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 بسم هللا الرحمن الرحیم

قال تعالى: { اقرأ باسم ربك الذي خلق.خلق االنسان 

من علق اقرأ و ربك االكرم الذي علم بالقلم علم االنسان ما 

 لم یعلم }

 سورة العلق  6ـ 1:اآلیة

و العلم طریقنا بالحمد و الشكر N تعالى الذي نور 

یمنحنا أعالھا في  أننسألھ  الدنیامراتب علیا في منحنا 

 .والحمد N الذي ھدانا ھذا. اآلخرة

فالعلم یبني بیوتا بال عمد,و الجھل یھدم بیوت العز و 

 "  العربي بوعمامة "شرفمذ الاألستاشكر نالشرف كما 

و األصدقاء الذین ساھمو من قریب أو بعید في انجاز ھذا 

 ع .اضالعمل المتو

ي جزیل الشكر ولھ مني كل التقدیر و دكما أشكر وال

االحترام لبقائھ معي حتى في غیاب أمي التي اسأل هللا أن 

الطاھرة في  تيیتغمد روح جد و یسكنھا فسائح جنانھ

 رحمتھ .
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 ةـمقدم

منها العامل اْالمين الذي هو ْاهم  ،إن إستقرار حياة اْالفراد وإستمرارها يتطلب تفاعل عدة عوامل      

فيه تستقر اْالوضاع  ،الركائز اليت تقوم عليها اGتمعات حبيث هناك ارتباط وثيق بينه وبني التنمية

والذي يعد من ، اإلقتصادية واإلجتماعية ولكي يتحقق ذلك على حنو املطلوب جيب استخدام اإلعالم 

يف  تهباGتمع خاصة اإلجرام وترجع ْامهي ْاهم اْالجهزة املعاصرة يف التوعية بالظواهر والقضايا اليت تضر

وليساهم يف تشكيل ْارائه وإجتاهاته وهلذا ، ه انجدإىل سهولة وصوله إىل فكر اإلنسان وو  نحتقيق اْالم

تتجه اGتمعات إىل تنمية الوعي من خالله بإطالق محالت إعالمية نوعية واليت بدورها تقوم بدور إجيايب 

ثارها آومؤثر يف لفت اْنظار اْالفراد واGتمعات إىل الظواهر اإلجرامية ودعوoم إىل جتنب الوقوع فيها و 

  .واإلحتيال ...اخل النصب ،السرقة ،التسول ،ت التوعية ضد املخدراتالسلبية كحمال

وذلك لكسب مساندoم يف مواجهة اجلرمية وكشف مظاهر اإلحنراف إن مهمة اإلعالم اإلجرامي ال       

تقف عند حد نقل املعلومات اإلجرامية إىل اجلماهري واملسؤولني بل تتعدى ذلك إىل اختاد الوسائل 

أسيس وعي شامل يرتي الروح املعنوية لفرد اجتاه الظاهرة االجرامية بابراز أخطارها و أسباyا الكفيلة بت

الشخصية أو املدية وتوجيه الرأي العام حنو التصدي هلا و الويقاية منها اشعارهم مبسؤليتهم اجلماعية 

ن تكون مدعمة بالوتائق و ملكافحة اجلرمية و االحنراف و نشر احلقائق حبياد تام دون oويل أو oوين و أ

االحصاءات و التحقيقات الصحافية و االخبارية و غريها مما يعطي اجلمهور تقة باملعلومات اليت تبتها 

 الوسيلة االعالمية .

ولكن الوقع أن التلفزيون دون وسائل االتصال اجلماهريية قد حتمل اجلزأ االكرب امتام االعالم بتبشري      

افالم اجلنس,و االمور اخلرجية عن عقيدة و عاداة وقيم وتقاليد اGتمع اال ما الفائدة اجلرمية و العنف و 



 ح 

 

ة اليت تؤدي نارة كصور النساء اجلميالت وبعض العبارات املشيثنشر اإل راءاليت جينيها الفرد بل ا%تمع ج

 رتكاباعد حني إىل بوهذا سيؤدي ولو  األخالقإىل زعزعة كيان الفرد الذي مييل إىل الضياع واحنالل 

 اجلرائم. 
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 :  اإلشكالية

تعدد وسائل اإلعالم واختالف أنواعها وزيادة اإلمكانات العلمية يف تطوير ا)ال حبيث جعل منه وسيلة ذات  إن

قيمة ال يستهان Eا ، وهذا ملا تقدمه من أخبار ومعلومات وخربات وأفكار سوءا كان اإلعالم مرئيا ،مكتوبا، 

اNم العديد من املكتسبات اجلديدة اليت Nدف إىل مسموعا ، مادام أنه يدعم أراء أفراد ا)تمع ويضيف إىل خرب 

العام ،كما ال خيفى على اجلميع ،فالعلم سالح ذو حدين ومهما أن التطور العلمي مس جمال  يتكوين الرأ

اإلعالم ، فدون شك أنه يشمل اإلجياب والسلب على حد سواء ،ما يف ذلك اآلفات االجتماعية وعديد الظواهر 

 من هذا التطور .اليت نشرها بتأثري 

تفرعت بني (السرقة  هماذكر اآلفات االجتماعية اليت حنط من قيمة ا)تمع وحتد من رقيه وازدهاره ؛اجلرمية م وعلى

،القتل،اخلطف ،املخدرات ،االحنالل اخللقي ،االغتصاب ) وما إىل ذلك، حيث يصعب حصرها ،صعوبة حصر 

 تطور هذا العصر .

جند يف املقدمة الفقر ،البطالة ،انعدام مدافق احلياة ،تدين املستوى املعيشي، انعدام  إىل مسبباNا فإننا وبالنظر

احللول وسبل التشاور حول مشاكل احلياة ، ضف إىل كل هذا وسائل اإلعالم اليت غزت العلم برباجمها املتنوعة 

 الة ...إخلبني التلفزيون ،اإلذاعة ،االنرتنت على اختالف مواقعها وخدماNا ،اهلواتف النق

طلبة جزءا من هذه الفئة ،حيث تشعر  حيةعرضة للتأثر بوسائل اإلعالم وعجائبها فئة الشباب وقد جند شر  واألكثر

 شرحية الطلبة اجلامعني بنوع من احلرية واليت تسمح هلم بتتبع ما حيلو هلم زفعل كل ما خيطر بباهلم .

 

                                          . 
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إطار دراسة علم اإلجرام فإن العلماء يقرون بتأثري املواد اإلعالمية املقدمة يف اكتساب السلوك اإلجرامي عن  ويف

أفالم الرعب وأخبار احلروب والقتل والسرقة واملخدرات والسيما مع انتشار أجهزة الفيديو وتطور الوسائل احلديثة 

ة بني عربية وأجنبية يف تقدمي كل أنواع األفالم والربامج لالستقبال التليفزيوين األجنيب وبوجود قنوات متخصص

 التالية :  ليةواملسلسالت وبالتايل هذا ما يدفعنا إىل طرح اإلشكا

 بالفعل وما تأثريه على اجلمهور املتلقي؟ ومن هذا األشكال تتفرع األسئلة الفرعية التالية :

 مية مصدر لألجرام أم أداة للحد منه ؟اإلعال الوسيلة هناك إعالم إجرامي يف الوسط اجلامعي هل

 عالقة اإلعالم باجلرمية ؟ ما

 األسبق اإلعالم أم اجلرمية من حيث الوجود ؟ من

 احلريق أكسبت اإلعالم صبغة اإلجرام ؟ هل

 هي عادات وسلوكات مشاهدة الربامج واإلخبار اإلجرامية ؟ ما

 الموضوع: ارودوافع اختي أسباب

حبث علمي له أسباب ودوافع أدت الختياره فتعود األسباب يف اختيار تأثري اإلعالم اإلجرامي على الطلبة  ككل

 اجلامعني موضوعا للدراسة إىل الدوافع التالية :
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 ) موضوعية :أ

 مستوى اإلجرام يف اAتمع بطرق وسلوكات غربية وخمتلفة نستدعي بالفعل الهتمام واحلرص فيها  زيادة-

واحتكاكنا باإلعالم اجلماهريي الحظنا أن معظم الربامج و األخبار واألفالم واملعلومات تدور  تبعناخالل ت من

 حول مواضيع العنف واإلجرام 

 آليات اإلعالم واالتصال خلق يف اAتمع سلوكات جديدة وخاصة بني الشباب اجلامعي  تطور -

 ) ذاتية :ب

 ىل  أفالم وأخبار العنف واإلجرام إىل معرفة امليول الكثري إ الفضول -

خالل عدم متابعة هذا النوع من األخبار واألفالم أم  منمعرفة ما إذا بإمكاننا احلد من سلوكاتنا العرانية  حماولة -

 هذه سلوكيات متأصلة فينا لعالقة هلا مبادنا هذه أو نسمعه.

 الدراسة : أهداف

 :ف اليت نرجو أن تتحقق يف التمثيل القريب إنشاء اهللا وهي من وراء حبثنا هذا جمموعة من األهدا نتوخى -

 اإلجرام   على مدى مقدرة التلفيزيون كوسيلة إعالمية على احلد من اإلجرام أو الزيادة يف معدالت  التعرف -

 السبب يف اإلجرام اإلعالم يؤدي إىل التوصل كذلك  معرفة -

 ؟م (التلفزيون )فعال نكتسب سلوك اجلرمية من وسائل اإلعال هل -
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الناس ومجيع وانح ا>تمع دون استثناء إىل خطر اإلعالم على الرتع من الدور ا لذي يلعبه يف حياتنا  نوعية -

 ليتحول إىل إعالم إجرامي يبطل املفعول اإلعالم النافع 

 االصطالحية واإلجرامية : المفاهيم

 التأثير: -1

الذي يطرأ على مستقبل الرسالة كفر فقد تلفت الرسالة انتباهه ويدركها وتصرف  غريهو بعض الت:اصطالحا -)ا

إىل معلوماته جديدة وقد جتعله يكون اجتاها  جديدة ويعدل أخرى وهناك مستويات عديدة للتأثري ابتدءا من 

رد على السلوك علنا االهتمام إىل احلدوث تدعيم داخلي لالجتاهات إىل حدوث تعبري عليها مث يف النهاية اقرام الف

1
 

إحداث تغريات يف السلوك والتفكري ونتمثل يف التغريات احلاصلة نتيجة التعرض للوسائل  هو إجرائيا:  -ب)

اإلعالمية املختلفة 
2

. 

 ي :ماإلجرا اإلعالم -2

هو النشاط الذي يتم يف إطار نقل املعلومات وأخبار اجلرمية من طرف لديه رغبة لنقل هذه : اصطالحا ) أ

 علما Gا  اطةاملعلومات إىل طرف بغية إح

 

                                       
 . 533، ص2003،  المجلد الثاني  محمد منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية، ، دار الخجر للنشر والتوزيع ،-د 1

 130ص ،  2010محمد جمال الفار ، المعجم اإلعالمي ، دار أمامة المشرق الثقافي ، األردن ،  - 2
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                                        ) إجرائيا :ب

اإلعالم الذي تبثه وسائل االتصال اجلماهريية من صحافة وإذاعية وخاصة التلفزيون من أخبار وبرامج ومشاهد  هو

D3ا أفالم للجرمية بكل أنواعها أما Dدف احلد من اجلرمية أو التشهري 
 

 ) الجمهور :3

هو جمموعة من األفراد يشكلون كيانا اجتماعيا أو وحدة اجتماعية قد لريبط بني إفرادها صلة  :)اصطالحاا

مباشرة يف العملية االتصالية لوسائل اإلعالم اجلماهريية لكنها تفاعل وتستحبني للرسالة اإلعالمية برفضها أو 

يف  فونويكون اجلمهور من خمتلف الطبقات االجتماعية تضع أفرادا خيتلتقبلها وتكون استجابة عن وعي ودراية 

 )1مراكزهم وثقفتاهم كوXم إعدادا مشتتة لتجمعهم خصائص أو مسات واحدة إىل أXم يتأثرون بشكل فردي (

 ) إجرائيا :ب

فالم العنف واإلجرام باجلمهور يف الدراسة العلمية اليت نقدم bا األفراد الذين يتابعون برامج وأخبار وأ نقصد

4ويتأثرون bا من الشباب اجلامعي عرب خمتلف وسائل اإلعالم اجلماهريية 
   

ثالثون مبحوث بني ذكور  30الدراسة االستطالعية يف عينة مبعوثني عددهم  مثلتاالستطالعية :  الدراسة

وإناث بالتساوي من طلبة املاسرت ختصص وسائل اإلعالم واFتمع سنة ثانية قسم علوم األعالم واالتصال كلية 

  ةتضمنت األسئلة اآلتي وقد-مستغامن–العلوم االجتماعية جامعة عبد احلميد ابن باديس 

                                       
 533صالمرجع نفسه ، محمد منير حجاب ,الموسوعة اإلعالمية , - 3

 39ص  -37,ص2004بدون  طبعة ,، مخلوف بوقروح ,التفي والمشاهدة على المسرح ,ا,مؤسسة فنون وثقافة , لجزائر 4
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 الدراسة االستطالعية : نتائج -

 خالل الدراسة االستطالعية تبني أن معظم الشباب املعين يف هذا البحث قد يتابع التلفزيون ويتصفح جديد من

االنرتنت وصفحات الويب وإن مل يكن ميتلك الشاب الطالب أو الطالبة حاسوب فإنه يتوجه إىل حيث يتواجد 

 منهم ، إدمانا أكثر منه فضوال  ملعرفة كل جديد  عضهذا األخري وقد يصبح األمر عند الب
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أو شابة منهم وتتوزع  أن الشباب اجلزائري مغلوب على أمره فلما ميتلك تلفزيونا خاص يف غرفته كل شاب ومبا

أوقات املشاهدة بني املساء والليل وامليول إىل األفالم الوثائقية واالكشن والعزف والرتفيه بالنسبة  للشباب أما 

الشابات السلسات وخاصة الرتكية منها املنوعات الربامج العائلية وبرامج الطبخ ، الديكور ، املوضة ، اجلمال 

 ......اخل .

 : الدراسة  نوعية

 ) تعريف المنهج :أ

باملنهج البحث يف أي فرع من فروع املعرفة البشرية الطريقة اليت يتبعها العقل يف دراسته للموضوع ما من أجل  يراد

التوصل إىل القانون العام ، أو مذهب جامع ، أو فن يف ترتيب األفكار ترتيبا دقيقا ، حيث يؤدي إىل كشف 

حثون على حق حني حيرصون على حتديد املناهج حقيقية جمهولة ، أو الربهنة على صحة حقيقية معلومة ، والبا

5اليت يعاجلون rا دراستهم قبل موزاولة البحث يف موضوعاqم 
 

البحث عن حقائق ،وحماولة التوصل إىل قوانني عامة ال يكون قط بدون منهج واضح يلزم الباحث نفسه بتتبع  إن

6خطواته ومراحله 
 بكل دقة وصرامة . 

تساؤالت املطروحة ،فنوعية الدراسة كمية وكيفية الوقت تعتمد على اجلانب الكمي وعلى لطبيعة املوضوع وال ونظرا

 سنة) على متابعة أفالم وأخبار  28و  22قياس إقبال اجلمهور (الطلبة املاسرت بني 

                                       
5
، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1268/82تركي رابح ،مناهج البحث في علوم التربية وعلو النفس ،جامعة الجزائر ،معهد العلوم اإلجتماعية ، رقم النشر  

 . 15،ص1984

 . 141ص، 1964، 4ط   توفيق طويل ، أسس الفلسفة ، ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 6
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قي اإلجرام وكذا على اجلانب الكيفي ويتجلى ذلك يف معرفة هل هلذه الربامج واألخبار واألفالم تأثري على املتل

 وكذا نوعه (التأثري) ومعرفة ما إذا كان التلفزيون جيد من نشر اجلرمية أو يزيد تفاقمها .

ال ختلو هذه الدراسة من املنهج الوصفي التحليلي وهذا قصد التعرف على الظاهرة املدروسة ، وكذا هو  كما

 البحث . fتمعمالئم 

ي وهذا حسب الظاهرة املدروسة ، وكذا هو مالئم فرعي يف البحث الوصفي استعملنا املسح االجتماع فكنوع

 fتمع البحث . 

 المستعملة :  التقنيات

 : االستمارة

 .7جمموعة من األسئلة اليت تطرح على عينة البحث وفق حماور تدور يف صلب موضوع الدراسة  وهي

اعتمدنا على هذه التقنية أل<ا =دف إىل مجع املعلومات وحتليل نتائجها وهذا طبعا بعملية التفريغ وتشمل  وقد

استمارتنا على أربعة حماور حول السمات العامة حبيث األول عنوانه: عالقة املشاهد مبحيطه ،الثاين :عادات 

 فهو بعنوان األعالم واجلرمية. خرياملشاهد، الثالث: حتديد مشاعر املشاهد ،أما الرابع واأل

 

 

                                       
1
 . 45،ص 2حث العلمي ،دليل الطالب في العلوم االجتماعية واالنسانية ، دار الغرب للنشر والتوزيع ،طمحمد مسلم ،منهجية الب 
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 الدراسة : مجاالت

 تعريف مجتمع البحث : -أ

 سنة . 28إىل  23جامعني سنة ثانية ماسرت من متتبعي أفالم وأخبار العزف واجلرمية ،ما بني سن  طلبة

 ) تعريف عينة البحث :ب

السنة ثانية ماسرت ختصص وسائل اإلعالم اOتمع قسم علوم اإلعالم واالتصال بكلية العلوم االجتماعية  طلبة

 مبحوث ومبحوثة . 100جامعة عبد احلميد ابن باديس .مستغامن. متثلت يف 

افق مع جبميع أفراد جمتمع البحث وعرضية بسبب ما يليق ويتو  اءاحتمالية وهذا الغياب قائمة أمس غري : العينة

 مشكلة البحث وهي قصدية ألننا قصدنا مكان البحث .

