يختلفون عن غير الجانحين في درجاتهم على اختبارات التحصيل

تقرر نتائج بعض البحوث وجود عالقة بشكل منتظم بين معدل التسـرب مـن              و 

، ويقدر معدل التسرب عند الجانحين بعشر مرات أعلى من المعـدل            الجنوحالمدرسة و 

الباحثون بعض األسباب التي    ويقدم  .  غير الجانحين  المأخوذ عن المجموع الكلي للتالميذ    

تفسر التأخر األكاديمي عند الجانحين مثل نقص الميول، واإلهمال والالمباالة، والتململ           

والضجر وعدم االستقرار، والبطء والتراخي، والهروب من المدرسة، وسوء المسـلك،           

 ).٧٠م، ص ٢٠٠٠منصور وآخرون،  (.وتجنب الفشل المتوقع

واكتساب السلوك  ) القنوات الفضائية (ن وسائل اإلعالم    العالقة بي  :المبحث الثالث 
 الجانح

نظراً لقلة الدراسات األدبية وخاصة العربية التي تناولـت العالقـة بـين             
القنوات الفضائية على وجه الخصوص واكتساب السلوك الجانح فقد حاول الباحث           

 اإلعـالم   دراسة تلك العالقة في إطار األدبيات التي ناقشت العالقة بـين وسـائل            
وفي أواخر الخمسينيات وأوائـل      ، أو جنوح األحداث   جنوحوالجريمة والتي منها    

الستينيات نمت دراسات تأثير التليفزيون على العنف والجريمـة لـدى األطفـال             
والمراهقين من ناحية الكم والنوع، فظهرت دراسات باندورا وزمالئه في جامعـة            

 اعتمدت على عينات صغيرة مـن       م التي ١٩٦٣،  ١٩٦٢،  ١٩٦١ستانفورد أعوام   
 .أطفال الحضانة وتالميذ المرحلة االبتدائية

م دراسة لورنارد بركويتز على تأثير      ١٩٦٢وفي نفس التوقيت ظهرت عام      
 وقد وضعت أبحاث باندورا وزمالئـه       ،أفالم العنف على سلوك األطفال والشباب     
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ـ       العلميةوبركويتز أسس الدراسات     رامج وأفـالم    التي ركزت على كشف تأثير ب
العنف على اتجاهات وسلوك األطفال والشباب، وقد أثبتـت هـذه الدراسـات أن              

هــ، ص   ١٤٢٠شومان،  . (سلوك األطفال يتأثر بسهولة بمشاهدة سلوك اآلخرين      
٧.( 

 بحوث اإلعالم والجريمة والعنف في الستينات بموضوع اآلثار         ولقد شغلت 

رة أو طويلة المدى، كمـا شـغلت        المباشرة أو قصيرة المدى واآلثار غير المباش      

بتأثير االتجاه الوظيفي بالبحث عن اآلثار اإليجابية المطلوبة واآلثار السلبية غيـر            

المطلوبة، وساد االعتقاد بأن وسائل اإلعالم يمكن أن تؤثر فـي بقيـة األنشـطة               

األخرى لألطفال، فهي قد تشغلهم عن أنشطة إيجابية في حياتهم كمتابعة الدراسة،            

تالي تصبح آثارها سلبية، وربما تشغلهم عن أنشطة سلبية فتكون آثارها إيجابية     وبال

حسـون،   (ومطلوبة اجتماعياً كنمو المهارات اإلدراكية وزيادة المعارف العامـة        

ونتيجة لهذا الجدل المحتدم ظهر هناك اتجاهان يلخصان آراء         ) ٦٥م، ص   ١٩٩٠

  :جميع العلماء المهتمين في هذه المسألة وهمـا 

 ويعرف باسم نظرية النمذجة وخالصتها أن الطفل يـتعلم          :االتجاه األول    

السلوك المنحرف عن طريق النمذجة فهو ينمذج سلوكه على أساس ما يشاهد وما             

يسمع وما يقرأ من وسائل اإلعالم خاصة التلفزيـون والسـينما والفيـديو ويقلـد               

ه بـين النمـوذج المشـاهد    الشخص الذي يشبهه أو األقرب إليه، وكلما زاد التشاب  

 .والمقلد ازدادت نسبة تقمص النموذج

 فيعرف باسم نظرية التفريغ وخالصتها أن الطفل بنفس         :أما االتجاه الثاني    

عن العدوان المكبوت في داخله عن طريق مشاهدة العدوان على شاشات العرض،            

 أنصـار   أو تمثيلها على المسارح أو سماعها أو القراءة عنها، وأظهرت دراسات          

هذه النظرية أن األطفال الذين شاهدوا أو سمعوا برامج العنف أظهروا درجة أقل             

 .من العنف والعدوانية مقارنة مع الذين لم يتعرضوا لها
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ونظراً لعدم وجود أدبيات متعددة تناولت العالقة بين وسائل اإلعالم ومنهـا            
الدراسات السابقة على   يمكن القول أن    القنوات الفضائية واكتساب السلوك الجانح،      

اختالف مجاالت عملها ونتائجها قد انقسمت إلى دراسات تناولت أثـر القنـوات             
 دراسات حديثة ثالثـة     تعدالفضائية على الجنوح واالنحراف وهي دراسات قليلة و       

 :اتجاهات رئيسية هي 

 . االتجاه النفسي االجتماعي– أوالً

 . االتجاه االجتماعي– ثانياً

لجمـاهيري وبنـاء المعنـى      وسـائل اإلعـالم ا    (جاه اإلعالمي    االت – ثالثاً
 .االجتماعي

 :االتجاه النفسي واالجتماعي   ١-٣

اعتمد هذا االتجاه على نظريات ونماذج التحليل وعلم الـنفس االجتمـاعي             
 ونظريـة   Modelingخاصة نظرية التعلم االجتماعي التي تعرف أحياناً بالنمذجـة          

 وقد قاد هذا االتجاه في بحوث تأثير        catharsisية التفريغ    ونظر instigationاإلثارة  
اإلعالم على الجريمة والعنف باحثان متخصصات في علم النفس فـي مقـدمتهم             

 .باندورا وزمالؤه وبركويتر

ويرى جينتر وماكلر أن هناك خمس آليات أو عمليات نفسية يمكـن مـن               
 القنوات الفضائية برامج  ها  وسائل اإلعالم ومن  خالل افتراض أن العنف المقدم في       

 :يؤدي إلى حدوث تغيير في اتجاهات وسلوك المشاهدين وهـي 

 Arousal :  اإلثــارة١-١-٣

البرامج ذات المضامين الجنسية أو الفكاهيـة       وذلك بمشاهدة برامج العنف و     
 التي تعتمـد    االستجابة عملية اإلثارة نوعاً من      تعد و ، نفسه يمكن أن تؤدي التأثير   

مادة المقدمة، أي أن طبيعة المضمون هـي التـي تحـدد نـوع اإلثـارة                على ال 
 ).االستجابة(
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 Disinhibition: الكف عن الكبح   ٢-١-٣

مشاهدة برامج العنف في التليفزيون قد تضـفي شـرعية علـى            بمعنى أن    
استخدام الفرد للعنف في الحياة اليومية، وذلك بتقويض الشعور االجتماعي ضـد            

 .ن خالل تعويد المشاهد على أن العنف عمل طبيعيالسلوك العنيف م

 Imitation  :التقليد أو المحاكاة   ٣-١-٣

أن صغار المشاهدين يميلون إلـى      إلى  بحوث باندورا وزمالئه    فقد توصلت    
تقليد أبطالهم المفضلين حتى يصبحوا أكثر شبهاً بهم، كما وجدت دالئل علـى أن              

طريقة أكثر عدوانية بعد مشـاهدة سـلوك         السلوك ب   ممارسة األطفال يميلون إلى  
عنيف في التليفزيون، وقد ساهم هذا التأثير في ظهور التعليم بالمشـاهدة والـذي              

لكن هـذه النتـائج     . يعني أن األطفال يبادرون إلى السلوك وفق نماذج يشاهدونها        
 لـذا فـإن   . اعتمدت على نتائج بحوث معملية تجريبية ال يمكن االعتماد عليهـا          

 كشف وتأسيس وجود عالقات في الواقع بين خبرات المشاهدة اليومية           الضروري
 ).٩هـ، ص ١٤٢٠شومان، . (التعزيز المتزايد للسلوك العنيفالعادية وبين 

 desensitation :ضعاف الحساسية إ  ٤-١-٣

لمشاهد العنف يؤدي إلى    برامج القنوات الفضائية    أن تكرار عرض    بمعنى   
ن قبول  طفية تجاه العنف المعروض على الشاشة ويزيد م       التقليل من االستجابة العا   
، وقد أجريت معظم الدراسات لقياس االستجابة العاطفيـة         العنف في الحياة اليومية   

إزاء العنف بعد مشاهدة أفالم العنف مباشرة، فعلى سبيل المثال أجـرى دريمـن              
  دراسة للتعـرف علـى الفـروق فـي اسـتجابة      Drabman & Tomasوتوماس 
 ،عتين من التالميذ في الثامنة شاهدت األولى برامج عنف فـي التليفزيـون            مجمو

 ثم تعرضوا لمشاهدة عراك بين طفلين       ،بينما شاهدت الثانية برامج تخلو من العنف      
في فناء المدرسة، وتبين أن المجموعة التي شاهدت عنفاً في التليفزيون تعاملـت             
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هــ، ص   ١٤٢٠شومان،   (.راكبطريقة أقل مسئولية تجاه مساعدة أحد طرفي الع       
١٠.( 

 Catharsis :التفريغ   ٥-١-٣

أن كبت االنفعاالت وعدم تفريغها أو تصديقها هو السبب الرئيسـي           بمعنى   
 .لكثير من األمراض النفسية وبعض العلل الجسدية

  :النظريات التي تناولت عالقة وسائل اإلعالم بالسلوك الجانحأهم   ٢-٣

 :جتماعي نظرية التعلم اال  ١-٢-٣

في ذروة السلوكية ظهرت نظرية التعلم االجتماعي، وهـي علـى عكـس              
نظرية التفريغ تؤيد فرضية أن التليفزيون يؤثر علـى المعلومـات واالتجاهـات             
والسلوك العدواني لدى األطفال والمراهقين، كما تختلف عن نظرية الغرس فـي            

 ويكـون إمـا بتقليـد أو        أنها ترى أن التأثير يمكن أن يحدث من واحدة للمشاهد،         
 .محاكاة ما يقدمه التليفزيون أي أنه تركز على اآلثار المباشرة

ويرى باندورا أحد أبرز رواد هذه النظرية أن منشأ أي سلوك هـو الفعـل                
البسيط والعضوي الذي يترتب على نتائجه إما نموه        ) المنعكس (Refleاالرتكاسي  

كوم بنتائجه بحيث يبقى ويدعم ذاتيـاً      وترسخه وإما انقطاعه، وعليه فأي سلوك مح      
وبواعث السلوك خمسة مثيرات    . لو كان عائده إيجابياً، يزول إذا كان العائد سلبياً        

 ).١٨-١٧م، ص ١٩٩٥الملك،  (:هي 

o  النمذجةModeling 

o  الحوافزIncentive inducmentsأي ارتباط السلوك بمنفعة . 

o  االمتثال أو تنفيذ التعليماتinstructional control. 

o  واالمتثال المتوهمDelusional control. 
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o  مواجهة المعاملة الطاردةAversive treatment أي إزالة مشاعر األلم واإلحباط 
 . .والخزي

 التجريبية والميدانية أن األطفـال      –وقد أثبتت كثير من الدراسات المعملية       
دوانية، بمعنى  والمراهقين الذين يشاهدون أفالم عنف يتصرفون على نحو أكثر ع         

ارتفاع العدوانية البدنية لديهم، كما يميلون إلى تقليد بعض السـلوكيات المنحرفـة             
مجتمعية، كما أوضحت بعـض     غير  التي يشاهدونها، وأيدت هذه النتائج دراسات       

الدراسات أن هذه النتائج ال تقتصر على مشاهدة أفالم وبرامج العنف فقـط، فقـد               
ن مشاهدة أفالم وبرامج العنف في التليفزيـون        أجرى ميلفكس وآخرون دراسة ع    

كشفت عن عالقة ارتباط سببي ) ذكور وإناث (وقراءة روايات عنف على عينة من       
بين العنف في سلوك األوالد والبنات مشاهدة العنف في التليفزيون وقراءة روايات            

 ).٢٨هـ، ص ١٤٢٠شومان،  (.عنف

 إال أنها لم تركز علـى       والواضح أن معظم األدبيات قد ركزت على العنف       
المضامين الجنسية أو مشاهدة األفالم الجنسية التي أصبحت تعـج بهـا القنـوات              

 .الفضائية

ظهرت عن اسـتخدام أفـالم      لذا نجد أن شومان قد بين أن هناك دراسات          
ومواد صحفية في تنفيذ وتقييم برامج لتأهيل األحداث المنحرفين والمسجونين أثبت           

 بل وظهر اتجاه يرى أن األحداث والشخصيات والقيم التي          ،اًبعضها نجاحاً ملحوظ  
تظهر في البرامج واألفالم والتي تشجع على االنحراف يمكن أن تمارس تـأثيراً             
إيجابياً على األحداث المنحرفين أي أن هذه البرامج واألفالم تـؤدي إلـى نتـائج               

 ).٢٩، ص هـ١٤٢٠شومان،  (.اجتماعية غير متوقعة على األحداث المنحرفين

 وتتنبيـوم   يتزبيركـو وقد بين شومان أيضاً مساهمات أعمـال كـل مـن            
Berkowitz & Tannen baum  في إلقاء الضوء على عملية االسـتثارة instigation 

والتي تعني أن التعرض لمضمون عنيف يتضمن محفزات للعدوان يكـون أكثـر             
مضامين عنف فقط، وقد    تأثيراً على العدوانية مقارنة بالمضامين التي تحتوي على         
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ثم ظهر عامل مهم آخر هو      .  نموذجاً لتوضيح ذلك   Zillmanطور تتنبيوم وزيلمان    
 والذي يرتبط بأهمية ما إذا كانت العدوانية التي تظهر على           Justificationالتبرير  

الشاشة مبررة لظهور األثر التحريضي للعنـف أم غيـر مبـررة، وأوضـحت              
 في عملية التبرير تتصـل بمضـمون المـواد          الدراسات وجود عدة شروط تؤثر    

 :المعروضة هـي 

 . غير عادللعدوانالثأر  - ١

 .الدفاع عن النفس - ٢

أن تكون المضامين المعروضة على الشاشة مزيجـاً مـن الثـأر             - ٣
 .والدفاع عن النفس

هــ، ص   ١٤٢٠ ،شومان. (أال يكون هناك تبرير على اإلطالق      - ٤
٣٠.( 

نوات الفضائية تؤثر في اكتساب     وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن برامج الق       
السلوك الجانح لما تحمله من مضامين سلبية وعدوانية وأنها تـؤدي إلـى نتـائج               

 .اجتماعية غير متوقعة كما أشارت بذلك نظرية التعلم االجتماعي

 :نظرية التنفيس   ٢-٢-٣

تفترض هذه النظرية أن مشاهدة أفالم وبرامج عنف أو قراءة موضـوعات             
وقـد  .  تحتوي على عنف تقلل من الدوافع العدوانية لدى اإلنسان         صحفية أو كتب  

 Seymour Feshback & Robert Singerقاد سيمور فيشـباش وروبـرت سـنجر    
صياغة واختبار فروض نظرية تنفيس في عديد من األبحاث التـي بـدأت فـي               

وتفترض هذه النظرية أن وسائل اإلعالم الجماهيري تعمـل كمثيـر           . الخمسينات
 ويحقق هذا الخيال إرضاء لنوع من الحاجات، ومن هذه الزاوية           ،Fantasyل  للخيا

وأكد الباحثان أن الخيار يمكن     . يمكن النظر للخيال على أنه إحالل للسلوك المعلن       
 فعلى سبيل المثال يقلـل مـن        ،أن يعمل على تقليل العدوانية من خالل عدة طرق        
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 حصل الفرد على إثابة كافية من        عند الفرد الغاضب فإذا    arousalمستوى اإلثارة   
العدوانية الخيالية واستخدم هذه العدوانية في التفريغ فإن مشاعره العدوانية نتيجـة            
لذلك ستقلل من سلوكه العدواني، وعلى هذا األساس فإن التليفزيون يقـدم مـواد              

غ، وخاصة عنـدما يـدرك المشـاهدون أن الظـروف           يخيالية تساعد على التفر   
 مـن    فـإن  كـذلك . ي تقدمها مشابهة لهم وللظروف المحيطة بهم      والشخصيات الت 

الممكن أن يقلل العنف في التليفزيون من العدوانية من خـالل الكـبح أو المنـع                
inhibition،            فمن المحتمل أن تثير مشاهد التليفزيون مخاوف المشاهد من العنـف 

الـدوافع  ونتائجه المتوقعة، ومن المحتمل أن يخلق ذلك مشاعر قلق أكثـر مـن              
 من خوفه مما قد يقدم      دالعدوانية، ونتيجة لذلك قد يتجنب السلوك العدواني لكي يح        

هــ، ص   ١٤٢٠ ،شـومان  (.عليه من فعل عدواني أو ربما يتعرض له شخصياً        
٣٢.( 
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث 

يحتوي هذا الفصل على الدراسات السابقة التـي تناولـت القنـوات الفضـائية              

الدراسات السابقة التي تناولت السلوك الجانح لدى األحداث والعوامل المرتبطـة بـه             و

والدراسات السابقة التي ربطت بين القنوات الفضائية وارتكاب األحداث للسلوك الجانح           

واتصافهم به وسيتم عرض الدراسات السابقة من األحدث إلى األقدم وفيما يلي بيان كل              

    :  نوع من هذه الدراسات

 الدراسات التي تناولت القنوات الفضائية:  أوال 

تقنيـات االتصـال واإلعـالم      " بعنوان  ). هـ١٤٢٣(ومطاوع  ،  العمريدراسة    - ١

 ."دراسة تقويمية. وآثارها على النشء السعودي

 تقييم اآلثار السلبية لتقنيات االتصال واإلعالم في النشء  إلى  الدراسةهدفت 

شملت ثماني مجموعات من طالب   وقد.المتوسطة والثانويةالسعودي في المرحلتين 

 المسئولين والمتخصصين النفسيين -أولياء األمور –الجامعة المعلمين المرشدين 

واالجتماعيين في دور الرعاية وخبراء في التربية وعلم النفس ومتخصصين في تقنيات 

 .فرداً لكل فئةاالتصال واإلعالم وعلماء الدين وأطباء، وذلك بواقع ثالثين 

 :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية وقد  

من اآلثار السلبية التي % ٧٩،٠٩اتفاق آراء العينة حول معاناة الناشئة بنسبة  -١

 .تضمنتها االستبانة

رتبت أبعاد اآلثار حسب مراتبها الوزنية من وجهة نظر العينة فاحتلت اآلثار  -٢

بينما احتلت اآلثار االقتصادية المرتبة % ٨٦,٤٩األخالقية المرتبة األولى بنسبة 

 %.٧٥,١٢الثامنة واألخيرة بنسبة 
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تأثير الرسوم المتحركة المسـتوردة     " بعنوان  ) ٢٠٠٢ ( لولوه راشد :  دراسة - ٢

 "على الطفل القطري

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المسلسل الكرتوني على سلوك ولغة الطفل 

 ما نشر ةن أهداف وإيضاح مدى صدق وحقيقالقطري وأن تشخص ما لهذا المسلسل م

 وقد .عن البوكيمون من مخالفته لتعليم الدين اإلسالمي من خالل بعض شخصياته

تحليل  و مجموعات النقاش المركزة مع األطفالاعتمدت الدراسة في أداتها على

تم اختيار ثالث حلقات من مسلسل األطفال البوكيمون عشوائياً وتم  وقد المضمون

 . مضمونهاتحليل

تلميذاً وتلميذة )  ٣٠(تم اختيار عينة من األطفال عددهم وبالنسبة لعينة الدراسة 

 .بحيث تكون العينة ممثلة للصف الثالث االبتدائي

 :ومن أهم نتائج الدراسة 

 :أن برنامج البوكيمون حقق نجاحاً باهراً وحفل ببعض الجوانب اإليجابية مثل -١

 .تنمية خيال الطفل •

 .ل بعض القيم المنشودةشمل المسلس •

موسيقى المسلسل مثيرة وجذابة بصورة كبيرة من حيث الصوت، كما تمتع  •

بالجاذبية واإلثارة من حيث المقاطع التي احتوت صوراً منتقاة بعناية 

 .وتوزيع األلوان في المسلسل جذاباً

أثبتت المالحظات الكيفية في تحليل المضمون مقارنة مع سلوك األطفال طغيان  -٢

 .جانب السلبي على الجانب اإليجابي للمسلسلال

 . الذوق العامعنإن األلفاظ المستخدمة في المسلسل كانت نابية  -٣
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عزز المسلسل بعض القيم السلبية مثل الهروب وااللتحاق بجماعات أخرى  -٤

 .خارج نطاق األسرة أو خارج نطاق المتعارف عليه اجتماعياً

ات من بوكيمون توصلت إلى عدم من خالل تحليل الباحثة لمضمون ثالث حلق -٥

وجود معلومات تثقيفية تضاف إلى رصيد الطفل المعرفي أو ترابطه بالواقع بل 

 .على العكس كانت هناك قيم خيالية بالغة

 .القنوات الفضائية المآخذ واإليجابيات: بعنوان ) هـ١٤٢٠(الشنقيطي   -٣

ت الفضائية فـي الخيـر      هدفت الدراسة إلى إدراك حقيقة إمكانية استخدام القنوا        

والشر هو بداية المواجهة القائمة على أسس علمية صحيحة تؤدي إلى تجاوز مشـكلة              

التعامل معها إلى موقع حضاري متقدم ينقل األمة من الدفاع إلى الهجوم، ومن استيراد              

متطلبات االستخدام األمثل للقنوات الفضائية إلـى تصـدير البـرامج ذات المضـمون             

 وقد اتبع الباحـث المـنهج الوصـفي         .لتأثير بما فيها إلى التأثير عالمياً     السوي، ومن ا  

باعتباره أنسب المناهج للوصول إلى تشخيص كامل لظاهرة القنوات الفضائية وتبصـر          

كامل بها، مما استدعى تتبع ما كتب حولها باللغة العربية، للخروج بنتائج علمية يوثـق               

قة القنوات الفضائية، ومدى ما يترتب علـى        بها ويمكن تعميمها بهدف الكشف عن حقي      

 .استخدامها من خير أو شر

 :وقد انتهى البحث إلى نتائج أبرزها 

القنوات الفضائية ظاهرة إعالمية جديدة تربعت على عرش وسـائل االتصـال             - ١

العصرية، وتجاوز االهتمام بها حد االستخدامات العادية لوسائل االتصال إلـى           

 .ى غدت وسيلة للهيمنة والسيطرةآفاق أرحب وأوسع حت

هناك مآخذ عديدة أدت إلى التصاق صور من الشرور بها، أوجدت نفرة منهـا               - ٢

 .لدى الغيورين على دين اهللا
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للقنوات الفضائية إيجابيات عديدة في مقدمتها للمسلمين أنها وسيلة بالغ عصرية            - ٣

 .يتعين استخدامها في الدعوة إلى اهللا بحكمة واقتدار

قصور استخدامات المسلمين لها في الوقت الحاضر عن الوفاء بمطـالبهم            - ٤

 .األساسية في الحياة الكريمة

األطفال ومحتوى اإلعالنات فـي التلفزيـون       ) "هـ١٤١٩ (الشريف:  دراسة - ٤

 ."السعودي، دراسة تحليلية

 هدفت الدراسة إلى التعرف على حـدود اسـتخدام األطفـال ومشـاركتهم فـي                    

النات التلفزيون السعودي، وطبيعـة تلـك المشـاركة واألسـاليب التـي تتبعهـا               إع

 وقـد   .إعالنات التلفزيون السـعودي فـي مخاطبـة األطفـال كجمهـور مسـتهدف             

تحليـل مضـمون اإلعالنـات التـي يقـدمها التلفزيـون             تكونت أداة الدراسة مـن      

 .السعودي

 :وأهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة هي

فمن بين  . يون السعودي اهتم بإشراك األطفال في اإلعالنات التي يقدمها        أن التلفز  •

 أعالنـاً   ٩٤ إعالناً هي جملة اإلعالنات التي ظهر فيها أشخاص كان هناك            ١٦٩

يشارك فيها األطفال بالظهور فقط أو بتقديم اإلعالن بالصوت والصـورة وذلـك             

عالنات فـي المرحلـة   ، وكان أكثر األطفال الذين شاركوا في اإل      %٥٥,٦٢بنسبة  

 سنوات، تالهم األطفال في المرحلة العمريـة مـن          ١٠ أقل من    -٦العمرية من   

 سنوات وكان األطفال الذكور أكثر استخداماً فـي إعالنـات      ٦سنتين إلى أقل من     

 .التلفزيون السعودي سواء ظهوراً وحدهم أو مع أطفال إناث

 األطفال عن سلع وبضـائع ال   كانت النسبة الكبرى من اإلعالنات التي شارك فيها        •

من جملـة اإلعالنـات     % ٦١,٧تخصهم بشكل مباشر حيث بلغت هذه اإلعالنات        

التي شارك األطفال فيها، ويتنافى ذلك مع ضوابط استخدام األطفال في إعالنـات             
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وتوضح هـذه   . التلفزيون والتي نصت عليها بعض لوائح اإلعالن في دول العالم         

في التلفزيون السعودي يعمدون إلى استخدام األطفال       النتيجة أن مصممي اإلعالن     

وإشراكهم في اإلعالن جرياً وراء تحقيق إعالن جذاب وجماهيري، بصرف النظر        

 .عن السلع المعلن عنها

كانت إعالنات المواد الغذائية في مقدمة اإلعالنات التي توجهت لمخاطبة األطفال            •

الموجهة لألطفـال، تلتهـا     من جملة اإلعالنات    % ٨٠كجمهور مستهدف وشغلت    

 .اإلعالنات عن معاجين األسنان فاإلعالنات عن مستحضرات التجميل

كان االتجاه الغالب في إعالنات التلفزيون السعودي التي خاطبت األطفـال هـو              •

مخاطبة العواطف، فقد بلغت نسبة اإلعالنات التي اعتمدت على األسلوب العاطفي           

% ٥تخدمت األسلوبين العاطفي والعقالني،     لإلعالنات التي اس  % ٣٠مقابل  % ٦٥

وتتفق هذه النتيجة مـع نتـائج       . لإلعالنات التي استخدمت األسلوب العقالني فقط     

كثيرة من البحوث والدراسات التي تشير إلى العزف على األوتار العاطفيـة هـو              

 أفضل السبل لتحقيق أهداف الرسالة اإلعالنية وأسرعها

 بعنوان عادات وأنماط مشاهدة القنوات )هـ١٤١٨(دراسة الكواري  - ٥

دراسة استطالعية على طلبة وطالبات قسم اإلعالم بجامعة اإلمارات .الفضائية

 .العربية المتحدة

هدفت الدراسة  إلى التعرف على مدى اإلقبال على مشاهدة القنوات الفضـائية             

ـ            ى اكتشـاف   األجنبية والعربية، وعادات وأنماط التعرض لهذه القنوات كما يسـعى إل

العالقات بين الحقائق التي يتم الحصول عليها بالنسبة لإلقبال على المشاهدة وارتباطها            

ببعض الخصائص االجتماعية واالتصـالية للمبحـوث كـالنوع والجنسـية والحالـة             

 .االجتماعية
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  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها

 على متابعة تلفزيونات دولة اإلمـارات العربيـة         أن متابعة القنوات الفضائية أثرت     

المتحدة حيث أدت إلى تقليل اإلقبال على متابعة تلفزيونات دولة اإلمارات العربيـة             

 .من المبحوثين%) ٩٥,٦(المتحدة حيث أشار بذلك 

من المبحوثين يرون أن متابعتهم للقنـوات الفضـائية         %) ٨٧,٩(دلت الدراسة أن     

 .مفيدة

 أهم مجاالت اإلفادة من متابعة القنوات الفضائية هي تمضية وقـت            دلت الدراسة أن   

متابعة األخبار واألحداث العالمية ومن مصادر متعددة مما يساهم         %) ١٠٠(الفراغ  

، اإلطالع على حضارة وثقافة بعـض الـدول         %)١٠٠(في تكوين صورة متكاملة     

، تساعد في   %)٥٠(تعليم اللغات األجنبية    %) ٨٢(العربية وتكوين رأي عام عربي      

 %).٧(التخلص من الوحدة والعزل 

المظاهر العدوانيـة فـي أفـالم الكـارتون         : " بعنوان ) م١٩٩٤ (دراسة رزق   - ٦

  .)األجنبية

  :ةــاإلجابة على التساؤالت اآلتي إلى  الدراسةتهدف

" فتيـان سـالحف النينجـا     "ما هي أشكال العنف التي تقـدمها سلسـلة أفـالم            

ني أم العنـف اللفظـي؟ ومـا هـي المظـاهر التـي تضـمنها                هل هو العنف البـد    

 المحتوى موضوع الدراسة لتجسيد كل من هذين الشكلين؟

ما األدوات واألساليب التـي شـاع ورودهـا فـي المسلسـل للتعبيـر عـن                 

 .األفعال العدوانية

ما طبيعة النتائج التي تسفر عنها أحـداث العنـف والعـدوان بـاألفالم ومـا                

 .يضاح وإبراز هذه النتائجالتوقيت المحدد إل
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  :أهم نتائج الدراسةمن 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن ذكـر بعضـها علـى النحـو               

 :التالي

ترتكز المظاهر العدوانية الواردة بأفالم سالحف النينجـا علـى تقـديم العنـف              

 .اللفظي بمعدل نسبي يفوق العنف البدني

ة وتعــددت مظــاهره بــين الســب مــر) ٣٠(تكــرار ورود العنــف اللفظــي 

والشتائم والتهديد باالنتقام والتحريض واالستهزاء بالغير ثـم القـذف بصـفات غيـر              

 .أخالقية

د الكائنـات الخرافيـة كمرتكبـة ألفعـال العنـف ووصـل معـدلها               وأرتفع ور 

مما قد يـؤدي إلـى التـأثير علـى مشـاعر الخـوف لـدي                %) ٢٣,٦(النسبي إلى   

 .هيم سلبية خرافية ال تعكس الواقع الفعلياألطفال ويخلق لديهم مفا

هناك تميز بين الجنسين في قواعد النمو االجتمـاعي وأسـاليبه حيـث يفـرض               

على الذكور الشجاعة والمغـامرة ويفـرض علـى اإلنـاث االستسـالم واالتكاليـة               

 .وعدم الدفاع عن النفس

 أثـر   اتجاهات اآلباء المتخصصين نحـو    : بعنوان  ) م١٩٩٢(دراسة منصور     - ٧

التلفزيون على األبناء، دراسة تطبيقية على حملـة الـدكتوراه فـي اإلعـالم              

 .والتربية بالمملكة العربية السعودية

تحددت مشكلة الدراسة في التعرف على تأثير التلفزيون على األطفال من خالل            

التعرف على اتجاهات اآلباء المتخصصين نحو تأثير مشاهدة برامج التلفزيون السعودي           

شخصـاً مـن    ) ١٢٨(لى أبنائهم، واعتمدت الدراسة على عينة عمدية مكونـة مـن            ع

الحاصلين على درجة الدكتوراه في اإلعالم والتربية من السعوديين وغير السـعوديين            

المقيمين في مختلف مناطق المملكة، ولقياس اتجاهات المبحوثين صمم مقياس مكـون            
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 التي يعتقد اآلباء أن التلفزيون يمكن أن يحدثها         أثراً إيجابياً وسلبياً من اآلثار    ) ٣٠(من  

في األبناء، مع استخدام مقياس ليكرت بعد حذف درجة الحياد، وذلـك لتحديـد شـدة                

مبحوثـاً،  ) ١١٦(اتجاهات المبحوثين، وقد أرسل المقياس للمبحوثين حيث أجاب عليه          

 .ملة البياناتاستمارة مكت) ١١٢(استبعد منهم أربعة لعدم استكمال البيانات وبقي 

وكانت أهم نتائج الدراسة الميدانية هي ارتفاع معدل المشاهدة بصفة عامة بـين              

وعدم وجود تأثير كبير للتخصص العلمي أو الجنسـية فـي   %) ٩٢(أفراد العينة بلغت   

معدل المشاهدة، وإن وجدت فروق طفيفة لصالح اإلعالميين، ووجود عالقـة إيجابيـة             

راد العينة وبرامج التلفزيون السعودي، باإلضافة إلى ارتفـاع    منتظمة في مجملها بين أف    

ما بـين المشـاهدة     %) ١٠٠(معدل مشاهدة األطفال التلفزيون بصفة عامة حيث بلغت         

      .المنتظمة وغير المنتظمة

بأن للتلفزيـون   ) عينة الدراسة (وكشفت نتائج الدراسة عن قناعة أولياء األمور        

 األبناء، وجاءت مالحظات اآلباء على سلوك األبناء كـدليل          السعودي تأثيراً فعلياً على   

عنـه لـدى اإلعالميـين      %) ٨٣(فعلي على وجود التأثير بنسبة أعلى لدى التربويين         

من العينة بأن برامج التلفزيون السعودي تسهم بشكل إيجـابي          %) ٧١(، وأفاد   %)٦٥(

لتلفزيون السعودي لهـا    من العينة بأن برامج ا    %) ٨٢(في تنمية معارف أبنائهم، وقال      

من أفراد العينة أشـاروا     %) ٥٣(أثر إيجابي عال بالنسبة لتعميق الوازع الديني، لكن         

إلى أن التلفزيون يساهم في تعميق ظاهرة التبرج، وارتفعت هذه النسبة لدى السعوديين             

 .عنها لدى غير السعوديين

من أفراد العينـة    ) %٤٥(وبالنسبة لتأثير التلفزيون على الجانب األخالقي ذكر        

وجود أثار سلبية، وجاءت في أولويات اآلثار السلبية للتلفزيون تشجيعه علـى زيـادة              

على مستوى العينة ككل، وارتفعـت النسـبة بـين          %) ٦٢(العنف لدى األطفال بنسبة     

من %) ٥٥(لكن في المقابل لم يؤيد      %) ٥٢(مقارنة بالتربويين   %) ٧٤(اإلعالميين إلى   

 .دوث هذه اآلثار السلبيةأفراد العينة ح
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%) ٦١(وجاء االتجاه الكلي نحو متغيرات البعد االجتماعي إيجابياً حيـث بلـغ             

على مستوى العينة ككل، وتصدرت االتجاهات اإليجابية إسهام التلفزيـون فـي زرع             

العادات والتقاليد العربية، لكن في مقابل ذلك تصدر االتجاهات السلبية للتلفزيون إسهامه            

وارتفعت النسـبة بـين     %) ٧٣( العادات والتقاليد األجنبية حيث بلغت النسبة        في زرع 

 .لدى التربويين%) ٨١(لدى اإلعالميين %) ٩٦(السعوديين إلى 

وتأكد الطابع اإليجابي على اتجاهات اآلباء نحو تأثير التلفزيـون علـى بنـاء              

لتفكيـر السـليم    شخصية الطفل وفي مقدمتها توليد حب المغامرة وتنمية القدرة علـى ا           

وتنمية القدرات الخالقة وتنمية الثقة بالنفس، مقابل انخفاض نسبة االتجاهات السـلبية،            

 :وبصفة عامة توزعت اتجاهات العينة على الجوانب التالية 

فـي  %) ٦٢(في المتوسط، والبعد الديني بنسـبة       %) ٧١(البعد المعرفي بنسبة    

، والبعـد   %)٥٥(البعد األخالقي بنسـبة     ، و %)٦١(المتوسط، والبعد االجتماعي بنسبة     

في المتوسط، كانت أغلب اتجاهات أفراد العينة       %) ٥٤(الخاص ببناء الشخصية بنسبة     

 .)م١٩٩٢كنسه، (إيجابية تجاه آثار التلفزيون 

التلفزيون السـعودي وإدراك    : بعنوان  ) م١٩٩٢(دراسة العوفي، عبد اللطيف       - ٨

 . لغرس الثقافيالتوجهات االجتماعية وفق نظرية ا

 سعت الدراسة إلى التعرف على ماهية آثار القناتين األولى والثانيـة، وماهيـة             

أوجه التشابه تجاه الدول المصدرة لهذه القناتين، وكذلك معرفة النظرة التـي يـدركها              

 المشاهدة تجاه الدول المصدرة لهذه البرامج، وما إذا كانت هذه المشاهدة تـؤدي              يكثيف

هوة أن تضييقها، واختيرت عينة الدراسة بطريقة عمدية لمراعـاة تمثيـل            إلى اتساع ال  

الطالب والطالبات في الكليات النظرية والعملية والعلمية في مدينـة الريـاض ممـن              

يشاهدون التلفزيون بكثافة أو بشكل خفيف للغاية، علـى أسـاس فرضـية أن كثيفـي                

بينما خفيفو المشاهدة يرونه كما هـو       المشاهدة يرون العالم طبقاً لما يصوره التلفزيون،        

طالبة، لكن مجموع االستبانات    ) ١٢٩(طالباً،  ) ١٥٠( وبلغت عينة الدراسة     .في الواقع 
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للذكور، وبلغ متوسط أعمال    %) ٥٤(استبانة فقط بنسبة    ) ٢٤٣(الصالحة لالستعمال بلغ    

 .سنة) ٢٢(المبحوثين 

األولـى ألقـل مـن سـاعة        وتبين من نتائج الدراسة أن نسبة من يشاهد القناة          

، أما نسبة من يشاهد القنـاة األولـى         %)٣٤(، بينما تصل في القناة الثانية إلى        %)١٨(

 بينما بلغت نسبة    ،%٧وال تزيد في القناة الثانية عن       % ١٣ ساعات فكانت    ٤ألكثر من   

 .على التوالي% ١٢,٧ ساعات ٣من يشاهد القناتين األولى والثانية ألكثر من 

 ،أنها تشـعر بـاألمن    % ٤٣تغير االتجاهات االجتماعية أفادت نسبة      وبالنسبة لم 

وقالـت نسـبة    . تشعر نوعاً ما  % ٢٧ ،ال تشعر بهذا األمن على اإلطالق     % ٢٩مقابل  

