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 الشكر  
 :ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم  

 

 ه "الل    ر  ك  ش  يَ م   لَ   اس  الن َ   ر  ك  ش  يَ   م  لَ   َمن  "

 

ٔال ٌسعُا فً ْزا انًقاو إال أٌ َشكش هللا سبحاَّ ٔ 

تًاو عهى إي ٌسش نُا ٔ أعاَُا بانقذسة تعانى انز

 انًتٕاضع  ْزا انعًم

 

كًا َتٕجّ بانشكش انجزٌم إنى األستارة انًششفت 

حًذاد صبٍحت انتً كاَت نُا خٍش يششذ فهى تبخم 

عهٍُا بُصائحٓا انقًٍت ٔ نتفًٓٓا ٔ سعت صذسْا 

 فشكش خاص نٓا

 

عهٕو االعالو ٔ االتصال  ٔال َُسى كم أساتزة شعبت

 انزٌٍ سافقَٕا فً يشٕاسَا انحافم

ٔ انزٌٍ بفضهٓى ٔصهُا انى ْزِ انًحطت ٔ انى كم يٍ 

 ساعذَا يٍ قشٌب ٔ بعٍذ 

 

 نٓى يُا فائق االحتشاو ٔ انتقذٌش.

 



 

 دهاا اإل
 

 ل  من الرحمةالى من خفض هللا لهما جناح الذ  

 الى من ال ٌمكن للكلمات أن توفً  حقهما

 الى من ال ٌمكن لألرقام أن تحصً فضلهما 

 حفضهما هللا و أدامهما لً الى والدي العزٌزٌن

 

 :الحبٌبات كما أهدي هذا العمل الى إخوتً 

 

 فوزٌة ولكل أزواجهم زرقٌة ،  ربٌعة ، كرٌمة ، نعٌمة ، خالتً ٌمٌنة ، سارة ، 

 كما أهدٌه لكل أحفاد عائلة خالط :  صفٌة ، عبد الرحمان ، عبد المالك، رجاء، أنٌس

 خدٌجة رزان "الى من حلت علٌنا كالقمر الكتكوتة " 

 

 الى من عملت معً بكد  إلتمام هذا العمل المتواضع " العالٌة "

 

 الى رفٌقات دربً الغالٌات : مٌمونة ، فاطمة الزهراء ، حلٌمة  أحبكم 

 

 

 دون استثناء.الى كل من لم ٌذكرهم قلمً                           

 

 



 
    

 االدهاا 
                                          استمتعنا من خالله بحالوة التعب و المسؤولٌة                                                                                   أهدي هذا العمل المتواضع الذي 

 العلمٌة  فً استثمار ما تعلمناه طٌلة مشوارنا الجامعً.

 

 نى الكفاح و أوصلنً الى ما أنا علٌه الى من عمل بكد  فً سبٌلً و علمنً مع

 أبً الكرٌم أدامه هللا لً.                                    

 الى من ربتنً و أنارت دربً و أعانتنً بالصلوات و الدعوات الى أغلى إنسان فً هذا 

 الوجود  أمً الحبٌبة.                                   

 .مته الواسعة الى جدتً تغمدها هللا برح

 : معمر ،  مٌلود ، الحاج .الى إخوتً و أبناء أعمامً 

 الى أخواتً :  خٌرة ،  هوارٌة ، حورٌة ، زهرة ،  فتٌحة ،  فاٌزة ، كرٌمة 

 مرٌومة  و باألخص الكتكوتة " مروة "  و زوجة عمً  "مرٌم ".      

 

 " حٌاة" .الى من عمل معً بكد  بغٌة إتمام هذا العمل الى رفٌقة دربً 

 الى صدٌقاتً :  مٌمونة ، حلٌمة ، فاطمة الزهراء .

 الى الصدٌق  "  الحاج الجٌاللً "

 

 الى كل من ٌحملهم قلبً و لم ٌذكرهم قلمً ...       



 

 

 ملخص الدراسة :

تيدف ىذه الدراسة الى الكشف عن أثر حصة لغز الجريمة عمى السموك لدى المراىقين من 

بالحمادنة   " محمد بن أحمد عبد الغني "خالل دراسة عينة من متتبعي الحصة في ثانوية 

بوركبة  والية غميزان  و في سبيل الوصول الى تحقيق األىداف المرجوة من الدراسة، فقد 

عمومات و البيانات  من سارت وفق المنيج الوصفي  باستخدام أداة االستبيان لجمع الم

  .، حيث تم تقسيم االستمارة الى ثالثة محاورالمبحوثين

غز الجريمة عمى قناة الشروق نيوز، أما الثاني فكان أنماط متابعة حصة ل : االول المحور

حول موقف وآراء المبحوثين من حصة لغز الجريمة، و الثالث عنون بدور حصة لغز 

الجريمة في توعية المراىقين، وتم توزيعيا عمى خمسين مفردة لكال الجنسين، محاولين 

 نويةاستكشاف األثر الذي تخمفو الحصة عمى السموك لدى تالميذ الثا

أما في الطرح النظري الخاص بدراستنا فاحتوى عمى ثالثة فصول ابتداءا  بتعريف التمفزيون  

 رامج درامية و ثقافية و تعميمية ، كما ليا بنوعة من إخبارية، تثقيفية ...الخو وظائفو المت

 حتى ترفييية ومنوعة...الخ ، و في الفصل االخير تناولنا المراىقة و أىم مراحميا.

ومن أىم النتائج التي أسفرت عمييا ىذه الدراسة تمثمت في أن جل المبحوثين يتابعون حصة 

الجريمة ألخذ العبرة و حب االطالع عمى الجرائم و لمعرفة أسباب الجريمة بقضائيم لغز 

ل ىذه الحصص أعطت لممراىقين المدة كاممة في متابعتيا كما كشفت لنا الدراسة بأن مث

صورة ايجابية مما حفزىم عمى اإلقبال عمييا بقوة.
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 مقدمـة

إن ما يشيده العالم اليوم من ثورة حقيقية في عالم االتصال و تكنولوجياتو و ما ظير من تقنيات 
عالية متجددة ، جعل لوظيفة االتصال وظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل، إذ استطاع االنسان 

يمقى المسافات و يختصر الزمن من خالل اقتناء الوسيمة االعالمية سواء مكتوبة أو سمعية أن 
 بصرية أو الكترونية .

الصورة  اة االنسان، تكمن أىمية في كونو يجمع بين الصوت وميما في حي فالتمفزيون أصبح جزءا
ثير الوعي و االحساس والحركة و بما يعرضو من القضايا االجتماعية القائمة في المجتمع، فيو ي

بيذه القضايا، مع تواجد دافع و رغبة في حميا، و يكون ىذا عبر قنوات و فضائيات جعمت الناس 
أماكن تواجدىم عبر البرامج  ع بعضيم بغض النظر عن جنسياتيم ويتعايشون ويتفاعمون م

ارسات جديدة تمثمت التمفزيونية التي استطاعت االنتقال بمشاىدييا كبارا و صغارا الى عادات و مم
في  يزة عمى إحداث تغيراتفي إيجاد عالقات اجتماعية مختمفة و في قدرتو المتم

االجتماعية بشكل عام، و أمام كل ىذه التغيرات و الظروف  األوضاعالمواقف و و   السموك
سمبا الجديدة يبقى االعالم عنصرا ميما في حياة المجتمعات البشرية بازدياد أىمية و درجة تأثيره 

االعالم األساسية تكمن في ربط المجتمع و العمل بدرجة كبيرة  و إيجابا، الى أن وظيفة أ
لممساعدة عمى تماسكو و تبادل األفكار بين الفئات الشعبية، كما أنو أداة تواصل بين المجتمع 

سية المحمي و العالم الخارجي وتعتبر فترة المراىقة من أىم مراحل عمر االنسان و أكثرىا حسا
حيث يشيد الفرد عدة تغيرات جسمية و نفسية و اجتماعية مما يدفعو الى طرح عدة اشكاالت و 
استفسارات قد ال يجد اإلجابة عنيا من طرف األشخاص المعنيين بذلك و خاصة في المواضيع 

معتقداتو ما و  حديث عنيا تجاوز لقيمو و أعرافو وال التي يصنفيا المجتمع في خانة الطابوىات
يجعمو يتجو الى  وسائل االعالم كوسائل بديمة إلشباع حاجاتو و تحقيق رغباتو من البرامج 

على  أثر حصة لغز الجريمةاالجتماعية و من ىذا المنطمق تأتي ىاتو الدراسة لتكشف عن 
و من أجل معالجة ىذا الموضوع اعتمدنا عمى خطة عمل تضمنت  السلوك لدى المراهقين



       

 

 

 

 ب

المنيجي و الذي تطرقنا فيو إلى بناء اإلشكالية  و طرح التساؤالت الفرعية والفرضيات الجانب 
 باإلضافة إلى األسباب الذاتية والموضوعية و التي جعمتنا بيذه الدراسة.

باإلضافة إلى منيج الدراسة ،مجتمع الدراسة و العينة ثم التقنية المستعممة و التي تمثمت في 
، كما حددنا مجاالت اىيم الدراسة و الدراسات السابقةالتطرق لتحديد مفاستمارة االستبيان ثم 

 .الدراسة و الخمفية  النظرية لدراستنا

أما اإلطار النظري لدراستنا اشتمل عمى ثالثة فصول خصص الفصل األول حول ماىية التمفزيون 
ة إلى أىم و وظائفو و دوره فقمنا بتعريفو و ذكرنا نشأتو ثم تطرقنا إلى إيجابياتو و سمبياتو باإلضاف

 في مكافحة الجريمة .

أما الفصل الثاني فكان موسوما  بماىية البرامج التمفزيونية  فعرجنا عمى تعريفيا و كيفية إعدادىا 
  .وأنواعيا بذكر تأثير البرامج االجتماعية

و في الفصل الثالث تطرقنا الى المراىقة  محددين مراحميا و مبينين فترة نمو المراىق فييا و أىم  
"محمد بن حاجاتو، و في األخير تطرقنا الجانب التطبيقي الذي قمنا فيو بدراسة ميدانية في ثانوية 

وعميو  ية غميزان فبوبنا نتائج الدراسة و ناقشنا الفرضياتبالحمادنة بوركبة وال أحمد عبد الغني"
 ختمنا دراستنا بنتائج عام
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 اإلشكالية :

نخص عرفت  وسائل  االعالم باختالفيا  عدة  تطورات  و مرت عبر مراحل  أثناء  سيرورتيا   و 
االستعمارية الفترة  وكان ذلك إبان  1956بالذكر التمفزيون الجزائري الذي كان أول ظيوره في عام 

حيث اقتصر بثو فقط عمى المدن الكبرى لمجزائر بإنشاء محطات إرسال موزعة عمى ثالث مراكز  
الييمنة  التي  كانت  ىران، حيث كان  اليدف  منو  إبراز  و نقل   ،  وىي قسنطينة، العاصمة و

مومية  تتحكم  ليصبح مؤسسة ع آنذاك الى أن استرجع التمفزيون تمارس عمى المجتمع  الجزائري 
كامل و موضوعي  لمنيوض   لسعي من اجل توفير اعالمافي زمام اموره الحكومة الجزائرية، عميو 

 مية  باعتباره  منبعا  لمثقافة  حياتنا اليو بو كوسيمة داعمة في مجتمعنا و ليصبح جزءا وىاما في 
ختمف مضامينو سواء  شغل اىتمامنا، حتى لخدمة الصالح العام بمتاستقاء المعمومات التي و 

 لمبرامج  دد وتتباين رغباتو تتعحتى اجتماعية لجعميا في متناول المتمقي الذي  سياسية، اقتصادية و
خوصصة  و  المجالالتطورات الحاصمة في مع  من خالل ما يعرض عمى الشاشة، و االخبارو 

برامجية  تنقميا  يوميا  قطاع  االعالم  و  ظيور  عدة  قنوات  خاصة، اصبح  لكل منيا  شبكة  
من  مواضيع  تجذب  اكبر   وفق اىتمام  جميورىا  بإتاحة  فرص  المشاىدة  عبر ما  تثيره

لمتفاعل  المباشر  معيا  عمى الرغم  من  اختالف  ن المجتمع بفتح  المجال ليم مشريحة 
ما  يجري  فيو   كل   عمق  المجتمع،  و  يبرزاتيم  و اعمارىم  مما جعمو  يتغمغل في مستوي

يرىا ، فالتمفزيون  الجزائري لم تصو من  ظواىر اجتماعية قد تؤثر فينا و ذلك  بمعالجتيا و طريقة 
عقول   الترفيو  بل  تجاوز  ذلك  ليدخل  في الذي  يعنى  فقط  بالتسمية و   التمفزيونيعد ذلك 

 ترويجو و   ة  و  لقيمنا  مت  لنا  بأية  صمال تالجميور من اوسع  ابوابو، و يرسخ  افكار 
، حيث  فقد  نوعا  ما  ذلك  الجوىر  المتمثل  في  ارشاد  السموك  إليديولوجيات مغايرة  لمجتمعنا

يا  و  التحمي  بنشر  الثقافة  الصحيحة  التي  ترتقي  بالفكر  االنساني  و  توعيتو  بقضا
 ، بل  اصبح  ينقل  من   خالل المجتمع  و  السعي  إلصالحو
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برامجو كل المعاني الحاممة لمعنف و التحريض عمى الجريمة فالمتمقي بمجرد التعرض لحصة  ما   
ل عمى سموكو و قد تدفعو عن  تعمفيي  تتمركز في ذىنو فيبدأ بالبحث عن تطبيقيا و بالتالي 

السمبي  من  قميد يكون  بدافع  التقصد أو غير قصد لمقيام  بذلك الفعل و من جية اخرى قد 
، فالمستوى  الضعيف  لممضمون يترك  انطباع  الحاصل من الحصص التمفزيونية خالل  التأثير

إعالم  قّيم  خال  من  يظيره  لنا  االعالم  بالعين  المجردة  ىو  سوى   فما  في  نفس المتمقي
ما    كثيراعميو  ال  يجب  أن  نغفل  بان   يرقى  ليصبح  رسالة  توجو  المتمقي  و  و بالشوائ

معرفة  حيثياتو  ىذا  ما   لظاىرة  ليس  كتحميميا  ضمنيا  وتخدعنا  حواسنا  ففيم  المضامين  ا
،  التي  لعبت  عدد  القنوات  الفضائية  الخاصةاكسب  االعالم  اىمية   كبيرة  من  خالل  ت

لذا  وقع  ، ص  المعالجة  لمواقع  االجتماعي، منيا  الحصا ىاما في المجتمع  الجزائريدور 
اينيا  باعتبارىا  تسمط  الضوء  عمى  الظواىر  المنتشرة  بتبيارنا  عمى  حصة  لغز الجريمة  اخت

في  شكل  مشاىد  تمثيمية إلحداث  حقيقية  موجودة بالفعل عمى ارض الواقع  مما قد نجم عنيا  
ما  نحن  بصدد  ذا ىسموكيات خالل التعرض لمحصة قد تولد عدة  تأثيرات في نفسية المراىقين و 

   .البحث  فيو

 وعمى  اثر  ما  سمف  ذكره  نطرح  االشكال  التالي  و  المتمثل  في  :

 عمى  السموك  لدى  المراىقين  ؟ "لغز  الجريمة   "الى أي  مدى  تؤثر  حصة

 و يتفرع  عن  ىذا  االشكال  الرئيسي  عدة  تساؤالت  فرعية  التي  تشتمل  عمى  ما يمي :

   ؟التي  تثيرىا  حصة  لغز  الجريمةما طبيعة  المواضيع 
 ؟دة  المراىق  لمحصة  دون  غيرىاما  ىو  اليدف  من  مشاى 
  ؟ن تترك  وقعا عمى نفسيتو  أو سموكوأالى  أي  درجة يمكن 
 ؟ما ىي االشباعات  المحققة لدى المراىقين من خالل متابعة حصة لغز  الجريمة 
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 :الفرضيات

 يمكن  االجابة  عمى  االشكالية  في  دراستنا  انطالقا  من  الفرضيات  التالية  : 

  من  قبل  المراىقين. حصة لغز الجريمة عمى إقبال كبيرتحظى 
 .يتابع المراىقون حصة لغز الجريمة لتسميطيا الضوء عمى أخطر الجرائم في المجتمع 
 باإليجاب. ة عمى سموك المراىقريمتؤثر المشاىد التمثيمية الواردة في حصة لغز الج 

 أسباب  اختيار  الموضوع  :   

ككل  باحث  ىناك  اسباب  وحوافز  دفعتنا  الختيار  ىذا  الموضوع  الذي  أردنا       
البحث  فيو  نظرا  الن  تزايد  القنوات  الفضائية  الخاصة  التي  أصبحت  تعالج  

 ي  نعايشيا  لذا  كان  السبب  الرئيسي  ىو  :المواضيع  االجتماعية  في  البيئة  الت
 لمتابعة  مثل  ىذه  البرامج  والحصص .  ميولنا الكبير 
   كذلك الوقوف عمى السبب الذي يجعل المراىق يتعرض لحصة لغز الجريمة، وكذلك  بسب

الذي  طالما  تكون  خاتمتو  الموت  ىذا  فيما  تناوليا مواضيع مشبعة بالجرائم و العنف  
 يخص  االسباب  الذاتية  لمموضوع  .

انتشار  الظواىر  في  مجتمعنا  الجزائري   ، فيما  يخص  االسباب  الموضوعية أما 
مؤخرا  وبغض  النظر  أنو  موضوع  لو  صمة  وثيقة  بتخصصنا  ككل  وىو  وسائل  

 االعالم  والمجتمع، وما  يحدثو  عمى  فئة  المراىقين  خاصة  .
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 الموضوع :أىداف 

بحثنا المراد  انجازه   وىذا  من  نحن  بصدد الوصول الييا في  التيمن االىداف  المرجوة 
 خالل  حصة  لغز  الجريمة  المنقولة  عمى  قناة  الشروق  نيوز  بحيث    تتمثل  في :

 المراىقين  ثر الذي تخمفو أو تحدثو الحصة عمى سموكيات ألمحاولة  الوصول ل
 م  بيذا  النوع  من  القصص  االجرامية  التي  تقدميا  خالل  حمقاتيا نظرا  لتعمقي

 لمحصة  بالذات  عمى  ى المراىقين  و سبب  اختيارىم  تبيان أنماط  المشاىدة    لد
 .م  كثرتيا  في  مختمف  القنواتحساب  حصص  أخرى   رغ

   الرقابة  عمى  كذلك  معرفة  إن  كانت  االسرة تقوم  بدورىا  الكامل  في  فرض
 .دىم  و  تجنيبيم  متابعة  الحصةما   يشاىدونو  أوال

 أىمية الموضوع: 

مدى  تمكين  المتمقي   ممعرفة ل وصول لم  العمميةترتكز أىمية دراستنا عمى غرار باقي االبحاث 
تبثيا  التي  تحمميا  الرسائل  التي  و جعمو قادرا  عمى  التحميل  و فيم ما يرد من  المعاني 

حصة  لغز الجريمة  و أيضا  إلثراء  و زيادة  البحوث  االكاديمية  لالستفادة  منيا  من  قبل  
 .الل  مشوارىم في  الطور الجامعيباقي  الطمبة  خ
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 تحديد  المفاىيم :

 تعريف  التأثير :

  الفاظ  معينة في المغة  عن  طريق  استخدام  أي  التأثير عمى الرأي العام و توجييو  :لغة 
التجاىاتو  السياسية  و  قد  نجح  و  ما  قد  استخدمو  ىتمر  مثال : كأسموب لمدعاية  لو  و ىو 

 .لشباب  في  المانيا  ذلك  الوقتفعال  في  التأثير  عمى  ا

لة  ت  الرسا، فقد  تمفرا  عمى  مستقبل  الرسالة  كفردأنو بعض  التغيير  الذي  يط :اصطالحا 
 تجعمو  يكون  اتجاىات  جديدة    ، وقدقد  تضيف  الى  معمومات  جديدة ،  و انتباىو  و  يدركيا

 أو  يعدل  اتجاىاتو  القديمة  .

،أو  يعدل  سموكو  السابق  فيناك  مستويات  عديدة  لمتأثير  وقد  تجعمو  يتصرف بطريقة  جديدة
، و  في  النياية  اقدام   الفرد  عمى  سموك  جاىاتمام  الى  حدوث  تدعيم  اتابتداء  من  االىت

 1عمني  .