 . 2013ماي  10أفريل و 24كانت فرتة زمنية ما بني  : الزماني اإليطار

سنة ثانية ماسرت ختصص وسائل اإلعالم واOتمع قسم علوم اإلعالم واالتصال كلية العلوم  : المكاني االيطار

 س ب: مستغامن.االجتماعية ،جامعة عبد احلميد ابن بادي
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 لفصل األول:امدخل 

  وءامسببات اجلرمية والدوافع إليها خمتلف ومتعددة وقد ال تنحصر بني املتعمدة والغري متعمدة س إن -

 كان بوعي من اإلنسان أو حتت تأثري خارجي ما.

ختتلف عقوبة كل جرمية حسب درجة خطورaا وضررها على ا_تمع وهي ليست باملوضوع اجلديد  كما

 املعاصر بل قدمية قدم اإلنسان ذاته .

ذلك قصة قابيل وهابيل أعرق جرمية منذ خلقت البشرية والعربة من هذه اجلرمية اليت قامت على  ومثال

البقاء ،سوء من اآلخرين من بين جنسه أو مع  أساس الصراع أن اإلنسان خلق ألجل الصراع من أجل

 صعوبات احلياة أو مع خمتلف املخلوقات .

هذا الفصل على مفهوم اجلرمية يف القانون يف علم النفس ويف علم االجتماع كمبحث أول أما  حيتوي

اخلية املبحث الثاين قد تضمن مسببات ودوافع اجلرمية أو العوامل املؤدية لإلجرام  وهي عوامل بني د

وخارجية ، ويف املبحث الثالث تدرجنا إىل التنشئة االجتماعية ودورها يف تفعيل السلوك اإلجرامي 

 أوتقوميه  
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 المبحث األول : مفاهيم الجريمة : 

إجياد جمتمع سوي خيلو من اآلفات االجتماعية واجلرائم واملشاكل أمر يصعب اجلزم به أوتوفريه مهما  أن

أن يواجهوا كل أنواع املشاكل  خلقهوراء ذلك ألRا سنة احلياة وسنة اهللا يف  سعى أفراده جاهدين

 والعقبات والصعوبات يف احلياة ، واجلرمية أحدها ،بل أن بعض املفكرين يذهبون إىل أبعد من ذلك أمثال 

دة "دور كهامي" حيث يرى بأن اجلرمية تكاد تكون الظاهرة السليمة بل وأضاف أن اجلرمية ظاهرة مفي

 . 1وهي عامل البد منه لسالمة اtتمع مبا أRا جزء ال يتجزأ من كل جمتمع سليم

ويقول "سذرالند"  19أنا اجلرمية وليدة اtتمع فإRا تدرس يف أقسام علم االجتماع منذ Rاية القرن  ومبا

وأعمق درجة عن ذلك أنه الشك أن املعاجلة االجتماعية تستطيع أن تقدم تفسري اجلرمية أكثر رحابة 

وأكثر موضوعية ، ويف اختالف العلماء من عباد اهللا رمحة ،ألننا جند تباينا يف أفكارهم ووجهات نظرهم 

حىت بالنسبة للمفهوم الواحد وهذا ما نلمسه من خالل تعرضنا لتقدمي مفهوم اجلرمية من اجلانب القانوين 

 علم النفس . االجتماعي وكذا يف

 

 

 

     األول:  المطلب

                                       

 . 100،ص  1974اميل دور كهامي ،قواعد املنهج ، ترمجة حممود قاسم ،مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، -1
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 القانوني للجريمة : التعريف

لوجهة النظر القانونية فاجلرمية هي ذلك السلوك الذي جيرمه القانون الوضعي الذي نظمته هيئة  طبقا    

سياسية خاصة وحددت مبقتضاه حاالت املسؤولية وأنواع اجلزاءات وقد أورد هذا التعريف عدد كبري من 

 .1القانونني العرب 

مد ومقصود حيمل عنه القانون الذي سنته الدولة املسؤولية ونصت صراحة بذلك كل فعل ضار متع وهي

على اعتبار هذا السلوك جرمية وتعاقب من يرتكبه، ويعرفها "فوسوار كدار" بأbا العمل اخلارجي الذي 

 2يأتيه اإلنسان خمالفا به قانون ينص على عقابه، والذي ال يربر ما أداء الواجب أو استعمال احلق

ة بدون إصرار سبقه نية متعمدة، وبالتايل ال تعد احلوادث جرائم طاملا أbا تقع بطريقة عفوية جرمي وال

وغري مقصودة ويبدو أن هذا االدعاء معقوال ألول وهلة، ولكنه تعرض للمناقشة واالختبار ألن بعض 

 إجراميا، واجلرمية احلوادث تعرف باعتبارها نتيجة خلطأ الفاعل، مثلما يعد اإلمهال يف بعض األحيان فعال

واقعة قانونية غري مشروعة، قانونية ألن القانون يرتب على وقوعها اثرا قانونيا  وهي واقعة غري مشروعة، 

 باملخالفة لألسرار أو النهي الوارد يف القاعدة القانونية . عألbا تق

سياسي فالناس سواسية القانون على مرتكب اجلرمية مهما كانت صفته أو مركزه االجتماعي أو ال يتطبق

أمام القانون الذي سنته الدولة أو يوضع من السلطة الرمسية يف ا�تمع كما يوقع على العقوبة مبمثلني 

                                       

 .  92جنيب حسين ،شرح القانون العقوبات، القاهرة، ص  -1
 .    06 كندرية، د ط، صحسين عبد الحميد أحمد رشوان ،الجريمة،دراسة في علم االجتماع الجنائي،المكتب الجامعي الحديث ،محطة الرمل، االس -2
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من العقوبة صاحل الدولة وليس  دفرمسني الذين حيكمون حبكم ملهم وليس شخصهم  حبيث يكون اهل

 صاحل أفراد معينني .

 . الثاني :  الجريمة في علم النفس المطلب

حيدد مفهوم اجلرمية يف اجلانب القانوين فقط ألنه حيوي نصوص عقابية لكل نوع منها بل مشل جمال  مل

 علم النفس حيث أننا نراعي اجلوانب النفسية اليت يف إطارها ارتكبت اجلرمية .

صراع نفسي وأزمة داخلية، هي امتداد من وجهة نظر التحليل النفسي حيلة دفاعية لتخفف من  فاجلرمية

مباشر لدى الشخصيات املعتلة على األقل الستعداد إجرامي مكتسب يف الطفولة املبكرة، وهي استعداد 

جيعل الفرد أشد تأخر باآلثار السيئة للبيئة االجتماعية، ومن وجهة نظر نفسية أخرى هي إشباع الغريزة 

لعادي حني يشبع الغريزة نفسها، وذلك ألن أحوال نفسية شاذة إنسانية بطريق شاذ ال يسلكه اإلنسان ا

 انتابت مرتكب اجلرمية يف حلظة ارتكا�ا بالذات .

الذات أي نزعت التفوق، والشعور  ة" أن اجلرمية ناجتة عن الصراع بني غريز ADLER"أدلر  ويرى

االجتماعي وهو يرى أن كل إنسان حر وقادر على أن يأخذ لنفسه إحدى اجلانبني، احلياة االجتماعية 

التعاونية اجلديرة به من حيث هو إنسان، وحياة األنانية وااللتفاف حول الذات، ويف هذه احلاالت 

  1فسي أو الشذوذ اجلنسياألخرية يكون قد هيئ نفسه لإلجرام أو املرض الن

 . االجتماعم علالثالث : الجريمة في  المطلب

                                       

 . 09حسين عبد الحميد رشوان ، المرجع نفسه ص  - 1
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 " اجلرمية بأ0ا : GAROFALOيعرف الفقيه االيطايل "جاروفالو  -

فعل أو امتناع املعترب جرمية يف كافة اLتمعات املتدينة، واليت اعتربت كذلك على مر العصور بسبب  كل

األنانية، واألمانة، والنزاهة، كما عرفها "بارسوتر" بأ0ا احنراف من تعارضها مع قواعد اإليثار و الرمحة و 

 . 1 يةاملستويات املعيار 

يشري أي من التعريفني على وحدانية اجلرمية باملكان والزمان مبعىن أن نفس اجلرمية بعدة جمتمعات  وال

واحد قد ال يستمر نفس وأماكن ختتلف العقوبة املخصصة هلا، ونفس اجلرمية بزمنني خمتلفني يف جمتمع 

 احلكم عليها بأ0ا جرمية .

عامل االجتماع الفرنسي "اميل دور كهامي" اجلرمية بأ0ا "الفعل الذي يقع باملخالفة للشعور  وعرف

 . 2اجلماعي " 

وهي ظاهرة اجتماعية متس كافة اLتمعات حىت املتطورة وyذا هي سلوك معتاد للمجتمع ومنايف  -

و األخالقية واليت حتدث اضطرابا يف العالقات االجتماعية، أي خلال يف قواعد  للنظم االجتماعية

الضبط االجتماعي، فاخلروج على قيم اLتمع ومعايريها يضر اجلماعة، ويهدد سالمتها واستقرارها 

  3واستمرارها، وعلى ذلك فهي جرمية يف نظر العرف والتقاليد 

 . إلجرامالثاني : الدوافع المؤدية إلى ا المبحث

                                       

 . 12حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص  -1

 . 12حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص  -2

 .  11حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع نفسه، ص  -3
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ختتلف بني الداخلية أو الفردية نتصل بالشخص ا5رم، من  يدةالدوافع والعوامل املؤدية إىل اإلجرام عد إن

 صفات وخصائص عفوية ونفسية معينة مهيئة بأقل األسباب للجرمية .

عوامل خارجية هي ختص البيئة احمليطة با5رم واليت تؤثر مباشرة على شخصية ومن شأYا ن Xيئ له  وبني

 الفرص لإلجرام .

 العوامل الداخلية لإلجرام . األول: المطلب

التعرض للعوامل الداخلية لإلجرام فقد وجدنا أYا تنقسم إىل عوامل أصلية وأخرى عارضة  خالل من

صفات وخصائص تتوافر يف الشخص منذ والدته وتشمل بذلك التكوين الطبيعي واألصلية عبارة عن 

 للمجرم والوراثة والفرع اجلنس، اخللل العقلي واألمراض العصبية والنفسية .

العوامل العارضة أو املكتسبة فهي كل تلك اخلصائص اليت يكتسبها الفرد خالل مرحلة منوه سواء  أما

اختياره لنمط حياته كعامل عارض باإلرادة والتغري يف السن والبنية بإرادته أو رغما عنه مثل ذلك 

متضمن ذلك يف كون الشخص  كوناجلسمية وكذلك األمراض كعارض غري مرغوب فيه ودون إرادته، وي

 مدمنا على املخدرات واملسكرات أم ال .

 ) العوامل الداخلية األصلية :أ

 التكوين الطبيعي للشخص المجرم : -1

مربوزو" ويعتقد بأن اجلرم بالفطرة حقيقة واقعية يتميز بشكله العفوي وقد توصل إىل هذا "لو  كان 

حالة سجني من السجناء االيطاليني  340على حوايل  أجرهااالعتقاد نتيجة الدراسات واألحباث اليت 
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ن العادي حمكومني جبرائم القتل وقد الحظ من أحباثه اليت أجرها أن ا5رم بالفطرة يتميز عن اإلنسا

بعالمات فارقة خارجية أو كاتساع يف حجم اجلمجمة غري عادي أو صغر شكل مجاجم تشكل تقهقرا 

يف اجلنس البشري أو هبوطا حنو املستوى احليواين كما أذنيه تكربان أو تصغران بصورة غري عادية، ويرى 

 جرامي .أن هذه الشاذات ليست السبب املباشر يف اإلجرام ولكن مؤشر االستعداد اإل

 "لومربوزو" وجهة نظره من خالل تركيزه على حالتني من ضمن احلاالت اليت أجري عليها أحباثه . ودعم

" الذي كان يتباهى جبرائمه وعندما مات قام "لومربوزو" VILELLA ا5رم الشهري"  ):1( الحالة

لدماغ فاظهر له بتشريح جثته فتبني له وجود اخنفاض خلفي يف مججمته وتفحم يف جزء أخر من ا

أساس الصراع الذي  ىاالكتشاف تقارب بني اإلنسان ا5رم واإلنسان البدائي ألن حياته كانت مبنية عل

 يتضمن جرائم وحشية وطرق قتل مهجية (كقطع الرؤوس) .

) امرأة بطريقة وحشية وشرب دمائهن 20" قتل حوايل عشرين (VETEENIا5رم " ):2( الحالة

 ا5رم ال خيتلف عن اإلنسان البدائي وأنه أقرب إىل احليوانات املفرتسة .وخلص إىل أن هذا 

"لومربوزو" أن ميزات ا5رم بالفطرة هي فقدان الشعور اإلنساين كالعطف واألمل وامليل حنو الوعي  ويرى

 السكر وعدم املباالة والشراسة وفقدان الرادع االجتماعي واألخالقي .

تعرضت أراء "لومربوزو" إىل انتقادات شديدة من خالل افتقاره إىل أساليب علمية تؤكد ما يسمى  وقد

 عالمات أوصاف اإلنسان البدائي وأن هذه الصفات يصاحبها اإلقدام على اجلرمية .

 الوراثة : -2
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 وية .والوراثة هي انتقال خصائص السلف إىل اخللف عن طريق احتاد الكروموزوم بالبويضة األنث 

على الوراثة كسبب مؤدي إىل اإلجرام بدا الهتمام ]م نقبل الباحثني يف علم اإلجرام منذ أوائل  والرتكيز

القرن احلايل، وكان "لومربوزو" وتلميذه "اينكوفري" من القائلني أن اإلنسان يرث السلوك اإلجرامي، 

 وهناك عدة تصورات تثبت وراثية اإلجرام .

 اإلنسان المجرم واإلنسان البدائي :  بين  نة:  المقار أوال

اإلجرام ومنهم لومربوزو وأن هناك إمكانية املقارنة بني اإلنسان اuرم والبدائي واuرم  علماءبعض  قال

 يكون جمرما بالفطرة وهو الذي يولد ولديه ميل طبيعي لإلجرام ورثه عن أصله البدائي .

 : وخص أشجار العائالت :ثانيا

راسة الوراثية يف بعض السالالت البشرية وهذه الدراسة هي من أكثر األساليب استخداما ما يعرف بد أو

يف إثبات وراثية اإلجرام وتستند إىل فحص شجرة عائلة اuرم، وتشري كتب علم اإلجرام إىل أن أهم 

" واليت نشر نتائجه jukesالدراسات اليت أجريت يف هذا الصدد هي دراسة عائلة "

"DUGDALEرمني يف أمريكا، أجنب ولدين وثالث بنات وصلت ذريتهم " وجuوك هو أحد ا

 ) شخص كانوا على النحو التايل :745) شخص عثروا على (834(

 متشرد . 100 -

 امرأة تتعاطى املخدرات . 181 -

 جمرم جرائمهم جنايات . 64 -
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 . متسوال 182 -

 يفرتض أ&م طبيعيون . 142 -

" حيث تنب من فحص هذه العائلة أ&ا ال jonathanالعائالت اليت قورنت =ا عائلة الواعظ " ومن

حتتوي وال على جمرم ,بل على العكس أن بعضهم كانوا من رؤساء الواليات املتحدة األمريكية ,وبعضهم 

 حكام واليات ,وبعضهم قضاة 

 : ناء:قياس التشابه في الجريمة بين اآلباء واألب ثالثا

هذه الدراسات لعمل مقارنة بني اآلباء  واألبناء بالنظر إىل سلوكهم اإلجرامي =دف إثبات ميل  تستند 

موروث لإلجرامي ويعترب "تشاالزجورنج" من أشهر من ناموا بدراسات يف جمال :وقد توصل إىل أن نسبة 

ة التشابه يف طول القامة /تقريبا وهي نفس نسب60التشابه بني اآلباء واألبناء يف السلوك اإلجرامي هي 

 ولون العينني وغريمها من املظاهر الفيزيولوجية بينهم 

 

 ) الجنس :3

التساؤل بني الباحثني يف علم اإلجرام حول أمهية اجلنس تعامل من عوامل اإلجرام هل هناك اثر  ليثور

الف من الختالف اجلنس يف سلوك اإلجرامي والسلوك االجتماعي بشكل عام وخاصة أن هناك اخت

 الناحية البيولوجية والنفسية بني الرجل واملرأة 
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لدى اإلناث ,ولكن هناك  اانه ال جمال يف أن نسبة اإلجرام لدى الذكور تفوق بكثري نسبيته واحلقيقية

 إلجرام تكون نسبة ارتكاYا من النساء تعادل أو تفوق ما هو عند الرجل ,مثل األبناء حديثي الوالدة

بعض الباحثني يف علم اإلجرام أن هناك عالقة وثيقة بني اجلرمية  يعتقدة ): )العنصر (السالل4

والعوامل البيولوجية اليت متيز األجناس املختلفة ,مبعىن أن العنصر أو الساللة اليت ينتمي إليها الفرد هلا 

 عالقة وثيقة 

األمريكية ,حيث يعتقد أن باجلرمية واإلقدام عليها ,وقد ساد هذه االعتقاد خصوصات الواليات املتحدة 

الزنوج هو ساللة متأخرة لديها ميل إىل اإلجرام وهم أناس ال يستطيعون السيطرة على غرائزهم وضبط 

السالالت واجلرمية الدراسة املتعلقة  عواطفهم ومن الدراسات اليت أجريت يف جمال إثبات العالقة بني

س وموردوندث" ,وخلصت تلك األحباث إىل إن بإجرام اليهود ,وهي دراسة قام Yا كل من ليجان "هري 

 جرائم األموال وعلى وجه اخلصوص النصب واالحتيال هي األكثر انتشارا وارتكابا من طرف اليهود .