تشـعر أنهـا لـم تحقـق        % ٤٧ مقابـل    ،أنها تشعر بالطموح والرضا بالحياة    % ١٥

مـن  % ٧٧سـبة  أما عن متغير األمن في الواليات المتحدة فقـد ذهبـت ن          . طموحاتها

 .المبحوثين إلى أن المجتمع األمريكي غير آمن

وبالنسبة الختبار فروض الدراسة األربعة أظهرت النتائج بعض التأييد للفرضية          

األولى التي تنص على أن التعرض للقناة الثانية يرتبط عكسياً مـع إدراك االتجاهـات               

والنظرة للزواج والطمـوح    االجتماعية والتي تشمل األمن والعالقات الشخصية والثقة        

للحياة، وقد اتضح أن كثيفي المشاهدة للقناة الثانية أكثر سلباً في إدراكهم مـن أولئـك                

الذين يشاهدونها فترات قصيرة، وبالنسبة للعوامل الديمغرافية وعالقتهـا باالتجاهـات           

إدراك االجتماعية ما عدا عامل الجنس وجد أنها ليست ذات أهمية بالغة في التأثير على              

 .هذه االتجاهات

وقبلت الفرضية الثانية والتي تـنص علـى أن الصـورة السـلبية فـي إدراك                

االتجاهات أكثر وضوحاً عند التعرض للقناة الثانية منه في األولى، بينما لم تؤيد النتائج              

المسلسـالت  (الفرضية الثالثة والتي تدعى أنه كلما زاد حجم التعرض للبرامج الدرامية            

التي تعرض في القناة األولى أدرك الفرد المتعرض        )  والتمثيليات والمسرحيات  واألفالم

االتجاهات االجتماعية سلبياً، كذلك لم يتم قبول الفرضية الرابعة، والتي تنص على أنه             
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كلما تعرض الجمهور للبرامج الدرامية إدراك الحياة واألمن سلبياً في الواليات المتحدة،            

لها تماماً حيث اتضح أنه كلما زادت ساعات المشـاهدة للقنـاة            وجاءت النتائج معاكسة    

الثانية زاد اإلدراك لألمن في الواليات المتحدة ولم تظهر تأثيرات للعوامل الديمغرافيـة             

في إدراك األمن في الواليات المتحدة ماعدا متغير الجنس حيث ترتبط الطالبات معـه              

 .عكسياً

بة في التقليل من  األثر السلبي للبـرامج         وخلصت الدراسة إلى أهمية دور الرقا     

التليفزيونية، لكن بدون شك ال يمكنها القضاء على جميع نـواحي السـلبية، وأكـدت               

الدراسة أن نظرية الغرس الثقافي قد ال تعمل بصورة صحيحة مع تليفزيونات العـالم              

لدراسـة  النامي ذات القالب التوجيهي اإلخباري والتنموي، لكن باإلمكـان اسـتخدامها    

 .القنوات التجارية والرسمية التي يكون القصد منها الترفيه بالدرجة األولى

 .الدراسات التي تناولت اكتساب السلوك الجانح لدى األحداث: ثانيا 

التعبير الفني وأثره على تعديل سلوك      : "بعنوان  ) هـ١٤٢٠(دراسة الصاعدي     - ١

 ".األحداث الجانحات 

النفسـية،  (ف على الفـروق فـي مفهـوم الـذات           التعر هدفت الدراسة إلى

قبل وبعد ممارسة األحداث الجانحات للتعبير الفنـي        ) واالجتماعية، والسرية، والتعاملية  

و التعرف على الفروق في وحدة التوتر النفسي قبل وبعد ممارسة األحداث الجانحـات              

ممارسة األحـداث   والتعرف على الفروق في النمو األخالقي وقبل وبعد          للتعبير الفني 

 .الجانحات للتعبير الفني
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 : من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 .أن التعبير الفني يساعد على تعديل سلوك األحداث الجانحات )١

 .أن قدرة الفرد على التعبير ال تقتصر على اللغة اللفظية فقط )٢

سباب النفسـية،   أن مجاالت الفنون التشكيلية تساعد في الوصول إلى األ         )٣

 .واالجتماعية، والشخصية، التي تكمن وراء السلوك

أن التعبيرات الفنية تعكس مشكالت األفراد الخاصة، وتعبر عن جوانـب         )٤

 .الشخصية، كما تكشف الرموز الفنية عن وجهة نظر خاصة

 جنـوح عوامـل   : "بعنوان  ) هـ١٤٢٠(دراسة سليمان محمد سليمان القريع       - ٢

 ميدانية على نزالء دار المالحظة اإلجتماعية من طالب التعليم           دراسة ،األحداث

 ".العام بالرياض 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل األسرية وكذلك العوامل االجتماعية 

 األحداث كما جنوحوالعوامل االقتصادية باإلضافة إلى العوامل المدرسية المؤدية إلى 

 . األحداثجنوح أكثر ارتباطاً بهدفت إلى معرفة أي من تلك العوامل

 :وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي 

توصلت الدراسة إلى أن معظم األحداث الجانحين تقع أعمارهم في الفئة  - ١

ويدرسون في المرحلة المتوسطة ) ١٩ إلى أقل من ١٥من (العمرية 

 . وكانوا يمارسون جنحة السرقة.بالتعلم العام الحكومي

 . األحداثجنوحاسة عالقة التفكك األسري بكشفت الدر - ٢

 جنوحبنيت الدراسة أن الهروب من المنزل يعد عامالً مؤدياً إلى  - ٣

 األحداث 

 .توصلت الدراسة بأن مستوى الدخل ألسر األحداث الجانحين منخفض - ٤
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 .كشفت الدراسة بأن األحداث الجانحين يشاهدون أفالم العنف والغرام - ٥

 . األحداثجنوحسة عالقة المدرس ببينت الدرا - ٦

 . األحداثجنوحبينت الدراسة عالقة التحصيل الدراسي ب - ٧

 جنوحكشفت الدراسة بأن ممارسة األنشطة الطالبية ليس لها عالقة ب - ٨

 .األحداث

 جنوحتوصلت الدراسة إلى تأثير ضعف عالقة ولي أمر الطالب بالمدرسة على  

د من التوصيات التي تسهم بصورة عملية في بناء األحداث وانتهت الدراسة إلى عد

 .برامج مناسبة للحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع السعودي

التلفزيون، الفيديو، الدش قنوات ( كما بينت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعالم  

 األحداث األمر الذي جنوحتعد  من أهم العوامل االجتماعية المؤثرة على ) فضائية

لب توعية األسرة بأهمية تحديد أوقات المشاهدة والبرامج التي يجب أن يشاهدها يتط

أطفالهم، وتعويد األطفال على بعض األنشطة التي تجعلهم يعتمدون عليها بدل التلفزيون 

إضافة إلى ضرورة أن تتضمن اللجان الرقابية المسئولة عن وسائل اإلعالم بين 

عة والتربية ألفراد البرامج التي يجب عرضها أعضائها المخلصين من رجاالت الشري

من خالل وسائل اإلعالم المحلية، كما البد من الحد من استخدام القنوات الفضائية 

المخصصة الستقبال البرامج التي تبث عبر األقمار الصناعية واستبدالها بنظام الكيبل، 

حالت الفيديو فضالً عن وجود عقوبات لكل من يخالف أنظمة الرقابة من أصحاب م

 .على أن يطبق بحزم وبقوة

عالقة بعـض المتغيـرات األسـرية       : "بعنوان  ) هـ١٤١٩(دراسة الجعفري     - ٣

 ".بجنوح األحداث في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

 األحداث  جنوحهدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين بعض المتغيرات األسرية و          

 .مملكة العربية السعوديةفي المنطقة الشرقية بال



 
-٦٩- 

 :ومن أهم نتائج الدراسة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجانحين وغير الجانحين في أساليب            - ١

 .التنشئة األسرية الخاطئة لصالح الجانحين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجانحين وغير الجانحين فيما يتعلـق             - ٢

 .بغياب األب عن األسرة لصالح الجانحين

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجانحين وغير الجـانحين فيمـا              - ٣

 ).الطالق والهجر(يتعلق باالنفصال 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجانحين وغير الجانحين فيما يتعلـق             - ٤

 .بالمستوى التعليمي للوالدين لصالح غير الجانحين

لجانحين فيما يتعلـق    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجانحين وغير ا         - ٥

 .بتاريخ الجريمة في األسرة لصالح الجانحين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجانحين وغير الجانحين فيما يتعلـق             - ٦

 .بمستوى السكن لصالح غير الجانحين

  . األحداثجنوحيؤثر دور الرقابة السلبي على  - ٧

حداث مـن خـالل     التنبؤ بانحراف األ  : "بعنوان  ) هـ١٤١٧(دراسة صيرفي      - ٤

الخصائص األسرية وأساليب المعاملة الوالدية ومفهوم الذات بالمملكة العربية         

 ".السعودية

هدفت  الدراسة إلى تحديد القيمة التنبؤية للعديد من المتغيرات االجتماعية 

واالقتصادية واألسرية والنفسية التي يمكن أن تستخدم في التنبؤ بظاهرة انحراف 

لكة العربية السعودية، وأفضل نموذج إحصائي يمكن أن يستخدم للتنبؤ األحداث في المم
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بانحراف األحداث، واالستراتيجيات األمنية التي يمكن أن تستخدم بناءاً على نتائج هذه 

 .الدراسة في مكافحة هذه الظاهرة

وأظهرت النتائج أن أهم المتغيرات األسرية التي تساهم في االنحراف هي عمر 

والمستوى التعليمي لهما وتعدد الزوجات، فكلما كان الوالدان كبيران في األب واألم 

السن قليلي التعليم أو أميين واألب متزوج، كلما ساعد ذلك على انحراف األبناء 

لصعوبة قيام عالقة جيدة بين الوالدين والحدث، ولعدم العدل من اآلباء في حالة تعدد 

 .اب األخرىالزوجات وإهمال أحدهن وأوالدها على حس

أما المتغيرات األسرية واالقتصادية التي تساهم في الحماية من االنحراف 

فأبرزها المستوى التعليمي والدخل، فكلما كان مستوى التعليمي للوالدين متقدماً ودخل 

يفي بمتطلبات األسرة، كلما ساعد ذلك بصورة كبيرة في الحماية من " األسرة"األب 

 .االنحراف

دراسة أن هناك عالقة قوية بين أساليب المعاملة الوالدية والتنشئة كما أظهرت ال

االجتماعية وانحراف األحداث، حيث تبين أن العقاب الجسدي وسحب الحب من قبل 

 .الوالدين في تنشئة الحدث قد يؤديان إلى انحرافه

وأثبتت هذه الدراسة أيضاً أن انحراف األحداث يمكن التنبؤ به بصورة مناسبة 

لدقة، فقد تبين من النتائج النهائية في هذا المجال أن هناك عشرة متغيرات مستقلة من ا

من المتغيرات التي شملتها هذه الدراسة يمكن أن تستخدم في النموذج المقترح للتنبؤ 

 .بانحراف األحداث

دخل الوقائي في الرعاية م فاعلية ال مدى:  بعنوان)هـ١٤١٦ (العجمي دراسة – ٥

  .ودة األحداث لالنحراف لمنع عالالحقة

 لمنع الالحقة فاعلية الدخل الوقائي في الرعاية  مدىهدفت الدراسة إلى بيان 

 عنهم المفرج إجراء الدراسة على عينة من األحداث تموقد .عودة األحداث لالنحراف
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وقد .هـ١٤١٦حدثاً خالل عام ) ٣٠(من دار التوجيه االجتماعي بالرياض وعددهم 

  استبانةوبالنسبة ألدوات الدراسة استخدم الباحث.دراسة الحالةنهج استخدم الباحث م

    . االجتماعيالتوجيه سجالت دار –تقدير االتجاه 

 : التي توصلت إليها الدراسةالنتائج أبرزومن 

 المهني الوقائي له تأثير ذي داللة في تعديل التدخل الدراسة أن برنامج أظهرت -

 . على األسرة والهروب من المنزلالتمرد اتجاه األحداث المفرج عنهم نحو

 تأثير ذي داللة في تعديل له الدراسة أن برنامج التدخل المهني الوقائي أظهرت  -

 .السوءاتجاه األحداث نحو االنحراف الخلقي ومخالطة رفاق 

 أن برنامج التدخل المهني الوقائي له تأثير ذي داللة في تعديل الدراسة أظهرت -

 .فرج عنهم نحو التدخين وتعاطي المخدرات الماألحداثاتجاه 

 المهني الوقائي له تأثير ذي داللة في تعديل التدخل الدراسة أن برنامج أظهرت  -

 .  من المدرسة أو التدريب المهنيالهروباتجاه األحداث المفرج عنهم نحو 

 أن برنامج التدخل المهني الوقائي له تأثير ذي داللة في تعديل الدراسة أظهرت -

 . المفرج عنهم نحو التشرد والسرقةاألحداثاه اتج

 ذي داللة في تعديل تأثير المهني الوقائي له التدخل الدراسة أن برنامج أظهرت -

 .  البيئيةالعواملاتجاه األحداث المفرج عنهم نحو 

 األحـداث لإلنحـراف، األنمـاط    عـودة بعنوان ) هـ١٤١٦ (.السدحان   دراسة     -٦

 . نيةواألسباب دراسة وصفية ميدا

ــرفين   ــداث المنح ــة لألح ــاط المختلف ــان األنم ــى بي ــة إل ــدفت الدراس ه

 .واألسباب التي تؤدي إلى اإلنحراف



 
-٧٢- 

ــة    ــق الدراس ــم تطبي ــد ت ــتبانة وق ــى اإلس ــة عل ــدت الدراس ــد اعتم وق

ــة    ــة اإلجتماعي ــدور المالحظ ــودعين ب ــدين الم ــداث العائ ــع األح ــى جمي عل

 حدثا ) ١٢٣( وبلغ حجم العينة 

 : التي توصلت إليها الدراسة النتائج أبرز ومن 

 أن نسبة العود بين األحداث المنحرفين في المملكة العربية الدراسة أظهرت -

 %).١٤( فهي ال تتجاوز جداًالسعودية منخفضة 

 العام بين األحداث العائدين في المملكة العربية السعودية أكثر من العود ينتشر -

 .الخاصالعود 

ئية بين عمر الحدث عند ارتكابه للجنحة  وجود عالقة إحصاالدراسة أظهرت -

لم تظهر عالقة إحصائية بين عدم االنتظام .  مرة أخرىلالنحرافاألولى والعود 

 . دار المالحظة أول مرة والعود لالنحرافمنفي الدراسة بعد الخروج 

 عالقة إحصائية بين المستوى الدراسي عند ارتكاب الجنحة األولى والعود تظهر لم -

 .لالنحراف

 عالقة إحصائية بين الحالة االجتماعية لوالد الحدث العائد والعود توجد ال -

 .لالنحراف

 عالقة إحصائية بين الحالة االجتماعية لوالد الحدث العائد والعود توجد ال -

 .لالنحراف

 وجود عالقة إحصائية بين مستوى تعليم آباء األحداث العائدين والعود يتضح لم -

 .لالنحراف

ة إحصائية بين البيئة السكنية لألحداث العائدين والعود  عالقوجود اتضح -

 .لالنحراف



 
-٧٣- 

 الدراسة وجود عالقة إحصائية بين كمية وسائل الترفيه في منزل الحدث تظهر لم -

 . لالنحرافوالعودالعائد 

 وجود عالقة إحصائية بين مكان قضاء وقت الفراغ لدى الحدث العائد يتضح لم -

 .لالنحرافوالعود 

القة إحصائية بين وجود أخوة منحرفين للحدث العائد والعود  عوجود اتضح -

 .لالنحراف

 إحصائية بين نوعية الجنحة األولى التي ارتكبها الحدث العائد والعود عالقة يوجد -

 .لالنحراف

 . عالقة إحصائية بين مدة بقاء الحدث في دار المالحظة والعود لالنحرافتوجد ال -

 التعامل مع الحدث من قبل أسرته بعد خروجه  عالقة إحصائية بين طريقةتوجد ال -

 . إلى لالنحرافوالعودمن الدار 

 سؤال دار المالحظة عن الحدث بين الدراسة عدم وجود عالقة إحصائية أظهرت -

 . بعد خروجه من الدار والعود لالنحراف

المؤدية النحـراف    االجتماعية العوامل : بعنوان) (هـ١٤١٦ (الثقيل : دراسة   - ٧

 . مقارنةوصفية دراسة، اثاألحد

 على عينتين من األحداث إحداهما من األحـداث المنحـرفين،           الدراسة أجريت

حدثاً في كل مـن منطقـة الريـاض         ) ١٠٠(، وحجم كل عينة     األسوياءواألخرى من   

  وقد استخدم الباحث اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،القصيمومنطقة 



 
-٧٤- 

 : النتائج أبرزومن 

 أن معاملة والد الحدث القاسية أو المتساهلة هما الدافع الحقيقي           دراسةال أظهرت -

 األبناء، بمعنى أنه كلما ساءت معاملة األب أدى ذلك إلـى دفـع              انحرافوراء  

 .االنحرافاالبن إلى 

 . أنه كلما زاد إهمال األب للحدث أدى ذلك إلى االنحرافعلى الدراسة دلت -

 . دة األفالم التي تحمل رموزاً غير قيمية األثر السلبي لمشاهالدراسة أظهرت -

 إلى أن مشاهدة أفالم الفيديو أحد العوامل الرئيسـية المؤديـة            الدراسة أشارت   -

 .لالنحراف

 أنه كلما تدنى مستوى الحي زادت احتماالت جنوح فألحـداث،           إلى الدراسة   تدل -

ـ         األحياءحيث أن الجنوح يزيد في       م  الشعبية ويقل في األحيـاء المتوسـطة، ث

 .األحياء الراقية

 أنه كلما تدنى مستوى السكن زادت نسبة االنحراف بكثافة عدد           الدراسة أظهرت -

  الواحدة من السكن، وقدالغرفةالمقيمين في 

 بمستوى األحياء بشكل كبير بقدر ما تتمثل فـي          ليست هذا على أن العالقة      يدل  -

 .واحدةعدد األفراد الذين يسكنون في غرفة 

 ،بعنوان انحراف األحداث في المجتمع القطري) هـ١٤١٦(اظم الك( دراسة  - ٨

  .دراسة استطالعية لمظاهره وعوامله

وبيان الدور النسبي  هدفت الدراسة إلى بيان خصائص ظاهرة انحراف األحداث

 وبيان الدور النسبي ،لتحضر المجتمع القطري في وجود ظاهرة انحراف األحداث

 ولجمع .كيل خصائص ظاهرة انحراف األحداثلألسرة في المجتمع القطري في تش

 وقد طبق البحث على .المعلومات تم تصميم أداتين أساسيتين لجمع البيانات الضرورية
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نوعين من العينات العينة األولى في األحداث المودعين بمؤسسة األحداث القطرية وبلغ 

 ١٠ ،ن الذكور م١٠حالة ) ٢٠( حاالت والعينة الثانية تمثلت في دراسة ) ٧(عددهم 

 .من اإلناث

 ومن أهم نتائج الدراسة

وخروج األحداث على قواعد  إن التحضر أحدث سياقا مواتيا للسلوك اإلنحرافي -

 نتيجة للتباين السكاني والمهني والثقافي بالمجتمع، ،الضبط اإلجتماعي التقليدي

 وكذلك تغير بناء األسرة واتجاهها 

رضا لألنحراف أو تهيئة سياق انحرافه لألسرة دور بارزا في تحرك الحدث مع -

 .العقلي وخاصة إذا اتبعت أساليب تربوية خاطئة مثل التدليل أو القسوة

بينت نتائج الدراسة أن أصدقاء السوء يلعبون دورا في حث الحدث على  -

 .الخروج على قواعد السلوك اإلجتماعي المرغوب اجتماعيا

 ".األحداثاصر الثقافة االنحرافية بين  عنانتقال ")هـ١٤١٤ ( القحطاني دراسة  - ٩

 وقـد   ،هدفت الدراسة إلى بيان عوامل انتقال الثقافة اإلنحرافية بـين األحـداث           

  .بدار المالحظة بالرياض)  حدثا١٠٠ً( قوامها عينة الدراسة على أجريت

 : ائجـ النترزـأب

 . أن الغالبية العظمى من األحداث هم من ساكني المدنالدراسة أظهرت 

 الدراسة أن معاملة اآلباء ألبنائهم تتسم بالشدة من حين آلخر، في حين             من ضحات 

 . األمهات ألبنائهم باللين والتساهلمعاملةتتسم 

 على ضعف الرقابة األسرية على سلوك الحدث، إضـافة إلـى            الدراسة دلت 

 .األحداثضعف الوازع الديني لدى 



 
-٧٦- 

ما يعزز لديهم الشـعور      يقضون أوقات فراغهم مع أصدقائهم م      األحداث معظم 

 . الجماعةلهذهباالنتماء والوالء 

 الدراسة أن دوافع اإلجرام كثيرة، إال أن االقتران بالصديق السـيئ            من اتضح 

 . األولى من وجهة نظر المبحوثينالمرتبةتأتي في 

 لـدى الحـدث هـي       االنحرافية من الدراسة أن أبرز مصادر الثقافة        اتضح  

 .السفرالم الفيديو، ثم التلفزيون، ثم األصدقاء، ثم أف: كالتالي

 الدراسة أن األفراد الذين سبق إيداعهم دار المالحظة أكثر من مرة قد             من تبين 

 . انحرافية من قبل األحداث الموجودين بالدارأعماالًتعلموا 

 انحرافية من قبل أعماالً أن الدراسة أوضحت أن هناك أحداث قد تعلموا رغم

من أفراد %) ٧٥ (األحداثلدار، إال أن هناك عدد كبير من األحداث الموجودين با

 العديد من باكتسابهمالعينة ذكروا أنهم قد استفادوا من وجودهم في دار المالحظة 

 قيمة الدراسة، تقديرالتمسك بالدين، ممارسة هواية نافعة، : السلوكيات اإليجابية مثل

 .العودة للدراسة

 .عالقة بين القنوات الفضائية وارتكاب السلوك الجانحالدراسات التي تناولت ال: ثالثا 

االنترنت والقنوات الفضـائية  : بعنوان ) هـ١٤٢٤(دراسة عبد الكريم الحربي      -١

  .ودورها في االنحراف والجنوح

وقد تمثلت أهداف الدراسة، في إلقاء الضوء على مدى انحراف الشباب أو تعلم             

، وإلقاء الضوء على األبعـاد      )االنترنت(السريعة  أنماط الجريمة من شبكة االتصاالت      

الرئيسة للدور الفعال الذي يترتب عليه أثر القنوات الفضائية على االنحراف والجنوح،            

والتعرف على مدى وجود عالقة بين مشاهدة القنوات الفضائية، سواء كانت سـلبية أو              

 ،ينهما وكذلك االنترنت  إيجابية وبين ذوي التعرض لها إيضاح أثر االنحراف والجنوح ب         



 
-٧٧- 

وتقديم مقترحات بناءة تساعد في االستفادة من هذه التقنية ودعم اإليجابيات الناتجة عن             

 .مشاهدتها وتفادي ما قد ينتج عنها من سلبيات

وبعد تحديد إطار مجتمع البحث  تم السحب عينتين عشوائيتين، األولى مكونـة              

األحـداث  ) ١٠٠(لثانيـة مكونـة مـن        وا .من الجمهور العام الجـامعيين    ) ١٠٠(من  

 .الموقوفين والمتهمين في قضايا متنوعة في دار المالحظة بالرياض

 : وبالنسبة لنتائج الدراسة 

أثار الباحث أن معظم أفراد العينة من فئة الشباب وحـالتهم االجتماعيـة غيـر               - ١

 من  متزوجين ويخملون شهادات ثانوية أو جامعيين، ويعملون موظفين ومعظمهم        

منطقة الرياض، على أنهم على مستوى عالي من التعليم والمعرفـة والـوعي             

وعلى مسئولية من خالل الحالة العملية وتقع عليهم مسئولية كبيرة في المجتمـع             

من ناحية التوعية ونشر الوعي والمعرفة والثقافة والعادات والتقاليد اإلسـالمية           

 .والعربية الحميدة

يشاهدون التلفزيون بنسبة عاليـة ونجـد أسـباب مشـاهدة           معظم أفراد العينة     - ٢

التلفزيون هي القضاء على وقت الفراغ ونسبتهم كبيرة جداً أو للتسلية والترفيـه             

وليس للمعرفة وأيضاً نجد متوسط عدد ساعات عـالي ومعظمهـم يشـاهدون             

ت التلفزيون في المساء والسهرة وأغلب البرامج أو األفالم نجد األفالم والمسلسال  

العربية في المقدمة ولكن أفالم الجنس لهـا الحضـور أيضـاً فـي المشـاهدة                

 .والرياضة أما عن البرامج الثقافية أو المنوعات أقل حظاً في المشاهدة

بينت نتائج الدراسة أن أفالم العنف والجريمة من األفالم أو البرامج التي تساعد              - ٣

 .في اكتساب السلوكيات غير المرغوب فيها

بينت الدراسة أن معظم األفراد يفضلون القنوات الفضائية األجنبية التي تشاهد  - ٤

عن طريق االشتراك حيث المشاهدة تكون في المقاهي بنسبة كبيرة وأيضاً 



 
-٧٨- 

ومع األصدقاء والقنوات المفضلة ) الليل(يفضلون المشاهدة في المساء والسهرة 

وات االشتراك وأغلب للمشاهدة في هذا الجو هي قناة سوبر موفي وهي قن

البرامج واألفالم التي يتم عرضها في هذه القنوات ليالً هي أفالم الجنس أو 

العنف وهذا مؤشر يؤدي على االنحراف خاصة أنه بعيد عن عيون الرقابة 

 .األسرية

وسائل االتصال المرئية وعالقتها ) م٢٠٠٢( دراسة منيع غنام المطيري  - ٢

ة تحليلية نقدية مع نموذج تطبيقي بدار المالحظة بظاهرة جنوح األحداث، دراس

 .بجدة

هدفت  الدراسة إلى التعرف على مدى العالقة الموجودة بين السلوك االنحرافي            

و التعـرف علـى     .لألحداث الجانحين ونوعية وسائل االتصال المرئية التي يشاهدونها       

والمادة التي تحتويهـا    مدى العالقة الموجودة بين السلوك االنحرافي لألحداث الجانحين         

 بمدينـة جـدة     األسـوياء والتعرف على مدى مشاهدة     ,الوسائل المرئية التي يشاهدونها   

لبرامج التلفزيون وأفالم الفيديو، ومقارنة مشاهدة بـرامج التلفزيـون بـين األطفـال              

 ،تدخل هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التحليليـة        . الجانحين واألطفال األسوياء  

ام الباحث منهج المسح االجتماعي لعينة البحث واستخدم استمارة المقابلة كـأداة            واستخد

 . كذلك استخدم الباحث التحليل الوثائقي لبعض الجلسات والمستندات،لجمع البيانات

 : وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات منهـا  

الجانحين ثالثة ساعات   من األحداث   %) ٨٢(بلغت ساعات مشاهدة التلفزيون عند       

 .فأكثر يومياً

برامج التلفزيون المفضلة عند األحداث الجانحين هي البرامج الرياضـية تليهـا             

 .األفالم والمسلسالت
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أفالم الفيديو المفضلة عند األحداث الجانحين هي األفالم البوليسية تليهـا أفـالم              

 .العنف

 البـرامج التلفزيونيـة     أوصت الدراسة إلى ضرورة مشاركة األبناء في مشاهدة        

 .وتوقيت فترات المشاهدة

كذلك أوصت الدراسة بضرورة مراقبة وتحليل برامج األطفال األجنبية والتدقيق 

 .في القيم والمفاهيم التي تحتويها قبل السماح بعرضها على الشاشة الصغيرة

مـن األحـداث   ) ٣٦٨(علـى   (١٩٩٩ ,Breland)أجريت دراسة  دراسة بريالند  - ٣

نحرفين بهدف تعرف العالقة بين مشاهدتهم ألفالم العنف وأثـر ذلـك فـي              الم

 .سلوكهم اإلجرامي

منهم أكدوا أن األفالم هي المصدر األساسي % ٤٩وأظهرت نتائجها أن نسبة  

أنها أوصت لهم بفكرة كسب : منهم قالوا% ٤٥إلثارة رغبتهم في حمل السالح، وأن 

أنها علمتهم طرقاً متنوعة في ارتكاب : وامنهم قال% ٢٨المال عن طريق سهل، وان 

منهم أنها علمتهم طرقاً % ٢١أنها علمتهم العنف، وأن : منهم قالوا% ٢٦السرقات وأن 

 .لتضليل البوليس

وخلصت الدراسة إلى وجود أثر كبير لوسائل اإلعالم في ارتكاب الشباب  

اب لمشاهدة العنف للجرائم وال سيما العنف المدرسي على وجه الخصوص لمحاكاة الشب

 ).١٧٦-١٧٥هـ، ص ١٤٢٣ ،موثق في العمري (.المعروضة خاللها

كما عرضت لبعض السمات الشخصية واألسرية للشباب مرتكب الجـرائم          

 .وقدمت برنامجاً لإلسهام في خفض معدل انتشار الجرائم بين الشباب
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يـة  عالقـة وسـائل االتصـال المرئ      : بعنـوان   ) هـ١٤١٧(دراسة الكبيسي     - ٤

 .بالسلوك االنحرافي في المجتمع القطري) التلفزيون والفيديو(

التلفزيـون والفيـديو    (هدفت الدراسة إلى بيان عالقة وسائل االتصال المرئيـة           

بالسلوك االنحرافي في المجتمع القطري، وقد تناولت الدراسة توصيف للعينة من حيث            

 – المسـتوى التعليمـي      -عية   الحالة االجتما  -العمر  (خصائصها الديمقراطية، وهي    

وفيها تمت محاولـة فحـص      ).  اسم المنطقة التي يسكن فيها المبحوث      –الحالة العملية   

العالقة بين سلوك التعرض لوسائل االتصال المرئية المقصودة فـي البحـث، وهـي              

التلفزيون والفيديو، وتصورات عينات البحث، لعالقتها بالسلوك االنحرافي سواء لـدى           

 وقـد   . أو بشكل عام لدى الجمهور العام      ،)نزالء السجن المركزي واألحداث   (المذنبين  

 .من الجمهور والعام والمذنبين) ٥٠٩(بلغ العدد اإلجمالي لعينة الدراسة 

 :وبالنسبة لنتائج الدراسة 

نزالء (أظهرت نتائج الدراسة المسحية أن كالً من الجمهور العام والمذنبين  - ١

وقد . يتعرضون للتلفزيون بمعدل ساعتين يومياً) ثالسجن المركزي واألحدا

. في قطر) المشاهدة(دلت دراسات سابقة على أن هذا هو المعدل العام للتعرض 

وتبين أن عينة المذنبين تتعرض لهذا الجهاز اإلعالمي العام تعرضاً مكثفاً 

حيث وصلت نسبة من ذكروا أنهم يعطون كل هذا ) خمس ساعات فأكثر يومياً(

بينما لم تزد نسبة هذه الفئة من الجمهور % ٢٠ت لمشاهدة التلفزيون يومياً الوق

 .%٤,٧العام عن 

أما من حيث أسباب مشاهدة التلفزيون فجاءت الرغبة في التعلم عند الجمهور  - ٢

العام في المرتبة األولى بين تلك األسباب، حيث بلغت نسبة من ذكروا هذا 

ظمه من فئة المتعلمين، وكذلك معظمه من  حيث إن الجمهور العام مع،%٢٨,٦

 .المتزوجين وأولياء أمور
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أما عينة المذنبين فجاء أهم سبب للمشاهدة أنه يتم عرض مواد يرغب   

 .المبحوث في مشاهدتها وهذا الدافع إما أن يكون دافعاً إيجابياً أو دافعاً سلبياً

 يتم ربط أسباب فليس كل ما يرغب فيه المذنبون إيجابياً، بل إنه حينما  

المشاهدة لدى تلك العينة بقائمة المواد التي تفضل مشاهدتها، نجد أن غالبية ما 

يرغب فيه هؤالء المذنبون يعد سلبياً، حيث جاءت أفالم العنف والجريمة 

والمغامرة وبالذات األجنبية منها، جاءت على قمة فاتحة تلك التفضيالت حيث 

 .%٢٨,٣بلغت النسبة 

 أية فروق ذات داللة إحصائية بين قوائم تفضيالت الجمهور العام لم تظهر - ٣

 : وهي .للمواد التلفزيونية

 – األفالم والمسلسالت األجنبية – البرامج الدينية –البرامج الثقافيـة   

 – برامج المنوعات – األفالم والمسلسالت العربية –البرامج الرياضية 

 النشرات اإلخبارية –سوم المتحركة  برامج األطفال والر–المصارعة الحرة 

 . البرامج العلمية–والبرامج السياسية 

سجناء السجن المركزي "ومن بين قائمة تفضيالت عينة من المذنبين   

 أما في قوائم تفضيل مشاهدة .وهو أعلى معدل% ١٧,٢، فقد ذكر "واألحداث

 المذنبين أكثر من الفيديو، فقد ارتفعت نسبة تفصيل مشاهدة األفالم األجنبية عند

بينما بلغت نسبة تفضيل % ٢٨,٣الجمهور العام، حيث بلغت نسبة المذنبين 

، وهذا يبين إقبال المذنبين على تفضيل %٣١,٧الجمهور العام لألفالم األجنبية 

، وهذا مؤشر يدل على عالقة تلك األفالم "أفالم العنف والجريمة"األفالم األجنبية 

 .باالنحراف
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التلفزيون والجريمـة،   : بعنوان  ) م١٩٩٣(ة بن طياش، فهد بن عبداهللا       دراس   - ٥

دراسة ميدانية على تعلم الجريمة من التلفزيون بين مرتكبيها من أفراد العمالة            

 . اآلسيوية في المملكة العربية السعودية

تدخل هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التي اعتمدت على استمارة مقابلة            

شوائية منتظمة من بين أفراد العمالة اآلسيوية المسجونين في سـجن الملـز             مع عينة ع  

مبحوثاً يمثلـون الـدول     ) ١٦٥(وسجن النساء، وشملت العينة     ) للرجال(وسجن الحائر   

اآلسيوية غير العربية وهي الهند وباكستان والفلبين وبنجالديش وتايالنـد وسـيرالنكا            

وعدد النسـاء   %) ٦٨,٥(رجالًً بنسبة   ) ١١٣ (وإندونيسيا، وبلغ عدد الذكور في العينة     

 %).٣١,٥(امرأة بنسبة ) ٥٢(

من العينة أميون أو أشباه متعلمين، وفـي        %) ٥٤(وتبين من نتائج الدراسة أن      

ريـال  ) ١٥٠٠(من العينة   %) ٨٥(مراحل قريبة جداً من االبتدائية، ولم يتجاوز دخل         

من العينة، مع   %) ٧٥(سنة حوالي   ) ٢٦-٢١(شهرياً، كما تمثل الفئات العمرية ما بين        

مالحظة أن تأشيرة دخول المملكة للعمل ال تمنح إال لمن هم فوق الثامنة عشرة، وبلغت               

، وبالنسـبة للحالـة     %)١٥,٧(والنصـرانيين   %) ٦٩,٧(نسبة المسلمين فـي العينـة       

 ، أما فيما يتعلق بتوزيع أفراد العينة حسـب        %)٦٣(االجتماعية بلغت نسبة المتزوجين     

، %)٣٨,٢(الجريمة المرتكبة فقد كانت جرائم تهريب المخـدرات وترويجهـا بنسـبة             

، %)١٠,٩(، وحوادث سيارة وقيـادة بـدون رخصـة          %)٢٩,٧(والجرائم األخالقية   

 .%)٥,٥(وسرقات 

وبالنسبة للمتغيرات المستقلة ذات العالقة بالمشاهدة كشفت نتـائج الدراسـة أن            

تشاهد أفالم الفيـديو وبرامجـه، وهـذه        %) ٥٥ (،نمن العينة تشاهد التلفزيو   %) ٨١(

 .تقريباً%) ٧٣(المشاهدة تتم باهتمام وصلت نسبته إلى 

فقـد  ) التابعة(أما فيما يتعلق بتأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات المعتمدة          
اتضح عدم وجود داللة إحصائية، بمعنى أن نوعية الجريمة لم تؤثر في عمليات التعليم              
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لفزيون، كذلك عمليات االنتباه، لكن وجدت عالقة إحصائية ذات داللة بين زيادة            من الت 
ساعات المشاهدة وجميع عمليات التعلم االجتماعي من التلفزيون فيمـا عـدا عمليـات              
الحث والتعزيز السلبي، وخلصت الدراسة إلى أن تعلم الجريمة مـن التلفزيـون فقـط               

وقعة من هذه العينة التي ارتكبت فعالً بعـض         كمتغير أساسي ليس بالقوة التي كانت مت      
الجرائم، لكن الدراسة أيدت احتمال أن يتعلم األفراد السلوكيات العنيفة والمتعددة عـن             
طريق المالحظة لمثل هذه السلوكيات على شاشة التلفزيون، كما أيدت احتمـال تقليـد              

تلك التي تقـدم بشـكل      السلوكيات العنيفة المقدمة في التلفزيون بشكل واقعي، أكثر من          
كمثيرات لمواقف في بيئة ما بعـد       " المتلفز"خيالي، وكذلك أيدت احتمال استخدام العنف       

 .المالحظة وتكون هذه البيئة شبيهة بالموقف المتلفز للعنف

 :التعقيب على الدراسات السابقة 

 :التعقيب على الدراسات التي تناولت القنوات الفضائية  - ١

راسات التي تناولت القنوات الفضائية وجود تأثير لتقنيـات         اتضح من عرض الد    
). هـ ١٤٢٣(ومطاوع   ،  العمري  مثل دراسـة     ؛ واإلعالم على النشء السعودي    االتصال

 ومن هذه الدراسـات دراسـة       ؛وأن للقنوات الفضائية سلبيات أهمها تعزيز القيم السلبية       
 ).م٢٠٠٢(راشد 