يتعمم    وىو د  نتيجة مشاىدة  لبرنامج ماسموك  الفر ىو  ذلك  التغيير الذي يحدث عمى :إجرائيا 
 .يغير  سموكو  السابقمنو  شيئا  جديدا  

 تعريف الجريمة  :

:  التعدي  أو  المغة  بمعنى  واحد و معناىا في أن  لفظ  "الجريمة  "  أو " الجرم "  :لغة  
 الذنب  

 2.أي  فعل  خطأأو أي  خطيئة  أو  ،رأنيا  فعل  من  أفعال  الش

                                                           
 .114، ص 2004(، 1، دار الفجر لمنشر و التوزيع، القاىرة، ط )المعجم االعالميمحمد منير حجاب، 1
، 2008(، 1، دار العموم لمنشر و التوزيع، القاىرة، ط)دراما الجريمة التمفزيونية دراسة سوسيو إعالميةمحمد محمد عمارة، 2

 .41ص
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ة  بذلك  القواعد  ترتبط  الجريمة  بالمخالفة  التي  تتعدى  النطاق  الشخصي  منتيك :اصطالحا 
،  و  يتطمب  ذلك  ت  المشروعةأو  القوانين التي تنص عمى  توقيع بعض العقوبات أو الجزاءا

تدخل  السمطة  العامة  "  الدولة  "  و  الوضع  االمثل  أن  تدبير  أجيزة  الدولة  أو  المجتمع  
المحمي  نظاما  رسميا  لمتعامل  مع  الجريمة  عند  حدوثيا  نيابة  عن  ذلك  االجيزة  و  في  

الفرد  بارتكاب  فعل  اجرامي  يتضمن  فان اتيام   ،القانونية  و  فمسفة   التشريع ضوء  المعايير 
د  بعض  االستثناءات  عادة  اتيامو  بنية  الشر أو  االىمال  المتعمد  عمى  الرغم  من  وجو 

 1القانون.في  

ىي الذنب أو الخطأ الذي  يرتكبو الفرد في حق  شخص آخر أو ضد المجتمع  فيعاقب  :إجرائيا 
 .دفع  غرامة  مالية، إما  بالحبس أو نعميو  من  طرف  القانو 

 تعريف السموك  :

 2اتجاىو . السموك ىو سيرة  االنسان  و  مذىبو و   :لغة 

الكائن  الحي  و  كذلك  كل  عمى أنو  كل  نشاط  يقوم  بو  عرفو  زيدان  في  عمم  النفس
 .ن  عن  الطعام  نوع  من  السموكحركة  تصدر  عن  االشياء  فبحث  الحيوا

نشاط  أما  في نظر  الباحث االجتماعي  فيو  يتضمن كل ما يقوم  بو االنسان من اعمال و 
خارجية  أو  دوافع  داخمية  و ىكذا  يشمل  السموك  ناحية  موضوعية  عن بواعث  يكون صادر

 3.و  أخرى  باطنية  ذاتية 

 

                                                           

.481، 2007(، 1، ط )1، مجمد  االجتماع عمم موسوعةجوردن مارشال ، محمد الجوىري،  1 
، المؤسسة الوطنية لمكتاب الغباني مدرسي عربي معجم، الطالب الجديد القاموسعمي بن ىادية، الجيالني بن الحاج يحي،  2

 .482،ص 1991(، 7الجزائر، ط )
 .156،ص1979، دار الشرق، جدة، د ط، التربوية و النفسية المصطمحات معجم محمد مصطفى زيدان،3
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االستجابات والحركات   يتضمن  فقط يعرف عمى أنو استجابة أو رد فعل  لمفرد ال  :اصطالحا
لخبرات الذاتية و قد يعني ىذا المصطمح  ايشتمل  في  العبارات  المفظية و   بتسمية  بل

زات  الغدد  حيث  يواجو الكائن العضوي  التي  تتدخل  فييا  افرااالستجابة  الكمية أو  االلية  
وسموك  ي  فعل  عمى  الرغم  من  أن  بعض  الباحثين  يستخدمون  مصطمحأي  موقف و 
، إال  أن  اصطالح  السموك  أىم   من  الفعل  ألنو  عمى  كل  ما  يمارسو  الفرد  بمعنى  واحد 

عميو  السموك    و  يفكر  فيو  و  يشعر  بو  بغض  النظر  عن  القصد  و  يعني  الذي  ينطوي
 1.بالنسبة  لمفرد

 خارجية  يتأثر  بو  وفق  عوامل  داخمية  و  الفرد وىو  الفعل  الذي  يوافق  ما  يدركو  :إجرائيا 

 تعريف المراىقة  :

الشيء ، فراىق  راىق  الذي  يعني  االقتراب  من العربي  جع  لفظة  المراىقة الى الفعل تر :لغة 
، ورىقت  الشيء  رىقا  قربت  منو  و المعنى  ىنا  فيو  مراىق : أي  قارب  االحتالمالغالم  
 .االقتراب  من  النضج  والرشدلى  يشير  ا

ترة  التحول الفيزيقي نحو النضج، وتقع  بين  بداية سن النضوج وبداية  ىي  ف :اصطالحا 
مرحمة  البموغ، ويحددىا بعض عمماء  النفس عادة  في  سن  الثانية  عشر أو الثالثة عشر 

والسيكولوجي  االجتماعي  وتختمف  االتجاىات نحو المراىقة باختالف  الثقافات، كما أن  االثر
 2.االنماط  الثقافية  واالجتماعيةلممراىقة  يختمف  أيضا  طبقا  الختالف  

 

                                                           
، 2013(، 1األردن، ط ) –، دار البداية ناشرون و موزعون، عمان النفس وعمم االجتماع عمم قاموسإبراىيم جابر السيد،  1

 .209ص
 .17، ص 2006، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د ط، االجتماع عمم قاموسمحمد عاطف غيث، 2
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لة  والرشد  الطفو لى  عدد  من  المراحل  المتعاقبة، فتحظى  فترة  ما بين تنقسم  دورة  الحياة  ا
  االعتماد  عمىمن زايدة  وفييا  يتحول  الشاب  بأىمية  مت أو  تمك  التي  تعرف بالمراىقة

ا  ىوية  مركبة  بدرجات  ، حيث  يصبح  فاعال  في  المجتمع  وذاالسرة  الى  االستقالل  عنيا
 1.متفاوتة

، وعند  بموغو  نوعة  وغير  ثابتة  بدرجة  كبيرة، اذ  تكون  متوفييا  تتشكل  اتجاىات  المراىق
، اختيار مينة  مناسبة  بيكأدائو  االنتخاالعشرين  من عمره  يصبح  مرتبطا  بعدة  التزامات  

، اجتماعية  في  الحياة  وفق  اتجاىات  اكتسابيا  كة  حياتو  وتكوين  فمسفة  شخصيةوكذا  شري
 2.حل  سابقة  تساعده  عمى  تدعيميافي  مرا

ة  سن  من  حياة  االنسان  تمتد  ما بين  الطفولة  الى  بدايالمراىقة  ىي  فترة  زمنية  إجرائيا :
 .العقمية، انفعالية  و اجتماعية ،مجموعة  من  التغيرات  الجسمية  الرشد ، تتميز  بوجود

 تعريف  الحصة :

ىي  الفكرة أو مجموعة أفكار مجسدة في قالب  معين  و تبث عبر قناة تمفزيونية  :إجرائيا  
 .مباشرة أو بصفة دورية و في  مدة  زمنية  محددة  و تكون إما مسجمة 

 :أدواتو  ة ونيج  الدراسم

االعتماد  عمى  منيج  عممي  واضح  الذي  نستطيع  بو  الوصول  تستوجب  كل دراسة         
الى  نتائج  يمكن  تعميميا  عمى  دراستنا  و  انطالقا  من  الموضوع  المتناول  " أثر  حصة  

 .يمة  عمى  سموك  المراىقين   " لغز  الجر 

                                                           
(، 1، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ج)االجتماعية العموم موسوعةعادل مختار اليواري، سعيد عبد العزيز مصموح،  1

 .43، ص1999
، ص 2011(، 1، العربية لمنشر و التوزيع، مصر، ط )االجتماع عمم في الموجز المعجممحمد ياسر الخواجة، حسين الدريجي، 2

145. 
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عالقتيا  و حاول فيم  أثر  لغز  الجريمة إذ  ن ،ضمن الدراسات الوصفيةوعميو يمكن ادراجيا 
بسموك  المراىقين  في  الواقع  المعاش  لذا  رأينا  أن  االداة  المناسبة  لدراستنا  ىي  استمارة  

عمى  جمع  المعمومات  المتعمقة  بموضوع  البحث  باعتبارىا  منيج  وصفي  يساعدنا االستبيان  
يتم    استمارة  معينة  تحتوي  عمى  عدد  من  االسئمة  مرتبة  بأسموب  مناسب  ثم  عن  طريق

كذلك  تتيح  الوقت  توزيعيا عمى المبحوثين لتعبئتيا فمن مزاياىا سيولة تنفيذىا و توفيرىا لمجيد و 
 :االسئمة  المطروحة  ميما  كانت فرصة االجابة عمى أي نوع  من 

 الوصفي  :المنيج 

من  خالل  منيجية  عممية  صحيحة  عبارة  عن طريقة وصف الموضوع المراد دراستو ىو      
 .ال  رقمية  معبرة  يمكن  تفسيرىاوتصوير  النتائج  التي  يتم  التوصل  الييا  عمى  أشك

  من أساليب  التحميل  المرتكزة  عمى  معمومات  كافية  ودقيقة  عن  ظاىرة  أسموب
خالل  فترة  أو  فترات  زمنية  معمومة  و ذلك  من أجل   أو  موضوع  محدد  من

جم  مع الحصول  عمى  نتائج  عممية  يتم  تفسيرىا  بطريقة  موضوعية  وبما  ينس
 1.المعطيات  فعمية  لمظاىرة

   وصف  دقيقي  وتفصيمي  لظاىرة  أو  موضوع  محدد  عمى  صورة  نوعية  أو
كمية  رقمية  وقد  يقتصر ىذا  المنيج  عمى  وضع  قائم  في  فترة  زمنية  

 2.تطوير يشمل  فترات  زمنية  عدة  أومحددة  

 

 

                                                           
، دار وائل لمطباعة و النشر شارع الجمعية والتطبيقات والمراحل القواعد العممي البحث منيجيةعبيدات محمد، محمد ابو نصار، 1

 .46، ص 1999(، 2العممية الممكية، عمان، ط )
، دار القصبة لمنشر، الجزائر، د ط، االنسانية العموم في العممي البحث منيجية موريس انجرس، بوزيد صحراوي،2

 .021،ص2004



 الجانب المنهجي
 

 

 

15 

 :االستبيان

 االستعمال  في  العموم االنسانيةيعتبر االستبيان من أدوات البحث االساسية  الشائعة        
في  الحصول عمى  معمومات  دقيقة ال ، حيث  يستخدم  خاصة  في عموم  االعالم  االتصال

يممكيا اال  صاحبيا   يستطيع الباحث مالحظتيا بنفسو في المجال المبحوث، لكونيا معمومات ال
 .ؤىل  قبل  غيره  عمى  البوح  بياالم

أقرب الى  الدليل  المرشد  المتضمن  لسمسمة  أسئمة  التي  تقدم  الى   في  تصميمو واالستبيان 
، قصد  الحصول  عمى  معمومات  خاصة  ق  تصور  معين  ومحدد  الموضوعاتالمبحوث  وف

حصول عمى ما بالبحث  في  شكل  بيانات  كمية  تفيد الباحث  في  إجراء مقارنات  رقمية  لم
راء  المبحوثين  شكل  معمومات  كيفية  تعبر  عن  مواقف  و آ ، أو في ىو بصدد  البحث  عنو

 1.من  قضية  معينة

ىو  مجموعة  من  االسئمة  التي  يطرحيا  الباحث  عمى  المبحوثين   وفق  توقعاتو  لمموضوع  
ليس   واالجابة  تكون  حسب  توقعات  الباحث  التي  صاغيا  في  استفسارات  محددة  وىذا  

، الن  الصواب  ينبع  من  المصادر  التي  تمم  بالموضوع  وتعايشو  أن يكون صوابابالضرورة 
 2ال من  توقعات  غيرنا .

 

 

 

 

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية، بن عكنون مناىج البحث العممي في عموم االعالم واالتصالأحمد بن مرسمي، 1

 .221-220، ص 2005(، 2الجزائر، ط )
 .149، ص 1999، الناشر مكتبة مدبولي، د ط، فمسفة مناىج البحث العمميعقيل حسين عقيل، 2
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 مجتمع  البحث  والعينة :

يشتمل مجتمع البحث  جميع العناصر و المفردات  لممشكمة أو الظاىرة  قيد الدراسة، حيث        
نيوز فيي  تخدم  موضوعنا  عمى  قناة  الشروق   انصب  اختيارنا عمى حصة لغز الجريمة التي

في  المجتمع  الجزائري  بحيث  استيدفنا  في  دراستنا  المراىقين  تبث  قضايا  اجتماعية متجذرة 
ع  الموضوع  ىي  وبالضبط   تالميذ  الثانوية  وعميو  رأينا  أن  نوع  العينة  التي  تتالءم  م

 1.العينة  القصدية

 :العينة 

أفراد    وقد  تتباين  أو  تختمف  وقد  تكونمجموعة  من  الوحدات  قد  تتحد في الصفات      
ي  الجزء  ، وىرىا  أو  حجميا  من  بحث  إلى  آخعددأو  مؤسسات  أو  انتاجا، ويختمف 

مادة  و لكل  مجتمع  خصائص  اء كان ىذا الكل  مجتمعا  أو سو الذي  يؤخذ  من الكل 
لكل  فرد  في  المجتمع  خصائصو  وصفاتو  و لذلك  يتم  اختيار  العينات   وصفات  كما  أن 

 2.ى  تمثيل  المجتمع  تمثيال  جيدالعدة  طرق  من  أجل  الحرص  عم

كانت   ا  أو عنيا ، سواء ىي  مجمل  وحدات  البحث  التي  نريد  الحصول  عمى  بيانات  مني
إذ  ة  العينة ىي المفردة  نفسيا وري  أن  تكون  وحدالضر ، ليس  من وحدات العد  إنسانا...إلخ

 3من  الجائز  أن  تمثل  وحدة  العينة  مجموعة  من  المفردات. 

 

 

                                                           
، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، مناىج البحث العممي في عموم االعالم و االتصالأحمد بن مرسمي،  1

53. 
 .250عقيل حسين عقيل، مرجع سبق ذكره، ص  2
النشر والتوزيع، عين مميمة الجزائر، د ط،  و ، دار اليدى لمطباعةمنيجية العموم االجتماعيةبمقاسم السالطنية، حسان الجيالني،  3

 . 317، ص2004
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 العينة  القصدية :

، يقوم  ت  أسماء  متعددة  مثل : الفرضية، العمدية  و النمطيةتعرف  العينة  القصدية  تح     
تحكمية  المجال  لمصدفة  فييا، وفق  ادراك  مسبق    فييا  الباحث  باختيار المفردات بطريقة

سحب    ومعرفة  جيدة  لمجتمع  البحث  و لعناصره  اليمامة وبالتالي  ال يجد  صعوبة  في
 1.مفرداتيا  بطريقة  مباشرة

ىي  التي  يتم  فييا  اختيار  عدد  قميل  من  المفردات  بطريقة  يراعي  فييا  صفة التمثيل    
ة  وعميو  ال  يمجأ  الباحث  الى استعماليا  إال  إذا  اضطرتو  ظروف  البحث  الى  المطموب
 2.عدد  قميل  جدا  من  المفردات اختيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .197أحمد بن مرسمي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .364، ص 1978، مكتبة لبنان، بيروت، د ط، معجم مصطمحات العموم االجتماعيةأحمد زكي بدوي، 2
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 الخمفية  النظرية :

الغرس الثقافي ىذه النظرية تعمقت بوسيمة عمى  نظرية  تعتمد  دراستنا في إطارىا النظري      
التمفزيون لدراسة العنف و الجريمة في المضامين التمفزيونية و تطورت و نتج عنيا إن اكتشف أن 
الفرد الذي يتعرض لمتمفزيون تنغرس فيو قيم و تصورات تجعمو يتبناىا و يظن أنيا فعال  ما يحدث 

ن سألناه عن ظاىرة ما يكون تفسيره و نظرتو حسب ما و بالتالي تنغرس فيو ال شعوريا فإبالواقع 
يتمقاه من التمفزيون و مغايرة تماما لمواقع، و المتمقي يتقبل ما يبث لو عمى أنو تعبير حقيقي لمواقع، 
بكونو غير واعي بعممية صنع ىذا الواقع، بل إن وعيو ال يتعدى الشعور بالتسمية و ذلك بقضاء 

 مفاز.ساعات طويمة أمام شاشة الت

ىي نظرية اجتماعية تيدف الى دراسة تأثير التمفزيون عمى األمريكيين، و كان ىذا في الستينات  
والسبعينات، وضعيا مجموعة من العمماء و لكن مؤسسيا الرئيسي ىو جورج و يعتقد صاحب ىذه 

يتصرفون  النظرية أن الناس في المجتمعات الغربية إنما ىم أسرى الواقع المصنوع ىذا و أنيم 
 1ويعيشون عمى واقع غير الواقع الحقيقي بكل

 

 

 

 

 

                                                           
-176، ص ص 2011(، 1، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردن، عمان، ط )نظريات االتصالبسام عبد الرحمان المشاقبة، 1

177. 
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   غرس الثقافي:نظرية  ال منطمقات

نشأت ىذه النظرية في مواجية ظروف اجتماعية خاصة في الواليات المتحدة األمريكية تمثمت في 
 ظيور موجات من العنف و الجرائم و االغتياالت في المجتمع األمريكي، و ربط الناس بين ظيور
ىذه الموجات و االنتشار الواسع لمتمفزيون مما جعل الباحثين و المؤسسات البحثية في أمريكا من 
إجراء العديد من البحوث حول عالقة مشاىدة التمفزيون بارتفاع معدالت الجريمة و السموك 

 العدواني.

 فروض نظرية الغرس الثقافي :

  ضخمة من البرامج التمفزيونية سائل تفترض النظرية أن األشخاص الذين يشاىدون كميات
يختمفون في إدراكيم لمواقع االجتماعي عن أولئك الذين يشاىدون كميات قميمة من البرامج 
أو ال يشاىدون، و يرى واضعو النظرية أن وسائل االتصال الجماىرية تحدث آثارا قوية 

وسائل لفترات عمى إدراك الناس لمعالم الخارجي خاصة ىؤالء الذين يتعرضون لتمك ال
  طويمة و منتظمة.

   خمصت النظرية الى أن الذين يشاىدون التمفزيون بكثافة فإنيم يعتقدون أن ما يشاىدونو
من خالل التمفزيون من الوقائع و األحداث فإنيا  تكون مطابقة لما يحدث الحقيقة و في 

 الحياة.
 أفكار معينة بحيث  إن وسائل االعالم تستطيع أن تغرس في أذىان المشاىدين ووعييم

 1  يحل واقع التمفزيون الفعمي أو الطبيعي.

 

 

 
                                                           

      .69، ص 2007، منتدى األزبكية، األزىر، د ط، النظريات العممية في مجال االعالم االلكتروني  رضا عبد الواجد امين، 1
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 الدراسات  السابقة :

تحتل  الدراسات  السابقة   مكانة  في  البحث  العممي  و ذلك  لدورىا  في مساعدة          
الباحث  في  التقرب  وفيم  الظاىرة  أكثر  ومن بين  أىم  الدراسات  التي  ليا  عالقة  

 بموضوع  الدراسة  فاخترنا :
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 الدراسة  األولى :

حول  التمفزيون  الفضائي  وأثره  عمى  الشباب  في  الجزائر  دراسة    بوعمينصير دراسة  
، تكمن  إشكالية  ىذه  الدراسة  في  معرفة  األثر  الذي  يمكن  يدانية  بقسنطينة  و أم  البواقيم

الدراسة    أن  يحدثو  البث  التمفزيون  الفضائي  المباشر  عمى  الشباب  الجزائري  و تتعرض
، ومدى  االختيار و نوعية  البرامج  المتعرض  لياليذه  القنوات  الفضائية م التعرض لعالقة حج

التي  قد  تطفو  الى  السطح  من  جراء  المشاىدة  وكذا  معرفة  مجاالت  التأثير المتعددة   بينيا
عدة   ليذا  الكم  اليائل  من  البرامج  الفضائية  و تسعى  ىذه  الدراسة  الى  اإلجابة  عمى 

 :بينيا  تساؤالت من

 ماىي  عادات  مشاىدة  الشباب  الجزائري  لمفضائيات ؟

 ساسا و قد  اعتمد  الدكتور نصير  بوعمي  في  ىذه  الدراسة  عمى  منيج  المسح  الوصفي  أ
عمى  طريقة  المزاوجة  بين أدوات  حيث  جمع  بين  أداة  تحميل  المضمون  و استمارة  و 

، وقد  توصل  الدكتور  في  دراستو  الى  عمى  العينة  العشوائية  البسيطةاالستبيان، كما اعتمد  
 جممة  من  النتائج  نذكر  منيا  ما ييمنا  و يخدمنا :

  أفراد  العينة  يشاىدون  برامج  الفضائيات  كل  أيام  من    % 4،80أثبتت  النتائج  أن
األسبوع  ) يوميا (  واحتل  يوم  الخميس  المرتبة  األولى  بين  أيام  األسبوع  جميعيا  

 1من  حيث  كثافة  اإلقبال  الجماىيري  عمى  برامج  الفضائيات .