 

 ) العوامل الداخلية العارضة :ب

 تضم العوامل الداخلية العارضة لإلجرام ثالث عوامل أساسية هي :  

 السن . -1

 والسكرة .املواد املخدرة  -2

 احلالة املدنية (أعزب ، متزوج) . -3
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 : السن -1

من املعروف أن دورة حياة اإلنسان تكون خالل أربعة مراحل هي الطفولة املراهقة وهي أصعب مرحلة،  

النضوج مث الشيخوخة،و خالل هذه املراحل يتعرض اإلنسان Jموعة من التغريات واألخطار وكذا 

 االحنرافات نتيجة ملؤشرات داخلية وخارجية .

أن اإلنسان يكون أكثر طيشا وعرضة ارتكاب اجلرائم اإلحصائيات من علماء اإلجرام تبني  ويف

 سنة . 25حىت مخسة وعشرون  18واالحنراف بني سن مثانية عشر 

 المواد المخدرة والمسكرة: -2

املسكرة باجلرمية عالقة وطيدة ومؤكدة فهي عوامل مساعدة على  ملوادالشك فيه أن املخدرات وا مما 

سان وإحساسه بالذنب الرتكابه اجلرمية كما تزيد من استعداده على ارتكاب اجلرائم ألyا تفقد وعي اإلن

 اإلقدام على اجلرائم .

علماء اإلجرام على أم املخدرات واملسكرات من عوامل الرئيسية ومن ضمن األسباب الدافعة  ويؤكد

وهناك  للجرمية جاء الدكتور "رضا عبد السالم" بان اإلدمان يف حد ذاته جرمية تقود إىل عدة جرائم،

 عالقة وطيدة بني ارتفاع املستويات اإلدمان و مستويات ارتكاب اجلرائم.

 الحالة المدنية للمجرم : -3
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اإلحصائيات يف عدة دول أروبية وكذا الواليات املتحدة األمريكية أن نسبة اإلجرام تقل عند  تشري 

هلم الزواج وعند املطلقني أكثر  املتزوجني عنها من األرمل ولدى األرامل أقل منها لدى الذين مل يسبق

 نسبة من الفئات األخرى .

 : العوامل الخارجية المؤدية لإلجرام . الثاني المطلب

ترتبط هذه العوامل بالشخص اlرم وليست هي إحدى صفاته وإمنا هي تتعلق بالبيئة اليت يعيش فيها  ال

فع باإلنسان إىل االحنراف وهذه البيئة اإلنسان الذي ارتكب اجلرمية وهي تعرف مبحيط اجلرمية، الذي د

اإلجرامية تتدرج حتت العوامل اخلارجية ذات العالقة بالظاهرة اإلجرامية سواء عند اإلفراد أو يف 

 سياسية، اقتصادية وثقافية . اجتماعية،اlتمعات وهي عوامل: طبيعية، 

 

 

 

 

 ) العوامل الطبيعية :أ

�ذه العوامل التغريات املناخية، احمليط اجلغرايف، الظواهر، درجة احلرارة، طبيعة األرض تعاقب الليل  يقصد

 والنهار، فصول والسنة .
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جممل هذه الظواهر والعوامل ذات األثر املباشر على نفسية اإلنسان ومن شأ/ا أن تزيد من نسبة  إن

يف فصل الصيف وهي جرائم  أوات احلرارة املرتفعة، اإلجرام لديه، فتزيد نسبة اإلجرام يف األماكن ذ

االعتدالت احلرارة تنبه إىل نوع من النشاط لدى اإلنسان فتكون عواطفه مندفعة، وتزيد اجلرائم األخالقية 

 يف األشهر املعتدلة أما جرائم السرقة فتكون بكثرة يف األشهر الباردة وهذا حسب دراسة علماء اإلجرام

 ماعية :) العوامل االجتب

تبدأ العوامل االجتماعية أساسا من األسرة أل/ا أول خلية يف بناء اrتمع وهي املدرسة األوىل حيث  

تعلمه فهو صفحة بيضاء عند الوالدة، واألسرة تزرع فيه القيم اليت تسري عليها وهي  نسانيتلقى اإل

الراعي األساسي لشؤون حياته قبل البلوغـ ومنبع لتكوين شخصيته ومنط سلوكه اليومي، فاألسرة الغري 

األخذ باحلق  الواعية فهي اليت تقع أبنائها يف شؤون ليس هلم دخل فيها كمسألة الثأر مثال أو االنتقام أو

 بالعنف والعدوان والسلوكات العصيبة األخرى .

 هذه احلاالت تصبح األسرة مدرسة للجرمية والشارع مسرحا هلا، أما اrتمع فهو حاضنها . ويف

أن نسبة  نيالدراسة للدكتورة "ناهدة عبد الكرمي حافظ" أستاذة بعلم االجتماع جبامعة بغداد فقد تب ويف

 د األسر املفككة نتيجة للطالق غياب أحد الوالدين، اإلمهال، احلرمان العاطفي، اإلجرام تزداد بوجو 

وهذه ظروف تسوق إىل اجلرمية ال حمالة وخاصة غياب أو انعدام الرقابة يف املراحل العمرية املهمة من 

فل إىل حياة اإلنسان مثل الطفولة واملراهقة، ففرتة الطفولة تضم جمموعة من احلوادث اليت خيز/ا الط

املراهقة ليتخذ سلوكا عدائيا جرائها، قد ال ينتبه الوالدين إىل األمر ألن مرحلة املراهقة لدى هذا اإلنسان 
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عادية وبالتايل قد يأخذ الوالد مع ابنه سلوكا عدائيا بالضرب أو الطرد أو تسليط عقاب أخر عليه دون 

 السبب احلقيقي وراء سلوك ابنه هذا . هحماولة فهم من

 العوامل السياسية :) ج

احلياة السياسية دورا يف كل جمتمع ألZا تنظمه يف شىت اTاالت ما خيص القانون ومراعاته للجرمية  تلعب

فإن االختالف شيء مؤكد بني كل دولة ودولة أو جمتمع وأخر يف سن القوانني والعقوبة السياسية لكل 

الدكتاتورية، فهي أبشع نظام يف ارتكاب اجلرائم،  جرمية فما يعترب جرمية يف كالمها قد ال يكون يف ظل

 نظام حكم عرفته البشرية . بحوأق

 

 

 

 ) العوامل الثقافية : د

العوامل الثقافية التعليم، اإلعالم وتأثريه على الظاهرة اإلجرامية، العادات والتقاليد، األعراف،  تشمل

 احلضارة، وكذا األعراق.

صحيحة اليت عليه أن يسلكها والسيئة اليت يتجنبها أما اإلعالم فهو يعلم الفرد السلوكات ال فالتعليم

 جممل ما يصلنا من إنتاجات مكتوبة، مسموعة، مرئية، وما إىل ذلك ، وهي عبارة عن أفالم، 
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مسلسالت، جمالت، ملصقات أو برامج أخرى وما يثري اخلوف أ2ا تشمل على سلوكات العنف 

 األفالم البوليسية، واجلرمية، وأفالم احلركة . والعادات واجلرمية وخاصة منها من

العادات والتقاليد فإن بعض اجلرائم األخالقية هي جرائم يف ا[تمعات وهي غري ذلك يف جمتمعات  وعن

أخرى، مثال لقطات اجلنس العلنية يف جمتمع إسالمي هي جرمية أخالقية أما يف بلد أخر مثل الواليات 

ة عادية، وقد تعرف نفس الظاهرة باحلضارة يف مفهومها اخلاطئ إذ أن املتحدة األمريكية هي ظاهر 

 ميكن أن يعترب ختلفا أو تعصبا قبليا . ااإلسالم حضارة حبد ذا|ا لكنه يف هذه احلالة اليت حنن بصدده

 تتصل ظاهرة األخذ بالثأر يف عرق ما مثل األعراق املوجودة يف صعيد مصر . قد

 ) العوامل االقتصادية:د

جمموعة من العلماء اإلجرام بدراسة العالقة املوجودة بني االقتصاد واجلرمية فمنهم من يرى أن  تمتاه

البطالة والفقر مها احملددان الرئيسيان يف مستوى اإلجرام من اجلانب االقتصادي ومنهم من يعترب ذلك 

مجلة من اجلرائم جراء تعاطي  جمرد عوامل من مجلة املسببات يف اجلرمية ال أكثر واألخر يقول الثروة ختلق

 املخدرات واملسكرات وإتباع أماكن السهر والرتفيه حيث تكثر املناوشات .

  مجلة الدراسات اليت ترى أن اخنفاض املستوى املعيشي واالقتصادي تؤديان اجلرمية أحباث  ومن

CHAW  مبدينة شيكاغو األمريكية حيث أن سلوكات األفراد املفادة للمجتمع ناجتة عن سوء

 ظروف املعيشة
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"شيلدون جلوك "و  "ELEANOR و SHALDON GLUECK "كل من"  أحباث

مخسمائة حالة جنوح يف الواليات املتحدة األمريكية و انتهيا إىل أن نسبة كبرية منهم  500"اليانور" على

 اين ضيقا اقتصاديا .ينحدرون أسر تع

فريون عكس ذلك فبانتقادهم أن اإلجرام رفيق الرأمسالية و جيب أن خيتفي يف ظل  اركسيونامل أما

االشرتاكية .و هذا ألن الرأمسالية تعرف كثريا حزمة الرشوة و خاصة يف احلصول على أعلى املراتب يف 

جيد الطبقة العاملة يف إطار السلوك السلطة يف حني أن االشرتاكية تعمل يف طياyا حب العمل و مت

 اجلماعي .

 

 

 

 

 األول:التنشئة االجتماعية و السلوك اإلجرامي : المبحث

يف تكوين شخصية الفرد و كذا تقومي سلوكاته أو اعوجاجها.و هذا خالل مجيع  ماالتنشئة دورا ها تلعب

 مراحل حياته من الطفولة إىل املراهقة إىل البلوغ مث الشيخوخة .
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مجاعة األقران يف اللعب أو املدرسة أو غريها من أماكن االجتماع بني األفراد تؤدي به إىل اهلالك  اأم

وانتهاج سلوكات معادية للمجتمع وغري معيارية أو جتعل منه فردا حمبا للعمل متخلقا يرفض العنف 

 وسلوك اإلجرام .

حىت البلوغ والشيخوخة وهنا تدخل دور تقتصر التنشئة االجتماعية على الطفولة واملراهقة وإمنا  وال

 العبادة وأماكن اللهو والرتفيه .

املناطق اليت ال توجد oا دور العبادة قد تكثر oا النميمة الكالم الغري الئق االحنرافات الالأخالقية  ففي

وما إىل ذلك يف حني أن االحرتام يسود املناطق السكنية ذات اجلمعيات الدينية أو حيث توجد املساجد 

 والزوايا وأماكن تلقني الدين .

ب البالغون وحىت كبار السن أحيانا إلشباع رغبا{م مبراودة هذه توجد أماكن الرتفيه واللهو يذه وحيث

 وانتهاكات أخالقية . ئماألماكن اليت تنتهي أغلب األحيان إىل وقوع جرا

 : مفهوم التنشئة االجتماعية : األول المطلب

ال عملية تلقني الفرد قيم ومقاييس ومفاهيم جمتمعه الذي يعيش فيه، حبيث يصبح متدربا على إشغ هي

جمموعة أدوار حتدد منط سلوكه اليومي، وعملية التنشئة االجتماعية هي عملية مهمة لكل من الفرد 

وا�تمع، وان الفرد بدون أهداف ووسائل التعليم والتدريب اليت تساعده يف اكتساب اخلربات والتجارب 

ية قدراته اليت حيتاجها يف اليت تتطلبها حياته العامة واخلاصة، ال متكنه تطوير نفسه وتنم واملعلومات

ا�تمع، والفرد يكتسب تربيته وتنشئته من األفراد احمليطني به، يتعلم منهم األدوار االجتماعية والعادات 

 والتقاليد والقيم واألخالق اليت تعترب من ضرورات احلياة اإلنسانية .
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لشخص والعيش والتفاعل مع  لتعين Bيئة ا 1928استعملت كلمت تنشئة يف األدب االجنليزي عام  وقد

)" 1939.1856كافة شرائح ا^تمع إال أن استعماهلا ظهر مع أربعة علماء هم "سيغمون فرويد (

 عامل نفس منساوي .

يف ا^تمع عن طريق ذاتيته األخالقية، واألخر "جي ميد  ألخالقيةيعتقد أن الفرد يكتسب تعاليمه ا الذي

 شكلة الذات يف العملية االجتماعية والثالث "جارس كوويل ) " يهتم هذا العامل مب1931.  1863(

)" يقر هذا العامل بأن عالقات اجلماعة االولية هي األساس يف بلورة ومنو األخالق 1929.  1964( 

األساسية عند الفرد كالعدالة، واحلب والتضحية، أما الرابع "بيجث" فهو يعتقد أن العمليات الرمزية 

1للفكر املنطقي غالبا ما تشتق من التفاعل االجتماعي بصورة تدرجية ومنظمة 
. 

عرف جمموعة من العلماء واملفكرين عملية التنشئة االجتماعية حيث قال عنها "فالنكتون" أ�ا  دوق

حماولة األفراد تكييف تصرفاQم الشخصية طبقا ملا يناسب اجلماعات واGتمعات واليت يكونون جزء منها 

دواره يف اGتمع وقال عنها "هريي جونسون" بأ�ا عملية تعلم اجتماعي تساعد املتعلم على أداء أ

والتفاعل مع اآلخرين بطريقة يقرها اGتمع و يعرتف fا ويريد بلورQا، أما عند "إبراهيم مدكور" فهي 

 عملية إعداد الفرد منذ والدته ألن يكون كائنا اجتماعيا يف جمتمع معني .

أل�ا ترسم مسار كل فرد، عملية التنشئة االجتماعية عملية دينامكية ومستمرة عرب املراحل العمرية  تعترب

 ويكتسب من خالهلا على جمموعة اخلربات واألفكار واملعلومات اجلديدة اليت مل يكن تعرض هلا سابقا .

 هي سلسلة من العمليات احلية واحليوية املؤثرة واملتأثرة طاملا الفرد مزال قيد احلياة . وfذا
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اIتمع تتمثل يف خمتلف العالقات بفضلها سواء حية حبياة الفرد، حيوية أل,ا عمليات فاعلة يف  فهي

 عالقات العمل، قرابة أو صداقة .....اخل .

أل,ا تتعرض Iموعة من التقوميات، والتوجيهات نتيجة ملبادئ الدين والعادات والتقاليد والقيم  ومتأثرة

 زمان والقوميات، انتهاج احلضارة السائدة على اعتبار اختالف املكان وال يفاالجتماعية وكذا األخالقية و 

السلوكات اإلجرامية، فحيث تبدأ هذه العملية منذ الطفولة يهمل الوالدين، احلرمان العاطفي، غياب 

 الرقابة وما إىل ذلك .

تلك السلوكات الغري مرغوب فيها سواء بنظر العادات أو الدين أو حىت القيم األخالقية السائدة  فتظهر

 ليه .بذات اIتمع الذي ينتمي إ

عن ذلك من السلوكات اإلجرامية من سرقة، وخطف، ورشوة واعتداء وقتل فإن اكرب جرم من  وناهيك

بني هذا هو جرم األسرة، املسئول األول واألخري واملنبع األصلي لكل ما ينجم عن األفراد من سلوكات 

 احملمودة أو املنبوذة . نيب

 ئة في انتهاج سلوك إجرامي .دور التنشئة االجتماعية الخاط الثاني : المطلب

تكون عمليات التنشئة االجتماعية قاصرة ومتناقضة كان ال تعتمد على مادي العقاب والثواب وال  عندما

والشدة يف املعاملة والتفاعل مع الصغري أو املراهق، وعندما ال ميرون يف مثل هذه  توازن بني أساليب اللني

افات السلوكية والتفاعلية املتقاطعة مع قوانني وقيم اIتمع وهنا ال العمليات الرتبوية يتعرضون إىل االحنر 

يتعرض الصغار واملراهقني والشباب فقط إىل الضرر بل يتعرض معهم اIتمع أيضا، حبيث أن انعكاسات 

اجلرمية ال تصيب اIرمني وحدهم بل أيضا احمليطني به، كما أن معظم حاالت اإلجرام تكون نتيجة 
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يف الطفولة أو يف مراحله احلياتية كالطالق، موت أحد الوالدين، احلرمان املكبوتات 

 العاطفي...........اخل .

تتأثر عملية التنشئة االجتماعية بعوامل االحتفاظ يف املدارس، الشارع، نوادي الرتفيه ومجاعات  كما

 داع فيهم .الشواذ من أقرانه ما يغري من سلوكاته الطبيعية ويضعف قواهم ويقتل روح اإلب

التصدي للعوائق والصعوبات اليت حتملها هذه احلياة ليس بالسهل أبدا ،لذا على الفرد أن يلم بكل  إن

جوانبها معرفة وثقافة فال يعرف مىت حيدث له الطارئ ليتصرف حياله وكيف ذلك ومىت خيطو اخلطوة 

بل على املؤسسات األخرى يف املناسبة ، واليكف أبدا أن تقوم األسرة بعملية التنشئة االجتماعية 

 ا�تمع تكملة ذلك كاملدرسة، أماكن تلقي الدروس الرياضية مثال أو النوادي ودور العبادة .