 المجتمـع   فيظم الفئات العمرية    كما اتضح من عرض الدراسات السابقة أن مع        
مما قد يعطي مؤشـر لدراسـة   ) م١٩٩٢(تشاهد القنوات الفضائية مثل دراسة منصور      

أنماط التعرض للقنوات الفضائية على المجتمع السعودي وأن هناك مخاطر ينبغي على            
 المخـاطر التـي     بعـض   يتالفى خاصة أن بعامة والمجتمع السعودية    بالمجتمع العربي   

 .ئل االتصال المختلفة، وال سيما برامج القنوات الفضائيةتكتنف وسا

وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن هذه الدراسات تتشابه مع الدراسة الحالية فـي               
ضرورة دراسة التعرض لبرامج القنوات الفضائية ومدى تأثيرها على السلوك الجـانح            

 .وما ستسفر عنه نتائج الدراسة الحاليـة

 :راسات التي تناولت اكتساب السلوك الجانح التعقيب على الد - ٢

يتضح من عرض الدراسات التي تناولت اكتساب السلوك الجانح لدى األحـداث             
 األحداث وأنهـا تناولـت      جنوحأن هناك وفرة في الدراسات السابقة التي تطرقت إلى          
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 األحداث وأن هناك متغيرات شخصـية مرتبطـة بالحـدث           جنوحالعوامل المؤدية إلى    
ودراسة الجعفـري   ) هـ١٤٢٠(ته قد تؤدي به إلى اإلنحراف مثل دراسة القريع          وأسر

ـ ١٤١٦( ودراسة الثقيل    ،)هـ١٤١٧(، ودراسية صيرفي    )هـ١٤١٩( كمـا أن   ). هـ
 تأثير وسائل اإلعالم على حناح األحداث مثل دراسة الثقيـل           ت عن هناك دراسات كشف  

سات السابقة أن ظـاهرة     كما كشفت الدرا  ). هـ١٤١٤(ودراسة القحطاني   ) هـ١٤١٦(
 والحـد مـن خطورتهـا مثـل دراسـة الصـاعدي         ،انحراف األحداث يمكن عالجها   

 ).هـ١٤١٦(ودراسة السدحان ) هـ١٤٢٠(

وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري، وفي التعرف             
حجـم العينـة    على مناهج البحث المختلفة التي اعتمدت عليها هذه الدراسات، ومعرفة           

 والجانحين وهو   األسوياءالمناسبة في الدراسات الوصفية المسحية التي تقارن بين عينة          
 .ما سيتم تطبيقه في الجانب التطبيقي من الدراسة

 وارتكـاب   ،التعقيب على الدراسات التي تناولت العالقة بين القنوات الفضائية         - ٣
 .السلوك الجانح

 يتضح أن هناك ندرة في الدراسات العربيـة     من خالل عرض الدراسات السابقة     
التي تناولت القنوات الفضائية كمتغير مستقل والسلوك الجـانح كمتغيـر تـابع إال أن               
الدراسات التي تم سردها تؤكد على وجود أثر كبير لوسائل اإلعالم في ارتكاب الشباب              

لحربـي  للعديد من الجرائم والتي تدخل تحت نطاق السـلوك الجـانح مثـل دراسـة ا           
 الموثقة فـي  (١٩٩٩ ,Breland)ودراسة ) م٢٠٠٢(ودراسة المطيري ) هـ١٤٢٤(

 .دراسة العمري

ويالحظ أيضاً من عرض الدراسات السابقة أن نوعية األفالم والبـرامج التـي              
يتعرض لها الحدث قد تؤدي إلى اكتساب السلوك الجانح إال أنه مازال هناك جدل حـو                

بصورة قطعية وتحديد نوع برامج القنوات الفضائية التـي         مسألة تأثير وسائل اإلعالم     
 في اكتساب السلوك الجانح وهو ما يعطي لهذه الدراسة أهمية            مما يسهم  يفضلها الحدث 

تطبيقه في الكشف عن برامج القنوات الفضائية التي قد تؤدي إلـى اكتسـاب الحـدث                
 .للسلوك الجانح
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 الرابعالفصل 

 منهجية الدراسة واجراءاتها

 : ة ــقدمم

يحتوي هذا الفصل على عرض لمنهجية الدراسة ويشمل ذلك مـنهج الدراسـة              

  ومجتمع الدراسة، وعينـة      ،وأسباب اختيار هذا المنهج دون غيره من المناهج األخرى        

 واألسلوب الذي استخدم في اختيار عينـة        ،الدراسة والحديث عن تعريفها وخصائصها    

ذكر ألهم  واجراءات تطبيق الدراسة،و ،باتهاقها وث  وتعريف ألداة الدراسة وصد    ،الدراسة

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

 :منهج الدراســة 

منهج الدراسة عبارة عن المنهج الوصفي المسحي الذي يتناسب مع طبيعة  

تأثير برامج القنوات الفضائية الدراسة والبيانات المراد الحصول عليها لمعرفة  

 كتساب السلوك الجانح لدى األحداثعلى ا

 ، وهو منهج يصف الظاهرة عن طريق جمع المعلومات أو البيانات الالزمة  

ويتعدى الوصف وجمع المعلومات والبيانات إلى تصنيف تلك المعلومات 

وتنظيمها، والتعبير عنها كمياً وكيفياً، ثم تحليلها للوصول إلى استنتاجات تسهم في 

 ).٢٣ص، هـ١٤٢١، العساف(دقيق من أجل تطويره وتحسينه فهم الواقع بشكل 

وقد تم اختيار المنهج المسحي ألن ذلك النوع من البحوث يتم بواسطة استجواب             

جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة             

العالقـة أو   من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسـة              

 .)١٩٢-١٩١هـ،  ص١٤٢١ ،العساف(استنتاج األسباب مثالً 
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 : وقد أشار الرشيدي إلى خطوات الدراسة المسحية والتي تتمثل في  

 .تحديد الموضوع وصياغته •

 وتحديد النقاط الرئيسية والفرعيـة      ،وضع خطة البحث بحيث تتضمن تحديد الهدف       •

 وأدوات جمع البيانات بجانـب      ،مستخدمة وكذلك المفاهيم ال   ،التي سيتضمنها البحث  

 .البشرية، والمكانية، والزمانية: مجاالت البحث 

جمع البيانات من الميدان، ومراجعة هذه البيانات أوالً بأول للتأكـد مـن اسـتيفاء                •

 .وتالفي أخطاء العمل الميداني،البيانات المطلوبة

تصنيفها في مجموعات بما    وفي هذه الخطوة تتم مراجعة البيانات و      : تحليل البيانات    •

 واستخراج  ،يتفق مع هدف البحث وخطته، والمعالجة اإلحصائية للبيانات وجدولتها        

 .والمعامالت اإلحصائية المطلوبة،والنسب ،التكرارات 

 .يتم عرض النتائج والتعليق عليها وفق خطة البحث: عرض النتائج  •

ي صورته الكاملة من حيـث      ويتضمن هذا التقرير البحث ف    : كتابة التقرير النهائي     •

الرشـيدي،  . ( والخالصة مع توثيق المصادر والمراجع     ، والنتائج ، والمنهج ،النظرية

 ).٦٦م، ص ٢٠٠٠

ويستطيع الباحث من خالل اتباع المنهج الوصفي المسحي جمع المعلومات الخاصة           

 .بتأثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب السلوك الجانح لدى األحداث

 :الدراسة مجتمع 

ـ   أنهيعرف مجتمع الدراسة كما بين ربحي عليان          مل علـى جميـع     ت الذي يش

 ويتكون مجتمـع الدراسـة عـادة مـن عناصـر      ،عناصر المشكلة المطلوب دراستها   

نزالء  ويتكون مجتمع الدراسة الحالي من جميع     ) ١٥٩ ص ،م٢٠٠٢ ،عليان (.ومفردات
 األسوياء بمدرسة    الطالب  من نظرائهم و  االجتماعية بمنطقة عسير،   المالحظة دار

 . وثانوية الفواز التابعة إلدارة تعليم منطقة عسير.الفرعين
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 :وخصائصها عينة الدراسة 

لقد أشار ربحي عليان إلى أن عينة الدراسة تعرف بأنها الطريقة التي يتم مـن               

خاللها جمع البيانات والمعلومات من عناصر وحاالت محددة يتم اختيارها من مجتمـع             

 من المجتمـع، بحيـث      ء، كما أن العينة هي جز     )١٦٠ ص ،م٢٠٠٢ ،عليان(دراسة  ال

والحكمة من إجراء الدراسة على العينة      .  نفسها تتوافر في هذا الجزء خصائص المجتمع     

، فيكـون    بكاملـه  هي أنه في كثير من األحيان يستحيل إجراء الدراسة على المجتمـع           

ويصـبح ذلـك    .   تعميمها على المجتمـع    اختيار العينة بهدف التوصل إلى نتائج يمكن      

 إذا كانت خصائص العينة تمثل خصائص المجتمع من حيث أكبر عدد ممكن من              ،ممكناً

 .المتغيرات، خاصة المتغيرات التي يحتمل أن تؤثر في الظاهرة محل البحث

 ينبغـي أن تكـون      – كغيره من البحوث العلمية      –والعينات في البحث التربوي      

حتى يمكن تعميم نتائج البحث، ويقصد بحجم العينة عدد المفردات الذين           ممثلة للمجتمع   

ستجري عليهم الدراسة، وليس هناك حجم ثابت يصلح لجميـع الدراسـات، فـبعض              

الرشـيدي،  . ( تجري على بضعة أفراد، أو عشرات أو مئات أو ألوف األفراد           األبحاث

 ).١٥١م، ص ٢٠٠٠

حدث تم تقسيمهم إلـى     ) ١٠٠(  من   ه هذ وقد تكونت العينة الفعلية للدراسة      
 وقـد تـم     مجموعتين متساويتين المجموعة األولى تشمل األحـداث الجـانحين          

اختيارهم بصورة مسحية من دار المالحظة اإلجتماعية بمنطقة عسير وقـد بلـغ             
حدث تـم اختيـارهم مـن المدرسـة         ) ٢١(  موزعين على    اًحدث) ٥٠( عددهم  

 وكالهمـا بـدار     ، من المدرسـة الثانويـة     هماختيارحدث تم   ) ٢٩(  و ،المتوسطة
  وقـد    ،األسوياءأما المجموعة الثانية فتشمل     . المالحظة اإلجتماعية بمنطقة عسير   

تم اختيارهم بصورة عشوائية  من مدرسة متوسطة الفرعين وثانوية الفواز  وقـد              
حدث تم اختيارهم مـن متوسـطة       ) ٢١( حدث موزعين على    ) ٥٠( بلغ عددهم   

 .كالهما بمنطقة عسيرو .حدث تم اختيارهم من ثانوية الفواز) ٢٩( و ،الفرعين 

 



 
-٨٨- 

 :خصائص عينة الدراسة وفيما يلي بيان 

 :خصائص عينة الدراسة 

 :  متغيرات خاصة باألحداث الجانحين -أوالً 

نظراً الختالف مجموعة األحداث الجانحين عن األسوياء فيما يتعلق بمدة 

ة إلى الدار، وعدد مرات اإلقامة في الدار، فقد بدأ اإلقامة في الدار وسبب اإلحال

الباحث بذكر المتغيرات المرتبطة باألحداث الجانحين ثم بعد ذلك سيناقش التباين 

 والجانحين وفيما يلي األسوياءفي الخصائص األخرى في جداول تقارن خصائص 

 .بيان المتغيرات الخاصة باألحداث الجانحين

 قامة في الدارمدة اإل) :  ١(جدول رقم 
 

 % ت مدة اإلقامة في الدار م

 %٣٤ ١٧ أقل من شهر - ١

 %١٢ ٦  شهور٣من شهر إلى أقل من  - ٢

 %٢٨ ١٤  شهور٦ شهور إلى أقل من ٣من  - ٣

 %٦ ٣  شهور٩ شهور إلى أقل من ٦من  - ٤

 %٦ ٣ شهر ١٢ شهور إلى أقل من ٩من  - ٥

 %١٤ ٧ أكثر من سنة - ٦

 %١٠٠ ٥٠ المجمــــوع
 

أن أغلبية عينة الجانحين بنسـبة      ) ١(يتبين من النسب المئوية للجدول رقم        

أقـل مـن    %) ٣٤( شهور، فقد كانت إقامة      ٦قد قضوا فترة ال تزيد عن       %) ٧٤(

من شهر إلى أقل من     %) ١٢( شهور،   ٦ شهور إلى أقل من      ٣من  %) ٢٨(شهر،  

 شهور إلى   ٦لكل من   %) ٦(أكثر من سنة، وإقامة     %) ١٤( شهور، بلغت إقامة     ٣

 .شهر ١٢ شهور إلى أقل من ٩ شهور، ومن ٩أقل من 



 
-٨٩- 

 :  سبب اإلحالة إلى الدار -ثانياً 

 سبب اإلحالة إلى الدار) : ٢(جدول رقم 

 % ت سبب اإلحالة إلى الدار م

 %٣٤ ١٧ سرقة - ١

 %١٤ ٧ مشاجرة - ٢

 %٢٠ ١٠ قضايا أخالقية - ٣

 %١٢ ٦ مشكالت أسرية - ٤

 %٦ ٣ رخمو - ٦

 %٢ ١ تفحيط - ٧

 %١٢ ٦ قتل - ٨

 %١٠٠ ٥٠ المجمــــوع

في البداية لقد وضع الباحث هذا المتغير في استمارة الدراسة بحيث نتعرف             

من خالله على سبب اإلحالة إلى الدار هذه المرة، دون غيرها من المرات السابقة              

من ) ٢( جدول رقم    التي ربما يكون المبحوث قد أحيل لها ألسباب أخرى، ويكشف         

، تليهـا   %)٣٤(أن السرقات بأنواعها تتصدر الجنح التي ارتكبها الجانحون بنسبة          

، والتفحـيط بنسـبة     %)١٤(، والمشاجرة بنسبة    %)٢٠(القضايا األخالقية بنسبة    

، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الملـك        %)٢(لكل منهما، ، وخمور بنسبة      %) ١٢(

 الجريمة حيث أثبتت نتائجها بأن السرقة بأنواعها        وهي دراسة سابقة لمركز أبحاث    

م، ١٩٩٠الملـك،   (جاءت في المرتبة األولى بين أسـباب اإلحالـة إلـى الـدار              

، ودراسة شومان التي أثبتت نتائجها أن السرقة جـاءت فـي المرتبـة              )١١٠ص

 األولى لسبب اإلحالة إلى الدار، يليها االنحرافات األخالقية، ثم العنف والمضاربة،          

 .)٧٢هـ، ص١٤٢٠شومان، (والخمور 

 

 



 
-٩٠- 

 : عدد مرات اإلقامة في الدار –ثالثاً 

 عدد مرات اإلقامة في الدار) : ٣(جدول رقم 
 

 % ت عدد مرات اإلقامة في الدار م

 %٨٢ ٤١ مرة واحدة - ١

 %١٤ ٧ مرتان - ٢

 %٤ ٢ ثالث مرات - ٣

 - - أربع مرات فأكثر - ٤

 %١٠٠ ٥٠ المجمـــوع

 

أن غالبية األحداث الجانحين يقيمون ألول مرة في ) ٣(جدول رقم يوضح  
من عينة األحداث الجانحين أنهم %) ٨٢(الدار أي أنهم حديثوا الجنوح حيث بين 

 إلى ارتفاع نسبة اًيقيمون ألول مرة وهي نسبة مرتفعة مما قد يعطي مؤشر
 .الجنوح في اآلونة األخيرة

ممن دخلوا الدار %) ٤(ر للمرة الثانية، وممن دخلوا الدا%) ١٤(يليها نسبة  
 إلى الجنوح في ودللمرة الثالثة وهو أمر يستحق إجراء دراسة خاصة عن الع

  .ودالمملكة وتحديد األسباب التي تؤدي إلى الع

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شومان التي أوضحت أن غالبية األحداث  
 ).٧٤هـ، ص ١٤٢٠ شومان،(الجانحين يقيمون ألول مرة في الدار 



 
-٩١- 

المقارنة بين األحداث الجانحين واألسـوياء بالنسـبة للمتغيـرات           –ثانياً  
 :الشخصية 

 :التباين بن األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للمهنة  - ١

يتضح من عينة الدراسة أن جميع مهن األحداث الجانحين واألسوياء طالب  
طة لكل من األحداث الجانحين لطالب المرحلة المتوس%) ٢١(وذلك بنسبة 
لطالب المرحلة الثانوية لكل من األحداث الجانحين %) ٢٩(واألسوياء، و

 .واألسوياء
 .المقارنة بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للعمر - ٢

 )٤(جدول 

 التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للعمر

                          العينة
 العمــر   

 المجموع ونجانح أسوياء

 ١٥ إلى أقل من ١٣من  ٢٣ ٦ ١٧ ت

 %٢٣ %٦ %١٧ % سـنة
  سنة فأكثر١٥من  ٧٧ ٤٤ ٣٣ ت
% ٧٧ %٤٤ %٣٣% 
 المجمـــوع ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ت
% ١٠٠ %٥٠ %٥٠% 

 

 أعمارهممن عينة األحداث الجانحين تتراوح % ٢٤يتضح من الجدول أن  
 سنة، أما بالنسبة لعينة ١٥ إلى إلى أقل من ١٣من % ٦ و ، سنة فأكثر١٥من 

 ١٣من %) ١٧ (، سنة فأكثر١٥ من أعمارهميتراوح % ٣٣األسوياء اتضح أن 
أي أن عينة األحداث الجانحين تزداد في الفئة العمرية من .  سنة١٥إلى أقل من 

 سنة مقارنة ١٥ سنة إلى أقل من ١٣ سنة فأكثر وتقل في الفئة العمرية من ١٥
 فروقاً واضحاً بين األحداث الجانحين واألسوياء ٢ولم تظهر قيمة كا. األسوياءب

 .بالنسبة للعمر



 
-٩٢- 

 

 

 :المقارنة بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي  - ٣

 )٥(جدول 

 مقارنة عينة األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي

     العينة                     
 العمــر

 المجموع ونجانح أسوياء

 ٤٢ ٢١ ٢١ ت
 متوسط

% ٤٢ %٢١ %٢١% 
 ٥٨ ٢٩ ٢٩ ت

 ثانـوي
% ٥٨ %٢٩ %٢٩% 
 المجمـــوع ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ت
% ١٠٠ %٥٠ %٥٠% 

 

 في خصائص األحداث الجانحين اًيتضح من الجدول أن هناك تساوي 
داث الجانحين واألسوياء في واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي فنسبة األح

. لكل منهما%) ٢٩(لكل منهما، وفي المرحلة الثانوية %) ٢١(المرحلة المتوسطة 
 واضحة بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة اً فروق٢ولم تظهر قيمة كا
 . للمستوى التعليمي



 
-٩٣- 

 :سة التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة لإلنتظام في الدرا - ٤

 )٦(جدول 

 التباين بين عينة األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة لإلنتظام في الدراسة

                          العينة
 االنتظام في الدراسة

 المجموع ونجانح أسوياء

 منتظم بالكامل ٦٥ ٢٧ ٣٨ ت
% ٦٥ %٢٧ %٣٨% 
 الغياب أحياناً ٢٦ ١٦ ١٠ ت
% ٢٦ %١٦ %١٠% 
 راًالغياب كثي ٤ ٤ - ت
% - ٤ %٤% 
 ال أذهب المدرسة ٥ ٣ ٢ ت
% ٥ %٣ %٢% 
 المجمــوع ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ت
% ١٠٠ %٥٠ %٥٠% 

والذي يبين التباين بين عينة األحداث الجانحين ) ٦(يتضح من الجدول  
 منتظمين األسوياءمن عينة %) ٣٨(واألسوياء بالنسبة لإلنتظام في الدراسة أن 

من %) ١٠(أن و،من األحداث الجانحين%) ٢٧(مل مقابل في الدراسة بالكا
من األحداث %) ٤(ن األحداث الجانحين وم%) ١٦( يغيبون أحياناً مقابل األسوياء

من األحداث الجانحين ال يذهبون %) ٣(الجانحين قد بينوا بأنهم يغيبون كثيراً و 
دراسة وعلى الرغم من أن عينة ال. من األسوياء%) ٢(إلى المدرسة مقابل 

بالنسبة لألحداث الجانحين واألسوياء قد تم اختيارهم أصالً من مدارس متوسطة 
 إال أن إجابات عينة الجانحين بالنسبة لإلنتظام في الدراسة تبدو غير ،وثانوية

 أو رغبة ، أو معظمهم في المدرسة،منطقية في ضوء عدم انتظام غالبيتهم
ى كل حال تعكس نوعاً من التقدير معظمهم في عدم استكمال دراستهم، لكنها عل

 .المبالغ فيه في تقديم إجابات تصف الواقع



 
-٩٤- 

 

 :التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للحالة االجتماعية  - ٥

 )٧(جدول 

 التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للحالة االجتماعية

                          العينة
 المجموع ونجانح أسوياء  االجتماعيةالحالة

 متزوج ١٠ ٥ ٥ ت
% ١٠ %٥ %٥% 
 أعزب ٩٠ ٤٥ ٤٥ ت
% ٩٠ %٤٥ %٤٥% 
 المجمــوع ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ت
% ١٠٠ %٥٠ %٥٠% 

 

 في النسب بين األحداث الجانحين اًأن هناك تساوي) ٧(يتضح من الجدول  
%) ٤٥( و،ل منهما متزوجلك%) ٥(أن نسبةواألسوياء بالنسبة للحالة االجتماعية و

بينما %) ١٠( عينة الدراسة  شقي أي أن نسبة المتزوجين مناًلكل منهما أعزب
 %). ٩٠(نسبة الغير متزوجين 



 
-٩٥- 

التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة لمستوى الدخل الشهري  - ٦
 :للبحوث 

 )٨(جدول 

 للدخل الشهريالتباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة 

                          العينة
 المجموع ونجانح أسوياء الدخل الشهري

  ٤٩  ٢٩  ٢٩ ت
  ريال فأقل١٠٠

% ٤٩ % ٢٩ % ٢٠ % 
 ريال إلى أقل من ١٠٠  ١٣  ٥  ٨ ت

 % ١٣ % ٥ % ٨ %  ريال٢٠٠
 ريال إلى أقل ٢٠٠من   ٦  ٢  ٤ ت

 % ٦ % ٢ % ٤ %  ريال٣٠٠من 
يال إلى أقل  ر٣٠٠من   ٥  ٣  ٢ ت

 % ٥ % ٣ % ٢ %  ريال٤٠٠من 
 ريال إلى أقل ٤٠٠من   ٩  ٢  ٧ ت

 % ٩ % ٢ % ٧ %  ريال٥٠٠من 
 ريال إلى أقل ٥٠٠من   ٧  ٣  ٤ ت

 % ٧ % ٣ % ٤ %  ريال١٠٠٠من 
  ١١  ٦  ٥ ت

  ريال فأكثر١٠٠٠
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 المجمــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

الذي يبين التباين بين عينة األحداث الجانحين و) ٨(يتضح من الجدول  
 واألحداث الجانحين األسوياء بين اًواألسوياء بالنسبة للدخل الشهري أن هناك تباين

من %) (٢٠( ريال فأقل حيث بلغت نسبة األسوياء ١٠٠بالنسبة للدخل الشهري 
 . للجانحين% ٣ و،لألسوياء% ٢بة بنس)  ريال٤٠٠ ريال إلى أقل من ٣٠٠

 



 
-٩٦- 

% ٤بنسبة )  ريال١٠٠٠ ريال إلى أقل من ٥٠٠من ( والدخل الشهري  
 عدم وجود فروق بين األحداث ٢وقد بينت قيمة كا. للجانحين%) ٣(و،لألسوياء

 أو الفروق بين الدخل أو المصروف ،الجانحين واألسوياء بالنسبة للدخل الشهري
دالة وربما يعطي متغير الدخل الشهري لألسرة تفسيراً الشهري  للمجموعتين غير 

 .أكثر لمدى التباين في المستوى االقتصادي بين الجانحين واألسوياء

 الدخل الشهري فقد أشارت أدبيات انحراف لمدى تأثير عاملوبالنسبة  
 ولكن ربما توفر فئات ،الجنوحاألحداث أن الفقر، أو الضيق االقتصادي له عالقة ب

 بين المجموعتين مؤشرات تشجع على القول بتقارب الدخل الشهري الدخل
 على اً جيداًأن الدخل يوفر مؤشر) هـ١٤٢٠( وقد أوضح شومان ،للمجموعتين

 على استقرار الحدث داخل  له تأثيراًالمستوى االجتماعي للمبحوث أو أسرتهأن 
المستوى  وعادة ما تربط أدبيات اإلعالم والجريمة بين ،الوسط االجتماعي

 وزيادة التأثر بالعنف المقدم في مضامين وسائل اإلعالم ومنها القنوات ،االجتماعي
 .الفضائية



 
-٩٧- 

 : واألسوياء بالنسبة للحي السكني ،التباين بين األحداث الجانحين - ٧

 )٩(جدول 

  واألسوياء بالنسبة للحي السكني،التباين بين األحداث الجانحين

 العينة                         
 المجموع ونجانح أسوياء الحي السكني

 ٢٠ ١٤ ٦ ت
 شعبي

% ٢٠ % ٢٩ % ٦ % 
 ٥٤ ٢٥ ٢٩ ت

 متوسط
% ٥٤ % ٢٥ % ٢٩ % 
 ٢٦ ١١ ١٥ ت
 راق % ٢٦ % ١١ % ١٥ %
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 
 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ت

 المجمــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

 . ٠,٠٥ وهي دالة عند مستوى ٣,١١ = ٢قيمة كا 

والذي يبين التباين بين األحداث الجانحين ) ٩(ضح من الجدول رقم يت 
 بالنسبة للحي السكني بين اً واضحاًواألسوياء بالنسبة للحي السكني أن هناك تباين،

من األحداث الجانحين يسكنون في %) ١٤( واألسوياء بنسبة ،األحداث الجانحين
 يعيشون في األسوياء من %٢٩و . األسوياءللتي يسكنها% ٦أحياء شعبية مقابل 

 األسوياءمن %) ١٥(من األحداث الجانحين و %) ٢٥(أحياء متوسطة مقابل 
وقد أظهرت قيمة . من األحداث الجانحين%) ١١(يعيشون في أحياء راقية مقابل 

 ،وجود فروق دالة بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة للحي السكني) ٢كا(
عي وأنماط المشاهدة وانتقاء التعرض لبرامج القنوات وبالتالي بالمستوى االجتما

 .الفضائية



 
-٩٨- 

 : واألسوياء بالنسبة لمهنة ولي األمر ،التباين بين األحداث الجانحين - ٨
 )١٠(جدول 

 واألسوياء بالنسبة لمهنة ولي األمر،التباين بين األحداث الجانحين 

                          العينة
 المجموع ونجانح ءأسويا مهنة ولي األمر

 ١٩ ٩ ١٠ ت
 عسكري

% ١٩ % ٩ % ١٠ % 
 ٢٢ ٨ ١٤ ت

 مدني
% ٢٢ % ٨ % ١٤ % 
 ١١ ٤ ٧ ت

 رجل أعمال
% ٧ %  ٤ % ٧ 
 ٢٢ ١٦ ٦ ت

 عاطل
% ٢٢  ١٦ % ٦ % 
 ٢٦ ١٣ ١٣ ت

 متقاعد
% ٢٦ % ١٣ % ١٣ % 
 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ت

 المجمــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة ) ١٠(يوضح الجدول رقم  
 بين )مدني( في مهنة اً ويتضح من النسب المئوية أن هناك تباين،لمهنة ولي األمر

 أما مهنة متقاعد ،%)٨(ونسبة الثانية %) ١٤(األسوياء والجانحين فنسبة األولى 
 اً واضحاًاك تباين إال أن هن.فيوجد تساوي في النسب بالنسبة للجانحين واألسوياء

ونسبة األسوياء %) ١٦ ( فيها لصالح الجانحين فنسبة الجانحين)عاطل(في مهنة 
%) ٤(مقابل %) ٧( أعمال فنسبة األسوياء  رجل أما بالنسبة لمهنة.%)٦(

 .للجانحين

 والجانحين وجود نسبة ،ونستنتج من مهنة ولي األمر بالنسبة لألسوياء 
 اً بالنسبة للجانحين وقد يوفر ذلك مؤشر)عاطل(هنة في م من أولياء األموركبيرة 

 بالتزامات لعدم قيام ولي األمر بدوره في توجيه األبناء ألنه قد يكون مشغوالً
األسرة المادية ومن المرجح أال يكون قادر على تلبية جميع احتياجات األسرة 



 
-٩٩- 

بسبب أنه عاطل عن العمل، وربما يوفر ذلك فرصة للحدث ألن ينخرط في 
 .جماعة الصحبة كما يريد

 

 واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي ،التباين بين األحداث الجانحين - ٩
 .للوالد

)١١(جدول   

 واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي للوالد،التباين بين األحداث الجانحين

  ٠,٠٢مستوى الداللة    ٥= درجات الحرية   ١٢,٤٨١ = ٢كا 

يرتبط متغير المستوى التعليمي للوالد بمؤشرات الوضع اإلجتماعي  
وقد أظهرت .للمبحوثين من ناحية، ومستوى التوجيه داخل األسرة من ناحية أخرى

 الجانحين في جانبمي للوالد النتائج وجود فروق دالة احصائيا في المستوى التعلي
. لألسوياء%) ٤(مقابل %) ١٥( الجانحين بين فنسبة أمي ٢كاكما اتضح من قيمة 

                         العينة
 وعالمجم جانحين أسوياء المستوى التعليمي للوالد

  ١٩  ١٥  ٤ ت
 أمي

% ١٩ % ١٥ % ٤ % 
  ٨  ٤  ٤ ت

 يقرأ ويكتب
% ٨ % ٤ % ٤ % 
  ٢٨  ١٥ ١٣ ت

 ابتدائي
% ٢٨ % ١٥ % ١٣ % 
  ٢٢  ١٠  ١٢ ت

 متوسط
% ٢٢ % ١٠ % ١٢ % 
  ١١ ٢  ٩ ت

 ثانوي
% ١١ % ٢ % ٩ % 
 جامعي  ١٢  ٤  ٨ ت
% ١٢ % ٤ % ٨ % 
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 المجمــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 



 
-١٠٠-

 يميل إلى التأثير )األمية(وقد أشارت األدبيات أن المستوى التعليمي المنخفض مثل 
باكتساب السلوك الجانح ، فقد وجد أن األحداث المنحرفين ينتمون عادة ألسر 

ستوى تعليم األب واألم منخفضا ، وبالتالي إذا كان األبوان على يكون فيها م
مستوى تعليم متقدم فإن هذا يؤدي إلى وجود عالقة ايجابية بين األبوين والحدث 
تضمن تحقيق التفاهم واإلشراف على الحدث، واللذان يعتبران عاملين أساسيين في 

 ) ١٢٣هـ، ص١٤١٧صيرفي ، . (اث من اكتساب السلوك الجانحوقاية األحد

 واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي ،التباين بين األحداث الجانحين - ١٠
 .للوالدة

)١٢(جدول   

  واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي للوالدة،التباين بين األحداث الجانحين

  

                          العينة
 المجموع ونجانح أسوياء المستوى التعليمي للوالدة

  ٥٨  ٣٣ ٢٥ ت
 ميةأ

% ٥٨ % ٣٣ % ٢٥ % 
  ٨  ٤  ٤ ت

 تقرأ وتكتب
% ٨ % ٤ % ٤ % 
  ١٨  ٧ ١١ ت

 ابتدائي
% ١٨ % ٧ % ١١ % 
  ٦  ٣  ٣ ت

 متوسط
% ٦ % ٣ % ٣ % 
  ٥ ١ ٤ ت

 ثانوي
% ٥ % ١ % ٤ % 
  ٥  ٢  ٣ ت

 جامعــي
% ٥ % ٢ % ٣ % 
 المجمــوع  ١٠٠ ٥٠  ٥٠ ت
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 



 
-١٠١-

الذي يبين التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء ) ١٢(يتضح من الجدول 
بالنسبة للمستوى التعليمي للوالدة بعدم وجود فروق دالة إحصائية كما بينتها قيمة 

 بسيطة في مستوى األمية بين اً إال أن النسب المئوية تبين أن هناك فروق٢كا
%) ٢٥(للجانحين ونسبة %) ٣٣ (بلغت نسبتها األسوياءاألحداث الجانحين و

لألسوياء و %) ١١(لألسوياء وكذلك وجود فروق في المؤهل االبتدائي بنسبة 
 . للجانحين%) ٧(

 

 . واألسوياء في الحالة االجتماعية للوالدين،التباين بين األحداث الجانحين - ١١
)١٣(جدول   

 في الحالة االجتماعية للوالدين  واألسوياء ،يبين التباين بين األحداث الجانحين

 

 بين األحداث الجانحين لفروقاالذي يبين ) ١٣(يتضح من الجدول 
واألسوياء في الحالة االجتماعية للوالدين وجود تباين بسيط في الحالة االجتماعية 

من األسوياء % ٤٤للوالدين بالنسبة لألحداث الجانحين واألسوياء ففي حين 
أما . من األحداث الجانحين يعيشون مع الوالدين%) ٣٩(يعيشون مع الوالدين نجد 

%) ٦(لألحداث الجانحين مقابل %) ١١ (فنسبتهامستقرة التماعية غير الحالة اإلج
 .لألحداث األسوياء

                          العينة
 المجموع ونجانح أسوياء الحالة االجتماعية للوالدين

 ٨٣  ٣٩  ٤٤ ت
 يعيشان معاً % ٨٣ % ٣٩ % ٤٤ %
% ١٧ % ١١ ٦  
 % ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ ت

 المجمــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 



 
-١٠٢-

ولكن على الرغم من أن الجدول يوضح أن معظم المبحوثين في عينة 
 إال أن هذه النتيجة تختلف مع ،الجانحين والعاديين يعيشون في كنف األب واألم
 بين العالقات ارتباط إلى وجود نتائج العديد من الدراسات السابقة والتي أشارت

األسرية المضطربة والتفكك األسري وانحراف األحداث ومن هذه الدراسات 
التنبؤ بانحراف األحداث "والمنشورة بعنوان ) هـ١٤١٧(دراسة عبداهللا صيرفي 

من خالل الخصائص األسرية وأساليب المعاملة الوالدية ومفهوم الذات بالمملكة 
 إلى وجود عالقة ارتباطية بين تهقد توصل نتائج دراس ف"العربية السعودية

استخدام العقاب الجسدي الشديد من قبل األبوين  والعالقات األسرية المضطربة
 ).١٢٤ص  (.وانحراف األحداث

 . واألسوياء بالنسبة لمكان اإلقامة الحالية،التباين بين األحداث الجانحين - ١٢
)١٤(جدول   

  واألسوياء بالنسبة لمكان اإلقامة الحالية ، الجانحينيبين التباين بين األحداث

                          العينة
 المجموع جانحين أسوياء مكان اإلقامة الحالية للمبحوثين

 ٨٣ ٣٧ ٤٦ ت
 مع الوالدين

% ٨٣ % ٣٧ % ٤٦ % 
 ٢ ١ ١ ت

 مع األب فقط
% ٢ % ١ % ١ % 
 ٨ ٦ ٢ ت

 مع الوالدة فقط
% ٨ % ٦ % ٢ % 
 ١ ١ - ت

 مع زوج األم
% - % ١ % ١ % 
 ٣ ٣ - ت

 مع زوجة األب
% - % ٥ ٣ ٣ % 
 ٣ ٢ ١ ت

 مع األقارب
% ٣ % ٢ % ١ % 
 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ت

 المجمــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 



 
-١٠٣-

والذي يبين التبـاين بـين األحـداث الجـانحين          ) ١٤(يتضح من الجدول     

ة عدم وجود فروق واضحة بين األحـداث        واألسوياء بالنسبة لمكانة اإلقامة الحالي    

 وهذا التباين يظهـر بصـورة       .الجانحين واألسوياء بالنسبة لمكان اإلقامة الحالية     

 ،للجـانحين %) ٣٧(لألسوياء و %) ٤٦(ة في مكان اإلقامة مع الوالدين بنسبة        ينسب

مـع الوالـدة فقـط      %) ١(مع الوالدة فقط بالنسبة لألحداث الجانحين، و        %) ٦(و

 . األسوياءبالنسبة

 . واألسوياء بالنسبة للدخل الشهري لألسرة،التباين بين األحداث الجانحين - ١٣
)١٥(جدول   

  واألسوياء بالنسبة للدخل الشهري لألسرة ،يبين التباين بين األحداث الجانحين

  ٠,٠٠٢مستوى الداللة    ٣=  الحرية درجات  ١٤,٥١١ = ٢كا  

 

 والجانحين في الـدخل     ،األسوياءوجود تباين بين    ) ١٥(يتضح من الجدول    

ـ          ٢الشهري وفق ما بينته قيمة كا       دخل وهذا التباين واضح في تـدني مسـتوى ال

  لألسرة تبلغ   ريال فأقل  ٢٠٠٠الشهري لصالح األحداث الجانحين فالدخل الشهري       

 .لألسوياء%) ٦(حداث الجانحين مقابل ألا  لدى%)٢١(نسبته 

                          العينة
 المجموع جانحين أسوياء الدخل الشهري لألسرة

 ٢٧ ٢١ ٦ ت
 قل ريال فأ٢٠٠٠

% ٢٧ % ٢١ % ٦ % 
 ٦٠٠٠ إلى ٢٠٠٠من  ٢٩ ١٥ ١٤ ت

 % ٢٩ % ١٥ % ١٤ % ريال فأقل
 ١٠٠٠٠ إلى ٦٠٠٠من  ٢٨ ٨ ٢٠ ت

 % ٢٨ % ٨ % ٢٠ % ريال فأقل
 ١٦ ٦ ١٠ ت

  ريال فأكثر١٠٠٠٠
% ١٦ % ٦ % ١٠ % 
 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ت

 المجمــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 



 
-١٠٤-

)  ريـال فأقـل    ١٠٠٠٠ إلى   ٦٠٠٠( من    لألسرة وارتفاع الدخل الشهري  

لألحداث الجانحين  %) ٨(لألسوياء مقابل   %) ٢٠(بالنسبة لألحداث األسوياء بنسبة     

 صـيرفي    دراسـة   لجنوح األحداث فقد بينت نتائج     اًوهذه الفروق قد تكون مؤشر    

 شهري لألسرة والذي يحدد المستوى االقتصادي لألسـرة       أن الدخل ال  ) هـ١٤١٧(

، فقد تبين أن الفقر وضعف اإلمكانات المادية لألسرة مـن           مهم في جنوح األحداث   

 وبالتالي فإنه كلما زاد دخـل األسـرة         ،العوامل المهمة والتي قد تعود إلى الجنوح      

ص . (سـب  المادية وتـوفير السـكن المنا      هاكانت أكثر قدرة على توفير متطلبات     

١٢٣.( 

ويرى الباحث أن الدخل الشهري العالي يوفر لألسرة شراء أجهزة البـث            

 الحدث إلى مشاهدة القنوات الفضـائية خـارج المنـزل           فيذهبالمباشر وبالتالي   

ومعنى ذلك أن سلطة الوالدين ودورهما في عملية التوجيه كبيرة إذا ما قورنـت               

مباشر ويذهب الحدث ليشاهد ما يحلو      باألسر التي ال تستطيع شراء أجهزة البث ال       

وقـد  . له مع أصدقائه خارج المنزل وبالتالي يقل دور األسرة التوجيهي والرقابي          

أشارت أدبيات االنحراف إلى أن ضعف دور األسرة التوجيهي أو الرقابي يـؤدي             

والتي خلصـت   ) م١٩٩٢( األحداث ومن هذه الدراسات دراسة العوفي        جنوحإلى  

ية دور الرقابة في التقليل من األثر السلبي للبرامج التلفزيونية ذات           نتائجها إلى أهم  

 .المضامين غير الهادفة

والتي أثبتت نتائجها وجود تـأثير للرقابـة        ) هـ١٤١٩(ودراسة الجعفري   

 . األحداثجنوحالسلبية في 

 



 
-١٠٥-

 : الدراسة اةأد 

 وليةاألسؤاالً في صورتها ) ٧٤(اعتمدت الدراسة على استمارة مكونة من  

وإجراء دراسة استطالعية على ) ١(الملحق رقم (وبعد عرضها على المحكمين 

 أحداث  منهم)١٠(و اًحدث) ٢٠( والجانحين بلغ عددهم األسوياءعينة عشوائية من 

 وبعد إدخال البيانات على الحاسب اآللي وحساب ، جانحيناًأحداث) ١٠(وأسوياء، 

ن هناك عبارات أخذت معامل ارتباط معامل االرتباط والثبات لكل عبارة وجد أ

 وقد تكونت .سالب مما أدى إلى حذف العبارات وإجراء التعديالت المناسبة

 واالستبانة في صورتها النهائية . سؤاال)٦٤(ستبانة في صورتها النهائية من اال

مدة اإلقامة في الدار، (تحتوي على متغيرات ترتبط باألحداث الجانحين، وتشمل 

ومتغيرات تربط بين )  في الدار، عدد مرات اإلقامة في الدارسبب اإلحالة

المهنة، العمر، المستوى التعليمي للنزيل، (األحداث الجانحين واألسوياء وتشمل 

 الحالة االجتماعية للنزيل، مستوى الدخل الشهري للنزيل، ،االنتظام في الدراسة

 للوالد، المستوى الحي السكني للنزيل، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي

التعليمي للوالدة، الحالة االجتماعية للوالدين، مكانة اإلقامة الحالية، الدخل الشهري 

 أسئلة تتناول أنماط المشاهدة وانتقاء التعرض لبرامج  اإلستبانة كما تشمل.)لألسرة

القنوات الفضائية مثل عدد األجهزة، ومشاهدة ومتابعة القنوات الفضائية، ونوع 

القنوات الفضائية وعدد ساعات المشاهدة، واأليام المفضلة في المشاهدة، برامج 

وتتكون  .واألوقات واألماكن التي يشاهد فيها الحدث برامج القنوات الفضائية

 :االستبانة من أربعة محاور 

  ذلكبرامج القنوات الفضائية المفضلة لدى األحداث ويعبر عن : المحور األول

  .ن االستبانةم) ١٨-١(العبارات من 

أسباب مشاهدة القنوات الفضائية لدى كل من األحداث الجانحين  :المحور الثاني

 . من االستبانة) ٣١-١٩( العبارات من  ذلكعنويعبر.واألسوياء



 
-١٠٦-

دور األسرة وتدخلها فيما يشاهده األحداث من برامج في القنوات  : المحور الثالث

 .من االستبانة) ٤٥-٣٢( العبارات من  ذلكويعبر عن.الفضائية

 . والجانحيناألسوياءتأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على  : المحور الرابع

 .من االستبانة) ٦٤-٤٦( العبارات من  ذلكعنويعبر

ولمعرفة استجابات عينة الدراسة تجاه محاور اإلستبانة تم استخدام مقياس 

 .ليكرت الخماسي 

 : بصورة تفصيلية باتها وثوفيما يلي عرض لصدق االستبانة 

   :االستبانةصـدق :  أوال 

بعد أن تم عرض اإلستبانة على المحكمين وإجراء التعديالت المناسـبة علـى             

 . لإلستبانة) اإلتساق الداخلي(العبارات قام الباحث بحساب الصدق البنائي 

  :Internal consisstency اإلتساق الداخلي* 

بيانات الحاسب اآللي إليجاد معامل االرتباط بـين        بعد تصحيح األداة تم إدخال ال      

كل فقرة من فقرات االستبانة والمحور الذي تنتمي إليه ويوضح ذلـك الجـدول رقـم                

)١٩(، )١٨(، )١٧(، )١٦.( 



 
-١٠٧-

 
 

 )١٦(جـدول رقم 
 والدرجة الكليةدرجة كل عبارة يوضح قيم معامالت اإلرتباط بين 

  المفضلة لدى األحداثبرامج القنوات الفضائية: للمحور األول 
 

 معامل االرتباط العبارةرقم 

٠,٨٤  ١ ** 
٠,٧٨  ٢** 
٠,٦٤  ٣** 
٠,٦٢  ٤** 
٠,٣٩  ٥** 
٠,٣٣  ٦** 
٠,٥٠  ٧** 
٠,٥٦  ٨** 
٠,٥٢  ٩** 
٠,٦١  ١٠** 
٠,٤٦  ١١** 
٠,٣٣  ١٢** 
٠,٧٣  ١٣** 
٠,٤٠  ١٤** 
٠,٧٦  ١٥** 
٠,٦٧  ١٦** 
٠,٣١  ١٧** 
٠,٦٨  ١٨** 
٠,٥٩  ١٩** 

 ).٠٫٠١(ى دال عند مستو**  
 

أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجـة كـل          ) ١٦(يتضح من الجدول رقم      

برامج القنوات الفضائية المفضلة لـدى األحـداث        : عبارة من عبارات المحور األول      

مما يدل على   **) ٠,٨٤ -٣٣(والدرجة الكلية للمحور جميعها موجبة وتتراوح ما بين         

  .ذي يشير إلى اتساق هذا المحول وتماسك عباراتهوجود ارتباط دال موجب األمر ال

 



 
-١٠٨-

 
 

 )١٧(جـدول رقم 
درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الثاني يوضح قيم معامالت اإلرتباط بين 

  واألسوياء لجانحينأسباب مشاهدة القنوات الفضائية لدى كل من األحداث ا
 

 معامل االرتباط رقم الفقرة

٠,٤٠  ١** 
٠,٥٢  ٢** 
٠,٧٥  ٣** 
٠,٤٥  ٤** 
٠,٧٥  ٥** 
٠,٥٠  ٦** 
٠,٣٥  ٧** 
٠,٧٦  ٨** 
٠,٣٦  ٩** 
٠,٦٧  ١٠** 
٠,٦٣  ١١** 
٠,٤٥  ١٢** 
٠,٣٧  ١٣** 

 ).٠٫٠١(دال عند مستوى **  

أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجـة كـل          ) ١٧(يتضح من الجدول رقم      

من األحداث أسباب مشاهدة القنوات الفضائية لدى كل : عبارة من عبارة المحور الثاني   

الجانحين واألسوياء والدرجة الكلية للمحور جميعها موجبة ودالة إحصائياً وتتراوح ما           

مما يدل على وجود ارتباط موجب وهذا يدل علـى اتسـاق هـذا              ) ٠,٧٠-٠,٣٥(بين  

 . المحور وتماسك عباراته
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 )١٨(جـدول رقم 

 :المحور الثالث درجة كل عبارة من عبارات يوضح قيم معامالت اإلرتباط بين 
  دور السرة وتدخلها فيما يشاهده األحداث الجانحين واألسوياء

  من برامج في القنوات الفضائية 
 

 معامل االرتباط رقم الفقرة

٠,٤٥  ١** 
٠,٦٠  ٢** 
٠,٧٣  ٣** 
٠,٤٥  ٤** 
٠,٥٣  ٥** 
٠,٧٥  ٦** 
٠,٦٤  ٧** 
٠,٩١  ٨** 
٠,٨٦  ٩** 
٠,٨٠  ١٠** 
٠,٧٢  ١١** 
٠,٦٤  ١٢** 
٠,٥١  ١٣** 

 ).٠٫٠١(ل عند مستوى دا**  
 

أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة        ) ١٨(يتضح من الجدول رقم      

من عبارات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور جميعها موجبة ودالة إحصـائياص            

 . مما يدل على اتساق هذا المحور وتماسك عباراته) ٠,٩١ -٤٥(وتتراوح ما بين 
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 )١٩(جـدول رقم 
 :درجة كل عبارة من عبارات المحور الرابع ح قيم معامالت اإلرتباط بين يوض

  والجانحين األسوياء تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على 
 

 معامل االرتباط رقم الفقرة

٠,٤٠  ١** 
٠,٤٩  ٢** 
٠,٨٥  ٣** 
٠,٥٢  ٤** 
٠,٧٤  ٥** 
٠,٣٢  ٦** 
٠,٤٦  ٧** 
٠,٠٣  ٨** 
٠,٤٠  ٩** 
٠,٥٧  ١٠** 
٠,٣٤  ١١** 
٠,٥٨  ١٢** 
٠,٣٤  ١٣** 
٠,٤٨  ١٤** 
٠,٧٧  ١٥** 
٠,٣٤  ١٦** 
٠,٥٢  ١٧** 
٠,٦١  ١٨** 
٠,٦٠  ١٩** 
٠,٥٦  ٢٠** 

 ).٠٫٠١(دال عند مستوى **  
 

 بين درجة كل عبارة   أن جميع معامالت االرتباط     ) ١٩(يتضح من الجدول رقم      

) ٠,١(من عبارات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور دالة إحصائياً عند مسـتوى             

مما يدل على اتساق هذا المحـور وتماسـك         ) ٠,٨٥-٠,٣٢(بة وتتراوح ما بين     وموج

 . عباراته
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  :Reliabilityثبـات األداة 

تم حساب ثبات أداة الدراسة بأبعادها األربعة بطريقة ألفا كرونباخ والجدول رقم             

 .  لمحاور االستبانة األربعةيوضح رقم معامالت الثبات) ٢٠(
 )٢٠(جـدول رقم 

 قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ألداة الدراسة بأبعادها األربعةيوضح 
 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ المحـــور

برامج القنوات الفضائية المفضلة لدى األحداث ويعبر عنه        
 .من االستبانة) ١٨-١(العبارات من 

٠,٩٣ 

أسباب مشاهدة القنوات الفضائية لدى كل مـن األحـداث          
) ٣١-١٩(ويعبر عنه العبارات من     .  واألسوياء الجانحين

 .من االستبانة

٠,٩٢ 

دور األسرة وتدخلها فيما يشاهده األحداث من برامج فـي          
من ) ٤٥-٣٢(ويعبر عنه العبارات من     . القنوات الفضائية 

 .االستبانة

٠,٩٢ 

 األسـوياء تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضـائية علـى         
مـن  ) ٦٤-٤٦(رات مـن    ويعبر عنه العبـا   . والجانحين
 .االستبانة

٠,٨٦ 

أن جميع قيم معامالت الثبات لمحـاور اإلسـتبانة   ) ٢٠(يتضح من الجدول رقم   

 .عالية مما يدل على ثبات اإلستبانة وصالحيتها لتحقيق أهداف الدراسة
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 :ألساليب اإلحصائيـة 

انات الخاصـة   استخدم الباحث عدد من األساليب اإلحصائية المختلفة لتحليل البي         

 :بأداة الدراسة وتمثلت تلك األساليب في 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري لمعرفة         - ١

استجابات األحداث الجانحين واألسوياء تجاه محاور االستبانة ومناقشة خصائص         

 . عينة الدراسة

اإلتسـاق الـداخلي لفقـرات      معامل ارتباط بيرسون الذي يستخدم في قيـاس          - ٢

 .االستبانة

 .معامل ألفاكرونباخ لحساب ثبات األداة - ٣

لمعرفة داللة الفروق في المتغيـرات بـين األحـداث     ) ٢كا(استخدام مربع كاي     - ٤

 . الجانحين واألسوياء

 تأثير مشـاهدة بـرامج القنـوات        محورلقياس دالالت الفروق بين     ) ت(اختبار   -٥

 للجـانحين    والمتغيـرات الشخصـية      والجـانحين  ياءاألسـو الفضائية على   

 .واألسوياء

متبوعـاً   analysis of variance – one way أحادي االتجاه ANOVA تحليل التباين -٦

تأثير مشاهدة بـرامج  للتعرف على الفروق في " "Scheffe testباختبار شيفيه 

ية للجـانحين   والمتغيرات الشخص   والجانحين األسوياءالقنوات الفضائية بين      

 .واألسوياء
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 :إجراءات تطبيق الدراســة 

 :لقد مر تطبيق إجراءات الدراسة بالمراحل التاليــة  

بعد االنتهاء من صياغة االستبانة في صورتها األولية وتوزيعها على المحكمين            - ١

 دراسة استطالعية حيث تم اختيار عينة عشـوائية قوامهـا           باجراءقام الباحث   

 وثانوية الفـواز التابعـة       الفرعين ألسوياء تم اختيارهم من متوسطة    من ا ) ١٠(

مـوزعين  ) ١٨-١٣( ما بين    أعمارهماإلدارة التعليم بمنطقة عسير وقد تراوح       

 وكما قام   .طالب المرحلة الثانوية  ) ٥(طالب من المرحلة المتوسطة و    ) ٥(على  

الء مـوزعين   الباحث باختيار عينة مماثلة من حيث الخصائص العمرية من النز         

 الثانوية بـدار المالحظـة االجتماعيـة         المتوسطة طالب من المرحلة  ) ٥(على  

كما قام الباحث بحساب صدق وثبات االستبانة وتم تعديل بعض          . بمنطقة عسير 

 .العبارات وحذف بعضها بناء على صدق وثبات االستبانة

سـتبانة بصـورتها    بعد االنتهاء من الدراسة االستطالعية قام الباحث بتوزيع اال         - ٢

طالـب مـن    ) ٢١(موزعين على   ) ٥٠(النهائية على عينة النزالء والتي بلغت       

من المرحلة الثانوية تم اختيار عينة مماثلة للطـالب         ) ٢٩(المرحلة المتوسطة و  

 وثانوية الفواز التابعـة إلدارة التعلـيم بمنطقـة           الفرعين األسوياء من متوسطة  

 .عسير

والتأكد من صالحيتها للتحليل تم إدخال بيانات االستبانة في         بعد تجميع االستبانة     - ٣

مركز الحاسب اآللي بجامعة نايف وقـد تـم اسـتخدام البرنـامج اإلحصـائي             

(spss)لتحليل البيانات . 
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 الخامسالفصل 
 تحليل النتائج ومناقشتهـا

 

ـ  : إجابة التساؤل األول    ي هل هناك تباين بين األحداث الجانحين واألسـوياء ف
فاز الفضائية، وأثر   لومشاهدة محطات الت  ،عدد أجهزة التلفزيون الموجودة في المنزل       

 وعدد الساعات، واأليـام     يئلوك الس سمتابعة برامج القنوات الفضائية على اكتساب ال      
 المفضلة، واألوقات واألماكن التي يشاهدون فيها برامج القنوات الفضائية؟

 هذا التساؤل الرئيس إلى األسئلة الفرعيـة        هيمولإلجابة على هذا التساؤل تم تقس      
 :التاليـة

 واألسوياء بالنسبة لعدد األجهزة الموجودة      ،هل هنا تباين بين األحداث الجانحين      – أ
 لديهم في المنزل؟

 واألسوياء بالنسبة لمشـاهدة محطـات       ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين      – ب
 التلفاز الفضائية؟

 في آراء األحداث الجانحين واألسوياء في تأثير متابعة بـرامج           هل هناك تباين   – ج
 القنوات الفضائية على السلوك؟

  واألسوياء في نوع القناة الفضائية؟ ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين – د

 واألسوياء في عـدد سـاعات مشـاهدة         ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين      – هـ
  برامج القنوات الفضائية؟

 واألسوياء في األيام المفضلة لمشـاهدة       ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين      – و
 برامج القنوات الفضائية؟ 

 واألسوياء في األوقات التي يشـاهدون       ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين      – ز
 فيها برامج القنوات الفضائية؟ 

في األماكن التـي يشـاهدون       األسوياء و ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين      –ح
 فيها القنوات الفضائية؟
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 كل تساؤل باستخدام النسب المئوية ومربع كـاي لبيـان           نوفيما يلي اإلجابة ع    

 . واألسوياء في أسئلة التساؤل األول،دالالت الفروق بين األحداث الجانحين

 : إجابة التساؤل الفرعي  – أ

وياء بالنسـبة لعـدد األجهـزة        واألس ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين     

 الموجودة لديهم في المنزل؟
 يبين التباين بين األحداث الجانحين) ٢١(جدول 

 .واألسوياء بالنسبة لعدد األجهزة الموجودة لديهم في المنزل

                    العينــة
 

 عدد أجهزة التلفزيون
 المجموع ونجانح أسوياء

  ٣٣  ٢٣  ١٠ ت
 جهاز واحد

% ٣٣ % ٢٣ % ١٠ % 
  ٣٧  ١٦  ٢١ ت

 جهازان
% ٣٧ % ١٦ % ٢١ % 
  ١٠  ٤  ٦ ت

 ثالثة أجهزة
% ١٠ % ٤ % ٦ % 
  ١٣  ٤  ٩ ت

 أربعة أجهزة
% ١٧ % ٤ % ٩ % 
  ٥  ١  ٤ ت

 خمسة أجهزة
% ٥ % ١ % ٤ % 
  ٢  ٢  - ت

 ستة أجهزة
% -  ٢ % ٢ % 
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 المجمـــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

 )٠,٠٥(دالة عند مستوى   P=  ٠٠٣٥   ١١,٩٢ = ٢كا

يتضح من الجدول وجود تباين في عدد األجهـزة الموجـودة لـدى األحـداث                

الجانحين واألسوياء في المنزل فهي بالنسبة المتالك جهاز واحـد لصـالح األحـداث              

اث  وكذلك لصـالح األحـد     .لألحداث األسوياء %) ١٠(مقابل  %) ٢٣(الجانحين بنسبة   

 فهـي لصـالح     ين أما بالنسبة المتالك جاهز    .المتالك ستة أجهزة  % ٢الجانحين بنسبة   
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وامتالك ثالثة أجهزة أيضاً لصـالح األسـوياء        %). ١٦(مقابل  % ٢١( بنسبة   األسوياء

مقابل %) ٩( وامتالك أربعة أجهزة لصالح األسوياء بنسبة        .%)٤(مقابل  %) ٦(بنسبة  

وقد بينـت   %). ١(مقابل  %) ٤( األسوياء بنسبة     وامتالك خمسة أجهزة لصالح    .%)٤(

وجود فروق في امتالك أجهزة التلفزيون في المنـزل لصـالح           ) ٢كا(قيمة مربع كاي    

 .األسوياء 

 : إجابة التساؤل الفرعي  – ب

هل هناك تباين بين األحداث الجانحين واألسوياء بالنسبة لمشـاهدة محطـات            

 التلفاز الفضائية؟

  واألسوياء،حداث الجانحينيبين األ) ٢٢(جدول 

 .بالنسبة لمشاهدة محطات التلفاز الفضائية
 

                  العينــة
 

 مشاهدة 

  محطات التلفاز الفضائية
 المجموع ونجانح أسوياء

  ٥١  ٢٤  ٢٧ ت
 نعم

% ٥١ % ٢٤ % ٢٧ % 
  ١٥  ٥  ١٠ ت

 ال
% ١٥ % ٥ % ١٠ % 
  ٣٤  ٢١  ١٣ ت

 أحياناً
% ٣٤ % ٢١ % ١٣ % 
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 المجمـــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

  

وجود تباين في مشاهدة محطات القنوات      ) ٢٢(يتضح من النسبة المئوية للجدول       

مـن  %) ٢٧(تشـير النسـب إلـى أن        إذ   واألسوياء   ،الفضائية بين األحداث الجانحين   

 %).٢٤(األسوياء يشاهدون القنوات الفضائية مقابل 
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 :  التساؤل الفرعي إجابة – ج

 واألسوياء في تأثير متابعة برامج      ،هل هناك تباين في آراء األحداث الجانحين      

 القنوات الفضائية على السلوك؟

  واألسوياء،يبين آراء األحداث الجانحين) ٢٣(جدول 

 .في تأثير متابعة برامج القنوات الفضائية على السلوك

                  العينــة
 

 االستجابة
 المجموع ونجانح أسوياء

  ٥١  ٢٤  ٢٧ ت
 نعم

% ٥١ % ٢٤ % ٢٧ % 
  ١٥  ٩  ٦ ت

 ال
% ١٥ % ٩ % ٦ % 
  ٣٦  ١٩  ١٧ ت

 أحياناً
% ٣٦ % ١٩ % ١٧ % 
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 المجمـــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

 غير دالة  P=  ٠,١٥٥  ٣,٧٢ = ٢كا

بأن متابعة برامج القنوات الفضائية      يرون   األسوياءيتضح من النسب المئوية أن       
يؤثر بصورة سيئة على السلوك فقد أشارت النسب إلـى أن االسـتجابة بـنعم بلغـت                 

وتؤيد هذه النتيجة أيضاً    . لألحداث الجانحين %) ٢٤(لألحداث األسوياء مقابل    %) ٢٧(
. لألحـداث األسـوياء   %) ٦(لألحداث الجانحين مقابل    %) ٩(فهي  ) ال(نسبة استجابة   

ذه النتيجة تدل على اقتناع عينة األحداث الجانحين في أن متابعة بـرامج القنـوات               وه
الفضائية ال تؤثر بصورة سيئة على السلوك وتختلف وجهة نظر األحداث الجانحين مع             
العديد من الدراسات التي أثبتت وجود عالقة بين مشاهدة القنوات الفضـائية وبعـض              

حيث أظهرت نتائج الدراسـة أن غالبيـة أفـراد          أشكال االنحراف مثل دراسة الحربي      
العينة يرون أن هناك عالقة بين مشاهدة القنوات الفضائية وبعض أشـكال االنحـراف              
وتعمم بعض العادات السيئة، والسلوك الخارج علـى التقاليـد وقـد بلغـت نسـبتهم                

ء  فروق واضحة بين األحداث الجانحين واألسويا      ٢ ولم تظهر قيمة مربع كا     .%)٨٨,٦(
  .في تأثير متابعة برامج القنوات الفضائية على السلوك



 
-١١٨-

 : إجابة التساؤل الفرعي  – د

  واألسوياء في نوع القناة الفضائية؟ ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين

 .واألسوياء في نوع القناة الفضائية ،يبين األحداث الجانحين) ٢٤(جدول 

                  العينــة
 

 اةنوع القن
 المجموع ونجانح أسوياء

  ٢٤  ١٢  ١٢ ت
 محلية

% ٢٤ % ١٢ % ١٢ % 
  ٤٨  ٢١  ٢٧ ت

 عربية
% ٤٨ % ٢١ % ٢٧ % 
  ٢٨  ١٧  ١١ ت

 أجنبية
% ٢٨ % ١٧ % ١١ % 
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 المجمـــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

 غير دالة إحصائياً  P=  ٠,٣٦  ٢,٠٣ = ٢كا

وجود تباين في مشاهدة القنوات الفضائية ) ٢٤(يتضح من الجدول رقم 

للجانحين، ووجود %) ٢١(لألسوياء مقابل %) ٢٧(العربية لصالح األسوياء بنسبة 

%) ١٧(تباين في مشاهدة القنوات الفضائية األجنبية لصالح الجانحين بنسبة 

لألسوياء، وقد يعطي هذا مؤشر الكتساب الجانحين %) ١١(للجانحين مقابل 

ال تتناسب لجانح ألن أغلب برامج القنوات الفضائية األجنبية تقدم برامج السلوك ا

 ، وقد تكون موجهة الكتساب السلوك الجانح خاصة في ظل مع عادتنا وتقاليدنا

 .قت الراهنوتنوع برامج القنوات الفضائية األجنبية في ال

والتي أثبت فيها أن ) هـ١٤١٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الكواري  

تلفزيونات دولة (متابعة القنوات الفضائية أثرت على متابعة البرامج المحلية 

 .)اإلمارات العربية المتحدة

 



 
-١١٩-

 : إجابة التساؤل الفرعي  – هـ

 واألسوياء في عدد سـاعات مشـاهدة        ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين     
 برامج القنوات الفضائية؟ 

 ألسوياء وا،يبين األحداث الجانحين) ٢٥(جدول 

 .في عدد ساعات مشاهدة برامج القنوات الفضائية

                  العينــة
 

 عدد الساعات
 المجموع ونجانح أسوياء

 % ٣٤ % ٥ % ٢٩ % ساعة واحدة يومياً  ٣٤  ٥  ٢٩ ت
 % ٣٨ % ٢٣ % ١٥ % ساعتان يومياً  ٣٨  ٢٣  ١٥ ت
أكثر من ثالث   ٢٨  ٢٢  ٦ ت

 ساعات
% ٢٨ % ٢٢ % ٦ % 
 % ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % المجمـــوع  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 )٠,٥(دال عند مستوى   P=  ٠,٠٠٠  ٢٧,٧٦ = ٢كا

وجود فروق دالة إحصائياً بين األحداث الجانحين ) ٢٥(يتضح من الجدول رقم 
وهي دالة ) ٢٦,٧٦ (٢واألسوياء لصالح األحداث الجانحين حيث بلغت قيمة كا،

من الجانحين أنهم يقضون %) ٢٣(حيث أفاد ) ٠,٠٥(إحصائياً عند مستوى 
من األحداث الجانحين يقضون أكثر %) ٢٢ ( وأن،%)١٥( يومياً مقابل ينساعت

 أما بالنسبة لساعة واحدة يومياً فهي لصالح .%)٦(من ثالث ساعات مقابل 
 .لألحداث الجانحين%) ٥(لألحداث األسوياء مقابل %) ٢٩( بنسبة األسوياء

 في متابعة بـرامج     وندة عدد الساعات التي يقضيها األحداث الجانح      وتشير زيا 
القنوات الفضائية إلى قلة تدخل الوالدين في تحديد فترات المشاهدة، وبالتـالي ضـعف              
التوجيه داخل األسرة لكيفية مشاهدة برامج القنوات الفضائية، ويبدو أن ضعف التوجيه            

وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة شـومان        . ينيزيد لدى األحداث الجانحين مقارنة بالعادي     
في وجود فروق دالة بين عدد ساعات مشاهدة التلفزيون وكذلك تتفق مـع             ) هـ١٤٢٠(

 في معدل المشـاهدة بصـفة       اًالتي بين فيها أن هناك ارتفاع     ) م١٩٩٢(دراسة منصور   
 .%)٩٢(عامة بين أفراد العينة بلغت 



 
-١٢٠-

 : إجابة التساؤل الفرعي  –و

 واألسوياء في األيام المفضلة لمشاهدة      ،ن بين األحداث الجانحين   هل هناك تباي  

 برامج القنوات الفضائية؟ 

  واألسوياء،يبين األحداث الجانحين) ٢٦(جدول 

 .في األيام المفضلة لمشاهدة برامج القنوات الفضائية
 

                  العينــة
 

 األيام المفضلة
 المجموع جانحين أسوياء

كل األربعاء من   ١٧  ٩  ٨ ت
 % ١٧ % ٩ % ٨ % أسبوع

الخميس من كل   ١٥  ٧  ٨ ت
 % ١٥ % ٧ % ٨ % أسبوع

الجمعة من كل   ٢  ١  ١ ت
 % ٢ % ١ % ١ % أسبوع

األربعاء والخميس   ٣١  ١٥  ١٦ ت
 % ٣١ % ١٥ % ١٦ % من كل أسبوع

  ٣٥  ١٨  ١٧ ت
 جميع أيام األسبوع

% ٣٥ % ١٨ % ١٧ % 
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 ــوعالمجمـ
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

 غير دالة  P=  ٠,١  ٠,١٨ = ٢كا

تبين قراءة الجدول عدم وجود فروق دالة في األيام المفضلة لمشـاهدة بـرامج              

مـن الجـانحين    %) ١٨( واألسوياء بنسـبة     ،القنوات الفضائية بين األحداث الجانحين    

يشاهدونها أيضاً فـي جميـع أيـام        ) %١٧(يشاهدونها في جميع أيام األسبوع، مقابل       

األسبوع وكذلك بالنسبة لباقي النسب في يوم األربعاء والخميس والجمعـة مـن كـل               

 .أسبوع



 
-١٢١-

 : إجابة التساؤل الفرعي  – ز

 واألسوياء في األوقات التي يشـاهدون       ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين     
 فيها برامج القنوات الفضائية؟ 

  واألسوياء،حداث الجانحين يبين األ) ٢٧(جدول 

 . في األوقات التي يشاهدون فيها برامج القنوات الفضائية
 

                  العينــة
 

 األوقـات
 المجموع ونجانح أسوياء

  ٦  ٤  ٢ ت
 صباحاً

% ٦ % ٤ % ٢ % 
  ٣٤  ١٥  ١٩ ت

 مساًء
% ٣٤ % ١٥ % ١٩ % 
 مساًء حتى  ٣٤  ١٦  ١٨ ت

 % ٣٤ % ١٦ % ١٨ %  منتصف الليل
مساًء حتى أذان   ١٧  ١٠  ٧ ت

 % ١٧ % ١٠ % ٧ % الفجر
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 المجمـــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

 غير دالة إحصائياً  P=  ٠,٧٥  ١,٨٩ = ٢كا

عدم وجود فروق دالة بين األحداث الجانحين ) ٢٧(يتبين من الجدول رقم 

%) ٤(ن فيها برامج القنوات الفضائية فنسبة واألسوياء في األوقات التي يشاهدو،

و . من األسوياء%) ٢(من الجانحين يشاهدون القنوات الفضائية صباحاً مقابل 

% ١٥(من األسوياء يشاهدون برامج القنوات الفضائية في المساء مقابل %) ١٩(

من األسوياء يشاهدون برامج القنوات الفضائية %) ١٨(ونسبة . من الجانحين

من الجانحين يشاهدون برامج %) ١٠(من الجانحين، ونسبة %) ١٦(مقابل 

 .%)٧(القنوات الفضائية مساًء حتى آذان الفجر مقابل 

 



 
-١٢٢-

 : إجابة التساؤل الفرعي  – ح

 في األماكن التي يشـاهدون      األسوياء و ،هل هناك تباين بين األحداث الجانحين     
 فيها القنوات الفضائية؟

  األسوياء و،حينيبين األحداث الجان) ٢٨(جدول 

 .في األماكن التي يشاهدون فيها القنوات الفضائية
 

                  العينــة
 

 أماكن المشاهدة
 المجموع جانحين أسوياء

بمفردي في غرفة   ٢٦  ١٤  ١٢ ت
 % ٢٦ % ١٤ % ١٢ % خاصة داخل المنزل

في غرفة مشتركة   ٩  ٢  ٧ ت
 % ٩ % ٢ % ٧ % داخل المنزل

جلس أو في الم  ٢٠  ٥  ١٥ ت
 % ٢٠ % ٥ % ١٥ % الصالة داخل المنزل

  ١٦  ١٢  ٤ ت
 مع أفراد األسرة

% ١٦ % ١٢ % ٤ % 
مع أصدقائي في   ١٨  ١٠  ٨ ت

 % ١٨ % ١٠ % ٨ % المقاهي
مع أصدقائي في شقة   ١١  ٧  ٤ ت

 % ١١ % ٧ % ٤ % خاصة
  ١٠٠  ٥٠  ٥٠ ت

 المجمـــوع
% ١٠٠ % ٥٠ % ٥٠ % 

 دالة إحصائياً  P =٠,٢٤  ١٢,٩٧ = ٢كا

دالة بين األحداث الجانحين  وجود فروق) ٢٨(تظهر نسب الجدول رقم  

واألسوياء في األماكن التي يشاهدون فيها القنوات الفضائية لصالح الجانحين 

من %) ١٤(نسبة فإن خاصة في األماكن التي تبعد فيها الرقابة وضعف التوجيه 

نحين يشاهدون برامج القنوات الفضائية بمفردهم في غرفة خاصة األحداث الجا

من األحداث الجانحين ال %) ٥ (أن و. من األسوياء%)١٢(داخل المنزل مقابل 

يشاهدون برامج القنوات الفضائية في المجلس أو الصالة داخل المنزل مقابل 



 
-١٢٣-

امج من األحداث الجانحين يشاهدون بر%) ١٠(كما أن .من األسوياء%) ١٥(

من األسوياء، و %) ٨(القنوات الفضائية مع األصدقاء في مقاهي اإلنترنت مقابل 

من األحداث الجانحين يشاهدون برامج القنوات الفضائية مع األصدقاء في %) ٧(

 .من األسوياء%) ٤(شقة خاصة مقابل 



 
-١٢٤-

 : التساؤل الثاني  إجابة -ثانياً  

 داث الجانحين واألسوياء؟ ما أهم القنوات الفضائية المفضلة لدى األح

ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسـطات           
، الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان استجابات عينـة األحـداث والجـانحين          

 . نحو برامج القنوات الفضائية المفضلةواألسوياء

 :األسوياء برامج القنوات الفضائية لدى – أ

 األسوياء لدى  المفضلةيبين برامج القنوات الفضائية) ٢٩(جدول 

موافق 
ال رأي  موافق بشدة

 لي
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 العبــارات م بشدة

ط %ت%ت%ت%ت%ت
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
را
نح
اال

ي
ار
معي
ال

 

بة
رت
ال

 

 ٩ ٣,٣٤١,٢٢ ١٠ ٥ ١٦ ٨ ٢٠ ١٠ ٣٨ ١٩ ١٦ ٨ ١ MBCبرامج قناة ١

 و MBC بــرامج قنــاة٢

MBC٤ 

١ ٣,٨٨٠,٩٨ ٢ ١ ٦ ٣ ٢٤ ١٢ ٣٨ ١٩ ٣٠ ١٥ 

 ٥ ٣,٧٤١,٢٩ ٨ ٤ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٣٠ ١٥ ٣٦ ١٨ برامج القنوات اللبنانية٣

ــرة  ٤ ــرامج الجزيـ بـ

 الرياضية

١١ ٣,٣٠١,٦٥ ٢٢ ١١ ١٨ ٩ ٨ ٤ ١٢ ٦ ٤٠ ٢٠ 

ــوات ٥ ــرامج قن  ARTب

 لألفالم

٣ ٣,٨٠١,٣٤ ١٢ ٦ ٤ ٢ ١٦ ٨ ٢٨ ١٤ ٤٠ ٢٠ 

  ARTبـرامج قنـوات   ٦

 للرياضة

١٦ ٣,١٤١,٥٧ ٢٤ ١٢ ١٤ ٧ ١٦ ٨ ١٦ ٨ ٣٠ ١٠ 

 ١٣ ٣,٢٠١,٥٦ ٢٢ ١١ ١٤ ٧ ١٨ ٩ ١٤ ٧ ٣٢ ١٦ برامج القنوات الهندية٧

 ١٥ ٣,١٨١,٤١ ١٤ ٧ ١٨ ٩ ٣٤ ١٧ ٤ ٢ ٣٠ ١٥ برامج القنوات اإليطالية٨

 ٨ ٣,٣٨١,٣٩ ١٢ ٦ ١٦ ٨ ٢٦ ١٣ ١٤ ٧ ٣٢ ١٦ برامج القنوات الفرنسية٩

 SHOWوات برامج قن١٠

TIME 

١٤ ٣,١٨١,٣٢ ١٦ ٨ ١٠ ٥ ٣٤ ١٧ ٢٠ ١٠ ٢٠ ١٠ 

ــوات  ١١ ــرامج القنـ بـ

األوروبية التي تعـرض    

 .أفالم الجنس

١٨ ٢,٩٢١,٥٥ ١٨ ٩ ٢ ١ ١٢ ٦ ١٢ ٦ ٥٦ ٢٨ 



 
-١٢٥-

موافق 
ال رأي  موافق بشدة

 لي
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 العبــارات م بشدة

ط %ت%ت%ت%ت%ت
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
را
نح
اال

ي
ار
معي
ال

 

بة
رت
ال

 

 ٧ ٣,٦٠١,٤٢ ١٤ ٧ ١٠ ٥ ١٤ ٧ ٢٦ ١٣ ٣١ ١٨ برامج األفالم البوليسية١٢

ــات  ١٣ ــرامج مباريـ بـ

 المصارعة الحرة

٦ ٣,٧٤١,٤٥ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٦ ٣ ٢٤ ١٢ ٤٤ ٢٢ 

 ٢ ٣,٨٦١,٣٠ ١٨ ٩ ١٨ ٩ ٣٤ ١٧ ١٤ ٧ ١٦ ٨ برامج القنوات األسبانية١٤

 ١٢ ٣,٢٦١,٣٨ ١٨ ٩ ١٠ ٥ ٢٠ ١٠ ٣٢ ١٦ ٢٠ ١٠ برامج القنوات المصرية١٥

 ١٠ ٣,٣٤١,٣١ ١٦ ٨ ٦ ٣ ٢٦ ١٣ ٣٢ ١٦ ٢٠ ١٠ برنامج على الهوا سوا١٦

 ٤ ٣,٨٠١,٣٢ ٨ ٤ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٢٤ ١٢ ٤٢ ٢١ برامج قنوات روتانا١٧