 

 

 

                                                           
، دراسة تحميمية، رسالة دكتوراه في عمو م االعالم واالتصال، وأثره عمى الشباب في الجزائر التمفزيون الفضائينصير بوعمي،  1

 . 2003 -2002كمية العموم السياسية واالعالم، قسم عموم االتصال، جامعة الجزائر، 
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   مشاىدة  برامج  الفضائيات  يزداد  معدل  إقبال  الجماىير  حسب  عينة  الدراسة  عمى
وال يختمف  الذكور  و اإلناث  في  تفضيل    % 90خالل  فترة  المساء  والسيرة  بنسبة  

السادسة  مساءا  و منتصف  الميل، كما  اتضح   فترات  المشاىدة  الواقعة  بين  الساعة 
الفترة  المسائية    البحث  عمى  اختالف  بيئتو  وتزداد  الكثافة  بو  في أيضا  أن مجتمع 

 .فترة  السيرة وىي 
 مع   عدد  الساعات  التي  يقضييا  الشباب  في  اليوم ينت  الدراسة  أنو  كمما  ارتفع ب

الدراسة  أن  كيات  السمبية  عمييم  كما وضحت و السمو الفضائيات  ازدادت  األثار 
 1.راتالغربية  في  أغمب  المتغيغالبية  أفراد  العينة  يميمون  نسبيا  الى  الثقافة  

 الدراسة الثانية :

يم  حول  أثر  وسائل  االعالم  عمى  القو ىي  دراسة  تتمحور   بومعيزة  السعيددراسة   
 2005/2006بمنطقة  البميدة  سنة     ،  دراسة  استطالعيةلدى  الشباب و  السموكيات

ط  الشباب  الجزائري  ىو  مدى  ارتبا والية  تتمثل  في  الطرح  التالي و  كانت  االشك
الوافدة  عن  طريق  وسائل  االعالم  بصفة  رئيسية  بالقيم و تأثرىم باألفكار االستحداثية 

 و عميو  تنطمق  منيا  عدة  أسئمة  فرعية  و  أىميا  :
 ؟ ىل يحافظون عمى قيميم االصمية ؟   أم تخمو عنيا

 ؟ ىل  حققت  بعض الغايات  النفعية 
ور  كل  كما استند في  دراستو  عمى  مجموعة  من  الفرضيات  قسمت  عمى  أربعة  محا

 2:محور  يضم  عدة  فرضيات 

                                                           
 نصير بوعمي، مرجع سبق ذكره.1
، دراسة استطالعية بمنطقة البميدة، أطروحة لنيل شيادة بأثر وسائل االعالم عمى القيم والسموكيات لدى الشباالسعيد بومعيزة، 2

-2005دولة في عموم االعالم و االتصال، كمية العموم السياسية واالعالم، قسم عموم االعالم االتصال، جامعة الجزائر،  هدكتورا
2006. 
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التحميمي  استعمل الباحث في دراستو عمى المنيج المسحي الوصفي و كذا المنيج المسحي 
  ة  البيانات  لمظاىرة  قيد  الدراسجمع  كم  معتبر  من  المعطيات و   بيدف

ة  ، فتمثمت  أدوات  البحث في  أداتي  المقابمنوع  العينة  غير االحتمالية  عميو  اختار و
، فاألولى  استخدميا  الباحث  لممستويات  التعميمية  الدنيا  المقننة و استمارة  االستبيان

، أما  فيما  يخص  وبة  في  الكتابة  عمى  االسئمة)ابتدائي (  الذين  قد  يجدون  صع
تمارة  كانت  أولية  أخضعت  االستمارة  المحكمين  لمتقييم  قام  بالتعديالت  الالزمة االس

 لتأخذ  شكميا  النيائي  
 من  أىم  النتائج  المتوصل  إلييا  ىي كاالتي  :

   أن  التمفزيون  ىو  الوسيمة  االكثر  استعماال  من  طرف  المبحوثين  الشباب
 .%  94.9بنسبة 

 يتضح  من  ة  أكثر  مما  ىو  وسيمة  فردية و ل  وسيمة  عائميكما  أنو  مازا
 .برامج  في  التمفزيون  الجزائري خالل  ما  يشاىدونو  من 

  زيون  أكثر  مما  يشاىده األجنبيالتمف  عمى  مشاىدةإقبال  الشباب  الجزائري. 
   37.7كانت  فترة  المشاىدة  لممبحوثين  في  الفترة  المسائية  %. 
  الرياضة  المسمسالت فالم،كاألكانت أغمبية المحتويات المشاىدة المتمثمة في الخيال

 1.م  األول  كبرامج  يتعرضون  ليا المقافي 
 

 

 

 

 
                                                           

 السعيد بو معيزة، مرجع سبق ذكره.1
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 الدراسة  الثالثة :

 تتمثل  ىذه  الدراسة  في  برامج  التمفزيون  الواقع  في  الفضائيات  العربية  وتأثيرىا  عمى      
( 2009-2008جانفي  25)  Lbcأكاديمي  عمى  قناة  المراىق، برنامج  الستارم  و سموك  قي

، مذكرة  لنيل  شيادة  الماجستير  في  عموم  االعالم  اسة  ميدانية  في  والية  سكيكدة، در نموذجا
تكمن  اشكالية   .2010 -2009ال  السنة  الدراسية  و االتصال  من إعداد  الطالبة  عزري  أم

عمى   Lbcىذه  الدراسة  في  معرفة  تأثير  برنامج  ستار  أكاديمي  في  الفضائية  المبنانية  
قيم  وسموكيات  المراىقين  الجزائريين  وطبيعة  تفاعميم  معو ؟ وتسعى  ىذه  الدراسة  لإلجابة  

 عمى  التساؤالت  المنبثقة  عن  ىذه  االشكالية  ومن  بينيا :

 عمى  قيميم  راىقين  لبرنامج  ستار  أكاديمي التأثير  الذي  تتركو  متابعة  فئة  المىو  ما
 ؟ وسموكياتيم 

 وماىي  مواقف  وآراء  المراىقين  الجزائريين  من  برنامج  ستار  أكاديمي ؟ 

   وقد  اعتمدت  في  ىذه  الدراسة  عمى  المنيج  المسحي  الذي  يعد  أنسب  المناىج  العممية
وأكثرىا  استخداما  في  الدراسات  الوصفية  التي  تستوجب  الحصول  عمى  بيانات  ومعمومات  

عن  ظاىرة  موضوع  البحث  في  موقعيا  المكاني  و الزماني  وفيم  العالقات  الداخمية    
خطوة  والخارجية  ومعرفة  متغيرات  برامج  تمفزيون  الواقع  والمراىقين  والسموكيات  وىي  

 .اعدية  توضح  مفاىيم  الدراسةق

جمعت  بين  عدة  أدوات  لجمع  البيانات  في  إطار  المنيج  المسحي  الوصفي  وىي  أداة  
 .المحتوى  واستمارة  االستبيان  المالحظة  البسيطة  وتحميل

 1:جممة  من  النتائج  نذكر  منيا  وعميو  توصمت  ىذه  الدراسة  الى 

                                                           
، برنامج ستار أكاديمي عمى قناة عمى قيم وسموك المراىق تأثيرىا العربية وبرامج تمفزيون الواقع في الفضائيات عزري أمال، 1

LBc  (25 نموذجا، دراسة ميدانية في والية سكيكدة، مذكرة لنيل شيادة ماجيستر في عموم االعالم  2008ماي  09 –جانفي )
 .2010- 2009ئل االعالم والمجتمع، واالتصال، كمية العموم السياسية و االعالم، قسم عموم االعالم واالتصال، فرع وسا
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  من     % 70يتبعنا  البرنامج  أكثر  من  الذكور  حيث  شكمن  نسبة   بأن  اإلناث
أفراد  العينة  ويعود  ذلك  الى  أن  البرنامج  يمبي  حاجيات  االناث  وذوقين أكثر  

 من  الذكور
   من  المراىقين  يناقشون  أحداث  البرنامج  مع  غيرىم  في  المحيط    %  84إن

بمناقشة     ، و اإلناث  ىم  أكثر  اىتماماأو  المدرسة يت االجتماعي  سواء  في  الب
  27تعتبر سموكيات  المشتركين  أىم  موضوع  لمنقاش  بنسبة أحداث  البرنامج  و 

 %  21أسموب  حياة  المشتركين  في  البرنامج  %  23ثم  العالقات  الغرامية   %
   إن  متابعة   برنامج   ستار  أكاديمي  جعمت  المتمدرسين  في  الطور  المتوسط

يمارسون  السموكيات  المذكورة  أكثر  من  المتمدرسين  في  الطور  الثانوي  إال  أن  
بعض  السموكيات  تحتاج  الجرأة  لممارستيا  وتعبير  عنيا، حيث  المراىق األكبر  

عمى  سيا  أكثر  وعيا  و قدرة  عمى  التعبير  عن  ذاتو  و سنا  و أعمى  مستوى  درا
، لذا  نجده  أكثر  قدرة  عمى  ممارسة  ىذه  السموكيات  مواجية  الرفض  االجتماعي

 1وعمى  التعبير  عنيا. 

 مجال االستفادة من الدراسات :

ة و كذلك بشكل كبير أفادتنا ىذه الدراسات كثيرا في الجانب المنيجي في تحديد و صياغة اإلشكالي
 في الجانب التطبيقي خاصة في بناء استمارة االستبيان وكيفية تبويب النتائج.

 

 

 

 
                                                           

 1عزري أمال، مرجع سبق ذكره.
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 إطار الزماني و المكاني لمدراسة 

 الزماني: المجال

 2016لمجال مع بداية شير نوفمبر ىو المدة التي تم فييا إجراء الدراسة الميدانية، وتمثل ىذا ا
حيث قمنا بجمع المعمومات حول الجانب المنيجي ثم الجانب النظري الذي كان في شير فيفري 

 أفريل و تم فيو تصميم االستمارة ، أما فيما يتعمق باإلطار التطبيقي فقد كان في شير 2017
تقديميا إلى األساتذة في عموم االعالم واالتصال من أجل تحكيم و أخذ باالقتراحات و النصائح و 
لتي يقدميا المحكمين، وبعدىا تم تصميميا بشكل نيائي وقمنا بتقسيميا وجمع االستمارات ا

 . حوثين، ودامت لمدة يوم االستبيان من المب

 المكاني:المجال 

ىو المكان الذي تم فيو إجراء ىذه الدراسة فقمنا بالتوجو إلى ثانوية محمد بن أحمد عبد الغني  
 غميزان  التي تم اختيارنا ليا بحكم مكان إقامتنا.بوركبة  والية  بالحمادنة

 المجال البشري :

مفردة من مجتمع التالميذ الدارسين بالثانوية في  50اشتمل مجتمع البحث عمى عينة متكونة من 
يان.ستباال  استجوابيم بواسطةمختمف المستويات الثالث و التخصصات تم 
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 تمهيد :

أساسي  يستقي  منو  الفرد  معموماتو   وسيمة  اتصال جماىيرية  ومصدر يعتبر  التمفزيون      
 ع المجاالتمرتبط  ببيئتو، فيو  يقوم  بدور  حيوي  في جميبكل ما يحيط بو ككائن وتجعمو يمم  

مفزيون  أن  يوحد  بين تطاع  التو توعية و ترسيخ  القيم و األفكار و اسيساىم في تثقيف كما 
  مارشال "العالم  الى قرية، كما  قال و تحويمو  والثقافاتالجماىير من مختمف األجناس 

 عالم  االتصال 8 "ماكموهان 

 " يستطيع  المرء  أينما  كان  متابعة  و مشاىدة  ما يدور  في  أنحاء  العالم "     

لتمفزيون وذكر مزاياه وعيوبو و أبرز الوظائف التي ا ومنو سنتطرق في الفصل الى أىم تعريفات
 يؤدييا و دوره في مكافحة الجريمة و الحد منيا من خبلل ما يبثو من مادة اعبلمية.  
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 بالتمفزيون  و نشأتو.  التعريفالمبحث األول :

 تعريف التمفزيون:(   1

معناه  الرؤية  أي  ىو  الرؤية    visionو معناه  عن  بعد و    télé مكون  من  مقطعين لغة: 
 عن  بعد. 

ن  مكان  آلخر  بواسطة  الموجات  الصوت  مىو طريقة  إرسال و استقبال الصورة  و  :عمميا 
 1األقمار  الصناعية .الكيرومغناطيسية و 

 األلوانيعرف  التمفزيون  عمى  أنو  و سيمة  تمنح  إمكانية   استعمال  الصورة  و  الحركة  و  
ذلك  لقدرتو  النشر في الوقت الحاضر و أكثرىا جاذبية لمجميور و أىم  وسائل  وىو  يعتبر من 

إذ  يمكن  من  خبللو  إرسال  مجموعة  ، العمربة الطبقات المختمفة و كل مستويات عمى مخاط
 2الرسائل  تصل  لعديد  من  الجماىير.

التمفزيون صرية  تعتمد  أساسا  عمى  الصورة، فالصورة في سمعية  باتصال وسيمة  إن التمفزيون 
وىي  تتكون  من  مجموعة  ، كما ىو معروف الصورة  السينمائيةليست كالصورة  الفوتوغرافية أو 

 3الشاشة  بواسطة  شعاع  الكتروني.ة  من  النقط  الضوئية  تظير عمى مرسوم

 

 

 

 

                                                           
 . 42، ص 4102األردن، د ط،  -، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان التمفزيوني االعالمسميم عبد النبي، 1
 .430، ص 4111(، 4، دار الفجر لمنشر و التوزيع، القاىرة، ط )الشاممة والتنمية االعالممحمد منير حجاب، 2
 .021، ص 0776، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، الجماهيرية االتصال في مقدمةفضيل دليو، 3
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 ( نشأة  التمفزيون :2

كية  و أوروبا  مع  ة  األمريالتمفزيون  في الواليات  المتحد بدأت  التجارب  األولى  عمى       
عمى  األبحاث  العممية  السابقة  لظيور  الماضي، واعتمدت ىذه  التجارب  العشرين مطمع القرن 

التمفزيون  والمتمثمة  بتجارب  التمغراف  و الراديو والكيرباء  و التصوير  الضوئي و االتصاالت  
 .07السمكية و غيرىا  من  المخترعات  التي  تمت  في القرن 

اإللكتروني و لقد  أحرزت  التجارب  األولى    و التي  فتحت  الباب  أمام  عصر  االتصال
آلة التصوير   "ريفين"فالدميرزو ما اخترع  العالم  األمريكي  التمفزيون  تقدما  محدودا  عند  عمى

 و الصمام  التمفزيوني  الكيربائي. نوسكوب"اإليكو "التي  تستخدم  في التمفزيون  

الذي  تمكن   "جونبيرد"ولكن الفضل  الحقيقي  الخترع  التمفزيون  يرجع  الى  العالم  البريطاني 
من إخراج  فكرة  التمفزيون  من خير الخيال  العممي و النظري  الى  التجربة  الحية  فقد  

 1استطاع 
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صورة  باىتة  لصميب  صغير  عن طريق  أجيزتو  التجريدية  الى   0742ىذا  العالم  عام  
و  التجربة  ليصل  بعدىا  كرس  حياتو  في  تطور ىاتشاشة  صغيرة  معمقة  عمى  الحائط  و 

 االستقبال  التمفزيوني  الذي  نعرفو  حاليا.االرسال  و الى  

بعد أن  طور  صمامات  االستقبال  في  "الينبادومونت"لعالم أما  أول  مخترع  لمتمفزيون  ىو  ا
، في  0714حين  أن  أول  محطة  تمفزيونية  منتظمة  في  العالم  فقد نصبت  في  باريس  

بدأت  من  أمريكا  أول  محطة  برامج  تمفزيونية  منتظمة، وعندما  نشبت  الحرب   0717عام   
 العالمية              

نشطت    م  بيذه  الحرب  ففي  الوقت  الذي( تأثرت  وسائل  االعبل0723 -0717) الثانية 
دور  التمفزيون  انكمش  وتعطل  الى حدما  دار  المنشورات  و الصحف  فإن  بو  الدعاية  واص

حتى  انتياء الحرب، حيث  أخذ  العمماء  يسعون  الى  تطوير  التمفزيون  وما لبث  أن ظير  
، وانتشرت  أجيزة  االستقبال  ومحطات  االرسال  انتشارا  واسعا  0731الممون  عام التمفزيون  

 1في  الدول  المتقدمة  كذلك  الدول  النامية.

 التمفزيون . وسمبيات إيجابياتالمبحث الثاني :

 (إيجابيات  التمفزيون :1

يعتبر  التمفزيون  من  أىم  و  أقوى  الوسائل  االعبلمية  و  أعظميا  تأثيرا  عمى  الفرد        
 8أكسبيا  مزايا  و  ىي  كالتالي  والمجتمع  ىذا  ما 

    السمع     واحد، و  ىمايخاطب  التمفزيون  حاستين  من  حواس  االنسان  في  وقت
 2من    % 76يكتسب  الفرد  ما  يقرب   ، بيما ، و  ىما  من  أىم  الحواسواالبصار

                                                           
 .023عبد الرزاق محمد الدليمي، مرجع سبق ذكره، ص1
، 4111(، 0مصر، ط )، دار العالمية لمنشر والتوزيع، التأثير ونظريات ونظرياته االتصال عمم مبادئمحمود حسن إسماعيل، 2

 .053ص 
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البصرية  عمى  أن استيعاب الفرد قد  دلت  االختبارات  السمعية   و معموماتو و معارفو 
 عند  استخدام  الصوت  و  الصورة  في  وقت  واحد.  % 13لممعمومات  يزداد  بنسبة  

 المواجيي  أقرب  وسيمة  لبلتصال المواجيي،  بل أنو يتفوق عمى االتصال   ىو
 .الثابتة طاعتو  تكبير  االشياء  الصغيرة ، تحريك االشياء باست

  الحالية  أو  يتسم  التمفزيون بالحالية حيث يقدم  مادة  إعبلمية في نفس  زمن  حدوثيا  و
تقع  في  نفس  المحظة  و  ىو  نفس  المعنى  االنية  معناىا  الرؤية  من  بعد  ألحداث 

الذي  تحممو  كممة  التمفزيون و ىذه  النقطة  تقودنا  الى  االىمية  االخبارية  لمتمفزيون  
من  العالم  لحظة    حيث  يستطيع  أن  ينقل  لنا  االخبار  التي  تحدث  في  كل  مكان

 .مك االحداثكأننا نعيش  ت،  و حدوثيا
 التراكم، الترسب ة خطيرة وىي نظرية نفسيفيو يحمل في طياتو أىمية يكولوجية لو أىمية س

المشاىدين ا الترسب في عقول يقدمياالعمال التي أفكارىا  و تخملفالقضايا التي  يتبناىا 
االلحاح و نبلحظ  ذلك في برامج التوعية  كذلك  يساعد  مى المدى الطويل  بالتكرار وع

عمى عممية التقمص الوجداني من خبلل ما يعرضو لممشاىد من أماكن  بعيدة  لشخصيات 
 االتصال  بنقمو  لمعالم  الخارجي  لؤلفراد.يتجزأ  من عممية  الإذ تعتبر جزءا 

  لتثقيف  الجماىيري  ويساعد  امن  أدوات   ه البعض أداةيعتبر قيمة تثقيفية كبيرة و  لو
أنماط  تقاليدىم  و عادات الناس و  ، يوحدرلثقافة أو التراث الثقافي من جيل لآلخاعمى نقل 

 .سموكيم  و  قيمو
    لو  قيمة  ترفييية  فقد  كان  اليدف  منو  وجود  التمفزيون  في  بدايتو  ىو  الترفيو

التمفزيون  يقوم  بدور  حيوي  في  ىذا  والتسمية  ثم  تطورت  ألىداف  متعددة  لذا  ف
 1المون. جال  العتماده   عمى  الصورة  و الحركة  والم
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 ( سمبيات  التمفزيون :2

تتمثل ىي  ولو سمبيات أن االيجابيات السالفة الذكر اال أن البعض يرى بالرغم من         
 فيمايمي  8

    يفتقد  الى  رجع  الصدى  فيو  رغم  كونو  وسيمة  اتصال  جماىيرية  ال  يمكن  قياس
 االتصال  الشخصي  أو  الجماعي  أثر  برامجو  التي  يبثيا  بسيولة  و  فورية  بعكس 

 .و ىي  مشكمة  تتعمق  بوسائل  االتصال  الجماىيري  عامة
  ثر  يون  يقول  بأن  مشاىدة   التمفزيون  ستؤ مع  بدايات  التمفز كان  ىناك  انتقاد  ظير

االستماع  الى  الراديو  كما  لم  تتأثر  السينما  بيذا  الجياز  سمبا عمى قراءة الصحف و 
 رغم  االفبلم  التي  يعرضيا  ليبل  و  نيارا  عمى  شاشتو.

 اعات  قضي  سيرى  البعض  أن  التمفزيون  ساعد  عمى  التفكك  االسري،  فاألسرة  ت
ال  يكمم  بعضيا  البعض،  و  قد  تبدد  تمك  الساعات  التي  كانت  طويمة  أمام  شاشتو 

االفكار و اآلراء ألنيا أصبحت ساعات الذروة  و االسرة في تبادل الخبرات  تقضييا
أطفالنا  التمفزيون في نفوس  التي  يبثيا لمشاىدة  التمفزيون،  باإلضافة الى ذلك فإن القيم 

مف عن تمك التي يرغب فييا الوالدين فيتأثرون بو أكثر من تأثرىم باألسرة خاصة  التي  تخت
حركاتيم  غربية في  لباسيم و الال تؤدي دورىا عمى الوجو المطموب بتقميدىم لمشخصيات 

 .وتصرفاتيم
 ون يساعد عمى االنحراف بتقديمو العنف عمى شاشتو  التمفزين أ تقول ىناك وجيات نظر

ن بيا أفبلم تبث  أبطريقة درامية مثيرة فأجريت كثير من الدراسات عمى ذلك فوجدت 
 1الميل  لمجريمة  الجريمة و تحرك نفوس االطفال و المراىقين و
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 .التمفزيون وظائفالمبحث  الثالث :

 التي  يؤدييا و من  أىميا8  األساسية وظائف المن مجموعة لمتمفزيون  

 التسمية  و التشويق:   (  الترفيه و1

بين األسباب الرئيسية لمتمفزيون التي تستقطب الكثير من المتمقين، تقديمو لخدمات  من      
التشويق و اإلثارة، حيث يجد المتمقي أو المشاىد   الترفيو الممركزة حول التسمية و المتعة و

البرمجة  مشرفين عمى خريطة المن متاعب الحياة اليومية وعميو  فإن ضالتو في االستراحة 
الى  األمر  ر ىذه  الخدمات  بكثرة، ولو اضطرالتمفزيونية  يجتيدون و  يتفننون  في  توفي

 شرائيا  بأموال  باىضة.