يف أيامنا هذه أن حىت هذه املؤسسات ال تقوم بدورها على أكمل وجه كاملدرسة فهي تلقن  واملالحظ

وكيفية املداومة والسريعليها وخاصة الدينية غري وتنمي بذلك عامل الرتبية والقيم األخالقية  الدروس ال

 منها .
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 الفصل األول: ملخص

الظاهرة اإلجرامية مهما حاول العلماء ضبطها ووضع حمددات معينة تؤدي إىل ارتكا,ا فإنه من شبه  أن

 املستحيل أن يتفقوا على سبب حمظ يسوق إليها،سواء علماء االجتماع، القانون اوحىت علم النفس.

ل الوراثية، النفسية و,ذا فهي نتيجة عوامل خمتلفة قد تكون خاصة بالفرد ذاته كعادات اإلدمان، العوام 

وكذا تكوينه وخصائصه الفردية، وألخرى خارجية طبيعية منها، جغرافية، سياسيةـ اقتصادية وكذلك ثقافية 

من شأ�ا أن تؤثر يف السلوك اإلنساين وتؤدي به إىل االحنراف وعن التنشئة االجتماعية دور يف ذلك 

 ماءات الدينية الثقافية وكذا العرقية .أل�ا تلقنه دروس األخالق والقيم لكل جمتمع حسب انت
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 :الثاني مدخل الفصل    

للتطورات اليت مست العامل يف شىت ا@االت فإن وسائل اإلعالم قد تأثرت كثريا بذلك التطور، فقد  مواكبة       

تعددت واختلفت يف ضله سواء يف أشكاهلا، أنواعها، وكذا امتيازاPا وتقدمي خدماPا على أحسن وجه، وبأسهل 

iا تشمل وتساعد على إمناء مجيع جماالت طريقة، وهذه الزيادة احلاجة إليها فهي تشغل مساحة كبرية يف حياتنا أل

تتأثر وتؤثر فيها، وبفضلها أصبح العامل جمرد قرية صغرية تسكنها ويف هذا الفصل سنتطرق إىل مفهوم  اةاحلي

اإلعالم وتطوره، وخاصة التلفزيون باعتباره الوسيلة إىل غزت البيوت وهي أكثر استقطابا للجماهري وهذا يف 

بحث الثاين نتطرق إىل تأثري وسائل اإلعالم على ا@تمع والفرد على وجه اخلصوص، أما يف البحث األول ويف امل

 املبحث الثالث فنتعرض إىل تأثري التلفزيون على الطلبة اجلامعني .   

 : مفهوم اإلعالم . األول المبحث

" وهي مشتقة informationإعالم مل تنشأ يف حميط عريب بل هي كلمة غربية مرتمجة عن لفظ كلمة " كلمة

من الفعل أعلم ويأيت استخدامها، مرادفا لكلمات أخرى تعطي نفس املعىن مثل أخرب أو أنبأ ومجيعها ترمي إىل 

املعىن تقدمي أو توصيل معلومات أو أخبار إىل شخص ما ويعرف الدكتور "سامي ذبيان" اإلعالم "بأنه عملية 

 .1أوسع مدى بواسطة الوسائل اإلعالمية احلديثة  استقصاء لألخباراالنية. والواقعية ونشرها على

الدكتور "عبد اللطيف محزة" بأنه تزويد اجلمهور باألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة واحلقائق الثابتة  ويعرفه   

 اليت تساعد على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت .
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أنه التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري ولروحها وميوهلا واجتاها9ا يف نفس الوقت عنه الباحث "أوتوجروت" ب ويقول

. 

ألقوال العلماء والباحثني فإن اإلعالم هو األخبار بكل جديد ال نعرفه بغية اإلعالم واألخبار به عرب وسائل  وتبعا

 مل يف طيا9ا فائدة للمتلقي .وهذه األخبار قد تكون معلومات أحداث وقائع أو حقائق فهي يف األصل حت نةمعي

علماء االجتماع على أن اإلعالم يعد من أقوى األسلحة اإلديولوجية وأكثرها قوة وتأثريا يف عقول الناس  ويؤكد

فهو قادر على كشف احلقائق للجماهري وحترير عقوهلا من اجلمود الفكري والتعصب وتوجيهها توجيها علميا 

 .1ات احلرب والتشيع والتحيز وموضوعيا يبعدها متاما عن تيار 

 املميزات : ناإلعالم عموما مبجموعة م ويتميز

 عملية اتصالية تتمم بالصدق واملوضوعية . -

عملية اتصالية تساهم يف تثقيف وتوعية وتوجيه الرأي العام من خالل عرضها ومعاجلتها للوقائع واملشاكل  -

 والقضايا املعاشة معاجلة دقيقة وصرحية ومبسطة .

 عملية اتصالية تعرب موضوعيا عن عقلية اجلماهري ال عن عقلية أصحاب النفوذ مبا فيهم اإلعالميون أنفسهم .  -

عملية اتصالية تؤثر إجيابا يف الرأي العام عن طريق احلوار الناجح واملناقشة العلمية واإلقناع املعتمد على خماطبة  -

 العقل .

 .: وسائل اإلعالم األول المطلب
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أدت سرعة تطور وسائل اإلعالم واالتصال بصفة عامة إىل وصف هذا العصر بعصر االتصاالت أو املعلوماتية  لقد

وأصبح العامل مرتابط تؤثر األحداث يف جزء منه على بقية أجزاءه وأصبح االعتماد على وسائل اإلعالم يف أي 

على اجلماهري فهي الوسيط الذي يشرح ويغري  نشاط من أنشطة احلياة، أمر ال بد منه ملا هلذه الوسائل من تأثري

الربامج اإلذاعية  تلفاألفكار ووجهات النظر ويأيت بأخرى جديدة وذلك عن طريق الدعاية واإلعالن وخم

والتلفزيونية واملقاالت خمتلفة وقد ازداد االهتمام nا مع مرور الوقت وتزداد أمهيتها خاصة إذا هذا اjتمع متطورا 

 اإلعالم إىل مسعية، بصرية، ومسعية بصرية .وتعدد وسائل 

 وسائل سمعية : -1

وسائل ختاطب حاسة السمع يف عملية إيصاهلا للمعلومات اليت يراد إعالم الناس nا وهي أكثر الوسائل  هي

مبختلف األماكن، وتدخل من ضمنها يف، يف  طئ،شيوعا بني الناس، وهي يف املكتب، يف السيارة على شا

 اضرات، واملواد املسجلة .الندوات، احمل

 هذه الوسائل على حاسة البصر أساسا وتشمل بذلك القراءة  تعتمدوسائل إعالم بصرية :  -2

 واملشاهدة كالصحف، اjاالت، الكتب، وكل املطبوعات األخرى .

 

 

 

 وسائل سمعية بصرية :  -3
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بني الوسائل السابقة، حيث تبث علميا إن هذه الوسائل حاسيت السمع والبصر معا وهي األكثر تأثريا من  ختاطب

إشراك أكثر من حاسة يف االطالع على الشيء يساعد على معرفته وفهمه أكثر وتشمل الوسائط السينما، 

 ومن و من أبرز هذه الوسائل التلفزيون. سجيلية،املدرج، األفالم الوثائقية والت

 : التلفزيون :الثاني المطلب

رية عن باقي وسائل اإلعالم وهذا الحتوائه على عنصر الكلمة، والصورة، املسموعة واملرئية التلفزيون بأمهية كب يتميز

 للمشاهدين فهو خياطب األميني واملتعلمني على اختالف مستوياbم التعليمية .

د من وهذا بغية جلب أكرب عد ملرئيةينفرد التلفزيون مبعاجلته ملوضوع ما أو فكرة معينة بالصورة املسموعة وا كما

اجلمهور وقد حل بعد اإلذاعة ألنه يتميز بدور إخباري وإعالمي واسع فرباجمه أكثر تأثريا ووصوال إىل ذاكرة املتلقي 

 وهذا لتوفره على عنصر الصورة، الصوت، الكلمة، احلركة وكذا األلوان .

يلعب دورا خطريا  وواملناقشات وه هلذه األمهية اليت حيتلها التلفزيون فإنه يعترب أكثر الوسائل إثارة للجدل ونتيجة

يف حياة الناس كما يعترب قوة هائلة من قوى التنشئة االجتماعية حيث يتنافس مع اآلباء واملعلمني وغريهم من 

مؤسسات التنشئة االجتماعية وأحيانا يكون أكرب منهم أثر على الفرد من خالل ما يقدمه من مناذج ومعلومات 

 م واجتاهات الفرد فإنه التلفاز أثار اجتماعية تؤثر يف معتقدات وميول وقي

 يةوهي توفر اجلو األسري املتحد من خالل متابعة برنامج معني أو من خالل الربامج الصحية الدين 1اجيابية 

األخالقية......اخل اليت تساعد على ترسيخ العادات والقيم االجتماعية والثقافية يف نفوس األفراد ومن جهة له 
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أثار سلبية وسيئة على صحة وسلوك األفراد وخاصة األطفال، املراهقني والشباب، وهذا مبا يتابعونه من أفالم 

 نيا وأكثر جنوحا إىل الرذيلة.العنف، الرذيلة واالكشن، وJذا يصبح سلوك األفراد عدوا

 الثاني : تأثير وسائل اإلعالم على الفرد والمجتمع . المبحث

ظهور وسائل اإلعالم وارتباطها بالفرد وا\تمع، حيث اختذت أشكال كثرية وخمتلفة كالصحافة املكتوبة  منذ

ة يف معاجلة املشاكل االجتماعية واإلذاعة املسموعة واحدث تغريات مما أدى ذلك إىل ازدياد قدرeا على املسامه

 واالقتصادية والسياسية .

 : تأثير وسائل اإلعالم على الفرد . المطلب األول -

وسائل اإلعالم دور يف حياة الفرد وذلك باكتساب األفراد سلوك حضاري واستخدم احلوار الذي يعد  تؤدي

لالوعي إىل حالة الوعي باألخطار احملدقة به  مقياس لتحضر ا\تمع وهكذا يتمكن الفرد من االنتقال من حالة ا

 كاالحنراف واجلرمية .

يؤكده رأي ماركس الذي يعترب التناقضات املوجودة يف ا\تمع تلعب دورا كبريا يف زيادة مظاهر العنف واإلجرام  ما

ع بعض القيم بسبب املشاكل االقتصادية واالجتماعية وأصبحنا جندها يف كل مكان حىت الرياضة، إىل جانب تراج

 والعادات .

نتحدث عن تأثري التلفزيون، نقصد ذلك تأثري برامج التلفزيون عندما نضع أمام أعيننا أن الوسيلة هي  فعندما  

الرسالة كما يقول "مارشال ماكلوهان".وبظهور التلفزيون بدأت هذه الوسيلة اجلديدة حتوز اهتماما كبريا يف 
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هذه النقطة بني وضعني قبل   لق عليه "مالينوفسكي" نقطةالصفر و تفصلالدراسات فإننا نقوم بتحديد ما يط

 التعرض للرسالة وبعد التعرض هلا .

تأثريات وسائل اإلعالم غري ملموسة الننا ال نراها مباشرة فما حيدث من تغري يقع داخل اإلنسان وال يبدو  ونتائج

 عليه

 : تأثير وسائل اإلعالم على المجتمع : الثاني المطلب

اإلعالم وظائف عديدة يف اbتمع واختلف العلماء حوهلا فقد حددها األروبني بثالث وظائف هي :  لوسائل

مراقبة البيئة والرتابط ونقل الرتاث االجتماعي يف حني حددها  ولرب شرام بالنسبة للفرد يف اإلعالم والتعليم والرتفيه 

أحداث وتعلم مهارات جديدة واالستماع وميكن االستفادة أما بالنسبة للمجتمع فهي : فهم ما حييط من ظواهر و 

من خصائصها للتأثري على األفراد وحىت على اbتمعات فاإلعالم ميثل كامل أوجه النشاط االتصايل ألن يزود 

األفراد باملعلومات الصحية واألخبار ولكن بطريقة موضوعية و هذا ما يؤدي إىل خلق أكرب درجة من الوعي 

ن نشر القيم االجتماعية متعلقة بطريقة التعامل بني البشر كالتسامح و الصرب واحرتام الغري مما يؤدي ذلك واملعرفة إ

 إىل توجيه سلوك الفرد والتقليل من حجم االحنراف واإلجرام  .

 : تأثير التلفزيون على الطفل و الشباب الجامعي :الثالث  المبحث

 سلوك من خالل عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية كثرية التلفزيون آراء و اجتاهات متغرية يف خيلق

.فالتلفزيون يستطيع التأثري على أفكار املشاهدين وهذا من خالل براجمه املتعددة واليت تناسب أذواق اجلمهور 

الناس ال فمن يفسر هذا اجلهاز اإلعالمي حياول إرضاء األطراف املتتبعة له حىت وإن كانت غاية  حهجبميع شرائ

 تدرك وخاصة مع وجود وسائل إعالمية جديدة وبديلة مؤثرة و متأثرة ما يدور يف اbتمع من أحداث .
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 :تأثير التلفزيون على الطفل : األول المطلب

العاملون يف قطاع التلفزيون أن جمال الطفولة من ا3االت اليت حتظى باهتمام خاص ويعود السبب إىل معرفة  يعترب

ميارسه التلفزيون على األطفال وذلك جنبا إىل جنب من املدرسة واألسرة . ويعرف "ليتز"   لذيلتأثري امدى قوة ا

 الطفولة أXا الفرتة من احلياة اإلنسانية اليت تقع بني الوالدة وسن الثانية عشر .

كلت بفعل روابط غري غري املعروف أن األطفال هلم ثقة قوية بالتلفزيون ومثة عالقة طيبة قائمة بينهما وتش ومن

ملموسة ولكن ثابتة وقوية بالتلفزيون كما أنه وسيلة للتدريب على التذوق اجلمايل وهو يساعد يف التعليم ويسلي 

وميتع وهو يشجع ويقوي يف األطفال الرغبة يف املشاط املبدع الفردي واجلماعي كما أنه يقوم بدور املرشد 

 1األخالقي واإليدولوجي 

الواضح أن التلفزيون وضع ألجل أهداف واضحة ومتفق عليها وهذا ما يعاجله شريكا األسرة واملدرسة  والشيء  

 وا?تمع .

ذلك العديد من اجلوانب السلبية له واملواقف اليت يأخذها األطباء واملختصون يف علم النفس واالجتماع  ويتبع

خطر تشجيع للعادات  اخلهأيهم خيفي بدفيقرون من جهة أنه نعمة ومن جهة أخرى يدينونه وهو حسب ر 

 والسلوكات الغري املستحبة يف شخصية الطفل .

اخلرباء االجتماعيون و النفسانيون املختصون يف جمال وسائل اإلعالم اجلماهريية اهتماما خاص لتأثري  وأعطى

تطور للطفل حبيث يعترب التلفزيون على املشاهد الطفل ،وذلك مبا ميارسه من تأثري قوي على الذهن  النامي وامل
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حبيث بضغطة زر يستطيع أ ن يغادرمن واقع احلياة اليومية ءاىل عامل  لألطفالالتلفزيون صندوقا سحريا بالنسبة 

 واسع يعرض صورا وأشرطة تتناسب مع عامله اخليايل الذي استمده من التلفزيون 

اليت قامت _ا "هيلدا هيميلوايت" حتت أفضل دراسة أجريت حول تأثري التلفزيون على األطفال هي تلك  إن

عنوان : التلفزيون والطفل وهناك دراسة كملت هلا هي "ولربشرام" : التلفزيون يف حياة أطفالنا اليت أجريت يف 

طفل  473توجيه أسئلة  الواليات األمريكية املتحدة وكندا حبيث يف البحث الذي جرى حتت إشراف "هيلدا" مت

 1سنة  11-10طفل يرتاوح سنهم من  454سنة ول 14-13ترتاوح أعمارهم من 

أب و أم إلكمال املعطيات وتوصلت "هيميلوايت" إىل  2000طفل ، ذا  6000حبث "ولربشرام" فقد مشل  أما

أن األطفال الذين هم حباجة أكثر إىل اللهو واملتعة هم من يشاهدون التلفاز أكثر ، ويرغب األطفال غالبا يف 

 خصصة للكبار ويهتمون بالقصص بالبوليسية والتارخيية أكثر من السياسية واألخبار . امل امجمشاهدة الرب 

له أثر سليب أيضا فاملشاهدة املستمرة بدون توقف هي العدو األول لألطفال ،حبيث يؤثر ذلك على  والتلفزيون

غا مبجمل اجلهاز صحتهم ألن تركيز النظر على شاشة مضاءة و رجاجة لفرتة طويلة من الزمن يلحق ضررا بال

العصيب للطفل ، كما يؤثر سلبا ويضعف مقدرة الطفل على الرؤية وإن الرتكيب العصيب للطفل  حمدود وغري مهيأ 

ألن يتحمل ذلك القدر من املشاعر واألفكار اليت تبث عرب التلفاز وقد تضره كثريا حبيث نالحظ عليه التعب و 

هو مشوش ومنفعل ومتلبد املشاعر وينزعج بسرعة وينام بنحو  وعلى عمله كما نالحظ كم يبتوتر جهازه العص

سيء ال يستطيع الرتكيز على عمله وصرح بعض اآلباء أن التلفزيون هو مصدر املشاكل اليت تواجههم يف تربية 

أبنائهم وذلك ألنه يبعد الطفل عن والدية ويعجزهم عن القيام بواجبا}م املدرسية ،وهم يعتقدون يف هذه احلالة 

 أصبح كائنا تلفزيونيا  مسلوب اإلرادة .
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انتقادات هلذا الصندوق العجيب على مر السنني منها أنه يؤدي إىل زيادة العنف وانتشار اجلرمية وحيد  ووجهت

 واجلشع . شراهةمن اإلبداع ويقلل وينقص من شأن القضايا االجتماعية ويقلل احلساسية ويزيد من ال

اآلثار العاجلة أو اآلجلة ملشاهدة اجلرمية والعنف على التلفاز وذلك ألنه سيجري هناك قلق شديد إزاء  وأصبح   

تقليدا للجرمية والعنف وهو يستخدمها ويشجعها كأسلوب حلل املشاكل وبالتايل سوف يصبح األطفال أكثر 

 احنراف وعدوانية بسبب مشاهدiم للجرمية والعنف يف كل زوايا الشاشة 

من العنف واإلجرام والكوارث سواء على شكل أخبار ،أفالم ، برامج ،مسلسالت،رسوم  التلفزيون الكثري ويقدم

 متحركة.