البـــرامج المتعلقـــة ١٨

ــار المحليـــة  باألخبـ

 والعربية والعالمية

١٧ ٢,٩٦١,٦١ ٣٢ ١٦ ٨ ٤ ١٨ ٩ ١٦ ٨ ٢٦ ١٣ 

 

 

 :  القنوات الفضائية المفضلة لدى األحداث الجانحين –ب

  لدى األحداث الجانحين المفضلةيبين برامج القنوات الفضائية) ٣٠(جدول 

موافق 
ال رأي  وافقم بشدة

 لي
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 العبــارات م بشدة

ط %ت%ت%ت%ت%ت
وس
مت
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
را
نح
اال

ي
ار
معي
ال

ط  
وس
مت
 ال
ب
رتي
ت

بي
سا
لح
ا

 

 ١١ ٣,٧٦١,٣٠ ٨ ٤ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٢٨ ١٤ ٣٨ ١٩ ١ MBCبرامج قناة ١

 و MBCبــرامج قنــاة ٢

MBC٤ 

٤ ٣,٨٨١,٢٠ ٦ ٣ ١٠ ٥ ١٢ ٦ ٣٤ ١٧ ٣٨ ١٩ 

 ٣ ٣,٩٤١,٢١ ٨ ٤ ٦ ٣ ١٠ ٥ ٣٦ ١٨ ٤٠ ٢٠ ت اللبنانيةبرامج القنوا٣

ــرة  ٤ ــرامج الجزيـ بـ

 الرياضية

٨ ٢,٧٨١,٣١ ٢٠ ١٠ ٢٤ ١٢ ٢٨ ١٤ ١٤ ٧ ١٤ ٧ 

ــوات ٥ ــرامج قن  ARTب

 لألفالم

٦ ٣,٨٤١,٣١ ١٠ ٥ ٦ ٣ ١٦ ٨ ٢٦ ١٣ ٤٢ ٢١ 



 
-١٢٦-

موافق 
ال رأي  وافقم بشدة

 لي
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 العبــارات م بشدة
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  ARTبـرامج قنـوات   ٦

 للرياضة

١٠ ٢,٧٦١,٢٢ ١٤ ٧ ٣٤ ١٧ ٢٦ ١٣ ١٤ ٧ ١٢ ٦ 

 ٧ ٣,٨٢١,٣٥ ١٢ ٦ ٢ ١ ٢٢ ١١ ٢٠ ١٠ ٤٤ ٢٢ نوات الهنديةبرامج الق٧

 ٩ ٣,٧٨١,١٦ ٦ ٣ ٦ ٣ ٢٦ ١٣ ٢٨ ١٤ ٣٤ ١٧ برامج القنوات اإليطالية٨

 ٥ ٣,٨٤١,١٦ ٨ ٤ ٢ ١ ٢٢ ١١ ٣٤ ١٧ ٣٤ ١٧ برامج القنوات الفرنسية٩

 SHOWبرامج قنوات ١٠

TIME 

١٦ ٣,٣٤١,٢٥ ١٢ ٦ ١٠ ٥ ٣٠ ١٥ ٢٨ ١٤ ٢٠ ١٠ 

ــرامج الق١١ ــوات بـ نـ

األوروبية التي تعـرض    

 .أفالم الجنس

١ ٤,١٨١,٣٣ ١٢ ٦ - - ٨ ٤ ١٨ ٩ ٦٢ ٣١ 

 ١٣ ٣,٦٢١,١٧ ٦ ٣ ١٢ ٦ ٢٢ ١١ ٣٤ ١٧ ٢٦ ١٣ برامج األفالم البوليسية١٢

ــات  ١٣ ــرامج مباريـ بـ

 المصارعة الحرة

١٧ ٣,٢٦١,٣٨ ١٦ ٨ ١٤ ٧ ٢٠ ١٠ ٢٨ ١٤ ١٢ ١١ 

 ١٥ ٣,٥٠١,٠٩ ٤ ٢ ٨ ٤ ٤٨ ٢٤ ١٤ ٧ ٢٦ ١٣ برامج القنوات األسبانية١٤

 ١٤ ٣,٦٠١,٣٠ ٨ ٤ ١٦ ٨ ١٦ ٨ ٢٨ ١٤ ٣٢ ١٦ برامج القنوات المصرية١٥

 ١٢ ٣,٧٢١,١٢ ٦ ٣ ٤ ٢ ٣٢ ١٦ ٢٨ ١٤ ٣٠ ١٥ برنامج على الهوا سوا١٦

 ٢ ٣,٩٤١,٢٨ ١٠ ٥ ٦ ٣ ٦ ٣ ٣٦ ١٨ ٤٢ ٢١ برامج قنوات روتانا١٧

البـــرامج المتعلقـــة ١٨

ــار المحليـــة  باألخبـ

 ةوالعربية والعالمي

١٨ ٢,٥٨١,٤ ٣٤ ١٧ ١٦ ٨ ٢٢ ١١ ١٤ ٧ ١٤ ٧ 

 

 تجاه برامج األسوياءوالذي يبين استجابات عينة ) ٢٩(يتضج من الجدول  

القنوات الفضائية المفضلة لديهم ومن خالل ترتيب قيم المتوسطات الحسابية التي 

 و ٢ MBC يفضلون مشاهدة برامج قناة األسوياءاتضح أن ) ٥-١(تتراوح ما بين 

MBCإال أنها ال يغلب عليها ،ومن قنوات تقدم أفالم أجنبية مختلفة في مضمونها ٤ 



 
-١٢٧-

البرامج ذات المضمون السيء، يليها برامج قنوات روتانا، بينما جاءت برامج 

القنوات األوربية التي تعرض أفالم الجنس في المرتبة األخيرة بالنسبة لعينة 

 .األسوياء

ين استجابات عينة األحداث الجانحين الذي يب) ٣٠(كما يتضح من الجدول  

الل ترتيب قيم المتوسطات الحسابية ختجاه برامج القنوات المفضلة لديهم، ومن 

 أن األحداث الجانحين يفضلون برامج القنوات  تبين)٥-١(والتي تتراوح ما بين 

) ٤,١٨( لها ابياألوربية التي تعرض أفالم الجنس حيث بلفت قيمة المتوسط الحس

يليها برامج القنوات اللبنانية ) ٣,٩٤(برامج قنوات روتانا بمتوسط حسابي يليها 

 .MBC٢ – MBC٤يليها برامج قناة ) ٣,٩٤(بمتوسط حسابي 

ويتضح من ذلك أن المرتبة األولى لبرامج القنوات الفضائية المفضلة لدى  

ذا  وه،األحداث الجانحين هي برامج القنوات األوروبية التي تعرض أفالم الجنس

ن أفالم الجنس من إ حيث ، لتأثير تلك البرامج على السلوك الجانحاًيعطي مؤشر

البرامج التي تؤثر على شخصية الحدث وعلى سلوكه وتجعله يميل إلى ارتكاب 

 وتؤيد هذه النتيجة إحدى الدراسات المتخصصة بتفسير ارتكاب الجرائم .الرذيلة

 اإلصالحيات المركزية بالمملكة الجنسية في المجتمع السعودي والتي أجريت في

من المجرمين الجنسيين كانت لهم اهتمامات %) ٥٣,٧(أن حيث اتضح فيها 

   .)٩٩هـ، ص١٤١٧السيف، (بمشاهدة األفالم الجنسية الخليعة 



 
-١٢٨-

 : إجابة التساؤل الثالث  - ثالثا

  والجانحين؟ األسوياءما أسباب مشاهدة القنوات الفضائية لدى كل من 

 والنسـب المئويـة     ،على هذا التساؤل تم حساب الجداول التكراريـة       ولإلجابة  

 وتم ترتيب المتوسطات الحسابية لبيان      ، واالنحرافات المعيارية  ،والمتوسطات الحسابية ،

 تجاه أسـباب مشـاهدة      وجهة نظرهم استجابة عينة الدراسة تجاه العبارات التي تصف        

 ، و جابات األحـداث الجـانحين    تبـين اسـت   ) ٣٢) (٣١( والجداول   .القنوات الفضائية 

 .األسوياء

 األسوياءيبين استجابات عينة ) ٣١(جدول 

  تجاه العبارات التي تصف أسباب مشاهدة القنوات الفضائية 

موافق 
ال رأي  موافق بشدة

 لي
غير 
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غير 
موافق 
 العبــارات م بشدة
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لمعرفة ومتابعة األحداث   ١
 الرياضية

٣ ٣,٩٠١,١٨ ٦ ٣ ٨ ٤ ١٤ ٧ ٣٤ ١٧ ٣٨ ١٩ 

 ٢ ٣,٩٨١,٢٠ ٦ ٣ ١٠ ٥ ٦ ٣ ٣٦ ١٨ ٤٢ ٢٤ للتسلية واالستمتاع٢

لزيـــادة معلومـــاتي ٣
 وخبراتي

٧ ٣,٧٠١,٣١ ٨ ٤ ١٢ ٦ ٢٠ ١٠ ٢٢ ١١ ٣٨ ١٩ 

 ٤ ٣,٨٨١,٢٥ ٨ ٤ ٨ ٤ ١٢ ٦ ٣٢ ١٦ ٤٠ ٢٠ للرغبة في التفقه بالدين٤

لمعرفة األحـداث كمـا     ٥
 تجري في الواقع

١ ٣,٩٨١,٠٥ ٤ ٢ ٦ ٣ ١٤ ٧ ٤٠ ٢٠ ٣٦ ١٨ 

للرغبة فـي مشـاهدة     ٦
ــة   ــالم الغنائيـ األفـ

 واالستعراضية

٦ ٣,٧٠١,٢٦ ٨ ٤ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٣٤ ١٧ ٣٢ ١٦ 

للرغبة في مشاهدة أفالم    ٧
 الجنس

١٢ ٣,٢٤١,٦٣ ٢٤ ١٢ ١٤ ٧ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٣٦ ١٨ 

رغبة في مشاهدة أفالم    لل٨
 العنف

٨ ٣,٦٢١,٤١ ٨ ٤ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٣٤ ١٧ ٣٢ ١٦ 

للرغبة فـي مشـاهدة     ٩
 اإلفالم الكوميدية

١٠ ٣,٥٤١,٤٠ ٢٤ ١٢ ١٤ ٧ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٣٦ ١٨ 



 
-١٢٩-

موافق 
ال رأي  موافق بشدة

 لي
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 العبــارات م بشدة
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للرغبة في مشاهدة أفالم    ١٠
 الخيال

٣,٣٠١,٣٧ ١٢ ٦ ١٢ ٦ ١٦ ٨ ٢٢ ١١ ٣٥ ١٩ - 

للرغبة فـي مشـاهدة     ١١
 المسرحيات

٥ ٣,٧٢١,١٦ ١٤ ٧ ١٠ ٥ ١٦ ٨ ٢٨ ١٤ ٣٢ ١٦ 

للرغبة فـي مشـاهدة     ١٢
ــة  ــالم العاطفيـ اإلفـ

 .واالجتماعية

٩ ٣,٦٠١,٢١ ١٢ ٦ ٢٢ ١١ ١٤ ٧ ٢٨ ١٤ ٢٤ ١٢ 

ال تشاهد قنوات فضائية    ١٣
 على اإلطالق

١١ ٢,٣٨١,٠٤ ٢٢ ١١ ٣٤ ١٧ ٣٢ ١٦ ٨ ٤ ٤ ٢ 

 
 يبين استجابات عينة األحداث الجانحين تجاه) ٣٢(جدول 

 ي تصف أسباب مشاهدة القنوات الفضائية  العبارات الت

موافق 
ال رأي  موافق بشدة

 لي
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 العبــارات م بشدة
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لمعرفة ومتابعة األحداث   ١
 الرياضية

٨ ٣,٥٤١,٤٣ ١٤ ٧ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٢٦ ١٣ ٣٤ ١٧ 

 ٣ ٣,٧٨١,٣٢ ١٢ ٦ ٤ ٢ ١٦ ٨ ٣٠ ١٥ ٣٨ ١٩ للتسلية واالستمتاع٢

لزيـــادة معلومـــاتي ٣
 وخبراتي

٢ ٣,٨٢١,٣٣ ١٢ ٦ ٤ ٢ ١٤ ٧ ٣٠ ١٥ ٤٠ ٢٠ 

 ٨ ٣,٥٤١,٣٧ ١٦ ٨ ٦ ٣ ١٢ ٦ ٤٠ ٢٠ ٢٦ ١٣ للرغبة في التفقه بالدين٤

لمعرفة األحـداث كمـا     ٥
 تجري في الواقع

١١ ٣,٥٢١,٤٣ ١٨ ٩ ٤ ٢ ١٦ ٨ ٣٢ ١٦ ٣٠ ١٥ 

للرغبة فـي مشـاهدة     ٦
ــة   ــالم الغنائيـ األفـ

 واالستعراضية

٧ ٣,٦٠١,٤٢ ١٦ ٨ ٦ ٣ ١٤ ٧ ٣٠ ١٥ ٣٤ ١٧ 

للرغبة في مشاهدة أفالم    ٧
 الجنس

٣,٦٤١,٥٧ ٢٢ ١١ ٢ ١ ٨ ٤ ٢٦ ١٣ ٤٢ ٢١ - 

للرغبة في مشاهدة أفالم    ٨
 العنف

١ ٣,٩٠١,٣٥ ١٠ ٥ ٨ ٤ ١٢ ٦ ٢٢ ١١ ٤٨ ٢٤ 
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موافق 
ال رأي  موافق بشدة
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للرغبة فـي مشـاهدة     ٩
 م الكوميديةاإلفال

١٠ ٣,٤٢١,٤٤ ١٨ ٩ ٨ ٤ ١٦ ٨ ٣٠ ١٥ ٢٨ ١٤ 

للرغبة في مشاهدة أفالم    ١٠
 الخيال

٦ ٣,٦٠١,٣٠ ١٢ ٦ ٦ ٣ ٢٢ ١١ ٣٠ ١٥ ٣٠ ١٥ 

للرغبة فـي مشـاهدة     ١١
 المسرحيات

١٢ ٣,٤٤١,٣٥ ١٠ ٥ ٢٠ ١٠ ١٤ ٧ ٢٨ ١٤ ٢٨ ١٤ 

للرغبة فـي مشـاهدة     ١٢
ــة  ــالم العاطفيـ اإلفـ

 .واالجتماعية

٤ ٣,٦٦١,١٥ ٦ ٣ ١٠ ٥ ٢٢ ١١ ٣٦ ١٨ ٢٦ ١٣ 

ال تشاهد قنوات فضائية    ١٣
 على اإلطالق

١٣ ٢,١٨١ ٢٨ ١٤ ٣٨ ١٩ ٢٤ ١٢ ٨ ٤ ٢ ١ 

الذي يبين ترتيب قيم المتوسطات الحسابية ) ٣١(يتضح من الجدول  

تصف أسباب مشاهدة القنوات ينة الدراسة تجاه العبارات التي الستجابات ع

 كما الوقائع هي لمعرفة -األسوياءوجهة نظر  من -الفضائية أن أسباب المشاهدة

يليها للتسلية ). ٣,٩٨(تجري في الواقع حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 

يليها لمعرفة ومتابعة األحداث الرياضية ). ٣,٩٨(واالستمتاع بمتوسط حسابي 

). ٣,٩٨(يليها للرغبة في التفقه بالدين بمتوسط حسابي ). ٣,٩٠(بمتوسط حسابي 

يليها الرغبة في ).٣,٧٢(الرغبة في مشاهدة المسرحيات بمتوسط حسابي يليها 

بينما جاءت ). ٣,٧٠(مشاهدة األفالم الغنائية واالستعراضية بمتوسط حسابي 

 .)٣,٢٤(الرغبة في برمج الجنس في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

والذي يبين استجابات عينة األحداث ) ٣٢(كما يتضح من الجدول رقم 

جانحين تجاه العبارات التي تصف أسباب مشاهدة القنوات الفضائية أن أهم ال

، ثم زيادة )٣,٩٠(األسباب تتمثل في الرغبة في مشاهدة العنف بمتوسط حسابي 

، ثم التسلية واالستماع بمتوسط )٣,٨٢(المعلومات والخبرات بمتوسط حسابي 



 
-١٣١-

واالجتماعية بمتوسط ، ثم الرغبة في مشاهدة األفالم العاطفية )٣,٧٨(حسابي 

ثم الرغبة في مشاهدة أفالم الجنس التي جاءت في المرتبة ) ٣,٦٦(حسابي 

 وقد جاءت أسباب الرغبة في مشاهدة .)٣,٦٤(الخامسة بمتوسط حسابي 

المسرحيات ومعرفة األحداث كما تجري في الواقع، والرغبة في مشاهدة األفالم 

 .الكوميدية في المراتب األخيرة



 
-١٣٢-

 :  إجابة التساؤل الرابع -ثالثا 

 والجانحين مـن بـرامج فـي        ،األسوياءما دور األسرة في انتقاء ما يشاهده        

 القنوات الفضائية؟ 

 يبين استجابات عينة األحداث الجانحين) ٣٣(جدول 

  نحو العبارات التي تصف دور األسرة وتدخلها فيما يشاهد من برامج القنوات الفضائية

موافق 
ال رأي  موافق شدةب

 لي
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 العبــارات م بشدة
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 ١١ ٢,٨٦١,٦٠ ٣٤ ١٧ ١٠ ٥ ١٤ ٧ ٢٠ ١٠ ٢٢ ١١ نوع البرامج الفضائية١
 ١٢ ٢,٨٤١,٦٠ ٣٢ ١٦ ١٤ ٧ ١٨ ٩ ١٠ ٥ ٢٦ ١٣ المحطة الفضائية٢
 ١٠ ٢,٨٨١,٤٨ ٢٨ ١٤ ١٢ ٦ ٢٢ ١١ ٢٠ ١٠ ١٨ ٩ لمشاهدة اليوميةمدة ا٣
اختيار البرامج واألفالم   ٤

 التي أشاهدها بحرية
١٤ ٢,٦٨١,٣٩ ٢٦ ١٣ ٢٢ ١١ ٢٦ ١٣ ١٠ ٥ ١٦ ٨ 

تشاهد غالباً ما تشاهده    ٥
 أسرتك

٩ ٣,٠٢١,٥٠ ٢٨ ١٤ ٢ ١ ٣٤ ١٧ ١٢ ٦ ٢٤ ١٢ 

تحدث خالفات مع أهلك    ٦
على مشـاهدة بـرامج     

 ةمعين

١٣ ٢,٧٦١,٤٧ ٣٠ ١٥ ١٤ ٧ ٢٤ ١٢ ١٤ ٧ ١٨ ٩ 

تمنعنــي األســرة مــن ٧
اختيار أصدقاء يـرون    
أنهم يتصفون بسـمعة    

 سيئة

٥ ٣,٤٠١,٤٩ ١٨ ٩ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٢٤ ١٢ ٣٢ ١٦ 

ــي ٨ ــاقش أســرتك ف تن
محتويات البرامج بعـد    

 مشاهدتها

٣ ٣,٤٤١,٤٣ ١٨ ٩ ٦ ٣ ١٨ ٩ ٣٠ ١٥ ٢٨ ١٤ 

يختار الوالدان بـرامج    ٩
 لمشاهدةمعينة ل

٢ ٣,٤٤١,٤٣ ١٤ ٧ ١٦ ٨ ١٢ ٦ ٢٨ ١٤ ٣٠ ١٥ 

تتيح لك األسرة غرفـة     ١٠
خاصة تحتـوي علـى     

 .ريسيفر رقمي

٧ ٣,٠٦١,٥٧ ٢٨ ١٤ ١٠ ٥ ١٤ ٧ ٢٤ ١٢ ٢٤ ١٢ 

تسألك األسرة عن كثرة    ١١
 تغيبك خارج المنزل

١ ٣,٦٤١,٣٦ ١٢ ٦ ١٢ ٦ ٨ ٤ ٣٦ ١٨ ٣٢ ١٦ 

يقدم الوالـدان بشـرح     ١٢
وبيان مـا يعـر ومـا       

 اهده من البرامجتش

٦ ٣,٢٢١,٣٤ ١٤ ٧ ١٦ ٨ ٢٦ ١٣ ٢٢ ١١ ٢٢ ١١ 
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تحرص على مشـاهدة    ١٣
أفالم الجنس في غرفتك    

 الخاصة

٨ ٣,٠٤١,٥١ ٢٢ ١١ ١٦ ٨ ١٨ ٩ ٨ ٤ ٣٦ ١٨ 

أحرص على مشـاهدة    ١٤
أفالم الجنس في وقـت     
متأخر بعد التأكيد مـن     

 .نوم األسرة

٤ ٣,٤٤١,٣٤ ٢٦ ١٣ ١٠ ٥ ٢٠ ١٠ ٢٢ ١١ ٢٢ ١١ 

 

 األسوياءيبين استجابات عينة ) ٣٤(ل جدو

 وتدخلها فيما يشاهد من برامج القنوات ، نحو العبارات التي تصف دور األسرة
 الفضائية
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ال رأي  موافق بشدة
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 ٨ ٣,٠٦١,٤٢ ١٨ ٩ ٢٠ ١٠ ٢٢ ١١ ١٨ ٩ ٢٢ ١١ نوع البرامج الفضائية١
 ٧ ٣,٠٨١,٣٦ ١٤ ٧ ٢٦ ١٣ ١٨ ٩ ٢٢ ١١ ٢٠ ١٠ المحطة الفضائية٢
 ٥ ٣,٤٦١,٣٢ ١٠ ٥ ١٤ ٧ ٢٦ ١٣ ٢٠ ١٠ ٣٠ ١٥ مدة المشاهدة اليومية٣
اختيار البرامج واألفالم   ٤

 التي أشاهدها بحرية
٣ ٣,٧٨١,٢٨ ٦ ٣ ١٢ ٦ ٢٢ ١١ ١٨ ٩ ٤٢ ٢١ 

تشاهد غالباً ما تشاهده    ٥
 أسرتك

٦ ٣,٢٨١,٤٨ ١٨ ٩ ١٦ ٨ ١٤ ٧ ٢٤ ١٢ ٢٨ ١٤ 

تحدث خالفات مع أهلك    ٦
على مشـاهدة بـرامج     

 معينة

٩ ١,٤٨ ٣ ٢٠ ١٠ ٢٤ ١٢ ١٦ ٨ ١٦ ٨ ٢٤ ١٢ 

تمنعنــي األســرة مــن ٧
اختيار أصدقاء يـرون    
أنهم يتصفون بسـمعة    

 سيئة

٢ ٣,٨٠١,٥١ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ١٠ ٥ ١٠ ٥ ٥٤ ٢٧ 

ــي ٨ ــاقش أســرتك ف تن
محتويات البرامج بعـد    

 مشاهدتها

١١ ٢,٩٤١,٥١ ٢٤ ١٢ ٢٤ ١٢ ٦ ٣ ٢٦ ١٣ ٢٠ ١٠ 

يختار الوالدان بـرامج    ٩
 معينة للمشاهدة

٤ ٣,٤٦١,٣٤ ١٢ ٦ ١٦ ٨ ١٠ ٥ ٣٨ ١٩ ٢٤ ١٢ 
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تتيح لك األسرة غرفـة     ١٠
خاصة تحتـوي علـى     

 .ريسيفر رقمي

١٢ ٢,٦٤١,٦٠ ٣٦ ١٨ ٢٠ ١٠ ١٠ ٥ ١٢ ٦ ٢٢ ١١ 

تسألك األسرة عن كثرة    ١١
 تغيبك خارج المنزل

١ ٣,٨٢١,١٧ ٨ ٤ ٦ ٣ ١٢ ٦ ٤٤ ٢٢ ٣٠ ١٥ 

يقدم الوالـدان بشـرح     ١٢
وبيان مـا يعـر ومـا       

 تشاهده من البرامج

١٠ ١,٤٤ ٣ ٢٠ ١٠ ٢٢ ١١ ١٦ ٨ ٢٢ ١١ ٢٠ ١٠ 

تحرص على مشـاهدة    ١٣
أفالم الجنس في غرفتك    

 الخاصة

١٤ ٢,٣٢١,٤٩ ٤٨ ٢٤ ٨ ٤ ١٨ ٩ ١٦ ٨ ١٠ ٥ 

أحرص على مشـاهدة    ١٤
أفالم الجنس في وقـت     
متأخر بعد التأكيد مـن     

 .نوم األسرة

١٣ ٢,٣٨١,٥٤ ٤٢ ٢١ ٨ ٤ ٢٨ ١٤ ١٤ ٧ ٨ ٤ 

يالحظ من ترتيب قيم المتوسطات الحسابية الستجابات عينة األحداث  
 وتدخلها فيما ،الجانحين واألسوياء تجاه العبارات التي تصف دور األسرة

 فقد جاءت العبارة : أن استجاباتهم متقاربة،دون من برامج القنوات الفضائيةيشاه
في المرتبة ) تسألك األسرة عن كثرة تغيبك خارج المنزل (المتضمنة) ١١(رقم 

لألحداث الجانحين ) ٣,٦٤(لألحداث األسوياء و ) ٣,٨٢(األولى بمتوسط حسابي 
خارج المنزل يكون مع وهذا يدل على أن سؤال األسرة لكثرة تغيب الحدث 

تمنعني  "المتضمنة) ٧(أما العبارة رقم .  أكثر منه مع األحداث الجانحين األسوياء
قد جاءت في المرتبة " األسرة من اختيار أصدقاء يرون أنهم يتصفون بسمعة سيئة

وفي المرتبة الخامسة في ) ٣,٨٠( بمتوسط حسابي األسوياءالثانية في استجابات 
وهذا يدل على أن منع ) ٣,٤٠(ث الجانحين بمتوسط حسابي استجابات األحدا

األسرة من اختيار أصدقاء يرون أنهم يتصفون بسمعة سيئة من الخطوات 
اختيار "المتضمنة ) ٤(أما العبارة رقم . اإلجرائية في وقاية األحداث من الجنوح
استجابات قد جاءت في المرتبة الثالثة في " البرامج واألفالم التي أشاهدها بحرية

وقد جاءت في المرتبة الرابعة عشرة في ) ٣,٧٨( بمتوسط حسابي األسوياء
 ).٢,٦٨(استجابات األحداث الجانحين بمتوسط حسابي 
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قد " يختار الوالدان برامج معينة للمشاهدة ":المتضمنة) ٩(أما العبارة رقم  
وفي ) ٣,٤٦( بمتوسط حسابي األسوياءجاءت في المرتبة الرابعة في استجابات 

، ) ٣,٤٤(المرتبة الثانية في استجابات األحداث الجانحين بمتوسط حسابي 
وبالنظر إلى النسب المئوية الستجابات األحداث الجانحين تجاه تلك العبارة نجد أن 

 على أن هذه النتيجة لوهذا يد%) ٣١(ونسبة عدم الموافقة %) ٥٨(نسبة الموافقة 
ث الجانحين وهذه النتيجة تختلف مع أدبيات ال تعكس استجابات جميع عينة األحدا

 ال يختاران برامج معينة ينالجريمة واالنحراف والتي أكدت على أن الوالد
د تكون رغبة قللمشاهدة بالنسبة لألحداث الجانحين، ومعنى ذلك أن هذه النتيجة 

 .من األحداث في إبراز دور األسرة معهم 

فقد جاءت في المرتبة " مشاهدة اليوميةمدة ال"المتضمنة ) ٣(أما العبارة رقم  
وفي المرتبة ). ٣,٤٦( بمتوسط حسابي األسوياءالخامسة في استجابات عينة 

وهذا يدل على ) ٢,٨٨(العاشرة في استجابات األحداث الجانحين بمتوسط حسابي 
أن أسر األحداث الجانحين ال تتدخل في مدة المشاهدة اليومية كما يحدث مع أسر 

  .األسوياء

قد جاءت في " تشاهد غالباً ما تشاهده أسرتك"المتضمنة ) ٥(أما العبارة رقم  
وفي ) ٣,٢٨( بمتوسط حسابي األسوياءالمرتبة السادسة في استجابات عينة 

 .المرتبة التاسعة في استجابات األحداث الجانحين بمتوسط حسابي 

نس في أحرص على مشاهدة أفالم الج"المتضمنة ) ١٤(أما العبارة رقم  
، فقد جاءت في المرتبة الرابعة في " وقت متأخر بعد التأكد من نوم األسرة

استجابات الجانحين وفي المرتبة الثالثة عشر في استجابات األسوياء مما يدل على 
أن الجانحين يحرصون على مشاهدة أفالم الجنس وقد يكون ذلك مؤشر الكتسابهم 

 .السلوكي الجانح

ك تباين في دور األسرة وتدخلها فيما يشاهده األحداث وإجماالً نجد أن هنا 
 لصالح  حيث نجد أن النسبة تميلالجانحين واألسوياء من برامج القنوات الفضائية

التي بينت أهمية دور ) م١٩٩٢(، وتتفق هذه النتائج مع دراسة العوفي األسوياء
) هـ١٤٢٠(لقريع الرقابة في التقليل من األثر السلبي لبرامج التلفزيون ودراسة ا
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 األحداث، كما جنوحالتي كشفت عن وجود عالقة بين ضعف التوجيه األسري و
وأن األسرة ال تتدخل ،بينت أن األحداث الجانحين يشاهدون أفالم العنف والغرام

وكذلك دراسة . في مدة المشاهدة وال تتدخل في انتقاء ما يشاهده الحدث الجانح 
 جنوح دور الرقابة على  سلبي لفقدانود أثرالتي بينت وج) هـ١٤١٩(الجعفري 
 ولذلك يرى الباحث أنه لكي تنجح فاعلية المدخل الوقائي لعدم عودة .األحداث

وقد أشار . األحداث لالنحراف البد من التأكيد على الدور الذي تقوم به األسرة 
ة الربيق إلى نتائج دراسة أجراها معهد بحوث الرأي العام التابع لهيئة اإلذاع

من اآلباء ال يتدخلون في %) ٦٥,٨(اليابانية عن مشاهدة التلفزيون في اليابان أن 
مشاهدة أبنائهم لبرامج التلفزيون مما يلعب دوراً في تعرض األطفال لمضامين 

 ) .١٩هـ، ص١٤١٣الربيق، (إعالمية تؤثر في سلوكه 
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 : الخامسإجابة التساؤل  -خامساً 

 واألسوياء؟ ،ت الفضائية على األحداث الجانحينما تأثير مشاهدة برامج القنوا

ولإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام النسب المئوية والتوزيعات والتكـرارات           

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب قيم المتوسطات الحسابية لمعرفة         

لقنـوات الفضـائية     واألسوياء نحو تأثير مشاهدة برامج ا      ،استجابات األحداث الجانحين  

  . يبينان تلك االستجابات ) ٣٦(والجدول رقم ) ٣٥(عليهم والجدول رقم 

 األسوياءيبين استجابات عينة ) ٣٥(جدول 

 القنوات الفضائية برامج  مشاهدة تأثير تجاه العبارات التي تصف 
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التأثير على تصـرفاتك    ١
 اليومية

٧ ٣,٠٦١,٤٤ ٢٢ ١١ ١٢ ٦ ٢٦ ١٣ ١٨ ٩ ٢٢ ١١ 

محاولة محاكاة بعـض    ٢
الشخصيات التي تتصف   

 بالعنف

٩ ٢,٨٨١,٤٦ ٢٦ ١٣ ١٦ ٨ ٢٠ ١٠ ٢٠ ١٠ ١٨ ٩ 

الرغبة في قراءة أخبار    ٣
يمة ومتابعتها فـي    الجر

ــار   ــرات األخبـ نشـ
 والصحف والمجالت

٣ ٣,٦٤١,٤٦ ١٤ ٧ ١٠ ٥ ١٦ ٨ ١٨ ٩ ٤٢ ٢١ 

الرغبة فـي مشـاهدة     ٤
األفالم الجنسية بصورة   

 شبه يومية

١٦ ٢,٤٨١,٥١ ٤٠ ٢٠ ١٨ ٩ ١٠ ٥ ١٨ ٩ ١٧ ٧ 

الرغبة في مشاهد أفالم    ٥
 العنف

٢ ٣,٧٠١,٤١ ١٢ ٦ ١٠ ٥ ١٦ ٨ ٢٠ ١٠ ٤٢ ٢١ 

ــض ٦ ــاب بعـ  اكتسـ
الســلوكيات اإلجراميــة 

 مثل السرقة

١٧ ٢,٣٤١,٥٤ ٤٨ ٢٤ ١٠ ٥ ٢٠ ١٠ ٤ ٢ ١٨ ٩ 

 ١٥ ٢,٥٢١,٦٦ ٤٦ ٢٣ ١٠ ٥ ١٤ ٧ ٦ ٣ ٢٤ ١٢ الرغبة في الزنا٧



 
-١٣٨-

موافق 
ال رأي  موافق بشدة

 لي
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 العبــارات م بشدة

ط %ت%ت%ت%ت%ت
وس
مت
ال ال

بي
سا
ح

ف  
را
نح
اال

ي
ار
معي
ال

ط  
وس
مت
 ال
ب
رتي
ت

بي
سا
لح
ا

 

التأكد على أهمية القـيم     ٨
والتقاليد اإلسالمية فـي    
المحافظةعلى الشـباب   
فــي المحافظــة علــى 

 الشباب

١ ٣,٩٦١,٣٨ ١٢ ٦ ٢ ١ ١٨ ٩ ١٤ ٧ ٥٤ ٢٧ 

التلفظ بألفاظ غير مهذبة    ٩
 مثل السب والشتائم

١٤ ٢,٦٢١,٤٨ ٣٢ ١٦ ٢٠ ١٠ ٢٠ ١٠ ١٠ ٥ ١٨ ٩ 

كتابة عبارات سـيئة أو     ١٠
خادشة للحيـاء علـى     

الجدران ، الطـاوالت،    (
 )دورات المياه

١٣ ٢,٧٢١,٦٢ ٣٤ ١٧ ٢٢ ١١ ٦ ٣ ١٤ ٧ ٢٤ ١٢ 

مروادة النساء باستخدام   ١١
ــاتف  ــات (اله المعاكس
 )الهاتفية

٨ ٢,٩٢١,٥٦ ٢٤ ١٢ ٢٦ ١٣ ١٠ ٥ ١٤ ٧ ٢٦ ١٣ 

 ١٠ ٢,٨٤١,٦٢ ٣٠ ١٥ ١٨ ٩ ١٤ ٧ ١٤ ٧ ٢٤ ١٢ حيازة الصور الخليعة١٢

إرسال رسائل جنسية تم    ١٣
اقتباسها من مشـاهدة    

 أفالم جنسية فضائية

١٢ ٢,٨٢١,٥٦ ٣٢ ١٦ ١٦ ٨ ١٦ ٨ ١٠ ٥ ٢٦ ١٣ 

قيادة السيارات بتهـور    ١٤
 )التفحيط(

٤ ٣,٣٦١,٥٨ ١٦ ٨ ١٨ ٩ ١٤ ٧ ١٨ ٩ ٣٤ ١٧ 

الرغبة فـي السـياحة     ١٥
 الجانحة خارج البالد

٥ ٣,٢٢١,٦١ ٢٠ ١٠ ١٨ ٩ ١٦ ٨ ١٢ ٦ ٣٤ ١٧ 

 ١٩ ٢,١٠١,٥٠ ٦٠ ٣٠ ١٠ ٥ ٨ ٤ ٤ ٢ ١٨ ٩ األعراض عن الصالة١٦

هجـر القـرآن الكـريم    ١٧
والدروس الدينية والميل   

 نحو االنحراف

١٨ ٢,٢٤١,٥٦ ٥٤ ٢٧ ١٠ ٥ ١٢ ٦ ٦ ٣ ١٨ ٩ 

ممارسـة  الرغبة فـي    ١٨
 الزنا مع الخادمة

١١ ٢,٨٤١,٥٨ ٣٤ ١٧ ١٤ ٧ ١٤ ٧ ١٠ ٥ ٢٨ ١٤ 

تشويش عقول الشـباب    ١٩
بأفكــار وعــادات ال  

 تتناسب مع قيمك

٦ ٣,١٦١,٥١ ٢٤ ١٢ ٨ ٤ ٢٢ ١١ ٢٠ ١٠ ٢٦ ١٧ 
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 يبين استجابات عينة األحداث الجانحين) ٣٦(جدول 

 الفضائية  تجاه العبارات التي تصف تأثير مشاهدة برامج القنوات 
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التأثير على تصـرفاتك    ١
 اليومية

١١ ٣,٤٤١,٣٤ ١٤ ٧ ١٠ ٥ ١٨ ٩ ٣٤ ١٧ ٢٤ ١٢ 

محاولة محاكاة بعـض    ٢
التي تتصف  الشخصيات  

 بالعنف

٧ ٣,٥٨١,٢٦ ١٢ ٦ ٤ ٢ ٢٤ ١٢ ٣٤ ١٧ ٢٦ ١٣ 

الرغبة في قراءة أخبار    ٣
الجريمة ومتابعتها فـي    
ــار   ــرات األخبـ نشـ

 والصحف والمجالت

١٠ ٣,٤٨١,٢٨ ١٢ ٦ ١٠ ٥ ١٨ ٩ ٣٨ ١٩ ٢٢ ١١ 

الرغبة فـي مشـاهدة     ٤
األفالم الجنسية بصورة   

 شبه يومية

١٦ ٣,٢٠١,٥١ ٢٠ ١٠ ١٦ ٨ ١٦ ٨ ٢٠ ١٠ ٢٨ ١٤ 

الرغبة في مشاهد أفالم    ٥
 العنف

٣ ٣,٦٤١,٣٨ ١٦ ٨ ٢ ١ ١٦ ٨ ٣٤ ١٧ ٣٢ ١٦ 

ــض  ٦ ــاب بعـ اكتسـ
الســلوكيات اإلجراميــة 

 مثل السرقة

١٥ ٣,٢٨١,٤٧ ٢٠ ١٠ ١٠ ٥ ١٨ ٩ ٢٦ ١٣ ٢٦ ١٣ 

 ١٢ ٣,٤٠١,٦٢           الرغبة في الزنا٧

د على أهمية القيم    يالتأك٨
والتقاليد اإلسالمية فـي    

ظةعلى الشـباب   المحاف
فــي المحافظــة علــى 

 الشباب

٥ ٣,٦٠١,٢٢ ٢٤ ١٢ ٦ ٣ ١٦ ٨ ١٤ ٧ ٤٠ ٢٠ 

التلفظ بألفاظ غير مهذبة    ٩
 مثل السب والشتائم

٩ ٣,٤٨١,٥١ ٨ ٤ ٨ ٤ ٣٠ ١٥ ٢٤ ١٢ ٣٠ ١٥ 

كتابة عبارات سـيئة أو     ١٠
خادشة للحيـاء علـى     

الجدران ، الطـاوالت،    (
 )دورات المياه

١٤ ٣,٣٤١,٥٣ ٢٠ ١٠ ٨ ٤ ٨ ٤ ٣٢ ١٦ ٣٢ ١٦ 

مروادة النساء باستخدام   ١١
ــاتف  ــات (اله المعاكس
 )الهاتفية

٦ ٣,٥٨١,٥٢ ٢٢ ١١ ١٠ ٥ ٨ ٤ ٣٢ ١٦ ٢٨ ١٤ 

 ٨ ٣,٥٤١,٦٨ ١٦ ٨ ١٤ ٧ ٦ ٣ ٢٤ ١٢ ٤٠ ٢٠ حيازة الصور الخليعة١٢
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إرسال رسائل جنسية تم    ١٣
اقتباسها من مشـاهدة    