 ( الوظيفة  اإلخبارية :         2

 اإلخبار من بين الوظائف لمتمفزيون، اإلخبار بالمستجدات واألحداث  الوطنية واإلقميمية    
تتمركز  الدولية، غير أنو من المبلحظ أن جل  ىذه  األخبار ىي عمى مستوى وطني و 

بشكل  ضخم  يتم في  حول  األخبار الرسمية  لمدولة  و الدعاية  التي  أحيانا  تكون 
لمتوجيات  أو  السياسي  المعارض  شطة و أحداث  المجتمع المدني الغالب  إغفال األن

الخصوص  أم  عمى  مستوى  األخبار  كما  ىو  معروف  فإن  ىذه   الرسمية  عمى
 و تنشر  األخبار وتخرج األنباء  الغربية، و التي  تكيف المرجعية  تتحكم  فييا  وكاالت  

االستراتيجية  وإلغناء  المعمومات  وية و المتمفزة  أو المكتوبة حسب المصالح  الحي
ة  و الحقيقة، وبطبع  ىناك  الموضوعيبارية  و تصنيفييا  وفق  معايير المصداقية  و اإلخ

 1الصحافة  المعروفة.التعامل مع األخبار وفق أخبلقيات  ثناءات  اإليجابية فياالستبعض 

                                                           
 – 001، ص ص 4112(، 0، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، االسكندرية، ط )والتنمية التمفزيونالدسوقي عبده إبراىيم، 1

002. 
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 ( الوظيفة  اإلعالنية :           3 

الى  تعريف  الجميور العريض  ببعض  ني كما ىو معروف  ييدف  اإلعبلم  التمفزيو           
أغمب  اإلعبلنات  تقدم  في  قوالب  بلكية، و يمكننا  أن  نقول  بأن السمع  و المنتجات  االستي

 و ال شخصيتو  اإلنسانية، و اليميا  في  ذلك ال ثقافة المتمقي نفسية  الشعورية و غريزية، ال ي
في  بعض   اإلغراءات، وقد تكون  اإلعبلنات سمة  عمى ىذهاألسرية، حيث  تطغى  خصوصياتو

عمى ا  الشخصية، وتحصل  عمى أحبلميا و استيبلكية  تكتسب  قيمتياألحيان مجرد أشياء 
عميو  اقتنائيا، و بالتالي  فإن  أغمب  ىذه  السمعة التي يجب انطبلقا من موضوع  رغبتيا، 

عمى   عبلن  في  التمفزيونات  ال تقتصراإليم  ثقافية  لبلستيبلك، كما  أن تقدم ق اإلعبلنات 
 1و السياسية  لؤلنظمة  الحاكمة.إعبلنات  الرمزية كذلك  في  السمع  المادية  بل تعرفنا

 السياسية :     ( الوظيفة  اإليديولوجية  و 4

يمكن  القول  بأن  التمفزيون  يكاد  تييمن  عميو  الوظيفة  اإليديولوجية  و السياسية          
مضامين  جل  المنتجات  التمفزيونية  اإلعبلمية، إذ  تتشابو  السياسات  االتصالية  الفعمية   عمى

  يفيوفي  األقطار  العربية، من  حيث  سعييا  الى  دمج  اإلعبلم  في مؤسسات  السمطة  وتوظ
ربما   اإلعبلم  األخرى كما يقول محمد شومان و دعائيا  عمى حسب  وظائف إعبلميا، سياسيا و 

ىذا االحتكار المستمر لمتمفزيون الرسمي من طرف األنظمة القائمة جعمو مجرد مؤسسة حكومية  
أو  تغيب    تمفزيونية  بحيث  نبلحظ  غيابامحتكرة  وتابعة لمدولة الحاكمة، وعدم السماح بتعددية 

 2شبو  مطمق  لممعارضات  السياسية  و االصوات  المخالفة  لمسياسات  الرسمية.

 

 

                                                           
 .003إبراىيم، مرجع سبق ذكره، ص الدسوقي عبده 1
 .417، ص 4116(، 0، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط )وتطورها نشأتها االتصال وسائلمحمد منير حجاب، 2
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 ( الوظيفة  الثقافية :          3

الشاممة، و ذلك بترسيخ  قيم  جعل  التمفزيون  يساىم في نشر  ثقافة  الحداثة والنيضة        
والمنتجات   لدى  المشاىد، وتشجيع  البرامج  بالذوق الجمالي والفني اإلبداع و الرقي العقل والعمم و 

الى وظيفة  التثقيف   والتكوين  العممي  اإلعبلمية العربية و االنتقال بالتمفزيون من وظيفة الفرجة 
 المتين  و اإلبداع  الخبلق.

 ( الوظيفة  االجتماعية  و األخالقية :  6

 التنشئة االجتماعية العمومية و كامبل كمؤسسة لمتربيةدوره يجب عمى التمفزيون أن يمعب       
و النخبوية  و القبمية، و التعصب  األعمى  الطبقية  واألنانية  ذلك بالعمل عمى تجاوز مظاىرو 

 وترسيخ  القيم  الجماعية  و الوطنية  و اإلنسانية  العامة.

 ( الوظيفة  السيكولوجية :   7

، عبر بناء  االتجاىات  سميمة  ومتوازنةفي بناء شخصية  يمعب دورا حاسماجعل التمفزيون       
من نحرافات  المعرفية  و الوجدانية المرضية و السمبية، و ذلك االالنفسية اإليجابية و تصحيح 

 1أجل  بناء  شخصية  ناضجة  و ذكية و واعية  و مثقفة  و قوية  و فعالة.
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 يفة اإلعالمية :( الوظ8

أن وسائل االعبلم و التي توصف  اسكاربين" "روبيريعرف التمفزيون بأنو وسيمة اعبلمية، فيرى 
بأنيا جماىيرية ىي الوحيدة القادرة عمى االعبلم في المجتمعات ومن ىنا تزداد أىمية ىذه الوظيفة 

ية و خصوصا مع ارتفاع  األملمقروءة بالنسبة لمتمفزيون خاصة في دول النامية أكثر من الوسائل ا
بأن  "زعير ابراهيم" دكتورالو  "العمر محمد"دكتور ال لذا يسميا البعض بالوظيفة االخبارية فيرى

عمماء االجتماع يؤكدون بأن التمفزيون ىو أكثر من أي وقت مضى أىم مصدر من مصادر 
الجرائد و أخرى كاإلذاعة  رحة المثقفة التي تعتمد عمى مصاداالخبار ألوسع شريحة باستثناء الشري

 1و األنترنت و الكتب و المجبلت.

فيعتمد األفراد عمى التمفزيون باعتباره مصدرا من مصادر التحقيق أىدافيم، فالفرد ييدف الى تأكيد 
حقو في المعرفة التخاذ القرارات الشخصية و االجتماعية المختمفة، فيتخذ األفراد ىذه الوسيمة 

األحداث و القضايا المثارة خاصة في حالة وقوع كارثة أو أزمة أو حادث كمصدر لممعمومات عن 
يمس المجتمع، فالتمفزيون يساعد المشاىد عمى فيم الحدث و استيعابو فيو يبث األنباء و البيانات 
و الصور و التعميقات، بعد معالجتيا و وضعيا في اإلطار المبلئم ليا، لفيم الظروف الشخصية 

 ضع يسمح لو باتخاذ القرار السميمولية و تمكين المتمقي الخبر من الوصول الى و و البيئية و الد
باإلضافة الى دور الذي يمعبو في الدعاية التجارية و األعراض التي تكمن من وراء ىذه الدعاية 

 2سواء بالنسبة لمسمعة المعمن عنيا أو بالنسبة لممستيمك و التمفزيون أيضا.

 

 

                                                           
، دراسة ميدانية عمى الجزائري المجتمع في األسرية التنشئة عمى لألطفال الموجهة التمفزيونية البرامج تأثيربن عمر سامية، 1

أطفال مدارس بمدية بسكرة )نموذجا (، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه العموم في عمم االجتماع، كمية العموم االنسانية، قسم 
 . 012 -011، ص 4101 -4104العموم االجتماعية، تخصص عمم االجتماع العائمي، جامعة بسكرة، 

 .012ع سبق ذكره، ص بن عمر سامية، مرج2
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 التمفزيون  في  مكافحة  الجريمة.  دورالمبحث  الرابع :  

المرئية  عامة  و نظامية  ألجيزة  االعبلم الضوابط  الالقواعد و ل  بوضع برزت  آلية  التدخ      
لما  أخذت  تثيره  من    خاصة  بعد  أن  أصبحت  جرائم  العنف  تمثل  ظاىرة  تمفت  االنتباه

ت  ىذه  الموجة  لقد  أدو  تقويض االحساس  باألمن في المجتمعات  المعاصرة  و  خوففزع و 
م  نظرا  لدورىا  تعرض أجيزة  االعبلم  ليجمة  شرسة  من  قبل  الرأي  العامن  الفزع  الى 

 .بعرضيا  و  تسميط  الضوء  عمييا ال  يخفى  في  إذكاء  ظاىرة  العنف الذي 

التي  يمكن  االرتكاز  الييا  طاق  بعض  التوجيات  االجرائية  النىذا  إذ  يمكن  أن  نطرح  في 
االنحراف    جريمة  أسباب  ال االعبلم  المرئي  في  الوقاية  منمنظمة  أو حاكمة  لدور   كقواعد

 نحصرىا  فيمايمي 8و 

تؤثر  أن يوضع تحذير عمى البرامج التي قد تتضمن مشاىد لمعنف و ألساليبيو من شأنيا أن( 1
 عمى الصحة العقمية و النفسية لممشاىد و خاصة من األطفال اليافعين و الشباب.

أن يجري تقييم لمبرامج االعبلمية التمفزيونية و اعطائيا أوزانا من حيث مدى ما تحتويو من ( 2
مشاىد و مضامين يمكن أن يكون ليا رد فعل سمبي عمى سموك الفرد أو الجماعة، و أن تنشر 

 ا التقييم بشكل دوري بما يخدم ىدف مفاده التعرض ليا االنتباه الييا و التحذير منيا.نتائج ىذ

لمتعرض لبرامج الجريمة و العنف  تثقيف و توعية جميور المشاىدين باألثار السمبية و الخطرة( 3
اإلثارة و غيرىا مما قد يكون لو نتائج غير محمودة عمى سموك الفرد وتصوراتو لمحياة داخل و 

 1تمعو.مج

 

 

                                                           

، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الجريمة من الوقاية و " السينما و الفيديو و التمفزيون االعالم المرئي"أحمد النكبلوي، 
.15، ص0776الرياض، د ط،  1
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عقد ندوات و مؤتمرات من قبل أجيزة االعبلم تبث عمى جميور المشاىدين تناقش و تستطمع ( 4
اتجاىات الجميور من البرامج التي تبث و مبمغ ما تمارسو من تأثير في تشكيل بعض االتجاىات 

المشركة في السموكية التي تؤرق االستقرار و األمن الداخمي و من ثم يتحقق ىدف التوعية و 
 صنع أو تحديد آليات التحكم و التوجو.

مراجعة التقارير و نتائج الدراسات التي رصدت العبلقة بين االعبلم المرئي ) التمفزيون (  ( 5
في تييئة األسباب المؤدية لبعض صور الجريمة و االنحراف و ذلك لئلفادة من توجياتيا  ودوره

 وتوصيتيا في ترشيد البرامج االعبلمية.

 أجيزة االعبلم المرئية من برامج استطبلع اتجاىات األبناء و أولياء األمور حول ما تقدمو( 6
مبمغ حساسيتيم أو استشعارىم لخطورتيا عمييم، فضبل عن اإلفادة من بيوت الخبرة و المستشارين 

وصية في ميادين الصحة و الجريمة و التعميم و مديري البرامج االعبلمية ليتسنى التوصل الى ت
 بوضع استراتيجيات شاممة و حمول لؤلثار السمبية لمبرامج التي تؤثر سمبا في السموك.

وضع معايير ضابطة و حاكمة لما تقدمو أجيزة االعبلم المرئي بما يحقق الحد من عرض ( 7
ىذه البرامج التي قد تستثير في الفرد ميوال لمعنف أو االنتقام أو السعي وراء حاجات ليست في 

ول واقعو أو ظروفو و غير ذلك، وكذلك وضع الضوابط التي تحد من عرض البرامج التي متنا
 1.أساليبوتتضمن أفكارا و دعوة الى االنحراف و 
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العمل عمى انتاج وبث برامج تعميمية و رياضية و وثائقية و اخبارية من شأنيا تدعيم و تنمية ( 8
ن األثار السمبية لبرامج المرشد وكيفية وقاية انفسيم م ثقافة الشباب بخطورة المحاكاة و التقميد غير

 .اإلثارة و الجريمة التي يتمقونياالعنف و 

أن يطمب من أجيزة االعبلم المرئية تقديم برامجيا من خبلل منظور محدد يحقق ىوية ( 9
امج المجتمع و يؤصل قيمو االسبلمية، ومن ثم تنمية روح المفاضمة و االختيار لدى الجميور لمبر 

 1و ىويتو العربية المسممة.  بما يتفق
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 :خالصة 

 الحجم انتشرت في كل أنحاء العالمنستخمص بأن التمفزيون ىو وسيمة اتصال جماىيرية صغيرة 
كذا بسرعة  فائقة، فتعددت الفضائيات والقنوات  و فقد عرفت محطات البث التمفزيوني تطورا ىائبل

 العالمية المختمفة.

فالتمفزيون يعتمد الصورة و الصوت كما أنو يعكس الواقع الذي يعيشو في المجتمع من خبلل 
تصويره لذلك الواقع كما ىو وتقديمو لمجميور بالصورة المتحركة و الصوت معا من أجل تقريب 
الجميور منو، فيو يممك القدرة الكبيرة عمى جذب الكبار و الصغار حول شاشتو إذ يتوف عمى 

 موكيات من خبلل أكثر من قالب فنيقنية تمكنو من تقديم المعارف و المعمومات و السميزات ت
 ويمعب دور حيوي في جميع المجاالت أىميا تحسيس األفراد وتوعيتيم من خبلل ما يقدمو.    

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                    ماهية البرامج التلفزيونية
 

 

 

45 

 :تمهيد  

قل الييم التمفزيون  يمعب  في  الوقت  الحاضر دور  فاعال  في  حياة  الناس  فينيمعب        
 ترفييية،و  تثقيفية  وىم في  بيوتيم أو في  أي مكان يتواجدون  فيو  بتقديمو برامج تعميمية و 

امجو المختمفة معظم نواحي الحياة  موجية الى بر انتشارا، فتغمغمت  من الوسائل االكثر حيث اعتبر
الذين    االعمار  فيي  تقوم  بالتأثير عمى حياة  االفراد و خاصة  المراىقين جميع الفئات و 
رق  في  ىذا  الفصل  الى  عميو  سنتطأكثر  الفئات  المشاىدة  لمبرامج،  و يعتبرون  من 

 أىميتيا .و أنواعيا مركزين عمى البرامج االجتماعية و  و كيفية  إعدادىا  البرامج  التمفزيونيةتعريف 
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 و مكوناتو. تعريف  البرنامج  التمفزيوني المبحث  األول :

 تعريف البرنامج التمفزيوني:( 1 

 يا  كي  يتم  تمريرىا  عبر  قناةالمرسل  الذي  يقوم  بتحريري ىو الرسالة الصادرة من         
تصل  بدورىا  الى  لبرنامج تمفزيوني وتكون بالصوت و الصورة بمعنى  قناة  االتصال  ضمن  

المستقبل أو المشاىد  لتحقيق أىداف، عبر معمومات عقمية تخاطب العقل المستقبل وخمق صورة  
و رغبات  المستقبل اسبة لميول منالعاطفة شرط أن تكون  وع منن ذىنية  ليا و وجدانية تثير

ساعة  شويق مضبوطة بمدة  زمنية قد تصل الى تحمل نوعا من اإلمتاع و الترويج  و الت بطرق
 البرنامج.أو أكثر حسب زمن 

وىو فكرة أو مجموعة أفكار تصاغ في قالب تمفزيون معين، باستخدام الصورة و الصوت بكامل 
 الفنية لتحقيق ىدف معين. تفاصيميا

الثقافية و الدينية البرامج التمفزيونية ىي المادة التمفزيونية المتنوعة من البرامج اإلخبارية و 
 التعميمية و غيرىا مما يعرض عمى شاشة التمفاز. والترفييية و 

 ( مكوناته :2

أي موضوع يجب أن  من خالل مفيوم البرنامج التمفزيوني نرى أن البرنامج يحتوي عمى معمومات
ينقل من المرسل الى المستقبل، ىذا الموضوع ما يصطمح عميو بالمحتوى وىذا المحتوى يجب أن 
يضمن أىدافا يريد المرسل تحقيقيا في المستقبل، وىو ما يعرف باألىداف، كما أن عممية نقل 

تكون مبنية الموضوع يحتاج الى أساليب محددة وىي الطريقة بغرض تحقيقيا لألىداف يجب أن 
   1لتالئم ميول ورغبات المستقبل وقدراتو العقمية.

                                                           
1
، ص 2007(، 1، دار النفائس لمنشر و التوزيع، األردن، ط)كتابته و مقومات نجاحه البرنامج التمفزيونيفاروق ناجي محمود،  

 .22-21ص 
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 و ليذا سنمخص مكونات البرنامج التمفزيوني فيمايمي :

 .طبيعة المستقبل 
 .المحتوى 
  .األىداف 
 .الطريقة 

من بديييات األمور أن أي أمر ال يكتمل إال بتوفير مكوناتو لذا فإن البرنامج التمفزيوني ال يكتمل 
  1المكونات األربعة.  من غير ىذه
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 كيفية  صناعة  برنامج  تمفزيوني.: المبحث  الثاني 

 عممية  صناعة  البرنامج  بثالث  مراحل  اساسية  و ىي :تمر        

 (  مرحمة  ما قبل  اإلنتاج : 1

 وىي  فترة  التحضير  ومعاينة  المواقع  وتشمل  العناصر  األتية :

  وتحديدها :اختيار الفكرة 

  سيطة  غير  معقدة  تالمس  الواقعوأىم  عناصرىا  أن  تكون  جديدة  مبتكرة و جذابة، ب

 تراعي  قيم  المجتمع، تخدم   اليدف.

 : األعداد 

الموضوع   و يشمل البحث المعموماتي و الميداني و حصرىا  لكافة  المستجدات حولىو       
 .لعمل  عمى  ابتكار  ما  ىو  جديدو  ا

 :  إعداد  خطة  العمل 
و تشمل الفكرة  الرئيسية، اسم  البرنامج،  نوعو، القالب الفني، المقدم، الضيوف 

جدول االنتاج الزمني  ،، عدد الحمقات، الجميور المستيدف، المدةالمواضيع، الفقرات
 الموازنة العامة و التفصيمية.

 :  كتابة  السيناريو 
اما  ل  البرنامج  بكامل  عناصره  مكتوبا  عمى  الورق  تمفيو  يتم  التخيل  الكامل  لشكو 

 1المشيد .الصوت  و  الصورة  المؤثرة  و   ،يشمل النصكأنك  تراه عمى  الشاشة  و 
 

                                                           
(، 1، مكتبة الممك فيد الوطنية لمنشر، الرياض، ط )االعالم؟ مع نتعامل كيف االعالمية التربيةفيد بن عبد الرحمان الشميمري، 1

 .228، ص 2010
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 ( مرحمة  االنتاج  :2 

 ىي  مرحمة  التنفيذ  الفعمي  و  تشمل  :و        

 التصوير. إعداد الموقع  و الديكور و تحديد كوادر 
 إثراء  لغة  و سيم في  بناء  المشيد البصري تنفيذ  االضاءة  التي  ت تصميم و تخطيط و

 تحقيق  أىدافو . البرنامج و
  االعالمية  أو    لغة  التمفزيون  في  التعبير  عن  الرسالةتنفيذ  عممية  التصوير و ىي

ييدف التصوير  المشاىد والسيطرة عمى حواسو وذب انتباه بجيقوم الذي ، و ىو الفن الفنية
 .التصوير و الشيء الذي  نصورهالناجح المتميز الى خمق رؤية  مؤثرة  و جذابة لموضوع 

 استخدام  عناصر   تنفيذ  عممية  التصوير  تبرز  مينية  المخرج  و  لمساتو  الساحرة  في
 .عن  رسالة البرنامج  و  أىدافو المغة  البصرية، لمتعبير

 ج :مرحمة ما  بعد  االنتا (3 

 في  ىذه  المرحمة  تجري  العمميات  التالية  : و         

   بينيا .المقطات  المصورة و فيرستيا و تصنيفيا و االختيار من تفريغ 
 .تنفيذ  المونتاج  يجمع  المقطات  المطموبة  في  سياق  متتابع  حسب  السيناريو 
 . تسجيل  نص  التعميق 
  الموسيقى  التصويرية .تسجيل  المؤثرات  الصوتية  و 
 . مزج  الصوت 
 . استخدام  الجرافيك  مثل  :  كتابة  أسماء  المتحدثين 
 .1النسخ  ثم  البث 

 

                                                           
 .032فهد بن عبد الرحمان الشميمري، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 التمفزيونية. البرامج أنواع المبحث  الثالث :

يمكن  لبعض  البرامج  أن يتم  تقسيميا  الى  قوالب  فرعية  و  ذلك  اعتمادا   عمى         
 تشابييا بسمات  خاصة  و  بشكل  عام  و  ىي  :

 البرامج الدرامية : (1

، كما  نجدىا  تعتمد  سمسمة  من  االحداث  و  الحقائق ىي  البرامج  التي  يتم  فييا  عرض   
 يمزجيا  الكاتب  كما  نجدىا  تنقسم  الى  أقسام : عمى  المسرحية  التي 

 : برامج  درامية  يعرضها  التمفزيون 
 شركات  إعالمية  فيقوم  التمفزيون  بعرضيا  عمى  الجميور. وىي أشكال درامية تنتجيا

  : الفيمم  السينمائي 
استوديوىات  وىو  إنتاج  درامي  يكون  من  خالل  إنتاج  سينمائي  و الذي  يتم  في  

 السينما  فتختمف  اختالفا  كبيرا  عن اإلنتاج  التمفزيوني.
  المسرحية: 

وىي التي ينتجيا المسرح سواء كان خاصا  أو حكوميا  و يتم  عرضيا  عرضا حياة 
في  حين نجاحيا  و ذلك  المسرح  لفترة  معينة  فيستمر عرض المسرحية لسنوات   عمى

 1بكاميرات  تمفزيونية  وتسويقيا.  يكون  قبل  تسجيل  المسرحية
 
 
 

 

                                                           

.100، ص 2008، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د ط، الكتابة اإلذاعية و التمفزيونية ن، فطارق سيد أحمد الخميفي  1
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   : برامج  درامية  ينتجها  التمفزيون ليعرضها  عمى  مشاهديه 

 م  أدوات  اإلنتاج  التمفزيوني  وىي  أشكال  درامية  يقوم  التمفزيون  بإنتاجيا  باستخدا
دور  السينمائي  ليعرضيا  عمى  مشاىديو  أو تسويقيا  بحيث  يعرضيا  أوال  عمى  و 

 العرض ) السينما ( ومن  ثم  يعرضيا  عمى  التمفزيون  ومنيا :

  : وىي  شكل  من أشكال  الدراما  حيث  تعتمد  غالبا  التمثيمية التمفزيونية
عمى  قصة  قصيرة  أو  رواية  يتم  حذف  بعض  التفاصيل  منيا  ويتم  إنتاجيا  

 ت  داخمية  أثناء  التمثيمية  وتصويرىا  و إخراجيا  حيث  يتم  استخدام  ديكورا
 التمفزيونية، و غالبا  ما  تكون  مدة  التمثيمية  التمفزيونية  ال تزيد  عن  ساعتين.