 األكشناألطفال يبحثون عن العنف واجلرمية املتقنة واليت تقدم بطريقة فنية كما يف األفالم البوليسية وأفالم  وبعض

طيبا يف تعلم األطفال السلوك  ،وأكد بعض األطفال مشاهدiم للناس وهم يعاقبون جتعلهم يشعرون شعورا

 . 1العدواين وأعمال العنف جراء ما يشاهده من برامج و أفالم ذات الدرجة العالية من العدوان 

 

 

 

 .: تأثير التلفزيون على الشباب الجامعي الثاني المطلب
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التلفزيون هو الوسيلة األكثر شيوعا يف ا?تمعات خاصة عند املراهقني والشباب وله القوة اهلائلة يف التأثري على  إن

سلوكاUم وأرائهم ومعتقداUم وذلك بالسلب أو باإلجياب ويكون له تأثري إجيايب على الفىت املراهق والشباب وذلك 

عندهم وحسن التصرف وباإلضافة إىل التسلية والرتفيه واالطالع  بإكساYم ملعلومات جديدة وتنمية سرعة البديهة

على ما حيدث يف العامل اخلارجي وترسيخ قيم الوالء والصدق واكتساب خربات جديدة وهذا على اثر مشاهدUم 

 لربامج التلفزيون املتنوعة وإن التلفاز ميارس التنشئة 

األسرة واملدرسة وا?تمع، فإنه يرسخ ويقوي بعض القيم مثل احرتام الوالدين  معاالجتماعية جنبا إىل جنب   

 .1وقول الصدق واالهتمام بالوقت واحلث على اخلري 

هم الفئة األكثر هشاشة يف ا9تمع وذلك النتقاهلم من مرحلة الطفولة إىل مرحلة أكثر صعوبة هي  واملراهقون

 تك فيه مع أشخاص آخرين وجمهولني .مرحلة خيرج فيها الفرد إىل الشارع وحي

مصطلح عام يقصد به عادة جمموعة التحوالت اجلسدية والسيكولوجية اليت حتدث ما بني الطفولة وسن  واملراهقة

وملا نتحدث عن البلوغ نقصد \ا اجلانب العضوي للمراهق، وخاصة ظهور الوظيفة اجلنسية وهي الفرتة  لرشدا

فرتة متقلبة وصعبة متر على اإلنسان وتكون مبثابة االختبار األول له يف حياته  وهي 21إىل  11العمرية من سن 

2. 

بكيانه الطري تؤثر فيه أبسط األمور خاصة إذا ذو استعداد فطري للعنف ومنها التبلور يف املراهقة إىل  واملراهق

 السلوك اإلجرامي .
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حتظى باهتمام كبري من طرف الدولة كما أ<ا السلك  الشباب اجلامعي من أهم الفئات املوجودة با(تمع اليت ويعد

األكثر نضجا بوعي خطر اإلعالم عامة والتلفزيون خاصة أل<م يدرسون ا(ال اإلعالمي ويعرفون مدى تأثريه على 

الفرد ورغم ذلك نلمس كثريا من التأثر السليب يف أوساطهم نتيجة للتعرض جلانب من احلرية مل يكن الفرد اجلامعي 

نفسه وعن قراراته باإلضافة إىل أنه غري  نتحصل عليه يف التعليم املتوسط أو الثانوي فيحس نفسه مسئوال علي

 مراقب من طرف الوالدين وغري ملزم باالنضباط أيام 

اجلامعة كانضباط الثانوية واملتوسط وبالتايل هو يذهب حيث يرغب ويفعل ما يشاء ويشاهد ماذا حيب، إن كان   

و ضارا له  سواء من شاشات التلفزيون من مواقع االنرتنت وعرب مواقع التواصل االجتماعي وما إىل ذلك نافعاأ

ذلك من مواد إعالمية بارزة على الساحة اإلعالمية واالتصالية ودون أدىن شك أن قطاعني مهمني يف الدولة ال 

 قطاع العسكري والقطاع اجلامعي .يستهان wما ومها أمل كبري ومها يشمالن على بعض اخلصائص املتشاwة ال

العسكري ينشأ فيه الفرد بعيدا عن عائلته ويأخذ سلوكات خمتلفة ترافقه طيلة حياته وخاصة إذا طالت  فالقطاع

فرتة عمله، كذلك يف القطاع اجلامعي، وترتفع معدالت اإلجرام واجلنوح ألسباب معروفة وخمتلفة وتتفشى مظاهر 

املراهقني رغم وجود قطاع التعليم على اختالف مستوياته وهذا يرجع إىل الفقر سواء الضياع بني أواسط الشباب و 

وضعف وانعدام وسائل الضبط االجتماعي وتفاقم العدوان واإلحباط والضغوط املسلطة على  عيةالتنشئة االجتما

هم، حبيث أن ما يشاهده األفراد اليت غالبا ما تنتج اجلرمية واالحنراف وال تنسى دور التلفزيون الذي يؤثر علي

املراهقون الشباب من برامج تتضمن مشاهد العنف والعدوان واجلرمية، وهذا ما قد حيرك لديه استعداد وحتريكه، 

وإن التلفزيون يقدم العنف واجلرمية مبمررات فيعتقد املشاهد أن السلوك اإلجرامي املناسب حلل ومعاجلة املشاكل 

سامية هو من قدمها وكثريا ما تؤخذ وسائل وطرق اإلجرام من مشاهد تلفزيونية حتفز ألن التلفزيون احلامل للقيم ال

 كأفالم عن سرقة البنوك، املراكز التجارية وكذلك أعمال التزوير يف املؤسسات وغري ذلك.  ذلكعلى 
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 الفصل الثاني : خاتمة

وج هلا سواء االقتصاد، التجارة، الصناعة، سالح فتاك على كل ا)تمعات وميس خمتلف ا)االت وير  اإلعالم

الثقافة وكذا احلزمة االجتماعية، وحىت يف جمال احلروب تستعمل الدعاية اإلعالمية هلز ثقة الشعوب، وإضعاف 

 إمياSم .
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دخلت بيوتنا وسحرت عقولنا دون إذن منا التلفزيون فهو دون أدىن شك يغري فينا  يترأس وسائل اإلعالم ال وعلى

  وخاصة إذا أطلنا اجللوس أمامه .الكثري

) أربع 4يؤثر على صحتنا سلبا وفق دراسة علمية باجلامعات األمريكية تقول بأن اجللوس ألكثر من ( كما

ساعات أمام شاشة التلفزيون يضر بصحتنا ويشكل خطرا عليها مما أدى إىل القول بأن التلفزيون يقصر العمر وال 

 توافر جمموعة من العوامل هي : يطيله ويؤثر فينا التلفزيون ب

يستطيع التلفزيون تبديل سلوك وقيم األفراد إذا كانت كل براجمه متكاملة ومقررة لنوع واحد من القيم واملقاييس  -

. 

 واملقاييس املطلوب نشرها يف عقول األفراد بصورة تثري انفعاالfم النفسية واجتاهاfم . القيمنعرض  -

 القيم واملقاييس اجلديدة مع حاجات األفراد وصاحلهم الشخصية .جيب أن تتصل هذه  -

جهل املشاهد للمعلومات واألخبار والتجارب اليت تبث عرب الشاشة التلفزيونية جتعله يتقبلها ألنه ال ميلك  -

 معلومات تتعارض مع ما شاهده 

 

تقرون إىل كم وافر من املعلومات * فالتلفزيون يستطيع التأثري على عقول مجيع األفراد وخاصة الذي يف    

واألخبار املتعلقة باملوضوعات اليت تظهر على الشاشة، فاألطفال واملراهقني ال يعرفون أسباب وظروف اجلرائم يف 

 .1ا}تمع وما أثارها وليس لديهم أي نوع من اخلربة والتجارب السابقة حول اجلرائم 
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 :الثالث مدخل الفصل

وكل  باDتمعاجلرمية اليوم رفيق حياتنا الذي تعودنا على مساع صداه وإن تعددت أشكاله فهي موجودة  تعد    

مؤسساته، املنزل، املدرسة، أماكن العمل، اجلامعات، املعاهد، وحىت داخل مراكز الشرطة، فأصبحت اجلرمية ذلك 

املخلوق الذي يقال عنه أنه قانوين وهي سلوك ال اجتماعي وال أخالقي عدواين متشى جنبا إىل جنب مع اإلعالم 

وتعددها وخاصة التلفزيون الذي له قدرة هائلة على  الذي يعد هو اآلخر جزءا من حياتنا على اختالف وسائله

التأثري كونه يستحوذ على اهتمام قطاع كبري من اجلمهور كما أنه يتعامل مع حواس اإلنسان الرئيسية كالسمع، 

 البصر ويعطينا مزجيا من الصور واألصوات والكلمات واحلركات . 

ا فصلهما إال إذا عرفنا كيف نتحكم باإلعالم ملواجهة هذه لعملة واحدة ال ميكنن وجهاناإلعالم واجلرمية  يعترب

 الظاهرة اليت طغت على حياتنا .

هذا الفصل سنحاول أن نقدم اإلعالم اإلجرامي مفهوما وذلك يف املبحث األول أما املبحث الثاين سنربز  ويف

 .التلفزيون يف نشر اجلرمية عالقة اإلعالم بالظواهر اإلجرامية ويف املبحث الثالث فهو يتضمن كيفية مسامهة 
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 األول : مفهوم اإلعالم اإلجرامي . المبحث

ذلك اإلعالم الذي يتخذ من اجلرمية مادة إخبارية له فيحاول الصحفي أن يتعقب اجلرائم وكيفية حدوثها  هو

 واإلجراءات القضائية املتعلقة Fا ومن قام Fا وما امسه وكم عمره وكيف هي حياته .

" بكونه حماولة من األجهزة اإلعالمية لتعقب عامةيعرفه األستاذ إبراهيم إمام يف كتابه "فن العالقات ال كما  أو

الكوارث وجرائم اZتمع ووصفها وصفا حقيقيا للمتلقي ملتزمة بآداب اللياقة واحرتام شخصية املتهم و الضحية 

م عكس فأجهزة اإلعالم تكون متعقبة للجرائم ،وهي مهمة لن يؤديها رجال اإلعالم  املتخصصني ولكن جند اليو 

لتصفها وصفا مثريا وتتحرى الفضائح لتسرف يف تصويرها بتفاصيلها مهما جانبت آداب اللياقة وهي ال aتم 

 باملتلقي .

اإلعالم اإلجرامي هو إعالم غري هادف يؤثر بالسلب على املتلقي من خالل رسائله وهو غري صادق من  وكذلك

 .1خالل مضمونه 

اجلرمية بكل أنواع من قتل واعتداء  الاإلعالم اإلجرامي إعالما متخصص يقع ضمن جمال حمدد وهو جم يعترب

وسرقة واغتصاب وما إىل ذلك ويرتكز اهتمامه على نشر أخبار اجلرمية وتضخيمها وإبراز مظاهر تطور اإلجرام 

 ووسائله وطرقه .
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، مرتكبها، الظروف احمليطة به أسباب ،ارتكاب اجلرمية والدوافع إىل اإلعالم اإلجرامي الفرد على اجلرمية يسلط

ذلك بني اجتماعية ،ثقافية ،اقتصادية وسياسية وكذا النتائج املرتتبة عنها وضحايا ها ،سواء كانت هذه النتائج 

 على الفرد أو ا]تمع .

 . باشرة: العالقة الم المطلب األول 

سائل اليت تدفع إىل ارتكاب اجلرمية، والناقد يكون مساهم يف ارتكا_ا وغالبا ما ال يكون اإلعالم وسيلة من الو  قد

تتمثل هذه املسامهة يف التجاوز يف ممارسة الرأي حبيث إن وسائل اإلعالم ال تقتصر نشر األخبار والوقائع فقط بل 

ية للمجرم ،وتظهر صوره تتجاوز ذلك بالتعليق عليها وتعرض أفكار وأراء خاصة حوهلا والتعرض للحياة الشخص

 .2وسنه وأين ترعرع ومىت ولد وكيف يعيش وهذا كله تشهري 

قضية العالقة بني وسائل اإلعالم واإلجرام مركز اهتمام العديد من الباحثني يف العلوم اإلنسانية  أصبحت

واالجتماعية واحتلت صدارة املؤسسات االجتماعية اليت متت إدانتها بتدعيم السلوك أالحنرايف اإلجرامي فظهرت 

تلقوا واستمدوا معلوماQم اليت استندوا إليها يف باملائة الشباب املنحرفني  39بعض الدراسات العلمية يف اسبانيا أن 

 تنفيذ جرائم من التلفزيون.

دراسات أمريكية أجريت على نزالء مؤسسات عقابية أن التلفزيون كان السبب يف دفع بعضهم إىل  وأثبتت

ة برامج اجلرائم ،ويف فرنسا أظهرت دراسات كثرية أن املنحرفني الشباب يشاهدون كثريا التلفاز وخاص تكابار 

 اجلرمية .
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 عالقة وسائل اإلعالم بالظواهر اإلجرامية يف مثاين نقاط أساسية هي : ونظهر

 التعليم: -1

خالل نشر تفاصيل اجلرمية يف إطار النشرات اإلخبارية أو عرب األشرطة واألفالم املستوحاة من قصص الواقع أو  من

أمناطها عن طريق ما ينشره من وسائل سرقة، كيفية تزوير و  ائماخليال ميكن للفرد أن يتعلم أساليب ارتكاب اجلر 

الوثائق، ووسائل الغش التجاري وغريها من أساليب االحنرافات السلوكية حبيث حتولت بعض وسائل اإلعالم إىل 

 مدرسة جديدة لتعليم فنون اجلرمية .

 قتل اإلمتعاض واالمتنكار من الجرائم . -2

حد تعبري "اميل دور كهامي" من أهم الدوافع اليت جتعل الفرد  ينبذ اجلرمية كان االمتعاض االجتماعي على   إذا

أساسيا يف وسائل اإلعالم ويف أيامنا هذه ،واملمارسات االحنرافية واإلجرامية أصبحت سلوكا  ركناولكنها أصبحت 

كثريا ما تكون عاديا فبعض وسائل اإلعالم فتلت ما ميكن تسميته ب:"اخلاصية الردعية" هذه اخلاصية اليت  

 نتائجها أكثر وقعا من العقوبات التأديبية .

 جعل الجريمة مرغوبة : -3

  ستهويهحتبيب اجلرمية بإحدى الطرق والوسائل املتطورة كإظهار الشخص ا|رم يظهر يف دور بطويل وجذاب يا أو

كل من الشباب املراهق وكذا األطفال وقد ترسخ هذه الصورة البطولية للمجرم يف ذهن هذا الشخص الذي 

شاهده لريمم شخصيته املستقبلية على هذا النحو وحيدث كثريا هذا األمر عندما يتقدم بالقيام بذلك الدور جنم 

 سينمائي حمبوب لدى اجلمهور .
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 بة :جعل الحياة اليومية للمجرمين جذا -4

ذلك بالتعرض للحياة الشخصية للمجرم بعرض شريط حياته الذي مضى النساء.واملال والسيارات الفاخرة  ويكون

وعصابات متاجرة باألسلحة واملخدرات وتزوير األموال واألوراق مما يدفع الكثري بشوق ويسعى وراء هذه احلياة 

ر اجلرائم وإبراز وتأكيد طرق معيشة املنحرفني وعلى رأي الدكتور "علي بن فايز" قد يكون من سلبيات إظها

حيث تتسم حياfم بالبذخ واإلسراف أو قد تظهرهم باملظهر الذي يدعو إىل الشفقة عليهم نتيجة حياة التشرد 

شفقة القارئ الذي يتسم سلوكه من خمالفة الضوابط اجتماعية كما  والبؤس والتعاسة واهلروب من العدالة مما يثري

من األشرطة والسلسالت حول طرق عيش خمتلفة لشخص واحد مرة يف بداية حياته بالفقر واحلرمان  ديدتقدم الع

من كل شيء مث ما إن دخل إىل عامل اإلجرام حىت انقلبت حياته وأصبح يتمتع بكل مكانة حمروما منه أو بلغة 

 إلجرامية واالحنرافية .أخرى حتولت العديد من وسائل اإلعالم إىل أداة إشهار لصاحل احلياة اليومية ا

 تقليد والمحاكاة: -5

تقليد ما يعرض على وسائل اإلعالم من طرف املراهقني واألطفال بصفة خاصة أل{م أكثر تأثرا، ويبدأ هذا  وهو

التقليد باستعمال ألقاب مستوحاة من أفالم وبرامج تلفزيونية مث تنتقل إىل مستوى املمارسات الفعلية اليت تتجلى 

يد واحملاكاة أو على حد قول عاملة النفس "ليليان لورسا" "حنن نريد أن نكون على الشكل الذي يظهر يف التقل

احلركي  يالشاشة فهناك التقليد اإلرادي ألبطال التلفزيون والتقليد الالإرادي وخاصة ما حيدث بسبب التشبع احلس

"perceptireve-matrice. الناتج عن تكرار املواضيع " 
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موضوع اجلرمية كالقتل مثال إذا تكرر يف أكثر من برنامج وبنفس الصفحة فإن الفرد يأخذ موقعا حسيا أن  مبعىن

 وبالتايل استجابة جرميية وخالصة إذا كان له استعداد إجرامي من قبل لذلك بنتيجة عدة عوامل .