 أفالم جنسية فضائية

٢ ٣,٦٨١,٥٤ ٢٦ ١٣ ٢ ١ ١٠ ٥ ١٦ ٨ ٤٦ ٢٣ 

قيادة السيارات بتهـور    ١٤
 )التفحيط(

١ ٣,٩٢١,٢٥ ١٨ ٩ ٦ ٣ ١٢ ٦ ١٨ ٩ ٤٦ ٢٣ 

الرغبة فـي السـياحة     ١٥
 الجانحة خارج البالد

٤ ٣,٦٤١,٤٩ ٨ ٤ ٨ ٤ ١٠ ٥ ٣٢ ١٦ ٤٢ ٢١ 

 ١٩ ٣,٠٨١,٥٥ ١٦ ٨ ٨ ٤ ١٤ ٧ ٢٠ ١٠ ٤٢ ٢١ األعراض عن الصالة١٦

هجـر القـرآن الكـريم    ١٧
ل والدروس الدينية والمي  

 نحو االنحراف

١٧ ٣,٢٤١,٦١ ٢٦ ١٣ ٨ ٤ ١٤ ٧ ٢٠ ١٠ ٣٢ ١٦ 

الرغبة فـي ممارسـة     ١٨
 الزنا مع الخادمة

١٣ ٣,٤٠١,٥٢ ٢٢ ١١ ٤ ٢ ١٨ ٩ ٢٤ ١٢ ٣٢ ١٦ 

تشويش عقول الشـباب    ١٩
بأفكــار وعــادات ال  

 تتناسب مع قيمك

١٨ ٣,١٨١,٧٢ ٣٠ ١٥ ١٠ ٥ ١٠ ٥ ١٢ ٦ ٣٨ ١٩ 

وجود تباين في تأثير مشاهدة ) ٣٦(م والجدول رق) ٣٥(يوضح الجدول رقم  

 واألسوياء ويتمثل هذا التباين في ،برامج القنوات الفضائية على األحداث الجانحين

وجهات النظر المختلفة لألحداث الجانحين واألسوياء، في تأثير مشاهدة برامج 

 .القنوات الفضائية 

 أن  نجدلجانحين ومقارنتها باستجابات األحداث ااألسوياءوبتحليل استجابات 

التأكيد على أهمية القيم والتقاليد اإلسالمية في "المتضمنة ) ٨(العبارة رقم 

قد جاءت في المرتبة األولى في استجابات األسوياء " المحافظة على الشباب

 وفي المرتبة الخامسة في استجابات الجانحين بمتوسط ،)٣,٩٦(بمتوسط حسابي 

 في التأكيد على أن األسوياء لرغبة اًيجة مؤشر وقد تكون هذه النت،)٣,٦٠(حسابي 

تكون هناك برامح فضائية تساعد في تنمية القيم والتقاليد اإلسالمية التي بدورها 

وتؤكد هذه النتيجة دراسة . تحافظ على الشباب من اكتساب السلوك الجانح

ا في أن للقنوات الفضائية إيجابيات عديدة في مقدمتها أنه) هـ١٤٢٠(الشنقيطي 
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يليها . وسيلة بالغ عصرية يتعين استخدامها في الدعوة إلى اهللا بحكمة واقتدار

قد جاءت في المرتبة " الرغبة في مشاهدة أفالم العنف "المتضمنة) ٥(العبارة رقم 

وفي المرعبة الثالثة في ) ٣,٧٠(الثانية في استجابات األسوياء بمتوسط حسابي 

ومعنى ذلك وجود تقارب في ) . ٣,٦٤(استجابات الجانحين بمتوسط حسابي 

  له دور والجانحين في أن مشاهدة برامج القنوات الفضائيةاألسوياءوجهات نظر 

في التأثير المباشر لبرامج القنوات الفضائية على اكتساب العنف وتؤيد هذه 

 في وجود عالقة ارتباط (١٩٨١ .Rideau, w & Sinclair, B)الدراسة نتائج كل من 

 التعرض للعنف السينمائي والتلفزيوني، وبين جرائم العنف التي إيجابية بين

 ) .٣٩هـ، ص١٤١٧الكبيسي، (ارتكبها أعضاء العصابات كمجموعات 

في وجود مظاهر عدوانية ) م١٩٩٤(كما يؤيد النتائج السابقة دراسة رزق  

 وتؤكد دراسة الحربي .ألفالم الكرتون األجنبية تكسب األطفال صفة العدوانية

 أو البرامج التي تساعد في ،في أن أفالم العنف والجريمة من األفالم) هـ١٤٢٤(

 .اكتساب السلوكيات غير المرغوب فيها ومنها سلوك العنف 

وقد ذكر الكبيسي في دراسته أن التلفزيون يقدم للطفل مشاهد متنوعة للعنف  

ذا السلوك  على الحكم السليم على هاًوالسلوك المنحرف دون أن يكون الطفل قادر

 ) .٢٣هـ، ص١٤١٧الكبيسي، ( واالجتماعية ،من الناحية األخالقية

الرغبة في قراءة أخبار الجريمة ومتابعتها "المتضمنة ) ٣(أما العبارة رقم  

فقد جاءت في المرتبة الثالثة في " في نشرات األخبار والصحف والمجالت

لعاشرة في استجابات وفي المرتبة ا) ٣,٦٤( بمتوسط حسابي األسوياءاستجابات 

 في األسوياءوهذا يدل على وجود وعي لدى ) . ٣,٤٨(الجانحين بمتوسط حسابي 

تأثير برامج القنوات الفضائية على الرغبة في قراءة أخبار الجريمة، وقد بينت 

 المتخصصة في علم اجتماع الجريمة أن المنحرفين يقرؤون غالباً الكتب اتالدراس

والسبب أن . ها بشكل أكثر مما يفعله غير المجرمين الضارة والمشكوك في أمر



 
-١٤٢-

تلك الكتب والمجالت الضارة تعرض في الغالب األفكار اإلجرامية والجنسية غير 

 ) .٩٥هـ، ص١٤١٧السيف، (العادية 

قد جاءت ) التفحيط(قيادة السيارات بتهور  "المتضمنة) ١٤(أما العبارة رقم  

وفي المرتبة ) ٣,٣٦(سوياء بمتوسط حسابي في المرتبة الرابعة في استجابات األ

 تأثير ذلك مدىويفسر) ٣,٩٢(األولى في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي 

مشاهدة برامج القنوات الفضائية على اكتساب سلوك قيادة السيارات بتهور 

في أن التعرض لبرامج القنوات الفضائية والسلوك االنحرافي أو الجانح ) التفحيط(

، وإنما هي عالقة ارتباط تسير في اتجاهين،  مباشرةليست عالقة سببيةكالتفحيط 

إلى النتيجة ) التعرض(بعكس العالقة السببية التي تسير في اتجاه واحد من السبب 

وقد تم إدراج مشكلة التفحيط ) . ٣٩هـ، ص١٤١٧الكبيسي، ) (األثر السلوكي(

مج القنوات الفضائية ضمن اآلثار االجتماعية للبث المباشر أو التعرض لبرا

 ) .١٣٦هـ، ص١٤١٩موسى، والصباطي، (

" الرغبة في السياحة الجانحة خارج البالد "المتضمنة) ١٥(أما العبارة رقم  

) ٣,٢٢(فقد جاءت في المرتبة الخامسة في استجابات األسوياء بمتوسط حسابي 

فسر هذه وي) ٣,٦٤(وفي المرتبة الرابعة في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي 

 . للسياحة الجانحة تدعوالنتيجة وجود برامج في القنوات الفضائية 

تشويش عقول الشباب بأفكار وعادات ال  "المتضمنة) ١٩(أما العبارة رقم  

فقد جاءت في المرتبة السادسة في استجابات األسوياء بمتوسط " تتناسب مع قيمك

ات الجانحين بمتوسط وفي المرتبة الثامنة عشرة في استجاب) ٣,١٦(حسابي 

وهذا يدل على أن األسوياء يرون بأن مشاهدة برامج القنوات ) ٣,١٨(حسابي 

الفضائية تؤدي إلى تشويش عقول الشباب بأفكار وعادات ال تتناسب مع القيم، 

في أن متابعة برامج القنوات ) م١٩٩٢(وتتشابه هذه النتيجة مع دراسة منصور 

 .فعلي على األبناء الفضائية والتلفزيون له تأثير 
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فقد جاءت " التأثير على تصرفاتك اليومية "المتضمنة) ١(أما العبارة رقم  

وفي نفس ) ٣,٠٦(في المرتبة السابعة في استجابات األسوياء بمتوسط حسابي 

 .المرتبة الستجابات الجانحين 

 فقد جاءت" مراودة النساء باستخدام الهاتف "المتضمنة) ١١(أما العبارة رقم  

وفي المرتبة ) ٢,٩٢(في المرتبة الثامنة في استجابات األسوياء بمتوسط حسابي 

 ). ٣,٥٨(السادسة في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي 

محاولة محاكاة بعض الشخصيات التي  "المتضمنة) ٢(أما العبارة رقم  

فقد جاءت في المرتبة التاسعة في استجابات األسوياء بمتوسط " تتصف بالعنف

وفي المرتبة العاشرة في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي ) ٢,٨٨(حسابي 

فقد جاءت في " حيازة الصور الخليعة "المتضمنة) ١٢(أما العبارة رقم ) . ٣,٤٨(

وفي المرتبة ) ٢,٨٤(المرتبة العاشرة في استجابات األسوياء بمتوسط حسابي 

وقد أثبت السيف في ).. ٣,٥٤(الثامنة في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي 

دراسة له أجريت على المجرمين الجنسيين في أنهم كانوا يميلون إلى قراءة 

 ) .٩٥هـ، ص١٤١٧السيف، ( الجنسية، والقصص الغرامية الروايات

فقد " الرغبة في ممارسة الزنا مع الخادمة "المتضمنة) ١٨(أما العبارة رقم  

) ٢,٨٤(ت األسوياء بمتوسط حسابي جاءت في المرتبة الحادية عشر في استجابا

 ) .٣,٤٠(وفي المرتبة الثالثة عشرة في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي 
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 :إجابة التساؤل السادس 
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضـائية             

ظام في الدراسة،   العمر، المستوى التعليمي، االنت   (  باختالف المتغيرات    األسوياءعلى  
الحالة االجتماعية، الدخل الشهري، الحي السكني، مهنـة ولـي األمـر، المسـتوى              
التعليمي للوالد، المستوى التعليمي للوالدة، الحالة األسـرية مكـان اإلقامـة الـدخل         

   ؟)الشهري لألسرة
العمـر  (مـع المتغيـرات     ) ت(لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبـار           

 ) . ، الحالة اإلجتماعية ، الحالة األسريةى التعليميوالمستو
رات      ANOVA األحادي   التباينوتحليل    االنتظام في الدراسـة، الحالـة      ( مع المتغي

، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي         للحدث االجتماعية، الدخل الشهري  
 ).  إلقامة الدخل الشهري لألسرةللوالد، المستوى التعليمي للوالدة، الحالة األسرية مكان ا

 .األسوياءوذلك لمعرفة الفروق في تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على 

العمر، والمستوى التعليمي، الحالة ( للمتغيرات )ت(  اختبارنتائج ) ٣٧(جدول رقم 
 )األسوياء) (االجتماعية، الحالة األسرية

 المتوسط ن المتغيـرات
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

 *قيمة أ 

 ١٥ إلى أقل من ١٣من 
 سنة

٠,٨٨ ٣,٠٦ ١٧ 
 العمـر

 ٠,٨٢ ٢,٨٤ ٣٣  سنة فأكثر١٥من 

٤٨ ٠,٨٧ 
٠,٣٨ 

)غير دالة(

المستوى  ٠,٨٣ ٢,٩ ٢١ متوسط
 ٠,٨٦ ٢,٩١ ٢٩ ثانوي التعليمي

٠,٠٠٣٤٨ 
٠,٩٩ 

)غير دالة(

الحالة  ٠,٥٨ ٣,١٤ ٥ متزوج
 ٠,٨٦ ٢,٨٩ ٤٥ أعزب االجتماعية

٠,٦٤٢٤٨ 
٠,٥٢ 

)غير دالة(

 ٠,٨٢ ٢,٨٩ ٤٤ يعيشان معاً
الحالة 
الحالة  االجتماعية غير  األسرية

 مستقرة
١,٠١ ٣,٠٨ ٦ 

٠,٤٨ ٠,٥٢ 
٠,٦٠ 

)غير دالة(

عدم وجـود فـروق     ) ٣٧(الذي يبينه الجدول رقم     ) ت(يتضح من نتائج اختبار      

 بـاختالف   األسوياءمشاهدة برامج القنوات الفضائية على      ذات داللة إحصائية في تأثير      
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، وهذا يدل   ) العمر ، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، الحالة األسرية       (المتغيرات  

على وجود تأثير للقنوات الفضائية دون التقيد بعمر الحدث أو المستوى التعليمي له، أو              

 .الحالة االجتماعية، أو الحالة األسرية

االنتظام فـي الدراسـة، الـدخل       (لبيان أثر المتغيرات    : ائج تحليل التباين األحادي   نت*

الشهري للحدث، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي للوالد، المسـتوى            

في تـأثير مشـاهدة بـرامج       ). التعليمي للوالدة، مكان اإلقامة، الدخل الشهري لألسرة      

  . األسوياءالقنوات الفضائية على 

 )األسوياء(نتائج تحليل التباين األحادي ) ٣٨(جدول رقم 

درجات  المتغيرات       مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

 ١,٢٦١ ٢,٥٢١ ٢ بين المجموعات

 ٠,٦٨٣ ٣٢,١٢٢ ٤٧ داخل المجموعات
١,٨٤٥ 

٠,١٦٩ 

االنتظام في  غير دالة
 الدراسة

    ٣٤,٦٤٣ ٤٩ المجموع

 ٠,٣٣٩ ٢,٠٣٧ ٦ بين المجموعات

 ٠,٧٥٨ ٣٢,٦٠٦ ٤٣ داخل المجموعات
٠,٤٤٨ 

٠,٨٤ 

 غير دال
الدخل 

الشهري 
 للحدث

    ٣٤,٦٤٣ ٤٩ المجموع

 ٠,٤٩٣ ٠,٩٨٦ ٢ بين المجموعات

 ٠,٧١٦ ٣٣,٦٥٧ ٤٧ داخل المجموعات
٠,٦٨٨ 

٠,٥٠٧ 

الحي  غير دال
 السكني

    ٣٤,٦٤٣ ٤٩ المجموع

 ٠,٢٧٩ ١,١١٤ ٤ بين المجموعات

 ٠,٧٤٥ ٣٣,٥٢٩ ٤٥ داخل المجموعات
٠,٣٧٤ 

٠,٨٢٦ 

مهنة ولي  غير دالة
 األمر

    ٣٤,٦٤٣ ٤٩ المجموع

 ٠,٠٨٦ ٠,٤٣٠ ٥ بين المجموعات

 ٠,٧٧٨ ٣٤,٢١٤ ٤٤ داخل المجموعات
٠,١١٠ 

٠,٩٨٩ 

المستوى  غير دالة
 التعليم للوالد

    ٣٤,٦٤٣ ٤٩ المجموع

المستوى 
التعليم 

 ٠,٢٥٨ ١,٣٦١ ٠,٩٢٨ ٤,٦٣٩ ٥ بين المجموعات
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    ٠,٦٨٢ ٣٠,٠٠٤ ٤٤ داخل المجموعات

    ٣٤,٦٤٣ ٤٩ المجموع

 ٠,٩٦ ٢,٩٠ ٣ بين المجموعات

 ٠,٦٩ ٣١,٧٣ ٤٦ داخل المجموعات
١,٤٠ 

٠,٢٥٤ 

مكان  غير دالة
 اإلقامة

    ٣٤,٦٤ ٤٩ المجموع

 ٠,٢٥٠ ٠,٧٥١ ٣ بين المجموعات

 ٠,٧٣٧ ٣٣,٨٩٢ ٤٦ داخل المجموعات
٠,٣٤٠ 

٠,٧٩٧ 

 غير دالة
الدخل 

الشهري 
 لألسرة

    ٤٣,٦٤٣ ٤٩ المجموع

تكشف نتائج تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي              

االنتظام في  (لمتغيرات،   باختالف ا  األسوياءتأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على       

الدراسة، الدخل الشهري، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمـي للوالـد،             

  .)المستوى التعليمي للوالدة، مكان اإلقامة، الدخل الشهري لألسرة

 

 :إجابة التساؤل السابع 

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضـائية            

مدة اإلقامة في الدار، سبب اإلحالة إلـى        (على األحداث الجانحين باختالف المتغيرات      

الدار، عدد مرات اإلقامة في الدار، العمر، المستوى التعليمي، االنتظام في الدراسـة،             

الحالة االجتماعية، الدخل الشهري، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي           

 اإلقامـة الـدخل الشـهري       نتعليمي للوالدة، الحالة األسرية،  مكـا      للوالد، المستوى ال  

 ؟   )لألسرة

العمـر  (مـع المتغيـرات     ) ت(لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام اختبـار           

 ) .والمستوى التعليمي ، الحالة اإلجتماعية ، الحالة األسرية
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رات      ANOVAوتحليل التبيان األحادي      راسـة، الحالـة    االنتظام في الد  ( مع المتغي

االجتماعية، الدخل الشهري للحدث، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي           

 ).  للوالد، المستوى التعليمي للوالدة، الحالة األسرية مكان اإلقامة الدخل الشهري لألسرة

وذلك لمعرفة الفروق في تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية علـى األحـداث             

 .الجانحين

العمر، والمستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، ( للمتغيرات )ت( اختبارنتائج ) ٣٩(جدول رقم 

 )الجانحين) (الحالة األسرية

 المتوسط ن المتغيـرات
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

 *قيمة أ 

 ١٥ إلى أقل من ١٣من 
 سنة

٠,٤٨ ٤,١٦ ٦ 
 العمـر

 ٠,٨٨ ٣,٣٦ ٤٤  سنة فأكثر١٥من 

٢,١٦٧٤٨ 
٠,٠٣٥ 

 )دالة(

المستوى  ١,٠٥ ٣,٣٦ ٢١ متوسط
 ٠,٧٥ ٣,٥٢ ٢٩ ثانوي التعليمي

٠,٦٠٤٤٨ 
٠,٥٤ 

)غير دالة(

الحالة  ٠,٨٢ ٣,٨٧ ٥ متزوج
 ٠,٨٢ ٣,٤١ ٤٥ أعزب االجتماعية

٤٨ ١,١٠ 
٠,٢٧٣ 

)غير دالة(

 ٠,٨٨ ٣,٢٨ ٣٩ يعيشان معاً
الحالة 
الحالة  االجتماعية غير  األسرية

 مستقرة
٠,٥٧ ٣,٠٨ ١١ 

٤٨ ٢,٨ 
٠,٠٠٧ 

 )ةدال(

عدم وجـود فـروق     ) ٣٩(الذي يبينه الجدول رقم     ) ت(يتضح من نتائج اختبار      

 بـاختالف   األسوياءذات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على           

ق ذات داللة إحصائية     ووجود فرو  ،) المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية   (المتغيرات  

العمـر،  ( باختالف المتغيرات    األسوياءفي تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على        
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أثر لمتغير العمر والحالة األسـرية لألحـداث         وهذا يدل على وجود      ) الحالة األسرية 

 . الجانحين في تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية عليهم

مدة اإلقامة  (لبيان أثر المتغيرات     : دي لبيان أثر المتغيرات   نتائج تحليل التباين األحا   *

االنتظام في الدراسة،   في الدار، سبب اإلحالة إلى الدار ، عدد مرات اإلقامة في الدار،             

الدخل الشهري للحدث، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المسـتوى التعليمـي للوالـد،              

في تـأثير مشـاهدة     ). دخل الشهري لألسرة  المستوى التعليمي للوالدة، مكان اإلقامة، ال     

  . األسوياءبرامج القنوات الفضائية على 

 )الجانحون(نتائج تحليل التباين األحادي ) ٤٠(جدول رقم 

درجات  المتغيرات       مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

 ٠,٣٩٢ ١,٩٦٢ ٥ بين المجموعات

 ٠,٨٢٩ ٣٦,٤٧٧ ٤٤ داخل المجموعات
٠,٤٧٣ 

٠,٧٩ 

مدة اإلقامة  غير دالة
 في الدار

    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

 ٠,٦٣٣ ٣,٧٩٩ ٦ بين المجموعات

 ٠,٨٠٦ ٣٤,٦٤٠ ٤٣ داخل المجموعات
٠,٧٨٦ 

٠,٥٨٦ 

 غير دالة
سبب 

اإلحالة إلى 
 الدار

    ٣٤,٦٤٣ ٤٩ المجموع

 ٠,٦٣٧ ١,٢٧٤ ٢ مجموعاتبين ال

 ٠,٧٩١ ٣٧,١٦٥ ٤٧ داخل المجموعات
٠,٨٠٥ 

٠,٤٥٣ 

 غير دالة
عدد مرات 
اإلقامة في 

 الدرا
    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

 ٠,٥٨٣ ١,٧٤٩ ٣ بين المجموعات

 ٠,٧٩٨ ٣٦,٦٩٠ ٤٦ داخل المجموعات
٠,٧٣١ 

٠,٥٣٩ 

االنتظام في  غير دالة
 الدراسة

    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

 ٠,١٩٩ ١,١٩٥ ٦ جموعاتبين الم

 ٠,٨٦٦ ٣٧,٢٤٤ ٤٣ داخل المجموعات
٢٣٠ 

٠,٩٦٥ 

 ةغير دال
الدخل 

الشهري 
 للحدث

    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

الحي 
 السكن

 ٠,٨٨٧ ٠,١٢٠ ٠,٠٩٨ ٠,١٩٦ ٢ بين المجموعات
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    ٠,٨١٤ ٣٨,٢٤٣ ٤٧ داخل المجموعات

    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

 ٠,٥٥٦ ٢,٢٢٣ ٤ بين المجموعات

 ٠,٨٠٥ ٣٦,٢١٦ ٤٥ داخل المجموعات
٠,٦٩٠ 

٠,٦٠٢ 

مهنة ولي  غير دالة
 األمر

    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

 ٠,٧٠٦ ٣,٥٢٨ ٥ بين المجموعات

 ٠,٧٩٣ ٣٤,٩١١ ٤٤ داخل المجموعات
٠,٨٨٩ 

٠,٤٩٧ 

المستوى  غير دالة
 التعليم للوالد

    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

 ٠,٦٢٠ ٣,١٠٢ ٥ بين المجموعات

 ٠,٨٠٣ ٣٥,٣٣٧ ٤٤ داخل المجموعات
٠,٧٧٣ 

٠,٥٧٥ 

 غير دالة
المستوى 
التعليمي 
 للوالدة

    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

 ١,٣١٧ ٦,٥٨٤ ٥ بين المجموعات

 ٠,٧٢٤ ٣١,٨٥٥ ٤٤ داخل المجموعات
١,٨١٩ 

٠,١٢٩ 

مكان  غير دالة
 اإلقامة

    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

 ٠,٩٩٨ ٢,٩٩٧ ٣ بين المجموعات

 ٠,٧٧١ ٣٥,٤٤٥ ٤٦ داخل المجموعات
١,٢٩٥ 

٠,٢٨٧ 

 غير دالة
الدخل 

الشهري 
 لألسرة

    ٣٨,٤٣٩ ٤٩ المجموع

تكشف نتائج تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي              

 بـاختالف المتغيـرات،     الجانحينتأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على األحداث        

االنتظـام  بب اإلحالة إلى الدار ، عدد مرات اإلقامة في الدار،      مدة اإلقامة في الدار، س    (

في الدراسة، الدخل الشهري للحدث، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي            

 .).للوالد، المستوى التعليمي للوالدة، مكان اإلقامة، الدخل الشهري لألسرة
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 الفصل السـادس

 خالصة  نتائج  الدراسة وتوصياتها

 المشاهدة وانتقاء التعرض لبرامج القنـوات       بيان أنماط هدفت الدراسة إلى    

 القنوات الفضائية المفضلة    ومعرفة أهم . الفضائية بين األحداث الجانحين واألسوياء    

و تحديد أسباب مشاهدة القنوات الفضائية لـدى        .لدى األحداث الجانحين واألسوياء   

 بيان دور األسرة في انتقاء ما يشاهده      كما هدفت إلى  .   والجانحين األسوياءكل من   

 تـأثير    مدى وبيان . واألسوياء من برامج في القنوات الفضائية      وناألحداث الجانح 

كمـا هـدفت    . مشاهدة برامج القنوات الفضائية على األحداث الجانحين واألسوياء       

إلى معرفة ما إذا كان هناك  فروق ذات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة بـرامج                

العمر، المستوى التعليمـي،    ( باختالف المتغيرات    األسوياءنوات الفضائية على    الق

االنتظام في الدراسة، الحالة االجتماعية، الدخل الشهري، الحي السكني، مهنة ولي           

األمر، المستوى التعليمي للوالد، المستوى التعليمي للوالدة، الحالة األسرية مكـان           

 فـروق ذات داللـة      كان هنـاك   معرفة ما إذا     و). اإلقامة الدخل الشهري لألسرة   

ث الجـانحين    تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على األحدا        مدى إحصائية في 

مدة اإلقامة في الدار، سبب اإلحالة إلى الدار، عـدد مـرات        (باختالف المتغيرات   

اإلقامة في الدار، العمر، المستوى التعليمـي، االنتظـام فـي الدراسـة، الحالـة         

جتماعية، الدخل الشهري، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمـي           اال

 اإلقامة الدخل الشـهري     نللوالد، المستوى التعليمي للوالدة، الحالة األسرية،  مكا       

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي الـذي اعتمـد علـى            . )لألسرة

ة الدراسة وتم استخدام عينة مسـحية       اإلستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بمشكل     

 بمنطقة حدثا من دار المالحظة اإلجتماعية    ) ٥٠(من األحداث الجانحين بلغ عددهم      

كما تم اختيار عينة عشوائية من الطالب من مدرسة الفرعين المتوسـطة            . عسير

 :  ة ما يليـــومن النتائج التي توصلت إليها الدراس. وثانوية الفواز 
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 :خاصة باألحداث الجانحين   متغيرات - ١
 

قد قضوا فترة ال %) ٧٤(أظهرت النتائج  أن أغلبية عينة الجانحين بنسبة  
 التي األخطاءكما أظهرت النتائج أن السرقات بأنواعها تتصدر.  شهور٦تزيد عن 

، %)٢٠(، تليها القضايا األخالقية بنسبة %)٣٤(ارتكبها الجانحون بنسبة 
،  الجانحين واألسوياءلكل من%) ١٢(والتفحيط بنسبة ، %)١٤(والمشاجرة بنسبة 

كما أظهرت أن غالبية األحداث الجانحين يقيمون ألول مرة %). ٢(وخمور بنسبة 
من عينة األحداث الجانحين %) ٨٢( حيث بين )حديثوا الجنوح(في الدار أي أنهم 

ع نسبة  إلى ارتفااًأنهم يقيمون ألول مرة وهي نسبة مرتفعة مما قد يعطي مؤشر
ممن دخلوا الدار للمرة الثانية، %) ١٤(يليها نسبة .الجنوح في اآلونة األخيرة

 . ممن دخلوا الدار للمرة الثالثة%) ٤(و

 واألسوياء بالنسبة للمتغيرات    ،لمقارنة بين األحداث الجانحين   ا نتائج     – ٢
 :الشخصية 

 : واألسوياء بالنسبة للمهنة ،التباين بن األحداث الجانحين - أ

، واألسوياء الزالوا أظهرت نتائج الدراسة أن جميع األحداث الجانحين 
لطالب المرحلة المتوسطة لكل من األحداث الجانحين %) ٢١( وذلك بنسبة طالباً

لطالب المرحلة الثانوية لكل من األحداث الجانحين %) ٢٩(واألسوياء، و
 .واألسوياء

 :ء بالنسبة للعمر لجانحين واألسوياالمقارنة بين األحداث ا - ب

 من أعمارهممن عينة األحداث الجانحين تتراوح % ٢٤أظهرت النتائج  أن  
 سنة، أما بالنسبة لعينة األسوياء ١٥ إلى أقل من ١٣من % ٦ سنة فأكثر، و ١٥

 إلى ١٣من %) ١٧( سنة فأكثر، ١٥ من أعمارهم يتراوح  منهم%٣٣اتضح أن 
 ١٥جانحين تزداد في الفئة العمرية من أي أن عينة األحداث ال.  سنة١٥أقل من 

 سنة مقارنة ١٥ سنة إلى أقل من ١٣سنة فأكثر وتقل في الفئة العمرية من 
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 فروقاً واضحاً بين األحداث الجانحين واألسوياء ٢ولم تظهر قيمة كا. باألسوياء
 .بالنسبة للعمر

 :عليمي  واألسوياء بالنسبة للمستوى الت،المقارنة بين األحداث الجانحين - ج

 في خصائص األحداث الجانحين اًأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك تساوي 
 واألسوياء في ،واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي فنسبة األحداث الجانحين

. لكل منهما%) ٢٩(لكل منهما، وفي المرحلة الثانوية %) ٢١(المرحلة المتوسطة 
حداث الجانحين واألسوياء بالنسبة  واضحة بين األاً فروق٢ولم تظهر قيمة كا
 . للمستوى التعليمي

 : واألسوياء بالنسبة لإلنتظام في الدراسة ،التباين بين األحداث الجانحين - د

 في الدراسة ون منتظماألسوياءمن عينة %) ٣٨(أظهرت النتائج أن  
 يغيبون األسوياءمن %) ١٠(أن من األحداث الجانحين، و%) ٢٧(بالكامل مقابل 
من األحداث الجانحين قد %) ٤(عن األحداث الجانحين و%) ١٦(أحياناً مقابل 

من األحداث الجانحين ال يذهبون إلى المدرسة %) ٣(بينوا بأنهم يغيبون كثيراً و 
 .من األسوياء%) ٢(مقابل 

 : واألسوياء بالنسبة للحالة االجتماعية ،التباين بين األحداث الجانحين - هـ 

 في النسب بين األحداث الجانحين واألسوياء اًأن هناك تساوي أظهرت النتائج 
لكل منهما %) ٤٥(لكل منهما متزوج، و%) ٥(حيث أن بالنسبة للحالة االجتماعية 

متزوجين ال غيرونسبة %) ١٠(أعزب أي أن نسبة المتزوجين من عينة الدراسة 
)٩٠ .(% 
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 :بحوثم لمستوى الدخل الشهري للواألسوياء بالنسبة،التباين بين األحداث الجانحين - و

واألحداث الجانحين بالنسبة ، األسوياء بين اً أن هناك تباينأظهرت النتائج
 ٣٠٠من %) (٢٠( ريال فأقل حيث بلغت نسبة األسوياء ١٠٠للدخل الشهري 

والدخل . للجانحين% ٣لألسوياء، و% ٢بنسبة )  ريال٤٠٠ريال إلى أقل من 
%) ٣(لألسوياء و% ٤بنسبة )  ريال١٠٠٠قل من  ريال إلى أ٥٠٠من ( الشهري 
  .للجانحين

 : واألسوياء بالنسبة للحي السكني ،التباين بين األحداث الجانحين -ز

 بالنسبة للحي السكني بين األحداث اً واضحاًأظهرت النتائج  أن هناك تباين 
عبية من األحداث الجانحين يسكنون في أحياء ش%) ١٤ (إذ أن واألسوياء،الجانحين
 يعيشون في أحياء األسوياءمن % ٢٩ أنو. لألحداث األسوياء% ٦مقابل 

من األحداث العاديين %) ١٥ (أنمن األحداث الجانحين و%) ٢٥(متوسطة مقابل 
وقد أظهرت قيمة .من األحداث الجانحين%) ١١(يعيشون في أحياء راقية مقابل 

ء بالنسبة للحي السكني، وجود فروق دالة بين األحداث الجانحين واألسويا) ٢كا(
وبالتالي بالمستوى االجتماعي وأنماط المشاهدة وانتقاء التعرض لبرامج القنوات 

 .الفضائية

 : واألسوياء بالنسبة لمهنة ولي األمر ،التباين بين األحداث الجانحين - ح

 تحليل النتائج أن هناك بعض التباين في نسبة مهنة ولي األمر اتضح من  
 بالنسبة %)١٤() مدني(  والجانحين حيث بلغت نسبة من مهنته بين األسوياء

 فيوجد تساوي في النسب )متقاعد(، أما مهنة  بالنسبة للجانحين%)٨ (لألسوياء
 لصالح )عاطل( في مهنة اً واضحاًإال أن هناك تباين. بالنسبة للجانحين واألسوياء

ما بالنسبة لمهنة أ%). ٦(ونسبة األسوياء %) ١٦( فنسبة الجانحين ،الجانحين
 .للجانحين%) ٤(مقابل %) ٧(عمال فنسبة األسوياء رجأل
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 . واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي للوالد،التباين بين األحداث الجانحين - ط

(  المتدنيأظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا في المستوى التعليمي
(  في الجانحين )أمي( فنسبة ٢كا للوالد لصالح الجانحين كما اتضح من قيمة )أمي
 . لألسوياء%) ٤( مقابل %) ١٥

 . واألسوياء بالنسبة للمستوى التعليمي للوالدة،التباين بين األحداث الجانحين - ي

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية  بين األحداث الجانحين  
 تبين أن هناك فروق ، إال أن النسب المئوية لألمفي المستوى التعليمي واألسوياء

للجانحين %) ٣٣( بنسبة األسوياء و،قليلةفي مستوى األمية بين األحداث الجانحين
%) ١١(لألسوياء وكذلك وجود فروق في المؤهل االبتدائي بنسبة %) ٢٥(ونسبة 

 . للجانحين%) ٧(لألسوياء و 

 

 .لوالدين واألسوياء في الحالة االجتماعية ل،التباين بين األحداث الجانحين - ك

أظهرت النتائج وجود تباين بسيط في الحالة االجتماعية للوالدين بالنسبة 
من األسوياء يعيشون مع % ٤٤  أن ففي حين،لألحداث الجانحين واألسوياء

أما الحالة . من األحداث الجانحين يعيشون مع الوالدين%) ٣٩(الوالدين نجد 
%) ٦(لجانحين مقابل لألحداث ا%) ١١ (هى فـ)غير مستقرة(اإلجتماعية 

 .لألحداث األسوياء

 . واألسوياء بالنسبة لمكان اإلقامة الحالية،التباين بين األحداث الجانحين - ل

بالنسبة لمكانة اإلقامة الحالية  أظهرت النتائج عدم وجود فروق واضـحة             

وهـذا التبـاين    .  واألسوياء بالنسبة لمكان اإلقامة الحالية     ،بين األحداث الجانحين  

لألسـوياء  %) ٤٦( في مكان اإلقامة مع الوالـدين بنسـبة          النسب المئوية  هظهري

%) ١(مع الوالدة فقط بالنسبة لألحداث الجانحين، و        %) ٦(للجانحين، و %) ٣٧(و،

 .مع الوالدة فقط بالنسبة لألحداث األسوياء
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 . واألسوياء بالنسبة للدخل الشهري لألسرة،التباين بين األحداث الجانحين - م

 والجانحين في الدخل الشـهري،       ،األسوياءظهرت النتائج وجود تباين بين      أ

 األحداث الجـانحين    في جانب  الشهري   الدخلوهذا التباين واضح في تدني مستوى     

%) ٦(لألحداث الجانحين مقابل    %) ٢١( ريال فأقل نسبته     ٢٠٠٠فالدخل الشهري   

 .لألحداث األسوياء

تباين بين األحداث الجانحين واألسوياء في عدد       هل هناك   : إجابة التساؤل األول     - ٣

أجهزة التلفزيون الموجودة في المنزل ومشاهدة محطات التلفـاز الفضـائية،           

 وعـدد   الجـانح وأثر متابعة برامج القنوات الفضائية على اكتساب السـلوك          

الساعات، واأليام المفضلة، واألوقات واألماكن التي يشاهدون فيهـا بـرامج           

 ائية؟القنوات الفض

وجود تباين في عدد األجهزة الموجودة لدى األحداث الجـانحين           أظهرت النتائج   -أ

واألسوياء في المنزل فهي بالنسبة المتالك جهـاز واحـد لصـالح األحـداث              

وكـذلك لصـالح    . لألحداث األسـوياء  %) ١٠(مقابل  %) ٢٣(الجانحين بنسبة   

 جهازينبالنسبة المتالك   أما  . المتالك ستة أجهزة  % ٢األحداث الجانحين بنسبة    

وامتالك ثالثة أجهزة أيضاً    %). ١٦(مقابل  % ٢١( بنسبة   األسوياءفهي لصالح   

وامتالك أربعـة أجهـزة لصـالح       %). ٤(مقابل  %) ٦(لصالح األسوياء بنسبة    

وامتالك خمسة أجهزة لصـالح األسـوياء       %). ٤(مقابل  %) ٩(األسوياء بنسبة   

وجود فـروق فـي     ) ٢كا(مة مربع كاي    وقد بينت قي  %). ١(مقابل  %) ٤(بنسبة  

 .امتالك أجهزة التلفزيون في المنزل لصالح األسوياء

أظهرت النتائج وجود تباين في مشاهدة محطات القنوات الفضائية بين األحداث            – ب