 وىو مثل  التمثيمية التمفزيونية في مدتيا  و لكن يختمف عنيا  :التمفزيوني  الفيمم
 تمفزيونيا.إذاعتو في نمط اإلخراج و الديكور و يمكن تصويره و عرضو سينمائيا قبل 

  ىو شكل من أشكال الدراما، حيث يعتمد عمى عمل : المسمسل  التمفزيوني
روائي درامي  متشابك  األحداث  ومعقد  الشخصيات  حيث  يكون  في سمسمة  من  

 بحيث تنتيي  كل حمقة  بعقدة  تشوق  المشاىد  لمتابعة  الحمقة  التالية.حمقات  
 : امية  متشابكة  فيما  بينيا  قد  تكون  مجرد  ىي  حمقات  در السمسمة  الدرامية

 فكرة  إال  أن  كل  حمقة  ال ترتبط  بأخرى  كما ىو  الحال  في  المسمسل  ومدة  
 1الحمقة  ال تزيد.

 
 
 
 

                                                           

.101طارق سيد أحمد الخميفي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  وىي  شكل  مسرحي  يتم  إنتاجو  من  قبل  المحطات  :المسرحية  التمفزيونية
لتسويقو  تجاريا، وباعتبار  أن  التمفزيون  التمفزيونية  لعرضو  عمى  جميورىا  أو  

ىو  خدمة  عامة  أن  يكون  مشروعا  تجاريا  فالمنتج  من  قبل  التمفزيون  يمكن  
 أن  يكتشف  مبدعين  جدد  من  الكتب  ومخرجين  و ممثمين.

 (  البرامج  اإلخبارية :2

وفي تعريف   وقوعيا  أينما  كانتحداث لحظة األ الخبر عمى أنو  القيام  بتصوير  يمكن  تعريف
أخر : معمومة  عن حدث ما يتعمق  بأحداث  محمية و عالمية جارية في مختمف األصعدة  

أن   العممية، و يجبالسياسية و االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و الفنية و الرياضية و 
يحرص ى المحرر أن ي  الخبر باىتمام من الجميور المتمقي لكي يضاع و يجب عميحظى  أ

 و أن  تكون  صياغتيا  بسيطة  و واضحة.  وموضوعتيياعمى  دقة  المعمومات  و توازنيا  

العالمية  عمى  أنيا  كل  ما يربط  مشاىد  التمفزيون  و مستمع  الراديو  ويمكن  تعريف األخبار
 اإلخبارية  نجد: شكال  البرامج و األحداث، من أ فتجعمو  عالما  بمجريات  األموربالعالم 

من  مجموعة  أخبار  متنوعة  تيم  المستمعين  و المشاىدين    وىي تتكون اإلخبارية:النشرة 
 1خالل  تقديميا  أثناء  فترة  زمنية  مختمفة  و في  أوقات  محددة  يوميا  ال يتم  الخروج  عنيا.

 

 

 

 

                                                           
،ص 2013(، 1، دار المعتز لمنشر و التوزيع، األردن، عمان، ط )والمقروء والمسموع المرئي بين االعالم سماعمي كنعان،  1

93. 
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ويتم  ترتيب  األخبار  بناء  فورية  الخبر و عمى  أىميتو  قد  تيتم  بعض  المحطات  بتقديم  
موجز  ألىم  األخبار  التي  و ردت  و ذلك  إما  في بداية  النشرة  و في نيايتيا  أو في االثنين  

ار و ذلك إلعطاء  معا و يعتمد   التمفزيون  عمى  الصور  المتحركة  و الثابتة  عند  تقديم  األخب
مصداقية  أكثر في  نقل  الخبر أما  الراديو  فيعتمد  عمى  قراءة  المذيع  لألخبار ويمكن  أن  

 تتم  اإلذاعة  تصريحات  الشخصيات  التي  تناولتيا  األخبار.      

 (  البرامج  الثقافية و التعممية :3

إكسابو  معمومات  ثقافية  وميارات  وىي  تيدف  الى  تثقيف  الجميور  من  حيث        
جديدة  حيث  ىذه  البرامج  يمكنيا  أن تؤثر عمى  ثقافات  الفرد  و خبراتو  حيث  ليا أقسام  

 تتمثل فيمايمي :

 :وىي  برامج  تقدم  لألطفال  الذين  ال  يصمون  سن  الدخول   برامج  التعميم  االبتدائي
 األطفال  ما  دون الست  سنوات.  الى  المدرسة   حيث  تتناسب مع  عمر

  و  ىي  برامج  تتوافق  مع  المناىج  الدراسية  المقرر  لتشمل   :برامج التعميم  الجامعي
 مرحمة  التعميم  الجامعي .

 و  ىي  برامج متخصصة  في  مجاالت  متنوعة  موجية  لمن   :برامج  التعميم  المستمر
 ك بيدف  تقديم  جديد  العمم  لمميتمين.أتم  مراحل  التعميم  المختمفة  و ذل

  تيدف لتنميو   يمية  ال  ترتبط  بمناىج مدرسية و ىي  برامج  تسج :برامج المهارات
 1ميارات  الجميور بشكل عام.

 

 

 
                                                           

 .95-94عمي كنعان، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 (  البرامج  الترفيهية و المنوعة :4

ىذه  البرامج   ،  تيدف يحرص  عمى  تقديميا  التمفزيون  ىي  من  أىم  االشكال  التي        
الثقافية   قالبيا  أشكاال  برامجية  مثل : البرامج  الرياضية و  تشمل فيلترفيو  الجميور و  قد 
 .بشكميا  الفيممي  برامج ترفييية يمكن  اعتبار  االغاني 

 (  البرامج  الجماهرية  : 5

يور و التمفزيون من  ر في ربط  و توحيد العالقة بين الجمكبيىي  برامج ليا  دور  و         
خالل مشاركة الجميور في القضايا ألخذ آرائيم و عرض مشاكميم و حميا، و إعطائيم فرص في 

  الكمبيوتر  المشارك في البرامج و يعتمد بعضيا عمى المناقشات وذلك الستيعاب الجميور
 1التميفون لموصول  لمجميور. و 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

-90األولى) السنة تالميذ لدى العدوانية بظهور وعالقتها العنيفة التمفزيونية البرامج مشاهدةسكيمي خضرة، حبوسي صميحة، 1
ماستر، قسم عموم االجتماعية، تخصص عمم النفس المدرسي، جامعة أكمي محند أو لحاج البويرة، ، مذكرة لنيل شيادة (سنة12

 .55، ص 2013 -2012
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 .االجتماعيةتأثير البرامج المبحث الرابع :

التي ليا تأثير كبير عمى الجميور من   البرامجيةتعتبر البرامج االجتماعية  احد األشكال       
خالل ما تقدمو من مضامين إعالمية، فتعتبر أداة فاعمية في تشكيل  الرأي اتجاه مختمف القضايا  

 واألحداث وذلك من خالل ما يمي : 

القضايا االجتماعية و السياسية اليامة فقد اىتمت بموضوعات كثيرة تثير اىتمام الجميور بمختمف 
 مثل : المساواة، حقوق المرأة وقضايا المجتمع.

تعتبر البرامج االجتماعية مرآة تعكس مشكالت المجتمع فتكشف السمبيات داخمو و أحيانا تساعد 
مف القضايا التي تمس عمى حل ىذه المشكالت، ومذيعو ىذه البرامج لدييم القدرة عمى طرح مخت

المجتمع كما أن الجميور لديو القدرة عمى اختيار ما يريد أن يشاىد و ال تكتفي بذلك و لكنيا 
  ا و تفسيرييا بطرح مختمف اآلراء تجعمو يدرك أبعاد و جوانب ىذه األحداث من خالل تحميميي

 بالتالي يتشكل لدييم اتجاىات حول ىذه القضايا.  و 

تماعية صوت الشعب فمن خالليا يعبر األفراد أفكارىم و يصل صوتيم إلى تعد البرامج االج
المسؤولين وىذا لو تأثير عمى المستوى السياسي واالجتماعي داخل المجتمع، ويرى عمماء االعالم  

ن خالل والترفيو م واالجتماع أن البرامج االجتماعية ليا تأثير في المجال الثقافي و االجتماعي
 1السموكيات. وواألفكار  كل القيم ؤثرة في نشرأصبحت أحد العوامل الم وع وبالتاليمضمونيا المتن

 

 

 

                                                           
دراسة  -أنموذجا–قناة النهار  البرامج االجتماعية في الفضائيات الجزائرية الخاصة برنامج ما وراء الجدران، رزيق سامية،1

د، تخصص وسائل االعالم و المجتمع، كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية،  –م  -لمذكرة مقدمة لنيل شيادة ماستر تحميمية، 
 .50 – 49، ص ص 2016 – 2015ميدان عموم االعالم و االتصال، جامعة تبسة، 
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 خالصة  :

درامية  و إخبارية  ث  برامج  متعددة  منيا  برامج  مما  سبق  أن  التمفزيون  يبنستخمص       
المختمفة   مواضيع  تمبي  رغبات  الجميور يمية  و منوعة  تثير من  خالليا و  تعمو تثقيفية 

فيي  تمر  بمراحل  متعددة  ضمن  قوالب  فنية  لتحقيق  نجاح  ىذه  البرامج  موجية  لشرائح  
واسعة  من  المجتمع  و  برامجو  ليا  دور  كبير  في  ربط  و  توحيد  العالقة  بين  الجميور  

 و التمفزيون.
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 :هيد  تم

يخضع الكائن البشري منذ ميالده لتغير مستمر، فيو ينمو خالل فترات متعاقبة و تعد المراىقة     
مرحمة نمائية يمر بيا اإلنسان، تتميز بتغيرات الفيزيولوجية، االجتماعية، العقمية و النفسية فيي 

المراىق يسعى الى مرحمة تسودىا الفترات االنفعالية و تتخمميا، صراعات متعددة و كثرة االندفاع ف
االستقاللية و تحرر و الرغبة في الثبات االنفعالي و تعتبر الممر الذي يوصل الفرد من الطفولة 
الى الرشد و االنتقال من االشياء الممموسة الى االشياء المعنوية و الفطرية، في ىذا الفصل 

يحتاج المراىق خالل  سنتطرق لمختمف مراحل و فترات النمو في المراىقة و أىم الحاجات التي
 نموه.
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 تعريف  المراىقة. المبحث  األول :

أنيما  نميا  نموا  و راىقت  الفتاة  بمعنى  المراىقة  لفظا معناىا  النمو  قولنا راىق  الفتى  :لغة  
 والنضجمن الحمم  الداللة  عمى  االقتراب االشتقاق المغوي غير ىذا المعنى، وفي ىذا تكمن  و

عمييا  بأنيا   فالمراىقة  بيذا  تعني  الفترة  التي  تبدأ  بالبموغ  وتنتيي  باكتمال  الرشد و يطمق 
المراىق  يجتيد    تجمع  بين  خصائص  الطفولة و سمات  الرجولة  ألنمرحمة  انتقالية 

 1الراشدين  الكبار  لموصول  الى  االستقالل  الذاتي  كسائرعمى  لالنفالت  من الطفولة المعتمدة

الفرد فيمكن  أن تطمق  إجماال  عمى  مختمف  وتعني النمو و التطور الديناميكي عند  :اصطالحا
المراحل  التي  يمر الفرد  قبل  مشا رفتو  عتبة  النضج، فالمراىق  ىو  الفرد  الذي  يرى  أنو  

و أن لو  تفكير    تخطى  الطفولة  و أصبح  من  وجية  نظره  ىو  قادرا  عمى  رعاية  نفسو
 2خاص  بو  و أنو مستقل  بذاتو.

وتعتبر  المراىقة  مرحمة  االنتقال  من  الطفولة  الى  الرشد  و ىي غالبا  تبدأ  من  البموغ  أي 
من  الحادية عشر أو من الثانية  عشر من العمر، و تنتيي عند  سن الواحد العشرين  أو الثانية 

ختمف  في بدايتيا  و نيايتيا  حسب اختالف  المجتمعات  بعد  أن و العشرين  من  العمر، وقد ت
أن مرحمة  المراىقة  عمريا  أشار الى  نقطة  ميمة، وىي   " عبد  الرحمان  الوافي"حدد الدكتور 

المجتمع  و ثقافتو  و ظروفو  المعيشية  و نستطيع  أن تحمل  المراىقة  المراىقة  تحدد  حسب  
 3د الحقيقي  لمفرد  و كذات  فردية  مستقمة.في  أنيا ىي الميال

 

                                                           
، ص 1661(، 1العربية لمعموم، لبنان، ط )، الدار األساسية حقائقها و والمراهقة الطفولة سايكولوجيةعبد العمي الجسماني،  1

136. 
 .10، ص 1111، دار الكتب المصرية، مصر، د ط، والثقة التفاؤل مرحمة بين المراهقةإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، 2
 .10إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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7 وىي تعني  سيكولوجيا  فترة  معينة  تترتب  عمييا  مقتضيات  في  سيكولوجيا المراهقة
السموك  جديدة  لم  يألفيا  الفرد من قبل، وقد  يصطبغ  تصرفو  بالتوافق  و التكيف  اإليجابي  

إلزام نفسيو  باالمتثال  لمعايير  المجتمع  و لعمو  ال و ربما ظيرت  عميو  بوادر  سموك تقتضيو  
 1يمتفت  الى ىذه الجوانب  التفاتا  ذاتيا، لذا  فيو  بحاجة  الى  من  يوجيو  و يرعاه.

" جميس  تانر " يعرف  المراىقة 7 فقال  لألسف في  ثقافتنا  الغربية  المعاصرة  تعتبر  مرحمتا  
رة  تثير  المعاناة  في  حياة  المراىقين  و آبائيم، فيي  فترة  تتميز  البموغ و المراىقة  بمثابة  فت

بالتمرد  و االضطراب  بدال  من الحيوية، جزئيا  سبب  ذلك  ىو  الشعور  بالذنب  نتيجة  
لمتطورات  البيولوجية، أما  السبب  األىم  فيتمثل  في المعالجة  الفاسدة لمرحمة  المراىقة  في  

م،  حيث  يفرض  السوق  ىذه  المعالجة  لكسب  أكبر قدر ممكن  من  المال  وسائل  اإلعال
 2ميما  كان  تأثير ذلك عمى  الصحة  الجسدية و النفسية.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .161عبد العمي الجسماني، مرجع سبق ذكره، ص  1
، ص 1113(، 1، دار الفاروق لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط )تحميمها طرق و المراهقةالترجمة، مري العا فان ىيسوبك، خالدبول 2
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 مرحمة  المراىقة.المبحث  الثاني :

 مرحمة  ما  قبل  المراهقة : -1

تظير  لدى  الفرد     12و   11يطمق عمييا  أيضا مرحمة التحفز و المقاومة ما بين سن         
عالمات النمو الدالة عمى اقتراب البموغ مثل الطول، زيادة الوزن  و تبدو مقاومة نفسية تبدليا  

 من ىذه  المرحمة  زيادة  الحساسية و النفور  عالمات الذات ضد تحفز الميول الجنسية و من 
 اآلخر من  كال  الطرفين.لجنس ا

 المراهقة  المبكرة  : -2

تبدأ  مرحمة  المراىقة  المبكرة  بظيور  عالمات  البموغ  و  التي  قد  تحدث  بداية من          
سن  التاسعة  و  حتى  الرابعة  عشرة ، يشبو  وصف  ىذه  المرحمة  توقعات  االحوال  الجوية  

ن  سحب ممطرة  و أمواج  االعالم "يتوقع  خبراء  االرصاد تكو  التي  نسمعيا  عب  وسائل 
 أن  تكون  االجواء عاصفة  و االمطار رعدية شديدة  " و  عاتية ، 

تتسم  ىذه  المرحمة  بالمزاج  المتقمب  و  العواصف الثائرة ،فسمة  االمان  التي  كان  يشعر بيا  
قد  سقطت  أمام  عالمات  البموغ، يشعر  المراىق   الطفل   في  أثناء  مرحمة  الطفولة  المتأخرة 

خالل  ىذه  المرحمة  بالتوتر  و  القمق  و  سرعة  االستثارة  و  يعبر  عن  االضطراب  
يختمف  المراىق  تصرفات  جامحة  بطبيعة  الحال، و   الداخمي  الذي  يشعر  بو   في  شكل

رسة  االبتدائية  يمكن  التنبؤ  بسموكو  أيام  المد في  المدرسة  الثانوية  عن  ذلك  الطفل  الذي 
،  تعد  المراىقة  المبكرة  بمثابة  فترة زمنية  قد يجسد ىذا  الصديق الصورة  في الوقت  نفسو

  1فترة  الطفولة بعد أن  تعترضيا المثالية  لموالدين  التي  تكون في  ذىن المراىق  في  أثناء 
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ذه  ،  عادة  ما  تتوطد  أواصر  ىتكون  لدييا  في  فترة  المراىقةالصورة  الواقعية  التي  ت
الصداقة ،حتى  يكون  الصديق ىو حامل االسرار، قد بعبر المراىق عن المشاعر المضطربة  

أو التصادم  نفسو أو الجنس االخراالكبر سنا من  الجنس المراىقين داخمو في شكل التصادم مع 
لم   االقران بالخصوصية و القوة التيرة ، يشعر المراىق مع جماعة  من  خارج االس مع  البالغين

 يعد  يشعر بيا  داخل  كيان  االسرة.

 المراهقة  المتوسطة :  -3

الرابعة  عشرة و  السابعة  تتكون  مرحمة  المراىقة  المتوسطة  خالل  السنوات  بين         
 .المراحل  الثانوية   لممراىقة   تعرض  ليذه  منالذي يعد أول   " بيتر بموس  "وفقا  ل عشرة و 

ب  الفعمي  الى  الجنس ىذه  المرحمة  و  يبدأ في  االنجذايتطور االدراك  الجنسي لممراىق في 
، كما  يتضاءل  اعتماده  عمى  الوالدين ن  االسرةيصاحب  ذلك  انفصال عن   كيا االخر و

من  إقامة  عالقات  جديدة  يعتمد  فييا  عمى   ،في الوقت الذي  يشعر فيو  المراىق  بالخوف
آخرين  يستمر  التمرد  عمى  المعتقدات  و  القيم  االسرية  و تؤثر  جماعة  االقران  في  طموح  
و  معايير   المراىق  قد يكون ىذا  الوقت ىو  الفترة  المثالية  و التجريب  و تحدي القيود 

،  بيد  أنو  في  أحيان  أخرى  يكون  سموك  معاد  لممجتمع ة  في  شكل االخالقية  و  القانوني
ىذا  المراىق  ىادئ  الطبع  و  يسيل  تعميمو  و  قد  يعاوده  االتزان  مع  القدرة  عمى  إبداء  

 1المرونة  و  التعاطف  مع  الغير.

 

 

 

 
                                                           

.06بول فان ىيسوبك، خالد العامري، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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 المراهقة  المتأخرة  : -4

سية التي يتضمن  ذلك تكوين اليوية  الجن تكوين  اليوية "" إريك  إريكسون "  باسم  "أشار 
 تأخذ صورتيا  النيائية و من الصعب تغييرىا و االدوار االجتماعية و تحديد  اليوية  الشخصية

 االنقسام  الداخمي.الداخمية و الخمل و مع  انخفاض  حاالت  االضطرابات 

ة و سمات  األب  بالنسبة  أما عن األنا التي تكون كامنة  داخل  النفس و المتوافقة مع  شخصي
و شخصية  و سمات  األم بالنسبة  لمبنت، فإنيا  تظير كبنية  جديدة  داخل  األنا  األعمى  لالبن 

و اجتماعية  تصبح  األنا  ة  و تشتمل  عمى  مكونات  شخصية في  مرحمة  المراىقة  المتأخر 
لتحديات  الشخصية  و معاقبة  مركزا  لمطموح  و تحقيق  الرغبات، أما  دورىا  فيو  وضع  ا

 النفس  بالشعور  بالخزي  و افتقاد  تقدير الذات.