 تراجع دور األسرة : -6

فراد ومنوهم النفسي والعقلي دورا هاما لكن ذلك مل التنشئة االجتماعية ودور األسرة يف تكوين شخصية األ تلعب

يعد موجودا بعدما ظهرت الفجوة االجتماعية بني أفراد األسرة الواحدة وهذا بعد منها التلفزيون منها التلفزيون 

وbذا األسرة تفقد مكانتها تدرجييا ألن ما يعترب رفاهية من امتالك حاسوب خاص وتلفزيون خاص يف غرفة كل 

يف احلقيقية هو اتساع لفجوة بني أفراد األسرة وتباعد بينهم وانطواء األفراد فيما بينهم وbذا ال حيس  شخص هو

 األفراد مبشاكل ومعانات بعضهم البعض .

 فقدان االستقاللية : -7 

وسائل اإلعالم بشكل عام وجهاز التلفاز بشكل خاص بفقدان استقاللية الفرد أو الشخص املستقبل  تساهم

الة اإلعالمية حبيث حتول هذا اجلهاز إىل مصدر التعليم والتوجيه وانصياع من قبل املستقبل  وأصبح التلفزيون للرس

أداة اجتماعية فذلك يعادل ظاهرة على مستوى كبري من فقدان االستقاللية املعروفة يف علم النفس املتعلق بنمو 

عدها ويقول أنا ويعارض فهذا ما يعرف بالتفرد أو التميز عن الطفل يف البداية حالة االلتحام على العائلة مث يكرب ب

اآلخرين يف حالة منوه العادية،لكن التلفزيون خيلق حالة التحام جديدة ال يستطيع الطفل فيها أن يقول "أنا" أو 

 يعارض بقول "ال" ألنه  

 تلفاز .موقع السيطرة عليه وبذلك يفقد كل استقالليته ويصبح عبارة عن عبد جلهاز ال يف
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 قتل اإلحساس جراء مشاهدة برامج العنف:  -8

على سلوك األفراد واجلماعات هو قتل اإلحساس اجتاه اآلخرين خاصة يف حالة مشاهدة  أثريبني الطرق الت من

الربامج العنف اليت أصبحت اليوم تغطي بشكل بارز يف بعض الربامج التلفزيونية و خاصة املخصصة لألطفال و 

ة جاذبية من ألكثر القنوات التلفزيوني 2005 -2004املراهقني .فحسب دراسة إحصائية أولية خالل عامي 

من الربامج اليت تتضمن  %80" سجلت نسبة جتاوزت أل space toonطرف األطفال واملراهقني هي قناة "

 يف برامج روتانا سينما .  %38/87أعمال العنف واحلروب وتقريبا نفس النسبة أي 

يعوده على مشاهدة نفس املنوال تسري قناة "ميلودي" أفالم وهذا ما يقتل اإلحساس لدى املشاهد وهذا  وعلى

 اجلرمية فيصبح ذلك بالنسبة له سلوكا عاديا 

االنرتنيت  لىالدراسات العلمية اليت تناولت عالقة الظاهرة اإلجرامية بالوسيلة اإلعالمية فمثال نشرت ع فاهم

  %29,6اليت تعرض على اإلطفال و املراهقني عامليا وجد أن  إحصائيات لدراسة ميدانية جمموعة األفالم

 جنسية. منها تتناول موضوعات%   29.6ليت تعرض مع اْالطفال واملراهقني عامليا وجد ْانا

 منها تتناول مواضيع اجلرمية%27.4 

 منها حول احلب مبعناه الشهواة املكشوف %20 

 منها تناولت الدقة والغش واإلحتيال.15% 

  منها تناولت موضوع املخدرات. %11
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  الغير المباشرةالمطلب الثاني: العالقة 

إلعالم له ثاْثري على خمتلف شرائح ا5تمع وشدد علماء اإلجرام على ذلك ااجلميع على ْان  حطلصلقد إ     

هدف ي عالميرى ْاحدهم بْان اإل تيارين، باْالخص حيث اهتموا بدراسة اإلعالم والظاهرة اإلجرامية وانقسموا إىل

 يف صنع اجلرمية ويدفع إىل ارتكاYا .له يد ر يرى بْان اإلعالم إىل مكافحة اجلرمية والتقليل منها واالخ

مكافحة اجلرمية حبجج متعددة منها ما هو منطلق من  إىل  ويدعم ْاصحاب الرْاي اْالول ْان اإلعالم يهدف    

 07/90حق الناس يف اإلعالم واإلطالع على كل ما ورد يف املادة اْالوىل من قانون اإلعالم 

خبار اجلرائم مما يؤدي إىل خلق نوع من الثقافة القانونية يف ا5تمع أفة إىل نشر ْاخبار احملاكمات و باإلضا     

كما ال خيفى علينا ْان نشر صور ا5رمني يساعد ْاجهزة اْالمن والقضاء يف   خرىوالتبليغ عن اْ  ،وجتنب جرائم

       .القبض على ا5رمني والوصول إىل احلقيقة

 عالم ا5رمني وطريقة وْاجهزة اإلجرام تتفكك بعض مجاعات اإلجرامومبتاعة اإل   

Yا او حىت يف الطرقات العامة و البنوك كما وقع يف جرمية السطو االخرية يف اجلزائر العاصمة وقد اراد 

احدهم سرقة حمل جموهرات حيت قام بطعن صاحب احملل عدة طعنات بعد ان درس جيدا الزاوية اليت سيطعنه 

 ا ووقت طعنه و ايضا بعد معاينة جمموعة من ا5وهرات . فيه

اما اصحاب الراي الثاين الذين يعتربون ان االعالم يف االجر منهم يدعمون هذا الراي يقول هلم ان نشر 

اخبار االجرام و طريقة معاجلتها قد يزيد من نسبة االجرام يف ا@تمع و يوسع من سبيل التوصل اىل طرق جديدة 

رة يف ارتكابه وRذا فييصبح االجرام جزءا من حياتنا الننا تعودنا عليه وعلى مسع اخباره و قد يقتل فيها و متطو 

سائل و  ونشر تفاصيل اجلرمية عرب احدى ذلك العوامل النفسية واالجتماعية املانعة من ارتكاRا عند االنسان
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اجلمهور امللتقي وبالتايل حتدث ظاهرة التقليد وما االعالم يساعد على تفشي اجلرمية وتفاصيلها وخيلها اىل 

حيدت االن انه يتم عرض بعض اْفالم اجلرمية على ْاساس ان اJرم هو بطل او مغامر يقتدى به وخاصة عند 

 املراهقني.

 بحث الثاني: كيفية مساهمة التلفزيون في نشر الجريمة مال

بني اْنه جينبنا خطرها من خالل نشر خمتلف الوقائع  ، راْينيإن معاجلة اإلعالم للجرمية جيعلنا تائهني بني     

وكذا ،وحىت املادية واإلجتماعية  ،دق تفاصيلها وطرق التعرف على اJرمني وحاال_م النفسية والعقليةأواجلرائم ب

ض التفاصيل وبني اْنه يسوق إليها وذلك بعر  ،مستواهم الثقايف باإلضافة إىل نوع اجلرمية والعقاب املسلط عليها

  .وطرق ارتكاب اجلرائم والوسائل املستخدمة يف ذلك وقد تكون اْبسط الوسائل لكننا نرتكب kا اْبشع اجلرائم

ننا نعترب ْان هذه الشخصيات اليت تقوم مبختلف اْالدوار السينمائية والتلفزيونية اْبطال أكثر هو أ واملؤثر    

صرفا_م اإلستعراضية للرجولة يف جماالت احلياة املختلفة كالتمرد على يستحقون ْان يكونو قدوة لنا نؤدي ونطبق ت

 القوانني واإلنقالبات اليت يقودها شخصيات بارزة جتعلنا جند وجودها يف دروب حياتنا . 

 المطلب اْالول : التلفزيون مدرسة للجريمة  

ها يوميا وكذلك نشر قصص اجلرمية من وحي لقد ْاصبح ملحوظا الرتكيز على عرض اجلرمية الواقعية ونشر اْنبائ     

 اخليال .وترمجة هذه إىل مادة إعالمية بْاسلوب فين حيقق اإلثارة و جلدب الربح الوفري .

 وال شك ْان تناول اجلرمية واقعية كانت ْام خيالية يسفر عنها اْثر لدى اجلمهور املتلقي بني إجيابية وسلبية .    
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خالل ما يعرضه عن اجلرمية مدرسته يتعلم منها ا4رمون ْاو من لديهم إستعداد  ولقد ْاصبح التلفزيون من    

إجرامي وهذا من خالل اإلققتباس يف طريقة التنفيد للجرمية من اْالفالم وإخفاء معامل اجلرمية وكيفية اإلفالت من 

 قبضة العدالة .

فتح  الخفاء البصمات ، وطريقة تعمال املسدس دون صوت وارتداء القفازاتاسلك كذوثائق تسجيليها  و 

 هذا تاتري قوي وخطري من حيث لكل تكاب الفاحشة و ر االبواب و أساليب النصب واإلحتيال وإلستدراج  وا

 غني الذين لديهم بالراهقني وبعض الألطفال واملا لاثارة خيا

 )01أمنا طهم اإلجلرامية (اتقليد بعض ا4رمني املعروفني أو تقليد بعض إىل دادات اإلجرامية ودفعهم عاإلست

رمني، ولوال ة باظهار أجهزة الشرطة و العدالة مبظهر العجز أمام ا4ميما متجد و سائل االعال م اجلر  وكثريا   

وعدم ، لتمكنت األجهزة األمنية من القبض أو القضاء على ا4رمني انة مبخرب سري،عتسأو اإل اة أحيانفدصال

اين ة ويفلت اجلرب ة وماتسفر عنه من ثروة وخميات اجلر بسا4رم بقدر الرتكيز على مالالرتكيز املالئم على عقوبة ا

حبيلة أو رشوة مما جيعل ذوي القابلية العالية لإلجياد أقوى رغبة يف ارتكاب اجلرائم وأكرب قدرة على تنفيذها ، 

 ) 02وأوسع حيلة وجرأة يف مواجهة أجهزة العدالة (

ذلك كيف كسخدمة ويعلمه  تشاهد كيف حيمل السالح وكيف ية التلفزيون يعلم املن وسائل اإلعالم وخاصإ    

ل عليها خمالف القانون وهي مطلب صة اليت حتر الف القانون دون أن ينال عقابه و يبني ذلك من خالل الشهخي

 الكتري من الشباب و املراهقني

                                       
 .191،ص  1997ـ حممد عبد احلميد مكي ، دروس فيعلم اإلجرام مطبعة جامعة طنطامعسره  01

 .129،ص1998ـ مروان كجك اإل األسرة املسلمة أما م الفيديو و التلفزيون ، دار الكلمة الطيبة، القاهرة،  02
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 الجريمة المطلب الثاني .. بعض الإلحصائيات حول مساهمة التلفزيون في نشر

ر على اشاعة اجلرمية يف أحناء العامل ساعدت على صإن العروض التلفزيونية و الربامج األمريكية العنيفة و اليت ت    

بون عادت عدوانية حبيث سستور ( رويل هيوزمان) ان ذلك جيعل االطفال و املراهقني يكتدانتشارها حبيث يقول ال

 )01اىل أعمال اجلرمية (يصبحون عندما تتقدمهم السن اكثر ميال 

لون بريطانيون محلة للحد من برامج اجلرمية والعنف يف وسائل االعالم و ونظرا هلذه اخلطورة الظاهرة شن مسؤ    

 التلفزيون وذلك محاية الشاهدين من تأثريها على نفسيتهم وسلوكهم .

التلفاز ونقلب حمطاته العربية منها و انتشار هذه الربامج و االفالم جيب ان جنلس يوما أمام  ىولكي نعرف مد   

األجنبية ,فال تكاد ختلو قناة من األفالم و الربامج األمريكية اليت تعترب مشاهد العنف و القتل و السرقة و 

 املصارعة و االثارة من أهم صفاbا.

لعنف و اجلرمية يف وسائل ن  التلفزة الفرنسية تأيت يف الدرجة الثانية بني الدول الناشرة لأ رويرى مراقبون كث    

سبوع واحد للتلفزيون الفرنسي تبني أنه ورد فيه حصائيات األإويف ، مريكية عالم بعد الواليات املتحدة األاإل

حالة  )24( ،)اشتباك بالقنابل والبنادق419(، أليدياك با)اشتب848(، )حالة اغتصاب25(، )حالة قتل67(

مشهد تعذيب  )27( ،)عملية أخذ رهائن32(، حاالت انتحار)10(، )عملية سلب 21( ،أو عملية اختطاف

حريب، الت خلق مشهد و حما )13( ،) حالةخلع وكسر19(،على املخدرات ة إدمان )حال118( ،جسدي

 ) مشهد غرامي مبالغ فيه.22( ،حالة تعزي كامل )111(
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ويتعرض الناشئ اجلالس ْامام التلفزيون الفرنسي على مدى ساعتني إىل إرتشاف مائة اْلف من ْاعمال العنف 

 قبل بلوغ سن الرشد 

حاالت قتل  6حالة قتل ْاي معدل 12000والطفل اْالمريكي الذي يبلغ الثامنة عشر حىت يكون قد استهلك 

 )01(ة ر ْاس15000كل ساعة وقد ْاحصيت هذه اْالرقام كمعدل الدراسة 

وقد ْاجرت جامعة ستانفورد بوالية كاليفورنيا اْالمريكية دراسة علمية إحصائية على ْاربعة حمطات تلفزيونية جاء 

حالة مشاجرة 16 ،جرمية قتل عمدي 22:الية تفيها ْان هذه احملطات عرضت يف فرتة مخسة اْيام املشاهد ال

حالة مصارعة 58،حادث دهس بصورة عمدية  12،نتحارحاالت ا9،  حالة إصابة بطلق ناري24،بالسالح 

حاالت وحوادث خطف وجمموعة حاالت القتل املْاجور وباإلضافة اىل سرقة يف وسائل 5 ،والسكاكني يباْاليد

 النقل والسطو املسلح.

من شاهدين وخاصة اْالطفال منهم واملراهقني يقومون من بني يدي هذا اجلهازاملعلم ليطبقوا ما تعلموه وامل

اْبطال اْالفالم وذلك عن طريق التقليد واحملاكماة وهذا ما اختده يف إحدى املدن اْالمريكية كنساس سييت حيث 

وجد جمموعة من اْالطفال مصابة جبروح وكسور يف مؤخرة الرْاس وكما ْاجريت عملية حبث عاجلة ملعرفة السبب 

شهد يف فيلم ظهر فيه ْاحد اْالطفال ذات جسم قوي تبني ْان هذا املشهد الدموي جاء نتيجة ثاثر اْالطفال مب

 )02(فينتصر على زمالئه ويضرب مؤخرة رؤوسهم على حافة الرصيف 

 

                                   

                                       
 194ص-1997دار الفكر اللبناين –نزها اخلوري اْثر التلفزيون يف تربية املراهقني .بريوت  01

 129ص-1998دار الكلمة الطیبة القاھرة –مروان . اْالسرة المسلمة ْامام الفیدیو والتلفزیون  02
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 الفصل الثالث خاتمة     

وصف مثريا ْان اإلعالم اإلجرامي هو ذلك اإلعالم الذي يتخد من اجلرمية مادة له فيحاول ان يتخدها ويصفها    

 ويصورها بكامل تفاصيلها وهذا اإلعالم يهدف إىل التشهريCا وهو يؤثر بالسلب على التلقي

يكون دافعا إلرتكاب  واإلعالم جبميع وسائله له عالقة مع اجلرمية سواء بطريقة مباشرة او غري مباشرة حبيث   

  اجلرائم او سببا من ْاسباب تلك اجلرائم من خالل التكلم والتقليد

 و احملاكاة و إظهار حياة اZرمني بداية بكل اْنواعها ووسائلها 

ظواهر اإلجرامية وذلك من خالل مضمونه امللتزم والنظيف حبيث يستطيع ْان للويستطيع اإلعالم ْان يتصدى    

 يواجه ذلك اإلعالم السليب الذي يسيطر على عقول اْالفراد 
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مفردة مت تشكيلها بطريقة عرضية قصدية، وزعت  100جيدر التفكري يف البداية أن حجم العينة بلغ 

 1على كال اجلنسني ذكور وإناث، وبعد مراجعة املعلومات املدونة على ورقة االستمارة مت ترقيمها من 

 وبعد ذلك قمنا بتحويل البيانات إىل جداول مركبة. 100إىل 

البيانات نستطيع تقدمي صورة عامة عن خصائص جمتمع البحث وفق املتغريات ومن خالل فحص 

 الدميوغرافية التالية :

 : يوضح توزيع املبحوثني حسب اجلنس . 01اجلدول رقم 

 النسبة المئوية  العدد الجنس           التكرار     

 52 52 ذكر

 48 48 أنثى

 100 100 المجموع

 . 2013ماي  10أفريل و 24بني مصدر البحث امليداين ما 

باملائة وهي  48أما نسبة االناث فهي  باملائة 52قد بلغت اتضح من خالل اجلدول أن نسبة الذكور 

نسب متقاربة غري مقصودة ويعود السبب إىل كون أن املفردات العينة مت وختيارها بطريقة غري احتمالية  

باقي السمات العامة كالتايل وفق النسب املوضحة كما حتصلنا على توزيع أفراد العينة حسب اجلنس و 

 نفي اجلدول أعاله .