مـن األسـوياء    %) ٢٧(الجانحين واألسوياء فقد أشارت النسب المئوية إلى أن         

 %).٢٤(يشاهدون القنوات الفضائية مقابل 
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بالنسبة لمدى التباين في آراء األحداث الجانحين واألسوياء في تـأثير متابعـة              – ج

 يرون بـأن    األسوياءأظهرت النتائج أن    . برامج القنوات الفضائية على السلوك    

متابعة برامج القنوات الفضائية يؤثر بصورة سيئة على السلوك فقـد أشـارت             

%) ٢٢(لألحداث األسوياء مقابـل     %) ٢٧(النسب إلى أن االستجابة بنعم بلغت       

لألحـداث  %) ٩(فهي  ) ال(وتؤيد هذه النتيجة نسبة استجابة      . لألحداث الجانحين 

 . لألحداث األسوياء%) ٦(الجانحين مقابل 

بالنسبة لمدى التباين بين األحداث الجانحين واألسوياء فـي نـوع القنـاة              –د

 القنـوات الفضـائية     إلى وجود تباين في مشاهدة    أشارت النتائج   . الفضائية

للجانحين، %) ٢١(لألسوياء مقابل   %) ٢٧(العربية لصالح األسوياء بنسبة     

ووجود تباين في مشاهدة القنوات الفضائية األجنبية لصالح الجانحين بنسبة          

 . لألسوياء%) ١١(للجانحين مقابل %) ١٧(

ت مشاهدة   واألسوياء في عدد ساعا     ، بين األحداث الجانحين   بالنسبة للتباين  – هـ
 اللـة د ذات    فـروق    إلى وجـود  أشارت النتائج   . برامج القنوات الفضائية  

 واألسوياء لصالح األحداث الجانحين حيث      ، بين األحداث الجانحين   ةإحصائي
حيـث  ) ٠,٠٥(وهي دالة إحصائياً عند مسـتوى       ) ٢٦,٧٦ (٢بلغت قيمة كا  

، %)١٥(من الجانحين أنهم يقضون سـاعتان يوميـاً مقابـل           %) ٢٣(أفاد  
من األحداث الجانحين يقضون أكثر من ثـالث سـاعات مقابـل            %) ٢٢(
%) ٢٩( بنسبة   األسوياءأما بالنسبة لساعة واحدة يومياً فهي لصالح        %). ٦(

 .لألحداث الجانحين%) ٥(مقابل 

 واألسوياء في األيام المفضلة لمشـاهدة       ،بالنسبة للتباين  بين األحداث الجانحين      – و

أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة في األيـام          . ائيةبرامج القنوات الفض  

إذ  واألسوياء   ،المفضلة لمشاهدة برامج القنوات الفضائية بين األحداث الجانحين       

%) ١٧(من الجانحين يشاهدونها في جميع أيام األسـبوع، مقابـل           %) ١٨ (أن
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ـ            ي يـوم   يشاهدونها أيضاً في جميع أيام األسبوع وكذلك بالنسبة لباقي النسب ف

 .األربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع

دون  واألسوياء في األوقات التي يشاه     ، األحداث الجانحين  للتباين بين بالنسبة   – ز

عدم وجود فروق دالة بـين       أظهرت النتائج    فيها برامج القنوات الفضائية إذ    

 واألسوياء في األوقات التي يشـاهدون فيهـا بـرامج           ،األحداث الجانحين 

مـن الجـانحين يشـاهدون القنـوات        %) ٤(نسبة   أن   إذالفضائية  ات  القنو

مـن األسـوياء    %) ١٩(و  . من األسـوياء  %) ٢(الفضائية صباحاً مقابل    

. من الجـانحين  % ١٥يشاهدون برامج القنوات الفضائية في المساء مقابل        

من األسوياء يشاهدون برامج القنـوات الفضـائية مقابـل          %) ١٨(ونسبة  

من الجـانحين يشـاهدون بـرامج       %) ١٠(ين، ونسبة   من الجانح %) ١٦(

 %).٧(القنوات الفضائية مساًء حتى آذان الفجر مقابل 

 في األماكن التي يشاهدون     األسوياء األحداث الجانحين و   للتباين بين بالنسبة   – ح

وجود فروق دالـة بـين األحـداث        أظهرت النتائج   . فيها القنوات الفضائية  

ماكن التي يشاهدون فيهـا القنـوات الفضـائية          واألسوياء في األ   ،الجانحين

من األحداث الجانحين يشاهدون برامج القنـوات الفضـائية         %) ١٤(نسبة  ف

 أن و . من األسـوياء   %)١٢(بمفردهم في غرفة خاصة داخل المنزل مقابل        

من األحداث الجانحين ال يشاهدون برامج القنوات الفضـائية فـي           %) ٥(

%) ١٠(من األسـوياء، و     %) ١٥( مقابل   المجلس أو الصالة داخل المنزل    

من األحداث الجانحين يشاهدون برامج القنوات الفضائية مع األصدقاء فـي           

مـن األحـداث    %) ٧(مـن األسـوياء، و      %) ٨(مقاهي اإلنترنت مقابل    

الجانحين يشاهدون برامج القنوات الفضائية مع األصدقاء في شقة خاصـة           

 .من األسوياء%) ٤(مقابل 
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ما أهم القنوات الفضـائية المفضـلة لـدى األحـداث           : التساؤل الثاني      إجابة     -٤

 الجانحين واألسوياء؟ 

 MBC٤ و ٢ MBC يفضلون مشاهدة برامج قناة األسوياءأن  رت النتائجـأظه 

 تقدم أفالم أجنبية مختلفة في مضمونها إال أنها ال يغلب وغيرها من القنوات التي 

، يليها برامج قنوات روتانا، بينما جاءت  البرامج ذات المضمون السيءعليها

برامج القنوات األوربية التي تعرض أفالم الجنس في المرتبة األخيرة بالنسبة 

كما أظهرت النتائج أن األحداث الجانحين يفضلون برامج القنوات . األسوياءلعينة 

) ٤,١٨( لها الحسابياألوربية التي تعرض أفالم الجنس حيث بلفت قيمة المتوسط 

يليها برامج القنوات اللبنانية ) ٣,٩٤(يليها برامج قنوات روتانا بمتوسط حسابي 

 .) ٣,٩٤(بمتوسط حسابي 

 األسوياءما أسباب مشاهدة القنوات الفضائية لدى كل من :  إجابة التساؤل الثالث    -٥

 والجانحين؟ ،

 هي معرفة األسوياءأظهرت النتائج أن أسباب المشاهدة من وجهة نظر 

داث كما تجري في الواقع والتسلية ، والرغبة في التفقه بالدين والرغبة في األح

مشاهدة المسرحيات و الرغبة في مشاهدة األفالم الغنائية واالستعراضية كما  

كما أظهرت .جاءت الرغبة في برامج الجنس في المرتبة األخيرة من استجاباتهم

 تتمثل في الرغبة في مشاهدة   أهم األسباب أناستجابات عينة األحداث الجانحين

 والرغبة في ،اعتواالستم،والتسلية ، والخبرات ، وزيادة المعلومات،برامج العنف

 و الرغبة في مشاهدة أفالم الجنس التي ، واالجتماعية،مشاهدة األفالم العاطفية

وقد جاءت الرغبة في مشاهدة المسرحيات ومعرفة . جاءت في المرتبة الخامسة

تجري في الواقع، والرغبة في مشاهدة األفالم الكوميدية في المراتب األحداث كما 

 .األخيرة
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ما تأثير مشاهدة برامج القنوات :  اجابة التساؤل الرابع من اإلستبانة -٦
وجود تباين في  أوضحت النتائج الفضائية على األحداث الجانحين واألسوياء؟

ث الجانحين واألسوياء ويتمثل تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية على األحدا

هذا التباين في وجهات النظر المختلفة لألحداث الجانحين واألسوياء، في تأثير 

 ومقارنتها باستجابات األسوياءبتحليل استجابات مشاهدة برامج القنوات الفضائية ف

التأكيد على أهمية القيم والتقاليد " أن العبارة المتضمنة  تبين األحداث الجانحين

قد جاءت في المرتبة األولى في استجابات " إلسالمية في المحافظة على الشبابا

وفي المرتبة الخامسة في استجابات الجانحين ) ٣,٩٦(األسوياء بمتوسط حسابي 

" الرغبة في مشاهدة أفالم العنف"العبارة المتضمنة أما ) ٣,٦٠(بمتوسط حسابي 

وفي ) ٣,٧٠(سوياء بمتوسط حسابي قد جاءت في المرتبة الثانية في استجابات األف

أما العبارة ) . ٣,٦٤(بة الثالثة في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي تالمر

الرغبة في قراءة أخبار الجريمة ومتابعتها في نشرات األخبار "المتضمنة 

 بمتوسط األسوياءفقد جاءت في المرتبة الثالثة في استجابات " والصحف والمجالت

ي المرتبة العاشرة في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي وف) ٣,٦٤(حسابي 

قد جاءت في ف) التفحيط(قيادة السيارات بتهور  "المتضمنةأما العبارة ) . ٣,٤٨(

وفي المرتبة ) ٣,٣٦(المرتبة الرابعة في استجابات األسوياء بمتوسط حسابي 

 ) ٣,٩٢(األولى في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي 

تشويش عقول الشباب بأفكار وعادات ال تتناسب مع "ة المتضمنة العبار أما  

فقد جاءت في المرتبة السادسة في استجابات األسوياء بمتوسط حسابي " قيمك

وفي المرتبة الثامنة عشرة في استجابات الجانحين بمتوسط حسابي ) ٣,١٦(

ضائية وهذا يدل على أن األسوياء يرون بأن مشاهدة برامج القنوات الف) ٣,١٨(

 . السليمةتؤدي إلى تشويش عقول الشباب بأفكار وعادات ال تتناسب مع القيم

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في تأثير :إجابة التساؤل السادس   -٧
العمر، (  باختالف المتغيرات األسوياءمشاهدة برامج القنوات الفضائية على 
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  االجتماعية، الدخل الشهريالمستوى التعليمي، االنتظام في الدراسة، الحالة
، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي للوالد، المستوى لألسوياء

فقد ؟ ) الدخل الشهري لألسرة،التعليمي للوالدة، الحالة األسرية مكان اإلقامة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة ) ت(نتائج اختبار أظهرت 

العمر ، المستوى ( باختالف المتغيرات األسوياءالفضائية على برامج القنوات 
 ).التعليمي، الحالة االجتماعية، الحالة األسرية

 نتائج تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تـأثير   كما أظهر 
االنتظـام فـي    ( باختالف المتغيـرات،     األسوياءمشاهدة برامج القنوات الفضائية على      

الدراسة، الدخل الشهري، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمـي للوالـد،             
  .)المستوى التعليمي للوالدة، مكان اإلقامة، الدخل الشهري لألسرة

هل هناك فروق ذات داللة إحصـائية فـي تـأثير           :  إجابة التساؤل السابع      -٨
مدة ( باختالف المتغيرات    مشاهدة برامج القنوات الفضائية على األحداث الجانحين      

اإلقامة في الدار، سبب اإلحالة إلى الدار، عدد مرات اإلقامة في الـدار، العمـر،               
 المستوى التعليمي، االنتظام في الدراسة، الحالة االجتماعيـة، الـدخل الشـهري           

، الحي السكني، مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي للوالـد، المسـتوى            للجانحين
  فقـد  ) اإلقامة الدخل الشـهري لألسـرة      ندة، الحالة األسرية،  مكا    التعليمي للوال 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير مشاهدة         ) ت(أظهرت نتائج اختبار    
المستوى التعليمـي،   ( باختالف المتغيرات    األسوياءبرامج القنوات الفضائية على     

صـائية فـي تـأثير      وجود فروق ذات داللة إح    كما أظهرت   ،  ) الحالة االجتماعية 
العمر، الحالة  ( باختالف المتغيرات    األسوياءمشاهدة برامج القنوات الفضائية على      

 كما أظهرت نتائج  تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق ذات داللـة              .األسرية
إحصائية في تأثير مشاهدة برامج القنوات الفضائية علـى األحـداث الجـانحين             

إلقامة في الدار، سبب اإلحالة إلى الدار ، عدد مـرات       مدة ا (باختالف المتغيرات،   
اإلقامة في الدار، االنتظام في الدراسة، الدخل الشهري للحدث، الحـي السـكني،             

 للوالد، المستوى التعليمي للوالدة، مكان اإلقامـة،        مهنة ولي األمر، المستوى التعليمي    
 .).الدخل الشهري لألسرة
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@@Zالتوصيـات

التأثيرات السـلبية    بمـدى   في مجتمعنـا     لألفرادة والجادة   التوعية الصحيح  - ١

لبرامج القنوات الفضائية المتعددة والمتنوعة، وذلك ألن البيت هو األسـاس           

 على انتقاء ما هو مفيد      األبناء ذكوراً، وإناثاً  الذي يجب االنطالق منه لتعويد      

امج  التأثيرات الخطرة لمضمون بـر     وذلك من أجل تفادي   من تلك البرامج،    

القنوات الفضائية السلبية التي تهدد أخالقيات ومعتقـدات وثقافـة وصـحة            

 .األحداث سواء الجانحين أو األسوياء

في نشر تعليم الكبار من خالل بـرامج محـو األميـة ألن             أرى أن نتوسع     - ٢

 تؤثر علـى    الدراسة أظهرت أن هناك نسبة من األمية لدى اآلباء واألمهات         

 .األبناءد أو الفعال في عملية توجيه قيامهم بالدور المنشو

على اآلباء مراقبة سلوك األبناء خاصة فيما يتعلق بمحتوى برامج          أرى أنه    - ٣

 .القنوات الفضائية التي يتم مشاهدتها

إجراء دراسات لمعرفة األسباب التي تجعل األحداث الجانحين يميلون إلـى            - ٤

وقاية األحداث من سـموم     مشاهدة أفالم الجنس ووضع استراتيجية شاملة ل      

 .القنوات الفضائية

 تهدف إلى تفعيـل دور األسـرة         بدراسات  مركز أبحاث الجريمة   أرى قيام  - ٥

 .وتدخلها في توجيه األبناء في انتقاء برامج القنوات الفضائية

 تفعيل دور التوجيه واإلرشاد الطالبي في المؤسسات التعليمية لتبصير          أرى - ٦

 . وسلبياتهالقنوات الفضائيةاألحداث بإيجابيات ا
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 ،  ، والتأكيد على أهمية اإليمان    الشبابالعمل على تنمية رقابة الضمير لدى        - ٧

التثقيف والتربيـة   من خالل    في وقايتهم من السلوك الجانح       وأن ذلك يسهم  

 .والتوجيه المناسب

نظراً لما أظهرته الدراسة من زيادة ساعات التعـرض لبـرامج القنـوات              - ٨

، فإن   ورغبتهم في مشاهدة األفالم السالبة       ،ئية لدى األحداث الجانحين   الفضا

 لهم في دور الرعاية االجتماعية مواد إعالمية بديلـة          نقدمبأن  علينا واجبا   

وذات محتوى اجتماعي هادف ومعدة بصورة موجهة لألحداث الجـانحين          

 .بهدف اإلصالح والتقويم

طب يوم الجمعة على خطورة مـا       تفعيل دور المسجد وكذلك التركيز في خ       -٩

 .تبثه القنوات الفضائية، بقصد اإلصالح والتبصير

 تبصير األسرة بأهمية دورها في انتقاء ما يشاهده األبناء من بـرامج فـي               -١٠

 .القنوات الفضائية

 اهتمام جميع األسر بمناقشة محتوى بـرامج القنـوات الفضـائية وابـراز              -١١

األبناء على تجنب السلبيات ، وابراز الدور       اإليجابيات والسلبيات لمساعدة    

 .اإليجابي لمحتوى القناة الفضائية في عملية التوجيه واإلرشاد

 التعرف على األصدقاء واألقران الذين يتم تفاعل األبناء معهـم ومـن ثـم               -١٢

 .اختيار األفضل واإلقناع بنبذ السئ منهم

لتثقيفية الهادفـة ، ومتابعـة       تعويد األبناء على متابعة البرامج الرياضية وا       -١٣

القنوات الفضائية التي تقدم برامج إعالمية هادفة مثل بـرامج قنـاة اقـرأ              

وبرامج قناة المجد الفضائية ، وغيرها من القنوات التي تقدم بـرامج ذات             

 .محتوى إعالمي جيد
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 المراجـــع
 : املراجع العربيــة-أوالً 

  .لسنة النبوية المطهرةالمصادر اإلسالمية مثل القرآن الكريم وا - ١

التلفزيون والطفل في مرحلة ما قبل المدرسة،       ). م٢٠٠٠(أبو إصبع، صالح     - ٢
 .، يناير٩٧/٩٨مجلة الدراسات اإلسالمية، العدد 

، رعاية األحداث المنحرفين، بيروت، دار      )هـ١٤١٧(أبو زعرور، محمد سعيد      -  ٣
 .البيارق

دار : اإلعالم على الطفل، عمان   أثر وسائل   ). م١٩٩٠(أبو معال، عبد الفتاح      - ٤
 .الشروق

 وكالـة : الكويـت  جنوح األحـداث،     ).م١٩٩٥ ( وآخرون عزتإسماعيل ،    - ٥
 .                                     ١المطبوعات، ط

 قيم الطفل السعودي بين المنهج المدرسـي . )هـ١٤١٦ ( نوف آل الشيخ، - ٦

 غير منشورة، كليـة اآلداب،      والبرامج التلفزيونية لألطفال، رسالة ماجستير    
 ، الرياض          جامعة الملك سعود

 التلفزيون والتغير االجتماعي فـي      ،)م١٩٩٦. ( سعيد بن مبارك   ،آل زعير  - ٧
 .دار الشروق: الدول النامية، جدة

دار :  اإلعالم واالتصال بالجمـاهير، القـاهرة      ).م١٩٩٦( ،   إبراهيم،  إمام   - ٨
 .المعارف

، اإلعالم اإلذاعي والتلفزيـوني، القـاهرة، دار الفكـر          )م١٩٧٩(إمام، إبراهيم    -  ٩
 .العربي

إجرام األحداث ومحاكمتهم فـي ضـوء الفقـه         ). م١٩٨٨(األمين، حسن محمد     - ١٠
اإلسالمي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية،          

 .جامعة أم القرى: مكة المكرمة 

دور اإلعالم األمني في التوعية الوقائية من  .)هـ١٤٢٣( البنا، هيثم محمود  - ١١
.٢٤٤مجلة األمن والحياة، العدد . واإلنحراف   
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التليفزيون، والجريمة، دراسة ميدانيـة     ).  م١٩٣(بن طياش، فهد بن عبداهللا       - ١٢
 من التلفزيون بين مرتكبيها من أفراد العمالة األسيوية في          يمةم الجر يعلى تعل 

لسعودية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، مركز البحوث،        المملكة العربية ا  
 .الرياض

( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقـي المصـري             - ١٣
 . دار صادر: بيروت. المجلد الثاني . لسان العرب). بدون تاريخ

ـ ١٤١٦( بن عماش    ناصر،    الثقيل - ١٤  المؤديـة  العوامـل االجتماعيـة      )  هـ
حداث، رسالة ماجستير، المركز العربـي للدراسـات األمنيـة          النحراف األ 
 . الرياض, والتدريب

عـالم  :  األحـداث، بيـروت    جنـوح  الياسين، أثر التفكك العائلي في       جعفر - ١٥
 .م١٩٩٩، ٣المعرفة، ط

عالقة بعض المتغيرات األسرية    ). هـ١٤١٩(الجعفري، عبدالرحمن محمد     - ١٦
رسـالة  . مملكة العربيـة السـعودية    بجنوح األحداث في المنطقة الشرقية بال     

 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود

أسس علم النفس الجنائي ، األسكندرية، دار المطبوعات        ) . م١٩٦٦(جالل، سعد    - ١٧
 .الجديدة

الجوير، إبراهيم مبارك، ومراد، فاروق وأبو العـزائم، جمـال وأحمـد، علـي               - ١٨
 .دار الفكر: بيروت . ماعيةمعجم العلوم اإلجت).م١٩٩٠(

: الريـاض   . مبادئ علم االجتماع الجنـائي    ). هـ١٤١٦(الحديثي، مساعد    - ١٩
 .مكتبة العبيكان

االنترنت والقنوات الفضـائية    )  هـ١٤٢٤(الحربي، عبد الكريم بن عبداهللا       - ٢٠
مكتبـة  : ودورها في االنحراف والجنوح، رسالة دكتوراه منشورة، الرياض       

 .العبيكان 

 جنـوح عالقة الوالدين بالطفـل وأثرهمـا فـي         ) . م١٩٧٠( محمد علي    حسن، - ٢١
 .مكتبة األنجلو المصرية: األحداث، القاهرة 
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البيت، المدرسة، وسـائل اإلعـالم وانحـراف        ). م١٩٩٠(حسون، تماضر    - ٢٢
المركز العربي للدراسـات األمنيـة      : الرياض  . األحداث في الوطن العربي   

 . ٢٠٤سات األمنية، والتدريب، المجلة العربية للدرا

. اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام    ). م١٩٩٣(حسين، سمير محمد     - ٢٣
 .عالم الكتب: القاهرة 

اإليداع لدى األحداث الجانحين، رسالة ماجستير غيـر        ). م١٩٨٤(حسين، فاتن،    - ٢٤
 .جامعة عين شمس: منشورة ، القاهرة 

زيـون السـعودي وإدراك     التليف). م١٩٩٠(دبيـان عبـداللطيف     ،  العوفي   - ٢٥
االتجاهات االجتماعية وفق نظرية الغرس الثقافي، القاهرة، كليـة اإلعـالم           

 .بحوث اإلتصال، العدد الثامن، ديسمبر

 أثر برامج العنف والجريمة على الناشئة، وزارة        )م١٩٧٧(  عدنان   ،الدوري - ٢٦
ميـة،   الشئون الفنية مراقبة البحوث والدراسـات اإلعال       -اإلعالم الكويتية   

 .دراسة نظرية تحليلية

العنف في وسائل اإلعالم وآثاره على الناشـئة،        ). م١٩٨٤(الدوري، عدنان    - ٢٧
 . دار النشر بأكاديمية نايف: الرياض 

 األحداث المشكلة واألسباب، الكتـاب      جنوح،  )م١٩٧٦(الدوري، عدنان الدوري     -  ٢٨
 .األول، الكويت، ذات السالسل

 والنشـر،   للطباعة النفس، الدار القومية      أصول علم  )م١٩٨٦(  عزت ،راجح - ٢٩
 :.القاهرة

تأثير الرسوم المتحركة المسـتوردة علـى الطفـل         ). م٢٠٠٢(راشد، لولوه    - ٣٠
 .٢٠٢ العدد. القطري، مجلة الطفولة والتنمية 

 المنظور االجتماعي لالتصال )م١٩٨٣( .د. شارلز،رايت ت - ٣١

ابالهيئة المصرية للكت. ترجمة محمد فتحي. الجماهيري  

، تأثير البث التلفزيوني المباشـر      )هـ١٤١٣(الربيق، محمد إبراهيم ناصر      - ٣٢
عبر األقمار الصناعية على المجتمع السعودي في ضوء المنظور األمنـي،           

 .  المعهد العالي للعلوم األمنية، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب 
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فـي أفـالم الكـارتون      المظاهر العدوانية   ). م١٩٩٤(رزق، سامية سليمان     - ٣٣
 .األجنبية، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية

دار : األسس العلمية لنظريات االتصال، القاهرة      ). م١٩٧٨(رشتي، جيهان    - ٣٤
 .الفكر العربي

.  اإلضطرابات النمائيـة   صسلسلة تشخي ). م٢٠٠٠(الرشيد، بشير وآخرون     - ٣٥
 .الديوان األميري، مكتبة اإلغار االجتماعي: الكويت 

، )رؤية تطبيقية مبسطة  (مناهج البحث التربوي    ) م٢٠٠٠( الرشيدي، بشير صالح   -  ٣٦
 . دار الكتاب الحديث: الكويت 

الطفل ! ، اآلباء يأكلون الحصرم واألبناء يضرسون     )م  ١٩٩٩( محمد  ،    الرميحي - ٣٧
 .العربي والمستقبل، كتاب العربي الثالث والعشرون، مجلة العربي، أبريل

، االنحراف االجتماعي، نظريـة علـم االجتمـاع         )م١٩٨٠(ر  سامية، محمد جاب   -  ٣٨
 .والوقائع االجتماعية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية

 األنمـاط   –عـودة األحـداث     )هــ   ١٤١٦( اهللا بن ناصر     عبد ،السدحان - ٣٩
، كلية اآلداب، قسـم الدراسـات        غير منشورة،  جستير ما رسالةواألسباب،  
  . ، الرياض جامعة الملك سعوداالجتماعية،

، ورقة بحث بعنوان الجانحين في المملكـة        )هـ١٤١٤(السدحان، عبداهللا ناصر     -  ٤٠
 .العربية السعودية، أمنياً، قضائياً، اجتماعياً، مجلة األمن، العدد الثامن

قضاء وقـت الفـراغ وعالقتـه بـانحراف         ). م١٩٩٤(السدحان، عبداهللا ناصر     - ٤١
 .سات األمنية والتدريبالمركز العربي للدرا: األحداث، الرياض 

. اإلسـالم ، مفهـوم الحـدث فـي        )هـ١٤٠٧( ني محمد غ الم عبد ،سليمان - ٤٢
 .المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب: الرياض

، الدراسة العلمية للسلوك اإلجرامـي،      )هـ١٤١٣(السمالوطي، نبيل السمالوطي     -  ٤٣
 .الطبعة األولى، دار الشروق، جدة

الظاهرة اإلجرامية في ثقافة وبنـاء      ). هـ١٤١٧(يم  السيف، محمد بن إبراه    - ٤٤
. المجتمع السعودي، بين التصور االجتماعي وحقـائق اإلتجـاه اإلسـالمي          

 .مكتبة العبيكان: الرياض 

مكتبـة األنجلـو    : ، القاهرة   ٢إنحراف األحداث، ط  ). م١٩٨٦(الشرقاوي ، أنور     - ٤٥
 .المصرية
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 ومحتوى اإلعالنات فـي     األطفال). هـ١٤١٩(الشريف، سامي محمد ربيع      - ٤٦
التلفزيون السعودي، دراسة تحليلية، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،   

 .، ذو القعدة٧٣العدد 

 .دار المجتمع: تربية الشباب المسلم، جدة ). م١٩٩٣(الشنتوت، خالد أحمد  - ٤٧

، القنـوات الفضـائية المآخـذ       )هـ١٤٢٠( الشنقيطي، سيد محمد ساداتي      - ٤٨
ت، دراسة منشورة وقامت بنشرها دارعالم الكتب للطباعة والنشر         واإليجابيا

 .والتوزيع بمدينة الرياض

ـ ١٤١٨(الشهري، هزاع    - ٤٩ التلفزيـون والتنشـئة األسـرية، دراسـة        ). هـ
كليـة  . رسالة ماجستير غير منشـورة    . استطالعية لمجتمع مدينة الرياض   

 .اآلداب، جامعة الملك سعود

مركـز  : الريـاض   .  اإلعالم وجنوح األحداث   ).هـ١٤٢٠(شومان، محمد علي     -  ٥٠
 .أبحاث مكافحة الجريمة

التعبير النفسي وأثره علـى     ). هـ١٤٢٠(الصاعدي، عبير بنت مسلم سفر       - ٥١
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،      . تعديل سلوك األحداث الجانحين   

 .قسم التربية الفنية، جامعة أم القرى

ـ        الع )هـ١٤٢٣( صالح ،العربي - ٥٢  العوامـل   وءود إلى االنحـراف فـي ض
 .أكاديمية نايف:  الرياضاالجتماعية،

، النموذج الحيوي النفسي االجتماعي وكل مـن        )م٢٠٠٠(الصبوة، محمد نجيب     -  ٥٣
السلوك المنحرف والسلوك الطبيعي ومحاكاته وعوامل االستهداف، مجلة دراسات         

 .نفسية

حداث من خـالل الخصـائص      التنبؤ بانحراف األ  ). م١٩٩٧(الصيرفي، عبداهللا    - ٥٤
األسرية وأساليب المعاملة الوالدية ومفهوم الذات بالمملكة العربيـة السـعودية،            

 .مكتبة الملك فهد: مركز أبحاث الجريمة، الرياض 

. دراسات في اإلعالم الفضـائي    ). هـ١٤١٦(العبد، عاطف عدلي وآخرون      - ٥٥
 .دار الفكر العربي: القاهرة 

 مدى فاعلية الدخل الوقائي في الرعاية       )هـ١٤١٦( بن حسين    علي ،العجمي - ٥٦
 لمنع عودة األحداث لالنحراف، رسالة ماجسـتير، جامعـة الملـك            الالحقة

 .الرياض قسم الدراسات االجتماعية، اآلداب،سعود، كلية 



 
-١٦٨-

. المدخل إلى البحث في العلـوم السـلوكية       ). هـ١٤٢١. (العساف،  صالح بن حمد     -  ٥٧

 . مكتبة العبيكان: الرياض 

الدور التربوي للوالدين فـي تنشـئة الفتـاة المسـلمة،           ). م٢٠٠١(عطية، حنان    - ٥٨
 .منشورات المنتدى اإلسالمي

البحث العلمي، أسسه، مناهجه وأساليبه،     ). م٢٠٠٢( عليان، ربحي مصطفى   -  ٥٩
 .بيت األفكار الدولية: عمان . اجراءاته

ـ ١٤٢٣(العمري، عبداهللا بن سعد، ومطاوع، ضياء الدين بن محمـد            - ٦٠ ). هـ
مجلـة البحـوث    . تقنيات اإلتصال واألعالم وآثارها في النشء السـعودي       

 .، شعبان٢٢٤األمنية، 

، التلفاز وأثره على تشكيل شخصـية الطفـل،         )م١٩٩٥(عوض اهللا، غازي زين      -  ٦١
 .، جدة٦٧مجلة إقرأ، العدد 

 مجلة  ، الفضائيات وأثرها على المجتمع،      )م٢٠٠٠(غازي زين    ،عوض اهللا  -  ٦٢
 .،٥٦٣العدد اإلسالمي، العالم 

التلفزيون السعودي وإدراك التوجهات االجتماعية     ). م١٩٩٢(العوفي، عبداللطيف    - ٦٣
 .وفق نظرية الغرس الثقافي، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود

شخصية المجرم ودوافع الجريمة ، الرياض      ). هـ١٤٢٠(العيسوي، عبدالرحمن    - ٦٤

 .التدريبالمركز العربي للدراسات األمنية و: 

دراسة مقارنة لسـمات الشخصـية المميـزة        ). م١٩٨٤(الغامدي، حسين حسن     - ٦٥
للجانحين وغير الجانحين في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجسـتير غيـر            

 .جامعة أم القرى: منشورة، كلية التربية، مكة المكرمة 

. اعية االجتم الخدمةاالنحراف االجتماعي ودور      ) م٢٠٠٠(  محمد ،غباري - ٦٦
 .٢طالمكتب الجامعي الحديث،: اإلسكندرية

الثقافـة العربيـة فـي عصـر العولمـة،          . عبـد الفتـاح أحمـد      الفادي، - ٦٧
http://WWW.panclub.net 

 



 
-١٦٩-

الفئات الخاصة مـن منظـور   ). م١٩٨٤(فهمي، محمد سيد ورمضان السيد     - ٦٨
، المعوقين ، األسكندرية ، المكتب الجـامعي        " المجرمين"الخدمة االجتماعية   

 .الحديث

 االنحرافيـة   الثقافة انتقال عناصر    )  هـ١٤١٤( بن راشد    محمد ،القحطاني - ٦٩
،  للدراسات األمنية والتدريب   العربي المركزبين األحداث، رسالة ماجستير،     

 .الرياض

دراسة  األحداث،   جنوحعوامل  ). هـ١٤٢٠(القريع، سليمان محمد سليمان      - ٧٠
ميدانية على نزالء دار المالحظة االجتماعية مـن طـالب التعلـيم العـام              

 .عمادة الدراسات العليا، قسم التربية، جامعة الملك سعود. بالرياض

، وآخرون، شبكة تلفزيـون الخلـيج، تقريـر         )بدون تاريخ  ( حمدي،  قنديل - ٧١
 .)استنسل(اليونسكو 

حداث في المجتمـع القطـري،      انحراف األ ). هـ١٤١٦(ينة علي   مالكاظم، أ  - ٧٢
مجلة حوليات كلية اإلنسانيات والعلوم     . دراسة استطالعية لمظاهره وعوامله   

 .االجتماعية

عالقة وسائل االتصـال    )  هـ١٤١٧( الكبيسي،عبداهللا بن خنيس بن عبداهللا       - ٧٣
بالسلوك االنحرافي في المجتمع القطري، رسالة      ) التلفزيون والفيديو (المرئية  
  . منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض غيررماجستي

 عادات وأنمـاط مشـاهدة القنـوات        –) هـ١٤١٨(الكواري، طارق محمد     - ٧٤
 أكاديمية نايف العربية  للعلـوم       – رسالة ماجستير غير منشورة      –الفضائية  
 . الرياض–األمنية

 ماعيـة االجت مقومـات ممارسـة الخدمـة        ).م١٩٨٥ ( العزيز  عبد ،متولي - ٧٥
 لإلنحراف في دولة الكويـت،      والمعرضين األحداث المنحرفين    معوفعاليتها  

 .االجتماعيةجامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، معهد العلوم 

مفهوم الذات والمستوى االقتصادي االجتماعي والمعاملة      ). م١٩٨٨(محمد، دالل    - ٧٦
ير منشورة، كليـة    الوالدية لدى األحداث الجانحين من اإلناث، رسالة ماجستير غ        

 .جامعة أم القرى: التربية، مكة المكرمة 
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 الطفل المسلم بين منافع التلفزيـون       ،) هـ١٤١٨(محمد عبد العليم     مرسي، - ٧٧
 .مكتبة العبيكان:  الرياض-١ط -ومضاره 

تهامـة  :  اإلعالم موقـف، جـدة     ) .بدون تاريخ ( حمود محمود   ،مسفر   - ٧٨
 .للنشر والتوزيع

ـ ١٤٢٣(بن محمد وآخـر     مطاوع، ضياء الدين     - ٧٩ تقنيـات االتصـال    ). هـ
مجلـة البحـوث    " دراسـة تقويميـة   "واإلعالم وآثارها في النشء السعودي      

 .، شعبان)٢٢(، العدد ١١األمنية، المجلد 

وسائل االتصال المرئية وعالقتها بظاهرة     ) م٢٠٠٢( المطيري،  منيع غنام      - ٨٠
ـ         ي بـدار المالحظـة     جنوح األحداث، دراسة تحليلية نقدية مع نموذج تطبيق

بجدة، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنيـة،           
 .الرياض

جنوح األحداث ومحدداته في المملكة العربية      ). م١٩٩٠(الملك، شرف الدين     - ٨١
 .مركز أبحاث الجريمة: الرياض . السعودية

. لنفسيةسلسلة تشخيص اإلضطرابات ا   ). م٢٠٠٠(منصور، طلعت وآخرون     - ٨٢
 .مكتبة اإلنماء العربي: الكويت 

اتجاهات اآلباء المتخصصين نحو أثر التلفزيون      ). م١٩٩٢(منصور، كدسة    - ٨٣
على األبناء، دراسة تطبيقية على حملة الدكتوراة في اإلعالم والتربية فـي            

كلية اآلداب، قسـم  . رسالة ماجستير غير منشورة   . المملكة العربية السعودية  
 .تماعية، جامعة الملك سعودالدراسات االج

ـ ١٤١٩(موسى، رشاد علي عبد العزيز والصباطي، إبراهيم سالم محمد           - ٨٤ ، ) هـ
العوامل المؤثرة في االتجاه نحو قنوات البث التلفازي الفضائية، مجلـة جامعـة             

  .  ١٢الملك عبد العزيز، العلوم التربوية، المجلد 

، إصـدار   ٣٧٦ي، العـدد    مجلة الوعي اإلسـالم   ). م١٩٩٧(النجار، جمال    - ٨٥
 .وزارة األوقاف الكويتية، إبريل

دراسة وصفية للعوامل التميزية المسـؤولة      ) . م١٩٩١(الهمزاني، خالد سليمان     - ٨٦
عن الجنوح المادي، وغير المادي لألحداث ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية            

 .التربية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى



 
-١٧١-

مشـكلة  ). م١٩٩٧( وفاء محمـد عبـدالجواد       الهمشري، محمد علي قطب،    - ٨٧
 .مكتبة العبيكان: الرياض . األطفال الجانحين

 -١ط–  أثر وسائل اإلعـالم علـى الطفـل   ) م٢٠٠٠( .صالح ذياب، هندي - ٨٨
 .دار الفكر العربي: عمان

أثر التفكك العائلي في جنـوح األحـداث،        ). م١٩٨١(الياسين، جعفر عبداألمير     - ٨٩
 .عالم المعرفة: بيروت 

أقمار الفضاء غزو جديد، إصـدار جهـاز        ). م١٩٨٤(يماني، محمد عبده،     - ٩٠
 .تليفزيون الخليج

 : المراجع األجنبية –ثانياً 

٩١ - Jkaooer. J. T. The effects of Mass Comunication, New York. Free. 

Press, ١٩٦٦. 