سنة  يتجو  الفرد  خالليا  التكيف  مع  محيطو  محاوال التعود  عمى    11الى   14من  سن 
ضبط  النفس  و االبتعاد  عن  الغزلة  و االنطواء، ليندمج  في  الجماعة  فتموت  لديو  أنانيتو  

و تحديد    و ميولو  الفردية، و لكن  تتبمور  لديو  مشكمة  أخذ  دور  و مكانة  في  عالم  الكبار
اتجاىاتو، أما  في  بحثنا  ىذا  فالمراىقة  تعني  فترة  انتقالية  من سن  الطفولة  الى سن  
الرشد، ليست  منفصمة  عما  سبقيا  ) الطفولة ( و الما بعدىا  ) الرشد (  فيي  تبنى  عمى  ما 

ية  تسبب بعض قبميا  و تؤسس  لما  يمييا، تحدث  خالليا  تغيرات جسمية  و نفسية  وعقم
التوترات  العاطفية و السموكية  و تعد  أكثر  مراحل  التنشئة  حساسية، ألن المراىق  يبدأ  إدراك  
مجتمعو  و محيطو  و يتعامل  معو  كفرد  مسؤول  عن  اختياراتو، وقد  حددنا الفترة  العمرية  

  1سنة  أي الخروج  16  أي  الدخول  الى  مرحمة  المتوسط  من  الدراسة الى سن 11من سن  

 

                                                           
  ، برنامج ستار أكاديمي عمى قناةالمراهقين سموك و قيم عمى تأثيرها و العربية الفضائيات الواقع التمفزيون برامجعزري أمال، 1

( نموذجا، دراسة ميدانية في والية سكيكدة، مذكرة لنيل شيادة ماجيستر في عموم  1116ماي  6 –جانفي  12ل بي سي ) 
  .66، ص 1111-1116، 0المجتمع، جامعة الجزائر  االعالم و االتصال، قسم عموم االعالم و االتصال، فرع وسائل االعالم و
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من مرحمة  الثانوية، و التصنيف  الذي  لجأنا  اليو  في الد راستو  بني عمى ىذا  األساس 
 المراحل  الد راسية  و صنفنا  المراىقين  الى  صنفين 7                   

 سنة  وىي  مرحمة  التعميم  المتوسط.  12سنة  الى  سن    11من سن   -1

 1سنة  و ىي  مرحمة  التعميم  الثانوي  غالبا.  16سنة  الى  سن    13 من سن  -1

 فترة  النمو  في  مرحمة  المراىقة. المبحث  الثالث :

 يمر  المراىق  في  فترة  نموه  بعدة  مراحل  نحددىا  فيمايمي 7      

 ( النمو  الجسمي :1

تعتبر  مرحمة  المراىقة  احدى  مرحمتين  لمنمو  الجسمي  السريع، فالمرحمة  األولى          
لمنمو الجسمي  السريع  تكمن  في  الشيور التسعة  األولى  و يستمر النمو سريعا  في  مرحمة  

بين  الحضانة  إال  أنو  يأخذ  في  التباطؤ  النسبي  في  مرحمة  الطفولة  ثم  يسرع  النمو  فيما  
(  عاما  و يستمر  سريعا  لفترة  تستغرق  عامين، و معنى  الثانية  عادة   11 – 11عامي  ) 

قبل  دور  البموغ  الجنسي  بعام  و تستمر  عمى  ىذا  النمو  فترة  قد  تصل  الى  عامين أو  
نمو  السريع  أكثر  مع  مالحظة  االختالف  بين  الفتى  و الفتاة، وبعبارة  أخرى  أن  فترة  ال

 2في  مرحمة  المراىقة  

 

 

 

                                                           
 .99ص  عزري أمال، مرجع سبق ذكره،1
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(  12 – 11( سنة  عند  البنات،  و من ) 11 – 11تستمر  عامين  أو  ثالثة  أعوام  من  ) 
سنة  في  الفتيات.   11سنة  في  البنين   15سنة  عند  البنين  عمى  أن  يستمر  النمو 

لطول و الوزن  و ينظم  ىرمون  النمو ويقصد  بو  النمو  في  األبعاد  الخارجية  لإلنسان  كا
الطول، فإفراز  كميات  مناسبة  منو  مع  صحة  جيدة  و غذاء  مناسب  يساعدان  عمى  

نقصان  ىذا  وصول  الفرد  الى  الحد  األقصى  لمنمو  الطبيعي  لمطول، وعمى النقيض  
كل  من  بوصة  في 3- 1ي القامة  فالنسبة  لمبنات  فيناك  زيادة  حوالاليرمون  بسبب  قصر 

بوصة في سنتين  اثنتين، و بعدىا   2 – 1السنتين المتين  تسبقان أول  حيضة  أي  بزيادة  تبمغ  
 أول  حيضة  تبطئ  سرعة.

ل النمو و  تكون  الزيادة  السنوية  طفيفة،  أما  بالنسبة  لمبنين  تحدث أكبر  زيادة  في  الطو 
البعد  عن  البموغ  الى فترة ما  بعد البموغ  و ذلك بغض التنظر السنة  التي يمر فييا الطفل من

سنة عند  البنين، ثم تكون  14سنة عند البنات و  12الزمني  و النمو الجسمي يتراوح  من  
درجة  من  الى الزيادة بعد ذلك ضئيمة لمغاية و النمو الجسمي في مرحمة المراىقة المتأخرة يصل 

 .الحظ أيضا في جوانب النمو المختمفة خاصة السموكاالستقرار و الثبات، و ن

في عام  " ستورلث "العظام، أجرى  أما عن الوزن فيالحظ أن الزيادة فيو ترجع الى العضالت و
نياية سن العشرين و كانت  خالصة  حتى  أبحاثا عمى زيادة الوزن في االطفال منذ الميالد 1605

 أبحاثو  7

 الفترة  ما بين الميالد  حتى  الرابعة  تقابميا  زيادة  أخرى    زيادة  سريعة  في  الوزن  في
 .( عاما  ىذا بالنسبة  لمبنين 13-11في  الفترة  التي  تقع  بين )

 (  و يرجع  سبب  التكبير  في  زيادة   11 – 11أما بالنسبة  لمبنات  فيي  تبدأ من )
 1عن  الولد.  الوزن  عند البنت  الى  بدء  دور البموغ  لدييا  مبكرا

                                                           

. 15عصام نور، مرجع سبق ذكره، ص   1  
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، و يكبر  الييكل  العظمي  نمو  العظام  و تصبح  أكثر  وزناوفي  فترة  المراىقة  ت
بزيادة  العضالت  بسرعة  بحيث  تعطي  السياقات واالكتاف و االذرع  مظيرا كبيرا  و 

 يزداد  وزن  الجسم.
مرحمة  المراىقة   وينتج عن  النمو الجسماني  السريع  و  خاصة  في  الفترة  االولى من 

، و يصيب  ذلك  أن تكون  حركات المراىق  غير  نحو  الخمول و الكسل و التراخي  ميل
دقيقة  و عمى العكس نجد أن الطفل  في  مرحمة  التعميم  االبتدائي  يبدو نشيطا كثير  

، و يرجع  ذلك  أن النمو ميل  شديد لمعمل  لفترات  طويمة الحركة   القابمية  لمتعب  مع 
 في  الطفولة يسير بخطوات معتدلة. 

( عاما  حيث  يكون  المراىق  قد  وصل  الى قدر من   13 – 12في فترة  ما  بين  )
،   و  يالحظ  في  الوقت  حركتو  أكثر  توافقا  و انسجاما النضج  الجنسي  و  تصبح 

،  أي  من  يكون  من  النوع  البنائي  دة  وذاتو  أن نشاط  المراىق  يأخذ  في  الزيا
النوع  الذي  يرمي  الى  تحقيق  ىدف معين  عكس  ما  يقوم  بو  االطفال  في  
المدرسة  االبتدائية   ويرجع  التطور  في  القدرات  الحركية  و  الميارات  الجسمية  عند  

 االوالد الى  أمرين 7
 .دي  الى  ازدياد القوة  العضمية مذكرة  يؤ زيادة  أنتاج اليرمونات  ال :االمر االول

و اتساع  د االوالد و ازدياد عرض االكتاف طبيعة  النمو العظمة  عن :االمر الثاني
،  تعتبر  كميا  ظروف  مساعدة  عمى  ازدياد حجم القمب و ضغط  الدمتجويف الصدر و 

كذلك  اال أن  قوة  البنين  من  ىذه  التغيرات  تحدث  عند  البنات   ة  البدنية و كثيرالقو 
 1في  مجتمعنا  ىو  السائد.
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 (  النمو النفسي  :2

يرى كثير من عمماء النفس و عمى راسيم فرويد أن المراىقة مرحمة أزمة، ألن المراىق         
الذي يفرض عميو ضغوطات فمثال   يقع بين حاجاتو الداخمية المستجدة و محيطة االجتماعي

طرأ عميو لكن المجتمع يرفضيا، مما يجعل المراىق  تنتيجة التحوالت التي  تظيرالجنس كحاجة 
  ىذا يسبب القمق مجبرا عمى تطوير ميكانيزمات دفاعية لمتحكم في الجانب الغريزي المستجد و

، حيث  يعيد المراىق تشكيل مفاىيمو  الذات وإثبات  "  أزمة  اليوية  "   أركسونر يذك التوترو 
اىتمامو، و يميل المراىق الى االستقالل عن والديو،  و يرتبط بجماعة االقران   فما يثير نفسوعن 

حيث يدين ليا بالوالء، ممبيا من خالليا الحاجة الى االنتماء باعتبارىا بديل عن االسرة التي  
لسباب  أن المراىقين و ا " غاالن أليفر "رى الكبت، و ييحاول االستقالل عنيا ىربا من السمطة و 

في ىذه الفترة  بحاجة  لبناء عالقات اجتماعية و صداقات، ألنيم في مرحمة اكتشاف لمعالم  
ذلك ليتمكنوا من جميع المعمومات الكافية عنو، و وضع الخيارات  الخارجي و المجتمع و
 خمو بشكل جيد، و كمما تقدم بالسن باتجاه الكيولة كمما عاد لدائرتو داالمناسبة، و التموضع 

 .االجتماعية االولى أي االسرة

  لرغبة في إقامة عالقة حميمية معو، و اريواجو المراىق في ىذه الفترة مشكمة الميل لمجنس االخ
سموكياتو و يتعمم   كذلك يعاني من صدمات تقبل االخرين لو إذا كانت سمبية، ليذا ييتم بمظيره و

المزاجية، يغضب  االنفعال وأما التغيرات االنفعالية فيصبح المراىق شديد ، أساليب جذب االخرين
ع  إشباواقعة و يغرق في عالم االحالم، التي تمكنو من الغالب يرفض باب كما أنو في االسألتفو 
في الواقع، و من التغيرات النفسية في ىذه المرحمة نجد أن من الحاجات التي حرم منيا  الكثير

 1حب  الذات  ليصبح  متوازنا  نفسيا. ، وص من  بعض السموكيات كاألنانيةالمراىق يتخم
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 (   النمو  االنفعالي  : 3

  شعورية  مثل 7  الخوف، الغضب حالة بعض عمماء النفس يعرفون االنفعال عمى أنو         
يعرف ز و البعض االخر  السعادة و االشمئزاالحقد و الحب  و العطف و  السرور و الحزن وو 

 أو استجابة  عالمية. االنفعال عمى أنو عبارة  عن  تعبير خارجي

المراىق  الثالث  يعرف االنفعال عمى أنو حالة عضوية داخمية و تتمخص حياة و البعض 
 االنفعالية  فيمايمي 7 

   المراىق  شديد  القمق  نظرا  لمتغيرات  الجسمية  التي  يمر  بيا  و إلحساسو  بالفرق
 بين  االخرين  مع  اختالف  توازنو  الجسمي.بينو  و 

   رغم  حاجة  المراىق  الماسة  الى  توجيو  الى  أنو  ينقد  الكبار  بشدة  و يميل  الى
فقد  الثقة  بالمعايير  التقميدية  لألسرة  و يحاول  تحدي  السمطة  األبوية  مما  يسبب  

 قمقا  شديدا  لموالدين.
 و اثبات  الذات.  الرغبة  في  االستقاللية 
   يميل  المراىقون  نحو  المثالية، و ليذا  نستطيع  أن  نستشيرىم  باألعمال  و  الكممات

العظيمة، و لوسائل  االعالم  المختمفة  كالسينما  و  التمفزيون  و  االذاعة  أثر  كبير  
 عمييم.

 كثرة   و و شدة  الحساسيةلطبع  الكأبة  الحياة  مع  المراىقين  صعبة  لميميم  الى  حدة  ا
 1النقد  و المبالغة  و الشعور  بالذات  و  الحيرة.
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 ( النمو  العقمي :4

 تطورا في فيم الطفل وتعبيره   االنسان منذ والدتو  نموا مطردا، يتبع  ىذا النمو ينمو عقل        
المرحمة االنتقالية  ة، وىي تصرفاتو و مدركاتو، وتمثل مرحمة المراىقة بداية تفكير العمميات الشكمي

بين الطفولة  و المراىقة، ويستطيع  المراىق  العادي أن  يتناول  بسيولة  و اقتدار  أنواعا  كثيرة  
أن  األعمال  العقمية  أو  المشكالت التي قد يجدىا الطفل في العاشرة أمرا متعذرا، إال من  

أكثر  تقدما  و نضجا  من  الناحية  المعرفية  المراىق  خالل  مرحمة  العمميات  الشكمية  يصبح  
عن  ذي قبل، حيث  يصل  التركيب  العقمي الى أعمى درجة من االتزان في نياية مرحمة  
العمميات الشكمية، و يصل المراىق الى تفكير الراشدين، و يصل  فييا الذكاء الى قيمتو  إذ تشيد 

مي، وتشير كممة " شكمية " الى نمو شكل التفكير أو مرحمة  المراىقة الطفرة النيائية  النمو العق
بنائو الى قدرة المراىق عمى تكوين شكال معينا  لمفروض، يستطيع المراىق في مرحمة  العمميات  

األحداث من خالل استخدام عمميات  معقدة من التفكير الرمزي شكمية القيام  بتنظيم  الحقائق و ال
القدرة عمى الفيم و االستدراك ق عمى حل المشكالت، و تنمو لديو قدرة المراى والتجريدي، و تزداد

لمعالقات، كما تنمو القدرة عمى التذكر بحيث تصبح قدرتو عمى التذكر قائمة عمى الفيم بدال من 
التذكر األلي، كما تزداد القدرة عمى إدراك مفيوم الزمن خاصة المستقبل وىذه ىي أىم سمات 

مميات الشكمية  ودلت الدراسات في سيكولوجية النمو عمى  وجود عدة المراىقين خالل مرحمة الع
  71عوامل تمعب  دورا أساسيا في تطور نمو المراىق العقمي  فسنوجز أىميا فيمايمي
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 7 تمعب كل من الوراثة و البيئة دورا ىاما في تحديد القدرات العقمية الوراثة و البيئة
فاإلمكانيات الوراثية ال تتحقق إال عن طريق البيئة، فإذا كانت ظروف البيئة بالغة السوء  
فإن درجة الفرد تيبط حتى تصبح في أقل مستوى ممكن، و لكنيا قد ترتفع إذا تحسنت  

لي في األسر ذات الذكاء المتوسط، كما يظير بنسبة ىذه  الظروف و يظير الذكاء العا
أقل في األسر ذات الذكاء المنخفض و يتضح من ذلك أنو ال يمكن التنبؤ بذكاء طفل 
بمجرد معرفة  ذكاء أبويو أو بيئتو المنزلية، بل من تحديده باختبارات خاصة مثل مقياس  

 ببيئتو  لقياس الذكاء. ألفريد ""
  بارزا في إبراز الفروق الفردية في النمو العقمي و يؤثر النظام التعميمي  التعميم 7 يمعب دورا

في ذلك و يشمل  ذلك المنيج  الدراسي وشخصيات المدرسين و أوجو النشاط  خارج 
 المنيج.

  المدرسون 7 ليم تأثير واضح في النمو العقمي لممراىقين فإن سموك المدرس و خموه من
 1توجيو سموك المراىقين وحل مشاكميم. المشكالت الشخصية عامل ىام في

 ( النمو االجتماعي :5

 ييايميل المراىق في السنوات األولى من المراىقة الى مسايرة الجماعة التي ينتمي إل       
فيحاول جاىدا الظيور بمظيرىم  و التصرف بمثل تصرفيم و تتميز ىذه المسايرة بالصراحة التامة  

د الذات، و الرغبة  في التجاه اتجاه أخر يقوم عمى أساس من تأكيواإلخالص ثم يحل محل ىذا ا
 العقميرجع ذلك الى وعيو االجتماعي، و نضجو وسط جماعة و ياالعتراف بو كفرد يعمل 

 ويصاحب ذلك من زيادة في خبراتو، وفي منتصف المراىقة يسعى المراىق ألن يكون لو مركز بين
 2 جماعتو
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7 ارتداء مالبس زاىية األلوان فت النظر إليو بوسائل متعددة مثلفيميل دائما الى القيام بأعمال تم 
و مصنوعة عمى أحدث طراز، أو إقحام نفسو في مناقشات فوق مستواه أو إطالة الجدل في 

 لك عن عقيدة بل حبا في المعالجة ال يفعل ذ وىو عات بعيدة كل البعد عن خبراتو،موضو 
 ف  باأللفاظ الرنانة.التشدو 

و في السنوات األخيرة لمرحمة المراىقة يشعر المراىق بأن عميو مسؤوليات نحو الجماعة أو 
الجماعات التي ينتمي إلييا، و لذلك يحاول جاىدا أن يقوم ببعض الخدمات و اإلصالحات بغيت 

السمطة الممثمة في النيوض بأفراد تمك الجماعة كذلك يتميز سموك المراىق بالرغبة في مقاومة 
األسرة و المدرسة أو المجتمع العام لمخروج الى عالم األصدقاء و الزمالء، عالم مميء باتجاىات 

 حديثة ممثمة في الحرية و االستقالل و التحرر من التبعية الطفمية.

 اتجاىات المراىق االجتماعية 7

 ميل المراىق الى النقد و رغبتو في االصالح.( 1

 مساعدة األخرين و المشاركة االجتماعية.الرغبة في (2

 اختيار األصدقاء. (3

 الميل الى الزعامة و البطولية و الرجولية يمثل الزعامة االجتماعية و الذىنية و الرياضية.( 4

 .فة و وضع الكبار في موقف التبعيةاالستقاللية المسر  (5

 1الثقة المطمقة بالذات. (6
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 دورا ىاما في تحقيق المسالمة االجتماعية و التوافق االجتماعي.التقبل االجتماعي يمعب ( 7

 القدرة عمى االبتكار ...إلخ.( 8

الحياة االجتماعية في المراىقة أكثر اتساعا وشموال و تباينا وتمايزا عن حياة الطفولة المتطورة 
النامية في اطار األسرة و المدرسة، وذلك ألن المراىقة ىي الدعامة األساسية في الحياة اإلنسانية 

 1في رشدىا و اكتمال نضجيا، كما كانت الطفولة و عامة المراىقة.  

 .  حاجات المراىقين بع:الراالمبحث 

يعيش  المراىق عدة أزمات ناتجة عن التوتر و القمق الذي يمر بو، وىذه األزمات ماىي         
إال تعبير عن حاجات معينة لم تجد سبيميا الى التفيم و اإلشباع نتيجة اصطداميا بظروف الواقع 

 من عوائق اجتماعية و بيئة مختمفة و من أىم ىذه الحاجات 7 

 الحاجة الى األمن : (1

 تتبمور الحاجة لألمن في ثالث  مستويات 7 

 : ة الضرورية لتحقيق حياة آمنة أي الصحة البدنية و العقمي المستوى الفيزيولوجي الجسمي
7 اكتمال كل األعضاء، جمال المظير الجسمي و المياقة و الحاجة لتمبية الحاجات مثل

 جوع.الفيزيولوجية كتجنب األلم و الخطر و ال
 :فيظير في تحقيق التوازن الداخمي من خالل استيعاب الذات بحاجاتيا  المستوى النفسي

 ودوافعيا، تشكيل ىوية و تقبميا، الثقة بالنفس، االتزان االنفعالي.
 :يكمن األمن في تحقيق التوازن مع المحيط الخارجي، استيعاب  المستوى االجتماعي

 2النتماء و التقبل من طرف االخرين.المجتمع، الحياة األسرية المستقرة، ا
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 ( الحاجة الى الحب و القبول : 2

جماعة ألسرة و المقربين منو كاألصدقاء )تظير في الحاجة الى الحب و الدعم من طرف األفراد ا
 األقرن (، و أفراد الجنس األخر و أفراد المجتمع ككل وذلك يمكنو من الحصول عمى 

أوقات األزمات و القمق و التوترات، فالحب و التقبل يسيل عمى المؤازرة و الدعم خاصة في 
  ر بيا و تنمي لديو الثقة بالنفسالمراىق التغمب عمى الكثير من المشاكل في المرحمة التي يم

 تقبل الذات.و 

 ( الحاجة الى المكانة و تحقيق الذات : 3

االجتماعي و الحاجة الى الشعور تتبمور في الحاجة الى المكانة االجتماعية و الدور و المركز 
 ام والتقبل من  قبل الجماعة   بالمساواة  والعدل في المعاممة، الحاجة الى االنتماء و االحتر 

 الحاجة  إلثبات  الذات من  خالل 7 القيادة، التغمب  عمى الصعاب،  تحمل  المسؤولية  و اتخاذ و 
 القرارات.

 ( الحاجة الى التفكر و االبتكار :4

 النجاح و التقدم الدراسي والمينيتشمل التفكير و ايجاد حمول جديدة و استكشاف خبرات جديدة، 
اإلبداع الفني و البروز في مجال  بعينو  فيي عموما تسعى الستثمار قدرات الذكاء لدى 

 1المراىق.
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 ( الحاجة لإلشباع الجنسي :5

إلقامة عالقات ناجحة مع أفراد الجنس األخر يتضمن الحاجة الى التقبل الجنسي الغيري، الحاجة 
و جذب انتباىيم، و ىذا يساىم في زيادة الثقة بالنفس، الحاجة لمتربية الجنسية الصحيحة التي 

 تسيل عميو التكيف مع التغيرات التي يعيشيا، و تضمن لو فيما صحيحا ليا.