 : يوضح توزيع املبحوثني حسب السمات العامة .02اجلدول رقم 

 الجنس             

 السمات العامة

 المجموع اناث ذكور 

 51 24 27 25-23السن 

 49 24 25 ما فوق-26

وي التعليمي مستال

 الجامعي

27 

25 

24 

24 

51 

49 
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 .2013ماي  10أفريل إىل غاية  24مصدر البحث امليداين : من 

 تقدمي عينتنا على أساس هذه السمات حيث نشري إىل :

سنة فما  25أىل  23مبا أSا عينة قصدية وختص الطلبة اجلامعني فإن االعمار حمددة مسبقا ما بني  -

 فوق وهم طلبة جامعني ماسرت .

غري احتمايل وهذه لعدم ضيط السن وفق قانون معني يف الدرسات  ولكن الوحدات مت اختيارها بشكل

 اجلامعني والعليا فوزعت عينتنا حسب اجلدول أعاله كاأليت :

 سنة . 25إىل  23باملائة مابني  51حسب السن : 

 سنة ما فوق . 26باملائة من  49               

  إي جامعي ألSا عينة حبث مقصودة .حسب املستوى التعليمي : كل العينة ذات مستوى تعليمي عايل

 وrذا تكون قد وضحنا خصائص جمتمع البحث املدروس وفق املتغريات الدميوغرافية .

 .احملور االول : عالقة الشاهد مبحيطه 

إىل عالقة اجلمهور املبحوث مبحيطه وذلك من خالل معرفة كيف هي عالقته نتطرق يف هذه احملور 

عيش مع ابويه اإلثنني و أيضا هل هو على عالقة مع مجاعات اإلجرام وله بوالدبه وأصدقائه و هل ي

 احتكاك rا .

 : يوضح توزبع املبحوثني حسب عالقتهم بوالديهم . 03احلدول رقم 

الجنس        عالقته 

 بوالديه

 المجموع سيئة عادية جيدة

 52 11 17 24 ذكر 

 48 10 16 22 أنثى 

 100 21 33 46 المجموع

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24مصدر البحث امليداين : من  
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باملئة كانت أعلى  46،نسب عالقة الشاهد بوالديه وإخوته نتبني أن نسبة  03يوضح اجلدول رقم 

باملئة ،  50ألKا ال تتجاوز نسبة وهي نسبة املبحوثني الذين عالقتهم بوالديهم جيدة وهي غري كافية 

 نعدام احلوار واإلتصال داخل األسرة لغياب العناية األسرية واملسؤولية .وذلك لعدة أسباب كا

باملئة أما املبحوثني ذات العالقة السيئة مع  33أما نسبة املبحوثني هلم عالقة عادية مع والديهم ،فهي 

 باملئة . 21والديهم فقد بلغت 

 : يوضع توزيع المبحوثين عالقتهم بأصدقائهم . 04الجدول رقم 

الجنس       نوعية 

 العالقة

 المجموع سيئة عادية جيدة

 52 10 20 23 ذكر

 48 14 15 18 أنثى 

 100 24 36 41 المجموع

 

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني :

باملئة من أفراد العينة لديهم عالقات جيدة مع أصدقائهم  41أن  04تبني من خالل اجلدول رقم 

باملئة ألKم  35وذلك ألKم حمبوبون ويتعاملون معهم جيداً ، أما الذين هلم عالقات عادية ،فنسبتهم 

باملئة فهي نسبة املبحوثني  24يعتربوKم جمرد زمالء يف احمليط الدراسي أو أصدقاء الدراسة فقط ، أما 

 لوكات الغري أخالقية .انية والسز الذين هلم عالقة سيئة مع أصدقائهم وهذا جراء التصرفات العد

 

 

 

 احتكاكهم بجماعات االجرام .: يوضح توزيع المبحوثين حسب  05الجدول رقم 
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 المجموع أبداً  دائما أحيانا الجنس       االحتكاك

 52 11 15 26 ذكر

 48 26 09 13 أنثى 

 100 37 24 39 المجموع

 

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24مصدر البحث امليداين : من 

باملئة متثل أفراد العينة الذين هم أحيانا على احتكاك مع مجاعات  39اتضح من خالل اجلدزل أن نسبة 

االجرام وذلك ألن اdتمع يعج aذه الفئة من الناس أو قد يكون هلم أصدقاء أو أحد أفراد األسرة ، من 

ك جبماعات اإلجرام نتيجة التنشئة باملئة فهي متثل األفراد الذين ليس لديهم احتكا 37ىضمنها أما نسبة 

االجتماعية اجليدة اليت ال تسمح هلم بالتعرف على هذه اجلماعات عنة قرب ، أما الذين هلم احتكاك 

باملئة ،قد صرحوا بأن دورهم ضمن اdموعة أما العقل املدبر أو قائد  a24ذه اجلماعات فنسبتهم 

 .اdموعة و آخرون هم أفراد عاديني فيها 

 المحور الثاني : عادات الشاهدة .

وأوقات تبني يف هذا احملور عادات الشاهد عند املبحوث وذلك من خالل تبني نوع الربامج املفضلة 

 مشاهدzا وعدد الساعات اليت يقضيها يف الشاهدة ومع من يتابع برامج اجلرمية .

 

 

 

 المفضلة لديهم .: يوضح توزيع المبحوثين حسب نوع البرامج 06الجدول رقم 
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 المجموع ليال مساءا صباحا الجنس       أوقات

 51 38 13 0 ذكر

 49 35 14 0 أنثى 

 100 73 27 0 المجموع

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني:

باملائة متثل أفراد العينة الذين يشساهدون التلفزيون ليال  73أن نسبة  07تبني من خالل اجلدول رقم  -

وهي نسبة عالية جدا وهو الوقت الذي يتفرغون مبشاهدة أما الذين يشاهدون التلفاز مساءا فهي نسبة 

 بالدراسة أو أشياء أخرى . مشغول إماباملائة وتنعدم نسبة املشاهدة صباحا ألن اجلميع  27قليلة متثل 

 :: يوضح توزيع المبحزثين حسب عدد ساعات المشاهدة 08الجدول رقم 

عدد          

 الساعات

 السن

 المجموع سا5أكثر من   2-4

23-25 25 26 51 

 49 22 27 فما فوق 26

 100 48 52 المجموع

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24مصدر البحث امليداين: من 

 4إىل  2أن املبحوثني الذين عدد ساعات مشاهدhم للتلفاز من  08من خالل اجلدول رقم اتضح 

باملائة حبيث إن معدل ما يشاهده االفراد من مجيع فئاhم  52ساعات هم األعلى نسبة حبيث بلغت 

 ساعات يوميا . 4إىل  2العمرية هو من 

 

ساعات إىل ما فوق فقد جاءت بنسبة  5من  عدد ساعاhم مشاهدhم للتلفازأما املبحوثني الذين     

مشاهدة للتلفاز وهذا ألsم  األكثرسنة هم  25إىل  23باملائة أي أن الذين يرتاوح سنهم ما بني  48

 غري الدراسة . هلم عملشباب ليس 
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 فما فوق . 26عكس الفئات العمرية سن 

 مية .يوضح توزيع العينة حسب مع من يتابع برامج اجلر  : 09الجدول رقم 

 المجموع األصدقاء مع العائلة  وحده الجنس       مع من

 52 16 16 20 ذكر

 48 0 30 18 أنثى 

 100 16 46 38 المجموع

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24مصدر البحث امليداين: من 

العائلة  باملائة من املبحوثني يتابعون برامج االجرام مع 46تبني من خالل النسب املوضحة أعاله أن 

غري شخصي لدى كثري من االسر حيث بلغت نسبة مشاهدة التلفاز عن  وهذا إلمتالك تلفزيون عائلي

باملائة وهي نسبة متقاربة مع االوىل وقد يرجع هذا االمتالك تلفزيون شخص أو  38املبحوثني وحيدا 

لغت نسبة املشاهدة مع امليل للمشاهدة وحيدا بدافع اهلدوء والرتكيز أكثر على ما يشاهده يف حني ب

اهدة باملائة عند الذكور وهي تنعدم عند االناث ويرجع هذا إىل وجود حرية أكثر عند مش 16االصدقاء 

 التلفزيون مع االصدقاء .

 

 

 

 

 

 يوضح توزيع العينة حسب الربامج اليت يشاهدوmا . :10الجدول رقم 
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 طبيعة         

المستوى    

البرامج                                                         

 المجموع تلرفيهية ثقافية  اجتماعية 

 100 44 29 27 جامعي 

 100 44 29 27 المجموع

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24مصدر البحث امليداين: من 

 44نسبة الربامج الرتفيهية هي االكثر مشاهدة بلغت تبني لنا من خالل النسب املوضحة يف اجلدول أن 

باملائة  29باملائة وهذا أل[ا بني سوعات أفالم برامج فكاهية ....إخل، مث تليها الربامج الثقافية بنسبة 

وهي بني أشرطة أو أفالم عن حضارات وثقافات معينة ....إخل واالخرية هي الربامج االجتماعية بنسبة 

 باملئة . 27

 ور الثالث : تحديد مشاعر الشاهد .المح

جاء يف هذا احملور نوضح مشاعر الشاهد وذلك حسب نوع الربامج االجرامية اليت مييلون إليها وهل تؤثر 

 فيهم وعلى أي مستوى وعند تأثريها فيهم ماذا يفعلون .

 : يوضح توزيع المبحوثين حسب نوع البرامج التي يميلون إليها .11الجدول رقم 

      الجنس 

 البرامج

 المصارعة أفالم القتل أفالم السرقة االكشن

 %15.71 22 %18.57 26 %14.29 20  %18.73 26 ذكر

 %04.29 06 %07.13 10 %5.71 08 %15.56 22 أنثى 

 %20 28 %25.71 36 %20 28 %34.29 48 المجموع

 

 

 

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني:
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باملائة هي نسبة أفالم  34.29اتضح من خالل اجلدول ان الربامج اليت مييل اليها املبحوثني بنسبة 

"اسهام التلفزيون يف االجرام واالكشن وذلك كما أظهر الدكتور نبيل حسن يف الدراسة أجراها عنوAا 

 1احنراف الشباب " أن الربامج املفضلة لديهم هي أفالم االكشن 

باملائة وبالنسبة ألفالم  25.71أما بالنسبة للمبحوثني الذين مييلون لربامج القتل واالغتصاب بنسبة 

باملائة من املبحوثني ،وهناك جمموعة من املبحوثني  20السرقة واملصارعة جاءت نسبتهم متساوية بنسبة 

 هذه الربامج .مييلون إىل كل 

 تأثري هذه الربامج عليهم .: ميثل توزيع احملوثني حسب  12اجلدول رقم 

 اkموع نادرا  دائما أحيانا اجلنس       نوعية التأثري

 52 35 07 10 ذكر

 48 20 10 18 أنثى 

 100 55 17 28 اkموع

 

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني:

 55اتضح من اجلدول أن نسبة املبحوثني الذين يتأثرون بالربامج اليت يشاهدوAا أو اليت مييلون إليها هي 

باملائة وهي نسبة عالية و ذلك ألAم يشاهدوAا  بعواطفهم ، أما نسبة املشاهدين الذين أحيانا ما 

بة املبحوثني الذين نادراً ما يتأثرون باملائة هي نس 17باملائة ، أما  28يتأثرون بالربامج اليت حيبوAا هي 

 برباجمهم املفضلة . 

 

 

 : ميثل توزيع العينة حسب على أي مستوى تأثري هذذه الربامج فيهم . 13الجدول رقم 

                                                           
1
 57.ب ط. ص 2002زكریاء عبد العزیز التلفزیون والقیم االجتماعیة للشباب والمراھقین مركز االسكندریة للكتاب  - 
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المستوى              

 السن

 سلوكيتأثير  اجتماعيتأثير  نفسي تأثير 

 %18.75 18 %08.33 08  %26.04 25 25إلى  23

 %18.75 18 %04.17 04 %25 24  فما فوق 26

 %37.5 36 %12.5 12 %51.04 49 المجموع

 

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني:

،أن نسبة املبحوثني الذين تؤثر فيهم الربامج املفضلة واليت مييلون إليها  13تبني من خالل اجلدول رقم 

باملائة ،وذلك إما أ\م خيافون أو يعانون من اضطرابات أثناء  51.4نفسيا هي أعلى نسبة ،وذلك ب

 املشاهدة أو أثناء النوم .

باملائة وذلك بتقليد ما  37.5أما املبحوثني الذين تؤثر فيهم الربامج اليت مييلون إليها سلوكيا بنسبة 

املائة ، أما ب 12.5يشاهدونه من حركات وأفعال ، أما الذين تؤثر فيهم اجتماعيا فبلغت نسبتهم 

 سنة .  26إىل  23املبحوثني األكثر تأثر فهم بني 

 : يمثل توزيع المبحوثين حسب ما يفعلونه عند تأثير هذه البرامج فيه . 14الجدول رقم 

الجنس       ماذا 

 يفعل

 المجموع أفكر ال شيئ الخوف تقليد

 52 04 19 04 25 ذكر

 48 10 14 14 10 أنثى 

 100 14 33 18 35 المجموع

 

 

: 
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 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24مصدر البحث امليداين: من 

باملائة يقلدون ما يرونه يف االفالم اليت مييلون إليها عندما تؤثر فيهم  35اتضح من خالل اجلدول أن 

وذلك كما أقره زكريا، عبد العزيز يف كتابه "القيم االجتماعية للشباب املراهقني" أMم يقلدون 

الشخصيات اليت متثل أدوار العنف كما يرغبون يف تقليد االشياء اليت يروMا يف التلفاز ويأملون أن تكون 

 لديهم كالسيارات الفاخرة واملال والنساء والسلطة .

باملائة، والذين يشعرون  33عند تأثري هذه الربامج فيهم فهم بنسبة أما املبحوثني الذين ال يفعلون شيئا 

باملائة للذين يفكرون يف االشياء اليت  14وتبقى نسبة  18تأثريها فيهم فقد بلغو نسبة باخلوف عند 

 رأوها يف الربامج أو االفالم .

 : ميثل توزيع املبحوثني حسب العالقة بني التلفاز واجلرمية و اهتمامه باملشاهد . 15اجلدول رقم 

 العالقة               

 عدم االهتمام

 لمجموعا أحيانا  ال  نعم 

 46 11 03 32 نعم

 22 09 10 03 ال

 32 20 01 11 أحيانا 

 100 40 14 46 المجموع

 

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24مصدر البحث امليداين: من 

باملائة من عينة البحث يورن أن هناك عالقة بني التلفاز  32من خالل اجلدول أعاله تبني أن نسبة 

 باملشاهد أي التعنيه السلوكات اليت يأخذها جراء املشاهدة .واجلرمية وأنه ال يهتم 
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 ام وعدم االهتمام باملشاهد ،باملائة منهم يرون أنه ال توجد عالقة بني التلفاز واإلجر  03ونسبة   

باملائة من املبحوثني يرون أن التلفاز ال يهتم باملشاهد وأحيانا يكون للتلفاز دخل يف ارتكاب 11و 

باملائة هي نسبة املبحوثني اليت تقر بأن هدف التلفزيون هو ربح املال ال غري وخاصة  46اجلرمية ،ونسبة 

 ات واألعراف . حني يبث برامج ال حترتم األطفال أو حىت ما خيص الديانة والقيم والعاد

بالنمائة منهم يضنون  32باملائة من املبحوثني ال يرون بأن التلفاز يهمل املشاهد ،ونسبة  22زنسبة 

 العكس .

 : يمثل توزيع المبحوثين حسب اشباع غريزة العدوان لديهم . 16الجدول رقم 

 إشباع الغريزة            

 الجنس 

 المجموع دائما نادرا أحيانا 

 52 14 08 30 ذكر

 48 05 23 20 أنثى 

 100 19 31 50 المجموع

 

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني:

باملئة من املشاهدين ألفالم وبرامج االجرام تشبه لديهم أحيانا  50اتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

باملائة هي نسبة املبحوثني  31الغريزة العدوانية وهي أعلى نسبة ، وهذا من خالل املشاهدة ، ونسبة 

ألفالم العنف واالجرام فهي  الذين نادرا ما تشبع غريزkم ، وأما الذين دائما ما تشبع غريزkم باملشاهدة

الذي أقر أن معرفة العدوان عن طريق األفالم يزيد من باملائة وأكدت ذلك دراسة  (هيوزمان )  19

احتمال العدوانية واالحنراف لديهم سواء على املدى البعيد أو القريب أجريت هذه الدراسة يف سنة 

 واألطفال.  حتت عنوان تأثري التلفاز وبراجمه على املراهقني 2001
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 : اإلعالم والجريمة . عالمحور الراب

تضمن هذا احملور العالقة بني التلفزيون واجلرمية يف ا.تمع وهل يهتم التلفاز املشاهد وهل يؤدي إىل تفاقم 

اجلرمية وهل حرية اإلعالم جعلت منه ذو تأثري سليب ، وما هو الربنامج أو الفيلم الذي يبق راسخا يف 

 الذهن .