٩٢ - Knopf. W.Childhood Psychopathology, Englewood cliffs, NJ. : 

Prentice-Hall. Inc.. ١٩٨٤, pp.٣٦٣-٣٦٢. 
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 املالحـــق
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 )١(امللحــق رقم 

 أمساء احملكمني
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 أســماء المحكميــن

 
 
ــر  / د . أ– ١ ــل عم ــن خلي مع
 

 
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 
موسى أحمـد المشـهداني    .  د – ٢
 

،،      ،،     ،،     ،،      ،، 

 
 الرشـــود  خالد عبـداهللا  .  د – ٣
 

،،      ،،     ،،     ،،      ،، 

 
فـــواد العانـــــي  .  د – ٤
 

،،      ،،     ،،     ،،      ،، 

 
عبدالكريم عبدالحميد أصفر  .  د – ٥
 

،،      ،،     ،،     ،،      ،، 

 
ــعيد .  د– ٦ ــاكر س ــود ش محم
 

،،      ،،     ،،     ،،      ،، 
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 )٢(امللحــق رقم 
 خطابات املوافقة على تطبيق أداة الدراسة
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 )٣(امللحــق رقم 

 االستبانة  يف صورهتا األولية 
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 نموذج استــبيان
 

 حفظه اهللا  ……………………………………………………………… / سعادة الدكتـور 
 

 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتـه 
رجة الماجستير برسـالة بعنـوان      يقوم الباحث كمتطلب تكميلي للحصول على د      

مقارنة بـين   " تأثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب السلوك الجانح لدى األحداث         "
نزالء دار المالحظة بمنطقة عسير ونظرائهم من العاديين ويقصد بالسلوك الجانح فـي             

ط الدراسات فظاهر السلوك السلبية التي قد يكستبها المبحوث نتيجة لتكعرضـه ألنمـا            
مختلفة من األفالم والبرامج التي يشاهدها في القنوات الفضـائية العربيـة والمحليـة              
واألجنبية وبعبارة أخرى جميع العبارات اإلجتماعية المختلفة والذي له عالقة بتكـوين            

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى ما يقضيه المبحوث مـن وقـت فـي               . الجانح  
، والتعرف على البـرامج المفضـلة لـدى المبحـوث     مشاهدة برامج القنوات الفضائية  

وأنواعها والتعرف على دور األسرة في مرفبة ما يشاهده المبحوثون من برامج القنوات 
الفضائية، والتعرف على تأثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب السـلوك الجـانح             

نة، مدة اإلقامة، سـبب     المه(باإلضافة إلى بيان العالقة بين المتغيرات       . لدى المبحوثين 
بالنسبة للجانحين واألهداف األربعـة     ) اإلحالة، إلى الدار، عدد مرات اإلقامة في الدار       

المهنة، العمر، المستوى التعليمي، الحالة اإلجتماعية، مسـتوى الـدخل،          (والمتغيرات  
اعيـة،   الحي السكني، مهنة ولي األمر ، المستوى التعليمي للوالد والوالدة، الحالة اإلجتم  

 .بالنسبة للجانحين والعاديين واألهداف األربعة) مكان اإلقامة
 ٢٥ولتحقيق تلك األهداف قام الباحث بتصميم اإلستبانة المرفقة وهي مكونة من            

 سؤال بالنسبة لعينة العاديين وذلك باستثناء األسئلة        ٢١سؤال بالنسبة لعينة الجانحين و      
١٢، ٨، ٣، ٢.  

م عبارات اإلستبانة من حيث بيـان مـدى وضـوح           آمـل من سـعادتكم تحكي   
العبارات من حيث الصياغة وإضافة أو حذف أو تعديل أي عبارات ولكم مني أطيـب               

 .تحياتي وشكري لكم على تعاونكم 
 الباحـث

 علي سعد علي آل هطيله

 المملكة العربية السعودية
 جامعة �ايف العربية للعلوم األمنية

  كلية الدراسات العليا
 قسم العلوم االجتماعية

 ختصيص التأهيل والرعاية اإلجتماعية



 
-١٨١-

 نموذج استــبيان
 :المهنـة  - ١

 [     ]موظف حكومي )  ب    [     ]طالب )  أ 

 [     ]عاطل ال يوجد  )  د   [     ]عسكرية عادية وظائف )  ج

 ………………………………………  أخـرى )  هـ

 : مدة اإلقامة في الدار  - ٢

 [     ]   شهر  ٢-١)  ب  [     ] أقل من شهر )  أ 

 [     ]   شهر ٦-٥)  د   [     ]   شهر ٤-٢)  ج

 [     ]   شهراً ١٤-١٢)  و   [     ]   شهراً ١٢-٧)  هـ

 ……………أخـرى )  ح   [     ]  شهراً فأكثر ٢٤ )  ز

 : سبب اإلحالة إلى الدار  - ٣

 [     ] عنف ومضاربة  )  ب  [     ]   سرقة)  أ 

 [     ] مشكالت أسرية )  د   [     ]   أخالقية)  ج

 [     ] رفاق السوء )  و   [     ] خمور/ مخدرات)  هـ

    [     ]   تفحيط)  ز 

 ألسباب التي أدت بك الرتكاب الفعل الجانح ؟ما ا - ٤

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : العمــر  - ٥

  [    ]١٤ إلى ١,١٢من  )ب    [    ]١١ إلى ١,٨من  )أ 

  .    [    ]١٨  إلى أقل من ١٥من  )ج

 :  التعليمي للمبحوث المستوى - ٦

 .  [    ] طالب في المرحلة اإلبتدائية )أ 

 .  [    ] طالب في المرحلة المتوسطة )ب



 
-١٨٢-

 .  [    ] طالب في المرحلة الثانويـة )ج

 .  [    ]  ال أقرأ وال أكتب )د 

 :اإلنتظـام في الدراسـة 

 .  [    ] دائم الحضور )أ 

 .  [    ] الغياب أحياناً )ب

 .  [    ] اب كثيراًالغي )ج

 .  [    ]  ال أقرأ وال أكتب )د 

 : الحالة اإلجتماعية للمبحوث  - ٧

 [     ]  غير متزوج بواحدة)  ب      [     ]   متزوج)  أ 

 [     ]  مطلـــق )  د  [     ]متزوج بأكثر من واحدة )  ج

 ……………………………………………أخـرى )  هـ

  : عدد مرات اإلقامة في الدار - ٨ 

 [     ] مرتان)  ب  [     ]   مرة واحدة)  أ 

 [     ] أربع مرات )  د   [     ] ثالث مرات)  ج

  [     ]  مرات فأكثر  ٤)  هـ

 : مستوى الدخل للمبحوث  - ٩

 [     ]  ١٠٠-٥١)  ب  [     ]  ريال فأقل ٥٠)  أ 

 [     ]  ٣٠٠-٢٠١)  د   [     ] ٢٠٠-١٠١)  ج

  [     ]   ٥٠٠-٤٠١)  و   [     ]   ٤٠٠-٣٠١)  هـ

  [     ]  فأكثر  ١٠٠٠)  ح   [     ]   ١٠٠٠-٥٠١)  ز

 …………………………………………………………أخرى )  ط



 
-١٨٣-

 : الحي السكني للمبحوث  -١٠

 [     ]     متوسط)  ب  [     ] شعبي )  أ 

   [     ]خارج الرياض) د  [     ] راقي)  ج 

  ……………………………………مهنة ولي األمر  -١١

 : المستوى التعليمي للوالد  -١٢

 [     ]     يقرأ ويكتب)  ب  [     ] أمــي )  أ 

   [     ]متوســط )  د   [     ] ابتدائي)  ج 

 [     ]     جامعي)  ب  [     ] ثانوي )  هـ

   .... [     ]أخرى )  د   [     ] فوق جامعي)  ج 

 : المستوى التعليمي للوالدة  -١٣

 [     ]     تقرأ وتكتب)  ب  [     ] أمــية )  أ 

   [     ]متوســط )  د   [     ] ابتدائي)  ج 

 [     ]     جامعي)  ب  [     ] ثانوي )  هـ

   .... [     ]أخرى )  د   [     ] فوق جامعي)  ج 

 : الحالة االجتماعية للوالدين  -١٤

 [     ]     ب مطلق ومتزوجاأل)  ب   [     ] يعيشان معاً )   أ 

 [    ]األم مطلقة وغير متزوجة )  د   [     ] األم مطلقة ومتزوجة)  ج 

 [     ]     األب متوفي)   و   [     ]األم في عصمة األم مع زوجة أخرى )  هـ

   ....   [     ]أخرى تذكر )  ز 

 : مكان اإلقامة حالياً بالنسبة للمبحوثين  -١٥

 [     ]     األب فقط)  ب   [     ]   لدينالوا)   أ 

  [    ]   مع زوج األم)  د    [     ]  الوالدة فقط)  ج 

 [     ]     مع األقارب)  و     [     ] مع زوجة األب )  هـ



 
-١٨٤-

 : الدخل الشهري لألسرة  -١٦

    ]    [   يال ٦٠٠٠ ريال إلى أقل من ٢٠٠٠من )     ب [     ]  ريال٢٠٠٠أقل من )   أ 

 [     ]     ريال فأكثـر ١٠٠٠من )  د[     ]     ريال فأقل ١٠٠٠ إلى ٦٠٠٠أقل من )   ج 

 [    ]مع زوج األم )  د    [     ]  الوالدة فقط)  ج 

 [     ]     مع األقارب)  و     [     ] مع زوجة األب )  هـ

 . تحرص على مشاهدة القنوات الفضائية العربية  -١٧

   أحياناً [     ]    ال [     ]    نعم   ][    

 ………………………………إذا كانت اإلجابة بنعم فاذكر اسم تلك القناة  

 . تحرص على مشاهدة القنوات الفضائية األجنبية  -١٨

   أحياناً [     ]    ال [     ]    نعم [     ] 

 …………………………………إذا كانت اإلجابة بنعم فاذكر اسم تلك القناة  

 . متوسط الساعات التي تشاهد من خاللها القنوات الفضائية  -١٩

 ثالث ساعات)  ج[    ]      (ساعتان  )  ب  ( [    ] أقل من ساعة)  أ (  

 .......أخرى )  و[    ]      ( ساعات  ٥) هـ  ( [    ]  ساعات٤)  د ( 

 .أوقات مشاهدة القنوات الفضائيــة  -٢٠

 عصراً)  ج  [    ]      ( ظهراً)  ب  ( [    ]  صباحاً)  أ (  

 [    ]   مساًء على أذان الفجر  ) هـ  ( [    ]  مساًء)  د ( 

 .....................أخرى )  و  (  [    ] في كل األوقات)  و( 

 . األماكن التي تشاهد فيها القنوات الفضائية  -٢١

 [    ]. بمفردي في غرفة خاصة داخل المنزل)  أ (  

 [    ].فـي غرفـة مشتركـة داخـل المنزل   )  ب(   

 [    ].في المجلس أو الصالة داخل المنــزل   )  ج(

  [    ].مـع أحــد أفــــراد األســرة     )  د ( 

 [    ].       د مع أصدقائي في المقاهـي) هـ(   

 [    ].       مع أصدقائي في شقة خاصةد)  و(    

 ..........................................أخرى )  ز ( 



 
-١٨٥-

 : القنوات الفضائية التي تشاهدها  -٢٢

 -    MBC١.[    ] -    MBCالقنوات اللبنانية - [    ].٢ .[    ] 

  [    ]. الرياضيةart قنوات -  [    ]. لألفالمart قنوات - [    ]. الجزيرة الرياضية - 

 - super movie.[    ]  - ANN.[    ]  - MTV.[    ]  

 - MAX.[    ]  - القنوات اإليطالية - [    ]. القنوات الهندية .[    ] 

 [    ]. القنوات األوروبية -  [    ].Show time - [    ]. القنوات الفرنسية - 

 - NOVA.[    ]  - مسلسالت بوليسية - [    ]. أفالم بوليسية .[    ] 

  [    ].XXL.[    ]  - VOX - [    ].ة الحرة  مباريات المصار- 

 - Relity TV.[    ]  - VTV.[    ]  - R + C.[    ]  

  [    ]. على الهوا سوا- [    ]. Star Academy القنوات المصرية - 

 [    ]. ETV, Mazzika, Melody Hitsقنوات األغاني العربية مثل  - [    ]. قنوات روتانا - 

 ................... أخرى - [    ]. أفالم الكاراتيه - [    ].م رعاة البقر  أفال- 

  



 
-١٨٦-

 : أهداف التعرض للقنوات الفضائية  -٢٣ 

 [    ]. معرفة ومتابعة أخبار العالم 

 [    ]. معرفة ومتابعة األحداث الرياضية 

 [    ]. التسلية واإلستماع 

 .[    ] اإلستفادة من تجارب وخبرات اآلخرين 

 [    ]. تمضية الوقت 

 [    ]. بحكم العادة 

 [    ]. الشعور بالمتعة والسعادة 

 [    ]. برامج القنوات الفضائية تزيد من معلوماتي وخبراتي 

 [    ]. التفقه في الدين 

 [    ]. الملل وعدم وجود ما أفعله 

 [    ].تعرض برامج القنوات الفضائية لالحداث كما تجري في الواقع   

 [    ].  أجد من أتحدث معهحين ال 

 [    ]. الرغبة في مشاهدة األفالم الغنائية واإلستعراضية 

 [    ]. الرغبة في مشاهدة أفالم الجنس 

 [    ]. الرغبة في مشاهدة أفالم العنف 

 [    ]. الرغبة في مشاهدة األفالم الكوميدية 

 [    ].الرغبة في مشاهدة األفالم اإلجتماعية 

 [    ]. دة أفالم الخيالالرغبة في مشاه 

 [    ]. الرغبة في مشاهدة المسرحيات 

 [    ]. الرغبة في مشاهدة األفالم العاطفية 

 [    ].ال تشاهد قنوات فضائية على اإلطالق  



 
-١٨٧-

  

دور األسـرة فـي مراقبـة مـا يشـاهده المبحـوث مـن بـرامج القنـوات           -٢٤
 : الفضائية 

 :يتدخل أهل في تحــديد  

 [    ]. ضائيةنوع البرامج الف 

 [    ]. المحطة الفضائية 

 [    ]. مدة المشاهدة اليومية 

 [    ]. األسرة تركز اختيار البرامج واألفالم التي أشاهدها بحرية 

 [    ]. أشاهد غالباً ما تشاهده أسرتي 

 [    ]. غالباً ما تحدث خالفات مع أهلي على مشاهدة برامج معينة 

لقنوات الفضائية التي أريدها عند أصحابيتترك لي األسرة فرصة مشاهدة ا 
 .[    ] 

 [    ]. يمنعني أهلي من مشاهدة برامج فضائية معينة 

 [    ]. تمنعني األسرة من اختيار اصدقاء يرون أنهم يتصفون بسمعة سيئة 

 [    ]. تهتم أسرتي بمناقشتي في محتويات البرامج بعد مشاهدتها 

ذا ال يعرف نوع البرامج التي تشاهدها األب غالباً ما يكون خارج المنزل ل 
 [    ]. في القنوات الفضائية

 [    ]. تتيح لك األسرة غرفة خاصة تحتوي على ريسيفر رقمي 

 [    ]. يسألك أحد الوالدين عن كثرة تغيبك خارج المنزل 

 [    ]. ال أستطيع بسبب مراقبة  األسرة أن أشاهد ما أريد 

 [    ].ي غرفتي الخاصةأحرص على مشاهدة أفالم الجنس ف 

أحرس على مشاهدة أفالم الجنس في وقت متأخر بعد التاكيد من نوعم  
 [    ]. األسرة

 [    ]. ال ينزعج أهلي من دخولي البيت مؤخراً 



 
-١٨٨-

أنمــاط الســلوك المختلفــة التــي اكتســبها المبحوثــون نتيجــة تعرضــهم  -٢٥
 .لمشاهدة القنوات الفضائية

 :لفضائية أدت إلى مشاهدتك لبرامج القنوات ا 

 [    ]. التأثير على تصرفاتكم اليومية 

 [    ]. محاولة محاكاة بعض الشخصيات التي تتصف بالعنف 

الرغبة في قراءة أخبار الجريمة ومتابعتها في نشرات األخبار والصحف  
    [    ].والمجالت

 [    ].  الرغبة في مشاهدة األفالم الجنسية بصورة شبه يومية 

 [    ]. ي مشاهدة أفالم العنفالرغبة ف 

 [    ]. اكتساب بعض السلوكيات اإلجرامية مثل السرقة 

 [    ].  الرغبة في الزمنا وممارسته 

التأكيد على أهمية القيم والتقاليد اإلسالمية في المحافظة على الشباب في  
 [    ]. المحافظة على الشباب

    ].[  التلفظ بألفاظ غير مهذبة مثل السب والشتائم 

الجدران ، الطاوالت ، دورات (كتابة عبارات سيئة أو خادشة للحياء على  
 [    ].المياه 

 [    ].  )المعاكسات الهاتفية(مارودة النساء باستخدام الهاتف  

 [    ]. حيازة الصور الخالعة 

 [    ]. إرسال رسائل جنسية تم اقتباسها من مشاهدة أفالم جنسية فضائية 

 [    ]. )التفحيط( بتهور قيادة السيارات 

 [    ]. الرغبة في السياحة الجانحة خارج البالد 

 [    ]. اإلعراض عن الصالة 

 [    ]. هجر القرآن الكريم والدروس الدينية والميل نحو اإلنحراف 

 [    ].  الرغبة في السياحة الجانحة خارج البالد إن تهيئت الظروف 

 [    ].  الرغبة في ممارسة الزنا مع الخادمة 

 [    ].  تشويش عقول الشباب بأفكاكرك وعادات ال تتناسب مع قيمنا 



 
-١٨٩-

 

 

 

 

 )٤(امللحــق رقم 
 االستبانة  يف صورهتا النهائية



 
-١٩٠-

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

 

 
 
 

 

  
 

 

 حفظه اهللا  …………………………………………… أخــي المبحوث 
 

 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتـه 
 لجمع البيانات والمعلومـات الخاصـة بدراسـة ميدانيـة           هذا االستبيان أداة  

تأثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب السـلوك الجـانح          "الستطالع أرائكم حول    
وهذه الدراسة متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في العلوم          " لدى األحداث 
 .االجتماعية 

باهتمامك واإلجابة علـى    المرجو منك أخي المبحوث أن تحظى هذه اإلستبانة         
أسئلتها بدقة حتى تتحقق الفائدة العلمية والعملية من هذه الدراسـة، مـع العلـم أن                

 . إجابتكم ستكون سرية ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي
 ..مع تقديري الهتمامكم وتعاونكم معنــا  

 
 الباحـث

 علي سعد علي آل هطيله

 ةالمملكة العربية السعودي
 جامعة �ايف العربية للعلوم األمنية

  كلية الدراسات العليا
 قسم العلوم االجتماعية

 ختصيص التأهيل والرعاية اإلجتماعية



 
-١٩١-

 :: بيانات أوليـة –أوًال 
 :المهنـة  - ١

 [     ]موظف )  ب   [     ]طالب )  أ 

 ……… أعمال حرة وضحها ) هـ   [     ]ال أعمل  )  ج

 : العمــر  - ٢

 [    ]سنة ) ١١إلى أقل من   ٩من ) (ب       [    ]سنوات ) ٩ إلى أقل من ٧من ) (أ 

 [    ]  سنة ) ١٥ إلى أقل من ١٣من ) (د     [    ]  سنة ) ١٣ إلى أقل من ١١من ) (ج

 ) [    ]   سنة فأكثر١٥من ) (هـ

 : المستوى التعليمي للمبحوث  - ٣

 .  [    ] ابتدائي)   ج  [    ] تقرأ وتكتب)  ب    [    ] أمي)  أ 

 [    ].ثانوي ) هـ   [    ] متوسط)  د 

 :اإلنتظـام في الدراسـة  - ٤

 .   [    ]الغياب أحيانــــاً )ب .  [    ] منتظم بالكامل )أ 

 . [    ]ال أذهب إلى المدرسة  )د  .  [    ] الغياب كثيراً )ج

 : الحالة االجتماعة للمبحوث  - ٥

 [     ] أعــــــــزب)  ب  [     ]   متزوج)  أ 

 [     ] متزوج بأكثر من واحدة )  د  [     ] متزوج بواحدة)  ج

 [     ] مطلَّـــق )  هـ

 :  للمبحوث مستوى الدخل الشهري - ٦

 [     ] ٢٠٠ إلى أقل من ١٠٠)  ب [     ] ريال فأقــل     ١٠٠)  أ 

  [     ]   ٤٠٠ إلى أقل من ٣٠٠)  د  [     ]٣٠٠ إلى أقل من ٢٠٠)  ج

 [     ]   ١٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠)  و  [     ]٥٠٠ إلى أقل من٤٠٠)  هـ

       [     ]  فأكثـر ١٠٠٠ )ز 



 
-١٩٢-

 : مبحوث الحي السكني لل - ٧

    [     ] راٍق)  ج [     ]     متوسط)  ب  [     ] شعبي )  أ 

  ……………………………………مهنة ولي األمر  - ٨

 [     ]     مدني)  ب  [     ] عسكري )  أ 

   [     ] عاطل)  د   [     ] رجل أعمال)  ج 

 [     ]فوق الجامعي )   ز   [     ] متقاعد )  هـ
    

 : التعليمي للوالد المستوى  - ٩

 [     ]     يقرأ ويكتب)  ب  [     ] أمــي )  أ 

   [     ] متوســط)  د   [     ] ابتدائي)  ج 

 [     ]     جامعي)  و  [     ] ثانوي )  هـ

     [     ]فوق الجامعي )  ز 

 : المستوى التعليمي للوالدة  -١٠

    ]    [   تقرأ وتكتب)  ب  [     ] أمــية )  أ 

   [     ] متوســط)  د   [     ] ابتدائي)  ج 

 [     ]     جامعي)  و  [     ] ثانوي )  هـ

    [     ] فوق الجامعي)  ز 

 : الحالة االجتماعية للوالدين  -١١

 [     ]     األب مطلق ومتزوج)  ب   [     ] يعيشان معاً )    أ

 [    ] األم مطلقة وغير متزوجة)  د   [     ] األم مطلقة ومتزوجة)  ج 

 [     ]     األب متوفـــي)   و [     ] األم في عصمة األم مع زوجة أخرى )  هـ

 : مكان اإلقامة الحالية بالنسبة للمبحوثين  -١٢

 [     ]     مع األب فقط)  ب   [     ] مع الوالدين)    أ

 [     ]  ممع زوج األ)  د    [     ] مع الوالدة فقط)  ج 

 [     ]      مع األقارب)   و   [     ] مع زوجة األب )  هـ

 : الدخل الشهري لألسرة  -١٣

 [     ]     ريال فأقل ٦٠٠٠ إلى ٢٠٠٠من )  ب     [     ]  ريال فأقل٢٠٠٠)    أ

 [     ]      ريال فأكثـر١٠٠٠من )  د  [     ]  ريال فأقل١٠٠٠٠ إلى ٦٠٠٠من )    ج
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 : بيانات عن أنماط المشـاهدة وانتقاء التعرض لبرامج القنوات الفضائية –ًا ثاني
 (           ).عدد أجهزة التليفزيون الموجودة لديكم في المنزل  -١٤

 هل تشاهد محطات التلفاز الفضائية ؟  -١٥

   أحياناً [     ]    ال [     ]    نعم [     ] 

 : ات الفضائية يؤثر بصورة سيئة على السلوك هل ترى أن متابعة برامج القنو -١٦

   أحياناً [     ]    ال [     ]    نعم [     ] 

 . تحرص على مشاهدة القنوات الفضائية األجنبية  -١٧

   أجنبية [     ]    عربية [     ]    محلية [     ] 

 كم يبلغ عدد ساعات مشاهدتك لبرامج المحطات الفضائية؟  -١٨

 أكثر من ثالث ساعات)  ج([    ]        ساعتان يومياً)  ب(   [    ]اعة يومياً س)   أ ( 

 ما األيام المفضلة لمشاهدة برامج القنوات الفضائية ؟  -١٩

 [    ]    الخميس من كل أسبوع)  ب ([    ]     األربعاء من كل أسبوع )   أ ( 

 [    ]خميس والجمعة من كل أسبوع األربعاء وال) د(   [    ]الجمعة من كل أسبوع )  ج(

     [    ]جميع أيام األسبوع )  هـ(

 ما األوقات التي تشاهد فيها القنوات الفضائيــة؟ -٢٠

  [    ]  مساء حتى منتصف الليل)  ج( [    ]      مساء) ب(   [    ]  صباحاً)   أ  (

   [    ] تفي كل األوقا)  هـ (  [    ]    مساء حتى أذان الفجر )د(

 . ما األماكن التي تشاهد فيها القنوات الفضائية  -٢١

 .[    ] بمفردي في غرفة خاصة داخل المنزل)   أ ( 

   [    ]. فـي غرفـة مشتركـة داخـل المنزل)  ب(   

 [    ].  في المجلس أو الصالة داخل المنــزل )  ج(

   [    ].           مـع أفــــراد األســرة)  د ( 

 [    ].         مع أصدقائي في المقاهـي )هـ(   

 [    ].       د مع أصدقائي في شقة خاصة )و(    
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 : تأثير برامج القنوات الفضائية والموقف منها –ثالثاً 
 

 العبارات م
موافق 
 بشدة

 موافق
ال رأي 
 لي

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      :برامج القنوات الفضائية المفضلة لديكم 
      MBC١برامج قناة  .١
      mbc٤ و MBC٢برامج قناة  .٢
      برامج القنوات اللبنانية .٣
      الجزيرة الرياضيةبرامج  .٤
       لألفالمartبرامج قنوات  .٥
       الرياضيةartبرامج قنوات  .٦
      برامج القنوات الهندية .٧
      برامج القنوات اإليطالية .٨
      الفرنسيةبرامج القنوات  .٩
      Show timeبرامج قنوات  .١٠
برامج القنوات األوروبية التي تعرض  .١١

 أفالم الجنس
     

      برامج األفالم البوليسية .١٢
      برامج مباريات المصارعة الحرة .١٣
      برامج القنوات األسبانية  .١٤
      برامج القنوات المصرية .١٥
      برنامج على الهوا سوا .١٦
      امج قنوات روتانابر .١٧
البرامج المتعلقة باألخبار المحلية  .١٨

 والعربية والعالمية

     

     :   تشاهد برامج القنوات الفضائية  
      لمعرفة ومتابعة األحداث الرياضية .١٩
      للتسلية واإلستماع .٢٠
      لزيادة معلوماتي وخبراتي .٢١
      للرغبة في التفقه في الدين .٢٢
معرفة األحداث كما تجري في ل .٢٣

   الواقع
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 العبارات م
موافق 
 بشدة

 موافق
ال رأي 
 لي

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

للرغبة في مشاهدة األفالم الغنائية  .٢٤
 واإلستعراضية

     

      للرغبة في مشاهدة أفالم الجنس .٢٥
      للرغبة في مشاهدة أفالم العنف .٢٦
      للرغبة في مشاهدة األفالم الكوميدية .٢٧
      للرغبة في مشاهدة أفالم الخيال .٢٨
       مشاهدة المسرحياتللرغبة في .٢٩
      للرغبة في مشاهدة األفالم العاطفية .٣٠
ال تشاهد قنوات فضائية على  .٣١

 اإلطالق
     

      :تتدخل األسرة في   
      نوع البرامج الفضائية .٣٢
      المحطة الفضائية .٣٣
       مدة المشاهدة اليومية .٣٤
اختيار البرامج واألفالم التي  .٣٥

 أشاهدها بحرية
     

      تشاهد غالباً ما تشاهده أسرتك .٣٦
تحدث خالفات مع أهلك على  .٣٧

 مشاهدة برامج معينة
     

تمنعني األسرة من اختيار اصدقاء  .٣٨
 يرون أنهم يتصفون بسمعة سيئة

     

تناقشك أسرتك في محتويات  .٣٩
 البرامج بعد مشاهدتها

     

      يختار الوالدان برامج معينة للمشاهدة .٤٠
يح لك األسرة غرفة خاصة تت .٤١

 تحتوي على ريسيفر رقمي
     

تسألك األسرة عن كثرة تغيبك  .٤٢
 خارج المنزل

     

يقوم الوالدان بشرح وبيان ما  .٤٣
 يعرض وما تشاهده من البرامج 
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 العبارات م
موافق 
 بشدة

 موافق
ال رأي 
 لي

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 على مشاهدة أفالم الجنس أحرص .٤٤
 في غرفتك الخاصة

     

أحرس على مشاهدة أفالم الجنس  .٤٥
 التاكيد من في وقت متأخر بعد

 نوعم األسرة

     

مشاهدتك لبرامج القنوات الفضائية  
 :أدت إلى 

     

      التأثير على تصرفاتك اليومية  .٤٦
محاولة محاكاة بعض الشخصيات  .٤٧

 التي تتصف بالعنف
     

الرغبة في قراءة أخبار الجريمة  .٤٨
ومتابعتها في نشرات األخبار 

    والصحف والمجالت

     

 في مشاهدة األفالم الجنسية الرغبة .٤٩
  بصورة شبه يومية

     

      الرغبة في مشاهدة أفالم العنف .٥٠
اكتساب بعض السلوكيات اإلجرامية  .٥١

 مثل السرقة
     

      الرغبة في الزنا  .٥٢
التأكيد على أهمية القيم والتقاليد  .٥٣

اإلسالمية في المحافظة على 
 الشباب في المحافظة على الشباب

     

التلفظ بألفاظ غير مهذبة مثل السب  .٥٤
 والشتائم

     

كتابة عبارات سيئة أو خادشة  .٥٥
الجدران ، الطاوالت ، (للحياء على 
 دورات المياه

     

مراودة النساء باستخدام الهاتف  .٥٦
  )المعاكسات الهاتفية(

     

      حيازة الصور الخليعة  .٥٧
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 العبارات م
موافق 
 بشدة

 موافق
ال رأي 
 لي

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

إرسال رسائل جنسية تم اقتباسها  .٥٨
  أفالم جنسية فضائيةمن مشاهدة

     

      )التفحيط(قيادة السيارات بتهور  .٥٩
الرغبة في السياحة الجانحة خارج  .٦٠

 البالد
     

      اإلعراض عن الصالة .٦١
هجر القرآن الكريم والدروس  .٦٢

 الدينية والميل نحو اإلنحراف
     

الرغبة في ممارسة الزنا مع  .٦٣
  الخادمة

     

بأفكارك تشويش عقول الشباب  .٦٤
 وعادات ال تتناسب مع قيمك
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 )٥(امللحــق رقم 
 بأهبـانبذة عن دار املالحظة االجتماعية 
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א א

 : األهداف –أوالً 

تهدف دور المالحظة االجتماعية إلى رعاية األحداث من الذكور الذين ال  

 .شر عاماً تقل أعمارهم عن سبع سنوات وال تتجاوز ثمانية ع

 : الفئات التي تقبلها الدور –ثانياً 

األحداث الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة من قبل السلطات  •

 .األمنية أو القضائية 

 .األحداث الذين يقرر القاضي إيداعهم بالدار  •

 : شروط االلتحاق –ثالثاً 

 .اً أن ال تقل سن الحدث عن سبع سنوات وال يزيد عن ثمانية عشر عام •

أن يكون محاالً للدور من سلطة أمنية أو هيئة قضائية بموجب مذكرة  •

 .رسمية توجب التحويل 

 .أن يثبت الفحص الطبي خلوه من األمراض السارية أو المعدية  •

 : أوجه الرعاية واألنشطة –رابعاً 

تنظم دور المالحظة أوجه الرعاية واألنشطة المتنوعة األحداث المودعين  

ديل سلوكهم واتجاهاتهم وتحقيق التكيف السليم لهم وتشتمل على بها بهدف تع

 :اآلتي

 :الرعاية االجتماعية والنفسية  - ١

توفر الدور رعاية متكاملة لألحداث اجتماعياً ونفسياً يتولى تنفيذها  

األخصائيون االجتماعيون والنفسيون متناولين في ذلك شخصية الحدث بالتنمية من 
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عة التي ينتمي إليها داخل الدار والعناية بظروفه االجتماعية خالل إدماجه بالجما

الخاصة وبتفهمه األعمق للحياة االجتماعية واألساليب الصحيحة للتعامل معها، 

 .والعمل على ربط الحدث بأسرته الطبيعية تمهيداً لعودته إليها 

وتستمر العالقة بالحدث بعد خروجه من الدار ومتابعته في المدرسة أو  

لعمل في محاولة لتذليل العوائق والعقبات التي قد تصادفه بالبيئة الطبيعية ا

باستخدام اإلمكانيات المتاحة بالمجتمع لمواجهتها، وبما يتحقق معه عدم العودة 

 . مرة أخرى جنوحلل

ويدخل في إطار الرعاية االجتماعية والنفسية لألحداث بدور المالحظة  

تبارها عملية علمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببرامج عملية تصنيفهم داخل الدور باع

 .وأساليب العمل معهم وصوالً إلى كل أهداف وغايات اإليداع بالدور 

 :ويصنف األحداث داخل الدور وفق اآلتي  

التصنيف حسب عامل السن بحيث يتم توجيه الرعاية الكاملة لكل فئة  •

عاية االجتماعية عمرية على حدة وبما يحقق فاعلية وجدوى برامج الر

 .الموجهة لألبناء 

مراعاة نوع القضية المودع على ذمتها الحدث بالدور على اعتبار أن  •

 .الجنح ال تتساوى في حدتها وال في طبيعة تكوين مرتكبيها 

ومن الوسائل التي تدخل في برامج النشاط االجتماعي بدور المالحظة 

 في األلعاب الخفيفة والمسلية النادي االجتماعي حيث يقضي فيه األبناء وقتهم

 .وحفالت السمر وغيرها من البرامج الموجهة 

 :البرامج التعليمية  - ٢

يوجد بكل دار من دور المالحظة االجتماعية مدرسة تضم المراحل  

ويسير العمل بها وفقاً لنظام )  الثانوية– المتوسطة –االبتدائية (التعليمية المختلفة 
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وذلك بهدف عدم حرمان األحداث . راف وزارة المعارفالتعليم العام وتحت إش

من مواصلة دراستهم ووفقاً للخطة التي يتفق عليها مع الجهات التعليمية في نطاق 

 .عمل كل دار 

وتتم متابعة التحصيل الدراسي للطالب أثناء فترة تواجدهم بالدور، كما يتم  

طار العلم لمبادئ القراءة تنظيم فصول لمحو األمية لتعليم الطالب الذين فاتهم ق

 .والكتابة والدين 

كما تعد المدرسة أنشطة خاصة لطالبها في مختلف المجاالت االجتماعية  

 .والثقافية والدينية والرياضية وغيرها 

وتوفر دور المالحظة االجتماعية لألحداث للطالب األدوات الالزمة  

سائل اإليضاح السمعية للدراسة من الدفاتر واألقالم والحقائب المدرسية وو

 .والبصرية والمعامل والخدمات 

 :النشاط الثقافي  - ٣

ويهدف إلى إكساب األحداث قدراً مناسباً من الثقافة العامة وتنمية معارفهم  

في شتى مناحي الحياة وذلك من خالل مكتبة الدار والصحف اليومية والمجالت 

ت التي تعالج المشاكل االجتماعية وتنظيم المسابقات الثقافية والندوات والمحاضرا

إضافة إلى إصدار . مثل االعتماد على المخدرات وأضرار التدخين وغيرها 

المجالت السنوية ألنشطة الدور والتي تعالج أيضاً الموضوعات التي ترتبط بمجال 

 .وإعداد التقارير السنوية المتخصصة .. رعاية األحداث 

 :التوعية الدينية  - ٤

 إرساء قواعد وأصول الدين اإلسالمي الحنيف في نفوس وتهدف إلى 

األحداث وذلك من خالل تعويدهم على أداء الشعائر الدينية في أوقاتها 

 .ومحاضرات التوعية الدينية المتنوعة 
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 برامج التوعية الدينية بالدور من أهم البرامج التي يتم التركيز عليها تعدو 

 .وإصالحها لما للدين من أثر في تهذيب النفوس 

 :الرعاية الطبية  - ٥

تبدأ الرعاية الطبية لألحداث منذ إيداعهم بالدور حيث يوقع عليهم الكشف  

الطبي بمعرفة األطباء إضافة إلى الكشف الدوري لألحداث ويخصص سجل طبي 

تسجل به كافة الخدمات الطبية التي تقدم لألحداث بالدور ويصرف لهم الدواء مع 

 .متابعة العالج 

كما يتم االستفادة من خدمات المستشفيات المتخصصة في عالج بعض  

 .األمراض إذا اقتضت الضرورة ذلك 

 :النشاط الرياضي  - ٦

تهتم دور المالحظة االجتماعية باألنشطة الرياضية لتنمية اللياقة البدنية  

ب واستهالك طاقات األحداث فيما يعود عليهم بالنفع وذلك من خالل ممارسة األلعا

الرياضية المختلفة سواء كان ذلك خالل برنامج المدرسة أو من خالل فترة النشاط 

المسائية وذلك تحت إشراف المدربين الرياضيين الذين يسهموا مع األخصائيين 

االجتماعيين في غرس القيم والسلوكيات الطبية في نفوس األحداث عن طريق 

 .المنافسات الرياضية في األلعاب المختلفة 

 :النشاط الترويحي  - ٧

ويهدف إلى شغل أوقات فراغ األحداث من خالل مزاولة األلعاب الداخلية  

 .الهادفة 
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 :أنشطة التربية الفنية والهوايات  - ٨

وتنفذ هذه األنشطة تحت إشراف المدربين ومشرفي الهوايات بغرض صقل  

مات واللوحات قدرات األحداث وتنمية مهاراتهم الفنية في مجاالت الرسم والمجس

والملصقات والكهرباء والنجارة وغيرها من المجاالت الفنية، وتوفر الدور كافة 

 .األجهزة واألدوات الالزمة لتدريب األحداث 

 : الجهاز اإلداري والفني –خامساً 

تحرص وكالة الوزارة لشئون الرعاية االجتماعية على توفير الجهاز  

ر المالحظة االجتماعية لمقابلة احتياجات الوظيفي باختالف تخصصاته للعمل بدو

 :األحداث المودعين بها في مختلف مجاالت الرعاية وذلك على النحو اآلتي 

 :الجهاز اإلداري 

 .ويشمل اإلدارة والسكرتارية والمراقبون والمهن والمساعدة  

 :الجهاز الفني 

باء ويشمل األخصائيون االجتماعيون والنفسيون وباحثو القضايا واألط 

 .والمدربون الرياضيون والفنيون 
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