 ( الحاجة الى التقدير :6

طمأنينة، األمن و الثقة بالنفس، كما يحميو من االنحراف تقدير األخرين لممراىق و جعمو يحس بال
 و العدوانية التي غالبا ما يمجأ الييا لمحصول عمى االىتمام و التقدير.

 ( الحاجة الى االستقاللية :7

 تياراتو، قادرا عمى تقرير مصيره يريد المراىق أن يتحرر من قيود والديو ليصبح مستقل في اخ
لمتأمل  بت رأيو و شخصيتو في األسرة و المجتمع، اضافة لمرغبة في العزلةتحمل مسؤوليتو، و ليثو 

و بناء عالمو و فمسفتو الخاصة في الحياة وكمما وفرنا لممراىق القدر الالزم من االستقاللية كانت 
 1شخصيتو أقوى و أنضج.
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 :خالصة

 الشخصية و تأخذ مالمحيا الثابتة  نستخمص مما سبق أن المراىقة ىي المرحمة التي تتبمور فييا
عميو تربية و رعاية المراىق خالل ىذه المرحمة، فيي مرحمة االنبثاق الوجداني من خالل النمو و 

الجسمي ثم أنيا مرحمة النضج االجتماعي فيي أكثر مرحمة عرضة لالنحراف فالمراىق يتعرض 
دوانية و عدم توافق، لذا يجب ع بسموكياتلمضغط النفسي و القمق مما يؤدي بو الى القيام 

االعتناء بو و رعايتو لموصول بو الى تكوين شخصية سوية متوافقة تعمل لصالح المجتمع و بنائو 
 وامتالك مستقبل دراسي يسمح لو بنجاح في الحياة.     

 



 الجانب الميداني
 

 

 

79 

 البطاقة الفنية لقناة الشروق نيوز و برنامج لغز الجريمة :
 بطاقة فنية لقناة الشروق نيوز: -(1

ىي قناة عربية إخبارية تتميز بنقل أخبار الجزائر و نشر التحديثات حول جميع االخبار داخل 
الجزائر بصفة خاصة و باقي دول العالم بصفة خاصة، و تعمل القناة أيضا عمى االخبار العاجمة 

 .الساخنة بكل المجاالت حول العالمو 

بالقبة في الجزائر العاصمة، يضم غرفة بحي المنظر الجميل  " الشروق نيوز"يقع المقر الجديد 
أخبار بمقاييس عالمية تعد االولى من نوعيا في المغرب العربي باإلضافة الى أستوديو عصري 

 ميديا  العالمية و أكبر فيديوال في المنطقة. 063بتقنية 

 .م1322عام  :تأسست القناة  -
 إخبارية خاصة. :اختصاصاتها و قطاعها -
 االردن  –عمان : المقر االجتماعي  -
، عمودي، معدل الترميز 22300النايل سات  عمى تردد قناة الشروق نيوز الجديد : -

0333. 
، اشتغل في مي فضيل" مدير عام لجريدة الشروقتعود ممكيتيا الى " ع ممكية القناة: -

الميدان االعالمي بداية التسعينات لما أسس أسبوعية الشروق العربي ثم أسس يومية 
 " الشروق نيوز" زائرية و التي من خالليا تم تأسيس فضائية الشروق الج

لعربي و العالم ترصد جميع االخبار بكل تقدم قناة الشروق العديد من االخبار في الوطن ا -
 أنواعيا

 www.echoroukonline.com.1الموقع االلكتروني لقناة الشروق نيوز: -
 

 
                                                           

1 https: //tv.echoroukonline. 16/04/2017. 20:52. 
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 بطاقة فنية لحصة لغز الجريمة :  -(2

ىو برنامج اجتماعي يدخل ضمن الشبكة البرامجية لقناة الشروق نيوز " لغز الجريمة"       
، وىو برنامج نصف شيري مسجمة ر، بتوقيت الجزائ12:03عمى الساعة يعرض يوم الثالثاء 

 رائم و يحاول البحث في تفاصيميا الج دقيقة قصصا حقيقية ألغرب وأبشع 01يعرض عمى مدى 
 خالل تجسيد مشاىد تمثيمية ترسم معالم تنفيذ الجريمة.دوافع ارتكابيا من و 

في برنامج " الشروق تحقق"  كمحققة العمل لإلعالمية سبقمقدمة البرنامج  : " نوال بميمي"   - 
 1336ىي من خريجي معيد المغة و االدب العربيين بالجامعة المركزية، دخمت االعالم عام 

 بقناة الشروق نيوز. تنقمت بين عدة صحف وطنية قبل االلتحاق

 loghzeldjarima.1الصفحة الرسمية لبرنامج لغز الجريمة:   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1https: // ar.wikipedia.org. 15/04/2017 . 19: 55. 
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 : عرض نتائج الدراسة 
              

 أ/ البيانات الشخصية :

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس.( : 1الجدول )

 
 المجموع التكرار الجنس

 
 الذكور

 
21 

 
42% 

 
 اإلناث

 
29 

 
%58 

 
 المجموع

 
50 

 
%100 

 
 : التعميق

، حيث رنسبة اإلناث أكثر من نسبة الذكو  نالحظ من خالل الجدول الخاص بمتغير الجنس بأن
وىذا يعود الى أن فئة اإلناث ىي االكثر  42%و تمثل نسبة الذكور   58%قدرت نسبة اإلناث  

، ىذا ما تبرره النسبة اإلحصائية لجنس اإلناث تمثل قاعدة تمدرسا في الوسط الثانوي من الذكور
  عريضة في المجتمع الجزائري لممجموع العام لمسكان. 
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 يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن. ( :2لجدول )

 
 السن

 
 الذكور

 
 اإلناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت
 

15    -    16 
 

1 
 

%4 
 

11 
 

%22 
 
13 

 
%26 

 
17    -    18  

 
21 

 
%24 

 
11 

 
%22 

 
23 

 
%46 

 
19   -     20 

 
7 

 
%14 

 
7 

 
%14 

 
14 

 
%28 

 
 المجموع

 
12 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 

 

 التعميق :

( ىي الفئة التي  28 – 27نالحظ من خالل الجدول الخاص بمتغير السن أن الفئة العمرية من ) 
أي أكثر من نصف أفراد العينة و ىذا    46%تمثل أعمى نسبة من أفراد العينة و التي قدرت ب 

  28 %( بنسبة 13 – 29مفسر طبيعي مقارنة بالسن و المستوى التعميمي، ثم تمييا الفئة من ) 
 4لك  لتغيير النظام التعميمي بإضافة المعيدين و كذو ىذا يعود الى أن التالميذ في ىذه الفئة من 

 لثانوية، وأخيرا تمتيا الفئة من ن في االلتحاق باسنوات في المرحمة المتوسطة مما جعميم يتأخرو 
 .26%(  و التي قدرت نسبتيا  26  - 20)
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 يوضح توزيع أفراد العينة  حسب المستوى التعميمي.( : 3الجدول )

 
 المستوى التعميمي 

 

 
 الذكور

 
 اإلناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت
 

 األولى ثانوي
 

6 
 

%12 
 

11 
 

%22 
 

17 
 

%34 
 
 ثانوي الثانية

 
8 

 
%16 

 
14 

 
%28 

 
22 

 
%44 

 
 الثالثة ثانوي

 
7 

 
%14 

 
4 

 
%8 

 
11 

 
%22 

 
 المجموع

 
12 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 

 

 التعميق :

نالحظ من خالل الجدول الخاص بالمستوى التعميمي أن أكبر نسبة ترجع لمستوى الثانية ثانوي 
ثم  من المجموع الكمي 11ما يعادل أي  16%و الذكور  28%فقدرت نسبة اإلناث  44%بنسبة 

، ثم 12%و الذكور  22%بحيث قدرت نسبة  اإلناث   34%تمييا السنة األولى ثانوي بنسبة 
وعميو   14%و الذكور  8%، حيث شممت فئة اإلناث 22%تمييا السنة الثالثة ثانوي قدرت بنسبة 

ر حصة لغز الجريمة في أوساط قمنا باإللمام بجميع المستويات التعميمية بيدف معرفة مدى تأثي
 تالميذ الثانوية  فانحصرت أكبر نسبة كما سبق الذكر في السنة الثانية من التعميم الثانوي.

 



 الجانب الميداني
 

 

 

84 

 الجريمة"  عمى قناة الشروق نيوز أنماط متابعة حصة " لغزالمحور األول: ب/

 .لغز الجريمة حسب متغير الجنس لحصةالمبحوثين متابعة  مدى   يمثل(: 4الجدول )

 
 متابعة الحصة

 
 لذكورا

 
 اإلناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت
 
 دائما

 
1 

 
%4 

 
5 

 
%10 

 
7 

 
%14 

 
 أحيانا

 
20 

 
%30 

 
19 

 
%38 

 
34 

 
%68 

 
 نادرا

 
4 

 
%8 

 
5 

 
%10 

 
9 

 
%18 

 
 المجموع

 
12 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 

 

 التعميق : 

 متابعة الحصة  متغيرين ىما الجنس وحصة جمع بين نالحظ من خالل الجدول الخاص بمتابعة ال
أي ما يعادل  68%فتبين أن كال الجنسين يتابعون حصة لغز الجريمة  أحيانا حيث قدرت بنسبة 

أما  30%أما نسبة الذكور قدرت  38%من المجموع الكمي، فكانت النسبة عند اإلناث  04
، فنجدىا عند االناث ميمن المجموع الك 9أي ما يعادل  18%متابعتيا بصفة نادرة فقدرت ب 

 أي أعمى من نسبة  10%بنسبة 
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من العدد االجمالي لكال الفئتين في  7أي ما يعادل  14%، ثم تمييا  دائما بنسبة8%الذكور 
 ،و ذلك ألنيا تثير قضايا تخص الفئتين4%و الذكور 10%متابعتيا بصفة دائمة فنسبة االناث 

 اإلناث و الذكور.

 .مشاىدة المبحوثين لمحصة حسب متغير الجنسمثل مدة ي(: 5الجدول )

 
 شاهدةمدة الم

 
 الذكور

 
 اإلناث 

 
 المجموع

 % ت % ت % ت
 
 ثمث

 
4 

 
%8 

 
4 

 
%8 

 
8 

 
%16 

 
 نصف

 
9 

 
%18 

 
9 

 
%18 

 
18 

 
%36 

 
 المدة كاممة

 
8 

 
%16 

 
16 

 
%32 

 
24 

 
%48 

 
 المجموع

 
12 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 

 

 : التعميق

نالحظ من خالل الجدول الخاص بمدة متابعة الحصة تبين أن كال الجنسين يتابعون الحصة مدة 
و من   16%و الذكور  32%، فكانت نسبة االناث 14من العدد الكمي  48%كاممة بنسبة 

فتبين أن كال الجنسين  كانت متساوية  28من العدد الكمي  36%يتابعونيا نصف المدة فنجد 
و عميو  8%فقدرت نسبة الذكور و االناث  16%تمييا ثمث المدة بنسبة ، ثم 18%قدرت ب 
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النصف يقضون نفس المدة في مشاىدة حصة لغز  و ثن الثميتضح من الجدول أن كال المتغيري
 الجريمة  وىذا يعود الى أن التالميذ ينشغمون بالدراسة .

 .حسب متغير الجنس الحصة شاىدةافع  مو ديوضح  (: 6الجدول )

 
 شاهدةالدافع من م
 الحصة

 
 الذكور
 

 
 اإلناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت
 

 عمى االطالع حب
 الجرائم

 
2 

 
%4 

 
2 

 
%4 

 
4 

 
%8 

 
 أسباب معرفة

 الجريمة

 
4 

 
%8 

 
9 

 
%19 

 
13 

 
%26 

 
 الفضول

 
6 

 
%12 

 
5 

 
%10 

 
11 

 
%22 

 
 العبرة أخذ

 
9 

 
%18 

 
13 

 
%26 

 
22 

 
%44 

 
 المجموع

 
21 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 
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 :التعميق 

ألخذ العبرة  44%نالحظ من خالل الجدول  الخاص بالدافع من متابعة الحصة قدرت أعمى نسبة 
الذكور  و   18%و قدرت نسبة اإلناث ب ، و لمعرفة أسباب الجريمة 26%فكانت نسبة اإلناث ب 

و ىنا يتبين أن نسبة الذكور  12%خاصة بالفضول نجدىا عند الذكور  22%ثم نسبة  ،%8
فيتضح أن  8%أما حب االطالع عمى الجرائم قدرة ب  ،10%أعمى بالمقارنة مع نسبة اإلناث 

كال الجنسين يتساوون في دافع حب االطالع و عميو يتبين من االقتراحات األخرى من طرف 
لم يجيبوا فتبين أن أغمبية التالميذ ليس ليم دوافع  19مفردة أما  12المبحوثين الذين أجابوا ىم 

ت من جاباأخرى لممتابعة  أما فيما يخص التالميذ الذين قدموا اقتراحاتيم فكانت أغمبية اال
حذر من فخ ىذه االجتماعية  لممجتمع الجزائري و أخذ الحيطة و ال معرفة الحالة المبحوثين ىي

  محاولة فيم الواقع المعاش و التعمم من أخطاء االخرين المجيولين و الجرائم و االشخاص
 الفضول.و 
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 ة.اء المبحوثين من حصة لغز الجريمج/ المحور الثاني : موقف و آر 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب نقل الحصة لمواقع االجتماعي.(:  7الجدول )

 
 لمواقع الحصة نقل

 االجتماعي

 
 الذكور

 
 اإلناث 

 
 المجموع

 % ت % ت % ت
 

 نعم 
 
13 

 
%40 

 
28 

 
%56 

 
48 

 
%96 

 
 ال

 
2 

 
%2 

 
1 

 
%2 

 
2 

 
%4 

 
 المجموع

 
12 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 

 التعميق : 

 96%نالحظ من خالل الجدول الخاص بنقل حصة  لغز الجريمة لمواقع االجتماعي قدرت بنسبة 
لمتالميذ الذين أجابوا بال  4%، ثم تمييا نسبة 40%و الذكور  56%، أما االناث لمذين أجابوا بنعم

من طرف المبحوثين و اإلجابة بال  40وىي متساوية لكال الجنسين، فاإلجابة   4%قدرت ب
وا ذلك ألن في االجابة عمى السؤال كيف ذلك  بالنسبة لممجيبين بنعم أرجعو  مبحوثين 0كانت 

تصور الواقع االجتماعي الجزائري بصورة مقربة لمواقف من المحيط الحصة باإلجمال تجسد و 
المعاش بطريقة مفصمة من منظور مرتكب الجريمة و البعض اآلخر أجاب بأن الحصة تعمل 

ئم التي تحدث في بالدنا و كشف حقائقيا و أنيا بمثابة ترجمة ليذا الواقع عمى تبيان أىم الجرا
بيدف أخذ العبرة وفيم و توعية الناس من خالل مشاىدة حصة لغز الجريمة  و ىذه أمثمة من 
إجابات المبحوثين أما فيما يخص االجابة بال فيم يعتبرون أنيا مشاىد وىمية غير حقيقية تعتمد 
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مثل ىذه البرامج و من خالل التحميل نستنتج بأن جل لأرجعيا لقمة المشاىدة  ويل و آخرعمى التي
 التالميذ يرون بان الحصة بالفعل ىي ناقمة لمواقع االجتماعي لمجزائر.

تمثيمية التي تعرض في حصة يوضح توزيع أفراد العينة حسب المشاىد ال(: 8الجدول )
 الجريمة زلغ

 
المشاهد التمثيمية 
المعروضة في 

 الحصة

 
 الذكور

 
 االناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت

 
 أجابوا

 
19 

 
%38 

 
26 

 
%52 

 
45 

 
%90 

 
 لم يجيبوا

 
2 

 
%4 

 
3 

 
%6 

 
5 

 
%10 

 
 المجموع

 
21 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 

 :التعميق 

نالحظ من خالل الجدول الخاص بالمشاىد التمثيمية المعروضة في حصة لغز الجريمة كانت 
من التالميذ الذين أعطوا رأييم في المشاىد التمثيمية أما نسبة االناث قدرت  90%أعمى نسبة ىي 

، و عميو نستنتج بأن جل م يجيبللمتالميذ الذين  10%، و تمييا نسبة 38%والذكور   %52
المبحوثين الذين قدموا رأييم حول المشاىد التمثيمية ، فاعتبروا أن التمثيل ىو قريب لمحقيقة و لوال 

ي أنيا تمثيمية لحسبتيا حقيقة نظرا لمتصور الدقيق لممشاىد و عكسيا لمواقع المزري في معرفت
المجتمع و مفيدة ألنيا تساعد عمى فيم الحصة جيدا و حسن متابعتيا و رأي آخر يقول أنيا 

، و ىي أيضا مشاىد ة التي اتبعيا المجرم لقتل ضحيتوتوضح كل جوانب الجريمة و ترينا الطريق
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معبرة، تجسد الشخصية كما ىي في الحادثة في حين تبينت لنا آراء مخالفة حول ىذه صادقة و 
 متعمد في الوقوع في الخطأ.و  تؤثر لكن المجتمع ال يبالي بيا المشاىد فاعتبروىا مشاىد

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب أىم القصص التي تمفت االنتباه.( : 9الجدول )

 
أهم القصص التي 

 االنتباه تمفت

 
 الذكور

 
 اإلناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت

 
 القتل

 
9 

 
%18 

 
13 

 
%26 

 
22 

 
%44 

 
 المخدرات

 
5 

 
%10 

 
2 

 
%4 

 
7 

 
%14 

 
 االغتصاب

 
3 

 
%6 

 
9 

 
%18 

 
12 

 
%24 

 
 االنتقام

 
4 

 
%8 

 
5 

 
%10 

 
9 

 
%18 

 
 المجموع

 
21 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 

 : التعميق

، فكانت أعمى نسبة لقصص التي تمفت انتباه المبحوثينبأىم انالحظ من خالل الجدول الخاص 
، وىذا يفسر أن القصص التي 18%و الذكور  26%أما نسبة االناث  44%لمقتل قدرت ب 

 فنجدىا عن 24%تعنى بالقتل ىي االكثر جذبا النتباه التالميذ، ثم يمييا االغتصاب المقدر بنسبة 
نا بأن نسبة المبحوثين في قصة االغتصاب كان ليا و ىنا يتبين ل 6%الذكور   18%االناث ب

ميل من طرف االناث  ىذا يدل عمى أنيم أكثر معرفة و دراية بالواقع االجتماعي المعاش 
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وقدرت نسبة  االناث ب  18%، ثم يمييا االنتقام بنسبة تبارىم أكثر عرضة لمثل ىذه القصصباع
  10%و سجمنا نسبة الذكور  14%، أما فيما يخص المخدرات قدرت ب 8%و الذكور  %10

و ىنا نالحظ االختالف بأن نسبة الذكور أعمى من االناث و ىذا يعود بأنيم   4%االناث و 
معرضون بخطر ىذه اآلفات االجتماعية، كما كانت االقتراحات االخرى المقدمة من طرف 

و كذلك التحرش باألىل و القصص الغرامية بين الشباب  التالميذ و التي لفتت انتباىيم ىي الغدر
و عميو يتبين بأن حصة لغز الجريمة ألمت بكل االحداث  والوقائع و أعطت لممبحوثين نظرة 

 إيجابية بيدف التصدي من الوقوع فييا. 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب البرامج التي تأخذ طابع التحقيقات.(: 10الجدول )

 
 االجتماعية البرامج

طابع  ذات
 التحقيقات

 
 الذكور

 
 اإلناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت

 
 يساهم في نجاحها

 
23 

 
%20 

 
17 

 
%34 

 
27 

 
%54 

 
طغت عمى كل 

 البرامج

 
4 

 
%8 

 
6 

 
%12 

 
10 

 
%20 

 
 منافسة البرامج

 االخرى

 
7 

 
%14 

 
6 

 
%12 

 
13 

 
%26 

 
 المجموع

 
12 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 
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 :التعميق

نالحظ من خالل الجدول الخاص بالبرامج التي تأخذ طابع التحقيقات من طرف المبحوثين فعادت 
و الذكور  34%فكانت نسبة االناث  54%أعمى نسبة لممقترح يساىم في نجاحيا فقدرت ب 

  14%فنجدىا عند الذكور  26%، ثم تمييا منافسة البرامج االخرى و التي قدرت بنسبة%20
 12%عند االناث حددت  20%البرامج فقدرت ب، أما فيما يخص طغت عمى كل 12%االناث و 

 .8%و الذكور 

وعميو يتضح لنا بأن جل التالميذ قدموا رأييم بأنيا تساىم في نجاح الحصة و ىذا راجع الى أنيا 
 مطموبة بكثرة من الجماىير المتتبعة ليا فبالتالي يساىم في ارتقائيا ألعمى مستوى و بأن تميزىا
بطابع التحقيق يضفي عمييا خصوصية تنفرد بيا حصة لغز الجريمة و كذلك يرى البعض اآلخر 
من المبحوثين أنيا طغت عمى كل البرامج و أرجعوا ذلك ألن التمفزيون الجزائري عامة أصبح 
يعتمد بكثرة عمى مثل ىذه الحصص ليضمن أكبر نسبة مشاىدة كما أنيا انتشرت بحجم كبير إال 

ت  تفقد صفة االنفرادية مما جعميا مممة ىذا حسب آراء التالميذ، كما اعتبروا ىذا النوع أنيا بدأ
من الحصص خمق الجو و فتح المجال لمبرامج التحقيقية لمتنافس و ذلك لتقديم أفضل منتوج 

كذا الستمرارىا و اعطائيا نظرة لممدى البعيد مضامين ترقى لتكون ضمن المنافسة و إعالمي و 
واىر االجتماعية و عميو يتضح لنا أن أغمبية التالميذ لم يقدموا إضافات حول ىاتو ليذه الظ

 البرامج و يرجع ذلك لقمة اطالعيم و اىتماميم الكافي بالبرامج التحقيقية.
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 دور حصة لغز الجريمة في توعية المراىقين.د/المحور الثالث : 

 .حسب متغير السن دور الحصة في الحد من الجرائم يوضح  (:11الجدول )

 
 دور الحصة في

الحد من 
 الجرائم

 
15-16 

 

 
17-18 

 
19-20 

 
 المجموع

 % ت % ت % ت % ت

 
 نعم

 
21 

 
%24 

 
20 

 
%40 

 
10 

 
%20 

 
42 

 
%84 

 
 ال

 
2 

 
%2 

 
3 

 
%6 

 
4 

 
%8 

 
8 

 
%16 

 
 المجموع

 
20 

 
%12 

 
23 

 
%46 

 
14 

 
%28 

 
50 

 
%100 

 :التعميق

صة في الحد من ىذه الجرائم أن االجابة بنعم قدرت ب حال نالحظ من الجدول الخاص بدور
لمسن من  24%، ثم تمييا النسبة 40%( مقدرة ب 28-27، فكانت نسبة السن من ) %84

، سجمنا أعمى نسبة لمتالميذ الذين (13-29لمسن من ) 20%، و في االخير نسبة (20-26)
، فكانت 16%سنة ، أما التالميذ الذين أجابوا بال نسبتيم  28و  27تتراوح أعمارىم ما بين 

-29و السن ) 6%( قدرت 28-27و السن من )  2%( مقدرة ب 26-20النسبة من السن )
الحصة في الحد من الجريمة و ىنا نفسر النتائج بأن اعتقاد المبحوثين حول دور  8%( قدرت 13

 ، فكانت اجابتيم حول السؤال كيف ذلك متمثمة في أن حصة لغز الجريمة تساىم في اختمفت
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توعية المراىقين و تجعميم يتداركون االخطاء و ذلك بمعب دور تحسيسي بالدرجة االولى لمحد من 
التي قد يقعون  بتبيان ليم أىم السمبيات والجرائم في الوسط الجزائري خاصة في مرحمة المراىقة 

  مبحوثين بأن الجريمة ليس ليا حد ال دموفي اعتقاد مخالف ق ن وعي منيم، وفي الغمط دو فييا 
الذي يقتل مرة سيقتل دائما، فبمجرد أن يعرف المشاىد أنيا تمثيل فال يقتنع بيا أبدا  بل يتعمدون و 

 فعميا رغم  وعييم  الكامل بمخاطرىا.