: يمثل توزيع المبحوثين حسب اعتقادهم أنه توجد عالقة بين التلفاز والجريمة  17الجدول رقم 

. 

 العالقة               

 المستوى 

 المجموع أحيانا  ال نعم 

 100 40 14 46 جامعي

 

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني:

باملائة من املبحوثني يؤكدون بأن للتلفاز عالقة باجلرمية  46أنه نسبة  17تبني من خالل اجلدول رقم 

باملائة فهي نسبة املبحوثني الذين جييبون  40منهم ينفون هذه العالقة اطالقا ، أما نسبة  14ونسبة 

 بأحيانا تكون هناك عالقة بني التلفزيون واجلرمية . 

 ل توزيع العينة حسب آرائهم أن التلفاز يؤدي إلى تفاقم الجريمة .: يمث 18الجدول رقم 

 يؤدي إلى تفاقم           

 المستوى 

 المجموع أحيانا ال نعم 

 100 27 17 56 جامعي
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 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني:

أن التلفزيون يساعد على تفاقم اجلرمية يتضح من خالل اجلدول أن نسبة املبحوثني الذين يؤكدون على 

 17باملائة الذين يقولون أنه قد يساعد على تفاقم اجلرمية ، فيما ينفي  27باملائة مث تليها نسبة  56هي 

 باملائة منهم تفاقم اجلرمية بسبب التلفزيون .

وعالقته  : يمثل توزيع المبحوثين حسب اعتقادهم أن التلفاز يؤدي إلى الجريمة 19الجدول رقم 

 بسلبية االعالم .

 تفاقم          

 الجريمة 

 المجموع أحيانا ال نعم

 64 22 10 32 نعم 

 36 05 07 24 ال

 100 27 17 56 المجموع

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني:

التلفاز يؤدي إىل تفاقم باملائة من املبحوثني يعتقدون ان  32أن  19تبني لنا من خالل اجلدول رقم 

اجلرمية وأن حرية االعالم جعلت له تأثري سليب حبيث أن اإلعالم إجتاز كل احلدود اليت وضعت حتت 

 تأثري احلرية وذلك لعدم وجود الرقابة فأصبح يبث أي شيء جيلب له الربح املادي .

اجلرمية وحرية اإلعالم جعلت له باملائة من املبحوثني يعتقدون أن التلفازال يؤدي إىل تفاقم  10و نسبة 

ذلك أحيانا ما يكون كباملائة يرون أن التلفاز أحيانا يؤدي إىل تفاقم اجلرمية وهو   22تأثري سليب ، وأن 

باملائة من  24سبب حرية اإلعالم ، واتضح طذلك من خالل اجلدول أنه نسبة له تأثري سليب ب

باملائة  07مية وحرية اإلعالم مل جتعل له تأثري سليب ، وأن املبحوثني يرون أن التلفاز يؤدي إىل تفاقم اجلر 

 من املبحوثني يرون أن التلفاز ال يؤدي إىل تفاقم اجلرمية وحرية اإلعالم مل جتعل له تأثري سليب .
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: يمثل توزيع المبحوثين حسب البرنامج أو الفيلم الذي يضل راسخا في  20الجدول رقم 

 أذهانهم .

 الجنس         

 أفالم أو برامج 

 المجموع أنثى ذكر

SAW 53.85% 02.08% 55.93% 

Prison break 69.23% 25% 94.23% 

Scream 13.46% 41.67% 55.13% 

www. raw 57.69% 00% 57.69% 

The hell lave 

aye 

30.77% 10.42% 41.19% 

The italian job 34.62% 6.25% 42.87% 

 %49.25 %20.40 %28.85 أخرى

 

 . 2013ماي  10أفريل إىل غاية  24من  مصدر البحث الميداني:

  prison breakأن الفيلم الذي يبق راسخا يف ذهن املبحوثني هو  20تبني من خالل اجلدول رقم 

باملائة ، وبعدها  57.69ة جدا مث يليه برنامج املصارعة بنسبة باملائة ، وهي نسبة عالي 94.23بنسبة 

 theباملائة ، و  55.13ب  scream، فيم تبقى النسب متقاربة بني  55.93بنسبة   sawفيلم 

hell lave eye   باملائة  ، وكذلك  41.19بthe italian job   باملائة ، وأفالم  42.87ب

 باملائة . 49.25أو برامج أخرى بنسبة 
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 النتائج العامة : *             

باملائة من املبحوثني يفضلون برامج  55وبعد حتليلها اتضح لنا أن  من خالل النتائج املتحصل عليها

 األكشن وال جرمية وذلك ملا حتتويه من تشويق وإثارة .

 باملائة من املبحوثني يشاهدون التلفاز ليال. 73

باملئة من جمموع عينة  46إىل أربع ساعات يوميا ،و 2باملائة من املبحوثني يشاهدون التلفاز بني  52

 نا يشاهدون برامج اجلرمية مع عائال]م حبث

 باملائة من املبحوثني يتأثرون بالربامج اليت مييلون إليها . 55

باملائة منه تؤثر عليهم الربامج نفسيا وذلك غما خيافون أو يعانون من اضطرابات أثناء  51.04

 يفضلها .منهم من يقلد ما يراه يف الربامج اليت  35املشاهدة أو أثناء النوم ، و

 باملائة من عينة البحث الذين يشاهون برامج اإلجرام تشبع لديهم غريزة العدوان .  50

 باملائة من املبحوثني يرون أنه توجد عالقة بني التلفاز واجلرمية يف اqتمع . 46

 باملائة من املبحوثني يعتقدون أن التلفاز يؤدي إىل تفاقم اجلرمية . 56

 بحث يرون أن حلرية اإلعالم أثر سليب أو ترجع عليه بتأثري سليب .باملائة من عينة ال 64
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 : واالقتراحاتالتوصيات 

على الطلبة اجلامعيني استخلصنا مجلة من  اإلجراميبعد تناولنا هلذا البحث املتمثل يف تأثري اإلعالم 

من يطلع على هذا العمل املتواضع ، وقد تكون  املستقبلو التوصيات اليت قد تفيد يف  االقرتاحات

صة التلفاز مبا يبثه من ارسه وسائل اإلعالم على الفرد وخامساعدة على احلد من تأثري السيء الذي مت

 برامج إجرامية عنيفة ،وذلك بـــ : 

 الرقابة األسرية على الربامج التلفزية اليت يشاهدها املراهقون . -

 امج التلفزيونية اليت ترتبط بإختيار اجليد للربامج اجليدة من طرف األهل .املشاهدة السليمة للرب  -

 تنمية القدرات على التعامل اإلجيايب مع وسائل اإلعالم . -

 ساعات يوميا . 3حتديد مساحة زمنية يومية خمصصة للمشاهدة واليت ال تتجاوز  -

 مراقبة كل ما تبثه وسائل اإلعالم وإن كل ذلك صعبا . -

 . االجتماعيةاربة هذا النوع السليب من اإلعالم بإعالم آخر أكثر ذاتية يقوي الروابط اإلنسانية و حم -
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 خــاتمــة :        

 إن اإلخطار الناجتة عن الظواهر اإلجرامية 2دد اإلنسان يوميا و تسبب له معاناة نفسية

و اجتماعية ، و هي حمصلة منطقة ألسباب عديدة تبدأ من املنزل بنسبة اكرب مت متتد إىل املدرسة و  

الشارع ، فوسائل اإلعالم و إن تأثري موضوعات العنف و اجلرمية خاصة على األطفال و املراهقني قد 

فد صربه إما حضي باهتمام خاص  من الباحثني و هو اهتمام جاء انعكاس لقلق اجتماعي متزايد ن

 بطء خطوات البحث العلمي يف التوصل لنتائج قاطعة

 و حامسة بنشأة تأثري وسائل االتصال اجلماهريي . 

و الواقع إن التلفزيون دون سائر وسائل االتصال اجلماهريية قد حيمل اجلزء األكرب من ا2ام اإلعالم بنشر 

 و العادات العنف و اجلرمية و اجلنس و األمور اخلارجية عن العقيدة

و القيم أو حىت الدين ، لذلك كان من الضروري عدم االكتفاء بسن القوانني للحد من حوادث العنف  

و ظواهر اإلجرام أو حىت التقليل منها لتحقيق األمن و االستقرار يف اuتمع من اجل التنمية و التطور و 

نشر رسائل إعالمية تنبذ العنف و اجلرمية ذلك باالستفادة من اإلمكانيات التكنولوجية لوسائل اإلعالم ل

 و األخالق و تدعم القيم االجتماعية

 و هذا من خالل قوالب صحفية و تلفزيونية خمتلفة و متنوعة بدال من بث أفالم 
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و مسلسالت العنف و اجلرمية ، كما ميكن هلا إن تقدم برامج احلوار و النقاش و معاجلة خمتلف مشاكل  

وية الروابط األسرية و جيب االهتمام اكرت مبعاجلة الظواهر اإلجرامية و تبيان كل العائالت و هذا لتق

 أسباVا و نتائجها و ذلك بطريقة موضوعية متوازنة و على معرفة واسعة بالقوانني اخلاصة .



 .، 2003حممد منري حجاب، املوسوعة اإلعالمية، ، دار اخلجر للنشر والتوزيع ،  ا$لد الثاين ، -د

,2004خملوف بوقروح ,التفي واملشاهدة على املسرح ,ا,مؤسسة فنون وثقافة , جلزائر، بدون  طبعة ,  

2010املشرق الثقايف ، األردن ،  حممد مجال الفار ، املعجم اإلعالمي ، دار أمامة -   

تركي رابح ،مناهج البحث يف علوم الرتبية وعلو النفس ،جامعة اجلزائر ،معهد العلوم اإلجتماعية ، رقم النشر 

 . 1984سة الوطنية للكتاب اجلزائر ، املؤس1268/82

1964، 4توفيق طويل ، أسس الفلسفة ، ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،   ط  

سلم ،منهجية البحث العلمي ،دليل الطالب يف العلوم االجتماعية واالنسانية ، دار الغرب للنشر والتوزيع حممد م

2،ط  

 . 1974املصرية ، القاهرة ، اميل دور كهامي ،قواعد املنهج ، ترمجة حممود قاسم ،مكتبة النهضة

جنيب حسين ،شرح القانون العقوبات، القاهرة -  

ديث ،حمطة الرمل، ان ،اجلرمية،دراسة يف علم االجتماع اجلنائي،املكتب اجلامعي احلحسني عبد احلميد أمحد رشو 

 االسكندرية،

1، ط2008د.إحسان حممد احلسن. علم اجتماع اجلرمية، دار وائل للنشر،    

،1987سامي ذبيان، الصحافة اليومية واالعالم، دار املسرية، بريوت،    

  ، ب ط1994م، اجلامعة املفتوحة، الدعاية واالعالد.عواشة حممد، حقيقة الرأي العام بني 

،2002زكريا عبد الفرين التلفزيون والقيم االجتماعية للشباب واملراهقني، مركز االسكندرية للكتاب   

2003، 3أديب خضور ،التلفزيون واألطفال ، املكتبة اإلعالمية ط  

1974اعة، مصطفى فهمي، سيكولوجية الطفولة واملراهقة، دار النشر والطب   

2007نصري بوعلي، التلفزيون الفضائي وأثره على الشباب اجلزائري، دار اهلدى، اجلزائر، ب ط،   
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: االستمارة                               

نحن طلبة علوم االعالم و االتصال تخصص وسائل االعالم و المجتمع بصدد القیام بدراسة میدانیة 
لمذكرة تخرج تحت عنوان تاثیر االعالم االجرائي على الطلبة الجامعین لذا نرجو منكم ان تجیبوا على 

تقدیم المساعدة في االسئلة بوضع عالمة  مع ان ھذه المعلومات متعلقة ببحث علمي لذا ال تترددوا في 
.                                                                                      ھذا العمل و المساھمة فیھ 

 السمات العامة :                                                                                                 
                                                           أنثىذكر                                 الجنس        

فما فوق  26                   25-23السن                  

 

 -المحور األول : عالقة الشاھد بمحیطھ :

 كیف ھي عالقتك بوالدیك وإخوتك؟ 

سیئة                                                                              جیدة              عادیة        

كیف عالقتك بأصدقائك ؟                                                                                        

                                                جیدة             عادیة               سیئة                        

لماذا ؟ ........................   

 ھل تعیش مع والدیك االتنین ؟ 

 نعم               ال 

 ھل انت على احتكاك بجماعات االجرام و العنف ؟ 

  أبدادائما                       أحیانا

؟  كنت على احتكاك معھا إذما ھو دورك فیھا   

.................................................. 

 

 المحورا لثاني : اوقات المشاھدة :

 ما ھي البرامج المفضلة لدیك ؟

برامج االكشن و الجریمة               اإلخبار  

 

المشاھدة ؟  أوقاتما ھي    



 

 

 صباحا         مساءا           لیال 

 ماھي عدد الساعات التي تقضیھا في المشاھدة ؟ 

سا  5سا             اكثر من  2-4  

 

 مع من تتابع برامج الجریمة و العنف ؟ 

  األصدقاءوحدك          العائلة           

 لماذا ؟ .....................................

ما طبیعة البرامج التي تشاھدھا ؟  -9  

 اجتماعیة          ثقافیة          ترفیھیة 

 المحور الثالث : تحدید مشاعر المشاھد: 

نوع من برامج الجریمة تمیل ؟  أي إلى -10  

القتل و االغتصاب     برامج المصارعة و القتال  أفالمالسرقة المخدرات        أفالماالكشن         

ھل تؤثر فیك ھذه البرامج ؟  -11  

نادرا        دائما        أحیانا  

مستوى تؤثر فیك ؟  أيعلى  -12  

 مستوى نفسي     مستوى اجتماعي           مستوى سلوكي 

یرھا فیك ؟ ....................................تأثفعل عند ماذا ت -13  

تشبع غریزة لدیك ؟  اإلجرام ھل برامج  -14  

نادرا       دائما        أحیانا  

........................................................لماذا ؟   

.................................................................... 

 

 

 



 

 

 المحور الرابع : اإلعالم و الجریمة : 

ھل یوجد عالقة بین التلفزیون و الجریمة في المجتمع ؟  -15  

  أحیانانعم       ال        

ا ؟ .........................................................و لماذ  

الیوم ال یھتم بالمشاھد ؟  أصبحھل التلفزیون  رأیكفي  -16  

  أحیانانعم       ال        

 و لمادا ؟ .........................................................

جریمة ؟ .تفاقم ال إلىھل ترى بان التلفزیون یؤدي  -17  

  أحیانانعم         ال             

 كیف ذلك ...................................................

یر سلبي ؟ اإلعالم جعلت لھ تأثھل حریة  -18  

 نعم              ال 

؟  أكثرالذي بقي راسخا في دھنك  اإلجراميالفیلم  أوما ھو البرنامج  – 19  

............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خــطـــــــــــــــة البحــــــــــــــث :

 اإلطـــــــــــــــار المنھجـــــــــــــــــي:

مقدمة  -*  

اإلشكالیة -*  

التساؤالت الفرعیة -*  

أسباب اختیار الموضوع -*  

الدراسةأھداف  -*  

المفاھیم االصطالحیة و اإلجرائیة -*  

الدراسة االستطالعیة -*  

نتائج  الدراسة االستطالعیة -*  

الدراسةنوعیة  -*  

التقنیات المستعملة -*  

مجاالت الدراسة -*  

اإلطار الزماني و المكاني -*  

 اإلطـــــــــــــــــار النظري:

الفصل األول : الجریمة . -  

المبحث األول : مفاھیم عن الجریمة. *      

األول: الجریمة بمنظور القانون المطلب -              

الجریمة في علم النفسالثاني: المطلب  -              

المطلب الثالث:  الجریمة في علم اإلجتماع -              

 

 



 

 

* المبحث الثاني : الدوافع المؤدیة إلى اإلجرام     

األول: دوافع داخلیة  المطلب -             

دوافع خارجیة المطلب الثاني: -             

* المبحث الثالث : التنشئة االجتماعیة و السلوك اإلجرامي     

مفھوم التنشئة االجتماعیة األول:  المطلب -            

المطلب الثاني: دور التنشئة االجتماعیة في انتھاج سلوك إجرامي -            

مـــــــة الفصل .* خات  

 

الفصل الثاني : اإلعالم و تأثیر التلفزیون . -*  

* المبحث األول : مفھوم اإلعالم        

األول: وسائل اإلعالم المطلب -          

المطلب الثاني: التلفزیون  -          

* المبحث الثاني : تأثیر وسائل اإلعالم على الفرد و المجتمع   

تأثیر وسائل اإلعالم على الفرد األول: المطلب -        

المطلب الثاني: تأثیر وسائل اإلعالم على المجتمع -        

التلفزیون على الطفل و الشباب الجامعي تأثیر   * المبحث الثالث :   

تأثیر التلفزیون على الطفل   األول:  المطلب -       

الجامعي:   تأثیر التلفزیون على الشباب  المطلب الثاني -       

    * خاتمـــــــة الفصل .

 

    الفصل الثالث: اإلعالم اإلجرامي و عالقتھ بالظواھر اإلجرامیة  -*    

* المبحث األول : مفھوم اإلعالم اإلجرامي            



 

 

المطلب األول : العالقة المباشرة  -      

المطب الثاني : : العالقة الغیر المباشرة -      

 * المبحث الثاني : كیفیة مساھمة التلفزیون في نشر الجریمة 

التلفزیون مدرسة للجریمة األول: المطلب -        

المطلب الثاني: بعض اإلحصائیات حول مساھمة التلفزیون في نشر الجریمة -        

          

 * خاتمـــــــة الفصل .   

المراجع  -*   

                           المالحق   -*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