المعروضة في الحصة و جعميا  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجرائم(:12الجدول )
 تغير من السموك.

 المعروضة الجرائم
ن م وتغييرها

 السموك

 
 الذكور

 
 اإلناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت
 
 دائما

 
7 

 
%14 

 
11 

 
%22 

 
18 

 
%36 

 
 أحيانا

 
11 

 
%22 

 
17 

 
%34 

 
28 

 
%56 

 
 نادرا

 
3 

 
%6 

 
1 

 
%2 

 
4 

 
%8 

 
 المجموع

 
21 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 
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 :التعميق

من خالل الجدول نالحظ أن المبحوثين أحيانا يغيرون من سموكياتيم عن طريق الجرائم 
من المجموع الكمي فقدرت نسبة  18أي ما يعادل  56%المعروضة في الحصة حيث سجمنا نسبة 

من  36%، في حين أن الذين يغيرون سموكيم دائما بنسبة  22%و الذكور  34%االناث ب 
 4أي ما يعادل  8%( ، تمييا نادرا بنسبة  14%و الذكور  22%)االناث  28المجموع  الكمي 

من المجموع الكمي و يعود ىذا الى أن التالميذ في بعض االحيان يغيرون من نظرتيم و سموكيم 
بعدم ارتكاب مثل ىذه الجرائم المعروضة فعندما ترى جرائم  كيذه في الجزائر فيجب أن تغير  

 سموكك لتفيد المجتمع و تفيد نفسك ، كما أنيا تغير

سموك المراىق نفسيا كي يتجنب كل فعل غير خمقي ، فينا يتبين لنا أن حصة لغز الجريمة كان  
 ليا صدى واسع بحيث جعمت المراىق يأخذ العبرة و الحيطة و الحذر من اآلفات االجتماعية.

ية المراىقين من الوقوع في اإلجرام مدى إسيام الحصة في توعيوضح  ( :13الجدول )
 حسب متغير الجنس.

الحصة و توعيتها 
لممراهق من الوقوع 

 من الجرائم

 
 الذكور

 
 اإلناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت

 
 نعم

 
17 

 
%34 

 
28 

 
%56 

 
45 

 
%90 

 
 ال

 
4 

 
%8 

 
1 

 
%2 

 
5 

 
%10 

 
 المجموع

 
21 

 
%42 

 
29 

 
%58 

 
50 

 
%100 
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 :التعميق

من خالل الجدول نالحظ أن أغمب المبحوثين الذين يعتقدون أن الحصة تعمل عمى توعية 
  56%لكال الجنسين، فقدرت نسبة االناث ب  90%المراىقين من الوقوع في الجرائم قدرت 

، في حين أن بقية المبحوثين ال يعتقدون أن حصة لغز الجريمة ال تعمل عمى  34%الذكور و 
، و عميو نفسر النتائج الى أن جل التالميذ ساىمت في 10%توعية المراىقين بنسبة قدرت 

 توعيتيم و جعميم يميزون بين الصح و الخطأ من خالل مواضيعيا.

الحصة رواجا و قبوال من  يوضح توزيع أفراد العينة حسب إن لقيت (:14الجدول )
 طرف الجماىير.

 عمى الجماهير إقبال
 الحصة

 
 الذكور

 
 اإلناث

 
 المجموع

 % ت % ت % ت
 
 نعم

 
26 

 
%32 

 
16 

 
%52 

 
41 

 
%84 

 
 ال

 
0 

 
%10 

 
0 

 
%6 

 
8 

 
%16 

 
 المجموع

 
12 

 
%42 

 
19 

 
%58 

 
03 

 
%100 
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 :التعميق 

من خالل الجدول يتبين لنا بأن أغمبية المبحوثين  يرون أن الحصة لقيت قبوال من طرف 
و الذكور  52%فكانت عند  االناث  41من العدد االجمالي  84%الجماىير  وقدرت نسبة ذلك 

من التالميذ الذين يرون بأن الحصة ال تمقى رواجا و قبوال من  16%حيث سجمنا نسبة  %32
، و في االخير نفسر النتائج من خالل 6%و االناث  10%نسبة الذكور  الجماىير، فقدرت

تبريرات التالميذ فتبين بأن الحصة حظيت عمى إعجاب و مشاىدة من طرف التالميذ ألنيا تبث 
وقائع لمحقيقة ذاتيا، بنقميا لمواقع المعاش في مجتمعنا، فقد أصبحت معظم العائالت الجزائرية 

كون أنيا تعرض االحداث بصورة تيم  الوسط الجزائري فتراعي بذلك  تشاىدىا لشدة مصداقيتيا
فكر االنسان و تحد من أخطائو،   واختمفت آراء المبحوثين حول االقبال الجماىيري عمى الحصة 

بعض العائالت  أيضا ترفض ائم بكثرة وتعددت أنواعيا، و بأنيا لو لقيت قبوال لما انتشرت الجر 
 أنيا تعمم أوالدىم الجرائم من خالل القصص المعروضة فييا. عرض تمك البرامج في ظنيم
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 : مناقشة  الفرضيات 
بما أن ىذه الدراسة تيدف إلى دراسة أثر حصة لغز الجريمة عمى السموك لدى المراىقين، ففي 
دراستنا استخدمنا المنيج الوصفي من خالل عينة الدراسة وىي العينة القصدية موزعين استمارة 

  الجنسمفردة موزعة حسب  03االستبيان كأداة لجمع البيانات عمى المجتمع المتاح و يمثل 
كما تمثمت أىم النتائج التي "محمد بن أحمد عبد الغني"، ، تمثل ثانوية ن  والمستوى التعميميالسو 

 توصمت إلييا الدراسة حسب الفرضيات المقدمة فيما يمي :

 ( الفرضية االولى:1

نالحظ من خالل الدراسة التي قمنا بيا أن حصة لغز الجريمة حظيت عمى مشاىدة من قبل      
لكال الجنسين أحيانا وىذا ما يوضحو الجدول الرابع، وكذلك  68%نسبة متابعتيا  المراىقين فبمغت

كما  48%تبين بأن كل من االناث و الذكور يقضون المدة كاممة في متابعة الحصة فقدرت ب
 أن حصة لغز الجريمة لقيت مشاىدة يوضحو الجدول الخامس ومن خالل المحور الثالث تبين 

 كما يوضحو الجدول الرابع عشر. 84%قبول من طرف الجماىير و المراىقين خاصة ب و 

ونرى أن حصة لغز الجريمة تحظى عمى أكبر نسبة مشاىدة من قبل المراىقين كون أنيا تعرض 
أحداث بصورة تيم الوسط الجزائري و تراعي فكر االنسان و تحده من االخطاء وىذا ما يؤكد 

 في دراستنا.تحقق الفرضية االولى 

 ( الفرضية الثانية:2

و ذلك بتأكيد  يومن خالل المحور الثاني يتبين أن حصة لغز الجريمة تنقل الواقع االجتماع     
المبحوثين عمى أن الحصة تجسد وتصور الواقع االجتماعي الجزائري بصورة مقربة حيث قدرت 

م في المجتمع جعمت المراىق ، باإلضافة الى أنيا تسمط الضوء عمى أخطر الجرائ96%بنسبة 
 يوضحو الجدول السابع . ما يأخذ العبرة ويفيم الواقع المعاش وىذا
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وعميو نرى أن حصة لغز الجريمة تمكنت من نقل الواقع االجتماعي واستطاعت أن تمم بكل 
 .ا أثبتتو صحة الفرضية في دراستناالجوانب ىذه االحداث و الوقائع التي تيم المراىق و ىذا م

 ( الفرضية الثالثة: 3

لى أن المشاىد التمثيمية الواردة في حصة لغز الجريمة من خالل قراءتنا لمجدول توصمنا ا     
، فيي قريبة عطوا رأييم في المشاىد التمثيميةعمى السموك لدى المراىقين فجل التالميذ أ تؤثر

  90%دثة و قدرت بنسبة لمحقيقة إذ أنيا مشاىد صادقة معبرة تجسد الشخصية كما ىي في الحا
ىذا كما يوضحو الجدول الثامن من المحور الثاني، كما أكد معظم المبحوثين في المحور الثالث 
من الجدول الثاني عشر عمى أن المراىقين أحيانا ما يغيرون سموكيم و نظرتيم بعدم ارتكاب لمثل 

بح ليا صدى واسع بحيث قد أكدت نسبة المبحوثين بأن حصة لغز الجريمة أص ىذه الجرائم  و
و منو نالحظ بأن ىذه  56%جعمت المراىق يأخذ العبرة من ىذه اآلفات االجتماعية بنسبة 

 المشاىد أثرت باإليجاب عمى سموك المراىقين.

و عميو  نرى من خالل واقعنا  أن تالميذ  المرحمة الثانوية يعتبرون المشاىد التمثيمية أنيا ترجمة 
أسيمت في تغيير سموك المراىق الى االحسن، كما أثرت عميو باإليجاب لمواقع بتفاصيمو كما 

 حيث أعطتو نظرة توعوية و ىذا يثبت تحقق الفرضية في دراستنا.
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 :النتائج العامة لمدراسة 
 " لغز الجريمة"من خالل االطار التطبيقي تمكنا من رسم صورة حول رأي التالميذ في برنامج 

عمى قناة الشروق نيوز و من أىم النتائج التي تحصمنا عمييا و ذلك باعتمادنا عمى جداول ىي 
 كاالتي :

( فتبين لنا بأن معظم المبحوثين يتابعون الحصة أحيانا و ىذا النشغاليم بالدراسة أكثر، كما أقر 2
حبيم لالطالع عمى أغمب التالميذ أن الدافع الذي يجعميم يتابعون البرنامج ىو ألخذ العبر و 

 الجرائم و كذا معرفة أسبابيا و درجة الفضول خمقت لدييم الرغبة في متابعة الحصة.
( يرى معظم المبحوثين أن ىذا البرنامج حقا ينقل الواقع االجتماعي حيث أفاد المراىقين في 1

جتماعي حياتيم و نور فكرىم و ساعدىم عمى استيعاب المخاطر التي قد تصادفيم في الوسط اال
 و جعمتو يتعمم من تجارب اآلخرين.

( أما من حيث الذي يثير اىتماميم و يمفت انتباىيم في البرنامج ىي قصص القتل المتناولة من 0
 خالل مواضيعيا و كذا اآلفات االجتماعية ) المخدرات ( ألنيم األكثر عرضة ليذه القصص.

ة لغز الجريمة، كانت إجاباتيم عمى ( من خالل السؤال حول موقف و آراء المبحوثين من حص4
المشاىد التمثيمية التي تعرض في الحصة أنيا ليست حسب الواقعة الحقيقية لمحادثة أو الجريمة 

 لكنيا تنقميا بشكل مقبول، و ىذا يعني أنيم راضون نوعا ما بما تقدمو الحصة  وعمى القناة ككل.
تأخذ طابع التحقيقات أنيا ناجحة وترقى الى  ( كان رأي المبحوثين في البرامج االجتماعية التي0

 مستوى أعمى بالخصوص ىذا النوع من الحصص التي تمس واقع الفرد في مجتمعو.
( يمعب برنامج لغز الجريمة دورا فعاال بالدرجة االولى في توعية المراىقين لمحد من ىذه الجرائم 6

 المخمفات السمبية لو  ولعائمتو و لمجتمعو.تبرز أىم االضرار و فيم يعتقدون بأنيا توعي الشباب و 
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ىذا ا أن تغير من سموكيات المراىقين ( معظم المبحوثين يرون بأن حصة لغز الجريمة بإمكاني7
يفسر االنطباع الحقيقي و األثر الفعمي في أن الحصة صنعت لنفسيا مكانا في أذىان المراىقين 

 حسن لتجنب الوقوع في الخطأ.لذا فاستطاعت أن توجو نظرتيم و أفكارىم لأل
ىذا  مأخوذة من صمب المجتمع الجزائري( تطرق برنامج لغز الجريمة لمواضيع حساسة و آنية 8

 نا أكسب نوع مما جعل المراىقين بصفة عامة يقبمون عمى متابعتيا بكثافة و انتظام مم
 .لمفوائد التي تظير في مضمونياالمصداقية لمحصة ولجميورىا نظرا 

 عمى الجريمة لغز حصة أثر "كمنطمق لدراستنا اال وىي  مى نظرية الغرس الثقافي اختيارنا عوقع 
وكان اليدف من ذلك ىو معرفة األثر التي تخمفو حصة لغز الجريمة   " المراهقين لدى السموك

ىذه النظرية باالستناد عمى السموك في فئة المراىقين من خالل التعرض ليا، وعميو قمنا بإسقاط 
الجريمة فقط الجانب لغز عمى تفريغ الجداول و تحميميا فتبين لنا بأن المراىق يستقي من حصة 

لديو دافع بتغيير نظرتو من السمب إلى اإليجاب وتخمق توجيو  و  ارهفك ن أجل نبنيم اإليجابي
سموكو عمى إثر القصص التي يشاىدىا ، و عميو فإن أنماط التعرض تختمف لدييم حسب المادة 

 من فرد ألخر. ية و بالمقابل تختمف درجة اإلدراكاإلعالم
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 خـاتـمـة                                                 

 

ٌمكننا القول بأن حصة لغز  بوركبة  ةمن خالل دراستنا لعٌنة من تالمٌذ ثانوٌة الحمادن

الجرٌمة تمكنت من إحراز صدى كبٌر خصوصا فً الساحة االعالمٌة باعتبارها برنامج 

اجتماعً ٌعنى بانشغاالت الفرد بعرضها لمواضٌع آنٌة منبثقة من أعماق مجتمعنا 

الجزائري محاولة كشف اللبس عن هذه االحداث  وفك الغموض عنها بجعلها واضحة و 

محفزا الستمرارٌتها بحكم أن الحصة هً مرآة ورها و هذا ما ٌشكل دافعا  جلٌة لجمهو

عاكسة لما ٌجري فً الواقع بصورة تمثٌلٌة تمكن المشاهد من معاٌشة القصة بحذافٌرها و 

كأنها حقٌقٌة و بكل مصداقٌة بهدف إٌجاد حلول ناجعة لذا خصصنا فئة المراهقٌن باعتبارها 

بما تبثه الحصة من رسائل ضمنٌة باستغالل الجانب اإلٌجابً  كفئة اجتماعٌة االكثر تأثرا

منها فً حٌاته و جعلها خطة ٌبنً علٌها المراهق حٌاته من أجل التصدي و محاربة كل 

التزام الحٌطة و الحذر واآلفات االجتماعٌة و ظواهر أخرى قد ٌتعرض لها و كذا االعتبار  

ه، لذا فقد حاولنا فٌها أن نعرض جانبا من كل خطر ٌواجهه و ٌقف عائقا أمام طموحات

منهجٌا انطلقنا بإشكالٌة تخدم  الموضوع و حددنا بعض المفاهٌم التً تساعدنا فً الدراسة و 

قدمنا مفهوما للتلفزٌون و دوره المتمٌز فً عرضه للبرامج الحصرٌة الموجودة فً الواقع 

بٌن التلفزٌون و البرامج تهم المجتمع الجزائري فالجانب النظري للدراسة كان ٌجمع 

والمراهقة كفئة اجتماعٌة، و هذا ما دعمناه ببحث مٌدانً بدراستنا لعٌنة من طالب الثانوٌة 

المراهقٌن، باستخدام تقنٌة االستمارة فهً الوسٌلة التً ٌستدعٌها البحث و عدنا لنؤكد لكم 

رت وسلوكه و صحة ما انطلقنا منه و هو أن الحصة أثرت على المراهق باإلٌجاب  غٌ

نظرته و ساهمت فً تحسٌن أفكاره لٌمٌز بٌن الصح و الخطأ و ابتعاده عن رفقاء السوء  

 وهذا ما زاد إقباله على االنتظام فً متابعة البرامج  التلفزٌونٌة االجتماعٌة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 و علٌه من أهم التوصٌات التً ٌمكن تقدٌمها على موضوع دراستنا هً :  

 

 

 ٌف البرامج االجتماعٌة المختصة فً معالجة قضاٌا المجتمع. على القناة تكث 

  االستعانة بالمختصٌن إلثراء المواضٌع المقدمة فً الحصة و عرض وجهات نظر

 تشمل كل الجوانب الدٌنٌة و القانونٌة و النفسٌة و االجتماعٌة.

 ء للتحقٌقات البد تقدٌم نصائح تفٌد المراهقٌن بأن هذه المشاهد ماهً إال تمثٌلٌة باللجو

 من أجل كشف  مالبسات الجرٌمة فقط. 
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 بحث العلميـي و الـعالـتعليم الـوزارة ال

 –م ـانـمستغ –يس ـادـد الحميد ابن بـبعـة ـامعـج

 يةـاعـعلوم االجتمـة الـليـك

 الـصـسم علوم االعالم و االتـق

 مجتمعـائل االعالم و الـخصص وسـت

 انــارة استبيــاستم

 

فً اطار التحضٌر لمذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر تخصص وسائل االعالم و المجتمع، 

 السلوك على الجريمة لغز حصة بأثرٌسرنا أن نضع بٌن أٌدٌكم هذه االستمارة و المعنونة 

 – أنموذجا –، دراسة مٌدانٌة فً أوساط تالمٌذ ثانوٌة الحمادنة بوركبة المراهقين لدى

 نرجو منكم اإلجابة بكل صدق و موضوعٌة على األسئلة.

و نحٌطكم علما أن المعلومات المقدمة من  طرفكم لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمً 

 و فً األخٌر تقبلوا منا فائق التقدٌر و االحترام، نشكر لكم تعاونكم معنا.

 عند اإلجابة المناسبة. )×(ضع العالمة  مالحظة:

 الب )ة( :                                                             تحت إشراف :إعداد الط

 كودٌات العالٌة.                                                                 حمداد صبٌحة.

 خالط حٌاة.
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 االستمارة                                                 
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 الثانٌة ثانوي                           
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 معرفة أسباب الجرٌمة                                          أخذ العبرة        

 ............................................................................أخرى أذكرها ...

 

 موقف و آراء المبحوثٌن من حصة لغز الجرٌمة. ( المحور الثاني :3

 / فً رأٌك حصة لغز الجرٌمة تنقل الواقع االجتماعً ؟0 

 نعم                                           ال     

 ..............................................................................كٌف ذلك ؟



 / ما رأٌك فً المشاهد التمثٌلٌة التً تعرض فً حصة لغز الجرٌمة ؟6

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

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

 / ماهً أهم القصص التً تلفت انتباهك ؟3
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 .................................................................................أخرى أذكرها 
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 / هل الجرائم المعروضة فً الحصة تجعلك تغٌر من سلوكك ؟6

 أحٌانا                          نادرا             دائما                    

 ؟...............................................................................كٌف ذلك 

 / هل تعتقد أن الحصة تعمل على توعٌة المراهقٌن من الوقوع فً مثل هذه الجرائم ؟3

 نعم                                       ال   

 .........................................إذا كانت اإلجابة بنعم لماذا ؟...................

 إذا كانت اإلجابة بال لماذا ؟.............................................................

 / هل لقٌت حصة لغز الجرٌمة رواجا وقبوال من طرف الجماهٌر ؟4



 نعم                           ال     

 ............................................................مع التبرٌر ؟..............
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